
S  pasení   P  ísmo   - Salvation Scriptures  

Efezským 2:2 V nichž jste někdy chodili podlé obyčeje světa tohoto, a podlé 
knížete mocného v povětří, ducha toho, kterýž nyní dělá v synech zpoury.

Matouš 6:10 Přiď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
Lukáš 22:42 Řka: Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode mne, ale však ne 

má vůle, ale tvá staň se.
Jan 16:7-9 Já pak pravdu pravím vám, že jest vám užitečné, abych já odšel. 

Nebo neodejdu-liť, Utěšitel nepřijde k vám; a pakliť odejdu, pošli ho k 
vám. 8 A onť přijda, obviňovati bude svět z hříchu, a z spravedlnosti, a z 
soudu. 9 Z hříchu zajisté, že nevěří ve mne.

2 Timoteovi  2:10 Protož všecko Snáším pro vyvolené,  aby i  oni  spasení 
došli, kteréž jest v Kristu Ježíši, s slávou věčnou.

Římanům  15:20,21  A  to  tak  byv  žádostiv  kázati  evangelium,  kdež  ani 
jmenován  nebyl  Kristus,  abych  na  cizí  základ  nestavěl,  21  Ale  jakož 
psáno jest: Kterýmž není zvěstováno o něm, uzří, a ti, kteříž neslýchali, 
srozumějí.

Skutky 2:36,37 Věziž tedy jistotně všecken dům Izraelský, žeť Bůh i Pánem 
ho  učinil  i  Kristem,  toho  Ježíše,  kteréhož  jste  vy  ukřižovali.  37  To 
slyševše, zkormouceni jsou v srdci, a řekli Petrovi a jiným apoštolům: 
Což máme činiti, muži bratří?

Židům 4:2 Nebo i nám zvěstováno jest, jako i oněmno, ale neprospěla jim 
řeč slyšená, nepřipojená k víře těch, kteříž slyšeli.

Jeremiáš 24:7 Nebo dám jim srdce, aby znali mne, že já jsem Hospodin. I 
budou mým lidem, a já budu jejich Bohem, když se obrátí ke mně celým 
srdcem svým.

Skutky 16:14 Jedna pak žena, jménem Lydia, Kteráž šarlaty prodávala v 
městě Tyatirských, bohabojící, poslouchala. Jejíž srdce otevřel Pán, aby 
to pilně rozsuzovala, co se od Pavla pravilo.

Matouš 13:14,15 A plní se na nich proroctví Izaiáše, řkoucí: Slyšením slyšeti 
budete, ale nesrozumíte; a hledíce, hleděti budete, a nepoznáte. 15 Nebo 
ztučnělo srdce lidu tohoto, a ušima těžce slyšeli, a oči své zamhouřili, 
aby někdy neviděli očima, a ušima neslyšeli,  a srdcem nesrozuměli, a 
neobrátili se, abych jich neuzdravil.

Izajáš  6:9,10  On  pak  řekl:  Jdi,  a  rci  lidu  tomu:  Slyšte  Slyšíce,  a 
nerozumějte,  a  hleďte  hledíce,  a  nepoznávejte.  10  Zatvrď  srdce  lidu 
toho,  a uši  jeho zacpej,  a oči  jeho zavři,  aby neviděl  očima svýma, a 
ušima svýma neslyšel, a srdcem svým nerozuměl, a neobrátil se, a nebyl 
uzdraven.

Marek 4:11,12 I řekl jim: Vámť jest dáno, znáti tajemství království Božího, 
ale těm, kteříž jsou vně, v podobenství to všecko se děje, 12 Aby hledíce, 



hleděli,  ale  neuzřeli  a  Slyšíce,  slyšeli,  ale  nesrozuměli,  aby  se  snad 
neobrátili, a byli by jim odpuštěni hříchové.

Jan 12:39,40 Protoť nemohli věřiti, že opět Izaiáš řekl: 40 Oslepil oči jejich, 
a  zatvrdil  srdce  jejich,  aby  očima  neviděli,  a  srdcem  nerozuměli,  a 
neobrátili se, abych jich neuzdravil.

Římanům 11:7,8 Což tedy? Čeho hledá Izrael,  toho nedošel,  ale vyvolení 
došli toho, jiní pak zatvrzeni jsou, 8 (Jakož psáno jest: Dal jim Bůh ducha 
zkormoucení, oči aby neviděli, a uši, aby neslyšeli), až do dnešního dne.

2 Tesalonickým 2:10,11 A se všelikým podvodem nepravosti, v těch, kteříž 
hynou, proto že lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli. 11 A protož pošle 
jim Bůh mocné dílo podvodů aby věřili lži,

Matouš  13:18-23  Vy  tedy  slyšte  podobenství  rozsevače.  19  Každý,  kdož 
Slyší slovo o tom království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, 
což jest vsáto v srdce jeho. To jest ten, kterýž podlé cesty vsát jest. 20 V 
skalnatou pak zemi vsátý jest ten, kterýž Slyší slovo, a hned je s radostí 
přijímá.  21  Než  nemá v  sobě kořene,  ale  jest  časný,  a  když  přichází 
ssoužení  neb protivenství  pro  slovo,  hned se Horší.  22  Mezi  trní  pak 
vsátý jest ten, kterýž Slyší slovo, ale pečování tohoto světa a oklamání 
zboží udušuje slovo, i bývá bez užitku. 23 V dobrou pak zemi vsátý ten 
jest,  kterýž  Slyší  slovo a rozumí,  totiž  kterýž  užitek nese.  Neseť pak 
někdo stý, a jiný šedesátý, jiný pak třidcátý.

