
بائبل آیات موت  - Death

6:23 رومیوں

 کیوں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا وند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی
ہے۔

8:2 رومیوں

 کیوں کہ روح کی شریعت نے جو مسیح یسوع کی معرفت زندگی دیتی ہے تجھے گناہ کی شریعت سے جو
 موت کی جانب لے جاتی ہے آزاد کر دیا۔

تھ<ی=س ۲ 1:10 تی<م=

 وہ فضل ہمیں اب تک نہیں بتا یا گیا تھا وہ ہمیں اس وقت بتایا گیا تھا جب ہما رے نجا ت دہندہ مسیح یسوع
 آئے تھے۔ ہاں خوش خبری کے ذریعے موت کا خاتمہ کرنے یسوع نے زندگی کا راستہ دکھایا۔ یسوع نے

زندگی کا جو راستہ بتا یا وہ تباہ ہو نے وال نہیں۔

5:2 ایHوب

ایک احمق آدمی کا غصہ اسے بر باد کر دیگا۔ احمق کے شدید جذبات اسے بر باد کر دینگے۔

13:14 ہوسیع

کیا میں انہیں قبر کی قوت سے نجات دونگا؟ “کیا میں انہیں موت کے پکڑ سے چھڑاؤنگا؟
اے موت تیری مہلک و با کہاں ہے؟ اے موت تیری قوت کہاں ہے؟

میں ان لوگوں پر رحم کرنے کا کو ئی وجہ نہیں دیکھتا ہوں۔

9:13 زب=ور

خداوند کی میں نے ستائش کی :“اے خدا ، مجھ پر رحم کر۔
’ دیکھ کس طرح میرے دشمن مجھے د کھ دیتے ہیں۔ موت کے پھاٹکوں‘سے مجھے بچا لے۔

33:22 ایHوب

ایسا شخص موت کے گڑھے کے قریب ہو تا ہے اور اس کی زندگی بہت جلد موت کو جھیلے گی۔  ،

37:12 حزقی ایل

 اس لئے ان سے میرے لئے باتیں کرو۔ ان سے کہو خداوند اور مالک یہ کہتا ہے، ’ اے میرے لوگو!میں تمہا
 ری قبریں کھو لونگا اور تمہیں قبروں سے با ہر ل ؤنگا! تب میں تمہیں اسرائیل کی زمین پر واپس ل ؤنگا۔

37:13 حزقی ایل

 اے میرے لوگو! میں تمہا ری قبریں کھو لونگا اور تمہا ری قبروں سے تمہیں با ہر ل ؤنگا، تب تم سمجھو
 گے کہ میں خداوند ہو ں۔



27:52 متHی

قبریں کھل گئیں مرے ہو ئے کئی خدا کے لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھے۔

2:7 پیدائش

 ایسی صورت میں خداوند خدا نے زمین سے مٹی لی اور انسان کو بنا یا اور ناک میں زندگی کی سانس
پھونک دی تب انسان ایک ہی ذی روح بن گیا۔

6:17 پیدائش

 میں تجھ سے جو کچھ کہہ رہا ہوں تو اسے سمجھ لے۔ میں زمین پر ایک زبردست طو فان ل نے وال ہوں۔“
 اور آسمان کے نیچے بسنے والے تمام جانداروں کو میں تباہ کر نے وال ہوں۔ اور زمین پر رہنے وال ہر ایک

 فنا ہو جائے گا۔

7:15 پیدائش

 یہ سب چوپا ئے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ سانس لینے والے ہر قسم کے جانور سے دودو جو
 ڑی آ گئے۔

7:22 پیدائش

 زمین پر بسنے والے سب جاندار مر گئے اور تمام مرد و عورتیں بھی مر گئیں۔ تمام پرندے، چو پائے ،
 جاندار اور ہر قسم کے رینگنے والے جانور بھی مر گئے۔

