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Roomalaisille  6:23  Sillä  synnin  palkka  on  kuolema,  mutta  Jumalan 
armolahja  on  iankaikkinen  elämä  Kristuksessa  Jeesuksessa,  meidän 
Herrassamme.

Roomalaisille 8:2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on 
vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

2 Timoteus 1:10 mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen 
Jeesuksen  ilmestymisen  kautta,  joka  kukisti  kuoleman  ja  toi  valoon 
elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta,

Hoosea  13:14  Tuonelan  kädestä  minä  heidät  päästän,  kuolemasta  minä 
heidät lunastan. Missä on sinun ruttosi, kuolema, missä sinun surmasi, 
tuonela? Katumus on peitetty minun silmiltäni.

Psalmit  9:14  Armahda  minua,  Herra,  katso,  kuinka  minun  vihamieheni 
minua vaivaavat, sinä, joka nostat minut kuoleman porteista,

Job 6:26 Aiotteko nuhdella sanoja? Tuultahan ovat epätoivoisen sanat.
Job  33:22  Näin  lähenee  hänen  sielunsa  hautaa  ja  hänen  henkensä 

kuolonvaltoja.
Hesekiel  37:12,13  Sentähden  ennusta  ja  sano  heille:  Näin  sanoo  Herra, 

Herra:  Katso,  minä  avaan  teidän  hautanne  ja  nostan  teidät,  minun 
kansani, ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. 13 Ja siitä te 
tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan teidän hautanne 
ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne.

Matteus 27:52 ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista 
nousi ylös.

1 Mooses 2:7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi 
hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

1 Mooses 6:17 Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli  maan 
hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; 
kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva.

1  Mooses  7:15 Ja ne menivät  Nooan  luo  arkkiin  kaksittain,  kaikki  liha, 
kaikki, jossa oli elämän henki.

1 Mooses 7:22 Kaikki, joiden sieramissa oli elämän hengen henkäys, kaikki, 
jotka elivät kuivalla maalla, kuolivat.

Job  12:10  hänen,  jonka  kädessä  on  kaiken  elävän  sielu  ja  kaikkien 
ihmisolentojen henki?" –

Job  33:4  Jumalan  henki  on  minut  luonut,  ja  Kaikkivaltiaan  henkäys 
elävöittää minut.

Apostolien 17:25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän 



jotakin  tarvitsisi,  hän,  joka  itse  antaa  kaikille  elämän  ja  hengen  ja 
kaiken.

Ilmestyskirja 13:15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että 
pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet 
pedon kuvaa, ne tapettaisiin.

Johannes 10:10 Varas ei  tule  muuta kuin varastamaan ja  tappamaan ja 
tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

Jesaja  28:15  Koska  te  sanotte:  "Me  olemme  tehneet  liiton  kuoleman 
kanssa ja tuonelan kanssa sopimuksen; tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se 
meitä  saavuta,  sillä  me  olemme  tehneet  valheen  turvaksemme  ja 
piiloutuneet petokseen" –

Jesaja 28:18 Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois, ja teidän 
sopimuksenne tuonelan kanssa ei kestä; kun vitsaus tulee niinkuin tulva, 
niin se teidät maahan tallaa.

Jesaja 5:24 Sentähden, niinkuin tulen kieli syö oljet ja kuloheinä raukeaa 
liekkiin,  niin  heidän  juurensa  mätänee,  ja  heidän  kukkansa  hajoaa 
tomuna  ilmaan,  sillä  he  ovat  ylenkatsoneet  Herran  Sebaotin  lain  ja 
pitäneet pilkkanansa Israelin Pyhän sanaa.

Jooel  1:12  Viiniköynnöstä  on  kohdannut  kato,  viikunapuu  on  kuihtunut, 
granaattipuu  ja  myös  palmu  ja  omenapuu;  kaikki  kedon  puut  ovat 
kuivettuneet. Niin, häpeään on joutunut ilo, ihmislasten joukosta pois.

Hoosea 13:15 Vaikka hän veljien seassa on hedelmöitseväinen, on itätuuli 
tuleva, on nouseva Herran tuuli erämaasta, ja hänen kaivonsa kuivuu, ja 
hänen lähteensä ehtyy: se on ryöstävä hänen aarteensa, kaikki hänen 
kallisarvoiset kalunsa.

Ilmestyskirja  22:1  Ja  hän  näytti  minulle  elämän  veden  virran,  joka 
kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.

