
Keselamatan Kitab Suci   - Salvation   Scriptures  

Efesus 2:2 Pada waktu itu kalian mengikuti  kebiasaan-kebiasaan dunia ini; 
berarti kalian taat kepada penguasa angkasa raya, yaitu roh yang sekarang 
menguasai hati orang-orang yang tidak taat kepada Jehovah.

Matius 6:10 Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan 
kehendak-Mu ditaati seperti di surga.

Lukas  22:42   "Bapa,"  kata-Nya,  "kalau  boleh,  jauhkanlah  daripada-Ku 
penderitaan yang harus Kualami ini. Tetapi jangan menurut kemauan-Ku, 
melainkan menurut kemauan Bapa saja."

Yohanes  16:7-9  Tetapi  Aku  mengatakan  yang benar  kepadamu:  Lebih  baik 
untuk kalian, kalau Aku pergi; sebab kalau Aku tidak pergi, Penolong itu 
tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau Aku pergi, Aku akan mengutus 
Dia kepadamu. 8 Kalau Ia datang, Ia akan menyatakan kepada dunia arti 
sebenarnya dari dosa, dari apa yang benar, dan dari hukuman Jehovah. 9 Ia 
akan menyatakan bahwa tidak percaya kepada-Ku adalah dosa;

2 Timotius 2:10 Itulah sebabnya saya tabah menanggung semuanya itu demi 
kepentingan orang-orang yang sudah dipilih oleh Jehovah, supaya mereka 
pun mendapat keselamatan yang diberikan melalui Kristus Yesus, dan yang 
disertai keagungan yang abadi.

Roma 15:20,21 Cita-cita saya ialah memberitakan Kabar Baik dari Jehovah di 
tempat-tempat  di  mana orang belum mendengar  tentang Kristus.  Sebab 
saya tidak mau membangun pekerjaan pada pondasi yang diletakkan oleh 
orang lain. 21 Di dalam Alkitab tertulis, "Orang-orang yang belum pernah 
menerima berita tentang Dia, akan melihat; dan mereka yang belum pernah 
mendengar, akan mengerti."

Kisah Rasul-rasul 2:36,37 Itu sebabnya semua orang Israel harus tahu betul-
betul bahwa Yesus yang kalian salibkan itu, Yesus itulah juga yang sudah 
dijadikan oleh Jehovah menjadi  Tuhan dan Raja Penyelamat!"  37 Ketika 
orang-orang  itu  mendengar  hal  itu,  hati  mereka  sangat  gelisah.  Lalu 
mereka bertanya kepada Petrus  dan rasul-rasul  yang lainnya,  "Saudara-
saudara, kami harus berbuat apa?"

Ibrani 4:2 Sebab Kabar Baik itu sudah diberitakan kepada kita sama seperti 
kepada  mereka.  Namun  kepada  mereka,  berita  itu  tidak  ada  gunanya. 
Sebab ketika mereka mendengarnya, mereka tidak percaya.

Yeremia 24:7 Aku akan memberikan kepada mereka hasrat untuk mengerti 
bahwa  Akulah  TUHAN.  Maka  mereka  akan  menjadi  umat-Ku,  dan  Aku 
menjadi Jehovah mereka, karena mereka akan kembali kepada-Ku dengan 
sepenuh hati.

Kisah Rasul-rasul 16:14 Seorang dari  antara mereka adalah pedagang kain 
ungu, namanya Lidia dan berasal dari Tiatira. Ia mengasihi Jehovah, maka 
Tuhan menggerakkan hatinya supaya ia menerima apa yang Paulus ajarkan 



kepadanya.
Matius  13:14,15  Dengan  itu  terjadilah  yang  dinubuatkan  Nabi  Yesaya, 

'Jehovah  berkata:  Mereka  akan  terus  mendengar  tetapi  tidak  mengerti; 
mereka akan terus memperhatikan tetapi tidak tahu apa yang terjadi. 15 
Sebab pikiran orang-orang ini sudah menjadi tumpul, telinga mereka sudah 
menjadi tuli dan mata mereka sudah dipejamkan. Ini terjadi supaya mata 
mereka jangan melihat, telinga mereka jangan mendengar, pikiran mereka 
jangan mengerti dan jangan kembali kepada-Ku, lalu Aku menyembuhkan 
mereka.'"

Yesaya 6:9,10 Lalu Ia menyuruh saya pergi membawa pesan ini kepada umat: 
"Kamu akan terus mendengarkan, tetapi tidak mengerti. Kamu akan terus 
memperhatikan, tetapi tidak tahu apa yang terjadi." 10 Lalu berkatalah Ia 
kepada saya, "Tumpulkanlah pikiran orang-orang itu, tulikan telinganya dan 
butakan  matanya,  supaya  mereka  jangan  melihat,  mendengar  atau 
mengerti, lalu berbalik kepada-Ku dan menjadi sembuh."

