
Özgürlük     Ölüm   Kutsal Kitap - Free from Death Scriptures  

Romalilar  6:23 Çünkü günahın ücreti  ölüm, Tanrı'nın armağanı 
ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.

Romalilar  8:2 Çünkü  yaşam  veren  Ruh'un  yasası,  Mesih  İsa 
sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı.

2 Timoteos 1:9B Bütün bunlar Rab'bin kendi kutsalları arasında 
yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere 
geldiği gün olacak. Sizler ise iman edenlerdensiniz. Çünkü size 
ettiğimiz tanıklığa inandınız.

Hoşea  13:14 Onları  fidyeyle  kurtaracağım  Ölüler  diyarının 
elinden, Ölümden fidyeyle kurtaracağım. Felaketin nerede, ey 
ölüm?  Yıkıcılığın  nerede,  ey  ölüler diyarı?  Hiç  pişmanlık 
duymayacağım.

Mezmurlar  9:13 Acı  bana,  ya  RAB!  Ey  beni  ölümün  eşiğinden 
kurtaran, Benden nefret edenler yüzünden çektiğim sıkıntıya 
bak!

Eyup  6:26 Sözlerimi  düzeltmek  mi  istiyorsunuz?  Çaresizin 
sözlerini boş laf mı sayıyorsunuz?

Eyup 33:22 Canı çukura, Hayatı ölüm meleklerine yaklaşır.
 Hezekiel 37:12,13 Bu yüzden peygamberlik et ve onlara de ki, 

`Egemen RAB şöyle diyor:  Ey halkım,  mezarlarınızı  açıp sizi 
oradan  çıkaracak,  İsrail  ülkesine  geri getireceğim. 13 
Mezarlarınızı açıp sizi çıkardığım zaman benim RAB olduğumu 
anlayacaksınız, ey halkım.

Matta  27:52 Mezarlar  açıldı,  ölmüş  olan  birçok  kutsal  kişinin 
cesetleri dirildi.

Yaratiliş  2:7 RAB  Tanrı  Adem'i  topraktan  yarattı  ve  burnuna 
yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu.

Yaratiliş  6:17 Yeryüzüne tufan  göndereceğim.  Göklerin  altında 
soluk  alan  bütün  canlıları yok  edeceğim.  Yeryüzündeki  her 
canlı ölecek.

Yaratiliş 7:15 Soluk alan her tür canlı çifter çifter Nuh'un yanına 



gelip gemiye bindi.
Eyup  12:10 Her  yaratığın  canı,  Bütün  insanlığın  soluğu  O'nun 

elindedir.
Eyup 33:4 Beni Tanrı'nın Ruhu yarattı, Her Şeye Gücü Yeten'in 

soluğu yaşam veriyor bana.
Elci isleri (Resullerin) 17:25 Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren 

kendisi olduğuna göre, bir şeye gereksinmesi varmış gibi O'na 
insan eliyle hizmet edilmez. Tanrı, bütün ulusları tek insandan 
türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi.

Vahiy  13:15 Canavarın  heykeline  yaşam  soluğu  vermesi  için 
kendisine güç verildi. Öyle ki, heykel konuşabilsin ve kendisine 
tapmayan herkesi öldürebilsin.

Yuhanna 10:10 Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için 
gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye 
geldim.

Yesaya 28:15 Şöyle diyorsunuz: Ölümle antlaşma yaptık, ölüler 
diyarıyla uyuştuk; öyle ki, büyük bela ülkeden geçerken bize 
zarar vermeyecek. Çünkü yalanları kendimize sığınak yaptık, 
hilenin ardına gizlendik.

Yesaya  28:18 Ölümle  yaptığınız  antlaşma  yürürlükten 
kaldırılacak, ölüler diyarıyla uyuşmanız geçerli sayılmayacak. 
Büyük bela ülkeden geçerken sizi çiğneyecek.

Yesaya 5:24 Alev alev yanan ateş, samanı nasıl  yiyip bitirirse, 
kuru ot alevin içinde nasıl birden tutuşup yok olursa, onlar da 
kökten çürüyüp gidecek, çiçekleri toz gibi havaya savrulacak. 
Çünkü Her Şeye Egemen RAB'bin yasasını reddettiler, İsrail'in 
Kutsalı'nın sözlerini küçümsediler.

Yoel 1:12 Asmalar kurudu, incir ağaçları soldu; Nar, hurma, elma, 
bütün meyve ağaçları kurudu. İnsanoğlunun sevinci yok oldu.

Hoşea  13:15 Kardeşleri  arasında  serpilip  gelişse  de,  Doğu 
rüzgarı,  çölden  esen  RAB'bin soluğu  üzerine  gelecek,  Onun 
kaynağı  kuruyacak,  Pınarı  kesilecek,  Değerli eşyalarının 
hazinesi yağmalanacak.

Vahiy  22:1 Melek  bana  Tanrı'nın  ve  Kuzu'nun  tahtından  çıkan 
billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi.

