
Lirë nga Vdekja Shkrimi   - Free from Death Scriptures  

Romakëve 6:23 Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë 
është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë.

Romakëve 8:2 sepse ligji i Frymës i jetës në Jezu Krishtin më çliroi nga ligji 
i mëkatit dhe i vdekjes.

2 Timoteut 1:10 dhe tani u shfaq me anë të dukjes së Shpëtimtarit tonë 
Jezu  Krishtit,  që  e  prishi  vdekjen  dhe  nxori  në  dritë  jetën  dhe 
pavdekësinë me anë të ungjillit,

Osea 13:14 Unë do t'i shpengoj nga pushteti i Sheolit, do t'i shpëtoj nga 
vdekja. O vdekje, unë do të jem murtaja jote. O Sheol, unë do të jem 
shkatërrimi yt. Pendimi është fshehur nga sytë e mi.

Psalmet 9:13 Ki mëshirë për mua, o Zot, ti që më ke rilartuar nga portat e 
vdekjes, shiko pikëllimin që më shkaktojnë ata që më urrejnë,

Jobi  6:26  Mos  keni  ndërmend  vallë  të  qortoni  ashpër  fjalët  e  mia  dhe 
fjalimet e një të dëshpëruari, që janë si era?

Jobi 33:22 kështu shpirti i tij i afrohet gropës dhe jeta e tij atyre që sjellin 
vdekjen.

Ezekieli  37:12,13 Prandaj profetizo dhe u thuaj atyre: Kështu thotë Zoti, 
Zoti: Ja, unë do të hap varret tuaja, do t'ju bëj të dilni nga varret tuaja, o 
populli im, do t'ju çoj përsëri në vendin e Izraelit. 13 Do të pranoni që unë 
jam Zoti, kur të hap varret tuaja dhe t'ju bëj të dilni nga varret tuaja, o 
populli im.

Mateu 27:52 varret u hapën dhe shumë trupa të të shenjtëve që flinin u 
ringjallën;

Zanafilla 2:7 Atëherë Zoti Perëndi formoi njeriun nga pluhuri i tokës, i fryu 
në vrimat e hundës një frymë jete, dhe njeriu u bë një qenie e gjallë.

Zanafilla 6:17 Dhe ja, unë vet kam për të sjellë përmbytjen e ujërave mbi 
tokë, për të shkatërruar nën qiellin çdo mish që ka shenjë jete; çdo gjë 
që ndodhet mbi tokën ka për të vdekur.

Zanafilla 7:15 Ata erdhën te Noeu në arkë, dy nga dy, prej çdo mishi që ka 
frymë jete;

Zanafilla 7:22 Vdiq çdo gjë që ishte mbi tokën e thatë dhe që kishte frymë 
jete në vrimat e hundës.

Jobi 12:10 Ai ka në dorë të tij jetën e çdo gjallese dhe frymën e çdo qenieje 
njerëzore.

Jobi 33:4 Fryma e Perëndisë më ka krijuar dhe fryma e të Plotfuqishmit më 



jep jetë.
Veprat Apostujve 17:25 dhe as shërbehet nga duart e njerëzve,  sikur të 

kishte nevojë për ndonjë gjë, sepse ai u jep të gjithëve jetë, hukatje dhe 
çdo gjë;

Zbulesa 13:15 Dhe iu dha t'i japë një frymë figurës së bishës, aq sa figura e 
bishës të flasë, edhe të bëjë që të gjithë ata të cilët nuk e adhuronin 
figurën e bishës, të vriteshin.

Gjoni 10:10 Vjedhësi nuk vjen veçse për të vjedhur, për të vrarë e për të 
shkatërruar; por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk.

Isaia 28:15 Ju thoni:  "Kemi përfunduar  një besëlidhje me vdekjen,  kemi 
bërë një aleancë me Sheolin; kur rebeshi përmbytës do të kalojë, nuk do 
të arrijë deri te ne, sepse gënjeshtrën e kemi bërë strehën tonë dhe jemi 
fshehur prapa falsitetit".