Johannes 4:10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan 
lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: ‘Anna minulle juoda', niin sinä 
pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."

Johannes 4:14 mutta joka juo sitä vettä,  jota minä hänelle annan, se ei 
ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen 
veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

Sananlaskut  13:14  Viisaan  opetus  on  elämän  lähde  kuoleman  paulain 
välttämiseksi.

Sananlaskut  14:27  Herran  pelko  on  elämän  lähde  kuoleman  paulain 
välttämiseksi.

Hesekiel  13:17-23  Ja  sinä,  ihmislapsi,  käännä  kasvosi  kansasi  tyttäriä 
vastaan,  jotka  joutuvat  hurmoksiin  oman  sydämensä  voimasta,  ja 
ennusta heitä vastaan 18 ja sano:  Näin sanoo Herra,  Herra:  Voi  niitä 
naisia,  jotka  sitovat  taikasiteet  kaikkiin  ranteisiin  ja  tekevät  hunnut 



kaikenkorkuisiin  päihin  pyydystääksensä  sieluja!  Toisia  sieluja  te 
pyydystätte minun kansaltani pois, toisten sielujen annatte elää omaksi 
eduksenne.  19  Ja  te  häpäisette  minut  kansani  edessä  muutamista 
ohrakourallisista ja leipäpalasista, kun kuoletatte sieluja, joiden ei olisi 
kuoltava,  ja  annatte  elää  sielujen,  jotka  eivät  saisi  elää;  kun 
valhettelette minun kansalleni, joka kuuntelee valhetta. 20 Sentähden, 
näin sanoo Herra, Herra: Minä käyn käsiksi teidän taikasiteisiinne, joilla 
olette  pyydystäneet  sieluja  niinkuin  lintuja,  ja  revin  ne  teidän 
käsivarsistanne  ja  lasken  ne  sielut  irti–sielut,  jotka  te  olette 
pyydystäneet–niinkuin  linnut.  21  Ja  minä  revin  teidän  huntunne  ja 
pelastan kansani teidän käsistänne, niin etteivät he enää joudu teidän 
kätenne  saaliiksi;  ja  te  tulette  tietämään,  että  minä  olen  Herra.  22 
Koska  olette  valheella  murehduttaneet  vanhurskaan  sydämen,  vaikka 
minä  en  tahtonut  häntä  murehduttaa,  ja  olette  vahvistaneet 
jumalattoman käsiä, ettei hän kääntyisi pahalta tieltänsä ja saisi elää, 
23  sentähden  ette  enää  saa  petosnäkyjä  nähdä  ettekä  ennustella 
ennustelujanne,  vaan  minä  pelastan  kansani  teidän  käsistänne;  ja  te 
tulette tietämään, että minä olen Herra."

Jeremia 21:8 Ja sano tälle kansalle: Näin sanoo Herra: Katso, minä panen 
teidän eteenne elämän tien ja kuoleman tien.

Job  34:22  Ei  ole  pimeyttä,  ei  pilkkopimeää,  johon  voisivat  piiloutua 
väärintekijät.

Psalmit  16:10  Sillä  sinä  et  hylkää  minun  sieluani  tuonelaan  etkä  anna 
hurskaasi nähdä kuolemaa.

Psalmit 23:4 Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi 
mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani;  sinun vitsasi ja sauvasi 
minua lohduttavat.

Psalmit 30:4 Herra, sinä nostit minun sieluni tuonelasta, sinä herätit minut 
henkiin hautaan vaipuvien joukosta.

Psalmit 49:16 Mutta minun sieluni Jumala lunastaa tuonelan vallasta, sillä 
hän ottaa minut huomaansa. Sela.

Psalmit 56:14 Sillä sinä pelastit minun sieluni kuolemasta, minun jalkani 
kompastumasta,  että  minä  vaeltaisin  Jumalan  edessä,  eläväin 
valkeudessa.

Psalmit 68:21 Meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra, Herra, joka 
kuolemasta vapahtaa.

Psalmit  89:49  Kuka  on  se  mies,  joka  jää  eloon  eikä  kuoloa  näe,  joka 
pelastaa sielunsa tuonelan kädestä? Sela.

Psalmit  102:20,21  että  hän  katseli  pyhästä  korkeudestaan,  että  Herra 
katsoi  taivaasta  maahan,  21  kuullaksensa  vankien  huokaukset, 
vapauttaaksensa kuoleman lapset,



Psalmit 116:8 Sillä sinä olet pelastanut minun sieluni kuolemasta, minun 
silmäni kyynelistä, jalkani kompastumasta.

