
S  mierci   Pismo   - Death  

Rzymian 6:23 Albowiem zapłata za grzech jest śmierć; ale dar z łaski Bożej 
jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Rzymian  8:2  Albowiem  zakon  Ducha  żywota,  który  jest  w  Chrystusie 
Jezusie, uwolnił mię od zakonu grzechu śmierci.

2 Tymoteusza 1:10 A teraz objawiona jest przez okazanie się zbawiciela 
naszego,  Jezusa Chrystusa,  który i  śmierć zgładził,  i  żywot na jaśnię 
wywiódł, i nieśmiertelność przez Ewangieliję,

Joba 5:2 Zaiste głupiego zabija gniew, a prostaka umarza zawiść.
Ozeasza 13:14 Z ręki grobu wybawię ich, od śmierci wykupię ich. O śmierci! 

będę śmiercią twoją; o grobie! będę skażeniem twojem; żałość skryta 
będzie od oczów moich.

Psalmów 9:14 Zmiłuj się nademną, Panie! obacz utrapienie moje od tych, 
którzy mię mają w nienawiści, ty, co mię wyrywasz z bram śmierci.

Joba  6:26  Izali  słowa  moje  obwinić  myślicie,  a  przewiewać  mowy 
utrapionego?

Joba 33:22 I  przybliża  się  do grobu  dusza jego a  żywot  jego do rzeczy 
śmierć przynoszących.

Ezechiela 37:12,13 Dlategoż prorokuj, a mów do nich: Tak mówi panujący 
Pan: Oto Ja otworzę groby wasze, i  wywiodę was z grobów waszych, 
ludu mój! i przywiodę was do ziemi Izraelskiej! 13 I dowiecie się, żem Ja 
Pan, gdy Ja otworzę groby wasze, a wywiodę was z grobów waszych, 
ludu mój!

Mateusza 27:52 I  groby się  otwierały,  a  wiele  ciał  świętych,  którzy  byli 
zasnęli, powstało:

1 Mojzeszowa 2:6 Ale para wychodziła z ziemi, która odwilżała wszystek 
wierzch ziemi.

1  Mojzeszowa  6:17  A  Ja  oto,  Ja  przywiodę  potop  wód  na  ziemię,  ku 
wytraceniu wszelkiego ciała, w którem jest duch żywota pod niebem; 
wszystko, cokolwiek jest na ziemi, pozdycha.

1 Mojzeszowa 7:15 A tak weszło do Noego w korab po parze z każdego 
ciała, w którem był duch żywota.

1  Mojzeszowa  7:22  Wszystko,  którego  tchnący  duch  żywota  był  w 
nozdrzach jego, ze wszystkiego, co na suszy było, pomarło.

Joba  12:10  W  którego  ręku  jest  dusza  wszelkiej  rzeczy  żywej,  i  duch 
wszelkiego ciała ludzkiego.

Joba 33:4 Duch Boży uczynił mię, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mię.
DziejeApostolskie  17:25  Ani  rękoma  ludzkiemi  chwalony  bywa,  jakoby 

czego  potrzebował,  ponieważ  on  daje  wszystkim  żywot  i  oddech,  i 
wszystko.

Objawienie 13:15 I dano jej, aby mogła dać ducha onemu obrazowi bestyi, 



żeby też mówił obraz tej bestyi i  to sprawił,  aby ci, którzy by się nie 
kłaniali obrazowi onej bestyi, byli pobici.

Jana 10:10 Złodziej nie przychodzi, jedno żeby kradł, a zabijał i tracił; jam 
przyszedł, aby żywot miały, i obficie miały.

Izajasza 28:15 Dlatego, że mówicie: Uczyniliśmy przymierze z śmiercią, i z 
piekłem  mamy  porozumienie,  bicz  gwałtowny  nas  nie  dojdzie,  gdy 
przechodzić będzie; bośmy położyli kłamstwo za ucieczkę swoję, a pod 
fałszem utailiśmy się;

Izajasza  28:18  A  tak  zgładzone  będzie  przymierze  wasze  z  śmiercią,  a 
porozumienie  wasze  z  piekłem  nie  ostoi  się;  gdy  bicz  gwałtowny 
przechodzić będzie, będziecie od niego podeptani.

Izajasza  5:24  Przetoż  jako  płomień  ogniowy  pożera  parzdzieże,  i  jako 
płomień plewy trawi: tak korzeń ich będzie jako zgnilizna, a kwiat ich 
jako proch ku górze pójdzie; albowiem odrzucili zakon Pana zastępów, a 
wyrokiem świętego Izraelskiego pogardzili.

Joela  1:12  Winna  macica  uschła,  a  figowe  drzewo  uwiędło;  drzewo 
granatowe i palma, i jabłoń, i wszystkie drzewa polne poschły, i wesele 
zginęło od synów ludzkich.

Ozeasza  13:15  Bo  on  między  braćmi  owoc  przyniesie;  pierwej  jednak 
przyjdzie  wiatr  ze  wschodu,  wiatr  Pański  od  puszczy  występujący,  i 
wysuszy  żródło  jego,  wysuszy  i  zdrój  jego;  onci  rozchwyci  skarby 
wszelkiego naczynia pożądanego.

