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Mga Taga-Roma 6:23 Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; 
datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang 
hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.

Mga Taga-Roma 8:2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay 
Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan.

2 Timoteo 1:10 Nguni't ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita 
ng  ating  Tagapagligtas  na  si  Cristo  Jesus,  na  siyang  nagalis  ng 
kamatayan, at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa 
pamamagitan ng evangelio,

Job 5:2 Sapagka't ang bigat ng loob ay pumapatay sa taong hangal, at ang 
paninibugho ay pumapatay sa mangmang.

Hosea 13:14 Aking tutubusin sila mula sa kapangyarihan ng Sheol; aking 
tutubusin  sila  mula  sa  kamatayan.  Oh kamatayan,  saan nandoon ang 
iyong mga salot? Oh Sheol, saan nandoon ang iyong kasiraan? pagsisisi 
ay malilingid sa aking mga mata.

Mga  Awit  9:13  Maawa  ka  sa  akin,  Oh  Panginoon;  masdan  mo  ang 
kadalamhatian  na aking  tinitiis  sa  kanila  na mangagtatanim sa  akin, 
ikaw na nagtataas sa akin mula sa mga pintuan ng kamatayan;

Job 6:26 Iniisip  ba ninyong sumaway ng mga salita?  Dangang ang mga 
salita ng walang inaasahan ay parang hangin.

Job 33:22 Oo, ang kaniyang kaluluwa ay nalalapit sa hukay, at ang kaniyang 
buhay sa mga mangwawasak.

Ezekiel 37:12,13 Kaya't manghula ka, at sabihin mo sa kanila, Ganito ang 
sabi  ng  Panginoong  Dios:  Narito,  aking  bubuksan  ang  inyong  mga 
libingan, at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan, Oh 
bayan  ko;  at  aking  dadalhin  kayo  sa  lupain  ng  Israel.  13  At  inyong 
malalaman  na  ako  ang  Panginoon,  pagka  aking  binuksan  ang  inyong 
libingan, at aking pinasampa kayo na mula sa inyong mga libingan, Oh 
bayan ko.

Mateo 27:52 At nangabuksan ang mga libingan; at maraming katawan ng 
mga banal na nangakatulog ay nangagbangon;

Genesis 2:7 At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at 
hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang 
tao ay naging kaluluwang may buhay.

Genesis 6:17 At ako, narito, ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa 
ibabaw ng lupa, upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na 
may hininga ng buhay; ang lahat na nasa lupa ay mangamamatay.



Genesis 7:15 At nagsidating kay Noe sa sasakyan na dalawa't dalawa, ang 
lahat ng hayop na may hinga ng buhay.

Genesis 7:22 Ang bawa't may hinga ng diwa ng buhay sa kanilang ilong, 
lahat na nasa lupang tuyo ay namatay.

Job 12:10 Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawa't bagay na may buhay, at 
ang hininga ng lahat ng mga tao.

Job 33:4 Nilalang ako ng Espiritu ng Dios, at ang hinga ng Makapangyarihan 
sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay.

Mga Gawa 17:25 Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng 
mga tao,  na  para  bagang siya'y  nangangailangan ng anomang bagay, 
yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay, at ng hininga, at ng 
lahat ng mga bagay;

Pahayag  13:15  At  siya'y  pinagkaloobang  makapagbigay  ng  hininga  sa 
larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, at 
maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop.

Juan 10:10 Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at 
pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, 
at magkaroon ng kasaganaan nito.

Isaias 28:15 Sapagka't inyong sinabi, Tayo'y nakipagtipan sa kamatayan, at 
sa Sheol ay nakipagkasundo tayo; pagka ang mahigpit na kasakunaan ay 
dumaan,  hindi  darating  sa  atin;  sapagka't  ating  ginawang 
pinakakanlungan  natin  ang  mga  kabulaanan,  at  sa  ilalim  ng 
kasinungalingan ay nangagkubli tayo,

Isaias  28:18  At  ang  inyong  tipan  sa  kamatayan  ay  mawawalan  ng 
kabuluhan,  at  ang  iyong  pakikipagkasundo  sa  Sheol  ay  hindi 
mamamalagi; pagka ang mahigpit na kasakunaan ay daraan, kayo nga'y 
ipapahamak niyaon.

