
Halál   Írás   - Death  

Rómaiakhoz 6:23  Mert  a  bűn  zsoldja  halál;  az  Isten  kegyelmi  ajándéka 
pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

Rómaiakhoz 8:2  Mert  a  Jézus  Krisztusban  való  élet  lelkének  törvénye 
megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

2 Timóteushoz 1:10 Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus 
Krisztusnak  megjelenése  által,  a  ki  eltörölte  a  halált,  +világosságra 
hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által,

Jób 5:2 Mert a bolondot boszúság öli  meg, az együgyűt pedig buzgóság 
veszti el.

Hóseás 13:14  Megváltom  őket  a  Seol  hatalmából!  Megmentem  őket  a 
haláltól! Hol van a te veszedelmed oh halál?! Hol van a te romlásod oh 
Seol?! Megbánás elrejtetett én előlem.

Zsoltárok 9:14,15  Hogy  hirdessem  minden  dicséretedet  Sion  leányának 
kapuiban; hadd örvendjek a te szabadításodban.

Jób 6:26  Szavak  ostorozására  készültök-é?  Hiszen  a  szélnek  valók  a 
kétségbeesettnek szavai!

Jób 33:22 És lelke közelget a sírhoz, s élete a halál angyalaihoz.
Ezékiel 37:12,13 Annakokáért prófétálj,  és mondjad nékik: Így szól az Úr 

Isten: Ímé, én megnyitom a ti sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, 
én népem! s beviszlek titeket Izráel földjére. 13 És megtudjátok, hogy én 
vagyok  az  Úr,  mikor  megnyitándom  sírjaitokat  és  kihozlak  titeket 
sírjaitokból, én népem!

Máté 27:52  És  a  sírok  megnyílának,  és  sok  elhúnyt  szentnek  teste 
föltámada.

1 Mózes 2:6 Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld 
egész színét.

1  Mózes 6:17  Én  pedig  ímé özönvizet  hozok a  földre,  hogy  elveszessek 
minden testet, a melyben élő lélek van az ég alatt; valami a földön van, 
elvész.

1  Mózes 7:15 Kettő-kettő  méne  be  Noéhoz  a  bárkába  minden  testből, 
melyben élő lélek vala.

1 Mózes 7:22 Mindaz, a minek orrában élő lélek lehellete vala, szárazon 
valók közűl mind meghala.

Jób 12:10 A kinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes 
embernek a lelke.

Jób 33:4 Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete 
adott nékem életet.

Apostolok 17:25 Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami 
nélkül  szűkölködnék,  holott  ő  ád  mindeneknek  életet  leheletet 
és+mindent;



Jelenések 13:15 És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy 
a fenevad képe szóljon is,  és azt  mívelje,  hogy mindazok,  a  kik nem 
imádják a fenevad képét, megölessenek,

János 10:10  A  tolvaj  nem egyébért  jő,  hanem hogy  lopjon  és  öljön  és 
pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.

Ézsaiás 28:15 Mert így szóltok: Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg 
szövetséget csináltunk; az ostorozó áradat ha jő, nem ér el minket; mert 
a hazugságot választók oltalmunkul, és csalásba rejtezénk el!

Ézsaiás  28:18  És  eltöröltetik  a  halállal  való  frigyetek,  és  a  sírral  való 
szövetségtek meg nem áll; az ostorozó áradat ha eljő, eltapod titeket,

Ézsaiás 5:24 Ezért, mint a polyvát megemészti a tűznek nyelve, és az égő 
széna összeomlik: gyökerök megrothad, virágjok mint a por elszáll, mert 
a seregek Urának törvényét megvetették, és Izráel szentjének beszédét 
megútálták.

Jóel 1:12 Elszáradt a szőlőtő a fügefa elhervadt; a gránátfa, a datolyafa és 
az almafa, a mezőnek minden gyümölcsfája kiaszott. Bizony kiszáradott 
az öröm az emberek közül.

