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Ρωμαίους  6:23  Επειδή,  ο  μισθός  τής  αμαρτίας  είναι  θάνατος·  το  χάρισμα, 
όμως, του Θεού αιώνια ζωή διαμέσου τού Ιησού Χριστού τού Κυρίου μας.

Ρωμαίους 8:2 Επειδή, ο νόμος τού Πνεύματος της ζωής, η οποία υπάρχει στον 
Ιησού Χριστό, με ελευθέρωσε από τον νόμο τής αμαρτίας και του θανάτου.

2  Τιμόθεο  1:10  φανερώθηκε  όμως  τώρα  διαμέσου  τής  επιφάνειας  του 
Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ο οποίος, αφενός μεν κατήργησε τον θάνατο, 
αφετέρου  δε  έφερε  σε  φως  τη  ζωή  και  την  αφθαρσία  διαμέσου  τού 
ευαγγελίου.

Ιώβ  5:2  Επειδή, η οργή φονεύει τον άφρονα·  και η αγανάκτηση θανατώνει 
τον μωρό.

Ωσηέ  13:14 Θα τους ελευθερώσω από το χέρι τού άδη·  θα τους σώσω από 
τον θάνατο. Θάνατε, πού είναι ο όλεθρός σου; Άδη, πού είναι η φθορά 
σου; Η μεταμέλεια θα κρύβεται από τα μάτια μου.

Ψαλμοί 9:13 Ελέησέ με, Κύριε· δες τη θλίψη μου από τους εχθρούς μου, εσύ, 
που με υψώνεις από τις πύλες τού θανάτου,

Ιώβ  6:26  Φαντάζεστε  να ελέγξετε  λόγια,  ενώ οι  ομιλίες  τού απελπισμένου 
είναι σαν άνεμος;

Ιώβ 33:22 και η ψυχή του πλησιάζει στον λάκκο, και η ζωή του σ' εκείνους 
που προξενούν θάνατο.

Ιεζεκιήλ Ez 37:12,13 Γι' αυτό, προφήτευσε, και πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο 
Θεός. Δες, λαέ μου, εγώ ανοίγω τούς τάφους σας, και θα σας ανεβάσω από 
τους τάφους σας, θα σας φέρω στη γη τού Ισραήλ. 13 Και θα γνωρίσετε 
ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν, λαέ μου, ανοίξω τούς τάφους σας, και σας 
ανεβάσω από τους τάφους σας.

Ματθαίος 27:52 και τα μνήματα άνοιξαν, και πολλά σώματα αγίων που είχαν 
πεθάνει αναστήθηκαν·

Γένεση 2:7 Και ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα τής γης· και 
εμφύσησε στους μυκτήρες του πνοή ζωής, και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή 
που ζει.

Γένεση  6:17  κι εγώ, πρόσεξε, εγώ επιφέρω κατακλυσμό των νερών επάνω 
στη γη, για να εξολοθρεύσω κάθε σάρκα, που έχει μέσα της πνεύμα ζωής 
κάτω από τον ουρανό· κάθε τι που βρίσκεται επάνω στη γη, θα πεθάνει.

Γένεση 7:15 Και μπήκαν μέσα στην κιβωτό προς τον Νώε, ανά δύο από κάθε 
σάρκα που έχει πνεύμα ζωής.

Γένεση  7:22  Από όλα τα όντα επάνω στην ξηρά, όλα όσα είχαν πνοή ζωής 
στους μυκτήρες τους, πέθαναν.

Ιώβ 12:10 Στο χέρι τού οποίου βρίσκεται η ψυχή όλων αυτών που ζουν, και η 
πνοή κάθε ανθρώπινης σάρκας.



Ιώβ  33:4  Με  έκανε  το  Πνεύμα  τού  Θεού,  και  με  ζωοποίησε  η  πνοή  τού 
Παντοδύναμου.

Πράξεις  17:25  ούτε λατρεύεται από χέρια ανθρώπων, ωσάν να έχει ανάγκη 
από κάτι, επειδή αυτός δίνει σε όλους ζωή και πνοή και τα πάντα.

Αποκάλυψη 13:15 Και του δόθηκε η ικανότητα να δώσει πνεύμα στην εικόνα 
τού θηρίου, ώστε η εικόνα τού θηρίου να μιλήσει, και να κάνει, όσοι δεν 
προσκυνήσουν την εικόνα τού θηρίου, να θανατωθούν.

