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Romiečiams  6:23  Atpildas  už  nuodėmęmirtis,  o  Dievo  dovanaamžinasis 
gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.

Romiečiams 8:2 Nes gyvenimo Kristuje Jėzuje Dvasios įstatymas išlaisvino 
mane iš nuodėmės ir mirties įstatymo.

2  Timotiejui  1:10  o  dabar  apreikšta,  pasirodžius  mūsų  Gelbėtojui  Jėzui 
Kristui, kuris sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo 
Evangelija;

Jobo 5:2 Kvailį sunaikina pyktis, ir prastuolis žūva dėl pavydo.
Ozėjo  13:14 Aš išpirksiu juos iš mirusiųjų buveinės galios, išgelbėsiu nuo 

mirties.  Mirtie,  Aš būsiu tavo galas,  mirusiųjų buveine,  Aš būsiu tavo 
sunaikinimas. Gailestis bus paslėptas nuo mano akių.

Psalmynas  9:13  Viešpatie,  pasigailėk,  pažvelk,  kaip  vargstu  nuo  manęs 
nekenčiančiųjų. Tu iškeli mane iš mirties vartų,

Jobo 6:26 Jūs savo žodžiais man tik prikaišiojate; jie nuliūdusiam praeina 
lyg vėjas.

Jobo 33:22 Jo siela artėja prie kapo, gyvybėprie mirties.
Ezechielio 37:12,13 Pranašauk ir sakyk jiems: ‘Taip sako Viešpats Dievas: 

‘Aš  atversiu  jūsų kapus ir  jus,  mano tautą,  išvesiu  iš  jų  ir  parvesiu  į 
Izraelio kraštą. 13 Ir jūs žinosite, kad Aš esu Viešpats, mano tauta, kai 
atversiu jūsų kapus ir išvesiu jus iš jų.

Matą 27:52 Atsidarė kapai, ir daug užmigusių šventųjų kūnų prisikėlė.
Pradžios 2:7 Ir Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė į jo 

šnerves gyvybės kvapą. Taip žmogus tapo gyva siela.
Pradžios 6:17 Aš užtvindysiu žemę vandenimis, kad išnaikinčiau kiekvieną 

kūną, kuriame yra gyvybė. Visa, kas yra žemėje, pražus.
Pradžios 7:15 suėjo į Nojaus arką, po du visų kūnų, turinčių gyvybės kvapą.
Pradžios 7:22 Visa, kas buvo gyva ir gyveno sausumoje, išmirė.
Jobo  12:10  Jo  rankoje  yra  kiekvieno  gyvio  siela  ir  kiekvieno  žmogaus 

kvapas.
Jobo 33:4 Dievo Dvasia mane sukūrė, Visagalis įkvėpė man gyvybę.
Apaštalų Darbai  17:25 ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi Jam 

ko nors trūktų. Jis gi pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visa kita.
Apreiškimas 13:15 Jam buvo duota suteikti žvėries atvaizdui dvasią, kad 

žvėries atvaizdas imtų kalbėti, ir padaryti taip, kad visi, kurie atsisakys 
garbinti žvėries atvaizdą, būtų nužudyti.

Joną 10:10 Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad jie turėtų 
gyvenimą,kad apsčiai jo turėtų.

Izaijo 28:15 Jūs sakote: “Mes padarėme sandorą su mirtimi ir susitarimą su 
mirusiųjų buveine. Atūžiantis tvanas nelies mūsų, nes melas yra mūsų 



priebėga ir apgaulė mus dengia”.
Izaijo 28:18  Tada jūsų sandora su mirtimi bus panaikinta ir susitarimas su 

mirusiųjų buveine nustos galioti. Atūžiantis tvanas parblokš jus.
Izaijo 5:24 Kaip liepsna sudegina ražienas ir sausa žolė pranyksta ugnyje, 

taip jų šaknys supus ir žiedai dulkėmis pavirs, nes jie atmetė kareivijų 
Viešpaties įstatymą ir paniekino Izraelio Šventojo žodį.

Joelio  1:12  Vynmedis  nudžiūvo,  figmedis  nuvyto.  Granatmedis,  palmė, 
obelis  ir  visi  laukų medžiai  nudžiūvo.  Todėl  ir  džiaugsmas dingo  tarp 
žmonių.

Ozėjo  13:15 Nors jis  klestės tarp savo brolių,  pakils  Viešpaties vėjas iš 
rytų, iš dykumos, išdžiovins versmes ir šaltinius, išplėš turtus ir visus 
brangius indus.

Apreiškimas 22:1 Jis parodė man tyrą gyvenimo vandens upę, tvaskančią 
tarsi krištolas, ištekančią nuo Dievo ir Avinėlio sosto.