2 Korintským 3:15,16 Protož až do dnes, když čten bývá Mojžíš, zástěra jest 
položena na jejich srdci. 16 Než jakž by se obrátilo ku Pánu, odňata bude 
ta zástěra.

Izajáš  30:28  Duch  pak  jeho  jako  potok  rozvodnilý,  kterýž  až  do  hrdla 
dosáhne, aby tříbil národy, až by v nic obráceni byli, a uzdou svíral čelisti 
národů.

Ozeáš 11:3-7 Ješto jsem já na nohy stavěl Efraima, on pak bral je na lokty 
své;  aniž znáti  chtěli,  že jsem já je uzdravoval.  4 Potahoval jsem jich 
provázky lidskými, provazy milování, a činil jsem jim tak jako ti, kteříž 
pozdvihují  jha  na  čelistech  hovádka,  podávaje  potravy  jemu.  5 
Nenavrátíť se do země Egyptské, ale Assur bude králem jeho, proto že 
se nechtěli obrátiti.  6 Nadto bude trvati  meč v městech jeho, a zkazí 
závory  jeho,  a  sžíře  je pro  rady  jejich.  7  Nebo  lid  můj  ustrnul  na 
odvrácení  se  ode  mne,  a  ač  ho  k  Nejvyššímu  volají,  všakžádný  ho 
neoslavuje.

Skutky 26:18 Otvírati oči jejich, aby se obrátili od temností k světlu, a z 
moci ďábelské k Bohu, aby tak hříchů odpuštění a díl s posvěcenými 
vzali skrze víru, Kteráž jest ve mne.

2 Timoteovi 2:24-26 Neslušíť pak na služebníka Páně vaditi se, ale aby byl 
přívětivý  ke  všechněm,  způsobný  k  učení,  trpělivý,  25  Kterýž  by  v 
tichosti vyučoval ty, kteříž se protiví, zda by někdy dal jim Bůh pokání ku 



poznání pravdy. 26 Aby sami k sobě přijdouce, dobyli se z osídla ďáblova, 
od něhož jsou zjímáni k činění jeho vůle.

Zjevení  3:17-19  Nebo  pravíš:  Bohatý  jsem,  a  zbohatl  jsem,  a  žádného 
nepotřebuji, a nevíš, že jsi bídný, a mizerný, i chudý, i slepý, i nahý. 18 
Radímť, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl 
bohatý, a roucho bílé, abys oblečen byl, a neokazovala se hanba nahoty 
tvé.  A očí  svých pomaž kollyrium,  abys viděl.  19 Já kteréžkoli  miluji, 
kárám a tresci; rozhorliž se tedy, a čiň pokání.

2  Korintským 7:10 Nebo zámutek,  kterýž  jest  podlé  Boha,  ten  pokání  k 
spasení  působí,  jehož  nikdy  líto  nebývá,  ale  zámutek  světa  smrt 
způsobuje.

1  Královská  18:37  Vyslyš  mne,  Hospodine,  vyslyš  mne,  aťby  poznal  lid 
tento, že jsi ty, Hospodine, Bohem, když bys obrátil srdce jejich zase.

2 Korintským 4:4 V nichž Bůh světa tohoto oslepil mysli, totiž v nevěrných, 
aby se jim nezasvítilo světlo evangelium slávy Kristovy, kterýž jest obraz 
Boží.

Lukáš  8:11-15  Jestiť  pak  podobenství  toto:  Símě  jest  slovo  Boží.  12  A 
kteréž padlo podlé cesty, jsou ti, kteříž Slyší, a potom přichází ďábel, a 
vynímá slovo z srdce jejich, aby nevěříce, spaseni nebyli. 13 Ale kteříž na 
skálu, ti když Slyší, s radostí přijímají slovo, ale ti kořenů nemají; ti na 
čas věří, a v čas pokušení odstupují. 14 Kteréž pak mezi trní padlo, tiť 
jsou,kteříž  Slyší,  ale  po  pečování  a  zboží  a  rozkošech  života  jdouce, 
bývají udušeni, a nepřinášejí užitku. 15 Ale kteréž v zemi dobrou, ti jsou, 
kteříž  v  srdci  ctném  a  dobrém,  Slyšíce  slovo,  zachovávají,  a  užitek 
přinášejí v trpělivosti.

Skutky  15:11  Ale  skrze  milost  Pána  Ježíše  Krista  věříme,  že  spaseni 
budeme, rovně jako i oni.

Římanům 8:13 Nebo budete-li podlé těla živi, zemřete; pakli byste Duchem 
skutky těla mrtvili, živi budete.
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