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Romans 6:23 La paga del pecat és la mort, però el do que Déu ens fa en
Jesucrist, Senyor nostre, és la vida eterna.

Romans 8:2 perquè la llei de l'Esperit, que dóna la vida en Jesucrist, t'ha
alliberat de la llei del pecat i de la mort.

2 Timoteu 1:10 Aquesta gràcia, ara ha estat revelada amb la manifestació
de Jesucrist, el nostre salvador, que ha destituït la mort i, per mitjà de
l'evangeli, ha fet resplendir la llum de la vida i de la immortalitat.

Job 5:2 Mira, el despit mata el neci, l'enuig fa morir el ximple.
Osees  13:14  ¿I  jo  els  hauré  de  rescatar  del  país  dels  morts?  ¿Hauré

d'alliberar-los de la mort? Oh mort, on són els teus desastres? On tens
el fibló, país dels morts? Els meus ulls es tanquen a la pietat!

Salms 9:13 Compadeix-te  de  mi,  Senyor,  mira  com em maltracten  els
enemics, tu que m'arrenques de les portes de la mort.

Job  6:26  ¿Preteneu  de  criticar  les  meves  paraules?  Les  paraules  del
desesperat se les emporta el vent!

Job 33:22 Ja té un peu a la fossa, els missatgers de la mort són a la
porta.

Ezequiel 37:12,13 Doncs bé, profetitza i digues-los de part meva: "Això us
anuncia el Senyor, Déu sobirà: Mireu, jo obriré els vostres sepulcres, us
en faré sortir i us faré tornar a la terra d'Israel.

Mateu 27:52 els  sepulcres s'obriren,  i  molts cossos dels sants  que hi
reposaven van ressuscitar.

Gènesi 2:7 Llavors el Senyor-Déu va modelar l'home amb pols de la terra.
Li va infondre l'alè de vida, i l'home es convertí en un ésser viu.

Gènesi 6:17 Jo enviaré el diluvi per fer morir tot el que té alè de vida sota
el cel: tot el que respira s'ofegarà.

Gènesi 7:15 Així, doncs, van venir a Noè i van entrar a l'arca una parella
de tots els animals que viuen i respiren,

Gènesi 7:22 Tots els qui respiraven i vivien a la terra ferma van morir.
Job 12:10 Ell té a la mà tots els vivents i l'alè de tots els homes.
Job 33:4 L'alè de Déu m'ha creat, el buf del Totpoderós em dóna vida.
Fets Apòstols 17:25 ni té necessitat de cap servei dels homes, ell que a

tots dóna vida, alè i tota cosa.
Apocalipsi 13:15 També li han concedit de donar vida a l'estàtua de la



bèstia, perquè fins i tot parli, i li han permès que pugui condemnar a
mort els qui no adorin l'estàtua.

Joan 10:10 El  lladre només ve per  robar,  matar  i  fer  destrossa;  jo  he
vingut perquè les ovelles tinguin vida, i en tinguin a desdir.

Isaïes 28:15 «Vosaltres dieu: "Hem pactat amb la mort, hem fet aliança
amb el país dels morts. Quan passi la riuada, no ens agafarà, perquè
hem pres per refugi la mentida, la falsedat per amagatall."

Isaïes 28:18 El vostre pacte amb la mort serà abolit, l'aliança amb el país
dels  morts  no  es  mantindrà.  Quan  passarà  la  riuada,  us  deixarà
assolats.

Isaïes 5:24 Per això, com el foc devora la palla i la flama consumeix el
rostoll, ells es podriran de soca-rel i les seves tiges es pansiran, ja que
rebutgen l'ensenyament del Senyor de l'univers, menyspreen la paraula
del Sant d'Israel.

Joel 1:12 S'han assecat els ceps, s'han esfullat les figueres. Magraners,
palmeres i pomers, tots els fruiters són secs. S'ha fos l'alegria de la
gent.

Osees 13:15 I encara que Efraïm florís entre els seus germans, vindrà un
vent xardorós, un vent del Senyor que pujarà del desert: assecarà les
deus i eixugarà les fonts; l'enemic pillarà els tresors, tots els objectes
preciosos.

Apocalipsi 22:1 L'àngel em va mostrar també el riu de l'aigua de la vida,
transparent com el cristall, que naixia del tron de Déu i de l'Anyell.

Joan 4:10 Jesús li respongué: --Si sabessis quin és el do de Déu i qui és el
qui  et  diu:  "Dóna'm  aigua",  ets  tu  qui  li  n'hauries  demanada,  i  ell
t'hauria donat aigua viva.