12:10 ایHوب

ہر زندہ جانور اور ہر ایک انسان جو سانس لیتا ہے خدا کی قوت کے ما تحت ہے۔  ،

33:4 ایHوب

وح نے مجھے بنا ئی ہے اور میری زندگی خدا قادر مطلق سے آتی ہے۔ خدا کی ر=  ،

17:25 رسولوں

 یہ وہی خدا ہے جو انسان کو زندگی سانس اور ہر چیز دیتا ہے۔ وہ آمیوں سے کسی قسم کی مدد کا طلبگار
نہیں ہوتا۔ اس کے پاس ہر چیز موجود ہے جس کی اسے ضرورت ہے۔

13:15 مکاشفہ

 دوسرے جانور کو اختیار دیاگیا کہ پہلے جانور کے بت میں جان ڈالے تا کہ وہ بہت لوگوں سے بات کر کے
 حکم دے کہ جنہوں نے اس جانور کی عبادت نہیں کی وہ قتل کئے جائیں گے۔

10:10 یوحنا

 چور تو چرانے اور مارنے تباہ کر نے کے لئے آتا ہے۔ لیکن میں زندگی دینے کے لئے آیا ہوں جو خوبی اور
اچھا ئی سے بھر پور ہے۔

28:15 یسعیاہ



 جیسا کہ تم نے کہا ہے ، “ہم لوگوں نے موت سے معاہدہ کیا ہے۔ ہم لوگو ں نے پاتال سے عہد کر لیا ہے۔اس
 لئے جب بھیانک سزا کا سیلب آئے گا وہ ہم لوگو ں کو نقصان نہیں پہنچا ئے گا۔ کیونکہ ہم لوگو ں نے

”جھوٹ کو اپنی پناہ گا ہ اور دروغ گو ئی کی آڑ میں اپنے آپ کو چھپا لیا ہے۔

28:18 یسعیاہ

 موت کے ساتھ تمہا رے معاہدے کو مٹا دیا جا ئے گا اور تمہا را معاہدہ جو پاتال سے ہوا زیادہ دنوں تک قائم
نہ رہے گا۔

 جب سزا کا طوفان آئے گا توتم کو پامال کر دے گا۔

5:24 یسعیاہ

 پس جس طرح آگ بھو سے کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا پھوس بیٹھ جا تا ہے اسی طرح ان کی جڑ بوسیدہ
ہوگی اور انکی کلی گرد کی طرح اڑ جائے گی۔

کیوں انہوں نے خدا وند قادر مطلق کی شریعت کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کے کلم کو حقیر جا نا۔

1:12 یوایل
انگور کی بیلیں سو کھ گئی ہیں اور انجیر کے پیڑ مر جھا رہے ہیں۔

انار کے پیڑ کھجور کے پیڑ اور سیب کے پیڑ سبھی مرجھا گئے کیونکہ لوگوں سے خوشی جا تی رہی ہے۔  
ہیں

13:15 ہوسیع

اگر چہ افرائیم اپنے بھا ئیوں میں سب سے زیادہ کامیاب ہے۔
لیکن پو ربی ہوا آئے گی۔ اور خداوند کا دم (سانس) بیابان سے آئے گا

اور اسرائیل کا منبع سو کھ جا ئے گا اور اس کا چشمہ بھی خشک ہو جا ئے گا۔
وہ آندھی اسرائیل کے خزانے سے ہر قیمتی شئے کو لے جا ئے گی۔

22:1 مکاشفہ

 تب فرشتے نے مجھے آب< حیات کا دریا دکھایا جو بلور کی مانند صاف و شفاف تھا وہ دریا خدا کے اور میمنہ
 کے تخت سے نکل کر بہہ رہا ہے۔

4:10 یوحنا

 یسوع نے کہا، “جو خدا دیتا ہے اسکے بارے میں نہیں جانتے اور تجھے نہیں معلوم کہ میں کون ہوں۔ اور
 تجھ سے پا نی مانگ رہا ہوں۔ اگر ان باتوں کو ت=و جانتی تو ت=و مجھ سے پو چھتی اور میں تجھے زندگی کا پا

