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Римдіктерге 6:23  Күнәнің беретіні  — (мәңгілік)  өлім,  ал Құдайдың беретін 
сыйы — Иеміз Иса Мәсіхпен тығыз байланыстағы мәңгілік өмір.

Римдіктерге 8:2  Себебі  Иса  Мәсіхпен  тығыз  байланыстырып,  жаңа  өмір 
сыйлаған Киелі Рух мені күнәлі құмарлық пен рухани өлімнің күштеуінен 
азат етті.

2  Тімотеге 1:10 Қазір Ол соны Құтқарушымыз Иса Мәсіхтің келуімен ашық 
көрсетті:  Мәсіх  өлімнің  күшін  жойып,  Ізгі  хабары  арқылы  шынайы, 
ешқашан өшпейтін өмірді жарыққа әкелді.

Әйүп 5:2 «Ашу-ызасы ақымақты жояр, күншілдігі аңқауды құртар» деп дұрыс 
айтылған.

Ошия 13:14  Мен оларды о дүниенің билігінен босатып, өлімнен құтқарып 
аламын ба? (Жоқ,  солай істемеймін.)  Өлім, қайда улы тісің? О дүние, 
қайда сенің жеңісің? Мен еш аяушылық көрсетпеймін».

Жыры 9:14  Уа,  Жаратқан  Ие,  маған  рақым  таныта  гөр, Жек  көрген 
жаулардан  қиналғанымды  байқай  гөр, Ажалдың  аранынан  мені 
арашалай гөр.

Әйүп 6:26 Менің сөздерімді жоққа шығарғыларың келе ме? Өмірден түңілген 
адамның сөздерін бос сандырақ деп санайсыңдар ма?

Әйүп 33:22  Осылайша  ол  көрге,  жанын  алып  кететін  хабаршыларға 
жақындай түседі.

Езекиел 37:12,13  Сондықтан  оларға  хабарымды  жеткізіп  былай  де: 
Жаратушы Тәңір Ие мынаны айтады: Уа, өз халқым, біліп қойыңдар, Мен 
көрлеріңді  ашып,  өздеріңді  солардан  тұрғызып  алмақшымын.  Бұдан 
кейін сендерді Исраил еліне қайтарып алып барамын. 13 Мен көрлеріңді 
ашып,  өздеріңді  солардан  тұрғызып  алғанымда,  Менің  Жаратқан  Ие 
екенімді білетін боласыңдар, уа, халқым.

Матай  27:52  қабір  үңгірлері  ашылды.  Марқұм болған  көптеген әділдердің 
сүйектері қайта тіріліп,

Бытие 2:7  Сонда  Құдай  Ие  жердегі  топырақтан  адамды  қалыптастырып 
жасап, оның мұрнына тіршілік лебін үрледі. Адам осылай тірі жан болып 
шыға келді.

Бытие 6:17  Біліп  ал:  Мен аспан  астындағы жанды мақұлықтардың бәрін 
құрту үшін жер бетіне топан су қаптатамын.  Жер бетіндегінің барлығы 
құруға тиіс.

Бытие 7:15  яғни  жаны  барлардың  бәрінен  де,  жұптасып  Нұхтың  қасына 
кемеге енгендер болды.

Бытие 7:22 Осылайша құрғақ жердегі тіршілік атаулының иелері түгел опат 
болып,

Әйүп 12:10 Әрбір тірі мақұлықтың жаны да, әр адам баласының тіршілік лебі 
де Жаратқан Иенің қолында.



Әйүп 33:4 Құдайдың Рухы мені  жаратты,  құдіреті  шексіз  Тәңірдің тіршілік 
лебі маған өмір берді.

Елшілердің істері 17:25 Құдай пенделердің Өзіне қызмет етуіне де зәру емес. 
Қайта, Оның Өзі барлығына өмір, дем және қажеттінің бәрін сыйлайды.

