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Ром 6:23 Учир нь нүглийн хөлс бол үхэл, харин Бурханы бэлэг бол бидний 
Эзэн Христ Есүс доторх мөнх амь мөн.

Ром 8:2 Учир нь Христ Есүс доторх амийн Сүнсний хууль нь чамайг нүглийн 
болон үхлийн хуулиас чөлөөлсөн ажээ.

2 Тимот 1:10 Харин эдүгээ энэ нь бидний Аврагч Христ Есүсийн үзэгдсэнээр 
илчлэгджээ. Тэр үхлийг устган, амь ба үхэшгүй байдлыг сайн мэдээгээр 
дамжуулан гэрэлд авчирсан.

Иов  5:2  Уур  хорсол  нь  мунхаг  хүнийг  алж,  атаархал  нь  гэнэн  нэгнийг 
үхүүлдэг.

Хосеа 13:14 Би тэднийг Үхэгсдийн орны хүчээс золих уу? Би тэднийг үхлээс 
золих уу? Үхэл ээ, чиний өргөсүүд хаана байна вэ? Үхэгсдийн орон оо, 
чиний  хатгуур  хаана  байна  вэ?  Миний  харцнаас  энэрэл  нууцлагдах 
болно.

Дуулал  9:13  ЭЗЭН, намайг өршөөгөөч. Үхлийн дааман хаалганаас намайг 
босгодог  Та  Намайг  үзэн  ядагчдаас  ирдэг  зовлон  зүдгүүрийг  минь 
хараач.

Иов  6:26  Цөхөрсөн  нэгний  үгс  салхи  мэт  байдаг  байхад  та  нар  үгсийг 
буруутгах гэж байна уу?

Иов 33:22  Тэгээд түүний сэтгэл нүхэнд, түүний амь үхлийг авчрагчид уруу 
ойртдог ажээ.

Езекиел  37:12,13  Тиймийн  тул  эш  үзүүлэн  тэдэнд  хэл.  "Эзэн  БУРХАН 
ийнхүү  айлдаж  байна.  «Харагтун.  Миний  ард  түмэн  ээ.  Би  та  нарын 
булшнуудыг  нээж,  та  нарыг  булшнуудаас  чинь  гаргана.  Би  та  нарыг 
Израилийн газарт авчрах болно. 13 Миний ард түмэн ээ, Би та нарын 
булшнуудыг  нээж,  та  нарыг  булшнуудаас  чинь  гаргасан  үед  танар 
Намайг ЭЗЭН мөн гэдгийг мэдэх болно.

Матай  27:52  булш  нээгдэн,  нойрссон  олон  ариун  хүмүүсийн  биес 
амилуулагдаж,

Эхлэл  2:7  ЭЗЭН Бурхан тоос шорооноос хүнийг бүтээж,  амин амьсгалыг 
хамраар нь үлээж оруулахад, хүн амьд оршигч болжээ.

Эхлэл  6:17  Би  газар  дэлхийд  үер  буулгаж,  тэнгэрийн  доорх  амин 
амьсгаатай  биетэн  бүхнийг  устгана.  Газар  дэлхий  дээр  байгаа  бүхэн 
үхнэ.

Эхлэл 7:15 амин амьсгаатай хамаг биетэн хос хосоороо Ноад очиж, хөвөгч 
авдарт нь оржээ.

Эхлэл 7:22 Хуурай газар дээрх хамартаа амийн сүнсний амьсгаатай бүхэн 



үхэв.
Иов 12:10 Түүний мутарт алив амьд бүхний амь хийгээд бүх хүн төрөлхтний 

амьсгал байдаг.
Иов  33:4  Бурханы  Сүнс  намайг  бүтээсэн  бөгөөд  Төгс  Хүчит  Нэгэний 

амьсгал надад амь өгдөг билээ.
Үйлс  17:25  Тэр  Өөрөө  амь,  амьсгал  хийгээд  хамаг  юмсыг  бүгдэд  өгдөг 

учраас  ямар  нэгэн  юмаар  дутагдсан  мэт  хүний  гарыг  Тэр  Өөртөө 
үйлчлүүлэхгүй.