”نی دیتا۔

4:14 یوحنا

 لیکن جو کو ئی اس پا نی کو جو میں اسکو دونگا پئے گا وہ ابد تک پیا سا نہ ہوگا اور میرا دیا ہوا اس کے
”لئے ایک چشمہ بن جائیگا جو ہمیشہ کی زندگی کے لئے ہوگا۔

13:14 امثال



 عقلمند آدمی کی تعلیمات ایک جھرنے کی طرح ہے جو کہ زندگی دیتی ہے ، وہ لوگو ں کو موت کے پھندے
سے دور کر دیتی ہے۔

14:27 امثال

خدا وند کا خوف زندگی کا جھر نا ہے۔ وہ لوگوں کو موت کے پھندا سے بچا تا ہے۔

13:17 حزقی ایل

 خدا نے کہا، “اے ابن آدم! تمہیں عورت نبی کے خلف نبوت کرنی چا ہئے۔ وہ سب عورت نبی اپنی بنا وٹی
 کہانی بنا تے ہیں۔

13:18 حزقی ایل

 میرامالک خداوند فرماتا ہے: اے عورتو! تم پر مصیبت آئے گی۔ تم ہر ایک کلئی کے لئے جا دو کی پٹی اور '
 ہر ایک سر کے لئے نقاب سیتی ہو۔ یہ جا دو ئی کشش انسانی زندگی کو پھنساتا ہے۔ کیا تم میرے لوگوں کی

زندگی کا شکار کرنے اور اپنی زندگی بچانے جا رہی ہو؟

13:19 حزقی ایل

 تم لوگوں کو ایسا سمجھتی ہو کہ میں اہم نہیں ہوں۔ تم انہیں مٹی بھر جو اور روٹی کے کچھ ٹکڑوں کے لئے
 میرے خلف کر تی ہو۔ تم میرے لوگوں سے جھوٹ بو لتی ہو۔ وہ لوگ جھوٹ بو لنا پسند کر تے ہیں۔ تم ان

 لوگوں کو مار ڈالتی ہو جنہیں نہیں مرنا چا ہئے اور تم ایسے لوگوں کو زندہ رہنے دینا چا ہتی ہو جنہیں
 مرجانا چا ہئے۔

13:20 حزقی ایل

 اس لئے میرا آقا اور خداوند تم سے یہ کہتا ہے۔ تم ان کپڑوں کے بازو بند کا استعمال لوگوں کو جال میں
 پھنسانے کے لئے کر تی ہو۔ لیکن میں ان جا دو ئی کشش کے خلف ہوں میں تمہا رے ہا تھو ں سے ان بازو
 بند کو پھا ڑ پھینکوں گا اور لوگ تم سے آزاد ہو جا ئیں گے۔ وہ جال سے آزا د شدہ پرندوں کی طرح ہونگے۔

13:21 حزقی ایل

 اور میں تمہا رے بر قعوں کو بھی پھاڑوں گا اور اپنے لوگوں کو تمہا رے ہا تھ سے چھڑا ؤں گا او ر پھر
کبھی تمہا را بس نہیں چلے گا کہ ان کو شکار کرو اور تب تم جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔

13:22 حزقی ایل

 اے عورت نبیو! تم جھوٹ بولتی ہو۔ تمہارا جھوٹ اچھے لوگوں کو پست ہمت کرنا چاہتا ہے۔ میں ان اچھے“
 لوگوں کو پست ہمت نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم برے لوگوں کے حوصلے بلند کرتی ہو۔ تم انہیں اپنی زندگی

 بدلنے کے لئے نہیں کہتی۔ تم انکی زندگی کی حفاظت نہیں کرنا چاہتی۔

13:23 حزقی ایل

 تم آگے جھوٹی رویا نہیں دیکھو گی۔ تم آئندہ بھی اور جادو کا استعمال نہیں کروگی۔ میں لوگوں کو تمہاری
” طاقت سے بچاؤں گا اور پھر تم جان جاؤ گی کہ میں خدا وند ہوں

