
Pelastuksen Raamattu   - Salvation Scriptures  

Efesolaisille 2:2  joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, 
ilmavallan  hallitsijan,  sen  hengen  hallitsijan,  mukaan,  joka  nyt  tekee 
työtään tottelemattomuuden lapsissa,

Matteus 6:10  tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös 
maan päällä niinkuin taivaassa;

Luukas 22:42  sanoen: "Isä,  jos sinä tahdot,  niin  ota pois minulta tämä 
malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun".

Johannes 16:7-9  Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, 
että  minä menen pois.  Sillä  ellen minä mene pois,  ei  Puolustaja tule 
teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. 8 
Ja  kun  hän  tulee,  niin  hän  näyttää  maailmalle  todeksi  synnin  ja 
vanhurskauden ja tuomion: 9  synnin, koska he eivät usko minuun;

2 Timoteus 2:10  Siitä syystä minä kärsin kaikki  valittujen tähden,  että 
hekin  saavuttaisivat  pelastuksen,  joka  on  Kristuksessa  Jeesuksessa, 
ynnä iankaikkisen kirkkauden.

Roomalaisille  15:20,21  ja  sillä  tavoin,  että  olen pitänyt  kunnianani  olla 
julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi jo on mainittu, 
etten  rakentaisi  toisen  laskemalle  perustukselle,  21   vaan  niinkuin 
kirjoitettu on: "Ne, joille ei ole julistettu hänestä, saavat hänet nähdä, ja 
jotka eivät ole kuulleet, ne ymmärtävät".

Apostolien  2:36,37   Varmasti  tietäköön  siis  koko  Israelin  huone,  että 
Jumala  on  hänet  Herraksi  ja  Kristukseksi  tehnyt,  tämän  Jeesuksen, 
jonka te ristiinnaulitsitte." 37  Kun he tämän kuulivat, saivat he piston 
sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, 
mitä meidän pitää tekemän?"

Hebrealais 4:2  Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; 
mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa 
sulautunut niihin, jotka sen kuulivat.

Jeremia 24:7  Ja minä annan heille sydämen, heidän tunteakseen minut, 
että  minä olen Herra;  ja  he  saavat  olla  minun kansani,  ja  minä olen 
heidän  Jumalansa;  sillä  he  kääntyvät  minun  tyköni  kaikesta 
sydämestänsä.

Apostolien  16:14   Ja  eräs  Lyydia  niminen  purppuranmyyjä  Tyatiran 
kaupungista,  jumalaapelkääväinen  nainen,  oli  kuulemassa;  ja  Herra 
avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui.

Matteus  13:14,15   Ja  heissä  käy  toteen  Esaiaan  ennustus,  joka  sanoo: 
‘Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä 



käsittäkö. 15  Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he 
työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi 
silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä 
kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.'

Jesaja 6:9,10  Niin hän sanoi:  "Mene ja sano tälle kansalle:  ‘Kuulemalla 
kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö'. 10 
Paaduta tämän kansan sydän,  koveta sen korvat,  sokaise sen silmät, 
ettei  se  näkisi  silmillään,  ei  kuulisi  korvillaan,  ei  ymmärtäisi 
sydämellään eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi."

Markus  4:11,12   Niin  hän  sanoi  heille:  "Teille  on  annettu  Jumalan 
valtakunnan  salaisuus,  mutta  noille  ulkopuolella  oleville  kaikki  tulee 
vertauksissa,  12   että  he  näkemällä  näkisivät,  eivätkä  huomaisi,  ja 
kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja saisi 
anteeksi".

Johannes 12:39,40  Sentähden he eivät  voineet uskoa, koska Esaias on 
vielä sanonut:  40  "Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut 
heidän sydämensä,  että  he eivät  näkisi  silmillään eivätkä ymmärtäisi 
sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi".

Roomalaisille 11:7,8  Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole 
saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet, 
8   niinkuin  kirjoitettu  on:  "Jumala  on  antanut  heille  uneliaisuuden 
hengen, silmät, etteivät he näkisi, ja korvat, etteivät he kuulisi, tähän 
päivään asti".