Аян 13:15  Екінші айуанға осы мүсінге өз рухын енгізетін күш-қуат берілді. 
Осылайша мүсін тіпті  сөйлеп, өзіне табынбайтындардың бәрін өлтірте 
алатын болды.

Жохан 10:10 Ұры ұрлап, сойып, құрту үшін келеді. Ал Мен адамдар шынайы 
өмірге ие болсын және өмірі рухани игілікке толы ағыл-тегіл мол болсын 
деп келдім.

Ишая 28:15 Сендер: «Ажалмен келісімшарт жасастық, о дүниемен келісімге 
қол жеткіздік, — деп мақтанасыңдар. — Ғаламат апат келген кезде бізге 
жоламай  өтіп  кетеді.  Өйткені  біз  өтірікті  паналап,  алдамшылықпен 
жасырынамыз».

Ишая 28:18  Сендердің  ажалмен  жасасқан  келісімшарттарың  жойылып,  о 
дүниемен жасасқан келісімдерің күшінде қалмайды. Ғаламат апат бәрін 
жайлағанда, ол сендерді де құлатып, жайрататын болады.

Ишая 5:24 Сондықтан от тілінің сабанды жалмап, жалынның пішенді өртеп 
жіберетіні  сияқты, олар да әп-сәтте ғайып болады. Шөптің тамырлары 
шіріп,  гүлдері  қурап,  желмен  ұшып  кететініндей,  бірден  жойылады. 
Өйткені  олар  Исраилдің  Киелі  Құдайы  —  Әлемнің  Иесінің  тәлімін 
мойындамай, Оның сөздерінен бас тартты.

Жоел 1:12 Жүзім бұталары қурап, інжір ағаштары солып қалды, анар, құрма, 
алма,  даладағы  барлық  ағаштар  да  қурап  қалды.  Содан  адамдар  да 
қуаныштан ада болды.

Ошия 13:15  Ефрем бауырлас руларының арасында жайқалып өсіп-өнетін. 
Ал  енді  Жаратқан  Ие  шөл  даладан  шығыстың  аптап  желін  жібереді. 
Сонда Ефремнің бұлағы құрғап, су көзі тартылып қалады. Ефрем қазына 
қоймасындағы құнды заттарының барлығынан айырылады.

Аян 22:1 Періште маған Құдай мен Тоқтының тағынан бастау алған мөлдір 
тастай жылтылдаған өмір суының өзенін де көрсетті.

Жохан  4:10  Иса: — Егер Құдайдың өзіңе не сыйлағысы келгенін және су 
сұраған  Адамның  кім  екенін  білсең,  сен  Оның  Өзінен  су  сұрар  едің. 
Сонда Ол саған «өмір суын» берер еді, — деп жауап қатты.

Жохан  4:14  Ал  кімде-кім  Мен  беретін  «судан»  ішсе,  ол  мәңгі  бақи 
шөлдемейтін  болады.  Мен  беретін  «су»  оның  ішінде  мәңгілік  өмір 
сыйлайтын, бұрқылдап жатқан «қайнарға» айналады. —

Притчи 13:14  Данышпанның  тәлімі  —  өмір  бұлағы, Ол  адамды  ажал 
торынан құтқарады.

Притчи 14:27 Жаратқанды шын қастерлеу — өмірдің бұлағы,
     Ол ажалдың торынан адамды алшақтатады.
Езекиел 13:17-23  «Ал  енді,  пендем,  өз  қиялдарынан  ойлап  шығарып 

пайғамбарлық сөз айтатын халқыңның әйел жұртына қарсы шық! Оларға 
арнаған хабарымды жеткізіп, 18 былай де: Жаратушы Тәңір Ие мынаны 



