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Romani 6:23 Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui 
Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru.

Romani 8:2 'n adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m'a izbăvit de 
Legea păcatului şi a morţii.

2 Timotei 1:10 dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mîntuitorului 
nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi 
neputrezirea, prin Evanghelie.

Osea 13:14 'i voi răscumpăra din mîna locuinţei morţilor, îi voi izbăvi dela 
moarte. Moarte, unde îţi este ciuma? Locuinţă a morţilor, unde îţi este 
nimicirea? Căinţa este ascunsă de privirile Mele!

Psalmi  9:13  Ai  milă  de  mine,  Doamne!  Vezi  ticăloşia  în  care  mă  aduc 
vrăjmaşii mei, şi ridică-mă din porţile morţii,

Iov 6:26 Vreţi să mă mustraţi pentru tot ce am zis, şi să nu vedeţi decît vînt 
în cuvintele unui desnădăjduit?

Iov 33:22 sufletul i se apropie de groapă, şi viaţa de vestitorii morţii.
Ezechiel 37:12,13 Deaceea, prooroceşte, şi spune-le: ,,Aşa vorbeşte Domnul 

Dumnezeu:  ,,Iată,  vă  voi  deschide  mormintele,  vă  voi  scoate  din 
mormintele voastre, poporul Meu, şi vă voi aduce iarăş în ţara lui Israel. 
13 Şi veţi şti că Eu sînt Domnul, cînd vă voi deschide mormintele, şi vă 
voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu!

Matei  27:52  mormintele  s'au  deschis  şi  multe  trupuri  ale  sfinţilor  cari 
muriseră, au înviat.

Geneza 2:7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărîna pămîntului, i-a suflat 
în nări suflare de viaţă, şi omul s'a făcut astfel un suflet viu.

Geneza 6:17 Şi, iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pămînt, ca 
să nimicească orice făptură de supt cer, care are suflare de viaţă; tot ce 
este pe pămînt va pieri.

Geneza 7:15 Au intrat în corabie la Noe, două cîte două, din orice făptură 
care are suflare de viaţă.

Geneza 7:22 Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot 
ce era pe pămîntul uscat, a murit.

Iov 12:10 El ţine în mînă sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup 
omenesc.

Iov 33:4 Duhul lui Dumnezeu m'a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă 
viaţă.

Faptele Apostolilor 17:25 El nu este slujit de mîni omeneşti, ca şi cînd ar 



avea  trebuinţă  de  ceva,  El,  care  dă  tuturor  viaţa,  suflarea  şi  toate 
lucrurile.

Apocalipsa 13:15 I s'a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana 
fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorîţi toţi cei ce nu se vor închina 
icoanei fiarei.

Ioan 10:10 Hoţul nu vine decît să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am 
venit ca oile să aibă viaţă, şi s'o aibă din belşug.

Isaia 28:15 Pentrucă ziceţi:  ,,Noi  am făcut un legămînt  cu moartea,  am 
făcut  o  învoială  cu  locuinţa  morţilor:  cînd  va  trece  urgia  apelor 
năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul şi 
ca adăpost minciuna!``

Isaia 28:18 Aşa că legămîntul vostru cu moartea va fi nimicit, şi învoiala 
voastră  cu locuinţa  morţilor  nu va  dăinui.  Cînd va trece urgia  apelor 
năvălitoare, veţi fi striviţi de ea.

Isaia 5:24 De aceea, cum mistuie o limbă de foc miriştea,  şi  cum arde 
flacăra iarba uscată, tot aşa: ca putregaiul le va fi rădăcina lor, şi floarea 
li se va risipi în vînt ca ţărîna, căci au nesocotit legea Domnului oştirilor, 
şi au dispreţuit cuvîntul Sfîntului lui Israel.

Ioel 1:12 Via este prăpădită, smochinul este veştejit, rodiul, finicul, mărul, 
toţi  pomii  de  pe  cîmp,  s'au  uscat...  Şi  s'a  dus  bucuria  dela  copiii 
oamenilor!

Osea 13:15 Oricît de roditor ar fi Efraim în mijlocul fraţilor săi, tot va veni 
vîntul de răsărit, se va stîrni din pustie un vînt al Domnului, îi va usca 
izvoarele, şi-i va seca fîntînile: va jăfui vistieria de toate vasele ei de 
preţ.

Apocalipsa 22:1 Şi mi-a arătat un rîu cu apa vieţii,  limpede ca cristalul, 
care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.

