
Salvació Escriptures - Salvation Scriptures

Efesis 2:2 vivíeu sotmesos al  déu d'aquest món, al  sobirà que 
domina entre el cel i la terra, l'esperit que ara actua en els qui 
són rebels.

Mateu 6:10 vingui el teu Regne, que es faci la teva voluntat aquí 
a la terra com es fa en el cel.

Lluc 22:42 dient: --Pare, si ho vols, aparta de mi aquesta copa. 
Però que no es faci la meva voluntat, sinó la teva.

Joan 16:7-9 Amb tot, us dic la veritat: us convé que me'n vagi, 
perquè, si no me'n vaig, el Defensor no vindrà a vosaltres; en 
canvi, si me'n vaig, us l'enviaré. 8 I quan ell vindrà, posarà el 
món  en  evidència  pel  que  fa  al  pecat,  a  la  justícia  i  a  la 
condemna: 9 pel que fa al pecat, perquè no creuen en mi;

2a Timoteu 2:10 Per això, jo ho suporto tot pel bé dels elegits, 
perquè  ells  també  aconsegueixin  la  salvació  que  ens  és 
donada per Jesucrist juntament amb la glòria eterna.

Romans 15:20,21 Però he tingut com a punt d'honor d'anunciar 
l'evangeli només allà on el nom de Crist no era conegut, per 
tal de no edificar sobre els fonaments posats per un altre; 21 
en això segueixo el que diu l'Escriptura: Hi veuran els qui no 
l'havien  sentit  anunciar,  comprendran  els  qui  no  n'havien 
sentit parlar.

Fets Apòstols 2:36,37 »Per tant, que sàpiga de cert tot el poble 
d'Israel que Déu ha constituït Senyor i Messies aquest Jesús 
que vosaltres vau crucificar. 37 Quan van sentir això, es van 
trasbalsar i digueren a Pere i als altres apòstols: --Germans, 
què hem de fer? 

Hebreus 4:2 En efecte, nosaltres hem rebut l'anunci de la bona 
nova igual com ells, però a ells no els va servir de res, perquè 
no es van adherir per la fe a allò que escoltaven.

Jeremies 24:7  Els obriré el cor perquè em coneguin: sabran que 
jo sóc el Senyor. Ells seran el meu poble i jo seré el seu Déu: 
es convertiran a mi de tot cor.

Fets Apòstols 16:14 Entre elles hi havia, escoltant, una dona que 
es deia Lídia, venedora de porpra, de la ciutat de Tiatira. Lídia 



ja adorava l'únic Déu. El Senyor li va obrir el cor perquè fes 
cas del que deia Pau.

Mateu 13:14,15 Així es compleix en ells aquella profecia d'Isaïes 
que diu: » Escoltareu, però no comprendreu; mirareu bé, però 
no  hi  veureu.  15  S'ha fet  insensible,  el  cor  d'aquest  poble! 
S'han tapat les orelles, han tancat els ulls, no fos cas que els 
seus ulls hi veiessin, les seves orelles hi sentissin, el seu cor 
comprengués i es convertissin. I jo els guariria! 

Isaïes 6:9,10 Ell digué: --Vés a dir a aquest poble: "Escoltareu, 
però  no  entendreu;  mirareu,  però  no  comprendreu."  10  Fes 
insensible el cor d'aquest poble, fes sordes les seves orelles i 
cecs els seus ulls. Que els seus ulls no hi vegin, que les seves 
orelles no hi sentin, que el seu cor no comprengui. Que no es 
converteixin ni siguin guarits. 

Marc 4:11,12 Ell els digué: --A vosaltres, Déu us confia el designi 
secret del seu Regne; en canvi, als de fora, tot els arriba en 
paràboles, 12 per tal que » mirin bé, però no hi vegin; escoltin, 
però  no  entenguin,  no  fos  cas  que  es  convertissin  i  fossin 
perdonats. 

Joan 12:39,40 No podien creure per allò que també deia Isaïes: 
40 Els ha encegat els ulls i els ha endurit el cor, no fos cas que 
els  seus  ulls  hi  veiessin,  el  seu  cor  comprengués,  i  es 
convertissin. I jo els guariria! 

Romans 11:7,8 En conseqüència, Israel no ha aconseguit allò que 
buscava, però ho han aconseguit els escollits. En canvi, els 
altres  s'han  endurit,  8  tal  com diu  l'Escriptura:  Déu  els  ha 
donat  un esperit  que els  ensopeix,  ulls  per  a  no  veure-hi  i 
orelles per a no sentir-hi, fins al dia d'avui.

2a Tesalonic 2:10,11  i de tota mena de seduccions malignes. Tot 
això  caurà  sobre  els  qui  van  a  la  perdició,  perquè  no  han 
acollit l'amor a la veritat que els hauria salvat. 11 Per aquest 
motiu, Déu els enviarà un poder que els extraviarà i els farà 
creure la mentida.

