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ا خدا به کسانی که با خداوند 6:23 رومیان   زیرا مزدی كه گناه می دهد موت است، اما
 .ما، مسیح عیسی متاحد هستند، حیات جاودان می بخشد

زیرا فرمان حیات بخش روح القدس كه در اتاحاد با مسیح عیسی یافت 8:2 رومیان 
.می شود، مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد كرده است

در حال حاضر این فیض به وسیله  ظهور نجات دهنده  ما مسیح 1:10 2 دوم تیموتیوس   
عیسی آشكار شده است. او موت را از میان برداشت و حیاتی فناناپذیر به وسیله  انجیل

 .برای همه آشكار ساخته است
ه، نادانان را می کشد و حسادت، شخص ساده لوحان را 5:2 ایوب - کار  غصا .

13:14 هوزیا   
آیا او را از دنیای مردگان و از چنگال مرگ نجات بدهم؟ ای مرگ بلهایت را نشان بده 

.و ای دنیای مردگان نابودی و هلکت را بیاور، زیرا دیگر رحم نمی کنم
ای خداوند، ببین دشمنانم چگونه مرا عذاب می دهند؛ بر من رحم کن، و 9:13 مزامیر 

.مرا از مرگ رهایی ده
6:25/26 ایوب - کار    

 آیا فکر می کنید که من حقیقت را نمی گویم، و خوب و بد را از هم تشخیص نمی دهم؟ 
پایش به لب گور می رسد و به دنیای مردگان نزدیک می شود  33:22 ایوب - کار  .

37:12,13 حزقیال   
ت کن و به ایشان بگو: بنابراین خداوند متعال می فرماید، من گورهای شما را نبوا
می گشایم و شما را از گورهایتان بیرون می آورم. ای قوم من، شما را به سرزمین
اسرائیل بازمی گردانم.  ای قوم من، هنگامی که گورهای شما را بگشایم و شما را

.بیرون بیاورم خواهید دانست که من خداوند هستم
سین كه خفته بودند برخاستند  27:52 متی  و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدا

2:7 پیدایش   
پس  از آن  خداوند مقداری خاک  از زمین  برداشت  و از آن  آدم  را ساخت  و در بینی او 

.روح  حیات  دمید و او یک  موجود زنده  گردید
فاق  پسرانت  و همسرت  و عروسهایت  به 6:17 پیدایش  ا با تو پیمان  می بندم . تو به اتا اما

. كشتی داخل  می شوی
7:15 پیدایش   

.دو به  دو نر و ماده  با نوح  داخل  كشتی شدند و خداوند در كشتی را پشت  سر ایشان  بست
7:22 پیدایش   

خدا هر موجودی را كه  در روی زمین  بود یعنی انسان ، چارپایان  و خزندگان  و پرندگان 



آسمان ، همه  را نابود كرد. فقط  نوح  با هرچه  در كشتی با او بود باقی ماند. آب  صد و
.پنجاه  روز روی زمین  را پوشانده  بود

12:10 ایوب - کار   
آنچه را که خدا خراب کند، هیچ کسی نمی تواند آباد نماید. اگر خدا کسی را به زندان 

.بیاندازد، کسی نمی تواند او را آزاد کند
33:4 ایوب - کار   

فسس قادر متعال به من زندگی بخشیده است .زیرا روح خدا مرا سرشته و نس
17:25 اعمال رسولن   

و به چیزی كه آدمیان با دستهای خود برای او فراهم نمایند نیازی ندارد، زیرا خداست 
.كه نفس و حیات و همه چیز را به جمیع آدمیان می بخشد

او اجازه یافت به پیكره  آن حیوان بدمد تا بتواند سخن بگوید و تا آنانی 13:15 مکاشفه 
.را كه پیكره را پرستش نمی کردند، بكشد

دزد می آید تا بدزدد، بكشد و نابود سازد. من آمده ام تا آدمیان حیات یابند و 10:10 یوحنا 
.آن را به طور كامل داشته باشند

28:15 اشعیا    
شما با افتخار می گویید که با مرگ پیمان بسته اید و با دنیای مردگان به توافق رسیده اید. 

شما مطمئن هستید که وقتی بلیی برسد، شما در امان خواهید بود، چون شما برای
تاکی هستید .ایمنی به دروغها و فریب های خود مت

28:18 اشعیا   
پیمانی که با مرگ بسته اید فسخ خواهد شد، و توافق شما با دنیای مردگان باطل می شود. 