Isaias  5:24 Kaya't  kung paanong ang liyab ng apoy ay  pumupugnaw ng 
pinagputulan ng trigo, at kung paanong ang tuyong damo ay nasusupok 
sa alab, gayon magiging gaya ng kabulukan ang kanilang ugat, at ang 
kanilang bulaklak ay iilanglang na gaya ng alabok: sapagka't kanilang 
itinakuwil ang kautusan ng Panginoon ng mga hukbo, at hinamak ang 
salita ng Banal ng Israel.

Joel 1:12 Ang puno ng ubas ay natuyo, at ang puno ng higos ay nalalanta; 
ang puno ng granada, ang puno ng palma ay gayon din at ang puno ng 
manzanas,  lahat  ng  punong  kahoy  sa  parang  ay  tuyo;  sapagka't  ang 
kagalakan ay nawala sa mga anak ng mga tao.

Hosea  13:15  Bagaman  siya'y  mabunga  sa  kaniyang  mga  kapatid,  isang 
hanging silanganan ay darating, ang hinga ng Panginoon ay umiilanglang 
mula sa ilang; at ang kaniyang tipunan ng tubig ay magiging tuyo, at ang 
kaniyang bukal ay matutuyo: kaniyang sasamsamin ang kayamanan ng 



lahat na maligayang kasangkapan.
Pahayag 22:1 At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay, na 

maningning na gaya ng bubog, na lumalabas sa luklukan ng Dios at ng 
Cordero,

Juan 4:10 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Kung napagkikilala mo 
ang kaloob ng Dios, at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, Painumin mo 
ako;  ikaw ay hihingi  sa kaniya,  at  ikaw ay bibigyan niya ng tubig na 
buhay.

Juan 4:14 Datapuwa't ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya'y aking 
ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni't  ang tubig na sa 
kaniya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa 
kabuhayang walang hanggan.

Mga Kawikaan 13:14 Ang kautusan ng pantas ay bukal ng buhay, upang 
lumayo sa mga silo ng kamatayan.

Mga Kawikaan 14:27 Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan, 
upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan.

Ezekiel 13:17-23 At ikaw, anak ng tao, itingin mo ang iyong mukha laban sa 
mga  anak  na  babae  ng  iyong  bayan,  na  nanganghuhula  ng  mula  sa 
kanilang  sariling  puso;  at  manghula  ka  laban  sa  kanila,  18  At  iyong 
sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Dios, Sa aba ng mga babae na 
nangananahi  ng  mga  unan  sa  lahat  ng  siko,  at  nagsisigawa  ng  mga 
lambong na ukol  sa ulo ng iba't  ibang sukat upang manghuli  ng mga 
kaluluwa! Hahanapin baga ninyo ang mga kaluluwa ng aking bayan, at 
mangagliligtas na buhay ng mga kaluluwa sa ganang inyong sarili? 19 At 
inyong nilapastangan ako sa gitna ng aking bayan dahil sa mga dakot na 
cebada,  at  dahil  sa  mga putol  ng  tinapay,  upang  ipahamak ang  mga 
kaluluwa na hindi marapat mamatay, at upang iligtas na buhay ang mga 
kaluluwa  na  hindi  marapat  mabuhay,  sa  pamamagitan  ng  inyong 
pagbubulaan sa aking bayan na nakikinig sa mga kasinungalingan. 20 
Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Dios, Narito, ako'y laban sa inyong 
mga unan, na inyong ipinanghahanap ng mga kaluluwa, na paliparin sila, 
at aking mga lalabnutin sa inyong mga kamay; at aking pawawalan ang 
mga  kaluluwa,  sa  makatuwid  baga'y  ang  mga  kaluluwa  na  inyong 
hinahanap upang paliparin. 21 Ang inyo namang mga lambong ay aking 
lalabnutin, at ililigtas ko ang aking bayan sa inyong kamay, at hindi na 
sila mangapapasa inyong kamay na mahanap; at inyong malalaman na 
ako ang Panginoon. 22 Sapagka't sa pamamagitan ng kasinungalingan 
ay inyong pinighati  ang puso ng matuwid,  na hindi ko pinalungkot, at 
inyong pinalakas ang kamay ng masama, upang huwag humiwalay sa 
kaniyang masamang lakad, at maligtas na buhay; 23 Kaya't hindi na kayo 
mangakakakita ng walang kabuluhang pangitain o manganghuhula man 



ng mga panghuhula: at aking ililigtas ang aking bayan mula sa inyong 
kamay; at inyong malalaman na ako ang Panginoon. 

