
Amharic - Free from Death Scriptures

ወደ ሮሜ ሰዎች 6:23 የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነውና፤ የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን 
በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ሕይወት ነው።

ወደ ሮሜ ሰዎች 8:2  በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሕይወት መንፈስ ሕግ ከኃጢአትና 
ከሞት ሕግ አርነት አውጥቶኛልና።

2ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 1:9  ያዳነን በቅዱስም አጠራር የጠራን እግዚአብሔር ነውና፥ 
ይህም እንደ ራሱ አሳብና ጸጋ መጠን ነው እንጂ እንደ ሥራችን መጠን አይደለም፤ 
ይህም ጸጋ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጠን፥

መጽሐፈ ኢዮብ። 5:2 ፤ ሰነፉን ሰው ቍጣ ይገድለዋል፥ ሰነፉንም ቅንዓት ያጠፋዋል።
ትንቢተ ሆሴዕ 13:14 ፤ ከሲኦል እጅ እታደጋቸዋለሁ፥ ከሞትም እቤዣቸዋለሁ፤ ሞት 

ሆይ፥ ቸነፈርህ ወዴት አለ?  ሲኦል ሆይ፥ ማጥፋትህ ወዴት አለ?  ርኅራኄ ከዓይኔ 
ተሰወረች።

መዝሙረ ዳዊት 9:13  አቤቱ፥ እዘንልኝ፥ ጠላቶቼም የሚያመጡብኝን መከራ እይ፥ 
ከሞት ደጆች ከፍ ከፍ የምታደርገኝ፤

መጽሐፈ ኢዮብ። 6:26 ፤ ተስፋ የሌለው ሰው ንግግር እንደ ነፋስ ነውና ቃሌን ትገሥጹ 
ዘንድ ታስባላችሁን

መጽሐፈ ኢዮብ። 33:22  ፤ ነፍሱ ወደ ጕድጓዱ፥ ሕይወቱም ወደሚገድሉአት 
ቀርባለች።

ትንቢተ ሕዝቅኤል 37:12,13  ፤ ስለዚህ ትንቢት ተናገር እንዲህም በላቸው። ጌታ 
እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ሕዝቤ ሆይ፥ እነሆ፥ መቃብራችሁን እከፍታለሁ 
ከመቃብራችሁም አወጣችኋለሁ፥ ወደ እስራኤልም ምድር አገባችኋለሁ። 13፤ 
ሕዝቤ ሆይ፥ መቃብራችሁን በከፈትሁ ጊዜ ከመቃብራችሁም ባወጣኋችሁ ጊዜ፥ እኔ 
እግዚአብሔር እንደ ሆንሁ ታውቃላችሁ።

የማቴዎስ ወንጌል 27:52 መቃብሮችም ተከፈቱ፥ ተኝተው ከነበሩትም ከቅዱሳን ብዙ 
ሥጋዎች ተነሡ፤

ኦሪት ዘፍጥረት 2:7  ፤ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው፤ 
በአፍንጫውም የሕይወት እስትንፋስን እፍ አለበት፤ ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ።

ኦሪት ዘፍጥረት 6:17 ፤ እኔም እነሆ ከሰማይ በታች የሕይወት ነፍስ ያለውን ሥጋ ሁሉ 
ለማጥፋት በምድር ላይ የጥፋት ውኃን አመጣለሁ፤ በምድር ያለው ሁሉ ይጠፋል።

ኦሪት ዘፍጥረት 7:15 ፤ ሥጋ ያላቸው ሕያዋን ሁሉ ሁለት ሁለት እየሆኑ ወደ ኖኅ ወደ 
መርከብ ውስጥ ገቡ።

ኦሪት ዘፍጥረት 7:22 ፤ በየብስ የነበረው በአፍንጫው የሕይወት ነፍስ እስትንፋስ ያለው 
ሁሉ ሞተ።

መጽሐፈ ኢዮብ። 12:10 ፤ የሕያዋን ሁሉ ነፍስ የሰውም ሁሉ መንፈስ በእጁ ናት።



መጽሐፈ ኢዮብ። 33:4 ፤ የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጠረኝ፥ ሁሉንም የሚችል የአምላክ 
እስትንፋስ ሕይወት ሰጠኝ።

