
Slovenski - Svoboda pred Smrt Pisma - Free from Death Scriptures

Rimljanom 6:23 Kajti plačilo za greh je smrt,  a milostni dar Božji je večno 
življenje v Kristusu Jezusu, Gospodu našem.

Rimljanom  8:2  Zakaj  postava  Duha  življenja  v  Kristusu  Jezusu  me  je 
osvobodila postave greha in smrti.

II Timoteju 1:10 a sedaj je bila razodeta po prihodu Rešitelja našega Kristusa 
Jezusa, ki je uničil smrt in na svetlo privedel življenje in neminljivost po 
evangeliju,

Knjiga Jobova 5:2 Kajti neumneža umori srd, in bedaka ubije goreča jeza.
Ozea 13:14 Iz oblasti pekla jih rešim, iz smrti jih odkupim. Kje je tvoj pomor, o 

smrt? kje je, pekel, tvoja poguba? Kesanje je skrito mojim očem.
Psalmi 9:13 Usmili se me, Gospod, ozri se v ponižanje moje od sovražnikov 

mojih, da me vzdigneš izpred smrtnih vrat:
Knjiga Jobova  6:26 Mislite li grajati besede moje? Saj v veter gredo govori 

obupujočega!
Knjiga  Jobova  33:22  in  duša  njegova  se  bliža  jami  in  življenje  njegovo 

pogubnikom.
Ezekiel 37:12,13 Zato prerokuj in jim reci: Tako pravi Gospod Jehova: Glejte, 

jaz odprem grobe vaše in vas, ljudstvo svoje, izpeljem iz grobov vaših in vas 
privedem v zemljo Izraelovo.  13 In  spoznate,  da sem jaz  Gospod,  kadar 
odprem grobe vaše ter vas izpeljem iz grobov vaših, ljudstvo svoje.

Matevž 27:52 in grobi se odpro in mnoga trupla svetnikov, ki so bili zaspali, se 
obude,

I Mojzesova 2:7 Tedaj upodobi Gospod Bog  človeka iz prahu zemeljskega in 
vdahne v nosnice njegove dih življenja, in tako je postal človek živa duša.

I  Mojzesova 6:17 In  jaz,  glej,  pošljem potop,  vode  čez zemljo,  pogubit  vse 
meso, v katerem je dih življenja pod nebom; karkoli je na zemlji, pogine.

I Mojzesova 7:15 In prišli so k Noetu v ladjo po dvoje iz vsega mesa, v katerem 
je bil dih življenja.

I Mojzesova 7:22 vse, kar je imelo v nosnicah dih duha življenja, vse, kar je 
bilo na suhem, je pomrlo.

Knjiga  Jobova  12:10  V  Njegovi  roki  je  duša  vsega,  kar  živi,  in  duh  vseh 
človeških teles.

Knjiga Jobova  33:4 Duh Boga mogočnega me je storil in dih Vsemogočnega 
me oživlja.

Dejanja 17:25 tudi  se mu ne streže s  človeškimi rokami, kakor da bi  česa 
potreboval, ko sam daje vsem življenje in dihanje in vse;

Razodetje 13:15 In dano ji je bilo vdihniti duha podobi zveri,  da tudi govori 
podoba zveri in stori, da bodo pomorjeni, katerikoli ne molijo podobe zveri.

Janez 10:10 Tat ne pride, razen da krade in kolje in pokonča; jaz sem prišel, 



da imajo življenje in da imajo obilo.
Izaija 28:15 Ker pravite: Sklenili smo zavezo s smrtjo in s peklom smo storili  

pogodbo; ko pojde bič povodnji mimo, ne zadene nas, zakaj storili smo laž 
za zavetje svoje in zvijača nam je skrivališče.

Izaija 28:18 Tedaj se ovrže zaveza vaša s smrtjo in pogodba vaša s peklom ne 
ostane; ko pojde bič povodnji mimo, tedaj vas pogazi.

Izaija 5:24 Zato kakor pokončuje strnišče ognja jezik in kakor gine suha trava 
od plamena, tako postane njih korenina kakor trhljad in njih cvet sprhne 
kakor prašek: ker so zaničevali postavo Gospoda nad vojskami in zavrgli 
besedo Svetnika Izraelovega.

Joel 1:12 Usahnila je vinska trta, opešala smokev; margarana, tudi palma in 
jablan in vse drevje na polju je suho, in minilo je veselje otroke človeške.

Ozea 13:15 Čeprav je Efraim sadovit med brati svojimi, vendar pride vzhodni 
veter, veter Gospodov se vzdigne od puščave, in vir njegov usahne in njegov 
studenec se posuši. On opleni zakladnico vseh dragotin.

Razodetje  22:1  In  pokazal  mi  je  reko  vode  življenja,  svetlo  kakor  kristal, 
izhajajočo iz prestola Božjega in Jagnjetovega.