Hóseás 13:15 Mert bár a testvérek közt ő a legvirágzóbb: feljő a keleti szél, 
az Úr szele támad fel a pusztából; kiszárad kútfeje, elapad forrása: az 
rabolja ki minden drága kincseinek tárházát.

Jelenések 22:1 És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely 
ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből 
jővén ki

János 4:10 Felele Jézus és monda néki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és 
hogy ki az, a ki ezt mondja néked: Adj innom!; te kérted volna őt, és 
adott volna néked élő vizet.

János 4:14 Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha 
örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, 
örök életre buzgó víznek+kútfeje lesz ő benne.

Példabeszédek 13:14 A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, +a halál tőrének 
eltávoztatására.

Példabeszédek 14:27 Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőrének 
eltávoztatására.

Ezékiel 13:17-23 És te, embernek fia, fordítsd orczádat néped leányaira, a 
kik önnön szívükből prófétálnak, és prófétálj ellenök. 18 És mondjad: Így 
szól  az  Úr  Isten:  Jaj  azoknak,  a  kik  kötéseket  varrogatnak  minden 
kézcsuklóra, és takarókat készítenek akármilyen termetűek fejére, hogy 
lelkeket vadászszanak! Némely lelkeket elvadásztok népemtől, másokat 
elevenen  megtartotok  a  magatok  hasznára. 19  És 
megszentségtelenítetek engem népem előtt  néhány marok árpáért  és 
falat  kenyérért,  hogy  lelkeket  öljetek,  melyeknek  nem  kellene 
meghalniok,  és hogy lelkeket elevenen megtartsatok,  melyeknek nem 



kellene élniök,  hazudozván népemnek,  a  mely  hazugságra hallgat. 20 
Ezokáért  így  szól  az  Úr  Isten:  Ímé  én  kötéseitek  ellen  leszek,  a 
melyekkel ti a lelkeket vadászszátok, mint madarakat; és leszaggatom 
azokat  karjaitokról,  s  a  lelkeket,  melyeket  ti  vadásztok,  szabadon 
bocsátom,  mint  madarakat. 21  És  elszaggatom  takaróitokat,  és 
magszabadítom népemet kezetekből, és nem lesznek többé zsákmány a 
ti  kezetekben,  s  megtudjátok,  hogy  én  vagyok  az  Úr. 22  Mivelhogy 
megszomorítjátok az igaznak szívét hazugsággal,  holott én őt bántani 
nem akartam,  s  megerősítitek  a  hitetlen  kezeit,  hogy  meg ne  térjen 
gonosz útjáról, hogy őt életben megtartsam. 23 Ezokáért hívságot nem 
láttok és jövendőt nem jövendölgettek többé, s megszabadítom népemet 
a ti kezetekből, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

Jeremiás 21:8 Azután ezt mondjad e népnek: Ezt mondja az Úr: Ímé, én 
előtökbe adom néktek az élet útját és a halál útját.

Jób 34:22  Nincs  setétség  és  nincs  a  halálnak  árnyéka,  a  hova 
elrejtőzhessék a gonosztevő

Zsoltárok 16:10 Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a 
te szented rothadást lásson.

Zsoltárok 23:4 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a 
gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak 
engem.

Zsoltárok 30:4,5  Zengedezzetek  az  Úrnak,  ti  hívei!  Dicsőítsétek  szent 
emlékezetét.

Zsoltárok 49:16,17  Ne  félj,  ha  valaki  meggazdagszik,  ha  megöregbül 
házának dicsősége;

Zsoltárok 56:14 Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én 
lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában.

Zsoltárok 68:21,22 Csak Isten ronthatja meg az ő ellenségeinek fejét,  a 
bűneiben járónak üstökös koponyáját.

Zsoltárok 89:49,50  Hol  van  a  te  előbbi  kegyelmességed,  Uram? 
Megesküdtél Dávidnak a te hűséges voltodra!

Zsoltárok 102:20-22  Hogy  meghallja  a  fogolynak  nyögését,  és  hogy 
feloldozza a halálnak fiait. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és 
az ő dicséretét Jeruzsálemben.

