
Tatar -   Изге Язманың   - Free from Death Scriptures

Римлыларга 6:23 Чµнки гµнаћ µчен әђер – үлем, ә инде Иећоваћыныњ 
мәрхәмәт бүләге – Раббыбыз Мәсих Гайсәдә мәњгелек тормыш.

Римлыларга 8:2 чµнки тормыш бирүче Рухныњ кануны Мәсих Гайсә 
аркылы сине гµнаћ вә үлем кануныннан азат итте.

2 Тимутегә 1:10  хәзер исә аны Коткаручыбыз Мәсих Гайсәнењ килүе аша 
күрсәткән. Ә Мәсих Гайсә үлемне юкка чыгарган ћәм, Яхшы хәбәр 
аркылы, тормыш вә үлемсезлекне ирешә алырлык иткән.

Ћошея 13:14 Эфраимнәрне Мин сүлеләр дөньясыннан йолып 
калырмынмы?! Үлемнән коткарырмынмы?! И әҗәл! Кайда синең үләт 
зәхмәтләрең? И үлеләр дөньясы! Кайда синең чага торган угың? Мин 
инде кызгану күрсәтмәм!

Хизәкил 37:12,13 Иећоваћ open graves & bring out people - Ачылыш 20:13 
Дињгез үзендә булган үлгәннәрне бирде. үлем ћәм үлем патшалыгы да 
үзендә булган үлгәннәрне бирделәр. Бу үлгән кешеләр ћәркайсысы үз 
эшләренә карата хµкем ителделәр.

Маттай 27:52 каберләр ачылып китеп, үлгән изгеләр арасыннан күбесе 
терелтеп торгызылдылар.

Рәсүлләр 17:25  ћәм Ул кешеләрнењ Ања хезмәт итүләренә мохтађ түгел. 
Ул үзе ћәркемгә тормыш, сулыш ћәм барлык нәрсәне бирә. (Әюбнењ 
12:10)

Ачылыш 13:15 Беренче ђанварныњ сыны сµйләсен ћәм ања табынмаган 
ћәркем үлемгә бирелсен µчен, икенче ђанварга ул сынга ђан кертергә 
рµхсәт ителде.

Яхъя 10:10 Карак ул урлау, үтерү ћәм ћәлак итү µчен генә килә. Мин исә 
аларныњ тормышы булсын, тормышы мул булсын дип килдем.

Ишагыйя 28:15,18 Сез болай дисез: «Без үлем белән килешү төзедек, 
үлеләр дөньясы белән сүз беркеттек, һәлакәтле ташкын безгә тими 
үтәчәк, чөнки без ялганны – сыену урыны, алдауны яшеренү урыны 
иттек». 18 Үлем белән төзегән килешүегез бетереләчәк, үлеләр дөньясы
белән беркеткән сүзегез җимереләчәк. Һәлакәтле ташкын сезне юып 
алып китәчәк:

Ћошея 13:15 Эфраим үз туганнары арасында мул җимешле булса да, 
чүлдән күтәрелеп, көнчыгыштан Раббының җиле килер һәм Эфраимнең 
чишмәләрен киптереп, коеларын корытып бетерер, хәзинәдәге барлык 
зиннәтләрен очыртып алып китәр».

Ачылыш 22:1 Шуннан соњ, фәрештә миња Иећоваћыныњ ћәм Бәрәннењ 
тәхетеннән чыккан, кристалл сыман ялтырап торган тереклек суы 
елгасын күрсәтте.



Яхъя 4:10  Гайсә ања болай ђавап бирде: – Иећоваћыныњ бүләген белсәњ 
ћәм синнән: «Миња эчәргә бирче», – дип сораучыныњ кем икәнен 
белсәњ, син үзењ Аннан сорар идењ, ћәм Ул сиња тереклек суы бирер 
иде.

Яхъя 4:14  ә Мин бирәчәк суны эчкән кеше ћичкайчан сусамас. Мин биргән 
су ањарда мәњгелек тормышка ага торган чишмәгә әвереләчәк.

