
Zbawienie Pismo - Salvation Scriptures

Efezjan 2:2 W którycheście niekiedy chodzili według zwyczaju świata tego i 
według książęcia, który ma władzę na powietrzu, ducha tego, który teraz 
jest skuteczny w synach niedowiarstwa.

Mateusza 6:10 Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie, tak i 
na ziemi.

Lukasza 22:42 Mówiąc: Ojcze! jeźli chcesz, przenieś ten kielich ode mnie; 
wszakże nie moja wola, lecz twoja niech się stanie.

Jana 16:7-9 Lecz ja wam prawdę mówię, wamci to pożyteczno, abym ja 
odszedł; bo jeźli ja nie odejdę, pocieszyciel on nie przyjdzie do was, a 
jeźli odejdę, poślę go do was. 8 A on przyszedłszy, będzie karał świat z 
grzechu i z sprawiedliwości, i z sądu; 9 Z grzechu mówię, iż nie uwierzyli 
we mnie;

2  Tymoteusza  2:10  Przetoż  wszystko  znoszę  dla  wybranych,  aby  i  oni 
zbawienia dostąpili, które jest w Chrystusie Jezusie, z chwałą wieczną.

Rzymian 15:20,21 A to tak usiłując kazać Ewangieliję, gdzie i mianowany 
nie był Chrystus, abym na cudzym fundamencie nie budował. 21 Ale jako 
napisano:  Którym nie  powiadano o  nim,  oglądają;  a  którzy  o nim nie 
słyszeli, zrozumieją.

DziejeApostolskie  2:36,37  Niechajże  tedy  wie  zapewne  wszystek  dom 
Izraelski,  że  go  Bóg  i  Panem,  i  Chrystusem  uczynił,  tego  Jezusa, 
któregoście wy ukrzyżowali.  A to słysząc, przerażeni są na sercu i rzekli 
do Piotra i do innych Apostołów: Cóż mamy czynić, mężowie bracia?

Hebrajczyków 4:2  Albowiem i  nam zwiastowana  jest  Ewangielija  jako  i 
onym;  ale  im  nie  pomogło  słowo,  które  słyszeli,  przeto  iż  nie  było 
złączone z wiarą tych, którzy słyszeli.

Jeremiasza 24:7 Albowiem dam im serce, aby mię poznali, żem Ja Pan; i 
będą mi ludem moim, a Ja będę Bogiem ich, gdy się nawrócą do mnie 
całem sercem swojem.

DziejeApostolskie  16:14  A  niektóra  niewiasta,  imieniem  Lidyja,  która 
szarłat sprzedawała w mieście Tyjatyrskiem, Boga się bojąca, słuchała; 
której Pan otworzył serce, aby pilnie słuchała tego, co Paweł mówił.

Mateusza 13:14,15 I pełni się w nich proroctwo Izajaszowe, które mówi: 
Słuchem  słuchać  będziecie,  ale  nie  zrozumiecie;  i  widząc  widzieć 
będziecie,  ale  nie  ujrzycie;  15  Albowiem  zatyło  serce  ludu  tego,  a 
uszyma ciężko słyszeli,  i  oczy  swe zamrużyli,  żeby kiedy oczyma nie 
widzieli i uszyma nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, 
a uzdrowiłbym je.

Izajasza  6:9,10  A  on  rzekł:  Idź,  a  powiedz  ludowi  temu:  Słuchajcie 
słuchając, a nie rozumijcie, a widząc patrzajcie, a nie poznawajcie. 10 
Zatwardź serce ludu tego, a uszy jego obciąż, i oczy jego zawrzyj, aby 
nie widział oczyma swemi, a uszyma swemi nie słyszał, i sercem swem 



nie zrozumiał, a nie nawrócił się, i nie był uzdrowion.
Marka  4:11,12  A  on  im  odpowiedział:  Wam  dano  wiedzieć  tajemnicę 

królestwa Bożego; ale tym, którzy są obcymi, wszystko się podawa w 
podobieństwach;  12  Aby  patrząc  patrzeli,  ale  nie  widzieli,  i  słysząc 
słyszeli, ale nie zrozumieli, by się snać nie nawrócili, a byłyby im grzechy 
odpuszczone.

Jana 12:39,40 Dlatego uwierzyć nie mogli, iż jeszcze powiedział Izajasz: 40 
Zaślepił  oczy  ich,  i  zatwardził  serce  ich,  aby  oczyma  nie  widzieli  i 
sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, abym je uzdrowił.

Rzymian 11:7,8 Cóż tedy? Czego Izrael szuka, tego nie dostąpił; ale wybrani 
dostąpili,  a  inni  zatwardzeni  są,  8  (Jako napisano:  Dał  im Bóg ducha 
twardego  snu,  oczy,  aby  nie  widzieli  i  uszy,  aby  nie  słyszeli),  aż  do 
dzisiejszego dnia.