Ιωάννη 10:10 Ο κλέφτης δεν έρχεται, παρά για να κλέψει, να σφάξει και να 
εξολοθρεύσει· εγώ ήρθα για να έχουν ζωή, και να την έχουν με αφθονία.

Ησαΐας  28:15  Επειδή,  είπατε:  Εμείς  κάναμε  συνθήκη  με  τον  θάνατο,  και 
συμφωνήσαμε με τον άδη· όταν η μάστιγα διαβαίνει πλημμυρίζοντας, δεν 
θάρθει  σε  μας·  δεδομένου ότι,  καταφύγιό  μας  κάναμε το ψέμα,  και  θα 
κρυφτούμε κάτω από την ψευτιά·

Ησαΐας  28:18  Και  η  συνθήκη  σας  με  τον  θάνατο  θα  ακυρωθεί,  και  η 
συμφωνία σας με τον άδη δεν θα σταθεί·  όταν διαβαίνει η μάστιγα που 
πλημμυρίζει, τότε θα καταπατηθείτε απ' αυτή.

Ησαΐας 5:24 Γι' αυτό, όπως η γλώσσα τής φωτιάς κατατρώει το καλάμι, και 
το άχυρο αφανίζεται στη φλόγα, έτσι και η ρίζα τους θα γίνει σαν σαπίλα, 
και το άνθος τους θα ανέβει σαν σκόνη· επειδή, απέρριψαν τον νόμο τού 
Κυρίου των δυνάμεων, και καταφρόνησαν τον λόγο τού Αγίου τού Ισραήλ.

Ιωήλ  1:12  Η  άμπελος  ξεράθηκε,  και  η  συκιά  μαράζωσε·  η  ροδιά,  και  ο 
φοίνικας,  και  η  μηλιά,  όλα  τα  δέντρα  τού  χωραφιού  ξεράθηκαν·  ώστε 
έφυγε η χαρά από τους γιους των ανθρώπων.

Ωσηέ 13:15 Αν κι αυτός στάθηκε καρποφόρος ανάμεσα στους αδελφούς του, 
όμως θάρθει ανατολικός άνεμος, ο άνεμος τού Κυρίου θα ανέβει από την 
έρημο, και οι βρύσες του θα εκλείψουν, και θα καταξεραθεί η πηγή του· 
αυτός θα αρπάξει τον θησαυρό όλων των επιθυμητών σκευών του.

Αποκάλυψη  22:1  Και  μου  έδειξε  έναν  καθαρό  ποταμό  με  νερό  τής  ζωής, 
λαμπερόν σαν κρύσταλλο, που έβγαινε από τον θρόνο τού Θεού και του 
Αρνίου.

Ιωάννη  4:10  Ο Ιησούς αποκρίθηκε  και  της  είπε:  Αν ήξερες  τη δωρεά τού 
Θεού, και ποιος είναι αυτός που σου λέει: Δος μου να πιω, εσύ θα ζητούσες 
απ' αυτόν, και θα σου έδινε το ζωντανό νερό.

Ιωάννη 4:14 όποιος, όμως, πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα 
διψάσει στον αιώνα· αλλά, το νερό που θα δώσω σ' αυτόν, θα γίνει μέσα 
του πηγή νερού, που θα αναβλύζει σε αιώνια ζωή.

Παροιμίες 13:14 Ο νόμος τού σοφού είναι πηγή ζωής, που απομακρύνει από 
παγίδες θανάτου.

Παροιμίες 14:27 Ο φόβος τού Κυρίου είναι πηγή ζωής, που απομακρύνει από 
παγίδες θανάτου.

