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Рим  6:23 Себеби гүнаның төлеми – өлим, ал Қудайдың сыйы – Ийемиз 
Масих Ийса арқалы берилетуғын мәңгилик өмир.

Рим  8:2 Себеби Масих Ийса арқалы өмир беретуғын Мухаддес Руўхтың 
нызамы мени гүнаның ҳәм өлимниң нызамынан азат қылды.

2  Тимофей  1:10  Ал  енди  болса,  бул  мийримди  Қутқарыўшымыз Масих 
Ийсаның  дүньяға  келиўи  менен  ашық  көрсетти.  Масих  Ийса  өлимниң 
күшин жоқ қылып, Хош Хабар арқалы жоғалмайтуғын мәңгилик өмирди 
аян қылды.

Аюп 5:2 Ашыў-ғәзеп ақмақты набыт қылар, Күншиллик саданы өлтирер,
Осия 13:14,15 God ransoms from the power of the grave;  redeems from death: 

& is destruction on the grave. 15 dry spring & fountain.
Аюп  6:26 Сизлер мениң сөзлеримди дүзетпекшимисиз? Езилген адамның 

сөзлерин итибарға ылайықсыз деп санайсызлар ма?
Аюп  33:22  Оның  жаны  қәбирге, Өмири жан  алыўшы  периштелерге 

жақынласады.
Ezekiel 37:12,13 God  opens the graves, and causes to come up out of your 

graves.
Матта  27:52 Қәбирлер ашылып,  жатырған мухаддес адамлардың көбиси 

қайта тирилди.
Genesis  2:7  Соңынан Қудай Ийе жердиң топырағынан адамды жаратып, 

оның мурнына өмир демин үпледи. Солай етип, адам тири жан болды.
Genesis  6:17  Минекей,  Мен  жер  жүзине  топан  суўын  жиберип,  аспан 

астындағы  ҳәмме тири  жанды  жоқ  етемен.  Жердеги  барлық  нәрсе 
қырылып қалады.

Genesis 7:15 Ҳәр түрли жанлы жаныўарлар жуп-жуптан Нухқа келип, кемеге 
кирди.

Genesis 7:22 Қурғақлықтағы тири жанның ҳәммеси өлип қалды.
Аюп  12:10 Ҳәр бир жаратылыстың өмири де, Ҳәр бир адамның жаны да 

Оның қолында.
Аюп 33:4 Қудайдың Руўхы мени жаратты, Қүдирети күшли Қудайдың деми 

маған өмир берди.
Елшилер  17:25 Ол бир нәрсеге мүтәждей, Оған адамның қоллары менен 

хызмет  етип  болмайды.  Өйткени ҳәмме адамларға  өмир,  дем  ҳәм 
барлықты Оның Өзи береди.

Аян  13:15  Биринши  жыртқыш  ҳайўанның буты  тилге  кирип,  өзине 
табынбағанлардың ҳәммесин өлтириўди буйырсын деп,  оған биринши 
жыртқыш ҳайўанның бутына жан бериў ушын қүдирет берилди.

Юхан 10:10 Уры тек урлаў, өлтириў ҳәм набыт қылыў ушын келеди. Бирақ 
Мен олар өмирге ийе болыўы ушын, дәўлетли өмирге ийе болыўы ушын 
келдим.



Ийшая  28:15,18 covenant with death disannulled, and agreement with hell not 
stand.

Иоел 1:12 withered joy
Ийшая 5:24 root as rottenness -  Аюп 18:16 Оның тамырлары қурғап, кеўип, 

Шақалары қуўрап қалады.
Аян  22:1  Сонда  периште  маған  кристалл  сыяқлы  жылтыраған  өмир 

суўының  дәрьясын  көрсетти.  Бул  дәрья  Қудайдың ҳәм Қозының 
тахтынан шығып,

Юхан 4:10,14 Ийса ҳаялға: – Егер сен Қудайдың сыйын ҳәм «Маған ишиўге 
суў бер»,  – деп айтып турғанның ким екенин билгениңде,  сениң өзиң 
Оннан сорар едиң, Ол саған тири суў берер еди, – деп жуўап берди. 14 
Бирақ Мен беретуғын суўдан ишкен ҳәр бир адам мәңгиге шөллемейди. 
Керисинше, Мен беретуғын суў оның ишинде мәңгилик өмир беретуғын 
тири булаққа айланады. 

Tымсал 13:14 Даналар тәлими – өмир булағы, Ол адамды өлим дузағынан 
аўлақ қылар.

Tымсал  14:27  Жаратқан  Ийеден  қорқыў –  өмирдиң булағы, Ол  өлим 
дузағынан қутқарар.