Objawienie 22:1 I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ, 
wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej.

Jana 4:10 Odpowiedział Jezus i rzekł jej: Gdybyś wiedziała ten dar Boży, i 
kto jest ten, co ci mówi: Daj mi pić, ty byś go prosiła, a dałby ci wodę 
żywą.

Jana 4:14 Lecz kto by pił onę wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na 
wieki;  ale ta woda, którą ja mu dam, stanie się w nim studnią wody 
wyskakującej ku żywotowi wiecznemu.

Przypowiesci 13:14 Nauka mądrego jest żródłem żywota ku ochronieniu się 
sideł śmierci.

Przypowiesci 14:27 Bojaźń Pańska jest żródło żywota ku uchronieniu się 
sideł śmierci.

Ezechiela 13:17-23 Ale ty, synu człowieczy! obróć twarz twoję przeciwko 
córkom  ludu  swego,  które  prorokują  z  serca  swego,  a  prorokuj 
przeciwko nim, 18 I  rzecz:  Tak mówi panujący Pan:  Biada tym,  które 
szyją wezgłówka pod wszelkie łokcie rąk ludu mojego, a czynią duchny 
na głowy wszelkiego wzrostu, aby łowiły dusze! izali łowić macie dusze 
ludu mego, abyście się żywić mogły? 19 Bo mię podawacie w lekkość u 
ludu  mego  dla  garści  jęczmienia,  i  dla  kęsa  chleba,  zabijając  dusze, 
które nie umrą, a ożywiając dusze, które żywe nie będą, kłamiąc ludowi 



memu, którzy słuchają kłamstwa. 20 Dlatego, tak mówi panujący Pan: 
Oto  Ja  będę  przeciwko wezgłówkom waszym,  któremi  wy  tam dusze 
łowicie,  abyście  je  zwiodły;  bo  je  stargnę  z  ramion  waszych,  a 
wypuszczę dusze,  które  wy łowicie,  abyście  je  zwiodły; 21 I  rozerwę 
duchny wasze, a wybawię lud mój z ręki waszej, abyście ich więcej nie 
mogły  łowić  ręką  swoją;  a  dowiecie  się,  żem Ja  Pan. 22  Przeto,  że 
zasmucacie  serce  sprawiedliwego  kłamstwy,  chociażem  go  Ja  nie 
zasmucił, a zmacniacie ręce niezbożnego, aby się nie odwrócił od złej 
drogi  swojej,  ożywiając go; 23  Przetoż  nie  będziecie  więcej  widywać 
marności, ani wieszczby więcej prorokować będziecie; bo wyrwę lud mój 
z ręki waszej, a dowiecie się, żem Ja Pan.

Jeremiasza 21:8 Przetoż rzecz do ludu tego: Tak mówi Pan: Oto ja kładę 
przed wami drogę żywota i drogę śmierci.

Joba 34:22 Niemasz ciemności,  ani  cienia śmierci,  kędyby się  skryli  ci, 
którzy czynią nieprawość.

Psalmów  16:10  Bo  nie  zostawisz  duszy  mojej  w  grobie,  ani  dopuścisz 
świętemu twemu oglądać skażenia.

Psalmów 23:4 Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się 
bał złego, albowiemeś ty ze mną; laska twoja, i kij twój, te mię cieszą.

Psalmów 30:4 Panie! wywiodłeś z piekła duszę moję; zachowałeś mię przy 
żywocie, abym nie zstąpił do grobu.

Psalmów 49:16 Ale Bóg wykupi duszę moję z mocy grobu, gdy mię przyjmie. 
Psalmów 56:14 Albowiemeś wyrwał duszę moję od śmierci, a nogi moje od 

upadku,  abym statecznie  chodził  przed  obliczem Bożem w światłości 
żyjących.

Psalmów 68:21 On jest Bóg nasz, Bóg obfitego zbawienia; panujący Pan z 
śmierci wywodzi.

Psalmów 89:49 Któż z ludzi tak żyć może, aby nie oglądał śmierci? któż 
wyrwie duszę swą z mocy grobu?

Psalmów 102:20,21 Że wejrzał z wysokości świątnicy swojej, że z nieba na 
ziemię spojrzał; 21 Aby wysłuchał wzdychania więźniów, i rozwiązał na 
śmierć skazanych;

Psalmów 116:8 Bo wyrwał duszę moję od śmierci,  oczy moje od płaczu, 
nogę moję od upadku.

Przypowiesci  10:2  Nie  pomogą  skarby  niezbożności;  ale  sprawiedliwość 
wyrywa od śmierci.

Izajasza 26:19 Ożyją umarli twoi, trupy moje wstaną, gdy rzeczesz: Ocućcie 
się,  a  śpiewajcie mieszkający w prochu!  Albowiem rosa twoja będzie 
jako rosa na ziołach; ale niezbożnych o ziemię uderzysz.

