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Romarbrevet 6:23 Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som 
Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.

Romarbrevet 8:2 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån 
syndens och dödens lag.

2 Timoteus 1:10 men som nu har blivit uppenbar genom vår Frälsares, Kristi 
Jesu, uppenbarelse. Ty han har gjort dödens makt om intet och fört liv 
och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium,

Hosea 13:14 Skulle jag förlossa sådana ur dödsrikets våld, köpa dem fria 
ifrån döden? -Var har du dina hemsökelser, du död? Var har du din pest, 
du dödsrike? Ånger må vara fördold för mina ögon.

Psaltaren 9:14 Var mig nådig, HERRE; se huru jag plågas av dem som hata 
mig, du som lyfter mig upp från dödens portar;

Job  6:26  Haven  I  då  i  sinnet  att  hålla  räfst  med  ord,  och  skall  den 
förtvivlade få tala för vinden?

Job 33:22 Så nalkas hennes själ till graven och hennes liv hän till dödens 
makter.

Hesekiel 37:12 Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: 
Se, jag vill  öppna edra gravar och hämta eder,  mitt folk, upp ur edra 
gravar och låta eder komma till Israels land.

Hesekiel 37:13 Och I skolen förnimma att jag är HERREN, när jag öppnar 
edra gravar och hämtar eder, mitt folk, upp ur edra gravar.

Matteus  27:52  och  gravarna  öppnades,  och  många  avsomnade  heligas 
kroppar stodo upp.

1 Moseboken 2:7 Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden 
och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande 
varelse.

1  Moseboken  6:17  Ty  se,  jag  skall  låta  floden komma med vatten  över 
jorden,  till  att  fördärva allt  kött  som har  i  sig  någon livsande,  under 
himmelen; allt som finnes på jorden skall förgås.

1 Moseboken 7:15 De gingo in till Noa i arken, två och två av allt kött som 
hade i sig någon livsande.

1 Moseboken 7:22 Allt som fanns på det torra omkom, allt som där hade en 
fläkt av livsande i sin näsa.

Job 12:10 I hans han är ju allt levandes själ och alla mänskliga varelsers 
anda.

Job 33:4 Guds ande är det som har gjort mig, den Allsmäktiges fläkt beskär 
mig liv.



Apgostlagärn  17:25  ej  heller  låter  han  betjäna  sig  av  människohänder, 
såsom vore han i behov av något, han som själv åt alla giver liv, anda och 
allt.

Uppenbarelse 13:15 Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så 
att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som 
icke tillbådo vilddjurets bild.

Johannes  10:10  Tjuven  kommer  allenast  för  att  stjäla  och  slakta  och 
förgöra. Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog.

Jesaja 28:15 Eftersom I sägen:» Vi hava slutit ett förbund med döden, med 
dödsriket  hava  vi  ingått  ett  fördrag;  om ock  gisslet  far  fram likt  en 
översvämmande flod, skall det icke nå oss, ty vi hava gjort lögnen till vår 
tillflykt och falskheten till vårt beskärm»,

Jesaja 28:18 Och edert förbund med döden skall bliva utplånat, och edert 
fördrag  med  dödsriket  skall  icke  bestå;  när  gisslet  far  fram  likt  en 
översvämmande flod, då solen I varda nedtrampade.

Jesaja 5:24 Därför, såsom eldsflamman förtär strå, och såsom halm sjunker 
tillsammans i  lågan, så skall  deras rot förruttna,  och deras löv skola 
flyga bort såsom stoft, eftersom de förkastade HERREN Sebaots lag och 
föraktade Israels Heliges ord.

Joel  1:12  Vinträden  äro  förtorkade  och  fikonträden  försmäkta; 
granatträden  och  palmerna  och  äppelträden  och  alla  andra  träd  på 
marken  hava  torkat  bort.  Ja,  all  fröjd  har  vissnat  och  flytt  ifrån 
människors barn.

Hosea 13:15 Bäst han står där frodig bland sina bröder skall en östanvind 
komma, ett HERRENS väder, som stiger upp från öknen; då skall hans 
brunn komma på skam och hans källa sina ut. Den vinden rycker bort de 
skatter han har samlat av alla slags dyrbara håvor.

Uppenbarelse  22:1  Och  han  visade  mig  en ström med vatten,  klar  som 
kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron

Johannes 4:10 Jesus svarade och sade till henne:» Förstode du Guds gåva, 
och vem den är som säger till dig: 'Giv mig att dricka', så skulle i stället 
du hava bett honom, och han skulle då hava givit dig levande vatten.»

