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Mga Taga-Roma 6:23 Kay an bayad han sala amo an kamatayon, kundi an
libre nga hatag han Dyos amo an dayon nga kinabuhi dida ha pakig-usa
kan Cristo Jesus nga aton Ginoo.

Mga Taga-Roma  8:2 kay an balaod han Espiritu nga nahatag ha aton hin
kinabuhi dida ha pakig-usa kan Cristo Jesus, amo an nagtalwas ha akon*
han balaod han sala ug kamatayon.

2 Timothy 1:10 kundi iginpadayag na ini ha aton yana, pinaagi han pag-abot
han aton Magtaralwas nga hi Cristo Jesus. Gindaog niya an gahom han
kamatayon, ngan pinaagi han Maupay nga Sumat iginpadayag an waray
pagkatapos nga kinabuhi.

Job  5:2  Linurong  ngan  tinuyaw  nga  buhat  an  pagkinaguol  kon  haros
ikamatay nga inupdan hin pagdumot.

Oseas 13:14 Diri ko tatalwason ini nga mga tawo tikang han kalibutan han
mga  patay  o  babawion  hira  tikang  han  gahom han  kamatayon.  Hala
kamatayon, dad-a na an imo mga peste! Hala, kalibutan han mga patay,
dad-a na an imo pagkabungkag! Diri na gud ako malolooy hini nga mga
tawo.

Salmo 9:13 Kalooyi ako ngan kitaa, Ginoo! Ha akon mga kaaway an gin-
aantos ko! Ginoo, ha kamatayon bawia ako, 

Job 6:26 Naghuhunahuna kamo nga waray hinungdan an akon ginyiyinakan;
kay ano man nga binabaton niyo an akon mga pulong hin pagturaw? 

Job 33:22 tikaradto na hiya han kalibutan han mga patay.
Ezequiel 37:12,13 Sanglit panagna ngadto han akon mga tawo, an Israel,

ngan  sidnga  hira  nga  bubuksan  ko,  an  Ginoo  nga  Dyos,  an  ira  mga
lubnganan. Igagawas ko hira ngan ibabalik  hira ngadto han tuna han
Israel. 13 Kon buksan ko na an mga lubnganan nga ginlubngan han akon
mga tawo ngan mahigawas na hira, makilala hira nga ako amo an Ginoo.

Mateo 27:52 nagkaabre an mga lubnganan, ngan damo nga mga patay na
nga magtinuohon han Dyos an nabanhaw.

Genesis 2:7 Niyan kinmuha an Ginoo nga Dyos hin tuna ngan naghimo hiya 
hin tawo; gininhawaan niya an irong han tawo ngan nabuhi an tawo.

Genesis 6:17 Magpapadara ako hin lunop dinhe han tuna basi mapuo an
ngatanan nga buhi nga mga binuhat. Magkakamatay an ngatanan dinhe
ha tuna,

Genesis 7:15 Inmupod kan Noe ngadto han arka in usa nga lalaki ngan usa
nga babayi han tagsa nga buhi nga binuhat,

Genesis 7:22 Nagkamatay an ngatanan nga buhi dinhe ha tuna.



Job 12:10 An Dyos amo an nagdudumara han kinabuhi han iya mga binuhat;
aada ha iya gahom an kinabuhi han tagsa nga tawo.

Job 33:4 Ginhimo ako ngan gintagan hin kinabuhi han espiritu han Dyos.
Mga Buhat  17:25 Diri hiya nagkikinahanglan hin bisan ano nga buhat hin

tawo, kay hiya man an nahatag ha ngatanan nga mga tawo hin kinabuhi,
ginhawa, ngan ngatanan nga mga butang.

Ginpadayag 13:15 Gintugotan an ikaduha nga mapintas nga mananap hin
pagginhawa hin kinabuhi ngadto han ladawan han syahan nga mapintas
nga  mananap,  basi  makagyakan  an  ladawan,  ngan  makahimo  hin
pamatay hadton mga diri magsisingba hini.