.وقتی بل نازل شود شما مغلوب آن خواهید شد
5:24 اشعیا   

وس اسرائیل- به شما آموخت، گوش نداده اید. اکنون چون به آنچه خداوند متعال  خدای قدا
همان طور که کاه و علف خشک در آتش پژمرده شده می سوزند، ریشه های شما هم

.می پوسند و شکوفه های شما می خشکند و پراکنده می شوند
1:12 یوئیل   

تاکهای انگور از بین رفته و درختان انجیر، انار، خرما، سیب و تمام درختان دیگر 
رور برای مردم نمانده است  .خشک شده اند. خوشی و ست

13:15 هوزیا   
ا من باد سوزان شرقی را از بیابان می فرستم هرچند اسرائیل در بین علفها ثمر بیاورد، اما

تا منابع آب و چشمه هایش را خشک سازد و ثروت و اشیای نفیس و گرانبهایش را به
تاراج ببرد. سامره باید سزای گناهان خود را ببیند، زیرا در مقابل من سرکشی کرده

م شمشیر به قتل می رسند، اطفال آنها تکه تکه و شکم زنان است. اهالی آن با دس
«.حامله  شان دریده می شود



آنگاه آن فرشته، رودخانه  آب حیات را كه مثل بلور برق می زد به من 22:1 مکاشفه 
ه سرچشمه گرفته  نشان داد. آن رودخانه از تخت خدا و برا

4:10 یوحنا    
عیسی به او پاسخ داد: «اگر می دانستی بخشش خدا چیست و كیست كه از تو آب

«.می خواهد، حتما  از او خواهش می کردی و او به تو آب زنده عطا می کرد
4:14 یوحنا   

ا هرکس از آبی كه من می بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی كه به او اما
«.می دهم در درون او به چشمه ای تبدیل خواهد شد كه تا حیات جاودان خواهد جوشید
تعلیم شخص دانا چشمه حیات است و انسان را از دام مرگ می رهاند  13:14 امثال  .

14:27 امثال   
.خدا ترسی چشمه  حیات است و انسان را از دامهای مرگ دور نگاه می دارد

23-13:17 حزقیال   
خداوند فرمود: «اینک ای انسان فانی، روی به سوی زنان قوم خویش کن و علیه زنانی 

ت کن.  خداوند متعال چنین می فرماید: «وای بر ت می کنند، نبوا که از افکار خود نبوا
زنانی که برای به دست آوردن قدرت مرگ و زندگی طلسم می سازند. شما می خواهید

قدرت مرگ و زندگی مردم را به دست بگیرید تا به سود خود از آن استفاده کنید؟
شما به خاطر مشتی جو و چند تکه نان، مرا در برابر قوم خود بی حرمت کرده اید. شما
مردمی را می کشید  که شایسته  مرگ نیستند و کسانی را زنده نگاه می دارید که سزاوار

زنده بودن نیستند. پس شما به قوم من دروغ می گویید و ایشان باور می کنند.»
بنابراین خداوند متعال می فرماید: «من علیه طلسم هایی هستم که برای به دست آوردن
قدرت مرگ و زندگی به بازویشان می بندند. من آنها را از بازوهایشان خواهم درید و
من جانهایی را که شما شکار کرده اید، چون پرندگان آزاد خواهم کرد.  من طلسم های
شما را پاره خواهم کرد و قوم خود را از دست شما نجات خواهم داد و ایشان چون

صید در دست شما نخواهند بود و شما خواهید دانست که من خداوند هستم. «با
دروغهای خود، مردم خوبی را که من نمی خواهم به آنان صدمه بزنم، دلسرد کرده اید.
شما از اینکه مردم پلید از بدی دست بکشند جلوگیری می کنید و جان ایشان را نجات
نمی دهید. پس اینک رؤیاهای دروغین و پیشگویی های گمراه کننده  شما پایان یافته

است. من قوم خود را از زیر قدرت شما نجات می دهم تا اینکه بدانید که من خداوند
هستم.»  پس اینک رؤیاهای دروغین و پیشگویی های گمراه کننده  شما پایان یافته

است. من قوم خود را از زیر قدرت شما نجات می دهم تا اینکه بدانید که من خداوند
 «.هستم

21:8 ارمییا   
آنگاه خداوند از من خواست به مردم بگویم: «گوش کنید، من خداوند، فرصت انتخاب به 
شما می دهم. می توانید راهی را انتخاب کنید که منتهی به حیات است یا راهی را که به



.سوی موت و هلکت می رود
هیچ تاریکی نمی تواند اشخاص گناهکار را از نظر خدا پنهان کند 34:22 ایوب - کار  .