Janez 4:10 Jezus odgovori in ji reče: Ko bi poznala dar Božji in kdo je, ki ti 
pravi: Daj mi piti, prosila bi ti njega, in dal bi ti žive vode.

Janez 4:14 kdorkoli pa se napije vode, ki mu jo jaz dam, ne bo žejen vekomaj, 
temveč voda, ki mu jo jaz dam, postane v njem studenec vode, ki teče v 
večno življenje.

Pregovori 13:14 Nauk modrega je vrelec življenja, da se ogne smrtnih zadrg.
Pregovori  14:27 Strah Gospodov je  vrelec življenja,  da se ognemo smrtnih 

zadrg.
Ezekiel  13:17-23  Ti  pa,  sin  človečji,  obrni  obličje  proti  hčeram  ljudstva 

svojega, ki prerokujejo iz lastnega srca svojega, in prerokuj zoper nje 18 in 
reci: Tako pravi Gospod Jehova: Gorje jim, ki šivajo obveze za vse členke 
rok in obglavne zavoje, prilične vsaki postavi, da bi lovile duše! Hočete li 
uloviti  duše pri  ljudstvu mojem, a svoje duše ohraniti  v  življenju? 19 In 
mene  ste  onečastile  med  ljudstvom  mojim  za  peščico  ječmena  in  za 
nekoliko grižljajev kruha, da se v smrt pripravijo duše, ki bi ne imele umreti, 
in pri življenju ohranijo duše, ki bi ne imele živeti, s tem, da lažete ljudstvu 
mojemu, ki posluša laži. 20 Zato pravi tako Gospod Jehova: Glejte, jaz sem 
zoper obveze vaše, s katerimi lovite duše kakor ptice, in jih vam iztrgam iz 
rok,  duše pa pustim v  prostost,  duše,  ki  jih  lovite  kakor  ptice.  21 Tudi 
obglavne zavoje vaše raztrgam in otmem ljudstvo svoje iz vaše roke, da 
vam ne bodo več za plen v pesti vaši. In zvedele boste, da sem jaz Gospod. 
22  Ker  ste  z  lažmi  užalostile  srce  pravičnega,  ki  mu  jaz  nisem žalosti 
prizadel, in krepčale ste roke brezbožnega, da se ne bi vrnil s hudobne poti 
svoje, da se ohrani v življenju: 23 zato ne boste več videle ničemurnosti in 
se več ne pečale z vedeževanjem; in otmem ljudstvo svoje iz roke vaše. In 



spoznate, da sem jaz Gospod.
Jeremija  21:8  emu  ljudstvu  pa  reci:  Tako  pravi  Gospod:  Glejte,  jaz  vam 

predlagam pot življenja in pot smrti.
Knjiga Jobova 34:22 Ni teme, ni smrtne sence, da bi se v njej skrili, ki delajo 

krivico.
Psalmi  16:10  Ker  ne  zapustiš  duše  moje  v  državi  smrti,  ne  daš,  da  vidi 

ljubljenec tvoj trohnobo.
Psalmi 23:4 Tudi ko bi hodil po dolini smrtne sence, ne bojim se zlega, ker ti si 

z menoj: šiba tvoja in palica tvoja me tolažita. 
Psalmi 30:3 Gospod, izpeljal si iz kraja mrtvih dušo mojo, ohranil me živega 

izmed njih, ki padajo v jamo.
Psalmi 49:15 Ali dušo mojo reši Bog iz oblasti šeola, ker me vzame k sebi. 

(Sela.)
Psalmi  56:13  Ker  ti  si  otel  dušo  mojo  smrti,  tudi  noge  moje  padca,  da 

neprestano hodim pred Bogom v življenja luči.
Psalmi 68:20 On, Bog mogočni, je nam Bog za vsaktero pomoč, in pri Jehovi, 

Gospodu, je rešitev tudi iz smrti.
Psalmi 89:48 Kateri mož je, ki živi in ne bo videl smrti, ki zavaruje dušo svojo 

zoper oblast groba? (Sela.)
Psalmi 102:19,20 ker je pogledal z višave svetosti  svoje, ozrl se Gospod iz 

nebes na zemljo,  20  da  usliši  jetnikov  zdihovanje,  da  oprosti  nje,  ki  so 
izročeni smrti,

Psalmi 116:8 Zakaj ti si otel dušo mojo smrti, oči moje solz, nogo mojo padca.
Pregovori 10:2 Krivičnosti zakladi nič ne koristijo, a pravičnost rešuje smrti.
Izaija  26:19 Ožive mrtveci  tvoji;  mrtva trupla  moja vstanejo.  Zbudite  se in 

veselo pojte, kateri prebivate v prahu! kajti rosa svetlobe je rosa tvoja, in 
zemlja izvrže mrtve.

