
Bez Smrti   Písmo - Free from Death Scriptures  

Římanům 6:23 Nebo odplata za hřích jest smrt, ale milost Boží život věčný v 
Kristu Ježíši, Pánu našem.

Římanům 8:2 Nebo zákon Ducha života v  Kristu Ježíši  vysvobodil  mne od 
zákona hřícha i smrti.

2  Timoteovi  1:10  Nyní  pak  zjevené  skrze  příští  patrné  spasitele  našeho 
Jezukrista, kterýž zahladil smrt, život pak na světlo vyvedl, i nesmrtelnost 
skrze evangelium,

Ozeáš 13:14 Z ruky hrobu vyplatím je, od smrti vykoupím je; budu zhoubcím 
tvým, ó smrti,  budu zkažením tvým, ó hrobe, želení skryto bude od očí 
mých.

Žalmy 9:14 Smiluj se nade mnou, Hospodine, viz ssoužení mé od těch, kteříž 
mne nenávidí, ty, kterýž mne vyzdvihuješ z bran smrti,

Job 6:26 Zdali jen z slov mne viniti myslíte, a převívati řeči choulostivého?
Job 33:22 A tak bývá blízká hrobu duše jeho, a život jeho smrtelných ran.
Ezechiel 37:12,13 Protož prorokuj a rci jim: Takto praví Panovník Hospodin: 

Aj, já otevru hroby vaše, a vyvedu vás z hrobů vašich, lide můj, a uvedu vás 
do země Izraelské. 13 I zvíte, že já jsem Hospodin, když otevru hroby vaše, 
a vyvedu vás z hrobů vašich, lide můj.

Matouš 27:52 A hrobové se otvírali, a mnohá těla zesnulých svatých vstala.
Genesis 2:7 I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě 

jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou.
Genesis  6:17 Já pak,  aj,  já  uvedu potopu vod na zemi,  aby zkaženo bylo 

všeliké tělo, v němž jest duch života pod nebem. Cožkoli bude na zemi, 
umře.

Genesis 7:15,22 Vešli k Noé do korábu, po dvém ze všelikého těla, v němž byl 
duch života. 22 Všecko, což mělo dýchání ducha života v chřípích svých, ze 
všeho, což bylo na suše, pomřelo.

Job 12:10 V jehož ruce  jest duše všelikého živočicha, a duch každého těla 
lidského.

Job 33:4 Duch Boha silného učinil  mne, a  dchnutí  Všemohoucího dalo mi 
život.

Skutky 17:25 Aniž bývá ctěn lidskýma rukama,  jako by něčeho potřeboval, 
poněvadž on dává všechněm život i dýchání i všecko.

Zjevení 13:15 I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil 
obraz té šelmy, a  aby to způsobila,  kteřížkoli  nekláněli  by se obrazu té 
šelmy, aby byli zmordováni.

Jan 10:10 Zloděj nepřichází, než aby kradl a mordoval a hubil; já jsem přišel, 
aby život měly, a hojně měly.

Izajáš 28:15 Proto že říkáte: Učinili jsme smlouvu s smrtí, a s peklem máme 



srozumění,  pomsta  rozvodnilá,  ač  přecházeti  bude,  nepřijde  na  nás, 
jakžkoli jsme položili svod za útočiště své, a pod Falší jsme se ukryli:

Izajáš 28:18 A tak zrušena bude smlouva vašes smrtí, a srozumění vaše s 
peklem neostojí;  a když přecházeti bude pomsta rozvodnilá, budete od ní 
pošlapáni.

Izajáš 5:24 Z té příčiny, jakož plamen ohně zžírá strniště, a plevy plamen v 
nic obrací,  tak kořen jejich bude jako shnilina, a květ jejich jako prach 
vzejde; nebo zavrhli zákon Hospodina zástupů, a řečí svatého Izraelského 
pohrdli.

Joel 1:12 Vinný kmen usechl, a fík usvadl, strom zrnatých jablek, též i palma 
i jabloň, všecko dříví polní poschlo, a že odňato potěšení od synů lidských.

Ozeáš 13:15 Nebo on mezi bratřími ovoce ponese, ač prv přijde vítr východní, 
vítr  Hospodinův  od  pouště  vstupující,  a  Vysuší  studnice  jeho,  Osuší  i 
vrchoviště jeho; onenno rozchvátá poklad všech nejdražších klénotů.

Zjevení 22:1 I ukázal mi potok čistý vody živé, světlý jako křištál, tekoucí z 
trůnu Božího a Beránkova.