Johannes 4:14 men den som dricker av det vatten som jag giver honom, han 
skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i 
honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv.»

Ordspråksboken 13:14 Den vises undervisning är en livets källa; genom den 
undviker man dödens snaror.

Ordspråksboken 14:27 I  HERRENS fruktan är en livets källa genom dem 
undviker man dödens snaror

Hesekiel  13:17-23  Och  du,  människobarn,  vänd  ditt  ansikte  mot  dina 
landsmaninnor  som  profetera  efter  sina  egna  hjärtans  ingivelser; 
profetera mot dem 18 och säg: Så säger Herren, HERREN: Ve eder som 



syn bindlar till  alla handleder och gören slöjor till  alla huvuden, både 
ungas och gamlas, för att så fånga själar! Skullen I få fånga själar bland 
mitt folk och döma somliga själar till liv, eder till vinning, 19 I som för 
några nävar korn och några bitar bröd ohelgen mig hos mitt folk, därmed 
att I dömen till döden själar som icke skola dö, och dömen till liv själar 
som icke skola leva, i det att I ljugen för mitt folk, som gärna hör lögn? 
20 Nej, och därför säger Herren, HERREN så: Se, jag skall väl nå edra 
bindlar, i vilka I fången själarna såsom fåglar, och skall slita dem från 
edra armar; och jag skall giva själarna fria, de själar som I haven fångat 
såsom fåglar. 21 Och jag skall slita sönder edra slöjor och rädda mitt 
folk ur eder hand, och de skola icke mer vara ett byte i eder hand; och I 
skolen förnimma att jag är HERREN. 22 Eftersom I genom lögnaktigt tal 
haven gjort den rättfärdige försagd i hjärtat, honom som jag ingalunda 
ville plåga, men däremot haven styrkt den ogudaktiges mod, så att han 
icke vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv, 23 därför skolen I 
icke få fortsätta att skåda falska syner och att öva spådom; utan jag 
skall  rädda mitt  folk  ur  eder  hand,  och I  skolen förnimma att  jag  är 
HERREN.

Jeremia 21:8 Och till detta folk skall du säga Så säger HERREN: Se, jag 
förelägger eder vägen till livet och vägen till döden.

Job 34:22 Intet mörker finnes och ingen skugga så djup, att ogärningsmän 
kunna fördölja sig däri.

Psaltaren 16:10 Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket, du skall icke 
låta din fromme få se graven.

Psaltaren 23:4 Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, 
ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig.

Psaltaren  30:4  HERRE,  du  förde  min  själ  upp  ur  dödsriket,  du  tog  mig 
levande ut från dem som foro ned i graven.

Psaltaren 49:15 Såsom en fårhjord drivas de ned till dödsriket, där döden 
bliver deras herde. Så få de redliga makt över dem, när morgonen gryr, 
medan deras skepnader förtäras av dödsriket och ej få annan boning.

Psaltaren 56:14 Ty du har räddat min själ från döden, ja, mina fötter ifrån 
fall, så att jag kan vandra inför Gud i de levandes ljus.

Psaltaren  68:21  Gud  är  för  oss  en  Gud  som  frälsar,  och  hos  HERREN, 
Herren finnes räddning från döden.

Psaltaren 89:49 Ty vilken är den man som får leva och undgår att se döden? 
Vem räddar din själ från dödsrikets våld? Sela.

Psaltaren  102:20,21  att  han  har  blickat  ned  från  sin  heliga  höjd,  att 
HERREN har skådat från himmelen ned till jorden, 21 för att höra den 
fångnes klagan, för att befria dödens barn,

Psaltaren 116:8 Ja, du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, 
min fot ifrån fall;



Ordspråksboken  10:2  Ogudaktighetens  skatter  gagna  till  intet  men 
rättfärdigheten räddar från döden.

Jesaja 26:19 Men dina döda må få liv igen; mina dödas kroppar må åter stå 
upp. Vaknen upp och jublen, I  som liggen i graven; ty din dagg är en 
ljusets dagg, och jorden skall giva igen de avsomnade.

Johannes 5:28,29 Förundren eder icke över detta. Ty den stund kommer, då 
alla som äro i gravarna skola höra hans röst 29 och gå ut ur dem: de som 
hava gjort vad gott är skola uppstå till liv, och de som hava gjort vad ont 
är skola uppstå till dom.