Zsoltárok 116:8 Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet 
a könyhullatástól és lábamat az eséstől:

Példabeszédek 10:2  Nem  használnak  a  gonoszság  kincsei;  az  igazság 
pedig+megszabadít a halálból.

Ézsaiás 26:19  Megelevenednek  halottaid  és  holttesteim  fölkelnek: 
serkenjetek föl és énekeljetek, a kik a porban lakoztok, mert harmatod 
az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat!

János 5:28,29 Ne  csodálkozzatok  ezen:  mert  eljő  az  óra,  a  melyben 



mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, 29 És 
kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a 
gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.

János 10:28 És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, 
és senki ki nem ragadja+őket az én kezemből.

János 11:43,44 És mikor ezeket mondá, fenszóval kiálta: Lázár, jőjj ki! 44 És 
kijöve  a  megholt,  lábain  és  kezein  kötelékekkel  megkötözve,  és  az 
orczája kendővel vala leborítva. Monda nékik Jézus: Oldozzátok meg őt, 
és hagyjátok menni.

János 12:17 A sokaság azért, a mely ő vele vala, mikor kihívta Lázárt a 
koporsóból és feltámasztotta őt a halálból, bizonyságot tőn.

János 17:2  A  miként  te  hatalmat  adtál  néki  minden  testen,  hogy  örök 
életet+adjon mindennek, a mit néki adtál.

Apostolok 17:25 Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami 
nélkül  szűkölködnék,  holott  ő  ád  mindeneknek  életet  leheletet 
és+mindent;

1  Korintusi 15:19-26 Ha  csak  ebben  az  életben  reménykedünk  a 
Krisztusban,  minden  embernél  nyomorultabbak  vagyunk. 20  Ámde 
Krisztus  feltámadott  a  halottak  közül,  zsengéjök+lőn  azoknak,  kik 
elaludtak. 21 Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által 
van a halottak feltámadása is. 22 Mert a miképen Ádámban mindnyájan 
meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. 
23 Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután 
a kik a Krisztuséi, +az ő eljövetelekor. 24 Aztán a vég, mikor átadja az 
országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és 
minden hatalmat és erőt. 25 Mert addig kell  néki  uralkodnia,  mígnem 
ellenségeit mind lábai alá veti. 26 Mint utolsó ellenség töröltetik el a 
halál.

2  Korintusi 1:9,10 Sőt  magunk  is  halálra  szántuk  magunkat,  hogy  ne 
bizakodnánk  mi  magunkban,  hanem  Istenben,  a  ki  feltámasztja  a 
holtakat: 10 A ki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket: 
a kiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani;

2  Korintusi 3:6 A ki alkalmatosokká tett  minket arra,  hogy új  szövetség 
szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké mert a betű megöl, +a lélek 
pedig megelevenít.

Kolosséiakhoz 1:21,22 Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek 
valátok  gonosz  cselekedetekben  gyönyörködő  értelmetek  miatt,  most 
mégis megbékéltetett. 22 Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint 
szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé:

Zsidókhoz 2:9 Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés időre kisebbé 
tétetett  az  angyaloknál,  a  halál  elszenvedéséért  dicsőséggel  és 
tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért 



megízlelje a+halált.
Zsidókhoz 2:14,15 Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is 

hasonlatosképen  részese  lett  azoknak,  hogy  a+halál  által 
megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, 
15 És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes 
életökben rabok valának.

Zsidókhoz 11:5 Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem 
találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot 
nyert a felől, hogy kedves volt Istennek.

1  Péter 3:18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a 
nem igazakakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan 
test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;

2 Péter 1:3 Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, 
a mi az életre és a kegyességre való, Annak megismerése által,  a ki 
minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;

1  János 3:14  Mi  tudjuk,  hogy  általmentünk  a  halálból  az  életbe,  mert 
szeretjük a mi atyánkfiait.  A ki nem szereti  az ő atyjafiát,  a halálban 
marad.

1 János 5:11 És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az 
Isten és ez az élet az ő Fiában van.

Jelenések 21:6 És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa+és az Omega, 
a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet ++ vizének forrásából 
ingyen.
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