
вільним від смерть   Писання - Free from   Death Scriptures  

Римлян  6:23  Бо  заплата  за  гріх  смерть,  а  дар  Божий  вічне  життя  в 
Христі Ісусі, Господі нашім!

Римлян 8:2 бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону 
гріха й смерти.

2 Тимофія 1:10 А тепер об'явилась через з'явлення Спасителя нашого 
Христа  Ісуса,  що  й  смерть  зруйнував,  і  вивів  на  світло  життя  та 
нетління Євангелією,

Осія 13:14 З рук шеолу Я викуплю їх, від смерти їх вибавлю. Де, смерте, 
жало твоє? Де, шеоле, твоя перемога? Жаль сховається перед очима 
Моїми!

Псалми 9:14 Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє від 
моїх ненависників, Ти, що мене підіймаєш із брам смерти,

Йов  6:26  Чи  ви  думаєте  докоряти  словами?  Бо  на  вітер  слова 
одчайдушного,

Йов 33:22 І до гробу душа його зближується, а живая його до померлих 
іде.

Єзекіїль  37:12,13 Тому  пророкуй  та  й  скажеш  до  них:  Так  говорить 
Господь Бог: Ось Я повідчиняю ваші гроби, і позводжу вас із ваших 
гробів, мій народе, і введу вас до Ізраїлевої землі! 13 І пізнаєте ви, 
що Я Господь, коли Я повідчиняю ваші гроби, і коли позводжу вас із 
ваших гробів, Мій народе!

Матвій 27:52 і повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих 
святих,

Буття 2:7 І створив Господь Бог людину з пороху земного. І  дихання 
життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею.

Буття  6:17  А  Я  ось  наведу  потоп,  воду  на  землю,  щоб  з-під  неба 
винищити кожне тіло, що в ньому дух життя. Помре все, що на землі!

Буття 7:15 І ввійшли до Ноя, до ковчегу по двоє із кожного тіла, що в нім 
дух життя.

Буття 7:22 Усе, що в ніздрях його дух життя, з усього, що на суходолі 
вимерло було.

Йов  12:10  Що  в  Нього  в  руці  душа  всього  живого  й  дух  кожного 
людського тіла?

Йов  33:4  Дух  Божий  мене  учинив,  й  оживляє  мене  Всемогутнього 
подих.



Дії 17:25 і Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь Він мав 
би потребу, бо Сам дає всім і життя, і дихання, і все.

Об'явлення  13:15  І  дано  їй  вкласти  духа  образові  звірини,  щоб 
заговорив  образ  звірини,  і  зробити,  щоб  усі,  хто  не  поклониться 
образові звірини, побиті були.

Іван 10:10 Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та 
нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали.

Ісая 28:15 Бо кажете ви:  Заповіта ми склали зо смертю і  з  шеолом 
зробили умову. Як перейде той бич, мов вода заливна, то не прийде 
до  нас,  бо  брехню  ми  зробили  притулком  своїм,  і  в  брехні  ми 
сховались!

Ісая 28:18 І  заповіт  ваш із смертю поламаний буде,  а ваша умова з 
шеолом  не  втримається:  як  перейде  нищівна  кара,  то  вас  вона 
стопче!

Ісая 5:24 Тому, як огненний язик пожирає стерню, а від полум'я никне 
трава, отак спорохнявіє корінь у них, і рознесеться їхній цвіт, немов 
курява, бо від себе відкинули Закон Господа Саваота, і знехтували 
вони слово Святого Ізраїлевого!

Йоіль 1:12 Усох виноград, а фіґа зів'яла, гранатове дерево, й пальма та 
яблуня,  і  повсихали всі  пільні  дерева,  бо  Він  висушив радість  від 
людських синів.

Осія 13:15 Хоч він дає плід між братами, але прийде вітер зо сходу, 
вітер  Господній,  що  зійде  з  пустині,  і  всохне  його  джерело,  і 
пересохне криничка його, понищить він скарб всіх коштовних речей!