የሐዋርያት ሥራ 17:25  እርሱም ሕይወትንና እስትንፋስን ሁሉንም ለሁሉ ይሰጣልና 
አንዳች እንደሚጎድለው በሰው እጅ አይገለገልም።

የዮሐንስ ራእይ 13:15  የአውሬው ምስል ሊናገር እንኳ ለአውሬውም ምስል 
የማይሰግዱለትን ሁሉ ሊያስገድላቸው፥ ለአውሬው ምስል ትንፋሽ እንዲሰጠው 
ተሰጠው።

የዮሐንስ ወንጌል 10:10  ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋም እንጂ ስለ ሌላ 
አይመጣም፤ እኔ ሕይወት እንዲሆንላቸው እንዲበዛላቸውም መጣሁ።

ትንቢተ ኢሳይያስ 28:15 ፤ እናንተም። ከሞት ጋር ቃል ኪዳን አድርገናል፥ ከሲኦልም 
ጋር ተማምለናል፤ ሐሰትን መሸሸጊያችን አድርገናልና፥ በሐሰትም ተሰውረናልና 
የሚትረፈረፍ መቅሠፍት ባለፈ ጊዜ አይደርስብንም ስላላችሁ፥

ትንቢተ ኢሳይያስ 28:18  ፤ ከሞትም ጋር ያደረጋችሁት ቃል ኪዳን ይፈርሳል፥ 
ከሲኦልም ጋር የተማማላችሁት መሐላ አይጸናም፤ የሚትረፈረፍ መቅሠፍት ባለፈ 
ጊዜ ትረገጡበታላችሁ።

ትንቢተ ኢሳይያስ 5:24  ፤ ስለዚህ የእሳት ወላፈን ቃርሚያን እንደሚበላ፥ እብቅም 
በነበልባል ውስጥ እንደሚጠፋ፥ እንዲሁ የእነርሱ ሥር የበሰበሰ ይሆናል ቡቃያቸውም 
እንደ ትቢያ ይበንናል፤ የሠራዊት ጌታ የእግዚአብሔርን ሕግ ጥለዋልና፥ የእስራኤልም 
ቅዱስ የተናገረውን ቃል አቃልለዋልና።

ትንቢተ ኢዮኤል 1:12  ፤ ወይኑ ደርቆአል፥ በለሱም ጠውልጎአል፤ ሮማኑና ተምሩ 
እንኰዩም የምድርም ዛፎች ሁሉ ደርቀዋል፤ ደስታም ከሰው ልጆች ዘንድ ርቆአል።

ትንቢተ ሆሴዕ 13:15  ፤ በወንድሞቹ መካከል ፍሬያማ ቢሆን የምሥራቅ ነፋስ 
ይመጣል፥ የእግዚአብሔር ነፋስ ከምድረ በዳ ይመጣል፤ ምንጩንም ያደርቃል፥ 
ፈሳሹንም ያጠፋል፥ የተከበሩ ዕቃዎች ሁሉ ያሉበትን መዝገብ ይበዘብዛል።

የዮሐንስ ራእይ 22:1  በአደባባይዋም መካከል ከእግዚአብሔርና ከበጉ ዙፋን 
የሚወጣውን እንደ ብርሌ የሚያንጸባርቀውን የሕይወትን ውኃ ወንዝ አሳየኝ።

የዮሐንስ ወንጌል 4:10  ኢየሱስ መልሶ። የእግዚአብሔርን ስጦታና። ውኃ አጠጪኝ 
የሚልሽ ማን መሆኑንስ ብታውቂ፥ አንቺ ትለምኚው ነበርሽ የሕይወትም ውኃ 
ይሰጥሽ ነበር አላት።

የዮሐንስ ወንጌል 4:14 እኔ ከምሰጠው ውኃ የሚጠጣ ሁሉ ግን ለዘላለም አይጠማም፥ 
እኔ የምሰጠው ውኃ በእርሱ ውስጥ ለዘላለም ሕይወት የሚፈልቅ የውኃ ምንጭ 
ይሆናል እንጂ አላት።