Yuhanna  4:10 İsa  kadına  şu  yanıtı  verdi:  Eğer  sen  Tanrı'nın 



armağanını  ve  sana,  `Bana su  ver,  içeyim'  diyenin  kim 
olduğunu  bilseydin,  sen  O'ndan  dilerdin,  O da  sana  yaşam 
suyunu verirdi.

Yuhanna 4:14 Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek 
susamaz.  Benim  vereceğim  su, içende  sonsuz  yaşam  için 
fışkıran bir pınar olacak.

S  Ozdeyisler  13:14 Bilgelerin  öğrettikleri  yaşam  kaynağıdır, 
İnsanı ölüm tuzaklarından uzaklaştırır.

S Ozdeyisler 14:27 RAB korkusu yaşam kaynağıdır, İnsanı ölüm 
tuzaklarından uzaklaştırır.

 Hezekiel  13:17-23 Sen,  ey  insanoğlu,  kendiliğinden 
peygamberlik  eden  halkının  kızlarına yüzünü  çevir.  Onlara 
karşı  peygamberlik  et. 18 De ki,  `Egemen RAB şöyle  diyor: 
İnsanları tuzağa düşürmek için herkese bilek bağı diken, her 
boyda baş örtüsü yapan kadınların vay başına! Kendi canınızı 
korurken halkımın canını mı tuzağa düşüreceksiniz? 19 Birkaç 
avuç arpayla birkaç dilim ekmek için halkımın arasında beni 
küçük düşürdünüz.  Yalana  kulak  veren  halkıma  yalan 
söyleyerek ölümü hak etmemiş canları öldürdünüz, ölümü hak 
etmiş canları yaşattınız. 20 `Bundan ötürü Egemen RAB şöyle 
diyor: İnsanları kuş gibi tuzağa düşüren sihirli bilek bağlarınıza 
karşıyım. Onları bileklerinizden koparacağım. Kuş gibi tuzağa 
düşürdüğünüz  insanları  özgür  kılacağım. 21 Örtülerinizi 
yırtacak, halkımı elinizden kurtaracağım. Bir daha tuzağınıza 
düşmeyecekler.  O  zaman  benim  RAB  olduğumu 
anlayacaksınız. 22 Madem incitmek istemediğim doğru kişinin 
cesaretini yalanlarınızla kırdınız ve canını kurtarmak için kötü 
kişiyi kötü yolundan dönmemeye yüreklendirdiniz, 23 bir daha 
uydurma  görümler  görmeyecek,  falcılık  etmeyeceksiniz. 
Halkımı elinizden  kurtaracağım.  O  zaman  benim  RAB 
olduğumu anlayacaksınız.'

Yeremya 21:8 Bunun yanısıra halka şunları da söyle: `RAB diyor 
ki:  İşte yaşama giden yolu da ölüme giden yolu da önünüze 
koyuyorum.

Eyup 34:22 Kötülük  yapanların  gizlenebileceği  Ne karanlık  bir 
yer vardır, ne de ölüm gölgesi.



Mezmurlar 16:10 Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin, 
Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin.

Mezmurlar  23:4 Karanlık  ölüm  vadisinden  geçsem  bile, 
Kötülükten  korkmam.  Çünkü  sen benimlesin.  Çomağın, 
değneğin güven verir bana.

Mezmurlar 30:3 Ya RAB, beni ölüler diyarından çıkardın, Yaşam 
verdin bana, ölüm çukuruna düşürmedin.

Mezmurlar  49:15 Ama Tanrı  beni  Ölüler  diyarının  pençesinden 
kurtaracak Ve yanına alacak. Sela

Mezmurlar  56:13 Çünkü  canımı  ölümden  kurtardın,  Ayaklarımı 
tökezlemekten korudun; İşte yaşam ışığında, Tanrı huzurunda 
yürüyorum.

Mezmurlar  68:20 Tanrımız  kurtarıcı  bir  Tanrı'dır,  Ölümden 
kurtarış yalnız Egemen RAB'be özgüdür.

Mezmurlar  89:48 Var  mı  yaşayıp  da  ölümü  görmeyen,  Ölüler 
diyarının pençesinden canını kurtaran? Sela

Mezmurlar  102:19,20 RAB  yücelerdeki  kutsal  katından  aşağı 
baktı, Göklerden yeryüzünü gözetledi, 20 Tutsakların iniltisini 
duymak, Ölüm mahkûmlarını kurtarmak için.

Mezmurlar 116:8 Sen, ya RAB, canımı ölümden, Gözlerimi yaştan, 
Ayaklarımı sürçmekten kurtardın.

S Ozdeyisler 10:2 Haksızca kazanılan servetin yararı yoktur, Ama 
doğruluk ölümden kurtarır.

Yesaya 26:19 Ama senin ölülerin yaşayacak, Bedenleri dirilecek. 
Ey  sizler,  toprak altında  yatanlar,  Uyanın,  ezgiler  söyleyin. 
Çünkü  senin  çiyin  sabah çiyine  benzer,  Toprak  ölülerini 
yaşama kavuşturacak.