Markus  4:11,12  Maka Yesus  berkata  kepada  mereka,  "Kalian  sudah  diberi 
anugerah  untuk  mengetahui  rahasia  tentang  bagaimana  Jehovah 
memerintah.  Tetapi  orang-orang  luar  diajar  dengan  perumpamaan,  12 
supaya  'Mereka  akan  terus  memperhatikan  tetapi  tidak  tahu  apa  yang 
terjadi,  mereka akan terus mendengar,  tetapi  tidak mengerti,  ini  terjadi 
supaya mereka jangan melihat  dan mengerti  dan jangan datang kepada 
Jehovah dan Jehovah mengampuni mereka.'"

Yohanes 12:39,40  Itu sebabnya mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya 
sudah berkata juga, "Jehovah berkata, 40 'Aku membutakan mata mereka, 
membuat mereka tegar hati; supaya mata mereka jangan melihat, pikiran 
mereka jangan mengerti. Supaya mereka jangan kembali kepada-Ku, lalu 
Aku menyembuhkan mereka.'"

Roma 11:7,8 Jadi, bagaimana? Umat Israel tidak mendapat apa yang mereka 
cari. Yang mendapatnya hanyalah segolongan kecil orang-orang yang telah 
dipilih oleh Jehovah. Yang lain semuanya menjadi keras kepala terhadap 
panggilan  Jehovah.  8  Sebab  di  dalam  Alkitab  tertulis  begini,  "Jehovah 
membuat hati dan pikiran mereka menjadi bebal; dan sampai saat ini mata 
mereka tidak dapat melihat dan telinga mereka tidak dapat mendengar."

2 Tesalonika 2:10,11 Ia akan memakai segala tipu muslihat yang jahat untuk 
menyesatkan orang-orang yang akan binasa.  Mereka akan binasa sebab 
menolak dan tidak menyukai berita yang benar dari Jehovah yang dapat 
menyelamatkan mereka. 11 Itulah sebabnya Jehovah mendatangkan pada 
mereka suatu kuasa yang menyesatkan,  sehingga mereka percaya akan 
apa yang tidak benar.

Matius 13:18-23 "Dengarlah apa arti  perumpamaan tentang penabur itu.  19 
Benih yang jatuh di jalan ibarat orang-orang yang mendengar kabar tentang 
bagaimana Jehovah memerintah, tetapi tidak mengerti. Si Jahat itu datang 
dan merampas apa yang sudah ditabur dalam hati mereka. 20 Benih yang 



jatuh  di  tempat  yang  berbatu-batu,  ibarat  orang-orang  yang  mendengar 
kabar itu, dan langsung menerimanya dengan senang hati. 21 Tetapi kabar 
itu tidak berakar dalam hati  mereka, sehingga tidak tahan lama. Begitu 
mereka  menderita  kesusahan  atau  penganiayaan  karena  kabar  itu, 
langsung  mereka  murtad.  22  Benih  yang  jatuh  di  tengah-tengah  semak 
berduri  ibarat  orang-orang  yang  mendengar  kabar  itu,  tetapi  khawatir 
tentang  hidup  mereka  dan  ingin  hidup  mewah.  Karena  itu  kabar  dari 
Jehovah terhimpit di dalam hati mereka sehingga tidak berbuah. 23 Dan 
benih yang jatuh di tanah yang subur ibarat orang-orang yang mendengar 
kabar itu dan memahaminya. Mereka berbuah banyak, ada yang seratus, 
ada yang enam puluh, dan ada yang tiga puluh kali lipat hasilnya."

2  Korintus  3:15,16  Sekarang  pun,  bila  mereka  membaca buku-buku  Musa, 
selubung itu masih menutupi pikiran mereka. 16 Tetapi kalau seseorang 
datang menghadap Tuhan, selubung itu pun diangkat dari muka orang itu.

Yesaya 30:28 Ia menyuruh angin mendahului-Nya seperti banjir setinggi leher 
yang  menghanyutkan  segalanya.  Ia  membinasakan  bangsa-bangsa,  dan 
menggagalkan rencana-rencana mereka yang jahat.

Hosea  11:3-7  Padahal  Akulah  yang  mengajar  Israel  berjalan,  dan  yang 
memeluknya dengan kasih sayang. Akulah yang merawat dia tapi ia tak 
mau  mengakuinya.  4  Dengan  segala  kasih  sayang-Ku,  Kudekatkan  dia 
pada-Ku.  Segala  penderitaannya  Kuringankan,  dan  dengan  murah  hati 
Kuberi dia makan. 5 Orang-orang Israel itu tidak mau kembali kepada-Ku, 
sebab  itu  mereka  harus  kembali  ke  Mesir,  dan  bangsa  Asyur  akan 
memerintah mereka. 6 Pertempuran akan berkobar sampai ke dalam kota-
kota  mereka,  pintu-pintu  gerbang  akan  dirusakkan,  dan  umat-Ku 
dibinasakan. Itu terjadi karena mereka mengikuti kemauannya sendiri,  7 
dan berkeras untuk meninggalkan Aku. Maka mereka akan tertindas, tapi 
tak  ada  yang  membebaskan  mereka  meskipun  mereka  berteriak  minta 
tolong."

