
Free from Death Scriptures – خالية من الكتب الموت

   لن اجرة الخطية هي موت.واما هبة ا فهي حياة ابدية بالمسيح6:23رومية 
يسوع ربنا

   لن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس8:2رومية 
.الخطية والموت

   وانما أظهرت الن بظهور مخلOصنا يسوع المسيح الذي ابطل1:10تيموثاوس  2
الموت وانار الحياة والخلود بواسطة النجيل

   من يد الهاوية افديهم من الموت اخلصهم.اين اوباؤك يا موت اين13:14هوشع 
Oشوكتك يا هاوية.تختفي الندامة عن عيني

   ارحمني يا رب.انظر مذلتي من مبغضيO يا رافعي من ابواب9:13مزامير 
.الموت
.  هل تحسبون ان توبخوا كلمات.وكلم اليائس للريح6:26ايوب 
.  وتقرب نفسه الى القبر وحياته الى المميتين33:22ايوب 

   لذلك تنبأ وقل لهم.هكذا قال السيد الرب.هانذا افتح قبوركم37:12حزقيال 
.واصعدكم من قبوركم يا شعبي وآتي بكم الى ارض اسرائيل

   فتعلمون اني انا الرب عند فتحي قبوركم واصعادي ايOاكم من37:13حزقيال 
.قبوركم يا شعبي

.  والقبور تفتحت وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين27:52متى 
   وجبل الرب الله آدم ترابا من الرض.ونفخ في انفه نسمة2:7تكوين 

.حياة.فصار آدم نفسا حيOة
   فها انا آت بطوفان الماء على الرض لهلك كل جسد فيه روح حياة6:17تكوين 

.من تحت السماء.كل ما في الرض يموت
   ودخلت الى نوح الى الفلك اثنين اثنين من كل جسد فيه روح7:15تكوين 

.حياة
.  كل ما في انفه نسمة روح حياة من كل ما في اليابسة مات7:22تكوين 
.  الذي بيده نفس كل حيO وروح كل البشر12:10ايوب 
.  روح ا صنعني ونسمة القدير احيتني33:4ايوب 

   ول يخدم بايادي الناس كانه محتاج الى شيء.اذ هو يعطي17:25اعمال 
.الجميع حياة ونفسا وكل شيء

   وأعطي ان يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش13:15رؤيا 
.ويجعل جميع الذين ل يسجدون لصورة الوحش يقتلون

   السارق ل يأتي ال ليسرق ويذبح ويهلك.واما انا فقد أتيت لتكون10:10يوحنا 
.لهم حياة وليكون لهم افضل

   لنكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع28:15اشعياء 
 الهاوية.السوط الجارف اذا عبر ل يأتينا لننا جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش

.استترنا
   ويمحى عهدكم مع الموت ول يثبت ميثاقكم مع الهاوية.السوط28:18اشعياء 

.الجارف اذا عبر تكونون له للدوس
   لذلك كما يأكل لهيب النار القش ويهبط الحشيش الملتهب يكون5:24اشعياء 

 اصلهم كالعفونة ويصعد زهرهم كالغبار لنهم رذلوا شريعة رب الجنود



.واستهانوا بكلم قدوس اسرائيل
   الجفنة يبست والتينة ذبلت.الرمانة والنخلة والتفاحة كل اشجار1:12يوئيل 

الحقل يبست.انه قد يبست البهجة من بني البشر
   وان كان مثمرا بين اخوة تاتي ريح شرقية ريح الرب طالعة من13:15هوشع 

.القفر فتجف عينه وييبس ينبوعه.هي تنهب كنز كل متاع شهي
   واراني نهرا صافيا من ماء حياة لمعا كبلOور خارجا من عرش ا22:1رؤيا 

.والخروف
   اجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية ا ومن هو الذي يقول4:10يوحنا 

.لك اعطيني لشرب لطلبت انت منه فاعطاك ماء حيOا
   ولكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى البد.بل4:14يوحنا 

.الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى حياة ابدية
.  شريعة الحكيم ينبوع حياة للحيدان عن اشراك الموت13:14امثال 
.  مخافة الرب ينبوع حياة للحيدان عن اشراك الموت14:27امثال 

   وانت يا ابن آدم فاجعل وجهك ضد بنات شعبك اللواتي يتنبأن13:17حزقيال 
Oوتنبأ عليهن Oمن تلقاء ذواتهن

   وقل هكذا قال السيد الرب.ويل للواتي يخطن وسائد لكل13:18حزقيال 
 اوصال اليدي ويصنعن مخدات لراس كل قامة لصطياد النفوس.أفتصطدن

Oنفوس شعبي وتستحيين انفسكن
   وتنجسنني عند شعبي لجل حفنة شعير ولجل فتات من الخبز13:19حزقيال 

Oلماتة نفوس ل ينبغي ان تموت واستحياء نفوس ل ينبغي ان تحيا بكذبكن 
على شعبي السامعين للكذب

   لذلك هكذا قال السيد الرب.ها انا ضد وسائدكنO التي تصطدن13:20حزقيال 
 بها النفوس كالفراخ وامزقها عن اذرعكنO واطلق النفوس.النفوس التي

.تصطدنها كالفراخ
   وامزOق مخداتكنO وانقذ شعبي من ايديكنO فل يكونون بعد في13:21حزقيال 

.ايديكنO للصيد فتعلمن اني انا الرب
   لنكنO احزنتنO قلب الصدOيق كذبا وانا لم احزنه وشددOتنO ايدي13:22حزقيال 