Илчлэлт  13:15  Түүндараатны хөрөгт амьсгал өгөх нь өгөгджээ. Ингэснээр 
тэрхүү араатны хөрөг ярьж, араатны хөрөгт мөргөдөггуй бүх хүмүүсийг 
алуулах юм.

Иохан  10:10  Хулгайч зөвхөн хулгайлан, алж, сүйтгэхээр ирдэг. Би тэднийг 
амьтай, бялхсан амьтай байлгахын тулд ирсэн юм.

Исаиа 28:15 Учир нь та нар "Бид үхэлтэй гэрээ байгуулсан, бид Үхэгсдийн 
оронтой  хэлэлцээр  хийсэн.  Дийлдэшгүй  ташуур  дайран  өнгөрөхдөө 
бидэнд хүрэхгүй. Учир нь бид худал хуурмагийг өөрсдийн хоргодох газар 
болгож, заль мэхээр өөрсдийгөө далдалсан" гэж хэлсэн.

Исаиа  28:18  Та  нарын  үхэлтэй  байгуулсан  гэрээ,  Үхэгсдийн  оронтой 
тохиролцсон хэлэлцээр нь хүчингүй болно. Дийлдэшгүй ташуур дайран 
өнгөрөхдөө та нарыг гишгэчин дэвслэх болно.

Исаиа  5:24  Тийм  учраас  галын  хэл  сүрлийг  түймэрдэн,  галын  дөлд 
хуйхлагдахын адил, тэдний үндэс нь өмхөрсөн мэт болж, тэдний цэцэг нь 
тоос  шиг  хийснэ.  Учир  нь  тэд  түмэн  цэргийн  ЭЗЭНий  хуулийг  үл 
тоомсорлон, Израилийн Ариун Нэгэний үгийг үзэн ядсан.

Иоел  1:12  Усан  үзмийн  мод  гандан,  инжрийн  мод  хатжээ.  Анарын  мод, 
далдуу  мод,  алимын мод болон  талбайн бүх  модод хувхайран  хатав. 
Хүний хөвгүүдээс баяр баясгалан алга болов.

Хосеа  13:15  Тэр хулсан дунд цэцэглэн хөгжсөн ч дорны салхи салхилж, 
ЭЗЭНий салхи цөлөөс ирж байна. Түүний оргилуурууд нь ширгэж, булаг 
нь  хатах  болно.  Энэ  нь  түүний  бүх  л  үнэт  эдлэлийн эрдэнэсийн  санг 
хоосруулна

Илчлэлт  22:1  Тэр надад Бурханы болон Хурганы сэнтийнээс гарах талст 
мэт гялалзсан амийн усны голыг үзүүлсэн нь

Иохан  4:10  Бид  Бурханыг  хайрласан  бус,  харин  Тэр  биднийг  хайрлаж, 
бидний нүглийн төлөө Хүүгээ эвлэрүүлэл болгон илгээсэн билээ. Үүнд 
хайр байгаа юм.

Иохан 4:14  Эцэг нь Хүүгээ ертөнцийн Аврагч болгон илгээснийг бид үзсэн 
бөгөөд гэрчилж байна

Сургаалт  Үгс  13:14  Мэргэн  хүний  сургаал  амьдралын  ундарга  бөгөөд 
Үхлийн занганаас холдуулдаг.



Сургаалт Үгс  14:27  ЭЗЭНээс эмээхүй нь амийн ундарга болой. Энэхүү эх 
булаг нь үхлийн зангыг зайлуулах боломжтой.