Joną 4:10 Jėzus jai tarė: “Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra Tas, kuris 
tave prašo: ‘Duok man gerti’, pati būtum Jį prašiusi, ir Jis tau būtų davęs 
gyvojo vandens!”

Joną  4:14  O  kas  gers  vandenį,  kurį  Aš  jam  duosiu,  tas  nebetrokš  per 
amžius,  ir  vanduo,  kurį  jam  duosiu,  taps  jame  versme  vandens, 
trykštančio į amžinąjį gyvenimą”.

Patarlių 13:14 Išmintingojo pamokymas yra gyvybės šaltinis, gelbstintis iš 
mirties pinklių.

Patarlių 14:27 Viešpaties baimėgyvenimo šaltinis, apsaugantis nuo mirties 
pinklių. 14.28 Gausi tautagarbė karaliui, o be žmonių žlunga kunigaikštis.

Ezechielio 13:17-23 Tu, žmogaus sūnau, atsisuk į  tautos dukteris,  kurios 
pranašauja iš savo širdžių ir pranašauk prieš jas. 18 Sakyk joms: ‘Taip 
sako  Viešpats  Dievas:  ‘Vargas  moterims,  siuvančioms  burtų  raiščius 
rankoms  ir  šydus  visų  žmonių  galvoms,  kad  juos  sugautų.  Ar, 
gaudydamos mano tautos žmones, pačios tikitės išlikti gyvos? 19 Jūs 
teršiate  mane  tautoje  dėl  saujos  miežių  ir  dėl  duonos  kąsnio, 
pražudydamos  sielas,  kurios  neturėtų  pražūti,  ir  palikdamos  gyvas 
sielas,  kurios  neturėtų  gyventi,  meluodamos mano tautai,  kuri  klauso 
jūsų melų’. 20 Todėl taip sako Viešpats Dievas: ‘Burtų raiščius, kuriais 
gaudote sielas,  Aš nuplėšiu nuo jūsų rankų ir  sugautuosius paleisiu  į 
laisvę. 21 Taipgi nuplėšiu šydus ir savo tautą išlaisvinsiu iš jūsų rankų. 
Tada  žinosite,  kad  Aš  esu  Viešpats.  22  Kadangi  savo  melais  jūs 
nuliūdinote teisiojo širdį, kurios Aš nenorėjau liūdinti, o nedorėlio rankas 
sustiprinote, kad neatsiverstų nuo savo pikto kelio ir gyventų, 23 todėl 
jūs neberegėsite apgaulės ir liausitės žyniavę, nes Aš išgelbėsiu savo 
tautą iš jūsų rankų, ir jūs žinosite, kad Aš esu Viešpats’ ”.

Jeremijo  21:8   Šitai  tautai  sakyk:  “Taip  sako Viešpats:  ‘Aš  leidžiu  jums 
pasirinkti gyvenimo kelią ar mirties kelią.



Jobo  34:22  Jam  nėra  sutemų  nei  tamsos,  kurioje  piktadariai  galėtų 
pasislėpti.

Psalmynas 16:10 Nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neleisi 
savo šventajam supūti.

Psalmynas 23:4 Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes 
Tu su manimi. Tavo lazda bei Tavo ramstis nuramina mane.

Psalmynas  30:3  Viešpatie,  Tu  išvedei  iš  mirusiųjų  buveinės  mano  sielą, 
išlaikei mane gyvą, kad nenužengčiau į duobę.

Psalmynas 49:15 Tačiau Dievas iš kapo išpirks mano sielą, Jis priims mane.
Psalmynas 56:13 Tu išgelbėjai mane iš mirties, mano kojas nuo suklupimo, 

kad vaikščiočiau prieš Dievą ir turėčiau gyvenimo šviesą.
Psalmynas 68:20 Mūsų Dievasmus gelbėjantis Dievas. Viešpats Dievas gali 

išgelbėti iš mirties.
Psalmynas  89:48  Koks  žmogus  gyvena  ir  nepatiria  mirties?  Kieno  siela 

mirusiųjų buveinės išvengia?
Psalmynas 102:19,20 š savo šventos aukštybės Viešpats pažvelgė žemyn, 

iš dangaus pažiūrėjo į žemę, 20 kad išgirstų belaisvių dejones, išlaisvintų 
mirčiai skirtuosius,

Psalmynas  116:8  Tu  išlaisvinai  nuo  mirties  mano  sielą,  nuo  ašarųmano 
akis, nuo suklupimomano kojas.

Patarlių  10:2  Nedorybės  turtai  nepadeda,  bet  teisumas  išgelbsti  nuo 
mirties.

Izaijo 26:19 Tavo mirusieji bus gyvi, jų kūnai kelsis kartu su mano. Dulkėse 
esantieji, pabuskite ir giedokite. Kaip rasa gaivina augalus, taip Viešpats 
prikels mirusiuosius.