Ιεζεκιήλ  13:17-23  ΚΙ εσύ, γιε ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου ενάντια 
στις θυγατέρες τού λαού σου, αυτές που προφητεύουν από τη δική τους 



καρδιά·  και προφήτευσε εναντίον τους, 18 και πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο 
Θεός: Αλλοίμονο σ' εκείνες που ράβουν μαζί προσκέφαλα για κάθε αγκώνα 
χεριού,  και  κάνουν  καλύπτρες  επάνω στο κεφάλι  κάθε  ηλικίας,  για  να 
δελεάζουν ψυχές! Δελεάζετε τις ψυχές τού λαού μου, και θα σώσετε τις 
δικές σας ψυχές; 19 Και θα με βεβηλώνετε ανάμεσα στον λαό μου για μια 
δραξιά  κριθάρι,  και  για  μερικά  κομμάτια  ψωμί,  ώστε  να  θανατώνετε 
ψυχές, που δεν έπρεπε να πεθάνουν, και να σώζετε ψυχές, που δεν έπρεπε 
να ζουν, λέγοντας ψέματα προς τον λαό μου, ο οποίος ακούει ψέματα; 20 
Γι'  αυτό,  έτσι  λέει  ο  Κύριος  ο  Θεός:  Δέστε,  εγώ  είμαι  ενάντια  στα 
προσκέφαλά σας, με τα οποία δελεάζετε τις ψυχές, για να πετούν προς 
εσάς, και θα τα ξεσχίσω από τους βραχίονές σας, και θα αφήσω τις ψυχές 
να φύγουν, τις ψυχές που εσείς δελεάζετε για να πετούν προς εσάς. 21 Και 
θα ξεσχίσω τις καλύπτρες σας, και θα ελευθερώσω τον λαό μου από το 
χέρι σας, και δεν θα είναι πλέον στο χέρι σας, για να δελεάζονται· και θα 
γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. 22 Επειδή, με τα ψέματα θλίψατε την 
καρδιά τού δικαίου, που εγώ δεν λύπησα·  και ενισχύσατε τα χέρια τού 
κακούργου, ώστε να μη επιστρέψει από τον πονηρό του δρόμο, για να 
σώσω τη ζωή του· 23 γι' αυτό, δεν θα δείτε πλέον ματαιότητα, και δεν θα 
μαντέψετε μαντείες· και θα ελευθερώσω τον λαό μου από το χέρι σας· και 
θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.

Ιερεμίας 21:8 Και σ' αυτό τον λαό θα πεις: Έτσι λέει ο Κύριος: Δέστε, έβαλα 
μπροστά σας τον δρόμο τής ζωής, και τον δρόμο τού θανάτου.

Ιώβ  34:22  Δεν  είναι  σκοτάδι  ούτε  σκιά  θανάτου,  όπου  να  κρυφτούν  οι 
εργάτες τής ανομίας. 23 Επειδή, δεν θα αφήσει πλέον τον άνθρωπο, νάρθει 
σε κρίση μαζί με τον Θεό.

Ψαλμοί 16:10 Επειδή, δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον άδη, ούτε θα 
αφήσεις τον Όσιό σου να δει φθορά.

Ψαλμοί  23:4  Και  μέσα σε  κοιλάδα σκιάς  θανάτου αν  περπατήσω,  δεν  θα 
φοβηθώ κακό·  επειδή, εσύ είσαι μαζί μου·  η ράβδος σου και η βακτηρία 
σου, αυτές με παρηγορούν.

Ψαλμοί 30:3 Κύριε, ανέβασες από τον άδη την ψυχή μου· μου διαφύλαξες τη 
ζωή, για να μη κατέβω στον λάκκο.

Ψαλμοί 49:15 Ο Θεός, όμως, θα λυτρώσει την ψυχή μου από το χέρι τού άδη· 
επειδή, θα με δεχθεί. (Διάψαλμα).

Ψαλμοί 56:13 Επειδή, λύτρωσες την ψυχή μου από θάνατο, δεν θα λυτρώσεις 
και τα πόδια μου από ολίσθημα, για να περπατάω μπροστά στον Θεό στο 
φως των ζωντανών ανθρώπων;

Ψαλμοί 68:20 Ο Θεός μας είναι Θεός σωτηρίας· και του Κυρίου τού Θεού μας 
είναι η λύτρωση από τον θάνατο.

Ψαλμοί  89:48  Ποιος άνθρωπος θα ζήσει,  και  δεν θα δει θάνατο;  Ποιος θα 
λυτρώσει την ψυχή του από το χέρι τού άδη; (Διάψαλμα).