Хизәкил 13:17-23 Ә син, адәм углы, йөзеңне үз халкың кызларына, үз 
фаразларына нигезләнеп пәйгамбәрлек иткән кызларына бор һәм 
аларга каршы пәйгамбәрлек ит. 18 Аларга, Хуҗа-Раббы болай дип әйтә, 
диген: «Кешенең җанын аулау өчен, һәр кул беләзегенә сихер 
бәйләвече тегүчеләргә һәм башларына төрле озынлыктагы бөркәнчек 
әзерләүчеләргә кайгы! Минем халкымның җаннарын аулап, үз 
җаннарыгызны коткарып кала алырсызмы сез?! 19 Берничә уч арпа, 
берничә икмәк телеме хакына сез, үләргә тиеш булмаганнарның 
җаннарын кыеп һәм яшәргә тиеш булмаган җаннарны исән калдырып, 
ялган сөйләгәнне тыңлаучы халыкны алдалап, халкым алдында Мине 
хур итәсез».20 Шуңа күрә Хуҗа-Раббы болай дип әйтә: «Кош аулаган 
сыман, җан аулау өчен теккән сихер бәйләвечләрегезгә каршы чыгып, 
аларны кулыгыздан йолкып алам һәм, сез кош аулаган сыман, аулаган 
җаннарны иреккә җибәрәм. 21 Бөркәнчекләрегезне ертып ташлап, 
халкымны сезнең кулдан йолып алам, алар инде сезнең табыш булмас; 
һәм Минем Раббы икәнемне белерсез. 22 Мин тәкъва кешене кайгыга 
салырга теләмәгәндә, сез, ялган сүз әйтеп, аны кайгыга салган өчен һәм
тормышларын саклап калмасын дип яман кешеләрне яман юлларыннан 
бормаган өчен, 23 сез инде ялган күренешләр күрмәссез һәм күрәзәлек 
итмәссез; Мин Үз халкымны сезнең кулдан йолып алам; һәм сез Минем 
Раббы икәнемне белерсез ».

Иремия 21:8 - Маттай 7:13,14 Тар капкадан керегез, чµнки ћәлакәткә илтүче
юл ђињел, капкасы да кињ, ћәм күпләр шул капкадан керәләр. 14 Ә 
тормышка керә торган капка кысан, юлы тар, ћәм аны азлар гына таба.

Кинаяләр 10:2 - Римлыларга 5:21  Шулай итеп, кешеләрне үлемгә китереп, 
алар µстеннән гµнаћ хакимлек иткән кебек, Иећоваћыныњ мәрхәмәте дә
хаклык белән хакимлек итәр ћәм Раббыбыз Гайсә Мәсих аркылы 
мәњгелек тормышка илтер.

Маттай 15:4 Иећоваћы: «Атањны ћәм анањны хµрмәт ит» ћәм «Атасын ћәм
анасын хурлаган кеше үтерелергә тиеш», – дип әйткән.

Марк 13:22 Чµнки ялган мәсихләр ћәм ялган пәйгамбәрләр килерләр, әгәр 
килеп чыкса, сайланганнарны алдау µчен, галәмәтләр ћәм могђизалар 
күрсәтерләр.

Яхъя 5:28/29 Моња гађәпләнмәгез, чµнки кабердәгеләрнењ ћәммәсе 
Иећоваћы Улыныњ тавышын ишетеп, яхшылык эшләгәннәр – яшәү µчен,
ә явызлык эшләгәннәр – хµкем ителү µчен каберләрдән чыгачак вакыт 



якынлашып килә. (Ишагыйя 26:19)
Яхъя 10:28  Гайсә ања: – Син дµрес ђавап бирдењ; шулай эшлә ћәм 

яшәрсењ, – диде.
Яхъя 11:43,44 Кайгы сезгә, фарисейләр, сез гыйбадәтханәләрдә ињ яхшы 

урыннарда утыруны ћәм ђыелыш мәйданнарында үзегезне ихтирам итеп
сәламләүне яратасыз. 44 Кайгы сезгә, чµнки сез – кешеләр белмичә 
таптап йµри торган билгесез каберләр тµсле.

Яхъя 12:17 Бай эченнән генә болай дип фикер йµрткән: «Инде миња нәрсә 
эшләргә? Ашлыгымны салыр урыным юк».

Яхъя 17:2 Син Ања биргән кешеләрнењ барысына да Ул мәњгелек тормыш
бирсен µчен, Ања бµтен кешеләр µстеннән хакимлек бирдењ.

1 Кѳринтлеләргә 15:19-26 Мәсихкә бу тормышта гына µмет багласак, без 
барлык кешеләргә караганда да кызганычрак. 20 Әмма ләкин чыннан да 
Мәсих үлеләр арасыннан беренче булып терелеп торды. 21 Чµнки, үлем 
кеше аша килгән кебек, үледән терелеп тору да бер Кеше аша килде. 22 
Адәм аркасында ћәммәсе үлгән кебек, Мәсих бәрабәренә ћәммәсе 
яњадан тереләчәк. 23 Ћәркем үз чиратында: беренче булып Мәсих, 
соњыннан, Ул килгәндә, Аныкылар тереләчәк. 24 Шуннан соњ ахыры 
килер, Ул, ћәртµрле ђитәкчелекне, хакимиятне, кодрәтне юкка чыгарып, 
Патшалыкны Ата-Иећоваћыга тапшырачак. 25 Чµнки барлык 
дошманнарын үз аягы астына салганга кадәр Мәсих патшалык итәргә 
тиеш. 26 Ћәм соњгы дошман – үлем юкка чыгарылачак.