መጽሐፈ ምሳሌ 13:14 ሰው ከሞት ወጥመድ ያመልጥ ዘንድ የጠቢብ ሰው ትምህርት 
የሕይወት ምንጭ ነው።

መጽሐፈ ምሳሌ 14:27 ሰው ከሞት ወጥመድ ያመልጥ ዘድን እግዚአብሔርን መፍራት 
የሕይወት ምንጭ ነው።



ትንቢተ ሕዝቅኤል 13:17-23  ፤ አንተም፥ የሰው ልጅ ሆይ፥ ከገዛ ልባቸው ትንቢት 
በሚናገሩ በሕዝብህ ሴቶች ልጆች ላይ ፊትህን አድርግ፤ ትንቢትም ተናገርባቸው፥ 18 
፤ እንዲህም በል። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ነፍስን ለማጥመድ ለእጅ ድጋፍ 
ሁሉ መከዳ ለሚሰፉ ለሰውም ሁሉ ራስ እንደ እየቁመቱ ሽፋን ለሚሠሩ ሴቶች 
ወዮላቸው!  የሕዝቤንም ነፍስ ብታጠምዱ በውኑ ነፍሳችሁን ታድናላችሁን? 19 ፤ 
ውሸታችሁን ለሚሰሙት ሕዝቤ እየዋሻችሁ ሞት የማይገባቸውን ነፍሳት ትገድሉ 
ዘንድ በሕይወትም መኖር የማይገባቸውን ነፍሳት በሕይወት ታኖሩ ዘንድ ስለ ጭብጥ 
ገብስና ስለ ቍራሽ እንጀራ በሕዝቤ ዘንድ አርክሳችሁኛል። 20 ፤ ስለዚህ ጌታ 
እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። እነሆ፥ እኔ ነፍሳትን እንደ ወፍ በምታጠምዱባት 
በመከዳችሁ ላይ ነኝ፥ ከክንዳችሁም ወስጄ እቀድዳታለሁ፥ እንደ ወፍም 
የምታጠምዱአቸውን ነፍሳት እለቅቃለሁ። 21 ፤ ሽፋኖቻችሁን ደግሞ እቀድዳለሁ 
ሕዝቤንም ከእጃችሁ አድናለሁ፥ ከዚያም ወዲያ በእጃችሁ ለመታደን አይሆኑም፤ 
እኔም እግዚአብሔር እንደ ሆንሁ ታውቃላችሁ። 22 ፤ እኔም ያላሳዘንሁትን የጻድቁን 
ልብ በውሸት አሳዝናችኋልና፥ በሕይወትም ይኖር ዘንድ ከክፉ መንገድ እንዳይመለስ 
የኃጢአተኛውን እጅ አበርትታችኋልና 23 ፤ ስለዚህ ከንቱን ራእይ እንግዲህ አታዩም 
ምዋርትንም አታምዋርቱም፥ ሕዝቤንም ከእጃችሁ አድናለሁ፤ እኔም እግዚአብሔር 
እንደ ሆንሁ ታውቃላችሁ።

ትንቢተ ኤርምያስ 21:8  ለዚህም ሕዝብ እንዲህ በል። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። 
እነሆ፥ በፊታችሁ የሕይወትን መንገድና የሞትን መንገድ አድርጌአለሁ።

መጽሐፈ ኢዮብ። 34:22  ፤ ኃጢአትን የሚሠሩ ይሰወሩበት ዘንድ ጨለማ ወይም 
የሞት ጥላ የለም።

መዝሙረ ዳዊት 16:10  ነፍሴን በሲኦል አትተዋትምና፥ ቅዱስህንም መበስበስን ያይ 
ዘንድ አትተወውም።

መዝሙረ ዳዊት 23:4  በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከእኔ ጋር ነህና ክፉን 
አልፈራም፤ በትርህና ምርኵዝህ እነርሱ ያጸናኑኛል።

መዝሙረ ዳዊት 30:3 አቤቱ፥ ነፍሴን ከሲኦል አወጣሃት፥ ወደ ጕድጓድም እንዳልወርድ 
አዳንኸኝ።

መዝሙረ ዳዊት 49:15  ነገር ግን እግዚአብሔር ይቀበለኛልና ነፍሴን ከሲኦል እጅ 
ይቤዣታል።

መዝሙረ ዳዊት 56:13  ነፍሴን ከሞት፥ እግሮቼን ከመውደቅ አድነሃልና፥ በሕያዋን 
ብርሃን እግዚአብሔርን ደስ አሰኘው ዘንድ።

መዝሙረ ዳዊት 68:20  አምላካችንስ የደኅንነት አምላክ ነው፤ ከሞት መውጣትም 
ከእግዚአብሔር ነው።

መዝሙረ ዳዊት 89:48  ሕያው ሆኖ የሚኖር፥ ሞትንስ የማያይ ማን ነው? ነፍሱንስ 
ከሲኦል እጅ የሚያድን ማን ነው?