Ψαλμοί  102:19,20  Επειδή,  έσκυψε  από  το  ύψος  τού  αγιαστηρίου  του,  ο 



Κύριος επέβλεψε από τον ουρανό επάνω στη γη, 20 για να ακούσει τον 
στεναγμό των αιχμαλώτων, και να ελευθερώσει τούς καταδικασμένους σε 
θάνατο·

Ψαλμοί 116:8 Επειδή, λύτρωσες την ψυχή μου από θάνατο, τα μάτια μου από 
δάκρυα, τα πόδια μου από γλίστρημα.

Παροιμίες  10:2  Οι  θησαυροί  τής ανομίας δεν ωφελούν·  ενώ η δικαιοσύνη 
ελευθερώνει από θάνατο.

Ησαΐας 26:19  Οι  νεκροί  σου  θα  ζήσουν,  μαζί  με  το  νεκρό  μου  σώμα θα 
αναστηθούν·  σηκωθείτε  και  ψάλλετε,  εσείς  που  κατοικείτε  στο  χώμα· 
επειδή,  η  δρόσος  σου  είναι  σαν  τη  δρόσο  των  χόρτων,  και  η  γη  θα 
ξεπετάξει τούς νεκρούς.

Ιωάννη 5:28,29 Μη θαυμάζετε γι' αυτό· επειδή, έρχεται ώρα, κατά την οποία, 
όλοι εκείνοι που είναι μέσα στα μνήματα, θα ακούσουν τη φωνή του· 29 
και  θα  βγουν  έξω  εκείνοι  που  έπραξαν  τα  αγαθά,  σε  ανάσταση  ζωής· 
εκείνοι δε που έπραξαν τα φαύλα, σε ανάσταση κρίσης.

Ιωάννη  10:28  Και εγώ δίνω σ' αυτά αιώνια ζωή·  και δεν θα χαθούν στον 
αιώνα, και κανένας δεν θα τα αρπάξει από το χέρι μου.

Ιωάννη 11:43,44 Και όταν τα είπε αυτά, κραύγασε με δυνατή φωνή: Λάζαρε, 
έλα έξω. 44 Και ο πεθαμένος βγήκε έξω, δεμένος τα πόδια και τα χέρια με 
τα  σάβανα·  και  το  πρόσωπό  του  ήταν  ολόγυρα  δεμένο  με  σουδάρι.  Ο 
Ιησούς λέει σ' αυτούς: Λύστε τον, και αφήστε τον να περπατήσει.

Ιωάννη 12:17 Το πλήθος που ήταν μαζί του έδινε, λοιπόν, μαρτυρία, ότι είχε 
φωνάξει τον Λάζαρο από το μνήμα και τον ανέστησε από τους νεκρούς·

Ιωάννη 17:2 καθώς του έδωσες εξουσία επάνω σε κάθε σάρκα, για να δώσει 
αιώνια ζωή σε όλους όσους έδωσες σ' αυτόν.

1 Κορινθίους Corinthians 15:19-26 Αν μονάχα σ' αυτή τη ζωή ελπίζουμε στον 
Χριστό, είμαστε ελεεινότεροι από όλους τούς ανθρώπους. 20 Αλλά, τώρα, 
ο  Χριστός  αναστήθηκε  από  τους  νεκρούς·  έγινε  η  απαρχή  αυτών  που 
έχουν κοιμηθεί. 21 Επειδή, βέβαια, διαμέσου ανθρώπου ήρθε ο θάνατος, 
έτσι και διαμέσου ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. 22 Επειδή, όπως 
όλοι  πεθαίνουν  λόγω  συγγένειας  με  τον  Αδάμ,  έτσι  και  όλοι  θα 
ζωοποιηθούν, ερχόμενοι σε συγγένεια με τον Χριστό· 23 κάθε ένας, όμως, 
σύμφωνα με τη δική του τάξη· ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι 
τού  Χριστού,  στην  παρουσία  του·  24  ύστερα  θα  είναι  το  τέλος,  όταν 
παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό και Πατέρα· όταν καταργήσει κάθε αρχή 
και κάθε εξουσία και δύναμη. 25 Επειδή, πρέπει να βασιλεύει, μέχρις ότου 
βάλει  όλους  τούς  εχθρούς  του  κάτω από  τα  πόδια  του·  26  τελευταίος 
εχθρός καταργείται ο θάνατος.