21:8 یرمیاہ



 یروشلم کے لوگو ں سے یہ باتیں بھی کہو۔ خداوند یہ باتیں کہتا ہے، سمجھ لو کہ میں تمہیں جینے اور“
 مرنے میں سے ایک چننے دوں گا۔

34:22 ایHوب

کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اتنا اندھیرا ہو کہ کوئی بھی شریر شخص اپنے کو خدا سے چھپا سکے۔

16:10 زب=ور

کیوں کہ خداوند، تو میری جان کو پا تا ل میں چھوڑ نہیں دیگا۔
وہ کبھی بھی اپنے وفا داروں کو سڑ نے گلنے نہیں دیگا۔

23:4 زب=ور

میں موت کی اندھیری وا دی سے گذرتے ہو ئے بھی نہیں ڈروں گا۔
کیوں کہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ تیرا عصا اور چھڑی مجھے تسلی دیتی ہے۔

30:3 زب=ور

قبر سے تو نے مجھے نجات دی اور مجھے زندہ رکHھا۔
ردوں کی دنیا میں پڑے ہو ئے نہیں رہنا پڑا۔ مجھے مردوں کے ساتھ م=

49:15 زب=ور

لیکن خدا میری قیمت چکا ئے گا اور میری جان کو قبر کے اختیار سے چھڑا ئے گا۔ وہ مجھ کوبچا ئے گا۔  ،

56:13 زب=ور

کیوں کہ تو نے مجھ کو موت سے بچا یا ہے۔ تو نے مجھ کو شکست سے بچا یا ہے۔
ا<سلئے میں خدا کی عبادت زندگی کی روشنی میں کروں گا۔ جسے زندہ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔

68:20 زب=ور

وہ ہما را خدا ہے۔ وہ وہی خدا ہے جو ہم کو بچا تا ہے۔ ہمارا خداوند خدا موت سے ہماری حفا ظت کر تا ہے۔

89:48 زب=ور

،ایسا کو ئی شخص نہیں جو ہمیشہ زندہ رہے گا
اور کبھی مرے گا نہیں۔ قبر سے کو ئی شخص بچ نہیں پا ئے گا۔

102:19 زب=ور

خداوند جنHت میں اپنی مقدHس جگہ سے نیچے دیکھے گا۔ خداوند آسمان سے نیچے زمین پر نظر ڈا لے گا۔

102:20 زب=ور

وہ اسیروں کی فریاد سنے گا۔ وہ ا=ن لوگوں کو چھوڑ دے گا ، جنکو تذلیل کر کے موت دی گئی۔

116:8 زب=ور



وح کو موت سے بچا یا۔ اے خدا ت=و نے میری ر=
میرے آنسوؤں کو تو نے روکا اور گر نے سے مجھ کو تو نے بچا لیا۔

10:2 امثال

برائی کے ذریعے سے کمائی ہوئی دولت تمہارے لئے اچھی نہیں ہوگی۔

26:19 یسعیاہ

خدا وند فرماتا ہے تیرے مرے ہوئے لوگوں کو “پھر سے زندگی ملے گی۔  ،

میرے لوگوں کی لشیں موت سے جی اٹھیں گی۔! اے مرے ہوئے لوگو
دھول سے اٹھو اور خوش ہو جاؤ۔ شبنم کی بوندیں جو تم کوڈھانک لیتی ہیں

صبح کی شبنم کی مانند ہے۔ زمین انہیں جنم دیگی” جو مرے ہوئے تھے۔

5:28 یوحنا

 اس پر تعجب کر نے کی ضرورت نہیں کیوں کہ وہ وقت آرہا ہے جب کہ مرے ہو ئے لوگ جو قبروں میں ہیں
 اس کی آواز سن سکیں گے۔

5:29 یوحنا

 تب وہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور جنہوں نے اچھے اعمال کئے ہیں انہیں ہمیشہ کی زندگی ملیگی
اور جن لوگوں نے برائیاں کیں ہیں انہیں مجرم قرار دیا جائیگا۔