Езекиел 13:17-23 — Одоо хүний хүү чи өөрийн зүрхнээсээ эш үзүүлж буй, 
чиний  ард  түмний  охидын  эсрэг  царайгаа  хандуул.  Тэдний  эсрэг  эш 
үзүүлж, 18 "Эзэн БУРХАН ийнхүү айлдаж байна. «Бүх бугуйнд шидэт уяаг 
оёж,  амийг  нь  авлахаар  янз  бүрийн  өндөртэй  хүмүүсийн  толгойд 
зориулан  гивлүүр  хийгч  эмэгтэйчүүд гаслантай яа.  Та  нар  Миний ард 
түмний амийг авлаад, харин бусдын амийг өөрсөддөө хадгалах уу? 19 
Худлыг  сонсож  буй  Миний  ард  түмэнд  худал  хэлснээрээ  үхэх  ёсгүй 
хүмүүсийг үхүүлж, амьдрах ёсгүй хүмүүсийг амьдруулахаар атга арвай, 
зүсэм талхны төлөө та нар Намайг Миний ард түмэнд бузарлав»"  гэж 
өгүүл. 20 Тиймийн тулд Эзэн БУРХАН ийнхүү айлдаж байна. — Харагтун, 
тэнд  шувуу  мэт  амийг  авлах  та  нарын шидэт  уяаны эсрэг  Би  байгаа 
бөгөөд  Би  тэдгээрийг  та  нарын  гараас  тасална.  Та  нарын  шувуу  мэт 
агнах тэдгээр амиудыг ч хүртэл, тэднийг Би явуулах болно. 21 Би бас та 
нарын гивлүүрүүдийг хуу татаж,  Өөрийн ард түмнийг та нарын гараас 
чөлөөлнө. Тэд авлагдахаар та нарын гарт хойшид байхгүй байх болно. 
Та  нар  Намайг  ЭЗЭН  гэдгийг  мэдэх  болно.  22  Учир  нь  Би  түүнийг 
гашуудуулаагүй байхад та нар зөвт хүнийг худал хуурмагаар мохоосон 
атлаа,  харин  хорон  муу  үйлстэнийг  өөрийнх  нь  хорон  муу  замаас 
салгалгүй,  амиа  хамгаалахгүй  байхад  урамшуулсан.  23  Тиймийн  тулд 
эмэгтэйчүүд  та  нар  цаашид  хуурмаг  үзэгдлийг  үзээгүй,  эсвэл  мэргэ 
төлгийг үйлдэхгүй. Би Өөрийн ард түмнийг та нарын гараас чөлөөлнө. 
Ийнхүү та нар Намайг ЭЗЭН гэдгийг мэдэх болно.

Иеремиа 21:8 Та нар мөн энэ хүмүүст "ЭЗЭН ингэж айлдаж байна. «Үзэгтүн, 
Би та нарын өмнө амь болон үхлийн замыг тогтоодог.

Иов 34:22 Гэм бурууг үйлдэгчид өөрсдийгөө нууж болохоор харанхуй, эсвэл 
гүн сүүдэр байдаггүй билээ.

Дуулал  16:10  Учир нь Та миний сэтгэлийг  Үхэгсдийн оронд орхихгүй.  Та 
Өөрийн Ариун Нэгэнд ч ялзрахыг зөвшөөрөхгүй.

Дуулал  23:4  Үхлийн  харанхуйн  хөндийгөөр  туулавч  Би  хор  хөнөөлөөс 
айхгүй, Учир нь Та надтай хамт байна. Таны саваа, Таны таяг намайг 
тайвшруулдаг.

Дуулал 30:3 ЭЗЭН, Та миний сэтгэлийг Үхэгсдийн орноос татан гаргасан. Би 
нүх уруу доошоо явахгүйн тулд Та намайг амьд үлдээсэн.

Дуулал  49:15  Харин Бурхан миний сэтгэлийг Үхэгсдийн орны эрхшээлээс 
аварна. Учир нь Тэр намайг хүлээн авна. Села

Дуулал 56:13 Учир нь Та миний амийг үхлээс, Түүгээр ч барахгүй, амьдын 
гэрэлд Бурханы өмнө намайг алхуулахын тулд Миний хөлийг бүдрэхээс 
аварсан.