Joną  5:28,29  Nesistebėkite  tuo,  nes  ateina  valanda,  kai  visi,  esantys 
kapuose,  išgirs  Jo  balsą.  29  Ir  tie,  kurie  darė  gera,  išeis  gyvenimo 
prisikėlimui, o kurie darė blogateismo prisikėlimui.

Joną 10:28 Aš duodu joms amžinąjį gyvenimą; jos nepražus per amžius, ir 
niekas jų neišplėš iš mano rankos.

Joną 11:43,44 Tai pasakęs, Jis galingu balsu sušuko: “Lozoriau, išeik!” 44 Ir 
numirėlis išėjo. Jo rankos ir kojos buvo apvyniotos laidojimo aprišalais, 
veidas aprištas drobule. Jėzus jiems liepė: “Atvyniokite jį ir leiskite jam 
eiti”.

Joną 12:17 Taigi dabar liudijo minia, buvusi su Juo, kai Jis pašaukė Lozorių 
iš kapo ir prikėlė iš numirusių.

Joną 17:2 nes Tu davei Jam valdžią kiekvienam kūnui, kad visiems, kuriuos 
esi Jam davęs, Jis teiktų amžinąjį gyvenimą.

1  Korintiečiams  15:19-26  Ir  jei  vien  tik  šiame  gyvenime  mes  viliamės 
Kristumi,  tai  mes esame labiausiai  apgailėtini  iš  visų žmonių.  20 Bet 
dabar Kristus yra prikeltas iš numirusiųpirmasis iš užmigusiųjų. 21 Kaip 
per  žmogųmirtis,  taip  per  žmogų  ir  mirusiųjų  prisikėlimas.  22  Kaip 



Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, 23 tačiau kiekvienas 
pagal savo eilę: Kristuspirmasis, vėliaupriklausantys Kristui Jo atėjimo 
metu.  24  Po  to  bus  galas,  kai  Jis  perduos  karalystę  Dievui  Tėvui, 
sunaikinęs visas kunigaikštystes, visas valdžias ir jėgas. 25 Nes Jis turi 
valdyti, kol paguldys visus priešus po savo kojomis. 26 Kaip paskutinis 
priešas bus sunaikinta mirtis.

2 Korintiečiams 1:9,10 Bet patys savyje patyrėme mirties nuosprendį, kad 
pasitikėtume ne savimi, o Dievu, kuris prikelia mirusius. 10 Jis išgelbėjo 
mus iš mirties nasrų ir  tebegelbsti.  Juo mes pasitikime, kad Jis mus 
gelbės toliau,

2 Korintiečiams  3:6 kuris padarė mus tinkamus būti  Naujosios Sandoros 
tarnaisne raidės, bet Dvasios, nes raidė žudo, o Dvasia teikia gyvybę.

Kolosiečiams  1:21,22  Taip  pat  ir  jus,  kurie  kadaise  buvote  svetimi  ir 
priešiški  savo  protuose  piktais  darbais,  Dievas  dabar  sutaikino  22 
mirtimi Jo žemiškajame kūne, kad pasirodytumėte Jo akyse šventi, tyri 
ir nekalti,

Hebrajams  2:9  Bet  matome  Tą,  trumpam  laikui  padarytą  žemesnį  už 
angelusJėzų, už mirties kentėjimus apvainikuotą šlove ir garbe. Reikėjo, 
kad Dievo malone už kiekvieną Jis paragautų mirties.

Hebrajams 2:14,15 Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir Jis lygiomis 
juos prisiėmė, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties jėgą, tai yra 
velnią,  15 ir  išvaduotų tuos,  kurie,  bijodami  mirties,  visam gyvenimui 
buvo patekę į vergiją.

Hebrajams 11:5 Tikėjimu Henochas buvo perkeltas, kad nematytų mirties, 
ir “jo neberado, nes Dievas jį perkėlė”. Mat prieš perkeliamas, jis gavo 
liudijimą, kad patikęs Dievui.

1  Petro  3:18  Ir  Kristus  vieną  kartą  kentėjo  už  nuodėmes,  teisusis  už 
neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūnu numarintas, bet 
atgaivintas Dvasia.

2 Petro 1:3  Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir 
dievotumui, per pažinimą To, kuris pašaukė mus šlove ir dorybe.

1 Jono 3:14 Mes žinome, jog iš mirties perėjome į gyvenimą, nes mylime 
brolius. Kas nemyli savo brolio, tas pasilieka mirtyje.

1 Jono 5:11 O liudijimas toks: Dievas mums suteikė amžinąjį gyvenimą, ir 
tas gyvenimas yra Jo Sūnuje.

Apreiškimas 21:6 Ir Jis man pasakė: “Įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia 
ir Pabaiga. Trokštančiam Aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens 
šaltinio.

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

COS-HAD.org