айтады: Уа, адамдарды алдап-арбап, қармақтарыңа түсіретін әйелдер, 
сендер  қасіретке  қаласыңдар!  Тұмар  тігіп,  олардың  білезіктеріне 
байлайсыңдар,  бастарына  әр  түрлі  өлшемдегі  бет  перде  жасап 
кигізесіңдер.  Сендер  осылай  Менің  халқымның  адамдарын 
қармақтарыңа  түсіріп  алғанмен,  өз  өмірлеріңді  сақтап  қаламыз  деп 
ойлайсыңдар  ма? 19  Бірнеше  уыс  арпа  мен  біраз  нан  үшін  Менің 
есімімді  халқымның  арасында  қорладыңдар!  Сендер  өтірікке  құлақ 
асқыш  аңқау  халқымды  өтіріктеріңмен  алдадыңдар.  Осылай  өлмеуге 
тиістілерді  өлтіріп,  өмір  сүрмеуге  тиістілерді  өлімнен  аман  алып 
қалдыңдар! 20 Сол себепті Мен, Жаратушы Тәңір Ие, мынаны айтамын: 
Адамдарды құстай аулап қолға түсіретін тұмарларыңа Мен қарсымын! 
Оларды қолдарыңнан жұлып алып тастаймын. Ал өздерің құстай аулап, 
қолдарыңа  түсіріп  алған  адамдарды  Мен  азат  етемін. 21  Мен  бас 
тұмарларды  да  жұлып  алып,  халқымды  сендердің  қолдарыңнан 
арашалап аламын. Олар енді қайтып қолдарыңа түскен олжа болмайды. 
Сонда сендер Менің Жаратқан Ие екенімді білетін боласыңдар. 22 Мен 
әділдерге  қайғы-қасірет  жібермесем  де,  сендер  оларға  өтіріктеріңді 
айтып, жүрексіндіріп түңілдірдіңдер. Ал зұлымдар арам істерін қоймаса 
да,  сендер  оларды  жігерлендіріп,  қолдадыңдар.  Сол  себепті  теріс 
жолдарынан қайтпаған олар өмірлерін сақтап қалмады. 23 Сондықтан 
сендер енді қайтып жалған көрініс көріп, сәуегейлік айтпайсыңдар! Мен 
өз халқымды сендердің қолдарыңнан құтқарып аламын. Сонда сендер 
Менің Жаратқан Ие екенімді білетін боласыңдар».

Еремия  21:8  Ал  осы  халыққа  былай  де:  Жаратқан  Ие  сендердің 
таңдауларың  үшін  алдарыңа  өмір  мен  өлімге  апаратын  жолдарды 
ұсынады:

Әйүп 34:22  Зұлымдық  істеушілер  бас  сауғалап  құтыла  алатындай 
қараңғылық та, қара түнек те болмайды.

Жыры 15:10 Сен жанымды о дүниеге қимайсың, Қасиетті адамыңның тәнін 
шірітпейсің.

Жыры 22:4  Қап-қараңғы  шатқалда  жүрсем  де  мен, Қорықпаймын  ешбір 
қауіп-қатерден, Себебі  Өзің  менің  қасымдасың, Жігер  береді  сойылың 
мен таяғың.

Жыры 29:4  Уа,  Ием,  мені  көрден  алып  қалдың, Ажалдан  жанымды 
арашаладың.

Жыры 48:16 Бірақ Құдай жанымды о дүниеден құтқарады,
     Ол мені Өзіне қабылдайтын болады.
Жыры 55:14  Өйткені  аяғымды  сүрінуден  сақтадың, Жанымды  ажалдың 

аранынан құтқардың. Осылай Сен  мені  Өзіңнің  алдыңда Аман жүрсін 
дедің өмірдің нұрында.

Жыры 67:21  Құдайымыз  бізді  қорғап-қолдайды, Жаратушы  Тәңір  Ие 
ажалдан сақтайды.

Жыры 88:49 Қай адам ғұмыр кешіп, өлімді көрмеді, Кім ажал тырнағынан 
өзін құтқарды?



Жыры 101:20,21  Жаратқан Ие көктен жер бетіне қарады, Киелі үйінен Ол 
төмен  көз  тастады, 21  Тұтқындардың  ыңқылдауын  есту  үшін, Өлімге 
кесілгендерді азат ету үшін.