10:28 یوحنا

 میں اپنی بھیڑوں کو ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ کبھی بھی ہلک نہیں ہونگی اور کو ئی بھی انہیں
 مجھ سے نہیں چھین سکتا۔

11:43 یوحنا

”اتنا کہہ کر یسوع نے بلند آواز سے پکا رے “لعزر باہر نکل آ

11:44 یوحنا

مردہ شخص باہر آیا اسکے ہاتھ پاؤں کفن میں لپٹے ہو ئے تھے اسکا چہرہ رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔

12:17 یوحنا

 اس وقت جب یسوع نے لعزر کو زندہ کیا تو کئی لوگ اس کے ساتھ تھے اور وہ اس خبر کو پھیل رہے تھے۔

17:2 یوحنا

 تم نے بیٹے کو ہر بشر پر اختیا ر دیا تا کہ میں ان کو ابدی زندگی دے سکو ں جن کو تو نے میرے حوا لہ کیا
 ہے۔

17:25 رسولوں



 یہ وہی خدا ہے جو انسان کو زندگی سانس اور ہر چیز دیتا ہے۔ وہ آمیوں سے کسی قسم کی مدد کا طلبگار
 نہیں ہوتا۔ اس کے پاس ہر چیز موجود ہے جس کی اسے ضرورت ہے۔

15:19 کرنتھ<ی=وں ۱

اگر مسیح کی دی ہو ئی امید صرف اس زندگی میں موقوف ہے تو ہم سب آدمیوں میں بد نصیب ہیں۔

15:20 کرنتھ<ی=وں ۱

 مگر فی الو ا قع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا یعنی یہ مرے ہو ئے میں فصل کا پہل پھل ہے۔

15:21 کرنتھ<ی=وں ۱

 موت ایک بنی نوع پر ایک انسان کے توسط سے آئی اسی طرح آدمی ہی کے توسط سے مردوں کی قیامت
 آئی۔

15:22 کرنتھ<ی=وں ۱

 اور جیسے آدم میں مرتے ہیں اسی طرح مسیح میں سب زندہ کئے جا ئیں گے۔

15:23 کرنتھ<ی=وں ۱

 لیکن ہر ایک اس کے اعما ل کے تحت اٹھا یا جائے گا سب سے پہلے مسیح کی باری پھر مسیح کے آنے پر
 اس کے تعلق رکھنے وا لے بھی زندہ جی اٹھیں گے۔

15:24 کرنتھ<ی=وں ۱

 اس کے بعد آخرت ہوگی۔ اس وقت مسیح ساری حکومت و سارا اختیار اور ساری قوت نیست ونابود کر کے
بادشاہی کوخدا یعنی باپ کے حوا لہ کر دے گا۔

15:25 کرنتھ<ی=وں ۱

 جب خدا سب دشمنوں کو مسیح کے پاؤں تلے لے آئے گا۔ اس وقت مسیح بادشاہ بن کر حکومت کریگا۔

15:26 کرنتھ<ی=وں ۱

موت آخری دشمن ہے جو نیست ونابود کی جا ئے گی۔

1:9 کرنتھیوں ۲

 ہم اپنے دلوں میں یہ محسوس کر بیٹھے تھے کہ یقینا� ہم مر جائیں گے۔ ایسا اس لئے ہوا کہ شاید ہمارا اپنا
ل تا ہے۔  بھروسہ ختم ہو جائے۔اور صرف خدا پر ہی بھروسہ ہو جو مردوں کو ج<

1:10 کرنتھیوں ۲

 خدا نے ہمیں بڑی خطر ناک موت سے بچا یا ہے دو بارہ اس کے ذریعہ ہم بچیں گے۔ ہماری امید خدا پر ہے
 اور وہ ہمیں بچا تا رہے گا۔

3:6 کرنتھیوں ۲



 خدا نے ہم کو نئے عہد نامہ کے خا دم ہو نے کے ل ئق کیا۔ یہ نیا عہد نا مہ کو ئی لکھی ہو ئی شریعت نہیں
وح زندگی دیتی ہے۔ وح سے آیا ہواہے ،لکھی ہو ئی شریعت موت ل تی ہے لیکن ر= یہ ر=