Joan 4:14 Però el qui begui de l'aigua que jo li donaré, mai més no tindrà
set: l'aigua que jo li donaré es convertirà dintre d'ell en una font d'on
brollarà vida eterna.

Proverbis 13:14 L'ensenyament del savi és font de vida que aparta dels
llaços de la mort.

Proverbis 14:27 Venerar el Senyor és font de vida i aparta dels llaços de
la mort.

Ezequiel 13:17-23 »Tu, fill d'home, encara't també amb les dones del teu
poble  que  profetitzen  segons  el  seu  propi  parer  i  profetitza  contra
elles. 18 Digues-los: ‘Això us fa saber el Senyor, Déu sobirà: Ai de les
qui cusen cintes per als canells de les mans i fan vels de tota mida per
posar-se'ls al cap i atrapar vides! Vosaltres, per poder viure, atrapeu



vides del meu poble! 19 Profaneu davant el poble la meva santedat per
guanyar-vos un grapat d'ordi i uns bocins de pa; predieu la mort als qui
no han de morir i augureu vida als qui no han de viure. Així enganyeu el
meu poble, que fa cas de la vostra superxeria. 20 Ara, doncs, això us fa
saber el Senyor, Déu sobirà: Aquí em teniu contra les vostres cintes,
amb què atrapeu les vides com qui caça ocells; jo us les tallaré dels
braços. Així deixaré lliures les vides que havíeu atrapat com qui caça
ocells, 21 esquinçaré els vostres vels, alliberaré el meu poble de les
vostres mans, i us fugirà la caça. Llavors sabreu que jo sóc el Senyor.
22  »Vosaltres  inquieteu  el  just  amb  enganys,  quan  jo  no  l'havia
inquietat; en canvi, encoratgeu el malvat perquè no es converteixi de
la seva conducta malvada i així no pugui salvar la vida. 23 Per això
s'han  acabat  les  vostres  visions  falses  i  les  vostres  prediccions.
Alliberaré el meu poble de les vostres mans, i sabreu que jo sóc el
Senyor.’" 

Jeremies 21:8 »Però, a aquest poble, digues-li: "Això diu el Senyor: Poso
davant vostre el camí de la vida i el camí de la mort.

Job 34:22 No hi ha fosca ni tenebra on pugui amagar-se el malfactor.
Salms 15:10 no abandonaràs la meva vida enmig dels morts ni deixaràs

caure a la fossa el qui t'estima. 
Salms 22:4 ni que passi per la vall tenebrosa, no tinc por de cap mal. Tu,

Senyor, ets vora meu: la teva vara i el teu bastó em donen confiança.
Salms 29:4 Senyor, m'has arrencat de la terra dels morts; quan ja m'hi

enfonsava, m'has tornat a la vida.
Salms 48:16 Però a mi, Déu em rescatarà la vida de les urpes del regne

dels morts per prendre'm amb ell. Pausa
Salms  55:14  m'has  alliberat  de  la  mort,  has  guardat  el  meu  peu

d'ensopegar, perquè camini al  teu davant, Déu meu, a la llum de la
vida.

Salms 67:21 Per a nosaltres és el Déu que salva; són del Senyor Déu les
portes de la mort.

Salms 88:49 Quin home ha viscut que no hagi de morir, que s'escapi del
poder de la mort? Pausa

Salms 101:20,21 «El Senyor mira des de les altures del cel, des del seu
lloc sagrat guaita la terra, 21 per escoltar el plany dels captius, per
alliberar els condemnats a mort,

Salms 114:8 Ha alliberat de la mort la meva vida, els meus ulls, de negar-
se en el plor, els meus peus, de donar un pas en fals.



Proverbis 10:2 Béns mal adquirits no fan profit, l'honradesa salva de la
mort.

Isaïes 26:19 Que visquin els teus morts, Senyor, que ressuscitin les seves
despulles! Vosaltres que jaieu a la pols, desvetlleu-vos i crideu de goig:
la  teva rosada,  Senyor,  és  rosada de llum,  i  el  país  de les  ombres
infantarà.

Joan 5:28,29 No us estranyeu d'això: ve l'hora que tots els qui són als
sepulcres sentiran la seva veu 29 i en sortiran; els qui hauran fet el bé,
per  a  ressuscitar  a  la  vida,  i  els  qui  hauran  obrat  el  mal,  per  a
ressuscitar condemnats.

