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Roomlastele 6:23 Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene
elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Roomlastele 8:2 Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud
su patu ja surma seadusest.

2 Timoteosele 1:10 nüüd on aga saanud avalikuks meie Päästja Kristuse
Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi
kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse,

Iiob 5:2 Tõesti, meelehärm tapab meeletu ja õhin surmab narri.
Hoosea 13:14 Kas peaksin nad vabastama põrgu käest? Kas peaksin nad

lunastama  surmast?  Surm,  kus  on  su  okkad?  Põrguhaud,  kus  on  su
astel? Kaastunne on peidus mu silme eest.

Psalmid  9:13 Sest  veresüü kättemaksjana tuletab  ta  neid  meelde;  ta  ei
unusta hädaliste kisendamist.

Iiob 6:26 On teil kavatsus mu sõnu laita? Kas meeltheitja kõne peaks olema
nagu tuul?

Iiob 33:22 Nõnda ligineb ta hing hauale ja ta elu sellele, mis toob surma.
Hesekiel 37:12,13 Seepärast kuuluta prohvetlikult ja ütle neile: Nõnda ütleb

Issand Jumal: Vaata, ma avan teie hauad ja toon teid, oma rahva, teie
haudadest välja ja viin teid Iisraeli maale. 13 Ja te saate tunda, et mina
olen  Issand,  kui  ma  avan  teie  hauad  ja  toon  teid,  oma  rahva,  teie
haudadest välja.

Matteuse  27:52  ja  hauakambrid  avanesid  ja  ärkas  üles  palju  magama
uinunud pühade ihusid

1 Moosese 2:7 Ja Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja
puhus tema ninasse eluhinguse: nõnda sai inimene elavaks hingeks.

1 Moosese 6:17 Sest vaata, ma saadan veeuputuse maa peale ja hävitan
taeva alt kõik liha, kus eluvaim sees on; kõik, mis maa peal on, peab
hinge heitma!

1 Moosese 7:15 Ja need tulid Noa juurde laeva kahekaupa kõigest lihast,
kus eluvaim sees on.

1 Moosese 7:22 Kõik, kellel eluvaimu hingus ninas oli, kõik, kes olid kuival
maal, need surid.

Iiob 12:10 kelle käes on kõigi elavate hing ja iga lihase inimese vaim.
Iiob  33:4  Jumala  Vaim  on  mind  loonud  ja  Kõigevägevama  hingeõhk  on



andnud mulle elu.
Apostlite  17:25  ega  lase  ennast  ka  inimkätega  teenida,  nagu  oleks  tal

midagi vaja, - tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik.
Ilmutus  13:15  Talle  anti  meelevald  anda  vaimu  metsalise  kujule,  et  ka

metsalise kuju räägiks ja teeks, et tapetaks igaüks, kes ei kummarda
metsalise kuju.

Johannese  10:10  Varas  ei  tule  muu  pärast  kui  varastama  ja  tapma  ja
hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.

Jesaja 28:15 sest te ütlete: 'Me oleme sõlminud surmaga lepingu ja loonud
põrguhauaga liidu - tulgu või uputusetulv, meieni see ei ulatu, sest me
valisime oma varjupaigaks vale ja pugesime pelgu pettusesse.'

Jesaja 28:18 Teie leping surmaga lõpeb ja teie liit põrguhauaga ei püsi: kui
uputusetulv teist üle käib, muutute selle tallermaaks.

Jesaja 5:24 Sellepärast - nagu tulekeel sööb kõrsi ja kuluhein vajub kokku
leegis, nõnda kõduneb nende juur ja nende õied muutuvad tolmuks, sest
nad on hüljanud vägede Issanda Seaduse ja on põlanud Iisraeli  Püha
sõna.

Joel 1:12 Viinapuud on äpardunud ja viigipuud närbunud, granaatõunapuu,
samuti palm ja õunapuu - kõik puud on kuivanud; tõesti, rõõm on häbiga
lahkunud inimlaste juurest.

Hoosea 13:15 Kuigi ta vendade keskel kannab vilja, tõuseb idatuul, tõuseb
kõrbest  Issanda  tuul:  tema  kaev  kuivab  ja  allikas  taheneb;  temalt
riisutakse ta varandus, kõik ta väärtasjad.