Sananlaskut  10:2  Vääryyden  aarteet  eivät  auta,  mutta  vanhurskaus 
vapahtaa kuolemasta.

Jesaja  26:19  Mutta  sinun  kuolleesi  virkoavat  eloon,  minun  ruumiini 
nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä 
sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille.

Johannes  5:28,29  Älkää  ihmetelkö  tätä,  sillä  hetki  tulee,  jolloin  kaikki, 
jotka haudoissa ovat,  kuulevat hänen äänensä 29 ja tulevat esiin,  ne, 
jotka ovat hyvää tehneet,  elämän ylösnousemukseen, mutta ne,  jotka 
ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.

Johannes 10:28 Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä 
huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.

Johannes  11:43,44  Ja  sen  sanottuansa  hän  huusi  suurella  äänellä: 
"Lasarus,  tule  ulos!"  44  Ja  kuollut  tuli  ulos,  jalat  ja  kädet  siteisiin 
käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus 
sanoi heille: "Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä".

Johannes 12:17 Niin kansa, joka oli ollut hänen kanssansa, kun hän kutsui 
Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista, todisti hänestä.

Johannes 17:2 koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että 
hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut.

Apostolien 17:25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän 
jotakin  tarvitsisi,  hän,  joka  itse  antaa  kaikille  elämän  ja  hengen  ja 
kaiken.

1  Korinttolais  15:19-26  Jos  olemme  panneet  toivomme  Kristukseen 
ainoastaan  tämän  elämän  ajaksi,  niin  olemme  kaikkia  muita  ihmisiä 
surkuteltavammat.  20  Mutta  nytpä  Kristus  on  noussut  kuolleista, 
esikoisena  kuoloon  nukkuneista.  21  Sillä  koska  kuolema  on  tullut 
ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen 
kautta.  22  Sillä  niinkuin  kaikki  kuolevat  Aadamissa,  niin  myös  kaikki 
tehdään eläviksi Kristuksessa, 23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena 
Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; 24 sitten tulee 
loppu,  kun  hän  antaa  valtakunnan  Jumalan  ja  Isän  haltuun, 
kukistettuaan  kaiken  hallituksen  ja  kaiken  vallan  ja  voiman.  25  Sillä 
hänen  pitää  hallitseman  "siihen  asti,  kunnes  hän  on  pannut  kaikki 
viholliset  jalkojensa  alle".  26  Vihollisista  viimeisenä  kukistetaan 
kuolema.

2 Korinttolais 1:9,10 ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, 
ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. 10 
Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, 
ja  häneen  me  olemme  panneet  toivomme,  että  hän  vielä  vastakin 



pelastaa,
2 Korinttolais 3:6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden 

liiton  palvelijoita,  ei  kirjaimen,  vaan  Hengen;  sillä  kirjain  kuolettaa, 
mutta Henki tekee eläväksi.

Kolossal 1:21,22 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne 
hänen  vihamiehiänsä  pahoissa  teoissanne,  hän  nyt  on  sovittanut  22 
Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä 
ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,

Hebrealais  2:9  Mutta  hänet,  joka  vähäksi  aikaa  oli  tehty  enkeleitä 
halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen 
tähden  kirkkaudella  ja  kunnialla  seppelöidyksi,  että  hän  Jumalan 
armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.

Hebrealais  2:14,15  Koska  siis  lapsilla  on  veri  ja  liha,  tuli  hänkin  niistä 
yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, 
jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen, 15 ja vapauttaisi kaikki 
ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden 
alaisia.

Hebrealais  11:5 Uskon kautta otettiin  Eenok pois,  näkemättä  kuolemaa, 
"eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois". Sillä ennen 
poisottamistaan  hän  oli  saanut  todistuksen,  että  hän  oli  otollinen 
Jumalalle.

1 Pietari  3:18 Sillä  myös Kristus kärsi  kerran kuoleman syntien tähden, 
vanhurskas  vääräin  puolesta,  johdattaaksensa  meidät  Jumalan  tykö; 
hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,

2  Pietari  1:3  Koska  hänen  jumalallinen  voimansa  on  lahjoittanut  meille 
kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa 
kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,

1 Johannes 3:14 Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me 
rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa.

1  Johannes  5:11  Ja  tämä  on  se  todistus:  Jumala  on  antanut  meille 
iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

Ilmestyskirja 21:6 Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja 
O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

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

COS-HAD.org