Об'явлення 22:1  І  показав він  мені  чисту  ріку  живої  води,  ясну,  мов 
кришталь, що випливала з престолу Бога й Агнця.

Іван 4:10 Ісус відповів і промовив до неї: Коли б знала ти Божий дар, і 
Хто Той, Хто говорить тобі: Дай напитись Мені, ти б у Нього просила, і 
Він тобі дав би живої води.

Іван 4:14 А хто питиме воду, що Я йому дам, прагнути не буде повік, бо 
вода, що Я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя 
вічне.

Приповісти 13:14 Наука премудрого криниця життя, щоб віддалитися від 
пасток смерти.

Приповісти 14:27 Страх Господній криниця життя, щоб віддалятися від 
пасток смерти.

Єзекіїль 13:17-23 А ти, сину людський, зверни своє обличчя до дочок 
свого народу, що пророкують з власного серця, і пророкуй на них, 18 
та й скажи: Так говорить Господь Бог: Горе тим, що шиють чародійні 
обв'язки на суглоби рук, і роблять хустки на голову всякого зросту, 



щоб ловити  душі.  Невже,  ловлячи душі  Мого  народу,  ви  свої  душі 
спасете? 19 І ви безчестите Мене в Мого народу за жмені ячменю та 
за  кришки  хліба,  забиваючи  душі,  що  не  повинні  б  умирати,  та 
лишаючи при житті  душі,  що не повинні б жити,  своїми обманами 
Моєму народові, що слухають лжу. 20 Тому так говорить Господь Бог: 
Ось  Я  проти  ваших  чародійних  обв'язок,  ув  які  ви  ловите  душі.  І 
позриваю їх із ваших рамен,  і  повипускаю ті  душі,  ті  душі,  що ви 
ловите,  щоб  були  вільні,  як  птахи. 21  І  позриваю  ваші  хустки,  і 
врятую народ Свій з вашої руки, і не будуть вони вже в вашій руці за 
здобич, і пізнаєте ви, що Я Господь. 22 За те, що ви лжею заподіяли 
біль серцю праведного, хоч Я не зробив йому болю, і за те, що ви 
зміцнюєте руки безбожного, щоб він не відвернувся від своєї злої 
дороги, щоб спасти його при житті, 23 тому більш не будете бачити 
марноти та не будете віщувати, і Я врятую народ Свій з вашої руки, і 
ви пізнаєте, що Я Господь!

Єремія 21:8 А цьому народові скажеш: Так говорить Господь: Ось Я даю 
перед вами дорогу життя й дорогу смерти.

Йов 34:22 немає темноти, немає і темряви, де б злочинці сховались.
Псалми  16:10  Бо  Ти  не  опустиш  моєї  душі  до  шеолу,  не  попустиш 

Своєму святому побачити тління!
Псалми 23:4 Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не 

буду боятися злого, бо Ти при мені, Твоє жезло й Твій посох вони 
мене втішать!

Псалми 30:4 Господи, вивів Ти душу мою із шеолу, Ти мене оживив, 
щоб в могилу не сходити мені!

Псалми 49:16 Та визволить Бог мою душу із влади шеолу, бо Він мене 
візьме! Села.

Псалми 56:14 Як Ти спас мою душу від смерти, то хіба ж не спасеш 
моїх ніг від падіння, щоб у світлі життя я ходив перед Богом?

Псалми 68:21 Бог для нас Бог спасіння, і  в Господа Владики виходи 
смерти!

Псалми  89:49  Котрий  чоловік  буде  жити,  а  смерти  на  бачитиме, 
збереже свою душу від сили шеолу? Села.

Псалми 102:20,21 бо споглянув Він із високости святої Своєї, Господь 
зорив на землю з небес, 21 щоб почути зідхання ув'язненого, щоб на 
смерть прирокованих визволити,

Псалми 115-8 бо від смерти Ти визволив душу мою, від сльози моє око, 
ногу мою від спотикання.