Juan  10:10  Nasulod  la  an  kawatan  hin  pangawat,  panmatay,  ngan
panmungkag. Kinmanhi ako basi makaangkon hira han kinabuhi, an hura
nga kinabuhi.

Isaias  28:15  Naghihinambog  kamo  nga  nakigsarabot  na  kamo  han
kamatayon, ngan nagkatangdoan na kamo han kalibutan han mga patay.
Nasisiguro niyo nga mahigagawas kamo han karat-an kon umabot ini,
kay natapod kamo han mga buwa ug limbong nga makakapanalipod ha
iyo.

Isaias 28:18 Babarion an ginsabotan nga ginhimo niyo, ngan han kamatayon
ngan  paparaon  an  ginkatangdoan  niyo  ngan  han  kalibutan  han  mga
patay. Kon humampak na an karat-an, dadaogon kamo.

Isaias 5:24 Sanglit yana, sugad nga madagmit pagduktan hin kalayo an mga
uhot ngan an mamara nga banwa, madudunot an iyo mga gamit ngan
mararapdag an iyo mga bukad, kay iginsikway niyo an igintutdo ha aton
han Ginoo nga Labi Kamakagarahum, an baraan nga Dyos han Israel.

Joel 1:12 Nagkalalaya na an mga ubas ngan an mga igos; sugad man an
ngatanan nga mga nabunga nga kahoy. Waray na an kalipay han mga
tawo. 

Oseas  13:15  Bisan  maglangbo  an  Israel  sugad  hin  kabanwaan,
magpapadara  ako  hin  mapaso  nga  hangin  nga  timog  tikang  ha
kamingawan, ngan magmamara an ira mga burabod ngan mga atabay.
Kukuhaon hini an ngatanan nga mga mapulsanon nga butang.

Ginpadayag 22:1  Ginpakita  ha akon han anghel  an  salog han tubig  han
kinabuhi, matin-aw sugad hin salaming, ngan natikang ha trono han Dyos
ngan han Kordero,

Juan 4:10 Nagbaton hi Jesus, “Kon maaram ka la han ihinahatag han Dyos,
ngan kon hin-o hiya nga naaro ha imo hin pag-inom, mangangaro ka unta
ha iya ngan tatagan ka niya hin tubig nga nahatag hin kinabuhi.”

Juan 4:14 kundi diri na gud uuhawon an bisan hin-o nga mainom han tubig
nga akon ihahatag. Mahihimo nga burabod dida ha iya an ihahatag ko



nga  tubig,  an  buhi  nga  tubig  nga  mahatag  ha  iya  han  dayon  nga
kinabuhi.”

Mga  Darahonon  13:14  Burabod  hin  kinabuhi  an  mga  pagturon-an  han
makinaadmananon; makakabulig ini ha imo hin paglikay kon aada ka ha
kataragman.

Mga Darahonon 14:27 Karuyag ka ba maglikay han kamatayon? Tahom an
Ginoo kay burabod hiya han kinabuhi.