الشرير حتى ل يرجع عن طريقه الرديئة فيحيا
   فلذلك لن تعدن ترين الباطل ول تعرفن عرافة بعد وانقذ شعبي13:23حزقيال 

من ايديكنO فتعلمن اني انا الرب
   وتقول لهذا الشعب.هكذا قال الرب.هانذا اجعل امامكم طريق الحياة21:8ارميا 

.وطريق الموت
.  ل ظلم ول ظل موت حيث تختفي عمOال الثم34:22ايوب 

.  لنك لن تترك نفسي في الهاوية.لن تدع تقيOك يرى فسادا16:10مزامير 
   ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت ل اخاف شرا لنك انت23:4مزامير 

.معي.عصاك وعكازك هما يعزيانني
   يا رب اصعدت من الهاوية نفسي احييتني من بين الهابطين في30:3مزامير 
.الجب

  انما ا يفدي نفسي من يد الهاوية لنه يأخذني.سله49:15مزامير 
   لنك نجيت نفسي من الموت.نعم ورجليO من الزلق لكي اسير56:13مزامير 

قدام ا في نور الحياء
.  ا لنا اله خلص وعند الرب السيد للموت مخارج68:20مزامير 



   اي انسان يحيا ول يرى الموت اي ينجي نفسه من يد89:48مزامير 
.الهاوية.سله

  لنه اشرف من علو قدسه الرب من السماء الى الرض نظر102:19مزامير 
  ليسمع انين السير ليطلق بني الموت102:20مزامير 
   لنك انقذت نفسي من الموت وعيني من الدمعة ورجلي من116:8مزامير 
.الزلق
.  كنوز الشر ل تنفع.اما البر فينجي من الموت10:2امثال 

   تحيا امواتك تقوم الجثث.استيقظوا ترنموا يا سكان التراب.لن26:19اشعياء 
طلك طل اعشاب والرض تسقط الخيلة

   ل تتعجبوا من هذا.فانه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في5:28يوحنا 
.القبور صوته

   فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة والذين عملوا5:29يوحنا 
.السيOآت الى قيامة الدينونة

   وانا اعطيها حياة ابدية ولن تهلك الى البد ول يخطفها احد من10:28يوحنا 
.يدي

.  ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا11:43يوحنا 
   فخرج الميت ويداه ورجله مربوطات باقمطة ووجهه ملفوف11:44يوحنا 

بمنديل.فقال لهم يسوع حلOوه ودعوه يذهب
   وكان الجمع الذي معه يشهد انه دعا لعازر من القبر واقامه من12:17يوحنا 

.الموات
   اذ اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من17:2يوحنا 

.اعطيته
   ول يخدم بايادي الناس كانه محتاج الى شيء.اذ هو يعطي17:25اعمال 

.الجميع حياة ونفسا وكل شيء
   ان كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فاننا15:19كورنثوس  1

.اشقى جميع الناس
   ولكن الن قد قام المسيح من الموات وصار باكورة15:20كورنثوس  1

.الراقدين
.  فانه اذ الموت بانسان بانسان ايضا قيامة الموات15:21كورنثوس  1

   لنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا15:22كورنثوس  1
.الجميع

   ولكن كل واحد في رتبته.المسيح باكورة ثم الذين للمسيح15:23كورنثوس  1
.في مجيئه

   وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك للOه الب متى ابطل كل15:24كورنثوس  1
.رياسة وكل سلطان وكل قوة

.  لنه يجب ان يملك حتى يضع جميع العداء تحت قدميه15:25كورنثوس  1
.  آخر عدو يبطل هو الموت15:26كورنثوس  1

   لكن كان لنا في انفسنا حكم الموت لكي ل نكون متكلين على1:9كورنثوس  2
.انفسنا بل على ا الذي يقيم الموات

   الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي.الذي لنا رجاء فيه1:10كورنثوس  2
انه سينجي ايضا فيما بعد

   الذي جعلنا كفاة لن نكون خدام عهد جديد.ل الحرف بل3:6كورنثوس  2



.الروح.لن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي
   وانتم الذين كنتم قبل اجنبيين واعداء في الفكر في العمال1:21كولوسي 

الشريرة قد صالحكم الن
   في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبل لوم ول1:22كولوسي 

شكوى امامه
   ولكن الذي وضع قليل عن الملئكة يسوع نراه مكلل بالمجد2:9عبرانيين 

.والكرامة من اجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة ا الموت لجل كل واحد
   فاذ قد تشارك الولد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك2:14عبرانيين 

فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس
   ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت2:15عبرانيين 
.العبودية
   باليمان نقل اخنوخ لكي ل يرى الموت ولم يوجد لن ا نقله.اذ11:5عبرانيين 

.قبل نقله شهد له بانه قد ارضى ا
   فان المسيح ايضا تألم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل3:18بطرس  1

الثمة لكي يقربنا الى ا مماتا في الجسد ولكن محيى في الروح
   كما ان قدرته اللهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى1:3بطرس  2

بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة
   نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة لننا نحب3:14يوحنا  1

.الخوة.من ل يحب اخاه يبق في الموت
   وهذه هي الشهادة ان ا اعطانا حياة ابدية وهذه الحياة هي5:11يوحنا  1

.في ابنه
   ثم قال لي قد تم.انا هو اللف والياء البداية والنهاية.انا اعطي21:6رؤيا 

.العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا
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