16:10 مزامیر   
زیرا تو مرا از قدرت مرگ رهایی می رهانی. من با وفاداری تو را خدمت کرده ام و تو 

جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی کرد. تو راه زندگی را به من نشان خواهی
.داد. حضور تو، مرا از خوشی لبریز می کند و به من شادی ابدی می بخشد

23:4 مزامیر   
ه  تاریک مرگ از چیزی نمی ترسم، زیرا تو همراه من هستی. حتای هنگام گذشتن از درا

.عصا و چوبدستی تو مرا حمایت خواهد کرد
خداوندا، پایم به لب گور رسیده بود، تو مرا از مرگ نجات دادی و 30:3 مزامیر 

.زندگی تازه  ای به من بخشیدی
ا خداوند، جان مرا از دنیای مردگان می رهاند و نجات می دهد  49:15 مزامیر  اما .

56:13 مزامیر   
زیرا تو مرا از مرگ نجات دادی، و از نابودی رهانیدی تا در پرتو نور حیات که از 

 .جانب تو می تابد به حضور تو راه یابم
68:20 مزامیر   

.خدای ما، خدای نجات دهنده است. خداوند خدای ما، ما را از مرگ می رهاند
چه کسی می تواند خود را از چنگال مرگ برهاند؟ کیست آن کسی که 89:48 مزامیر 

بتواند از رفتن به گور خودداری کند؟
102:19,20 مزامیر   

ناله های زندانیان را شنید و آنهایی را که محکوم به مرگ بودند، رهایی بخشید. در نتیجه
،نام خداوند در صهیون ذکر خواهد گردید و در اورشلیم او را خواهند پرستید

خداوند مرا از مرگ نجات بخشید و اشک را از چشمانم پاک کرد و 116:8 مزامیر 
.پاهایم را از لغزش نگاه داشت

10:2 امثال    
ا امانت ثروتی را که از راههای نادرست به دست آورده باشی، برایت مفید نخواهد بود اما

.و درستکاری زندگی تو را از نابودی نجات می دهد
26:19 اشعیا   

کسانی که از قوم ما مرده اند دوباره زنده خواهند شد، و بدنهای بی جان آنها جان تازه
خواهند یافت. تمام آنها که در قبرهای خود خوابیده اند بیدار شده و با شادی خواهند
سرایید. همان طور که شبنم های درخشان، زمین را شاداب می کند، همان طور خداوند

.امید تازه ای به  آنها که سالهای پیش مرده اند، خواهد داد
5:28,29 یوحنا   

ب نكنید، زیرا زمانی خواهد آمد كه همه  مردگان صدای او را خواهند شنید  و از این تعجا



از قبرهای خود بیرون خواهند آمد: نیكوكاران برای حیات خواهند برخواست و
.گناهكاران برای محکومیات

من به آنها حیات جاودان می بخشم و آنها هرگز هلک نخواهند شد و 10:28 یوحنا 
.هیچ کس نمی تواند آنها را از دست من بگیرد

11:43,44 یوحنا   
پس از این سخنان، عیسی با صدای بلند فریاد زد: «ای ایلعازر، بیرون بیا.»  آن مرده، 

درحالی که دستها و پاهایش با كفن بسته شده و صورتش با دستمال پوشیده بود بیرون
«.آمد. عیسی به آنها گفت: «او را باز كنید و بگذارید برود

12:17 یوحنا   
ه  زیادی حضور  موقعی که عیسی ایلعازر را صدا زد و زنده از قبر بیرون آورد، عدا

.داشتند. آنها آنچه را دیده و شنیده بودند نقل كردند
زیرا تو اختیار تمام انسانها را به دست او سپرده ای تا به همه  کسانی که تو 17:2 یوحنا 