Janez 5:28,29 Ne čudite se temu; kajti pride ura, ob kateri zaslišijo vsi, ki so v 
grobih, glas njegov 29 in pridejo ven: kateri so delali dobro, na vstajenje 
življenja, in kateri so delali hudo, na vstajenje sodbe.

Janez 10:28 in jaz jim dajem večno življenje, in nikdar se ne pogube, in nihče 
jih ne iztrga iz moje roke.

Janez 11:43,44 In ko je to rekel, zakliče z močnim glasom: Lazar, pridi ven! 44 
In mrtvec izide, povezan na nogah in rokah s povoji, in njegov obraz je bil 
obvezan s prtom. Veli jim Jezus: Razvežite ga in pustite, naj odide.

Janez 12:17 Ljudstvo torej, ki je bilo z njim, ko je Lazarja poklical iz groba in 
ga obudil iz mrtvih, je pričevalo o njem.

Janez 17:2 kakor si mu dal oblast nad vsem človeštvom, da dá večno življenje 
vsem, ki si mu jih dal.

I Korinčanom 15:19-26 Če upamo v Kristusa samo v tem življenju, smo vredni 
pomilovanja najbolj izmed vseh ljudi. 20 Res pa je Kristus vstal iz mrtvih, 
prvina tistih, ki so pozaspali. 21 Zakaj ker je po človeku prišla smrt, je po 



človeku prišlo tudi vstajenje mrtvih. 22 Kakor namreč v Adamu vsi mrjo, 
tako bodo tudi  v Kristusu vsi  oživeli.  23 Ali  vsak v svojem redu:  prvina 
Kristus; potem ti, kateri so Kristusovi, ob prihodu njegovem; 24 potem pride 
konec,  kadar  on  izroči  kraljestvo  Bogu  in  Očetu,  kadar  odpravi  vsako 
poglavarstvo in  vsako oblast  in  moč.  25 Kajti  on mora kraljevati  dotlej, 
dokler  Bog ne dene vseh sovražnikov pod njegove noge.  26  A najzadnji 
sovražnik, ki se odpravi, je smrt.

II Korinčanom 1:9,10 da, sami v sebi smo izrekli smrtno obsodbo, – naj bi ne 
stavili upanja svojega na sebi, ampak na Bogu, ki obuja mrtve; 10 ki nas je 
take smrti otel in otimlje, v katerega upamo, da bo še dalje otimal;

II Korinčanom 3:6 ki nas je storil tudi zmožne, da smo služabniki nove zaveze, 
ne črke, ampak Duha; kajti črka ubija, a Duh oživlja.

Kološanom 1:21,22 Tudi vas, ki ste bili nekdaj odtujeni in sovražni v mišljenju 
pri  svojih  delih  hudobnih,  –  zdaj  pa  vas  je  spravil  22  v  telesu  mesa 
njegovega, po njegovi smrti, da vas postavi svete in brezmadežne in brez 
graje pred seboj,

Hebrejcem 2:9 vidimo pa Jezusa, ki je bil za malo  časa ponižan pod angele, 
zaradi trpljenja smrti venčanega s slavo in častjo, da po milosti Božji okusi 
smrt za vsakega.

Hebrejcem 2:14,15 Ker so torej otročiči deležni mesa in krvi, se je tudi on 
tega podobno udeležil, da bi s svojo smrtjo uničil njega, ki ima smrti oblast, 
to je: hudiča, 15 in osvobodil tiste, ki so v strahu smrti vse življenje bili v 
sponah sužnosti.

Hebrejcem 11:5 Po veri je bil Enoh umaknjen, da ni videl smrti, in »ni ga bilo 
najti, ker ga je Bog umaknil«; kajti preden je bil umaknjen, je dobil pričanje, 
da »je Bogu po volji«.

I list Petrov 3:18 Ker tudi Kristus je enkrat trpel za grehe, pravični za krivične, 
da nas pripelje Bogu, usmrčen v mesu, oživljen pa v duhu;

II list Petrov 1:3 kakor nam je Božja moč njegova podarila vse, kar služi v 
življenje in pobožnost, po spoznanju njega, ki nas je poklical po lastni slavi 
in kreposti,

I  list  Janezov 3:14 Mi vemo, da smo prešli  iz smrti  v življenje, ker ljubimo 
brate. Kdor ne ljubi, ostaja v smrti.

I list Janezov 5:11 In to je pričevanje: da nam je Bog dal večno življenje, in to 
življenje je v Sinu njegovem.

Razodetje 21:6 In mi reče: Zgodilo se je. Jaz sem Alfa in Omega, začetek in 
konec. Jaz bom dal žejnemu iz studenca vode življenja brezplačno.
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