2 Tesaloniczan 2:10,11 I ze wszystkiem oszukaniem nieprawości w tych, 
którzy giną, przeto iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. 11 A 
przetoż pośle im Bóg skutek błędów, aby wierzyli kłamstwu,

Mateusza 13:18-23 Wy tedy słuchajcie podobieństwa onego rozsiewcy. 19 
Gdy kto słucha słowa o tem królestwie, a nie rozumie, przychodzi on zły i 
porywa to,  co  wsiano w serce jego;  tenci  jest  on,  który  podle  drogi 
posiany jest.  20 A na opoczystych miejscach posiany,  ten jest,  który 
słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje; 21 Ale nie ma korzenia w 
sobie, lecz doczesny jest; a gdy przychodzi ucisk, albo prześladowanie 
dla słowa, wnet się gorszy. 22 A między ciernie posiany, ten jest, który 
słucha  słowa;  ale  pieczołowanie  świata  tego  i  omamienie  bogactw 
zadusza słowo, i staje się bez pożytku. 23 A na dobrej ziemi posiany, jest 
ten,  który słucha słowa i  rozumie,  tenci  pożytek przynosi;  a  przynosi 
jeden setny, drugi sześćdziesiątny, a drugi trzydziestny.

2 Koryntian 3:15,16 Przetoż aż do dnia dzisiejszego, gdy Mojżesz czytany 
bywa, zasłona jest na sercu ich położona. 16 Lecz gdyby się do Pana 
obrócili, odjęta będzie ona zasłona,

Izajasza 30:28 A duch jego jest jako rzeka wylewająca, która aż do gardła 
sięga, aby przewiewał narody, ażby się wniwecz obróciły, a wędzidłem 
kiełznał czeluści narodów.

Ozeasza 11:3-7 Chociażem Ja Efraima na nogi stawiał, przecie on ich brał 
na ramiona swoje; a nie chcieli znać, żem Ja ich leczył. 4 Powrozami 
ludzkiemi pociągałem ich,  powrozami miłości,  a byłem im jako którzy 
odejmują jarzmo z czeluści ich, i dawałem im pokarm. 5 Nie wrócić się 
do ziemi Egipskiej: ale Assur będzie królem jego, przeto że się nie chcieli 
nawrócić do mnie. 6 Nadto miecz będzie trwać w miastach jego, i skazi 
zawory jego, a pożre ich dla rady ich. 7 Bo lud mój udał się na to, aby się 
odwracał odemnie; a chociaż go wołają do Najwyższego, przecież go nikt 
nie wywyższa.

DziejeApostolskie  26:18  Ku  otworzeniu  oczu  ich,  aby  się  nawrócili  z 



ciemności do światłości, a z mocy szatańskiej do Boga, aby tak wzięli 
odpuszczenie grzechów i dział między poświęconymi przez wiarę, która 
jest w mię.

2 Tymoteusza 2:24-26 Ale sługa Pański nie ma być zwadliwy, lecz ma być 
układny przeciwko wszystkim, sposobny ku nauczaniu, złych cierpliwie 
znaszający; 25 Który by w cichości nauczał tych, którzy się sprzeciwiają, 
owaby im kiedy Bóg dał pokutę ku uznaniu prawdy, 26 Aby obaczywszy 
się,  wywikłali  się  z  sidła  dyjabelskiego,  od  którego  pojmani  są  ku 
czynieniu woli jego.

Objawienie 3:17-19 Albowiem mówisz: Jestem bogaty i zbogaciłem się, a 
niczego nie potrzebuję; a nie wiesz, żeś ty biedny i mizerny, i ubogi, i 
ślepy,  i  nagi.  18  Radzę  ci,  abyś  kupił  u  mnie  złota  w  ogniu 
doświadczonego, abyś był bogaty, i  szaty białe, abyś był obleczony, a 
żeby  się  nie  okazywała  sromota  nagości  twojej;  a  oczy  twoje  namaż 
maścią wzrok naprawiającą, abyś widział. 19 Ja którychkolwiek miłuję, 
strofuję i karzę. Bądź tedy gorliwym, a pokutuj.

2  Koryntian  7:10  Albowiem  smutek,  który  jest  według  Boga,  pokutę 
sprawuje ku zbawieniu, której nikt nie żałuje; ale smutek według świata 
sprawuje śmierć.

1 Któlewska 18:37 Wysłuchaj mię Panie, wysłuchaj mię, aby poznał ten lud, 
żeś ty Panie jest Bogiem, gdybyś zaś nawrócił serca ich.

2  Koryntian  4:4  W  których  bóg  świata  tego  oślepił  zmysły,  to  jest  w 
niewiernych,  aby  im  nie  świeciła  światłość  Ewangielii  chwały 
Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożem.

Lukasza 8:11-15 A to podobieństwo takie jest: nasienie jest słowo Boże. 12 
A którzy podle drogi, ci są, którzy słuchają, zatem przychodzi dyjabeł, i 
wybiera  słowo z  serca  ich,  aby uwierzywszy,  nie  byli  zbawieni.  13  A 
którzy na opoce, ci są, którzy gdy słuchają, z radością słowo przyjmują, 
ale ci korzenia nie mają, ci do czasu wierzą, a czasu pokusy odstępują. 
14  A  które  padło  między  ciernie,  ci  są,  którzy  słuchają  słowa:  ale 
odszedłszy,  od  pieczołowania  i  bogactw,  i  rozkoszy  żywota  bywają 
zaduszeni, i nie przynoszą pożytku. 15 Ale które padło na ziemię dobrą, 
ci są, którzy w sercu uprzejmem i dobrem słyszane słowo zachowują, i 
owoc przynoszą w cierpliwości.

DziejeApostolskie 15:11 Ale przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa wierzymy, 
iż będziemy zbawieni tym sposobem, jako i oni.

Rzymian  8:13  Albowiem  jeźlibyście  według  ciała  żyli,  pomrzecie;  ale 
jeźlibyście Duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie.
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