Jana  5:28,29 Nie  dziwujcież  się  temu;  boć  przyjdzie  godzina,  w  którą 
wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego; 29 I pójdą ci, którzy dobrze 
czynili,  na  powstanie  żywota;  ale  ci,  którzy  żle  czynili,  na  powstanie 



sądu.
Jana 10:28 A ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani ich żaden 

wydrze z ręki mojej.
Jana 11:43,44 A to rzekłszy, zawołał głosem wielkim: Łazarzu! wynijdę sam! 

44 I wyszedł ten, który był umarł, mając związane ręce i nogi chustkami, 
a twarz jego była chustką obwiązana. Rzekł im Jezus: Rozwiążcie go, a 
niechaj odejdzie.

Jana 12:17 Świadczył tedy lud, który z nim był, iż Łazarza zawołał z grobu i 
wzbudził go od umarłych.

Jana 17:2 Jakoś mu dał moc nad wszelkiem ciałem, aby tym wszystkim, 
któreś mu dał, dał żywot wieczny.

DziejeApostolskie  17:25  Ani  rękoma  ludzkiemi  chwalony  bywa,  jakoby 
czego  potrzebował,  ponieważ  on  daje  wszystkim  żywot  i  oddech,  i 
wszystko.

1 Koryntian 15:19-26 Bo jeźli tylko w tym żywocie w Chrystusie nadzieję 
mamy, nad wszystkich ludzi jesteśmy najnędzniejszymi. 20 Lecz teraz 
Chrystus  z  martwych  wzbudzony  jest  i  stał  się  pierwiastkiem  tych, 
którzy zasnęli. 21 Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka 
też powstanie umarłych. 22 Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, 
tak  i  w  Chrystusie  wszyscy  ożywieni  będą. 23  Ale  każdy  w  swoim 
rzędzie,  Chrystus jako pierwiastek,  a  potem ci,  co są Chrystusowi  w 
przyjście jego. 24 A potem będzie koniec, gdy odda królestwo Bogu i 
Ojcu,  gdy  zniszczy  wszelkie  przełożeństwo  i  wszelką  zwierzchność,  i 
moc. 25  Bo  on  musi  królować,  póki  by  nie  położył  wszystkich 
nieprzyjaciół  pod  nogi  jego. 26  A  ostatni  nieprzyjaciel,  który  będzie 
zniszczony, jest śmierć.

2 Koryntian 1:9,10 Owszem i sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy 
nie ufali sami w sobie, ale w Bogu, który wzbudza umarłych; 10 Który z 
tak wielkiej śmierci wyrwał nas i  jeszcze wyrywa, w którym nadzieję 
mamy, iż i napotem wyrwie;

2  Koryntian  3:6  Który  nas  też  uczynił  sposobnymi  sługami  nowego 
testamentu,  nie  litery,  ale  Ducha;  albowiem  litera  zabija,  ale  Duch 
ożywia.

Kolosan 1:21,22 I  was,  którzyście niekiedy byli  oddaleni  i  nieprzyjaciele 
umysłem  w  złośliwych  uczynkach,  teraz  też  pojednał. 22  Ciałem 
własnem  swojem  przez  śmierć,  aby  was  wystawił  świętemi  i 
niepokalanemi, i bez nagany przed obliczem swojem;

Hebrajczyków 2:9 Ale tego,  który na małą chwilę mniejszym stał  się od 
Aniołów,  Jezusa,  widzimy  przez  ucierpienie  śmierci  chwałą  i  czcią 
ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował.

Hebrajczyków 2:14,15 Ponieważ tedy dzieci społeczność mają ciała i krwi, i 
on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczył tego, który 



miał władzę śmierci, to jest dyjabła, 15 A iżby wyswobodził tych, którzy 
dla bojaźni śmierci po wszystek czas żywota podlegli byli niewoli.

Hebrajczyków 11:5 Wiarą Enoch jest przeniesiony, aby nie oglądał śmierci i 
nie jest znaleziony, przeto że go Bóg przeniósł; albowiem pierwej niż jest 
przeniesiony, miał świadectwo, że się podobał Bogu.

1  Piotra  3:18  Bo  i  Chrystus  raz  za  grzechy  cierpiał,  sprawiedliwy  za 
niesprawiedliwych,  aby  nas  przywiódł  do  Boga,  umartwiony  będąc 
ciałem, ale ożywiony duchem;

2  Piotra  1:3  Jako  nam  jego  Boska  moc  wszystko,  co  do  żywota  i  do 
pobożności  należy,  darowała  przez  poznanie  tego,  który  nas  powołał 
przez sławę i przez cnotę;

1 Jana 3:14 My wiemy, żeśmy przeniesieni z śmierci do żywota, iż miłujemy 
braci; kto nie miłuje brata, zostaje w śmierci.

1 Jana 5:11 A toć jest świadectwo, iż nam Bóg dał żywot wieczny; a ten 
żywot jest w Synu jego.

Objawienie 21:6 I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i  Omega, początek i 
koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze żródła wody żywej.
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