Johannes 10:28 Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin 
förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand.

Johannes 11:43,44 När han hade sagt detta, ropade han med hög röst:» 
Lasarus, kom ut.» 44 Och han som hade varit död kom ut, med händer 
och fötter inlindade i bindlar och med ansiktet inhöljt i en duk. Jesus 
sade till dem:» Lösen honom, och låten honom gå.»

Johannes 12:17 Så gav nu folket honom sitt vittnesbörd, de som hade varit 
med honom, när han kallade Lasarus ut ur graven och uppväckte honom 
från de döda.

Johannes 17:2 eftersom du har givit honom makt över allt kött, för att han 
skall giva evigt liv åt alla dem som du har givit åt honom.

Apgostlagärn  17:25  ej  heller  låter  han  betjäna  sig  av  människohänder, 
såsom vore han i behov av något, han som själv åt alla giver liv, anda och 
allt.

1 Korinterna 15:19-26 Om vi i detta livet hava i Kristus haft vårt hopp, och 
därav intet bliver, då äro vi de mest ömkansvärda av alla människor. 20 
Men  nu  har  Kristus  uppstått  från  de  döda,  såsom  förstlingen  av  de 
avsomnade. 21 Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom ock 
genom en människa de dödas uppståndelse. 22 Och såsom i Adam alla 
dö, så skola ock i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin 
ordning: Kristus såsom förstlingen, därnäst, vid Kristi tillkommelse, de 
som höra honom till. 24 Därefter kommer änden, då när han överlämnar 
riket åt Gud och Fadern, sedan han från andevärldens alla furstar och 
alla väldigheter och makter har tagit all deras makt. 25 Ty han måste 
regera»till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter». 26 Sist 
bland hans fiender bliver ock döden berövad all sin makt;

2 Korinterna 1:9,10 Ja, vi hade redan i vårt inre likasom fått vår dödsdom, 
för att vi icke skulle förtrösta på oss själva, utan på Gud, som uppväcker 
de döda. 10 Och ur en sådan dödsnöd frälste han oss, och han skall än 
vidare  frälsa  oss;  ja,  till  honom  hava  vi  satt  vårt  hopp  att  han  allt 
framgent skall frälsa oss.

2 Korinterna 3:6 som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett 
nytt förbund, ett som icke är bokstav, utan är ande; ty bokstaven dödar, 



men Anden gör levande.
Kolosserbrevet  1:21,22  Också  åt  eder,  som förut  voren  bortkomna  från 

honom och genom edert sinnelag hans fiender, i det att I gjorden vad ont 
var, 22 också åt eder har han nu skaffat försoning i hans jordiska kropp, 
genom hans  död,  för  att  kunna  ställa  eder  fram inför  sig  heliga  och 
obefläckade och ostraffliga-

Hebreerbrevet 2:9 Men honom som en liten tid hade blivit gjord»ringare än 
änglarna»,  honom, Jesus,  se vi  för  sitt  dödslidandes skull  hava blivit 
krönt med härlighet och ära, för att det genom Guds nåd skulle komma 
alla till godo att han smakade döden.

Hebreerbrevet 2:14,15 Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod, 
blev ock han på ett liknande sätt delaktig därav, för att han genom sin 
död skulle göra dens makt om intet, som hade döden i sitt våld, det är 
djävulen, 15 och göra alla dem fria, som av fruktan för döden hela sitt liv 
igenom hade varit hemfallna till träldom.

Hebreerbrevet 11:5 Genom tron togs Enok bort, för att han icke skulle se 
döden; och»man såg honom icke mer, ty Gud tog honom bort». Förrän 
han togs bort, fick han nämligen det vittnesbördet att han hade täckts 
Gud;

1 Petrus 3:18 Kristus själv led ju en gång döden för synder; rättfärdig led 
han för orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev 
dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande.

2 Petrus 1:3 Allt det som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga 
makt  skänkt  oss,  genom  kunskapen  om  honom  som  har  kallat  oss 
medelst sin härlighet och underkraft.

1 Johannes 3:14 Vi veta att vi hava övergått från döden till livet, ty vi älska 
bröderna. Den som icke älskar, han förbliver i döden.

1 Johannes 5:11 Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; 
och det livet är i hans Son.

Uppenbarelse 21:6 Han sade vidare till mig:» Det är gjort. Jag är A och O, 
begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag giva att dricka för 
intet ur källan med livets vatten.
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