Приповісти 10:2 Не поможуть неправедні скарби, а справедливість від 
смерти визволює.



Ісая  26:19  Померлі  твої  оживуть,  воскресне й  моє  мертве  тіло.  тому 
пробудіться й співайте, ви мешканці пороху,  бо роса Твоя це роса 
зцілень, і земля викине мертвих!

Іван 5:28,29 Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в 
гробах, Його голос почують, 29 і повиходять ті, що чинили добро, на 
воскресення життя, а котрі зло чинили, на воскресення Суду.

Іван 10:28 І Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не 
вихопить із Моєї руки.

Іван 11:43,44 І, промовивши це, Він скричав гучним голосом: Лазарю, 
вийди  сюди! 44  І  вийшов  померлий,  по  руках  і  ногах  обв'язаний 
пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою... Ісус каже до 
них: Розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив...

Іван 12:17 Тоді свідчив народ, який був із Ним, що Він викликав Лазаря 
з гробу, і воскресив його з мертвих.

Іван 17:2 бо Ти дав Йому владу над тілом усяким, щоб Він дав життя 
вічне всім їм, яких дав Ти Йому.

Дії 17:25 і Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь Він мав 
би потребу, бо Сам дає всім і життя, і дихання, і все.

1 Коринтян 15:19-26 Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, 
то ми найнещасніші від усіх людей! 20 Та нині Христос воскрес із 
мертвих,  первісток  серед покійних. 21  Смерть  бо  через людину,  і 
через Людину воскресення мертвих. 22 Бо так, як в Адамі вмирають 
усі,  так  само  в  Христі  всі  оживуть, 23  кожен  у  своєму  порядку: 
первісток Христос, потім ті, що Христові, під час Його приходу. 24 А 
потому кінець, коли Він передасть царство Богові й Отцеві, коли Він 
зруйнує всякий уряд, і  владу всяку та силу. 25 Бо належить Йому 
царювати,  аж  доки  Він  не  покладе  всіх  Своїх  ворогів  під  ногами 
Своїми! 26 Як ворог останній смерть знищиться,

2 Коринтян 1:9,10 Та самі ми в собі мали присуд на смерть, щоб нам не 
покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих, 10 що від 
смерти такої нас визволив і визволяє, і на Нього й покладаємося, що 
й ще визволить Він,

2 Коринтян 3:6 І  Він нас зробив бути здатними служителями Нового 
Заповіту, не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє.

Колосян 1:21,22 І  вас,  що були колись відчужені  й вороги думкою в 
злих учинках, 22 тепер же примирив смертю в людськім тілі Його, 
щоб  учинити  вас  святими,  і  непорочними,  і  неповинними  перед 
Собою,

Євреїв 2:9 Але бачимо Ісуса, мало чим уменшеним від Анголів, що за 
перетерплення  смерти  Він  увінчаний честю й  величністю,  щоб  за 



благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх.
Євреїв 2:14,15 А що діти стали спільниками тіла та крови, то й Він став 

учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, 
цебто  диявола, 15  та  визволити  тих  усіх,  хто  все  життя  страхом 
смерти тримався в неволі.

Євреїв  11:5  Вірою  Енох  був  перенесений  на  небо,  щоб  не  бачити 
смерти; і його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніш, як його 
перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив.

1 Петра 3:18 Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб 
привести нас до Бога, Праведний за неправедних, хоч умертвлений 
тілом, але Духом оживлений,

2 Петра 1:3 Усе, що потрібне для життя та побожности, подала нам Його 
Божа сила пізнанням Того, Хто покликав нас славою та чеснотою.

1 Івана 3:14 Ми знаємо, що ми перейшли від смерти в життя, бо любимо 
братів. А хто брата не любить, пробуває той в смерті.

1 Івана 5:11 А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у 
Сині Його.

Об'явлення 21:6 І сказав Він мені: Сталося! Я Альфа й Омега, Початок і 
Кінець. Хто прагне, тому дармо Я дам від джерела живої води.
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