Jeremias  21:8  At  sa  bayang  ito  ay  sasabihin  mo,  Ganito  ang  sabi  ng 
Panginoon, Narito, inilalagay ko sa harap ninyo ang daan ng kabuhayan 
at ang daan ng kamatayan,

Job  34:22  Walang  kadiliman,  ni  makapal  man  pangungulimlim,  na 
mapagtataguan ng mga manggagawa ng kasamaan.

Mga Awit 16:10 Sapagka't hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol; ni 
hindi mo man titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan.

Mga Awit 23:4 Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, 
wala akong katatakutang kasamaan;  sapagka't  ikaw ay sumasa akin: 
ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ay nagsisialiw sa akin.

Mga Awit 30:3 Oh Panginoon, iyong isinampa ang aking kaluluwa mula sa 
Sheol:  iyong  iningatan  akong  buhay,  upang  huwag  akong  bumaba  sa 
hukay.

Mga  Awit  49:15  Nguni't  tutubusin  ng  Dios  ang  aking  kaluluwa  sa 
kapangyarihan ng Sheol: sapagka't tatanggapin niya ako. (Selah)

Mga Awit 56:13 Sapagka't iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan: 
hindi mo ba iniligtas ang aking mga paa sa pagkahulog? upang ako'y 
makalakad sa harap ng Dios sa liwanag ng buhay.

Mga Awit 68:20 Ang Dios sa amin ay Dios ng mga kaligtasan; at kay Jehova 
na Panginoon ukol ang pagpapalaya sa kamatayan.

Mga  Awit  89:48  Sinong  tao  ang  mabubuhay  at  hindi  makakakita  ng 
kamatayan, na magliligtas ng kaniyang kaluluwa sa kapangyarihan ng 
Sheol? (Selah)

Mga  Awit  102:19,20  Sapagka't  siya'y  tumungo  mula  sa  kaitaasan  ng 
kaniyang santuario; tumingin ang Panginoon sa lupa mula sa langit; 20 
Upang dinggin ang buntong hininga ng bilanggo: upang kalagan yaong 
nangaitakdang patayin;

Mga Awit 116:8 Sapagka't iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan, at 
ang mga mata ko sa mga luha, at ang mga paa ko sa pagkabuwal.

Mga  Kawikaan  10:2  Mga  kayamanan  ng  kasamaan  ay  hindi 
napapakinabangan: nguni't ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan.

Isaias 26:19 Ang iyong mga patay ay mangabubuhay; ang aking patay na 
katawan ay babangon. Magsigising at magsiawit, kayong nagsisitahan 
sa alabok: sapagka't ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng mga damo, 
at iluluwa ng lupa ang mga patay.

Juan 5:28,29 Huwag ninyong ipanggilalas  ito:  sapagka't  dumarating ang 
oras, na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig, 
29 At magsisilabas; ang mga nagsigawa ng mabuti, ay sa pagkabuhay na 
maguli sa buhay; at ang mga nagsigawa ng masama, ay sa pagkabuhay 



na maguli sa paghatol. 
Juan 10:28 At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan 

ma'y  hindi  sila  malilipol,  at  hindi  sila  aagawin  ng  sinoman  sa  aking 
kamay.

Juan 11:43,44 At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas 
na tinig, Lazaro, lumabas ka. 44 Siya na patay ay lumabas, na natatalian 
ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing; at ang kaniyang 
mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya'y 
inyong kalagan, at bayaan ninyo siyang yumaon.

Juan 12:17 Ang karamihan ngang kasama niya nang tawagin niya si Lazaro 
mula  sa  libingan,  at  siya'y  ibangon  sa  mga  patay,  ay  siyang 
nangagpapatotoo.