Kisah  Rasul-rasul  26:18  untuk  mencelikkan  mata  mereka,  supaya  mereka 
keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang; supaya mereka lepas 
dari  pengaruh  Iblis,  lalu  dikuasai  oleh  Jehovah.  Maka  dengan  percaya 
kepada-Ku  dosa-dosa  mereka  akan  diampuni  dan  mereka  akan  menjadi 
anggota umat Jehovah yang terpilih.'"

2 Timotius 2:24-26 Orang yang bekerja buat Tuhan tidak patut bertengkar; ia 
harus  ramah terhadap  semua orang,  dan dapat  mengajar  orang dengan 
baik dan sabar. 25 Ia harus dengan lemah lembut mengajari orang-orang 
yang  suka  melawan;  mudah-mudahan  Jehovah  memberi  kesempatan 
kepada  orang-orang  itu  untuk  bertobat  dari  dosa-dosa  mereka  dan 
mengenal ajaran yang benar. 26 Dengan demikian mereka menjadi sadar 
kembali,  dan terlepas dari  perangkap Iblis yang telah menawan mereka 
dan memaksa mereka mengikuti kemauannya. 

Wahyu  3:17-19  Kalian  berkata,  'Kami  kaya  dan  serba  cukup;  kami  tidak 



kekurangan apa-apa.' Tetapi kalian tidak tahu betapa melarat dan betapa 
menyedihkan keadaanmu! Kalian miskin, telanjang, dan buta. 18 Sebab itu 
Aku menasihati kalian supaya membeli daripada-Ku emas, yaitu emas yang 
murni, supaya kalian menjadi kaya. Belilah juga pakaian putih daripada-Ku 
supaya kalian berpakaian dan menutupi keadaan kalian yang telanjang dan 
memalukan. Dan belilah pula obat untuk dioles di matamu supaya kalian 
dapat melihat. 19 Orang-orang yang Kukasihi, merekalah yang Kutegur dan 
Kucambuk. Karena itu hendaklah kalian bersemangat, dan bertobatlah dari 
dosa-dosamu.

2  Korintus 7:10 Sebab kesedihan seperti  itu  menghasilkan perubahan hati 
yang mendatangkan keselamatan. Dan orang tidak akan menyesal atas hal 
itu. Sebaliknya, kesedihan yang hanya sejalan dengan kehendak manusia 
menghasilkan kematian.

1 Raja-raja 18:37 Jawablah, TUHAN! Jawablah saya supaya rakyat ini tahu 
bahwa Engkau,  ya TUHAN, adalah Jehovah,  dan bahwa Engkaulah yang 
membuat mereka kembali kepada-Mu."

2 Korintus 4:4 Ilah jahat yang menguasai dunia ini  menutup pikiran orang-
orang  yang  tidak  percaya  itu.  Ialah  yang  menghalang-halangi  mereka 
supaya  mereka  tidak  melihat  terang  dari  Kabar  Baik  itu  mengenai 
kebesaran Kristus, yang merupakan gambaran Jehovah.

Lukas  8:11-15   "Inilah  arti  perumpamaan  itu:  Benih  itu  ialah  perkataan 
Jehovah. 12 Benih yang jatuh di jalan ibarat orang-orang yang mendengar 
perkataan  itu.  Tetapi  Iblis  datang  dan  merampas  kabar  itu  dari  hati 
mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. 13 Benih yang 
jatuh di  tempat yang berbatu ibarat  orang yang pada waktu mendengar 
kabar itu, menerimanya dengan senang hati. Tetapi berita itu tidak berakar 
dalam hati mereka. Mereka percaya sebentar saja, dan pada waktu cobaan 
datang,  mereka  murtad.  14  Benih  yang  jatuh  di  tengah  semak  berduri 
ibarat  orang  yang  mendengar  kabar  itu,  tetapi  khawatir  tentang  hidup 
mereka serta ingin hidup mewah dan senang di dalam dunia ini. Semuanya 
itu menghimpit mereka sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. 15 
Benih yang jatuh di tanah yang subur ibarat orang yang mendengar kabar 
itu, lalu menyimpannya di dalam hati yang baik dan jujur. Mereka bertahan 
sampai menghasilkan buah."

Kisah  Rasul-rasul  15:11  Sebaliknya,  kita  percaya  dan  kita  diselamatkan 
karena belas kasihan Tuhan Yesus; begitu juga mereka."

Roma 8:13 Karena kalau kalian hidup menurut tabiat manusia, maka kalian 
akan  mati;  tetapi  kalau  dengan  kuasa  Roh  Jehovah,  kalian  terus  saja 
mematikan perbuatan-perbuatanmu yang berdosa, maka kalian akan hidup.
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