
Bebas Dari Kematian Kitab Suci - Free from Death Scriptures

Roma 6:23 Sebab kematian adalah upah dari dosa; tetapi hidup sejati dan 
kekal  bersama  Kristus  Yesus  Tuhan  kita  adalah  pemberian  yang 
diberikan oleh Jehovah dengan cuma-cuma.

Roma 8:2  Sebab hukum Roh Jehovah yang membuat  kita  hidup bersatu 
dengan  Kristus  Yesus  sudah  membebaskan  saya  dari  hukum  yang 
menyebabkan dosa dan kematian.

2  Timotius  1:10  Dan  sekarang,  Jehovah  menunjukkan  rahmat-Nya  itu 
kepada  kita  dengan  kedatangan  Raja  Penyelamat  kita  Kristus  Yesus. 
Yesus  mengalahkan kuasa kematian dan membawa hidup yang  abadi 
melalui Kabar Baik itu.

Ayub 5:2 Hanyalah orang yang bodoh saja yang mati sebab sakit hatinya.
Hosea 13:14 Bangsa ini tidak akan Kuselamatkan dari kuasa dunia orang 

mati. Hai kematian, sebarkanlah wabahmu! Laksanakanlah pekerjaanmu 
yang menghancurkan itu! Aku tidak mengasihani bangsa ini lagi.

Mazmur  9:14  Lihatlah,  musuh  menyengsarakan  aku;  kasihanilah  aku,  ya 
TUHAN, luputkanlah aku dari maut,

Ayub 6:26 Segala perkataanku kamu anggap angin saja;  percuma kamu 
jawab aku yang sudah putus asa.

Ayub 33:22 Ia sudah hampir pulang ke alam baka dunia orang mati telah 
dekat kepadanya.

Yehezkiel 37:12,13 Sebab itu meramallah kepada umat-Ku Israel itu bahwa 
Aku, TUHAN Yang Mahatinggi akan membuka kuburan mereka. Aku akan 
mengeluarkan mereka dari  situ  dan mengembalikan mereka ke tanah 
Israel.  13  Setelah  Aku  melakukan  semuanya  itu,  umat-Ku  akan  tahu 
bahwa Akulah TUHAN.

Matius  27:52  Kuburan-kuburan  terbuka,  dan  banyak  umat  Jehovah  yang 
sudah meninggal dihidupkan kembali.

Kejadian  2:7  Kemudian  TUHAN  Jehovah  mengambil  sedikit  tanah, 
membentuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembuskan napas 
yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya; maka hiduplah manusia 
itu.

Kejadian 6:17  Aku akan mendatangkan banjir untuk membinasakan setiap 
makhluk yang hidup di bumi. Segala sesuatu di bumi akan mati,

Kejadian 7:15 Seekor jantan dan seekor betina dari setiap jenis makhluk 
hidup masuk ke dalam kapal itu bersama-sama dengan Nuh,

Kejadian 7:21 TUHAN membinasakan segala makhluk yang hidup di bumi 



ini: Manusia, burung dan binatang darat baik kecil maupun besar. Yang 
tidak binasa hanyalah Nuh dan semua yang ada bersama-sama dengan 
dia di dalam kapal itu.

Ayub 12:10 Dia mengatur hidup segala makhluk yang ada;  Dia berkuasa 
atas nyawa setiap manusia.

Ayub  33:4  Roh  Jehovah  telah  menciptakan  aku  dan  memberikan  hidup 
kepadaku.

Kisah Rasul-rasul 17:25 Ia juga tidak memerlukan bantuan manusia, sebab 
Ialah  yang  memberi  hidup  dan  napas  dan  segala  sesuatu  kepada 
manusia.

Wahyu 13:15 Binatang yang kedua itu dibolehkan memberi nyawa kepada 
patung itu, sehingga patung itu dapat berbicara dan membunuh semua 
orang yang tidak mau menyembahnya.

Yohanes 10:10 Pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh dan 
untuk  merusak.  Tetapi  Aku datang  supaya manusia  mendapat  hidup--
hidup berlimpah-limpah.

Yesaya  28:15  Kamu  berkata  bahwa  kamu  sudah  membuat  perjanjian 
dengan maut  dan mengadakan persetujuan dengan dunia  orang mati. 
Kamu merasa pasti  bahwa bencana yang akan datang itu  tidak akan 
menimpa dirimu, karena kamu memakai tipu muslihat untuk melindungi 
dirimu.

Yesaya 28:18 Perjanjianmu dengan maut dan persetujuanmu dengan dunia 
orang  mati  akan  dibatalkan,  sehingga  kalau  bencana  datang,  kamu 
hancur diinjak-injak.