2  Tessalonikal  2:10,11   ja  kaikilla  vääryyden  viettelyksillä  niille,  jotka 
joutuvat  kadotukseen,  sentähden  etteivät  ottaneet  vastaan  rakkautta 
totuuteen,  voidaksensa  pelastua.  11   Ja  sentähden  Jumala  lähettää 
heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,

Matteus 13:18-23  Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä: 19  Kun joku kuulee 
valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, 
mikä  hänen  sydämeensä  kylvettiin.  Tämä  on  se,  mikä  kylvettiin  tien 
oheen. 20  Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti 
ottaa sen ilolla vastaan; 21  mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan 
hän  kestää  ainoastaan  jonkun  aikaa,  ja  kun  tulee  ahdistus  tai  vaino 
sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. 22  Mikä taas orjantappuroihin 
kylvettiin,  on  se,  joka  kuulee  sanan,  mutta  tämän maailman huoli  ja 
rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. 23 
Mutta  mikä  hyvään  maahan  kylvettiin,  on  se,  joka  kuulee  sanan  ja 
ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä sata jyvää, mikä 
kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä."

2 Korinttolais  3:15,16  Vielä tänäkin päivänä,  kun Moosesta luetaan,  on 



peite  heidän  sydämensä  päällä;  16   mutta  kun  heidän  sydämensä 
kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois.

Jesaja  30:28   Hänen  hengityksensä  on  kuin  virta,  joka  tulvii  ja  ulottuu 
kaulaan  asti;  se  seuloo  kansakuntia  turmion  seulassa  ja  panee 
eksyttäväiset suitset kansojen suupieliin.

Hoosea  11:3-7   Minä  opetin  Efraimin  kävelemään.  –Hän  otti  heidät 
käsivarsillensa. –Mutta he eivät ymmärtäneet, että minä heidät paransin. 
4   Ihmissiteillä  minä  heitä  vedin,  rakkauden  köysillä;  minä  ikäänkuin 
nostin  ikeen  heidän  leukapieliltänsä,  kumarruin  heidän  puoleensa  ja 
syötin. 5  Eivätkö he joutuisi jälleen Egyptin maahan, eikö Assur tulisi 
heille kuninkaaksi, koska he eivät ole tahtoneet kääntyä? 6  Miekka on 
riehuva hänen kaupungeissansa, on hävittävä hänen salpansa, on syövä 
syötävänsä, heidän neuvonpiteittensä takia. 7  Minun kansallani on halu 
kääntyä minusta pois; ja kun sitä kutsutaan korkeutta kohti, ei kenkään 
heistä ylenny.

Apostolien  26:18   avaamaan  heidän  silmänsä,  että  he  kääntyisivät 
pimeydestä  valkeuteen  ja  saatanan  vallasta  Jumalan  tykö  ja  saisivat 
uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.'

2 Timoteus 2:24-26  Mutta Herran palvelijan ei  sovi  riidellä,  vaan hänen 
tulee  olla  lempeä  kaikkia  kohtaan,  kyetä  opettamaan  ja  pahaa 
kärsimään;  25  hänen tulee sävyisästi  ojentaa vastustelijoita;  ehkäpä 
Jumala  antaa  heille  mielenmuutoksen,  niin  että  tulevat  tuntemaan 
totuuden 26  ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut 
tahtoansa tekemään.

Ilmestyskirja 3:17-19  Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut 
enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja 
ja köyhä ja sokea ja alaston. 18  Minä neuvon sinua ostamaan minulta 
kultaa,  tulessa puhdistettua,  että rikastuisit,  ja  valkeat vaatteet,  että 
niihin  pukeutuisit  eikä  alastomuutesi  häpeä  näkyisi,  ja  silmävoidetta 
voidellaksesi  silmäsi,  että näkisit.  19  Kaikkia niitä,  joita  minä pidän 
rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.

2  Korinttolais  7:10   Sillä  Jumalan  mielen  mukainen  murhe  saa  aikaan 
parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta 
maailman murhe tuottaa kuoleman.

1  Kuningasten  18:37   Vastaa  minulle,  Herra,  vastaa  minulle,  että  tämä 
kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala ja että sinä käännät 
heidän sydämensä takaisin."

2  Korinttolais  4:4   niissä  uskottomissa,  joiden  mielet  tämän  maailman 
jumala  on  niin  sokaissut,  ettei  heille  loista  valkeus,  joka  lähtee 
Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.



Luukas 8:11-15  Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana. 12  Mitkä tien 
oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja 
ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. 
13  Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat 
sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat 
ja kiusauksen hetkellä luopuvat. 14  Mikä taas orjantappuroihin putosi, 
ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän 
huoliin,  rikkauteen ja hekumoihin,  eivätkä tuota kypsää hedelmää. 15 
Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa 
säilyttävät  sen  vilpittömässä  ja  hyvässä  sydämessä  ja  tuottavat 
hedelmän kärsivällisyydessä.

Apostolien  15:11   Mutta  me  uskomme Herran  Jeesuksen  armon  kautta 
pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin."

Roomalaisille 8:13  Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; 
mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
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