Isaia 28:18 Besëlidhja juaj me vdekjen do të anulohet dhe aleanca juaj me 
Sheolin nuk do të qëndrojë; kur rrebeshi përmbytës do të kalojë, ju do të 
shkeleni prej tij.

Isaia 5:24 Prandaj, ashtu si një gjuhë zjarri përpin kallamishtet dhe flaka 
konsumon kashtën, kështu rrënja e tyre do të hiqet si një kalbësirë dhe 
lulja e tyre do të hiqet si të ishte pluhur, sepse kanë hedhur poshtë ligjin 
e Zotit të ushtrive dhe kanë përçmuar fjalën e të Shenjtit të Izraelit.

Joeli 1:12 Hardhia u tha, fiku u tha, shega, hurma, molla dhe tërë drurët e 
fushës u thanë; nuk ka gëzim midis bijve të njerëzve.

Osea 13:15 Edhe në rast se është frytdhënës midis vëllezërve të tij, do të 
vijë nga shkretëtira era e lindjes, do të ngrihet nga shkretëtira era e 
Zotit, atëherë burimi i tij do të thahet, gurra e tij do të shterojë. Ai do të 
plaçkitë thesarin e çdo ene të çmuar.

Zbulesa 22:1 Dhe më tregoi lumin e pastër të ujit të jetës, te kthjellët si 
kristali, që dilte nga froni i Perëndisë dhe i Qengjit.

Gjoni 4:10 Jezusi u përgjigj dhe i tha: ``Po ta njihje ti dhuratën e Perëndisë 
dhe kush është ai që të thotë: "Më jep të pi!," ti vetë do të kërkoje nga ai 
dhe ai do të të jepte ujë të gjallë''.

Gjoni 4:14 por kush pi nga uji që do t'i jap unë nuk do të ketë më kurrë etje 
përjetë; por uji që unë do t'i jap do të bëhet në të një burim uji që gufon 
në jetë të përjetshme''.

Fjalët e urta 13:14 Mësimet e të urtit janë burim jete për t'i evituar dikujt 
leqet e vdekjes.

Fjalët e urta 14:27 Frika e Zotit është një burim jete, që i shmang leqet e 
vdekjes.

Ezekieli 13:17-23 "Por tani ti, bir njeriu, kthe fytyrën nga vajzat e popullit 
tënd që profetizojnë sipas zemrës së tyre dhe profetizo kundër tyre, 18 



dhe thuaj: Kështu thotë Zoti, Zoti: Mjerë gratë që qepin rripa në të gjitha 
kyçet e dorës dhe bëjnë vela për kokat e çdo lartësie për të gjuajtur 
shpirtërat. A besoni ju të gjuani shpirtërat e popullit tim dhe të shpëtoni 
jetën tuaj? 19 Ju më përdhosni në mes të popullit tim për disa grushte 
elbi dhe për disa copa buke, duke bërë të vdesin shpirtëra që nuk duhet 
të vdisnin dhe duke bërë të jetojnë shpirtëra që nuk duhet të jetonin, 
duke e gënjyer popullin tim që u vë veshin gënjeshtrave". 20 Prandaj 
kështu thotë Zoti, Zoti: "Ja, unë jam kundër rripave tuaja me të cilat ju 
gjuani shpirtërat sikur të ishin zogj; do t'i shkëpus nga krahët tuaja dhe 
do t'i çliroj shpirtërat, ato shpirtëra që ju i gjuani si zogj. 21 Gjithashtu 
do të heq velat tuaja dhe do të çliroj popullin tim nga duart tuaja, dhe ai 
nuk do të jetë më një pre në duart tuaja; atëherë do të pranoni që unë 
jam Zoti. 22 Në fakt e keni brengosur zemrën e të drejtit me gënjeshtra, 
kur unë nuk e brengosja, dhe keni fortësuar duart e të pabesit, që të mos 
shmanget nga rruga e tij e keqe për të mbetur në jetë. 23 Prandaj nuk do 
të keni më vegime të rreme dhe nuk do të praktikoni më shortarinë, dhe 
unë do ta çliroj popullin tim nga duart tuaja; atëherë do të pranoni që 
unë jam Zoti".