Yuhanna  5:28,29 Buna  şaşmayın.  Mezarda  olanların  hepsinin 
O'nun  sesini  işitecekleri  saat geliyor. 29 Ve  onlar 
mezarlarından  çıkacaklar.  İyilik  yapmış  olanlar  yaşamak, 
kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler.

Yuhanna  10:28 Onlara  sonsuz  yaşam  veririm;  asla 
mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.

Yuhanna 11:43,44 Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, Lazar, 
dışarı çık! diye bağırdı. 44 Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, 
yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, Onu 



çözün, bırakın gitsin dedi.
Yuhanna 12:17 Lazar'ı mezardan çağırıp ölümden dirilttiği sırada 

İsa'yla birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti.
Yuhanna  17:2 Çünkü  sen  O'na  bütün  insanlık  üzerinde  yetki 

verdin.  Öyle  ki,  O'na verdiklerinin  hepsine  sonsuz  yaşam 
versin.

Elci isleri 17:25 Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi 
olduğuna göre, bir şeye gereksinmesi varmış gibi O'na insan 
eliyle hizmet edilmez. Tanrı, bütün ulusları tek insandan türetti 
ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi.

1  Korintliler  15:19-26 Eğer  yalnız  bu yaşam için Mesih'e umut 
bağlamışsak,  herkesten  çok  acınacak durumdayız. 20 Oysa 
Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. 21 
Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de 
bir insan aracılığıyla gelir. 22 Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, 
herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. 23 Her biri sırası gelince 
dirilecek:  İlk  örnek  olarak  Mesih,  sonra  Mesih'in gelişinde 
Mesih'e ait olanlar. 24 Bundan sonra Mesih her yönetimi, her 
hükümranlığı,  her  gücü  ortadan kaldırıp  egemenliği  Baba 
Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. 25 Çünkü Tanrı 
bütün  düşmanlarını  ayakları  altına  serinceye  dek  O'nun 
egemenlik  sürmesi  gerekir. 26 Ortadan  kaldırılacak  son 
düşman ölümdür.

2  Korintliler  1:9,10 Ölüme  mahkûm  olduğumuzu  içimizde 
hissettik.  Ama  bu,  kendimize  değil, ölüleri  dirilten  Tanrı'ya 
güvenmemiz için oldu. 10 Tanrı bizi böylesine büyük bir ölüm 
tehlikesinden  kurtardı;  daha  da kurtaracaktır.  Umudumuzu 
O'na bağladık. Siz de dualarınızla bize yardım ettikçe, bizi yine 
kurtaracaktır. Öyle ki, birçok kişinin dualarıyla bize sağlanan 
lütuftan  ötürü  birçoklarının  ağzından  bizim  için  şükranlar 
sunulsun.

2 Korintliler 3:6 O bizi yazılı yasaya değil, Ruh'a dayalı yeni bir 
antlaşmanın  hizmetkârları olmaya  yeterli  kıldı.  Yazılı  yasa 
öldürür, Ruh ise yaşatır.

Koloseliler 1:21,22 Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar 
düşüncelerinizde  Tanrı'ya yabancı  ve  düşmandınız. 22 



Şimdiyse  Mesih  sizi  Tanrı'nın  önüne  kutsal,  lekesiz  ve 
kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde 
sizi Tanrı'yla barıştırdı.

ibranililer 2:9 Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı, 
Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği  ölüm 
acısı  sonucunda  yücelik  ve onur  tacı  giydirilmiş  olarak 
görüyoruz.

ibranililer 2:14,15 Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, 
ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz 
kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. 15 Bunu, ölüm 
korkusu  yüzünden  yaşamları  boyunca köle  olanların  hepsini 
özgür kılmak için yaptı.

ibranililer  11:5 İman sayesinde  Hanok ölümü tatmamak üzere 
yukarı  alındı.  Kimse  onu bulamadı,  çünkü  Tanrı  onu  yukarı 
almıştı.  Yukarı  alınmadan  önce  Tanrı'yı hoşnut  eden  biri 
olduğuna tanıklık edildi.

1  Petrus  3:18 Nitekim  Mesih  de  bizleri  Tanrı'ya  ulaştırmak 
amacıyla  doğru  kişi  olarak doğru  olmayanlar  için  günah 
sunusu olarak ilk ve son kez öldü.  Bedence öldürüldü,  ama 
ruhça diriltildi.

2 Petrus 1:3 Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal 
gücü,  kendisini tanımamız  sonucunda  yaşamamız  ve  Tanrı 
yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi.

1 Johanna 3:14 Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama 
geçtiğimizi biliyoruz. Sevmeyen ölümde kalır.

1 Johanna 5:11 Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, 
bu yaşam O'nun Oğlu'ndadır.

Vahiy 21:6 Bana, Tamam! dedi, Alfa ve Omega, başlangıç ve son 
Ben'im.  Susayana  yaşam suyunun  pınarından  karşılıksız  su 
vereceğim.
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