መዝሙረ ዳዊት 102:19,20  እግዚአብሔር ከመቅደሱ ከፍታ ሆኖ ተመልክቶአልና፥ 



ከሰማይ ሆኖ ምድርን አይቶአልና፤ 20 የእስረኞችን ጩኸት ይሰማ ዘንድ፥ ሊገድሉ 
የተፈረደባቸውን ያድን ዘንድ፤

መዝሙረ ዳዊት 116:8  ነፍሴን ከሞት፥ ዓይኔንም ከእንባ፥ እግሬንም ከመሰናከል 
አድኖአልና።

መጽሐፈ ምሳሌ 10:2  በኃጢአት የተገኘ መዝገብ ጥቅም የለውም፤ ጽድቅ ግን ከሞት 
ያድናል።

ትንቢተ ኢሳይያስ 26:19 ፤ ሙታንህ ሕያዋን ይሆናሉ፥ ሬሳዎችም ይነሣሉ። በምድር 
የምትኖሩ ሆይ፥ ጠልህ የብርሃን ጠል ነውና፥ ምድርም ሙታንን ታወጣለችና ንቁ 
ዘምሩም።

የዮሐንስ ወንጌል 5:27-29 የሰው ልጅም ስለ ሆነ ይፈርድ ዘንድ ሥልጣን ሰጠው። 29 
በመቃብር ያሉቱ ሁሉ ድምፁን የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል፤ መልካምም ያደረጉ 
ለሕይወት ትንሣኤ ክፉም ያደረጉ ለፍርድ ትንሣኤ ይወጣሉና በዚህ አታድንቁ። 

የዮሐንስ ወንጌል 10:28  እኔም የዘላለም ሕይወትን እሰጣቸዋለሁ፥ ለዘላለምም 
አይጠፉም፥ ከእጄም ማንም አይነጥቃቸውም።

የዮሐንስ ወንጌል 11:43,44 ይህንም ብሎ በታላቅ ድምፅ። አልዓዛር ሆይ፥ ወደ ውጭ 
ና ብሎ ጮኸ። 44 የሞተውም እጆቹና እግሮቹ በመግነዝ እንደ ተገነዙ ወጣ፤ ፈቱም 
በጨርቅ እንደ ተጠመጠመ ነበር። ኢየሱስም። ፍቱትና ይሂድ ተዉት አላቸው።

የዮሐንስ ወንጌል 12:17 አልዓዛርንም ከመቃብር ጠርቶ ከሙታን ሲያስነሣው ከእርሱ 
ጋር የነበሩት ሕዝብ ይመሰክሩለት ነበር።

የዮሐንስ ወንጌል 17:2 ኢየሱስም ይህን ተናግሮ ወደ ሰማይ ዓይኖቹን አነሣና እንዲህ 
አለ። አባት ሆይ፥ ሰዓቱ ደርሶአል፤ ልጅህ ያከብርህ ዘንድ፥ በሥጋም ሁሉ ላይ 
ሥልጣን እንደ ሰጠኸው፥ ለሰጠኸው ሁሉ የዘላለምን ሕይወት ይሰጣቸው ዘንድ 
ልጅህን አክብረው።

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 15:19-26 በዚች ሕይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ ያደረግን 
ከሆነ፥ ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን። 20  አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት 
በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነሥቶአል። 21  ሞት በሰው በኩል ስለ መጣ ትንሣኤ 
ሙታን በሰው በኩል ሆኖአልና። 22  ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ እንዲሁ ሁሉ 
በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉና። 23 ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ተራ ይሆናል፤ 
ክርስቶስ እንደ በኩራት ነው፥ በኋላም በመምጣቱ ለክርስቶስ የሆኑት ናቸው፤ 24 
በኋላም፥ መንግሥቱን ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ በሰጠ ጊዜ አለቅነትንም ሁሉና 
ሥልጣንን ሁሉ ኃይልንም በሻረ ጊዜ፥ ፍጻሜ ይሆናል። 25 ጠላቶቹን ሁሉ ከእግሩ 
በታች እስኪያደርግ ድረስ ሊነግሥ ይገባዋልና። 26 የኋለኛው ጠላት የሚሻረው ሞት 
ነው፤