Yesaya  5:24  Kamu  telah  menolak  ajaran  TUHAN Yang  Mahakuasa,  dan 
menghina perintah Jehovah kudus Israel. Sebab itu, seperti jerami dan 
rumput kering habis terbakar dalam api, begitu juga akar-akarmu akan 
menjadi busuk, bunga-bungamu menjadi kering dan habis ditiup angin.

Yoel  1:12  Pohon-pohon  buah  di  padang  menjadi  kering  semua:  pohon 
anggur, apel, ara, kurma dan delima. Maka rakyat pun tak lagi gembira.

Hosea 13:15 Sekalipun Israel makmur seperti rumput yang subur, namun 
Aku akan mengirim angin timur yang panas dari padang gurun. Angin itu 
akan  mengeringkan  segala  mata  air  dan  sumur-sumur,  sehingga 
lenyaplah semua yang berharga.

Wahyu 22:1  Malaikat itu juga menunjukkan kepada saya sungai yang airnya 
memberi kehidupan. Sungai itu gemerlapan seperti kristal dan mengalir 
dari takhta Jehovah dan Anak Domba itu,

Yohanes 4:10 Yesus menjawab, "Sekiranya engkau tahu pemberian Jehovah 
dan siapa yang minta minum kepadamu, pasti engkau sendiri yang minta 
minum kepada-Nya, dan Ia akan memberi kepadamu air hidup."



Yohanes 4:14  "tetapi orang yang minum air yang akan Kuberikan, tidak 
akan haus lagi selama-lamanya. Sebab air yang akan Kuberikan itu akan 
menjadi  mata  air  di  dalam  dirinya  yang  memancar  keluar  dan 
memberikan kepadanya hidup sejati dan kekal."

Amsal  13:14 Ajaran orang bijaksana bagaikan sumber  kebahagiaan;  bila 
ada ancaman, ajaran itu menyelamatkan.

Amsal 14:27 Takwa kepada TUHAN adalah pangkal kebahagiaan; dan jalan 
untuk menghindari kematian.

Yehezkiel  13:17-23  TUHAN  berkata,  "Sekarang,  hai  manusia  fana, 
perhatikanlah wanita-wanita yang berlagak nabiah di antara bangsamu. 
Kecamlah mereka,  18 dan sampaikanlah apa yang Aku,  TUHAN Yang 
Mahatinggi katakan kepada mereka: 'Celakalah kamu! Kamu membuat 
untuk  semua orang  gelang-gelang  jimat  dan  kerudung-kerudung  sakti 
supaya  orang  yang  memakainya  dapat  menguasai  hidup  orang  lain. 
Kamu ingin berkuasa atas hidup mati umat-Ku, dan kuasa itu kamu pakai 
demi  keuntunganmu  sendiri.  19  Kamu  telah  menghina  Aku  di  depan 
umat-Ku hanya untuk mendapat beberapa genggam jelai dan beberapa 
potong  roti.  Orang-orang  yang  tak  bersalah,  kamu  bunuh  sedangkan 
orang-orang yang patut mati kamu biarkan hidup. Lalu kamu mendustai 
umat-Ku dan mereka percaya kepadamu.'" 20 TUHAN Yang Mahatinggi 
berkata  kepada  wanita-wanita  yang  berlagak  nabiah  itu,  "Aku  benci 
melihat  gelang-gelang jimat  yang kamu pakai  untuk menguasai  hidup 
mati  umat-Ku. Gelang-gelang itu akan Kurenggut dari  pergelanganmu, 
dan  orang-orang  yang  kamu  kuasai  akan  Kubebaskan.  21  Kerudung-
kerudung saktimu akan Kusobek, dan umat-Ku akan Kuhindarkan dari 
pengaruh  jahatmu  untuk  selama-lamanya.  Maka tahulah  kamu bahwa 
Akulah  TUHAN.  22  Orang-orang  baik  yang  tidak  mau  Kuapa-apakan, 
kamu buat kecil  hati  dengan kebohonganmu.  Orang-orang jahat  kamu 
buat  besar  hati  supaya  tetap  berdosa  dan  tidak  diselamatkan.  23 
Sekarang  berakhirlah  penglihatan-penglihatan  palsu  dan  ramalan-
ramalan dustamu. Kuselamatkan umat-Ku dari pengaruh jahatmu. Maka 
tahulah kamu bahwa Akulah TUHAN."

Yeremia 21:8  Lalu TUHAN menyuruh aku berkata begini kepada umat-Nya, 
"Dengarkan! Aku, TUHAN, memberi kepadamu suatu pilihan: jalan yang 
menuju kehidupan, atau jalan yang menuju kematian.

Ayub  34:22  Tak  ada  kegelapan,  betapa  pun  pekatnya,  yang  dapat 
menyembunyikan orang berdosa.

