
Slovak Sloboda od Smrt  i   Písma - Free from Death Scriptures  

Rimanom 6:23 Lebo odplatou za hriech je  smrť,  ale  darom Božím z 
milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.

Rimanom 8:2 Lebo zákon Ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil 
od zákona hriechu a smrti.

2 Timoteovi 1:10 ale zjavená teraz zjavením sa nášho Spasiteľa Ježiša 
Krista,  ktorý  zahladil  smrť  a  vyviedol  na  svetlo  život  a 
neporušiteľnosť skrze evanjelium,

Jób 5:2 Lebo blázna zabije hnev, a sprostého usmrtí žiarlivosť.
Hozeáš 13:14 Z ruky pekla ich vyplatím; vykúpim ich zo smrti. Ale nie! 

Kde sú, ó, smrť, tvoje mory? Kde, peklo, tvoja nákaza? Lútosť bude 
skrytá pred mojimi očima!

Žalmy 9:13 lebo on vyhľadáva vyliatu krv a pamätá na ňu, nezabúda na 
krik utrápených.

Jób  6:26  Či  zamýšľate  kárať  slová?  Lebo  veď  do  vetra  idú  slová 
zúfalého!

Jób 33:22 A tak sa blíži jeho duša jame a jeho život usmrcujúcim.
Ezechiel  37:12,13  Preto  prorokuj  a  povieš  im:  Takto  hovorí  Pán 

Hospodin:  Hľa,  ja  otvorím  vaše  hroby  a  vyvediem  vás  z  vašich 
hrobov, môj ľude, a dovediem vás do zeme Izraelovej. 13 A zviete, že 
ja  som Hospodin,  keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z 
vašich hrobov, môj ľude.

Matúš  27:52   a  hroby  sa  otváraly  a  mnohé  telá  zosnulých  svätých 
vstaly

1 Mojžišova 2:7 A Hospodin Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach 
zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal 
živou dušou.

1 Mojžišova 6:17 A ja, hľa, uvediem potopu vôd na zem, aby som skazil 
každé telo,  v ktorom je duch života pod nebom; všetko,  čo je na 
zemi, zomrie.

1 Mojžišova  7:15 A vošli k Noachovi do korábu, dve a dve z každého 
tela, v ktorom je duch života.

1  Mojžišova  7:22  Všetko,  čo  malo  dych  ducha  života  vo  svojich 
nozdrách zo všetkého, čo žilo na suchu, zomrelo.

Jób 12:10 V ktorého ruke je duša každého toho, čo je živé, jako i duch 



každého tela človeka!
Jób 33:4 Duch silného Boha ma učinil  a  dych Všemohúceho mi  dal 

život.
Skutky  17:25 ani  sa  mu neslúži  ľudskými  rukami,  jako čo by  niečo 

potreboval, lebo veď on sám dáva všetkému život a dych a všetko
Zjavenie 13:15 A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj 

hovoril  obraz  šelmy,  aj  aby  urobila  to,  aby  všetci,  ktorí  by  sa 
neklaňali obrazu šelmy, boli pobití.

Ján 10:10 Zlodej nejde na iné, iba nato, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja 
som prišiel nato, aby maly život a aby maly hojnosť.

Izaiáš 28:15 Pretože hovoríte: Učinili sme smluvu so smrťou a s peklom 
sme  spravili  dohovor;  i  keď  pojde  bič,  ktorý  sa  bude  valiť  ako 
záplava, neprijde po nás, lebo sme položili lož za svoje útočište a 
skryli sme sa do falše,

Izaiáš 28:18 a vaša smluva so smrťou bude zrušená, ani váš dohovor s 
peklom neostojí, a keď pojde bič, ktorý sa bude valiť ako záplava, 
ten vás zašliape;

Izaiáš 5:24 Preto jako jazyk ohňa zožiera strnište, a jako suchá tráva, 
trávená od plameňa, klesá, tak bude ich koreň ako zhnilina, a ich 
kvet sa vznesie ako prach, lebo zavrhli zákon Hospodina Zástupov a 
rúhavo pohŕdli rečou Svätého Izraelovho.

Joel 1:12 Vinič uschne, a fík uvädne, granát i palma i jabloň; všetky 
stromy poľa poschnú, lebo radosť sa bude stydieť a utečie od synov 
človeka.

Hozeáš 13:15 Lebo keď aj bude rodiť medzi bratmi,  prijde východný 
vietor;  vietor  Hospodinov  bude  vystupovať  od  púšte  hore,  a  tak 
vyschne jeho prameň, a vysuší sa jeho žriedlo; on rozchváta poklad, 
všetky vzácne klenoty.