Дуулал 68:20 Бидний хувьд Бурхан бол авралын Бурхан юм. Үхлээс зайлах 
нь Эзэн болох БУРХАНых юм.

Дуулал  89:48  Ямар хүн үхлийг үзэлгүй амьдарч чадах вэ? Тэрээр өөрийн 
сэтгэлийг Үхэгсдийн орны эрхшээлээс аварч чадах уу? Села

Дуулал  102:19,20  Учир  нь  Тэр  Өөрийн  ариун  өндөрлөгөөс  харсан. 
Тэнгэрээс ЭЗЭН газар дэлхийг ширтсэн. 20 Энэ нь хоригдлын ёолохыг 
сонсож, Үхлийн ял авсан хүмүүсийг чөлөөлөхийн тулд юм.

Дуулал 116:8 Учир нь Та миний сэтгэлийг үхлээс, Нүдийг минь нулимснаас, 
Хөлийг минь бүдрэхээс аварсан билээ.

Сургаалт Үгс 10:2 Шударга бусаар олж авсан юмс ашгийг эс авчирна. Харин 
шударга зөв байдал үхлээс гэтэлгэдэг юм.

Исаиа 26:19 Таны үхэгсэд амилж, тэдний цогцос босно. Тоосонд хэвтэгчид 
ээ! Бос, баярлан хашхирагтун. Таны шүүдэр нь гэрлүүдийн шүүдэр мэт 
билээ. Газар нь сүнс сүгүүдийг гаргана.

Иохан  5:28,29  Үүнд  бүү  гайхагтун.  Учир  нь  булшинд  байгчид  бүгдээрээ 
Түүний дууг сонсон, 29 гарч ирэх цаг ирж байна. Сайн үйлийг үйддсэн 
хүмүүс  нь  амийн  амилалтуруу,  муу  үйлийг  үйлдсэн  хүмүүс  нь  ялын 
амилалт уруу гарч ирнэ.

Иохан  10:28  Би  тэдэнд  мөнх  амийг  өгнө.  Тэд  хэзээ  ч  мөхөхгүй  бөгөөд 
тэднийг хэн ч Миний гараас булаахгүй.

Иохан  11:43,44  Тэр ийн айлдаад, чанга дуугаар — Лазар,  гараад ир гэж 
хашхирав. 44 Үхсэн хүн гар, хөл нь оршуулгын боолтоор боолттой, нүүр 
нь  алчуураар  ороолттой  чигээрээ  гарч  ирэв.  Есүс  тэдэнд  —  Тайлж, 
түүнийг явуул гэв.

Иохан  12:17  Есүс  Лазарыг  булшнаас  дуудаж,  үхэгсдээс  амилуулахад  нь 
Түүнтэй хамт байсан олон түмэн Есүсийг гэрчилж байлаа.

Иохан 17:2 Таны Надад өгсөн бүх хүнд Хүү чинь мөнх амийг өгөхийн тулд 
бүх махан биеийг захирах эрхийг Та Надад өгсөн билээ.

1 Коринт 15:19-26 Хэрэв бид зөвхөн энэ амьдралдаа Христ дотор найдсан 
бол бид бүх хүмүүсээс хамгийн өрөвдөлтэй нь болно. 20 Харин чухамдаа 
Христ  үхэгсдээс  амилуулагдсан  бөгөөд  нойрсогсдоос  анхны  үр  жимс 
мөн. 21 Учир нь үхэл нь нэг хүнээр ирсэн тул үхэгсдийн амилалт нь мөн 
нэг  хүнээр  иржээ.  22  Адам  дотор  бүгд  үхдэгчлэн  Христ  дотор  бүгд 
амьдруулагдах болно. 23 Харин тус бүр өөрийн дараалал дотор байна. 
Христ бол анхны үр жимс юм. Дараа нь Христийн хүмүүс Түүнийг ирэхэд 
амилуулагдана.  24  Тэр  бүх  удирдлага,  эрх  мэдэл,  хүчийг  хүчингүй 
болгон, Бурхан ба Эцэгт хаанчлалыг тушаах үед төгсгөл ирнэ. 25 Учир нь 
Тэр бүх дайснуудаа Өөрийн хөл дороо оруулах хүртэл ноёрхох ёстой. 26 
Эцэст нь устгагдах дайсан бол үхэл мөн.