.به او بخشیده ای حیات جاودان بدهد
26-15:19 اول قرنتیان 1   

ا  اگر امید ما به مسیح فقط منحصر به این زندگی باشد، از تمام مردم بدبخت تر هستیم!  اما
در حقیقت، مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین كسی است كه از میان مردگان
برخاسته است.  زیرا چنانکه مرگ به وسیله  یک انسان آمد، همان طور قیامت از

مردگان نیز به وسیله  یک انسان دیگر فرا رسید.  و همان طور كه همه  آدمیان به خاطر
ا همبستگی با آدم می میرند، تمام کسانی که با مسیح متاحدند، زنده خواهند شد.  اما

هركس به نوبت خود زنده می شود: اول مسیح و بعد در وقت آمدن او آنانی كه متعلاق
تها به او هستند.  پس از آن پایان كار فرا خواهد رسید و مسیح تمام فرمانروایان و قوا
و قدرتها را برانداخته و پادشاهی را به خدای پدر خواهد سپرد.  زیرا تا آن زمانی که
خدا همه  دشمنان را زیر پای مسیح نگذارد او باید به سلطنت خود ادامه دهد.  آخرین

.دشمنی كه بر انداخته می شود، مرگ است
1:9,10 دوم قرنتیان 2  

فاقی افتاد تا به خدایی كه  احساس می کردیم كه حكم اعدام ما صادر شده بود. چنین اتا
مردگان را زنده می کند متاکی باشیم نه به خودمان.  خدا ما را از خطر مرگ بسیار

.وحشتناكی رهانید و امید ما باز هم به اوست كه بار دیگر ما را رهایی بخشد
3:6 دوم قرنتیان 2  

او ما را لیق گردانید كه خدمتگزار پیمان جدید باشیم و این پیمان یک سند كتبی نیست، 
ا روح بلكه از روح خداست، زیرا شریعت نوشته شده، انسان را به مرگ می کشاند اما

.خدا حیات می بخشد
1:21,22 کولوسیان   

ا شما زمانی از خدا دور بودید و با کارها و افكار شریرانه  خود با او دشمنی داشتید،  اما



اكنون او به وسیله  مرگ جسمانی مسیح شما را با خود متاحد ساخته تا شما را پاک،
 ،بی عیب و بی آلیش به حضور خود بیاورد

2:9 عبرانیان   
ا عیسی را می بینیم كه اندک زمانی از فرشتگان پست تر گردیده و اكنون تاج جلل و  اما
ل مرگ شد تا به وسیله  فیض خدا، به خاطر تمام افتخار را بر سر دارد، زیرا او متحما

.آدمیان طعم مرگ را بچشد
2:14,15 عبرانیان   

بنابراین چون این فرزندان، انسانهایی دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به 
خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله  مرگ خود ابلیس را كه بر مرگ قدرت دارد،
نابود سازد  و آن كسانی را كه به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر

.برده اند، آزاد سازد
11:5 عبرانیان   

از راه ایمان، «خنوخ» بدون چشیدن طعم مرگ به حیات دیگر انتقال یافت. اثری از او 
یافت نشد، زیرا خدا او را بترده بود چون پیش از آنكه به حیات دیگر انتقال یابد، كلم

خدا درباره  او شهادت داده گفته بود كه او خدا را خشنود كرده است
3:18 اول پترس 1  

مثل  خود مسیح، یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بی گناه در
ا از راه گناهكاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. او از لحاظ جسم كشته شد اما

لحاظ روح به زندگی خود ادامه داد
1:3 دوم پترس 2  

قدرت الهی آنچه را كه ما برای زندگی و خداپرستی نیاز داریم، به ما بخشیده است تا ما 
.بتوانیم کسی که ما را خوانده است تا در جلل و عظمتش سهیم شویم، بهتر بشناسیم

3:14 اول یوحنا 1  
ما می دانیم كه از مرگ گذشته و به حیات رسیده ایم، چون یکدیگر را دوست می داریم. هر

.که دیگران را دوست ندارد، هنوز در قلمرو مرگ زندگی می کند
شهادت این است كه خدا به ما حیات جاودانی داده است و این حیات 5:11 اول یوحنا 1

.در پسر او یافت می شود
21:6 مکاشفه   

او به من گفت: «تمام شد! من الف و یاء، اول و آخر هستم. این است امتیاز کسی که
.پیروز شود؛ من به تشنگان از آب چشمه  حیات، رایگان خواهم بخشید
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