Ioan 4:10 -Drept  răspuns,  Isus i-a  zis:  ,,Dacă ai  fi  cunoscut tu darul  lui 
Dumnezeu, şi Cine este Cel ce-ţ i zice: ,Dă-Mi să beau!` tu singură ai fi 
cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie.``

Ioan 4:14 Dar oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi  
sete; ba încă apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într'un izvor 
de apă, care va ţîşni în viaţa vecinică.``

Proverbe 13:14 'nvăţătura înţeleptului este un izvor de viaţă, ca să abată pe 
om din cursele morţii. -

Proverbe 14:27 Frica de Domnul este un izvor de viaţă, ea ne fereşte de 
cursele morţii. -

Ezechiel 13:17-23 Iar tu, fiul omului, întoarce-ţ i privirile împotriva fiicelor 
poporului  tău,  cari  proorocesc  după  gustul  inimii  lor,  şi  prooroceşte 
împotriva lor! 18 Spune: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Vai de cele ce 



cos perinuţe pentru subsiori, şi fac măhrame pentru capetele oamenilor 
de orice mărime, ca să prindă suflete! Socotiţi că veţi prinde sufletele 
poporului Meu, ca să vă păstraţi cu viaţă sufletele voastre? 19 Voi Mă 
necinstiţi  înaintea poporului Meu, pentru cîţiva pumni de orz şi cîteva 
bucăţi de pîne, ucizînd nişte suflete, cari n'ar trebui să moară, şi făcînd 
să trăiască nişte suflete cari n'ar trebui să trăiască, înşelînd astfel pe 
poporul Meu care ascultă minciunile voastre. 20 De aceea aşa vorbeşte 
Domnul  Dumnezeu:  ,Iată,  am  necaz  pe  perinuţele  voastre  prin  cari 
prindeţi sufletele ca păsările; deaceea vi le voi smulge de la braţe şi voi 
da drumul sufletelor, şi anume sufletelor pe cari le prindeţi ca păsările! 
21  Vă  voi  rupe  măhramele,  şi  voi  scoate  pe  poporul  Meu  din  mînile 
voastre, ca să nu mai cadă pradă în mînile voastre; şi veţi şti că Eu sînt 
Domnul. 22 Pentrucă întristaţi prin minciuni inima celui neprihănit, cînd 
Eu însumi nu l-am întristat, şi pentrucă întăriţi mînile celui rău ca să-l 
împedecaţi să se lase de calea lui cea rea, făgăduindu-i viaţa, - 23 de 
aceea nu veţi mai avea vedenii înşelătoare, şi nu veţi mai rosti proorocii. 
Voi  scoate  din  mînile  voastre  pe  poporul  meu,  şi  veţi  şti  că  Eu  sînt 
Domnul.```

Ieremia 21:8 Iar poporului acestuia să-i spui: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Iată că 
vă pun înainte calea vieţii şi calea morţii.

Iov 34:22 Nu este nici  întunerec,  nici umbră a morţii,  unde să se poată 
ascunde cei ce fac fărădelegea.

Psalmi  16:10  Căci  nu  vei  lăsa  sufletul  meu  în  locuinţa  morţilor,  nu  vei 
îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea.

Psalmi 23:4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem 
de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mîngîie.

Psalmi 30:3 Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuinţa morţilor, Tu m'ai 
adus la viaţă din mijlocul celor ce se pogoară în groapă.

Psalmi 49:15 Dar mie Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuinţa morţilor, 
căci mă va lua supt ocrotirea Lui. -

Psalmi 56:13 Căci mi-ai izbăvit sufletul dela moarte, mi-ai ferit picioarele de 
cădere, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii.

Psalmi 68:20 Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor, şi Domnul, 
Dumnezeu, ne poate scăpa de moarte.

Psalmi 89:48 Este vreun om care să poată trăi şi să nu vadă moartea, care 
să poată să-ş i scape sufletul din locuinţa morţilor? -

Psalmi 102:19 Căci El priveşte din înălţimea sfinţeniei Lui; Domnul priveşte 
din ceruri pe pămînt,

Psalmi 102:20 ca să audă gemetele prinşilor de război, si să izbăvească pe 
cei ce sînt pe moarte;



Psalmi 116:8 Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul dela moarte, ochii din lacrămi, şi 
picioarele de cădere.

Proverbe 10:2 Comorile cîştigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea 
izbăveşte dela moarte.