2  Коринт  1:9,10  Бид өөрсөддөө бус, харин үхэгсдийг амилуулдаг Бурханд 



найдахын  тулд  бид  өөрсдийнхөө  дотор  үхлийн  ялтай  байсан.  10  Тэр 
биднийг тийм аймшигт үхлээс аварсан бөгөөд аврах болно. Тэр биднийг 
дахиж аварна гэж бид Түүнд өөрсдийн найдвараа тавьсан байв.

2  Коринт  3:6  Тэр  биднийг  үсгээр  бус,  харин  Сүнсээр  шинэ  гэрээний 
үйлчлэгчид байх чадвартай болгожээ. Учир нь үсэг бол хөнөөдөг, харин 
Сүнс бол амь өгдөг аж.

Колоссай  1:21,22  Хэдийгээр  та нар урьд нь холдуулагдсан бөгөөд бузар 
үйлсээрээ  оюун  ухаан дотроо дайснууд  болсон боловч  22  эдүгээ  Тэр 
Өөрийнхөө өмнө та нарыг ариун, өө сэвгүй бөгөөд гэм зэмгүй байлгахын 
тулд махан бие доторх Өөрийн үхлээрээ эвлэрүүлсэн билээ.

Еврей  2:9  Харин Бурханы нигүүлслээр хүн бүрийн төлөө үхлийг амсахын 
тулд тэнгэр элч нараас арай дорд болгогдсон бөгөөд үхлийн зовлонгийн 
учир  цог  жавхлан  хийгээд  хүндэтгэлийн  титэм  өмссөн  Есүсийг  бид 
хардаг.

Еврей  2:14,15  Тийнхүү хүүхдүүд нь цус ба махан биеийн тасархай болов. 
Түүнчлэн  Тэр  Өөрөө бас  тасархай болсон.  Ингэснээр  Тэр  үхлийн  хүч 
буюу  диаволыг  үхлээрээ  устгаж,  15  бүх  насаараа  үхлийн  айдсаар 
боолчлогдож байсан тэдгээр хүмүүсийг чөлөөлөх юм.

Еврей 11:5 Итгэлээр Енох үхлийг үзэлгүй дээш аваачигдсан. Бурхан түүнийг 
дээш  аваачсан  учраас  тэр  олдсонгүй.  Тэр  аваачигдахынхаа  өмнө 
Бурханд таалагдсан тул гэрчлэл хүлээн авчээ.

1 Петр 3:18 Учир нь Христ ч биднийг Бурханд аваачихын тулд зөвт нь зөвт 
бус хүмүүсийн оронд нэг удаа нүглийн төлөө үхсэн. Ингэхдээ махан бие 
дотор үхэж, сүнс дотор амилуулагдав.

2 Петр 1:3 Өөрийнхөө алдар ба давуу чанараараа биднийг дуудсан Түүний 
жинхэнэ мэдлэгээр дамжуулан Түүний бурханлаг хүч бидэнд амь болоод 
бурханлаг байдалд хамаатай бүхнийг соёрхсон.

1 Иохан 3:14 Бид ах дүүсээ хайрладаг учраас үхлээс амь уруу шилжсэнээ 
мэднэ. Үл хайрлагч нь үхлийн дотор байна.

1 Иохан 5:11 Гэрчлэл нь энэ байна. Бурхан бидэнд мөнх амийг өгсөн бөгөөд 
энэхүү амь нь Түүний Хүүтийн дотор байна.

Илчлэлт 21:6 Тэр надад — Энэ нь дууслаа. Би бол Альфа ба Омега, Эхлэл 
ба Төгсгөл. Цангасан нэгэнд Би амийн усны булгаас өгнө.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