Jan 4:10,14 Odpověděl Ježíš a řekl jí: Kdybys znala ten dar Boží, a kdo jest 
ten, kterýž praví tobě: Dej mi píti, ty bys prosila jeho, a dal by tobě vody 
živé. 14 Ale kdož by se napil vody té, kterouž já dám jemu, nežíznil by na 
věky, ale voda ta, kterouž já dám jemu, bude v něm studnicí vody prýštící 
se k životu věčnému.

Přísloví 13:14 Naučení moudrého jest pramen života, k vyhýbání se osídlům 
smrti.

Přísloví 14:27 Bázeň Hospodinova jest pramen života, k vyhýbání se osídlům 
smrti.

Ezechiel 13:17-23 Ty pak, synu člověčí, obrať Tvář svou k dcerám lidu svého, 
kteréž prorokují z srdce svého, a prorokuj i proti nim. 18 A rci: Takto praví 
Panovník  Hospodin:  Běda  těm,  kteréž  šijí  Polštáříky  pod  všeliké  lokty 
rukou lidu mého, a dělají kukly na hlavu všeliké postavy, aby lovily duše. 
Zdaliž  loviti  máte  duše  lidu  mého,  abyste  se  živiti  mohly? 19  Nebo 
zlehčujete mne u lidu mého pro hrst ječmene a pro kus chleba, umrtvujíce 
duše, kteréž neumrou, a obživujíce duše, kteréž živy nebudou, lhouce lidu 
mému, kteříž poslouchají lži. 20 Protož takto praví Panovník Hospodin: Aj, 
já dám se v Polštáříky vaše, jimiž vy lovíte tam duše, abyste je oklamaly. 
Nebo strhnu je s ramenou vašich, a propustím duše, duše, kteréž vy lovíte, 
abyste je oklamaly. 21 I strhnu kukly vaše, a vytrhnu lid svůj z ruky Vaší, 
tak abyste jich nemohly více loviti, i zvíte, že já jsem Hospodin; 22 Proto 
že kormoutíte srdce spravedlivého lžmi, ješto jsem já ho nekormoutil, a 
posilujete rukou bezbožného, aby se neodvrátil od zlé cesty své, obživujíce 
jej. 23 Protož nebudete vídati marnosti, a s hádáním nebudete se obírati 
více; nebo vytrhnu lid svůj z ruky Vaší, i zvíte, že já jsem Hospodin.

Jeremiáš 21:8 Protož rci lidu tomuto: Takto praví Hospodin: Aj, já kladu před 
vás cestu života i cestu smrti.



Job 34:22 Neníť žádných temností, ani stínu smrti, kdež by se skryli činitelé 
nepravosti.

Žalmy 16:10 Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dopustíš svatému svému 
viděti porušení.

Žalmy 23:4 Byť mi  se dostalo jíti  přes údolí  stínu smrti,  nebuduť se báti 
zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.

Žalmy 30:4 Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši mou, obživil jsi mne, abych s 
jinými nesstoupil do hrobu.

Žalmy 49:16 Ale Bůh vykoupí duši mou z moci pekla, když mne přijme. Sélah.
Žalmy 56:14 Nebo jsi vytrhl z smrti duši mou, a nohy mé od poklesnutí, tak 

abych stále chodil před Bohem v světle živých.
Žalmy 68:21 Onť jest Bůh silný náš, Bůh silný k hojnému spasení. Hospodin 

Pán z smrti vyvodí.
Žalmy 89:49 Kdo z lidí může tak živ býti, aby neokusil smrti?  Kdo vytrhne 

život svůj z hrobu? Sélah.
Žalmy 102:20,21 Že shlédl s výsosti svatosti své. Hospodin s nebe na zemi že 

popatřil, 21 Aby vyslyšel vzdychání vězňů, a rozvázal ty, kteříž již k smrti 
oddání byli,

Žalmy 116:8 Nebo jsi vytrhl duši mou od smrti, oči mé od slz, nohu mou od 
poklesnutí.

Přísloví  10:2  Neprospívají  pokladové  bezbožně  nabytí,  ale  spravedlnost 
vytrhuje od smrti.

Izajáš  26:19  Oživouť  mrtví  tvoji,  těla  mrtvá  má  vstanou.  Prociťte  a 
prozpěvujte, obyvatelé prachu. Nebo rosa tvá  jako rosa  na bylinách, ale 
bezbožné k zemi Zporážíš.

Jan 5:28,29 Nedivtež se tomu; neboť přijde hodina, v kterouž všickni, kteříž v 
hrobích jsou, Uslyší hlas jeho. 29 A půjdou ti, kteříž dobré věci činili, na 
vzkříšení života, ale ti, kteříž zlé věci činili, na vzkříšení soudu.