2 Κορινθίους 1:9,10 Αλλά, εμείς οι ίδιοι πήραμε μέσα μας την απόφαση του 
θανάτου, για να μη έχουμε την πεποίθηση στον εαυτό μας, αλλά στον Θεό, 
που  ανασταίνει  τούς  νεκρούς·  10  ο  οποίος  μάς  ελευθέρωσε  από  έναν 
τέτοιο μεγάλο θάνατο, και ελευθερώνει· στον οποίο ελπίζουμε ότι και ξανά 



θα ελευθερώσει.
2  Κορινθίους  3:6  ο οποίος και μας έκανε ικανούς να είμαστε διάκονοι της 

καινής  διαθήκης,  όχι  του  γράμματος,  αλλά  του  πνεύματος·  επειδή,  το 
γράμμα θανατώνει, ενώ το πνεύμα ζωοποιεί.

Κολοσσαείς  1:21,22  Κι  εσάς,  που  ήσασταν  κάποτε  απαλλοτριωμένοι,  και 
εχθροί στη διάνοια με τα πονηρά έργα· 22  τώρα, όμως, σας συμφιλίωσε 
προς τον εαυτό του, διαμέσου τού σώματος της σάρκας του, διαμέσου τού 
θανάτου, για να σας παραστήσει μπροστά του αγίους και χωρίς ψεγάδι και 
χωρίς κατηγορία·

Εβραίους  2:9  Αλλά βλέπουμε  τον  Ιησού για  λίγο  ελαττωμένον  έναντι  των 
αγγέλων, εξαιτίας τού παθήματος του θανάτου, στεφανωμένον με δόξα και 
τιμή, για να γευτεί θάνατο για χάρη κάθε ανθρώπου, διαμέσου τής χάρης 
τού Θεού.

Εβραίους  2:14,15  Επειδή,  λοιπόν,  τα  παιδιά  έγιναν  κοινωνοί  σάρκας  και 
αίματος, κι αυτός παρόμοια έγινε μέτοχος από τα ίδια, για να καταργήσει, 
διαμέσου τού θανάτου, αυτόν που έχει το κράτος τού θανάτου, δηλαδή, 
τον διάβολο, 15 και να ελευθερώσει εκείνους, όσους εξαιτίας τού φόβου 
τού θανάτου ήσαν σε ολόκληρη τη ζωή υποκείμενοι στη δουλεία.

Εβραίους  11:5  Με πίστη μετατέθηκε ο Ενώχ, για να μη δει θάνατο, και δεν 
βρισκόταν,  για τον λόγο ότι,  τον μετέθεσε ο Θεός·  επειδή, πριν από τη 
μετάθεσή του, δόθηκε μαρτυρία ότι ευαρέστησε τον Θεό.

1  Πέτρου  3:18  Επειδή,  και  ο  Χριστός  έπαθε  μια  φορά  για  πάντα  για  τις 
αμαρτίες, ο δίκαιος για χάρη των αδίκων, για να μας φέρει στον Θεό, ο 
οποίος, ενώ μεν θανατώθηκε κατά τη σάρκα, ζωοποιήθηκε όμως διαμέσου 
τού Πνεύματος·

2  Πέτρου  1:3  Καθώς η θεία δύναμή του χάρισε σε μας όλα τα απαραίτητα 
προς ζωή και ευσέβεια, διαμέσου τής επίγνωσης εκείνου που μας κάλεσε 
με τη δόξα του και την αρετή·

1 Ιωάννη 3:14 Εμείς γνωρίζουμε ότι έχουμε μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή, 
επειδή αγαπάμε τους αδελφούς· εκείνος που δεν αγαπάει τον αδελφό του, 
μένει μέσα στον θάνατο.

1 Ιωάννη 5:11 Και η μαρτυρία είναι τούτη, ότι: Ο Θεός έδωσε σε μας αιώνια 
ζωή, κι αυτή η ζωή είναι μέσα στον Υιό του.

Αποκάλυψη 21:6 Και μου είπε: Πραγματοποιήθηκε· εγώ είμαι το Α και το Ω, η 
αρχή και το τέλος. Εγώ θα δώσω σ' αυτόν που διψάει από την πηγή τού 
νερού τής ζωής δωρεάν.
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