Mazmur  16:10  Sebab  Engkau  tidak  membiarkan  aku  mati;  orang  yang 
Kaukasihi tidak Kaubiarkan binasa.

Mazmur  23:4  Meskipun aku melalui  lembah yang gelap,  aku tidak takut 



bahaya, sebab Engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti 
seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada.

Mazmur 30:4 Engkau meluputkan aku dari alam maut, dan menghidupkan 
aku dari antara orang-orang mati.

Mazmur 49:16 Tetapi Jehovah akan membebaskan aku, Ia akan melepaskan 
aku dari kuasa maut.

Mazmur  56:14  Sebab  Engkau  meluputkan  aku  dari  maut,  Kaujaga  aku 
supaya tidak jatuh. Maka aku boleh hidup dalam perlindungan Jehovah, 
dalam cahaya yang menerangi semua yang hidup.

Mazmur  68:21  Jehovah  kita  adalah  TUHAN  yang  menyelamatkan,  Ia 
membebaskan kita dari kematian.

Mazmur 89:49 Siapakah yang dapat hidup terus dan tidak mati? Siapakah 
yang dapat luput dari kuburan?

Mazmur 102:20,21 TUHAN memandang dari  tempat-Nya yang tinggi,  dari 
surga  Ia  menengok  ke  bumi  21  untuk  mendengar  keluh-kesah  orang 
tahanan dan membebaskan orang yang dihukum mati.

Mazmur 116:8  TUHAN telah meluputkan aku dari kematian; dihibur-Nya aku 
dan tidak dibiarkan-Nya terjatuh.

Amsal  10:2  Kekayaan  yang  didapat  dengan  curang  tidak  memberi 
keuntungan; sebaliknya, kejujuran akan menyelamatkan.

Yesaya 26:19  Umat-Mu yang sudah mati akan hidup kembali, mayat-mayat 
mereka akan bangkit  lagi.  Orang yang sudah dikubur di  dalam tanah 
akan  bangkit  dan  bersorak-sorai.  Seperti  embun  yang  menyegarkan 
bumi, Engkau menghidupkan umat-Mu yang sudah lama mati.

Yohanes 5:28,29  Jangan kalian heran mendengar hal ini, sebab waktunya 
akan datang bahwa semua orang yang sudah mati mendengar suara-Nya, 
29 lalu keluar dari kuburan. Orang yang telah berbuat baik akan bangkit 
untuk hidup. Tetapi orang yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk 
dihukum." 

Yohanes  10:28  Aku  memberi  mereka  hidup  sejati  dan  kekal,  dan  untuk 
selamanya mereka tak akan binasa. Tak seorang pun dapat merampas 
mereka dari tangan-Ku.

Yohanes  11:43,44 Sesudah  berkata  begitu,  Yesus  berseru  dengan suara 
keras, "Lazarus, keluar!" 44 Maka keluarlah orang yang sudah mati itu. 
Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan, dan mukanya tertutup 
dengan kain penutup muka. "Lepaskan kain kafannya supaya ia bebas 
berjalan," kata Yesus kepada orang-orang di situ.

Yohanes  12:17  Orang-orang  yang  hadir  pada  waktu  Yesus  memanggil 
Lazarus  keluar  dari  kubur  dan  membangkitkannya  dari  mati,  terus 
memberi kesaksian tentang hal itu.



18  Itu  sebabnya  orang  banyak  itu  pergi  kepada  Yesus  sebab  mereka 
mendengar bahwa Dialah yang telah membuat keajaiban itu.

Yohanes  17:2  Bapa  sudah  memberi  kuasa  atas  seluruh  umat  manusia 
kepada Anak, supaya Ia memberi hidup sejati dan kekal kepada semua 
orang yang Bapa berikan kepada-Nya.

1 Korintus 15:19-26 Kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada 
hidup kita di dalam dunia ini saja, maka dari seluruh umat manusia di 
dalam dunia ini, kitalah yang paling malang! 20 Tetapi nyatanya Kristus 
sudah dihidupkan kembali dari  kematian. Inilah jaminan bahwa orang-
orang yang sudah mati  akan dihidupkan kembali.  21 Sebab kematian 
masuk ke dalam dunia dengan perantaraan satu orang, begitu juga hidup 
kembali  dari  kematian diberikan kepada manusia dengan perantaraan 
satu  orang  pula.  22  Sebagaimana  seluruh  manusia  mati  karena 
tergolong  satu  dengan  Adam,  begitu  juga  semua  akan  dihidupkan, 
karena tergolong satu dengan Kristus.  23 Tetapi  masing-masing akan 
dihidupkan menurut  gilirannya:  pertama-tama Kristus;  kemudian nanti 
pada waktu Ia datang lagi, menyusul giliran orang-orang yang termasuk 
milik Kristus. 24 Sesudah itu terjadilah kiamat. Pada waktu itu Kristus 
akan menaklukkan segala pemerintahan, segala kekuasaan dan segala 
kekuatan;  lalu  Ia  akan  menyerahkan  kekuasaan-Nya  sebagai  Raja, 
kepada Jehovah, Bapa kita. 25 Kristus harus terus memerintah sampai 
Jehovah  membuat  semua  musuh  Kristus  takluk  kepada  Kristus.  26 
Musuh yang terakhir yang akan ditaklukkan ialah kematian. 