Juan 17:2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng 
laman,  upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat  ng 
ibinigay mo sa kaniya.

1 Mga Taga-Corinto 15:19-26 Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa 
kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag. 20 
Datapuwa't  si  Cristo  nga'y  muling  binuhay  sa  mga  patay  na  siya  ay 
naging pangunahing bunga ng nangatutulog.  21 Sapagka't  yamang sa 
pamamagitan ng tao'y  dumating ang kamatayan,  sa pamamagitan din 
naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. 22 
Sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon 
din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin. 23 Datapuwa't ang bawa't 
isa'y sa kaniyang sariling katayuan; si  Cristo ang pangunahing bunga; 
pagkatapos  ay  ang  mga  kay  Cristo,  sa  kaniyang  pagparito.  24  Kung 
magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian 
sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat 
ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. 25 Sapagka't 
kinakailangang  siya'y  maghari  hanggang  mailagay  niya  sa  ilalim  ng 
kaniyang  mga  talampakan  ang  lahat  niyang  mga  kaaway.  26  Ang 
kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan.

2 Mga Taga-Corinto 1:9,10 Oo, kami'y nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa 
kamatayan, upang huwag kaming magkatiwala sa amin ding sarili, kundi 
sa Dios na bumubuhay na maguli ng mga patay: 10 Na siyang sa amin ay 
nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan, at nagliligtas: na siya 
naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin; 

2 Mga Taga-Corinto 3:6 Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga 
ministro ng bagong tipan; hindi ng titik, kundi ng espiritu: sapagka't ang 
titik ay pumapatay, datapuwa't ang espiritu ay nagbibigay ng buhay.

Mga  Taga-Colosas  1:21,22  At  kayo,  nang  nakaraang  panahon  ay 
nangahihiwalay  at  mga  kaaway  sa  inyong  pagiisip  sa  inyong  mga 



gawang masasama.  22 Gayon ma'y  pinakipagkasundo niya ngayon sa 
katawan  ng  kaniyang  laman,  sa  pamamagitan  ng  kamatayan,  upang 
kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa 
harapan niya:

Mga Hebreo 2:9 Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay 
sa  mga  anghel,  sa  makatuwid  ay  si  Jesus,  na  dahil  sa  pagbata  ng 
kamatayan  ay  pinutungan  ng  kaluwalhatian  at  karangalan,  upang  sa 
pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa 
bawa't tao.

Mga Hebreo 2:14,15 Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at 
dugo,  siya  nama'y  gayon  ding  nakabahagi  sa  mga  ito;  upang  sa 
pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari 
sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: 15 At mailigtas silang lahat 
na  dahil  sa  takot  sa  kamatayan  ay  nangasailalim  ng  pagkaalipin  sa 
buong buhay nila.

Mga Hebreo  11:5  Sa  pananampalataya  si  Enoc ay inilipat  upang  huwag 
niyang  makita  ang kamatayan;  at  hindi  siya  nasumpungan,  sapagka't 
siya'y inilipat ng Dios: sapagka't bago siya inilipat ay pinatotohanan sa 
kaniyang siya'y naging kalugodlugod sa Dios:

1 Pedro 3:18 Sapagka't si Cristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga 
kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala 
niya sa Dios; siyang pinatay sa laman, nguni't binuhay sa espiritu;

2  Pedro  1:3  Yamang  ipinagkaloob  sa  atin  ng  kaniyang  banal  na 
kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa 
kabanalan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa kaniya na tumawag sa 
atin sa pamamagitan ng kaniyang sariling kaluwalhatian at kagalingan;

1  Juan  3:14  Nalalaman  nating  tayo'y  nangalipat  na  sa  buhay  mula  sa 
kamatayan,  sapagka't  tayo'y  nagsisiibig  sa  mga  kapatid.  Ang  hindi 
umiibig ay nananahan sa kamatayan.

1 Juan 5:11 At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na 
walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak.

Pahayag 21:6 At sinabi  niya sa akin, Nagawa na. Ako ang Alpha at ang 
Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming 
walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay.
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