Ezekiel 13:17-23 God delivers the soul of His people from the evil ones.
Еремия 21:8 God sets before us the way of life & death - Deuteronomy 30:15 

Мине,  бүгин  мен  сизлердиң  алдыңызға  өмир менен  ийгиликти,  өлим 
менен жаўызлықты қойып атырман.

Аюп 34:22 Жаўызлық ислеўшилер жасырыныў ушын, Қараңғылық та, түнек 
те жоқ.

Забурда  16:10  -  Елшилер  2:27  Себеби Сен  жанымды өлилер мәканына 
таслап кетпейсең, Өз Мухаддесиңди ширитип қоймайсаң.

Забурда 23:4 not fear in shadow of death -  Лука  1:79 Қараңғыда ҳәм өлим 
саясында  жасап  атырғанларға  нур  түсириў  ушын  ҳәм бизлерге 
тынышлыққа  қарай жол  көрсетиў  ушын,  Қудайдың уллы  мийрим-
шәпәәти аспаннан таң болып атады».

Забурда 30:3 - Аюп 33:30 Буны адамның жанын қәбирден қайтарыў, Оған 
өмирдиң нурын көрсетиў ушын солай ислейди.

Забурда 49:15   But God will redeem my soul from the power of the grave...
Забурда 56:13  God has delivered my soul from death...
Забурда 68:20 the God of salvation; and unto GOD the Lord belong the issues 

from death.
Забурда 89:48  shall he deliver his soul from the hand of the grave?
Забурда 102:19,20   the LORD sees to loose those that are appointed to death;
Забурда 116:8  For thou hast delivered my soul from death...
Tымсал  10:2  Ҳарам байлық  пайда  келтирмес, Ал  әдиллик өлимнен 

қутқарар.
Ийшая  26:19  -  Юхан  5:28,29  Буған ҳайран қалмаңлар.  Қәбирдегилердиң 

ҳәммесиниң Оның  даўысын  еситетуғын  ўақты  киятыр. 29 Олар 
қәбирлерден шығады.  Жақсылық  қылғанлар жасаў  ушын,  жаманлық 



қылғанлар ҳүким етилиў ушын қайта тириледи.
Юхан  10:28,29 Мен оларға мәңгилик өмир беремен ҳәм олар ҳеш қашан 

набыт  болмайды.  Ҳеш ким  оларды  Мениң  қолымнан тартып  ала 
алмайды. 29 Оларды Маған берген Әкем – ҳәммеден уллы.  Әкемниң 
қолынан оларды ҳеш ким тартып ала алмайды.

Юхан 11:43,44 Ийса усыларды айтып, бәлент даўыс пенен: – Лазар, сыртқа 
шық!  –  деп бақырды. 44 Сонда аяқ-қоллары кепинлик  пенен оралған, 
бети орамал менен байланған өли тирилип, сыртқа шықты. Ийса оларға: 
– Оны шешиндирип жибериңлер, кете берсин, – деди.

Юхан 12:17 Ийсаның Лазарды қәбирден шақырып, оны өлимнен тирилткен 
ўақтында Ийса менен бирге болған халық көргенлерин айтып жүрди.

Юхан  17:2  Себеби  Сениң  Оған  берген  адамларыңның  ҳәммесине Ол 
мәңгилик өмир берсин деп,  Сен Оған пүткил адамзат үстинен бийлик 
бердиң.

1  Коринт  15:19-26  Егер  бизлер  тек  бул  дүньядағы  өмиримизде ғана 
Масихтан үмит ететуғын болсақ, онда бизлер ҳәмме адамлар ишиндеги 
ең  аянышлы  адамлар  болғанымыз. 20  Бирақ,  Масих  ҳақыйқаттан да 
өлимнен қайта тирилди! Ол өлилер ишинен биринши болып тирилиўи 
арқалы өлилердиң тирилетуғынын дәлилледи. 21 Бир адам арқалы өлим 
келгени сыяқлы, бир Адам арқалы өлимнен тирилиў келди. 22 Яғный, 
Адам-ата  менен  қатнасы болған  пүткил  адамзат  өлетуғыны сыяқлы, 
Масих пенен қатнасы болған барлық адамлар тирилип, өмирге ериседи. 
23 Бирақ, ҳәр бири өз гезеги бойынша тириледи: ең алды менен Масих, 
соңынан Масих қайтып келгенде, Оған тийисли болғанлар тириледи. 24 
Буннан  кейин,  Масих  ҳәр бир  ҳәкимшиликти,  ҳәр бир  бийликти  ҳәм 
қүдиретти сапластырып,  патшалықты  Әкемиз Қудайға тапсырғанда, 
ақырзаман болады. 25 Себеби Қудай барлық душпанларын Масихтың 
аяғының астына бастырмағанша, Масих патшалық етиўи тийис. 26 Жоқ 
қылынатуғын соңғы душпан – өлим болады.