Ezequiel  13:17-23 Nagsiring an Ginoo, “Yana, anak hin tawo, tan-awa an
kababayen-an  dida  han  iyo  mga  tawo  nga  naghihimohimo  hin  mga
panagna. Panhimaraota hira, 18 ngan sumati hira han igyayakan ha ira
han Ginoo nga Dyos: “Maghihikaraot kamo nga kababayen-an! Nagtatahi
kamo hin para pagdiwata nga mga butok ha butkon para han ngatanan,
ngan naghihimo hin para pagdiwata nga mga panyo para han ngatanan,
nga igsusul-ot  dida han ira  mga ulo,  basi  magkamay-ada nira  gahom
kontra han kinabuhi han iba nga mga tawo. Karuyag niyo magtag-iya han
gahom hin  kinabuhi  ug  kamatayon  kontra  han  akon  mga tawo,  ngan
maggamit  hini  para  han  iyo  kalugaringon  nga  kaupayan.  19
Ginpapakaalohan ako niyo  ha  atubangan  han  akon  mga tawo basi  la
makakuha kamo hin pira ka harop nga sebada ngan hin pira ka bug-os
nga tinapay. Pinapatay niyo in mga tawo nga diri angay mamatay, ngan
binubuhi niyo an diri angay mabuhi. Sanglit ginbibinuwaan niyo an akon
mga tawo, ngan natuod hira ha iyo.” 20 Yana amo ini an igyayakan han
Ginoo  nga  Dyos:  “Napupungot  ako  han  mga  butok  ha  butkon  nga
ginagamit  niyo  dida  han  iyo  tinguha  hin  pakakapot  hin  gahom  han
kinabuhi ug kamatayon. Ririksion ko ini tikang han iyo mga butkon ngan
bubuhian ko an mga tawo nga iyo hinkakaptan. 21 Gigision ko an iyo
mga panyo ngan pakakalagiwon ko an akon mga tawo tikang han iyo
gahom ngan diri na hira magagad ha iyo. Niyan makilala kamo nga ako
amo an Ginoo. 22 “Pinaagi han iyo mga buwa, ginhuhulop niyo an mag-
upay nga mga tawo nga diri ko karuyag pagdaoton. Pinupugngan niyo an
magraot nga mga tawo hin pagbaya han maraot ngan pagtalwas han ira
mga kinabuhi. 23 Sanglit yana, natapos na an iyo diri matuod nga mga
panan-awon ngan malimbongon nga mga panagna.  Gintatalwas ko an
akon mga tawo tikang han iyo gahom basi kumilala kamo nga ako amo
an Ginoo.”

Jeremias 21:8 Niyan ginsugo ako han Ginoo hin pagsiring ngadto han mga
tawo,  “Pamati!  Pinapagpili  kamo  nakon,  an  Ginoo,  han  dalan  nga
tipakadto ha kinabuhi ngan han dalan nga tipakadto ha kamatayon.

Job 34:22 Waray kasisidman nga igo hin kamasirom nga in  makasasala
makatago tikang han Dyos.



Salmo 16:10 Kay imo ako ginsalipdan han kamatayon, pirme ako ha imo
masinugtanon. Ngan diri  ka gud ha akon masalikway, nga mahitampo
ako han mga patay. 

Salmo  23:4  Bisan  kon  magtarap  ako  han  kasisidman,  Ginoo,  waray  ko
sadang kahadlokan; kay ikaw man an akon inuupdan, imo tungkod ug
tabog an akon abayan.

Salmo  30:3  Ikakadto  na  ako  ha  Kahiladman,  kundi  kamatayon  ko  imo
ginpudngan.

Salmo 49:15 Kundi tatalwason ako han Dyos; kukuhaon ako niya tikang han
gahom han kamatayon.

Salmo 56:13 kay gintalwas mo ako tikang han kamatayon ngan tikang hin
pagkapirde.  Sanglit  naglalakat  ako ha atubangan  han Dyos,  dida han
kapawa nga nalamrag han mga buhi.

Salmo 68:20 an Dyos nga natalwas nga Dyos naton yana. Hiya an Ginoo, an
Ginoo naton, nga nagtatalwas tikang han kamatayon. 

Salmo  89:48  Hin-o'n  mabubuhi  nga  di'  gud  mapatay?  Uunanhon  han
lubnganan makalikay?

Salmo 102:19,20 An tuna han Ginoo gintinangboan, tikang hadton dapit niya
nga baraan; tikang didto dayuday niya ginkikinitaan, an tuna ha ubos han
mga katawhan. 20 Tungod nga karuyag niya hibatian, mga araba didto
ha bilanggoan; pagtalwas gud hadton mga sinirotan, han kamatayon nga
ira dadangatan.

Salmo 116:8 An Ginoo amo'n nagtalwas ha akon tikang han kataragman 
han kamatayon; iya ginpahiran mga luha nakon, ngan iya ginpugngan 
nga ak' pagpirdehon.