2 Кѳринтлеләргә 1:9-11 үзебезгә-үзебез таяну µчен түгел, бәлки үлеләрне 
терелтүче Иећоваћыга таяну µчен, без үзебезне үлемгә хµкем 
ителгәннәр кебек хис иттек. 10/11 Иећоваћы безне дәћшәтле үлемнән 
коткарды ћәм коткарачак, безнењ µчен кылган догаларыгыз белән безгә 
сез дә ярдәм иткәнгә күрә, Аныњ киләчәктә дә коткарачагына µмет 
баглыйбыз. Шулай итеп, күпләрнењ ялваруларына ђавап итеп безгә 
бирелгән мәрхәмәт бүләге хакына күпләр безнењ µчен Иећоваћыга 
рәхмәт укыйлар.

2 Кѳринтлеләргә 3:6 Ул безне яња килешү хезмәтчеләре булырга сәләтле 
итте. Яња килешү, язылган канунга түгел, Рухка нигезләнгән, чµнки 
язылган канун үтерә, ә Рух тормыш бүләк итә.

Кѳлессәйлеләргә 1:21,22 Ћәм сезне, фикерегез ћәм яман эшләрегез 
аркасында элегрәк Иећоваћыга чит ћәм дошман булганнарны, 22 хәзер 
үз алдында изге, кимчелексез ћәм гаепсез итеп күрсәтү µчен, Улыныњ 
тәне аркылы, Аныњ үлеме аша үзе белән татулаштырды.

2 Тимутегә 3:8,9 Янис ћәм Ямбрис Мусага каршы килгән кебек, бозык 
акыллы ћәм иманда файдасыз булган бу кешеләр шулай ук хакыйкатькә 
каршы киләләр. 9 Әмма ерак китә алмаслар, чµнки тегеләрнењ 
акылсызлыгы мәгълүм булган күк, аларныкы да ћәммәсенә ачык 
күренер.



Еврейләргә 2:9 Әмма без, Иећоваћы мәрхәмәте аркасында, ћәр кеше µчен 
үлсен дип, беркадәр вакытка фәрештәләрдән түбәнрәк куелган Гайсәне 
күрәбез. Хәзер без Аны газап чиккәне ћәм үлгәне аркасында дан вә 
кадер-хµрмәт тађы кигән хәлдә күрәбез.

Еврейләргә 2:14,15 Бу балаларныњ каны вә тәне бар. Гайсә, үз үлеме аша,
үлемгә баш булган иблиснењ хакимлеген юк итәр µчен, 15 гомере буена 
үлемнән куркып, кол булып яшәгән кешеләрне азат итәр µчен, үзе дә 
кешеләр кебек булды.

Еврейләргә 11:5 Иман аркасында Ханух, үлемне кичермичә, бу дµньядан 
алынган. Аны бер ђирдән дә таба алмадылар, чµнки Иећоваћы аны үз 
янына алган иде. Аныњ турында, ул дµньядан алынганчы Иећоваћыга 
ярый алган, дип әйтелә Изге язмада.

1 Петер 3:18 Чµнки Мәсих, безне Иећоваћы янына алып бару µчен, 
гµнаћлы кешеләр урынына гадел Кеше буларак, гµнаћларыбыз µчен бер 
тапкыр үлде. Аныњ тәне үлемгә тапшырылды, әмма Иећоваћы Аны 
үзенењ Рухы белән терелтте.

2 Петер 1:3 үзенењ даны ћәм камиллеге белән безне Чакырган Затны 
танып белүебез аша Аныњ илаћи кодрәте безгә Иећоваћыга яраклы 
итеп яшәргә кирәк булган ћәммә нәрсәне бүләк иткән.

2 Петер 2:1,3 Әмма ләкин Исраил халкы арасында ялган пәйгамбәрләр дә 
булганнар. Шулай ук, сезнењ арагызда да ялган µйрәтүчеләр булыр. 
Алар яшерен рәвештә ћәлакәткә китерүче ялган тәгълиматны арагызда 
тарата башларлар, хәтта үзләрен йолып алган Хµкемдарны да инкяр 
итеп, үз µсләренә кµтелмәгән ћәлакәт китерерләр. 3 Бу ялган 
µйрәтүчеләр, комсызланып, үзләре уйлап чыгарган риваятьләре 
ярдәмендә сездән файдаланырлар. Алар µстеннән инде күптәннән 
хµкем тора, аларныњ ћәлакәте котылгысыз.

1 Яхъя 3:14 Без үлемнән тормышка күчкәнебезне беләбез, чµнки имандаш 
туганнарыбызны яратабыз. Яратмаучы үлем эчендә тора.

1 Яхъя 5:11 Ул шаћитлек исә шуннан гыйбарәт: Иећоваћы безгә мәњгелек 
тормыш бирде ћәм ул тормыш – Аныњ Улында.

Ачылыш 21:6 Ул миња әйтте: «Гамәлгә ашты! Мин – Альфа ћәм Омега, 
Башы ћәм Ахыры. Сусаучыга Мин тереклек суы чишмәсеннән эчәргә 
бушлай бирәм. (Кинаяләр 14:27)

Ишагыйя 5:24 rotton root
Йоил 1:12 withered joy
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