2 Korintus 1:9,10 rasanya seperti sudah dijatuhi hukuman mati saja. Tetapi 
hal itu terjadi supaya kami jangan bersandar pada kekuatan diri sendiri, 
melainkan pada Jehovah yang menghidupkan orang mati. 10 Ialah yang 
sudah menyelamatkan kami dari bahaya kematian yang besar itu. Dan 
Ialah juga yang akan menyelamatkan kami nanti di hari-hari kemudian, 
sebab kepada Dialah kami berharap.

2 Korintus 3:6 Ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan untuk 
suatu  perjanjian  yang  baru;  perjanjian  yang  bergantung  pada  Roh 
Jehovah,  bukan  pada  hukum  yang  tertulis.  Sebab  yang  tertulis  itu 
membawa kematian, sedangkan Roh Jehovah itu memberi hidup.

Kolose  1:21,22  Dahulu  kalian  jauh  dari  Jehovah.  Kalian  memusuhi-Nya 
karena  kelakuan  dan  pikiranmu  jahat.  22  Tetapi  sekarang,  dengan 
kematian  Anak-Nya,  Jehovah  membuat  hubungan  kalian  dengan  Dia 
menjadi baik kembali. Dengan cara itu kalian dapat dibawa menghadap 
Jehovah dalam keadaan yang suci, murni dan tanpa cela.

Ibrani 2:9  Tetapi kita sudah melihat Yesus berkuasa! Ia dijadikan sedikit 
lebih rendah daripada malaikat untuk waktu yang singkat, supaya atas 



kebaikan hati Jehovah Ia dapat mati untuk seluruh umat manusia. Kita 
melihat  Dia  sekarang diberikan kedudukan yang mulia  dan terhormat 
karena Ia sudah menderita sampai mati.

Ibrani  2:14,15  Oleh  sebab  orang-orang  yang  Ia  sebut  anak  itu,  adalah 
makhluk manusia yang dapat mati,  maka Yesus sendiri  menjadi sama 
dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu, 
supaya  dengan  kematian-Nya  Ia  dapat  menghancurkan  Iblis  yang 
menguasai kematian. 15 Dengan cara itu Ia membebaskan orang-orang 
yang seumur hidup diperbudak karena takut kepada kematian.

Ibrani 11:5 Karena beriman, maka Henokh tidak mati, melainkan diangkat 
dan dibawa kepada Jehovah. Tidak seorang pun dapat menemukan dia, 
sebab dia sudah diangkat oleh Jehovah. Dalam Alkitab tertulis bahwa 
sebelum Henokh diangkat, ia menyenangkan hati Jehovah.

1 Petrus 3:18 Sebab Kristus sendiri mati hanya sekali saja, untuk selama-
lamanya karena dosa manusia--seorang yang tidak bersalah, mati untuk 
orang  yang  bersalah.  Kristus  melakukan  itu  supaya  Ia  dapat 
membimbing kalian kepada Jehovah. Ia dibunuh secara jasmani, tetapi 
dihidupkan kembali secara rohani.

2 Petrus 1:3  Jehovah sudah memakai kuasa ilahi-Nya untuk memberikan 
kepada kita segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup beribadat. Ia 
melakukan ini melalui apa yang kita ketahui tentang Yesus Kristus, yang 
telah memanggil kita untuk menikmati kebesaran dan kebaikan-Nya.

1 Yohanes  3:14 Kita tahu bahwa kita sudah keluar  dari  kematian,  dan 
berpindah  kepada hidup.  Kita  tahu itu,  sebab kita  mengasihi  sesama 
saudara kita. Orang yang tidak mengasihi, berarti masih dikuasai oleh 
kematian.

1 Yohanes  5:11 Inilah kesaksian itu: Jehovah sudah memberikan kepada 
kita hidup sejati dan kekal, dan Anak-Nya adalah sumber hidup itu.

Wahyu 21:6 Lalu Ia berkata, "Sudah selesai! Akulah yang pertama dan yang 
terakhir;  Akulah  Tuhan  dari  Permulaan  sampai  Penghabisan.  Setiap 
orang yang haus, akan Kuberi minum dengan cuma-cuma dari sumber air 
yang memberi hidup.
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