Jan 10:28 A jáť život věčný dávám jim, a nezahynouť na věky, aniž jich kdo 
vytrhne z ruky mé.

Jan 11:43,44 A to pověděv, zavolal hlasem velikým: Lazaře, poď ven. 44 I 
vyšel ten, kterýž byl umřel, maje svázané ruce i nohy rouchami, a Tvář 
jeho  šatem  byla  obvinuta.  Řekl  jim  Ježíš:  Rozvěžtež  jej,  a  nechte,  ať 
odejde.

Jan 12:17 Vydával pak svědectví zástup, kterýž byl s ním, že Lazara povolal z 
hrobu, a vzkřísil jej z mrtvých.

Jan 17:2 Jakož jsi dal jemu moc nad každým člověkem, aby těm všechněm, 
kteréž jsi dal jemu, život věčný dal.

Skutky 17:25 Aniž bývá ctěn lidskýma rukama,  jako by něčeho potřeboval, 
poněvadž on dává všechněm život i dýchání i všecko.

1 Korintským 15:19-26 Jestližeť pak v tomto životě toliko naději  máme v 
Kristu,  nejbídnější  jsme ze všech lidí. 20 Ale vstalť  z  mrtvých Kristus, 
prvotiny těch, kteříž zesnuli. 21 Nebo poněvadž skrze člověka smrt, skrze 



člověka i vzkříšení z mrtvých. 22 Nebo jakož v Adamovi všickni umírají, tak 
i skrze Krista všickni obživeni budou. 23 Ale jeden každý v svém pořádku: 
Prvotiny Kristus, potom ti, kteříž jsou Kristovi, v příští jeho. 24 Potom bude 
konec, když vzdá království Bohu a Otci, když vyprázdní všeliké knížatstvo, 
i  všelikou vrchnost i  moc. 25 Neboť musí on kralovati,  dokudž nepoloží 
všech nepřátel  pod nohy  jeho. 26  Nejposlednější  pak nepřítel  zahlazen 
bude smrt.

2 Korintským 1:9,10 Nýbrž sami v sobě již jsme byli tak usoudili, že nebylo lze 
než umříti, abychom nedoufali sami v sobě, ale v Bohu i mrtvé křísícím. 10 
Kterýž od takové smrti vytrhl nás, a vytrhuje, v něhož doufáme, že i ještě 
vytrhne,

2 Korintským 3:6 Kterýž i  hodné nás učinil  služebníky Nového Zákona, ne 
litery, ale Ducha. Nebo litera zabijí, ale Duch obživuje.

Koloským 1:21,22 Ano i vás, někdy odcizené a nepřátely v mysli, skrze skutky 
zlé, nyní již smířil, 22 Tělem svým skrze smrt, aby vás postavil svaté, a 
nepoškvrněné, a bez úhony před oblíčejem svým,

Židům 2:9 Ale toho Ježíše, kterýž maličko nižší byl nežli andělé, vidíme pro 
utrpení  smrti  slavou  a  ctí  korunovaného,  aby  z  milosti  Boží  za  všecky 
okusil smrti.

Židům  2:14,15 Poněvadž  tedy  dítky  účastnost  mají  těla  a  krve,  i  on  též 
podobně  účasten  jest  jich,  aby  skrze  smrt  zahladil  toho,  kterýž  má 
vládařství smrti, to jest ďábla, 15 A vysvobodil ty, kteříž bázní smrti po 
všecken čas života podrobeni byli v službu.

Židům 11:5 Věrou Enoch přenesen jest, aby neviděl smrti,  a není nalezen, 
proto že jej Bůh přenesl. Prvé zajisté, než jest přenesen, svědectví měl, že 
se líbil Bohu.

1  Petra  3:18  Nebo  i  Kristus  jedinou  za  hříchy  trpěl,  spravedlivý  za 
nespravedlivé,  aby  náspřivedl  k  Bohu,  umrtven  jsa  z  strany  těla,ale 
obživen Duchem.

2  Petra  1:3  Jakož  nám od  jeho  Božské  moci  všecko,  což  k  životu  a  ku 
pobožnosti náleželo, darováno jest, skrze známost toho, kterýž povolal nás 
k slávě a k ctnosti;

1 Janův 3:14 My víme, že jsme přeneseni z smrti do života, nebo milujeme 
bratří. Kdož nemiluje bratra, zůstáváť v smrti.

1 Janův 5:11 A totoť jest svědectví to, že život věčný dal nám Bůh, a ten život 
v Synu jeho jest.

Zjevení 21:6 I dí mi: Stalo se. Jáť jsem Alfa i Oméga, počátek i konec. Jáť 
dám žíznivému z studnice vody živé darmo.
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