Jeremia 21:8 Dhe këtij populli do t'i thuash: Kështu thotë Zoti: Ja, unë vë 
para jush rrugën e jetës dhe rrugën e vdekjes.

Jobi 34:22 Nuk ka terr as hije vdekjeje, ku mund të fshihen njerëzit e këqij.
Psalmet 16:10 sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Sheol dhe nuk do të 

lejosh që i Shenjti yt të shohë korruptimin.
Psalmet 23:4 Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të 

kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua; shkopi yt dhe thupra 
jote janë ato që më japin zemër.

Psalmet  30:3  O  Zot,  ti  e  ke  nxjerrë  shpirtin  tim  jashtë  Sheolit,  më  ke 
mbajtur gjallë që të mos zbrisja në gropë.

Psalmet 49:15 Por Perëndia im do ta shpengojë shpirtin tim nga pushteti i 
Sheolit, sepse ai do të më pranojë. (Sela)

Psalmet 56:13 Sepse ti ke çliruar shpirtin tim nga vdekja dhe ke ruajtur 
këmbët e mia nga rënia, në mënyrë që unë të eci përpara Perëndisë në 
dritën e të gjallëve.

Psalmet 68:20 Perëndia është për ne Perëndia që çliron, dhe Zotit, Zotit, i 
përket çlirimi nga vdekja.

Psalmet 89:48 Cili është njeriu që jeton, pa parë vdekjen dhe që mund ta 
shkëputë jetën e tij nga pushteti Sheolit? (Sela)

Psalmet 102:19,20 sepse ai shikon nga lartësia e shenjtërores së tij; nga 
qielli  Zoti  këqyr  dheun, 20  për  të  dëgjuar  vajtimin  e  robërve,  për  të 
çliruar të dënuarit me vdekje;



Psalmet 116:8 Po, sepse ti ke çliruar jetën time nga vdekja, sytë e mi dhe 
lotët dhe këmbët e mia nga rrëzimi.

Fjalët e urta 10:2 Thesaret e padrejtësisë nuk japin dobi, por drejtësia të 
çliron nga vdekja.

Isaia 26:19 Të vdekurit e tu do të rijetojnë, bashkë me kufomën time, do të 
ringjallen. Zgjohuni dhe gëzohuni, o ju që banoni në pluhur! Sepse vesa 
jote është si vesa e një drite që shkëlqen dhe toka do të nxjerrë në dritë 
të vdekurit.

Gjoni 5:28,29 Mos u mrrekulloni për këtë, sepse po vjen ora kur të gjithë 
ata që janë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij 29 dhe do të dalin prej tyre; 
ata që kanë bërë të mira, në ringjallje të jetës, dhe ata që kanë bërë të 
liga, në ringjalljen e dënimit.

Gjoni 10:28 dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin 
kurrë, e askush nuk do t'i rrëmbejë nga dora ime.

Gjoni  11:43,44  Dhe,  mbasi  tha  këto,  thirri  me  zë  të  lartë:  ``Llazar,  eja 
jashtë!''. 44 Atëherë i vdekuri doli, me duart e këmbët të lidhura me rripa 
pëlhure dhe me fytyrën të mbështjellë në një rizë. Jezusi u tha atyre: 
``Zgjidheni dhe lëreni të shkojë!''.

Gjoni  12:17 Kështu turma, që ishte me të kur ai  e kishte thirrur  jashtë 
Llazarin nga varri dhe e kishte ringjallur prej së vdekuri, jepte dëshmi 
për të.

Gjoni 17:2 sepse ti i ke dhënë pushtet mbi çdo mish, që t'u japë jetë të 
përjetshme të gjithë atyre që ti ia ke dhënë.