Ilmutus 22:1 Ta näitas mulle eluvee jõge, säravat nagu mägikristall.  See
saab alguse Jumala ja Talle troonist.

Johannese 4:10 Ega siis sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis
meile kaevu ning jõi sellest ise, samuti ta pojad ja ta kariloomad!?'

Johannese 4:14 aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune
enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse
ellu voolavaks allikaks.'

Opetussonad 13:14 Targa õpetus on eluallikas surmapaeltest pääsemiseks.
Opetussonad  14:27  Issanda  kartus  on  eluallikas  surmapaeltest

pääsemiseks.
Hesekiel  13:17-23 Aga sina,  inimesepoeg, pööra pale oma rahva tütarde

poole,  kes  enda arvates  kuulutavad prohvetlikult,  ja  kuuluta  neile  18
ning ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Häda neile, kes õmblevad sidemeid
kõigile randmeile ja valmistavad peakatteid nii suurtele kui väikestele,
et püüda hingi! Kas tahate püüda mu rahva hingi ja iseenese jaoks jätta



hinged  elama?  19  Te  teotate  mind  mu  rahva  ees  peotäie  otrade  ja
leivapalukeste eest, surmates hinged, kes ei pea surema, ja jättes elama
hinged, kes ei pea jääma ellu, valetades mu rahvale, kes kuulab meeleldi
valet.  20  Seepärast  ütleb  Issand  Jumal  nõnda:  Vaata,  ma  tulen  teie
sidemete kallale, millega te seal püüate hingi nagu linde, ja rebin need
teie käsivartelt ning päästan hinged lahti, hinged, keda te olete püüdnud
nagu linde. 21 Ja ma käristan lõhki teie katted ning päästan oma rahva
teie käest, ja nad ei ole enam saagiks teie kätele; ja te saate tunda, et
mina olen Issand. 22 Et te olete valmistanud valega õige südamele valu,
aga mina ei ole valmistanud temale valu, ja et te olete kinnitanud õela
käsi, et ta ei pöörduks oma kurjalt teelt oma elu hoidmiseks, 23 siis ei
saa te enam näha tühja ega teha valeennustusi, vaid ma päästan oma
rahva teie käest; ja te saate tunda, et mina olen Issand.'

Jeremija 21:8 Ja ütle sellele rahvale: Nõnda ütleb Issand: Vaata, ma panen
teie ette elu tee ja surma tee!

Iiob 34:22 Ei ole pimedust ega varjulist paika, kuhu ülekohtutegijad saaksid
peitu pugeda.

Psalmid 16:10 Sest sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte ega lase oma
vagal näha kõdunemist.

Psalmid 23:4 Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest
sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.

Psalmid 30:3 Issand,  mu Jumal,  ma kisendasin su poole ja sa tegid mu
terveks.

Psalmid 49:15 Nagu lambakari  pannakse nad kinni surmavalda,  surm on
neile  karjaseks,  ja  õiglased  saavad  hommikul  nende  valitsejaks;
surmavald kulutab ära nende kuju, neile ei jää eluaset.

Psalmid  56:14  Sest  sa  kiskusid  välja  mu  hinge  surmast,  mu  jalad
libisemisest, et ma kõnniksin Jumala ees eluvalguses.

Psalmid 68:20 Tänu olgu Issandale! Päevast päeva kannab meie koormat
Jumal, kes on meie pääste. Sela.

Psalmid 89:48 Mõtle, kui lühike on mu eluiga! Kui tühisteks sa oled loonud
kõik inimlapsed!

Psalmid  102:19,20  Pandagu  see  kirja  tulevase  põlve  rahva  jaoks;  siis
rahvas, kes luuakse, kiidab Issandat, 20 et ta on vaadanud oma pühast
kõrgusest, Issand on taevast vaadanud ilmamaad,

Psalmid  116:8  Sest  sina  kiskusid  mu  hinge  surmast  välja,  mu  silmad
silmaveest, mu jala komistusest.

Opetussonad 10:2 Ülekohtuselt saadud varandustest pole kasu, aga õiglus



päästab surmast.
Jesaja  26:19  Aga  sinu  surnud  ärkavad  ellu,  minu  laibad  tõusevad  üles.

Ärgake ja hõisake, põrmus lamajad! Sest sinu kaste on valguse kaste ja
maa paiskab välja kadunud.