2  Коринт  1:9-11  Ишимизден өзимизди өлимге ҳүким етилгендей сездик. 
Бирақ  бул  өзлеримизге емес,  ал  өлилерди тирилтетуғын  Қудайға 
сүйениўимиз ушын болды. 10,11 Қудай бизлерди усындай үлкен өлим 
қәўпинен қутқарды ҳәм еле  де  қутқара береди.  Сизлердиң 
дуўаларыңыздың жәрдеминде Қудай бизлерди еле де қутқара береди 
деп,  бизлер  Оннан  үмит етемиз.  Көп  адамлардың  еткен  дуўаларына 
Қудай жуўап  берип,  бизлерди  қутқарғанлықтан,  көплер  бизлер  ушын 
Қудайға шүкирлик билдиреди. 

2  Коринт  3:6  Қудай бизлерди  Жаңа  Келисимниң  хызметшилери  қылды. 
Жаңа  Келисим жазылған  нызам тийкарында  емес,  ал  Мухаддес  Руўх 
тийкарында пайда болды. Себеби жазылған нызам өлимге ҳүким етеди, 
ал Мухаддес Руўх өмир береди.

Колоса  1:21,22 Сизлер бир ўақытлары жаман ис-ҳәрекетлериңиз себепли, 
кеўиллериңиз бенен Қудайға жат ҳәм душпан едиңлер. 22 Енди болса, 
Қудай сизлерди Өзиниң алдында мухаддес, кемшиликсиз ҳәм айыпсыз 



қылып қойыў ушын, Масихтың денесиниң өлими арқалы сизлерди Өзи 
менен жарастырды.

Еврейлер 2:9 Бирақ бизлер периштелерден аз ўақытқа төменирек қойылған 
Ийсаның өлим азабын шеккени ушын, даңқ-ҳүрмет тажын кийгенин көрип 
турмыз.  Аўа,  Ол  Қудайдың мийрими  менен  ҳәмме адамлар  ушын 
өлимди басынан кеширген еди.

Еврейлер  2:14,15  Бул  балалар  ет  ҳәм қаннан ибарат  болғанлықтан, 
Ийсаның Өзи де оларға теңлесип, ет ҳәм қаннан ибарат болған адамның 
денесине ийе болды. Буны Ол өлим үстинен бийликке ийе болғанды, 
яғный шайтанды Өз өлими арқалы набыт қылыў ушын 15 ҳәм өмир бойы 
өлим қорқынышы себепли қул болғанлардың ҳәммесин азат қылыў ушын 
иследи.

Еврейлер 11:5 Исеними себепли, Енок өлим көрмей-ақ жоқарыға алынды. 
Оны ҳеш ким таба алмады, себеби Қудай оны жоқарыға алған еди. Ол 
жоқарыға алыныўға дейин оның Қудайға унаған адам екени ҳаққында 
гүўалық берилди.

1 Петр 3:18 Масихтың Өзи де ҳақ бола тура, наҳақлар ушын азап шекти. Ол 
бизлерди Қудайға алып келиў ушын,  гүналарымыз ушын бир мәртебе 
қурбан болды. Денеси өлтирилсе де, Ол руўхта тирилди.

2  Петр  1:3 Қудайлық қүдиретке ийе Ийса Масих Өзин билиўимиз арқалы 
жасаўымыз  ҳәм Қудайдың жолы  менен  жүриўимиз  ушын  бизлерге 
керекли болған ҳәмме нәрсени берди. Ол бизлерди Өз уллылығын ҳәм 
ийгилигин алыўымыз ушын шақырды.

1 Юхан 3:14 Бизлер өзлеримиздиң өлимнен өмирге өткенимизди билемиз, 
себеби туўысқанларымызды сүйемиз. Ким де ким туўысқанын сүймесе, 
ол өли болып қала береди.

1 Юхан 5:11 Сол гүўалық мынаў: Қудай бизлерге мәңгилик өмир берди ҳәм 
бул өмир Оның Улында.

Аян 21:6 Соңынан Ол маған былай деди: – Орынланды. Мен – Альфа ҳәм 
Омегаман,  биринши  ҳәм соңғыман.  Шөллеген  адамға  өмир суўының 
булақларынан ешейин суў беремен.
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