Veprat Apostujve 17:25 dhe as shërbehet nga duart e njerëzve,  sikur të 
kishte nevojë për ndonjë gjë, sepse ai u jep të gjithëve jetë, hukatje dhe 
çdo gjë;

1 e Korintasve 15:19-26 Në qoftë se shpresojmë në Krishtin vetëm në këtë 
jetë, ne jemi më të mjerët e të gjithë njerëzve. 20 Por tashti Krishti u 
ringjall prej së vdekurish, dhe është fryti i parë i atyre që kanë fjetur. 21 
Sepse,  ashtu  si  erdhi  vdekja  me anë  të  një  njeriu,  kështu  erdhi  dhe 
ringjallja e të vdekurve me anë të një njeriu. 22 Sepse, ashtu sikur të 
gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallën në Krishtin, 23 
por secili sipas radhës së vet: Krishti, fryti i parë, pastaj ata që janë të 
Krishtit, në ardhjen e tij 24 Pastaj do të vijë fundi, kur ai t'ia dorëzojë 
mbretërinë Perëndisë Atë, pasi të ketë asgjësuar çfarëdo sundimi, çdo 
pushtet e fuqi. 25 Sepse duhet që ai të mbretërojë, derisa t'i  vërë të 
gjithë  armiqtë  e  tij  nën  këmbët  e  veta. 26  Armiku  i  fundit  që  do  të 
shkatërrohet është vdekja.

2 e Korintasve 1:9,10 Për më tepër ne e kishim në veten tonë vendimin e 
vdekjes, që të mos besonim në veten tonë, por në Perëndinë që ringjall 



të vdekurit, 10 i cili na ka çliruar dhe na çliron nga një vdekje kaq e 
madhe, dhe tek i cili ne shpresojmë se do të na çlirojë edhe më,

2 e Korintasve 3:6 i cili na bëri të aftë të jemi shërbëtorë të besëlidhjes së 
re, jo të shkronjës, por të Frymës, sepse shkronja vret, por Fryma jep 
jetë.

Kolosianëve 1:21,22 Dhe ju vetë, që dikur ishit të huaj dhe armiq në mendje 
me veprat tuaja të këqija, 22 tani ju paqtoi në trupin e mishit të tij, me 
anë  të  vdekjes,  që  t'ju  nxjerrë  juve  përpara  vetes  së  tij  shenjtorë, 
faqebardhë dhe të pafajshëm,

Hebrenjve 2:9 por shohim Jezusin të kurorëzuar me lavdi dhe me nder për 
vdekjen që pësoi; ai u bë për pak kohë më i vogël se engjëjt, që me hirin 
e Perëndisë të provonte vdekjen për të gjithë njerëzit.

Hebrenjve 2:14,15 Sepse, duke qenë se bijtë kanë marrë pjesë prej mishi 
dhe  gjaku,  po  ashtu  edhe  ai  u  bë  pjestar  në  po  ato  gjëra,  që  të 
shkatërronte,  me  anë  të  vdekjes,  atë  që  ka  pushtetin  e  vdekjes, 
domethënë  djallin, 15  edhe  të  çlironte  të  gjithë  ata  që  nga  frika  e 
vdekjes i ishin nënshtruar robërisë për tërë jetën.

Hebrenjve 11:5 Me anë të besimit Enoku u zhvendos që të mos shikonte 
vdekje dhe nuk u gjet më, sepse Perëndia e kishte zhvendosur; sepse 
para se të merrej, ai pati dëshmimin se i kishte pëlqyer Perëndisë.

1 Pjetrit 3:18 sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për 
të padrejtët, për të na çuar te Perëndia. U vra në mish, por u ngjall nga 
Fryma,

2 Pjetrit 1:3 Duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i 
takojnë jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes së atij që na thirri 
me lavdinë dhe virtytin e vet,

1 Gjoni 3:14 Ne e dimë se kemi kaluar nga vdekja në jetë, sepse i duam 
vëllezërit; kush nuk e do vëllanë e vet, mbetet në vdekje.

1 Gjoni 5:11 Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme 
dhe kjo jetë është në Birin e tij.

Zbulesa 21:6 Edhe më tha:  ``U bë!  Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe 
mbarimi! Atij që ka etje unë do t'i jap si dhuratë nga burimi i ujit të jetës.
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