Joan 10:28 Jo els dono vida eterna: mai no es perdran, i ningú no me les
arrencarà de les mans.

Joan 11:43,44 Havent dit això, cridà amb tota la força: --Llàtzer, surt a
fora! 44 I el mort sortí, lligat de peus i mans amb benes d'amortallar, i
la cara lligada amb un mocador. Jesús els diu: --Deslligueu-lo i deixeu-
lo caminar. 

Joan 12:17 La gent que era amb Jesús quan va cridar Llàtzer fora del
sepulcre i el ressuscità d'entre els morts, en donava testimoni.

Joan 17:2 ja que li has concedit poder sobre tot home, perquè doni vida
eterna a tots els qui li has confiat.

1 Corintis 15:19-26 Si l'esperança que tenim posada en Crist no va més
enllà d'aquesta vida, som els qui fem més llàstima de tots els homes.
20 Però, de fet, Crist ha ressuscitat d'entre els morts, com a primícia
de tots els qui han mort. 21 Ja que la mort vingué per un home, també
per un home vindrà la resurrecció dels morts: 22 així com per la seva
unió amb Adam tots moren, així també per la seva unió amb Crist tots
tornaran a la vida. 23 Però cadascú en el moment que li correspon:
Crist,  com a primícia;  després, el  dia que ell  vindrà, els qui són de
Crist.  24  Llavors  arribarà  la  fi,  quan  ell  destituirà  tota  mena  de
potència, d'autoritat i de poder i posarà el Regne en mans de Déu, el
Pare. 25 Perquè Crist ha de regnar fins que Déu haurà posat tots els
enemics sota els seus peus. 26 El darrer enemic destituït serà la mort,

2 Corintis 1:9,10 Dins nostre ja ens donàvem per sentenciats a mort: tot
va ser perquè no poséssim la confiança en nosaltres mateixos, sinó en
Déu, que ressuscita els morts. 10 Ell ens va salvar d'un perill de mort
tan greu i ens en salvarà encara. En ell tenim posada l'esperança: ell
continuarà salvant-nos,

2 Corintis 3:6 ell ens ha fet capaços de ser servidors de la nova aliança,



que no és la de la lletra de la Llei, sinó la de l'Esperit. Perquè la lletra
mata, però l'Esperit dóna vida.

Colossencs 1:21,22 Vosaltres, en altre temps, estàveu allunyats, i  amb
les vostres obres us mostràveu contraris a Déu. 22 Però ara Déu us ha
reconciliat amb ell, per la mort que Crist ha sofert en el seu cos, a fi de
portar-vos a la seva presència sants, irreprensibles i sense culpa.

Hebreus 2:9 però contemplem com Jesús, posat un moment per sota dels
àngels, ha estat ara coronat de glòria i dignitat, per mitjà de la passió i
de la mort. Així Déu ens ha fet la gràcia que ell morís per tothom.

Hebreus 2:14,15 Així, doncs, ja que els fills tenen en comú la mateixa
condició  humana,  també  Jesús  va  compartir  aquesta  condició  per
destituir amb la seva mort el diable, que tenia el domini de la mort, 15
i per alliberar els qui, per por de la mort, estaven condemnats a ser
esclaus tota la vida.

Hebreus 11:5 Gràcies a la fe, Henoc va ser endut de la terra sense passar
per la mort, i ningú no el va trobar, perquè Déu se l'havia endut. Abans
que se l'endugués,  l'Escriptura  dóna testimoni  que era  agradable  a
Déu.

1 Pere 3:18 Creixeu en la gràcia i en el coneixement del nostre Senyor i
salvador Jesucrist.  A ell  sigui  donada la  glòria,  ara i  fins al  dia  de
l'eternitat. Amén.

2 Pere 1:3 El poder diví ens ha donat tot el que és necessari per a la vida i
la pietat, fent-nos conèixer aquell qui ens ha cridat amb la seva glòria i
amb tota la seva força.

1 Joan 3:14 nosaltres sabem que hem passat de la mort a la vida, perquè
estimem els germans. Qui no estima, continua mort.

1 Joan 5:11 El testimoni és aquest: Déu ens ha donat la vida eterna, i
aquesta vida està en el seu Fill.

Apocalipsi  21:6 Després em va dir:  --Ja s'han complert!  Jo sóc l'Alfa i
l'Omega, el  principi  i  la fi.  Als qui  tinguin set,  jo els concediré que
beguin a la font de l'aigua de la vida sense pagar res.
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