Mga  Darahonon  10:2  Diri  makakaupay  ha  imo  in  manggad  nga  imo
naangkon pinaagi hin limbong, kundi makakatalwas han imo kinabuhi an
pagkatangkod.

Isaias 26:19 Mabubuhi  gihapon adton amon mga tawo nga nagkamatay!
Mababanhaw an ira mga lawas! An ngatanan nga nangangaturog didto
han  ira  mga  lubnganan  magmamata  ngan  magkakanta  tungod  hin
kalipay! Sugad nga an yamog nakakapatugnaw han tuna, pagbubuhion
man han Ginoo adton mga maiha na nga nagkamatay. 

Juan 5:28,29 Ayaw kamo hipausa hini; tiarabot an panahon nga makakabati
han iya tingog an ngatanan nga mga minatay ha lubnganan,  29 ngan
magkakaguwa hira han ira mga lubnganan; mabangon ngan mabubuhi
adton nagbuhat hin mag-upay, ngan mabangon ngan pagsisirotan adton
nagbuhat hin magraot.

Juan 10:28 Nahatag ako ha ira han dayon nga kinabuhi, ngan diri nagud hira
mamamatay; ngan waray makakaagaw ha ira tikang ha akon.



Juan 11:43,44 Katapos niya magsiring hini, ginmoliat hiya, “Lazaro! Gawas
ngadi!” 44 Ginmawas an minatay nga inalikosan pa an iya mga tiil han
mga dugnit hin paglubong, pati an iya nawong. Nagsiring hi Jesus ha ira,
“Hubari niyo ngan palakta hiya.”

Juan 12:17 Nagsumat han nahinabo an mga tawo nga kaupod ni Jesus han
pagtawaga niya kan Lazaro tikang ha lubnganan ngan pagbanhawa ha
iya.

Juan  17:2  Kay  gintagan  mo  man  hiya  hin  gahom  hin  pagmando  han
ngatanan  nga  mga  tawo  basi  humatag  hiya  han  dayon  nga  kinabuhi
ngadto han ngatanan nga igintubyan mo ha iya.

1 Mga Taga-Corinto 15:19-26 Kon an aton paglaom kan Cristo aanhi la hini
nga  kinabuhi  ngan  tubtob  la  dinhe,  kita  an  labi  ka  makalolooy  han
ngatanan nga  mga tawo.  20  Kundi  ha  kamatuoran  ginbanhaw gud  hi
Cristo, ngan amo ini an pinasisikaran nga pagbabanhawon man an mga
minatay. 21 Kay sugad nga may-ada kamatayon pinaagi hin usa ka tawo,
ha amo man nga paagi may-ada pagkabanhaw pinaagi hin usa ka tawo.
22 Kay sugad nga nagkamatay an ngatanan tungod han ira paghiusa kan
Adan, ha amo man nga paagi, pagbabanhawon an ngatanan tungod han
ira  paghiusa  kan  Cristo.  23  Kundi  an  kada  usa  sugad  han
pagkasunodsunod ha iya igo nga panahon: hi  Cristo anay an una han
ngatanan; masunod an mga sakop ni Cristo kon bumalik hiya nganhi. 24
Ngan maabot an kataposan ngan pagdadag-on ni Cristo an ngatanan nga
espirituhanon nga ginhadian, pamunoan, ug kagamhanan, ngan itutubyan
niya  an  Ginhadian  ngadto  han  Dyos  nga  Amay.  25  Kay  kinahanglan
maghadi hi Cristo tubtob nga dag-on han Dyos an ngatanan nga kaaway,
ngan himoon hira nga taramakan han iya mga tiil. 26 An kataposan nga
kaaway nga pagdadag-on amo an kamatayon.