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 1:9 አዎን፥ ሙታንን በሚያነሣ በእግዚአብሔር እንጂ በራሳችን 
እንዳንታመን፥ እኛ ራሳችን የሞትን ፍርድ በውስጣችን ሰምተን ነበር።

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 3:6 እርሱም ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ 



ኪዳን አገልጋዮች እንሆን ዘንድ አበቃን፤ ፊደል ይገድላልና መንፈስ ግን ሕይወትን 
ይሰጣል።

ወደ ቆላስይስ ሰዎች 1:20-22 እግዚአብሔር ሙላቱ ሁሉ በእርሱ እንዲኖር፥ በእርሱም 
በኩል በመስቀሉ ደም ሰላም አድርጎ በምድር ወይም በሰማያት ያሉትን ሁሉ ለራሱ 
እንዲያስታርቅ ፈቅዶአልና። 22 እናንተንም ነውርና ነቀፋ የሌላችሁና ቅዱሳን አድርጎ 
በእርሱ ፊት ያቀርባችሁ ዘንድ፥ በፊት የተለያችሁትን ክፉ ሥራችሁንም በማድረግ 
በአሳባችሁ ጠላቶች የነበራችሁትን አሁን በሥጋው ሰውነት በሞቱ በኩል 
አስታረቃችሁ። 

ወደ ዕብራውያን 2:9 ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ ስለ ሰው ሁሉ ሞትን ይቀምስ ዘንድ፥ 
ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አንሶ የነበረውን ኢየሱስን ከሞት መከራ የተነሣ የክብርና 
የምስጋናን ዘውድ ተጭኖ እናየዋለን።

ወደ ዕብራውያን 2:13-15  ስለዚህም ምክንያት። ስምህን ለወንድሞቼ እነግራቸዋለሁ 
በማኅበርም መካከል በዜማ አመሰግንሃለሁ፤ ደግሞም። እኔ በእርሱ እታመናለሁ፤ 
ደግሞም። እነሆኝ እኔን እግዚአብሔር የሰጠኝንም ልጆች ሲል ወንድሞች ብሎ 
ሊጠራቸው አያፍርም። 15  እንግዲህ ልጆቹ በሥጋና በደም ስለሚካፈሉ፥ እርሱ 
ደግሞ በሞት ላይ ሥልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር፥ ይኸውም ዲያብሎስ ነው፥ 
በሕይወታቸውም ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነጻ 
እንዲያወጣ፥ በሥጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ። 

ወደ ዕብራውያን 11:5 ሄኖክ ሞትን እንዳያይ በእምነት ተወሰደ፥ እግዚአብሔርም ስለ 
ወሰደው አልተገኘም። ሳይወሰድ እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታልና፤

1ኛ የጴጥሮስ መልእክት 3:18 ክርስቶስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን እርሱ 
ጻድቅ ሆኖ ስለ ዓመፀኞች አንድ ጊዜ በኃጢአት ምክንያት ሞቶአልና፤ በሥጋ ሞተ 
በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ፥

2ኛ የጴጥሮስ መልእክት 1:3  የመለኮቱ ኃይል፥ በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን 
በማወቅ፥ ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ ስለ ሰጠን፥ 
በእግዚአብሔርና በጌታችን በኢየሱስ እውቀት ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ።

1ኛ የዮሐንስ መልእክት 3:14  እኛ ወንድሞችን የምንወድ ስለ ሆንን ከሞት ወደ 
ሕይወት እንደ ተሻገርን እናውቃለን፤ ወንድሙን የማይወድ በሞት ይኖራል።

1ኛ የዮሐንስ መልእክት 5:11 እግዚአብሔርም የዘላለምን ሕይወት እንደ ሰጠን ይህም 
ሕይወት በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው።

የዮሐንስ ራእይ 21:6  አለኝም። ተፈጽሞአል። አልፋና ዖሜጋ፥ መጀመሪያውና 
መጨረሻው እኔ ነኝ። ለተጠማ ከሕይወት ውኃ ምንጭ እንዲያው እኔ እሰጣለሁ።
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