Zjavenie  22:1  A  ukázal  mi  čistú  rieku  vody  života,  nádhernú  jako 
kryštál, ktorá vychádza z trónu Boha a Baránka.

Ján 4:10  Ježiš odpovedal a riekol jej: Keby si znala dar Boží a vedela, 
kto je ten, ktorý ti hovorí: Daj sa mi napiť! ty by si bola jeho prosila, 
a bol by ti dal živej vody.

Ján 4:14 ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na 
veky;  ale  voda,  ktorú  mu dám, obráti  sa  v  ňom na prameň vody, 
vyvierajúcej do večného života.

Príslovia  13:14  Naučenie  múdreho  je  prameňom  života,  vyhnúť  sa 
osídlam smrti.



Príslovia  14:27  Bázeň  Hospodinova  je  prameňom  života  vyhnúť  sa 
osídlam smrti.

Ezechiel 13:17-23 A ty, synu človeka, obráť svoju tvár k dcéram svojho 
ľudu, ktoré prorokujú zo svojho srdca, a prorokuj  proti  nim. 18 A 
povieš:  Takto  hovorí  Pán  Hospodin:  Beda  tým,  ktoré  sošívajú 
obväzky na všetky kĺby rúk a robia čapice na hlavu každej postavy, 
aby lovily duše. Či budete loviť duše môjho ľudu a živiť svoje duše? 
19 A znesväcujete mňa u môjho ľudu za nejakú hrsť jačmeňa a za 
nejaký  kus  chleba  usmrcujúc  duše,  ktoré  by  nemaly  zomrieť,  a 
zachovávajúc  pri  živote  duše,  ktoré  nemajú  žiť,  svojím  luhaním 
môjmu ľudu, ktorý počúva lož. 20 Preto takto hovorí Pán Hospodin: 
Hľa, ja prijdem na vaše obväzky, do ktorých lovíte duše, aby lietaly. 
A roztrhám ich, a strhám s vašich ramien a prepustím duše, duše, 
ktoré lovíte, aby lietaly do záhuby. 21 A roztrhám i vaše čapice a 
vytrhnem svoj ľud z vašej ruky, a nebudú viacej vo vašej ruke za lov, 
a  zviete,  že  ja  som  Hospodin.  22  Preto,  že  trápite  srdce 
spravedlivého  lžou,  kým  som  mu  ja  nespôsobil  bolesti,  a  že 
posilňujete  ruky  bezbožného,  aby  sa  nevrátil  so  svojej  zlej  cesty 
zachrániť  svoj  život,  23  preto  nebudete  už  vídať  márnosti  ani 
nebudete viacej veštiť, ale vytrhnem svoj ľud z vašej ruky, a zviete, 
že ja som Hospodin.

Jeremiáš  21:8  A  tomuto  ľudu  povieš:  Takto  hovorí  Hospodin:  Hľa, 
kladiem pred vás cestu života a cestu smrti.

Jób  34:22  Neni  tmy  a  neni  tône  smrti,  kde  by  sa  skryli  činitelia 
neprávosti.

Žalmy 16:10 Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti;  nedáš svojmu 
svätému, aby videl porušenie.

Žalmy 23:4 Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, 
lebo ty si so mnou; tvoj prút a tvoja palica ma potešujú.

Žalmy 30:3 Hospodine, môj Bože, pokorne som volal na teba, a uzdravil 
si ma.

Žalmy 49:15 Ako ovce budú složení v hrobe; smrť ich spasie, a ráno 
budú  priami  panovať  nad  nimi.  A  ich  obraz?  Je  na  to,  aby  sa 
rozpadol  v  hrobe  jako  vetché  rúcho  preč  zo  svojho  vznešeného 
obydlia.

Žalmy 56:13 Mám na sebe, Bože, tebe dané sľuby;  zaplatím ti  obeti 
chvály,

Žalmy 68:20 Požehnaný Pán! Deň ako deň nám nakladá bremä svojich 



dobrodení, silný Bôh, naše spasenie. Sélah.
Žalmy 89:48 Rozpomeň sa na mňa! Lebo veď čože je ľudský vek?! Na 

ktorú márnosť si stvoril všetkých synov človeka?
Žalmy 102:19,20 Zapíše sa to pre budúce pokolenie, a  ľud, ktorý má 

byť stvorený, bude chváliť Hospodina, 20 pretože pozrel s výsosti 
svojej svätosti, Hospodin, s nebies sa podíval na zem,

Žalmy 116:8 Lebo si vytrhol moju dušu zo smrti, moje oko si zachránil 
od slzy, moju nohu od klesnutia.

Príslovia 10:2 Nepomôžu bezbožné poklady, ale spravedlivosť vytrhne 
zo smrti.