Isaia 26:19 Să învie dar morţii  Tăi!  Să se scoale trupurile mele moarte! 
-Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, ceice locuiţi în ţărînă! Căci roua Ta este o 
rouă dătătoare de viaţă, şi pămîntul va scoate iarăş afară pe cei morţi.``

Ioan 5:28,29 Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentrucă vine ceasul cînd toţi 
cei din morminte vor auzi glasul Lui, 29 şi vor ieşi afară din ele. Ceice au 
făcut  binele,  vor  învia  pentru  viaţă;  iar  ceice au făcut  răul,  vor  învia 
pentru judecată.

Ioan 10:28 Eu le dau viaţa vecinică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va 
smulge din mîna Mea.

Ioan 11:43,44 Dupăce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: ,,Lazăre, 
vino afară!`` 44 Şi mortul a ieşit cu mînile şi picioarele legate cu făşii de 
pînză, şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: ,,Deslegaţi-l, şi 
lăsaţi-l să meargă.``

Ioan 12:17 Toţi ceice fuseseră împreună cu Isus, cînd chemase pe Lazăr din 
mormînt şi-l înviase din morţi, mărturiseau despre El.

Ioan 17:2 după cum I-ai  dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa 
vecinică tuturor acelora, pe cari I i-ai dat Tu.

Faptele Apostolilor 17:25 El nu este slujit de mîni omeneşti, ca şi cînd ar 
avea  trebuinţă  de  ceva,  El,  care  dă  tuturor  viaţa,  suflarea  şi  toate 
lucrurile.

1 Corinteni 15:19-26 Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea 
în Hristos, atunci sîntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! 20 Dar 
acum,  Hristos  a  înviat  din  morţi,  pîrga  celor  adormiţi.  21  Căci  dacă 
moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. 22 Şi 
după cum toţi  mor în Adam, tot aşa,  toţi  vor învia în Hristos;  23 dar 
fiecare la rîndul cetei lui. Hristos este cel dintîi rod; apoi, la venirea Lui, 
cei  ce sînt  ai  lui  Hristos.  24 'n urmă,  va veni  sfîrşitul,  cînd El  va da 
'mpărăţia  în  mînile  lui  Dumnezeu  Tatăl,  după  ce  va  fi  nimicit  orice 
domnie,  orice  stăpînire  şi  orice  putere.  25  Căci  trebuie  ca  El  să 
împărăţească pînă va pune pe toţi  vrăjmaşii  supt  picioarele  Sale.  26 
Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea.

2 Corinteni 1:9.10 Ba încă ne spunea gîndul că trebuie să murim; pentruca 
să ne punem încrederea nu în noi înşine, ci în Dumnezeu care înviază 
morţii. 10 El ne-a izbăvit şi ne izbăveşte dintr'o astfel de moarte, şi avem 
nădejde că ne va mai izbăvi încă.

2 Corinteni 3:6 care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legămînt 



nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa.
Coloseni  1:21,22  Şi  pe  voi,  cari  odinioară  eraţi  străini  şi  vrăjmaşi  prin 

gîndurile şi prin faptele voastre rele, El v'a împăcat acum 22 prin trupul 
Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi  înaintea Lui 
sfinţi, fără prihană şi fără vină;

Evrei 2:9 Dar pe Acela, care a fost făcut,,pentru puţină vreme mai pe jos 
decît îngerii``, adică pe Isus, 'l vedem,,încununat cu slavă şi cu cinste``, 
din pricina morţii, pe care a suferit-o; pentruca, prin harul lui Dumnezeu, 
El să guste moartea pentru toţi.

Evrei 2:14,15 Astfel dar, deoarece copiii sînt părtaşi sîngelui şi cărnii, tot 
aşa şi El însuş a fost deopotrivă părtaş la ele, pentruca, prin moarte, să 
nimicească pe cel  ce  are  puterea  morţii,  adică pe diavolul,  15  şi  să 
izbăvească pe toţi aceia, cari prin frica morţii erau supuşi robiei toată 
viaţa lor.

Evrei 11:5 Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pămînt, ca să nu vadă 
moartea.  Şi  n'a  mai  fost  găsit,  pentrucă  Dumnezeu  îl  mutase.  Căci 
înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.

1 Petru 3:18 Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel 
neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost 
omorît în trup, dar a fost înviat în duh,

2 Petru 1:3 Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi 
evlavia, prin cunoaşterea Celuice ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,

1 Ioan 3:14 Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentrucă iubim pe 
fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său, rămîne în moarte.

1 Ioan 5:11 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa vecinică, 
şi această viaţă este în Fiul Său.

Apocalipsa 21:6  Apoi  mi-a  zis:  ,,S'a  isprăvit!  Eu  sînt  Alfa  şi  Omega, 
'nceputul şi Sfîrşitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din 
izvorul apei vieţii.
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