ل<سHیوں 1:21 ک=

 مسیح کے پاس آنے سے پہلے تم خدا سے الگ ہوئے تھے۔کیوں کہ تم اپنے ذہنوں میں برے اعما ل کی وجہ
 سے خدا سے دشمنی رکھتے تھے۔

ل<سHیوں 1:22 ک=

 لیکن مسیح نے تمہیں دوبارہ خدا کا دوست بنا دیا۔ مسیح جب جسما نی طور سے تھے تو اپنی موت سے خدا
 سے مل یا وہ تمہیں خدا کے سامنے مقدس اور بے عیب اور بے الزام بنا کر حاضر کرتا ہے۔

2:9 عبرانیوں

 لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تھو ڑے عرصے کے لئے تو نے یسوع کو فرشتوں سے کم رتبہ وا ل بنایا۔ لیکن 
 اب ہم لوگ اس کو عزت اور جلل کا تاج پہنے ہوئے دیکھتے ہیں کیوں کہ اس نے تکلیف جھیلی اور مرگئے۔

خدا کے فضل سے یسوع نے ساری انسانی نسل کے لئے موت کو برداشت کر لیا۔

2:14 عبرانیوں

 وہ بچے میرے جسمانی اعتبار سے گوشت اور خون کے ہیں۔ یسوع ان میں رہنے لگا تو وہ خود بھی ان کی
 طرح ان میں شریک ہوا تا کہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو

 تباہ کردے۔

2:15 عبرانیوں

 یسوع ان لوگوں کی طرح ہو گئے اور انتقال کر گئے۔ اس لئے وہ ان لوگوں کو آزاد کر سکے جو موت کے
 خوف سے اپنی ساری عمر میں غلم کی مانند رہے تھے۔

11:5 عبرانیوں

 ایمان ہی کی وجہ سے حنوک کو اس دنیا سے اوپر اٹھا لیا گیا تا کہ وہ موت کا مزہ نہ چکھے خدا نے اس کو
 اس دنیا سے دور ہٹا دیا تھا اس لئے لوگ اس کو پا نہ سکے کیوں کہ اسکو اٹھا ئے جانے سے پہلے

 اسکے حق میں گواہی دی گئی تھی کہ اس نے خدا کو خوش کیا۔

3:18 پطر س ۱

کیوں کہ مسیح کی موت ایک بار خود تم لوگوں کے گناہ سے ہو ئی ہے

1:3 پطرس ۲

 یسوع کو خدا کی طاقت حاصل ہے اور اس کی طاقت نے ہم کو ہماری ضرورت کی ہر چیز رہنے کے لئے اور
 خدا کی خدمت کے لئے دی ہے اور ہمارے پاس یہ چیزیں اس سے ہم کو اس وقت ملیں جب سے کہ ہم اس

 کو پہچانتے ہیں یسوع نے ہم کو اپنے خاص جلل اور نیکی کے ذریعے سے بل یا ہے۔

3:14 یوحنHا ۱

 ہم جانتے ہیں کہ ہم موت سے آئے ہیں اور زندگی میں داخل ہو ئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے عیسائی بھا



 ئیوں اور بہنوں سے محبت کرتے ہیں اور جو شخص اس طرح دوسروں سے محبت نہیں رکھتا وہ ابھی تک
 موت ہی میں ہے۔

5:11 یوحنHا ۱

 یہی سب کچھ خدا نے ہم سے کہا ہے خدا نے ہم کو ل فانی زندگی دی جو اسکے بیٹے میں ہے۔

21:6 مکاشفہ

 وہ جو تخت پر بیٹھا تھا ا=س نے مجھ سے کہا “یہ ختم ہوا میں ہی الفا اور او میگاہوں۔ ابتداء اور انتہا میں
چشمئہ حیات سے ہر پیا سے کو مفت پانی دوں گ
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