Mateu 13:18-23 »Per tant, escolteu ara, vosaltres, què vol dir la 
paràbola del sembrador. 19 A tot aquell qui escolta la paraula 
del Regne però no la comprèn, ve el Maligne i li pren la llavor 
sembrada en el seu cor. Aquest és el de la llavor sembrada 
arran del camí. 20 El de la llavor sembrada en un terreny rocós 



és el qui escolta la paraula i de seguida la rep amb alegria, 21 
però no té cap arrel dintre d'ell, és inconstant: tan bon punt la 
paraula  li  porta  tribulacions  o  persecucions,  sucumbeix  tot 
seguit. 22 El de la llavor sembrada enmig dels cards és el qui 
escolta la paraula, però les preocupacions d'aquest món i la 
seducció de les riqueses arriben a ofegar-la; per això no dóna 
fruit.  23  El  de  la  llavor  sembrada  en  terra  bona  és  el  qui 
escolta la paraula i la comprèn; aquest dóna fruit, i arriba al 
cent, al seixanta o al trenta per u.

2a Corintis 3:15,16 Encara avui,  tal  com passava amb Moisès, 
sempre que escolten la lectura de la Llei de Moisès tenen un 
vel damunt el cor; 16 però sempre que es giren cap al Senyor 
cau el vel.

Isaïes 30:28 el seu bufec és un torrent desbordat que cobreix 
fins al coll. Passarà els pobles per un sedàs foradat, els tibarà 
la brida i els farà desbocar.

Osees 11:3-7 Jo mateix vaig ensenyar Efraïm a caminar agafant-
lo pels braços, però ells no han reconegut que jo els he guarit. 
4 Jo els atreia cap a mi amb llaços d'afecte i amor. Feia com 
qui aixeca un jou del coll i deixa lliure la boca, m'acostava cap 
a ell i li donava menjar. 5 »No tornarà al país d'Egipte, però el 
rei d'Assíria el dominarà, perquè no han volgut tornar a mi. 6 
La  guerra  farà  estralls  a  les  seves  ciutats:  esbotzarà  les 
barres  de  les  portes  i  els  engolirà  per  culpa  de  les  seves 
intrigues. 7 Els del meu poble s'aferren a la seva apostasia. 
Els exhorten a mirar cap al cel, però cap d'ells no es redreça. 

Fets  Apòstols  26:18  perquè  els  obris  els  ulls,  i  passin  de  les 
tenebres  a  la  llum,  del  poder  de  Satanàs  a  Déu,  i  perquè, 
creient en mi, rebin el perdó dels pecats i l'heretat reservada 
als qui ell ha santificat. 

2a Timoteu 2:24-26 i un servent del Senyor no s'ha de barallar, 
sinó que ha de ser amable amb tothom, capaç d'ensenyar i de 
ser pacient, 25 apte per a corregir amb dolcesa aquells qui el 
contradiuen. Qui sap si Déu els concedirà que es converteixin, 
reconeixeran la veritat  26 i  tornaran al  bon seny,  alliberats 
dels paranys del diable, que els retenia captius i sotmesos al 
seu voler!

Apocalipsi 3:17-19 Tu dius: ‘Sóc ric, m'he enriquit i no em manca 



res’,  però no t'adones que ets  el  més miserable i  digne de 
compassió, pobre, cec i nu. 18 Per això et recomano que em 
compris or refinat al foc, que t'enriqueixi; vestits blancs, que 
cobreixin la teva nuesa vergonyosa, i pomada per a posar-te-la 
als ulls, que et torni la vista. 19 »Jo reprenc i corregeixo tots 
aquells que estimo. Sigues zelós i converteix-te.

2a Corintis 7:10 Perquè hi ha tristesa i tristesa: la tristesa que ve 
de Déu produeix un penediment que porta a la salvació i que a 
ningú no sap greu de sentir; en canvi, la tristesa que ve del 
món causa la mort.

1r  Reis  18:37  Respon-me,  Senyor,  respon-me,  perquè  aquest 
poble es convenci que tu, Senyor, ets Déu i que fas tornar els 
cors cap a tu.

2a Corintis 4:4 A ells, els incrèduls, el déu d'aquest món els ha 
encegat l'enteniment per tal que no els il·lumini l'evangeli del 
Crist gloriós, que és imatge de Déu.

Lluc 8:11-15 »La paràbola vol dir això: »La llavor és la paraula de 
Déu.  12  Els  d'arran  del  camí  són  els  qui  l'escolten,  però 
després ve el diable i s'enduu la paraula del seu cor perquè no 
creguin i no se salvin. 13 Els de la llavor que cau a la roca són 
els  qui  escolten la  paraula  i  l'acullen  amb alegria,  però  no 
tenen cap arrel: creuen només per un moment, i a l'hora de la 
prova es fan enrere. 14 La llavor que cau enmig dels cards són 
els  qui  escolten,  però  les  preocupacions,  les  riqueses i  els 
plaers de la vida els arrosseguen i acaben per ofegar-los, i no 
arriben a donar fruit madur. 15 La llavor que cau en terra bona 
són els qui escolten la paraula amb un cor bo i generós, la 
retenen i amb perseverança arriben a donar fruit.

Fets Apòstols 15:11 Ben al contrari,  creiem que tant nosaltres 
com ells som salvats només per la gràcia de Jesús, el Senyor.

Romans 8:13 Si visquéssiu així, moriríeu; en canvi, si per l'Esperit 
feu morir les obres terrenals, viureu.
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