Жыры 114:8 О, Жаратқан, Сен жанымды өлімнен Құтқардың һәм көзімді жас 
төгуден, Аяғымды сақтадың сүрінуден.

Притчи 10:2  Арам  байлық  пайдалы  болмайды, Ал  әділдік  ажалдан 
сақтайды.

Ишая 26:19  Сендердің  өлген  адамдарың  қайтадан  өмір  сүреді,  олардың 
тәндері  өлімнен  қайта  тірілмек.  Уа,  жер  астында  жатқан  бәрің  де, 
өлімнен оянып, шаттана әндетіңдер! Сендер таңғы шықпен суартылған 
өсімдіктей  өсіп-өнесіңдер.  Жер  өлгендерді  шығарып,  бұ  дүниеге 
қайтармақ.

Жохан  5:28,29  Бұған таңданбаңдар, өйткені қабірдегілердің бәрі Құдайдың 
рухани  Ұлының  даусын  еститін  уақыт  болады. 29  Сонда  өлгендер 
қабірден  шығады:  жақсылық  жасағандары  мәңгі  өмір  сүру  үшін,  ал 
жамандық жасағандары сотталу үшін тіріледі.

Жохан  10:28  Соларға мәңгілік өмір беремін. Олар ешқашан жойылмайды, 
ешкім оларды Менің қолымнан тартып та алмайды.

Жохан  11:43,44  Осылай  дегеннен  кейін:  —  Елазар,  шық!  —  деп  қатты 
дауыспен  бұйырды. 44  Сонда  марқұм  болған  адам  қабірден  шықты! 
Оның аяқ-қолы кебінге оралып, бет-аузы да орамалмен байланған еді. 
Иса қасындағыларға:

Жохан  12:17  Халық  арасындағы  көптеген  адамдар  Исаның  Елазарды 
қабірден шақырып,  өлімнен қайта  тірілтіп  алған кезінде Онымен бірге 
болған еді. Енді олар сол туралы куәлік етіп айтып жатты.

Жохан  17:2  Себебі Сен Маған берген адамдарыңның бәріне мәңгілік өмір 
сыйлауым үшін күллі адамзаттың билігін Менің қолыма тапсырдың.

1 Қорынттықтарга 15:19-26  Егер де Мәсіхке тек бұ дүниедегі өмір үшін ғана 
үміт  артсақ,  онда  біз  барлық  адамдардың  ішіндегі  ең  байғұс-
бейшаралары болар едік. 

     20 Алайда өлгендердің алғашқысы ретінде Мәсіх өлімнен біржола қайта 
тірілді! 21  Бір  адам арқылы өлім дүниеге  келді,  сол  сияқты бір  Адам 
арқылы  өлгендер  қайта  тіріледі: 22  яғни  Адам  атамен 
байланыстағылардың  бәрі  өлуге  тиіс  болғанындай,  Мәсіхпен 
байланыстағылардың  бәрі  де  тіріледі. 23  Барлығы  өз  кезегімен: 
алғашқысы ретінде Мәсіх тірілді.  Ал кейін,  Ол қайтып келгенде,  Оның 
қарамағындағы  адамдар  да  тіріледі. 24  Мұнан  соң  бәрінің  ақыры 
болады:  Мәсіх  қарсы  тұратын  күллі  билік  пен  күш  атаулыны  жойып 
жіберіп,  өз  Патшалығын Құдай Әкесіне тапсырады. 25 Құдай  «барлық 
жауларын  Оның  табанының  астына  салып  бергенше»,  Мәсіх  билік 
жүргізуге тиіс. 26 Жойылатын соңғы жау — өлім.