2  Mga  Taga-Corinto  1:9,10  Inmabat  kami  nga  ginhukman  na  kami  han
kamatayon.  Kundi  nahinabo  ini  basi  diri  kami  sumarig  han  amon
kalugaringon, kundi sa Dyos la nga nagbabanhaw han mga minatay. 10
Gintalwas  kami  niya  tikang  hini  nga  magpakaharadlok  nga  mga
kataragman  hin  kamatayon,  ngan  tatalwason  pa  kami  niya.  Ngan
naglalaom kami nga tatalwason liwat kami niya,

2 Mga Taga-Corinto 3:6 Hiya an naghimo ha amon nga takos makag-alagad
han bag-o nga ginsaaran nga diri aada hin sinurat nga balaod, kundi aada
han Espiritu.  Nakakamatay  an  sinurat  nga  balaod,  kundi  nahatag hin
kinabuhi an Espiritu.

Mga Taga-Colosas  1:21,22 Hadto anay hirayo kamo han Dyos, ngan mga
kaaway  kamo  niya,  tungod  han  magraot  nga  mga  butang  nga  iyo
ginbuhat ngan ginhunahuna. 22 Kundi yana, tungod han kamatayon ha



kros han iya Anak, ginsangkay kamo han Dyos, basi dad-on kamo nga
santos, putli, ngan waray dum-it ngadto ha iya atubangan.

Mga Hebreo 2:9 Kundi nakita kita nga hi  Jesus ha madali  nga panahon
ginhimo nga oruobos kay han mga anghel, basi pinaagi han grasya han
Dyos mamatay hiya para han ngatanan nga mga tawo. Nakita kita ha iya
nga ginpudongpudongan hin himaya ngan kadungganan yana, tungod han
kamatayon nga iya gin-antos.

Mga Hebreo 2:14,15 Tungod kay an mga anak unod man ug dugo han ira
ginikanan,  nasugad  ha  ira  hi  Jesus  ngan  nakaangbit  han  ira  kinaiya.
Ginbuhat  ini  niya,  basi  pinaagi  han  iya  kamatayon,  madaog  niya  hi
Satanas nga may gahom han kamatayon, 15 ngan matalwas niya adton
mga naoripon ha bug-os nira nga kinabuhi tungod han ira kahadlok han
kamatayon.

Mga  Hebreo  11:5  Tungod  hin  pagtoo  waray  mamatay  ni  Enoc.  Lugod
ginbayaw hiya ngadto sa Dyos, ngan waray na hiya hiagii kay ginbayaw
man hiya han Dyos. Nasiring an kasuratan nga san-o bayawon hi Enoc
nakalipay hiya han Dyos.

1  Pedro  3:18  Kay  namatay  hi  Cristo  makausa  ngan  para  han  ngatanan
tungod han mga sala. Namatay hiya, usa nga maupay nga tawo para han
mga makasasala, basi dad-on kamo ngadto sa Dyos. Ginpatay hiya ha
lawas, kundi ginbuhi ha espiritu,

2 Pedro 1:3 An dyosnon nga gahom han Dyos naghatag han ngatanan nga
aton ginkikinahanglan hin pag-ukoy hin dyosnon nga kinabuhi, pinaagi
han  aton  pagkilala  han  nagtawag  ha  aton  hin  pag-angbit  han  iya
kalugaringon nga himaya ngan pagkamaupay.

1 Juan 3:14 Maaram kita nga binayaan ta na an kamatayon ngan aada na
kita  han  kinabuhi.  Maaram  kita  hini  kay  nahigugma  kita  han  aton
kabugtoan. Aada pa ha kamatayon an bisan hin-o nga diri nahigugma.

1 Juan 5:11 Sanglit amo ini an pagsaksi: naghatag an Dyos ha aton han
waray kataposan nga kinabuhi, ngan aada han iya Anak ini nga kinabuhi.

Ginpadayag 21:6 Ngan nagsiring hiya, “Nahuman na! Amo ako an syahan
ngan an orhe an tinikangan ngan an katapusan. Ha iya nga inuuhaw,
ihahatag ko an katungod hin pakainom tikang han burabod han tubig han
kinabuhi hin diri hiya mabayad.
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