Johannese 5:28,29 Ärge pange seda imeks; sest tuleb tund, mil kõik, kes on
haudades,  kuulevad  tema  häält  29  ning  tulevad  välja:  need,  kes  on
teinud  head,  elu  ülestõusmiseks,  aga  need,  kes  on  teinud  halba,
hukkamõistmise ülestõusmiseks.

Johannese 10:28 ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning
keegi ei kisu neid minu käest.

Johannese 11:43,44 Ja seda öelnud, hõikas ta valju häälega: 'Laatsarus,
tule välja!'  44 Surnu tuli välja, jalad ja käed mähistega mähitud, ja ta
silmade ümber oli seotud higirätik. Jeesus ütles neile: 'Päästke ta lahti
ning laske tal minna!'

Johannese 12:17 Siis andis Jeesusest tunnistust rahvahulk, kes oli tema
juures,  kui  ta  Laatsaruse  hauast  välja  hüüdis  ja  tema  surnuist  üles
äratas.

Johannese 17:2 nagu sina oled talle andnud meelevalla kõigi olendite üle,
et ta annaks igavese elu igaühele, keda sina talle oled andnud.

1 Korintlastele 15:19-26 Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus,
siis me oleme kõigist inimestest armetumad. 20 Nüüd aga on Kristus
üles  äratatud  surnuist,  uudseviljana  magamaläinutest.  21  Et  surm on
tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu;
22 sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka
kõik  elavaks  Kristuses.  23  Aga  igaüks  oma  järjekorras:  uudseviljana
Kristus,  pärast seda Kristuse omad tema taastulekul;  24 ja siis tuleb
lõpp, kui ta loovutab kuningriigi Jumalale ja Isale, olles kõrvaldanud iga
valitsuse  ja  iga  meelevalla  ja  väe.  25  Sest  tema  peab  valitsema
kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla. 26 Viimse
vaenlasena kõrvaldatakse surm.

2 Korintlastele 1:9,10 Jah, meil oli meie endi arvates surmakäsk juba käes,
et me ei loodaks endi, vaid Jumala peale, kes surnud üles äratab. 10
Tema päästis meid sellest määratu suurest surmast ja päästab veelgi -
tema, kelle peale me loodame. Jah, ta päästab edaspidigi,

2  Korintlastele  3:6  kes  on teinud meid  kõlblikuks teenima uut  lepingut,
mitte kirjatähe,  vaid Vaimu lepingut,  sest kirjatäht suretab,  aga Vaim
teeb elavaks.

Koloslastele 1:21,22 Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma



mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega, 22 on Kristus
lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena ja
veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette,

Heebrealastele  2:9 Ometi  me näeme teda,  Jeesust,  kes oli  tehtud pisut
alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma,
nüüd pärjatuna kirkuse ja auga surma kannatamise pärast.

Heebrealastele 2:14,15 Et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis on ka
Jeesus  ise  otse  samal  viisil  liha  ja  vere  omaks  võtnud,  et  ta  surma
kaudu  kõrvaldaks  selle,  kellel  on  võimus  surma  üle  -  see  tähendab
kuradi  -,  15  ja  vabastaks  need,  kes  surma  kartes  olid  kogu  eluaja
orjapõlves.

Heebrealastele 11:5 Usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma, ja teda ei
leitud enam, sest Jumal oli  ta ära võtnud.  Aga juba enne, kui  ta ära
võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane.

1 Peetruse 3:18 Sest ka Kristus kannatas pattude pärast üheainsa korra,
õige ülekohtuste  eest,  et  ta  teid  juhiks  Jumala  juurde,  olles  küll  ihu
poolest surmatud, ent elustatud vaimu läbi,

2 Peetruse 1:3 Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik
eluks  ja  vagaduseks,  tema  tundmise  kaudu,  kes  meid  on  kutsunud
omaenese kirkuse ja väärikusega.

1  Johannese  3:14  Me  teame,  et  oleme  tulnud  surmast  ellu,  sest  me
armastame vendi. Kes ei armasta, see jääb surma.

1 Johannese 5:11 Ja see tunnistus on: Jumal on andnud meile igavese elu
ja see elu on tema Pojas.

Ilmutus 21:6 Ja ta ütles mulle: 'See on sündinud! Mina olen A ja O, algus ja
ots. Mina annan janusele ilma tasuta eluvee allikast.
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