2  Қорынттықтарга 1:9,10  Жүрегімізде өлімге кесілгендей сезіндік. Бұл жайт 
біздің  өзімізге  емес,  Құдайға  ғана  сүйене  алуымыз  үшін  де  осылай 
болды. Ол өлгендерді тірілте алады ғой. 10 Мұндай қорқынышты ажал 



қаупінен  Ол  бізді  құтқарып  алды  және  әлі  де  құтқаруда;  сондай-ақ 
болашақта да құтқаратын болады деп Оған нық сенім артамыз.

2  Қорынттықтарга 3:6  Ол  бізді  жазылған  заңдарға  емес,  Киелі  Рухына 
негізделген Жаңа Келісімге сай қызмет етуге қабілетті қылды. Жазылған 
заңдар рухани өлім әкеледі, ал Киелі Рух шынайы өмір сыйлайды.

Қолостықтарга 1:21,22  Ал  сендер  бұрын  жаман  ой-пікірлерге  салынып, 
зұлым іс-әрекет жасап, Құдайға жат әрі қас болдыңдар. 22  Алайда Ол 
сендерді  Мәсіхтің  тәндік  өлімі  арқылы  Өзімен  татуластырды.  Бұны 
сендерді  алдына  әкелген  кезде  Өзіне  бағышталған  кінәратсыз,  айып 
тақпайтындай таза болуларың үшін жасады.

Еврейлерге 2:9  Бірақ  Исаның  азапты  өлім  шеккені  үшін  Патша  ретінде 
ғаламат  салтанат  пен  құрметке  бөленгенін  көреміз.  Ол  біраз  уақыт 
періштелерден  төмен  болып,  Құдайдың  рақымының  арқасында  күллі 
адамзат үшін жанын қиды.

Еврейлерге 2:14,15  Тәңір  Иенің  рухани  балалары  ет  пен  сүйектен 
жаралғандықтан,  Иса  да  ет  пен  сүйектен  тұратын  тәнді  қабылдады. 
Осылайша  Ол  Өзінің  құрбандық  өлімі  арқылы өлімнің  әміршісін,  яғни 
әзәзіл  шайтанды,  жеңіп  шықты, 15  әрі  өмір  бойы  өлімнен  қорқып, 
шайтанның құлы болып жүрген адамдарды азат етті.

Еврейлерге 11:5  Енох  Құдайға  сенгені  үшін  ажалға  жолықтырылмай  бұ 
дүниеден әкетілді. «Ол жер бетінен ғайып болды, себебі Құдай оны Өзіне 
алып  кеткен  еді».  Енохтың  бұған  дейінгі  өмірінің  Құдайға  ұнамды 
болғаны туралы да Тауратта куәлік берілген.

1  Петірдің 3:18  Мәсіх те әділ бола тұра, әділетсіздер үшін азап шекті. Ол 
бізді  Құдаймен  табыстыру  үшін  күнәларымызға  бола  біржола  құрбан 
болды. Сонда Мәсіх тәнінде өлтірілді, ал рухани денемен қайта тірілді.

2  Петірдің 1:3  Құдай  бізді  құдіретті  күшімен  және  Оны  жақыннан  танып 
білуіміз  арқылы Өзіне ұнамды жаңа өмір сүруімізге қажеттінің бәрімен 
қамтамасыз  етті.  Ол  бізді  Өзінің  ұлы  да  ізгілікті  болмысы  арқылы 
меншікті халқы болуға шақырады.

1  Жоханның  3:14  Өзіміздің  рухани  өлілерден  тірілерге  айналғанымызды 
білеміз, себебі бауырларымызды сүйеміз. Бауырын сүймейтін адам өлі 
болып қала береді.

1  Жоханның  5:11  Бұл куәліктің  мәнісі  мынадай:  Құдай бізге  мәңгілік  өмір 
сыйлады. Осы өмір Оның рухани Ұлында:

Аян 21:6 Содан соң Ол былай деді: — Енді түгел орындалды! Алғашқы да 
Соңғы,  Басы да Аяғы Менмін.  Жаны сусаған әркімге  шынайы өмірдің 
қайнар көзінен суды тегін ішкіземін.
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