Izaiáš 26:19 Tvoji  mŕtvi  ožijú,  moje mŕtve telo,  vstanú.  Prebuďte sa 
plesajte vy, ktorí bývate v prachu! Lebo tvoja rosa je rosou svetiel, a 
zem vyvrhne mŕtvych.

Ján 5:28,29 Nedivte sa tomu, lebo prijde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú 
v  hroboch,  počujú  jeho  hlas,  29  a  vyjdú  tí,  ktorí  dobre  činili,  na 
vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu.

Ján 10:28 a ja im dávam večný život, a nezahynú na veky, a nikto ich 
nevytrhne z mojej ruky.

Ján 11:43,44 A keď to povedal, zavolal veľkým hlasom: Lazare, poď 
von! 44 A zomrelý vyšiel majúc poviazané nohy aj ruky pohrabnými 
povojmi,  a  jeho  tvár  bola  ovinutá  znojníkom.  A  Ježiš  im povedal: 
Rozviažte ho a nechajte ho odísť!

Ján 12:17 Vtedy svedčil zástup, ktorý bol s ním, keď vyvolal Lazara z 
hrobu a vzkriesil ho z mŕtvych.

Ján 17:2  jako si  mu dal moc nad každým telom, aby všetkým tým, 
ktorých si mu dal, dal večný život.

1 Korintským 15:19-26 Ak len v tomto živote nadejeme sa na Krista, 
vtedy sme biednejší  od všetkých  ľudí.  20 No,  ale  Kristus  vstal  z 
mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. 21 Lebo pretože skrze človeka 
smrť,  skrze  človeka  i  zmŕtvychvstanie  mŕtvych.  22  Lebo  jako  v 
Adamovi  všetci  zomierajú,  zrovna  tak  i  v  Kristovi  všetci  budú 
oživení. 23 Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku: prvotina 
Kristus,  potom  tí,  ktorí  sú  Kristovi,  za  jeho  príchodu.  24  potom 
koniec,  keď  oddá  kráľovstvo  Bohu  a  Otcovi,  keď  zruší  každé 
kniežatstvo a každú vrchnosť a moc.  25 Lebo on musí  kraľovať, 
dokiaľ  mu  nepoloží  všetkých  nepriateľov  pod  jeho  nohy.  26  Ako 
posledný nepriateľ bude zničená smrť.

2 Korintským 1:9,10 ale sami v sebe boli sme dostali odvetu smrti nato, 



aby sme nedúfali sami v seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych, 10 
ktorý  nás  vytrhol  z  takej  veľkej  smrti  a  vytrhuje,  na  ktorého  sa 
nadejeme, že aj ešte vytrhne,

2 Korintským 3:6 ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej 
smluvy, nie litery, ale Ducha, lebo litera zabíja, ale Duch oživuje.

Kolosenským  1:21,22  i  vás,  ktorí  ste  boli  kedysi  odcudzení  a 
nepriateľmi mysľou v zlých skutkoch; ale teraz vás smieril 22 v jeho 
ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil  svätých, bezvadných a 
bezúhonných pred ním,

Židom 2:9  Ale  toho  čosi  málo  menším od anjelov  učineného vidíme 
Ježiša,  pre  utrpenie  smrti  korunovaného  slávou  a  cťou,  aby 
milosťou Božou za každého okúsil smrť.

Židom 2:14,15 Tedy keď deti staly sa účastnými tela a krvi, tak aj on 
podobným  spôsobom  stal  sa  účastným  toho  istého,  aby  smrťou 
zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla. 15 a vyprostil ich, 
všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas žitia boli držaní v rabstve.

Židom 11:5 Vierou bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti. A nenašli 
ho, pretože ho preniesol Bôh. Lebo pred svojím prenesením dostal 
svedoctvo, že sa ľúbi Bohu.

1 Petrov 3:18 Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravedlivý 
za nespravedlivých, aby nás priviedol k Bohu, usmrtený telom, ale 
oživený Duchom,

2 Petrov 1:3  jako máme všetko jeho božskej moci, darovanej k životu a 
k pobožnosti,  pravou známosťou toho,  ktorý  nás povolal  vlastnou 
slávou a hrdinskou cnosťou,

1 Jánov 3:14  My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme 
bratov. Ten, kto nemiluje brata, zostáva v smrti.

1 Jánov 5:11 A toto je to svedoctvo, že nám Bôh dal večný život, a ten 
život je v jeho Synovi.

Zjavenie 21:6 A riekol mi: Stalo sa. Ja som Alfa i Omega, počiatok i 
koniec. Ja dám tomu, kto žízni, z prameňa vody života zadarmo.
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