
P  ääste   Kirjast - Salvation Scriptures  

Efeslastele 2:2 milles  te  varem käisite  selle  maailma ajastu viisil,  vürsti 
viisil,  kellel  on  meelevald  õhus,  vaimu  viisil,  kes  nüüdki  on  tegev 
sõnakuulmatute laste seas;

Matteuse 6:10 Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka 
maa peal!

Luuka 22:42 'Isa,  kui  sa tahad,  võta  see karikas minult  ära!  Ometi  ärgu 
sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma!'

Johannese 16:7-9 Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest 
kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, 
siis ma saadan tema teie juurde. 8 Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale 
selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta: 9 patu kohta, et nad ei 
usu minusse;

2 Timoteosele 2:10 Seetõttu ma talun kõike äravalitute pärast, et ka nemad 
saaksid pääste Kristuses Jeesuses igavese kirkusega.

Roomlastele 15:20,21 Aga ma olen endale pidanud auasjaks mitte kuulutada 
evangeeliumi seal, kus Kristust juba on nimetatud, et ma ei ehitaks teiste 
poolt  pandud alusele, 21 vaid nagu on kirjutatud:  'Need, kellele ei  ole 
temast midagi kuulutatud, näevad ja need, kes ei ole kuulnud, hakkavad 
mõistma.'

Apostlite 2:36,37 Kogu Iisraeli sugu teadku nüüd kindlasti, et Jumal on tema 
teinud Issandaks ja Messiaks, sellesama Jeesuse, kelle teie risti lõite!' 37 
Seda kuuldes lõikas see neile südamesse ja nad ütlesid Peetrusele ja 
teistele apostlitele: 'Mida me peame tegema, mehed-vennad?'

Heebrealastele 4:2 Meile on kuulutatud evangeeliumi nõnda nagu neilegi, 
kuid kuuldud sõnast ei olnud neil kasu, sest see ei talletunud usu läbi 
kuulajaisse.

Jeremija 24:7 Ja ma annan neile südame mõistmiseks, et mina olen Issand. 
Siis  on  nemad  mulle  rahvaks  ja  mina  olen  neile  Jumalaks,  sest  nad 
pöörduvad minu poole kõigest südamest.

Apostlite  16:14  Ka  üks  jumalakartlik  naine,  Lüüdia  nimi,  purpurimüüja 
Tüatiira linnast,  kuulas,  ning Issand avas tema südame, nii  et  ta pani 
tähele, mida Paulus rääkis.

Matteuse 13:14,15 Ja nende kohta läheb täide Jesaja ennustus, mis ütleb: 
'Kuuldes te kuulete ega mõista, vaadates vaatate ega näe. 15 Sest selle 
rahva süda on kalestunud ja nad kuulevad kõrvadega raskesti ja sulevad 
oma silmad, et nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, et nad 
südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma võiksin neid parandada.' 

Jesaja 6:9,10 Ja tema ütles: 'Mine ja ütle sellele rahvale: Kuuldes kuulete 
ega mõista; nähes näete ega taipa! 10 Tee tuimaks selle rahva süda ja 
tee raskeks ta kõrvad ning sule ta silmad, et ta oma silmadega ei näeks 



ja kõrvadega ei kuuleks, oma südamega ei mõistaks ja ei pöörduks ega 
paraneks!' 

Markuse 4:11,12 Ja ta ütles neile: 'Teie kätte on antud Jumala riigi saladus, 
aga  neile  väljasolijaile  ilmneb  kõik  tähendamissõnades,  12  et  nad 
vaadates vaataksid ega näeks ja kuuldes kuuleksid ega mõistaks, et nad 
ei pöörduks ega antaks neile andeks.'

Johannese 12:39,40 Seepärast  nad ei  suutnud uskuda,  et  Jesaja oli  veel 
öelnud:  40  'Ta  on  pimestanud  nende  silmad  ja  teinud  nende  südame 
kõvaks,  et  nad  silmadega  ei  näeks  ja  südamega  ei  mõistaks  ega 
pöörduks, et ma parandaksin neid.'

Roomlastele 11:7,8 Kuidas siis nüüd? Mida Iisrael  taotleb,  seda ta ei ole 
saavutanud,  ent  äravalitud  on  selle  saavutanud,  aga  ülejäänud  on 
paadunud. 8 Nõnda nagu on kirjutatud: 'Jumal on andnud neile tuimuse 
vaimu, silmad, mis ei näe, ja kõrvad, mis ei kuule kuni tänapäevani.'

2  Tessalooniklastele  2:10,11  ja  igasuguse  ülekohtu  pettusega  neile,  kes 
hukkuvad,  sellepärast  et  nad  ei  võtnud  vastu  tõe  armastust,  et  nad 
oleksid pääsenud. 11 Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et 
nad hakkaksid uskuma valet,

Matteuse  13:18-23  Kuulge  nüüd  külvaja  tähendamissõna  tähendust.  19 
Igaühe juurde,  kes sõna Kuningriigist  kuuleb,  ent ei  mõista,  tuleb kuri 
ning riisub külvatu ta südamest. See on tee äärde külvatu. 20 Mis kivisele 
maale  külvati,  on  see,  kes  sõna  kuuleb  ja  selle  kohe  rõõmuga  vastu 
võtab,  21 aga tal  enesel  pole juurt,  vaid ta on heitlik -  kui  teda sõna 
pärast hakatakse rõhuma või taga kiusama, laseb ta end kohe eksitada. 
22 Ohakate sekka külvatu on see, kes sõna küll kuuleb, ent selle ajastu 
muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus lämmatavad sõna ning see jääb 
viljatuks.  23  Heasse  mulda  külvatu  on  aga  see,  kes  sõna  kuuleb  ja 
mõistab ning siis ka vilja kannab: mõni saja-, mõni kuuekümne-, mõni aga 
kolmekümnekordselt.'

2 Korintlastele 3:15,16 Tänapäevani, iga kord kui Moosest loetakse, lasub 
kate nende südamel. 16 Aga kui nende süda pöördub Issanda poole, siis 
võetakse kate ära.

Jesaja 30:28 Härjad ja eeslid,  kellega haritakse põldu, söövad oblikatega 
segatud toitu, mida on puistatud visklabida ja hanguga. 

Hoosea 11:3-7 Mina õpetasin Efraimi käima, võtsin nad oma kätele, aga nad 
ei mõistnud, et ma tahtsin neid terveks teha. 4 Ma tõmbasin neid inimlike 
sidemetega,  armastuse  paeltega;  ma  olin  neile  nagu  ikke  kergitajaks 
nende kaela pealt; ma kummardasin nende juurde ja toitsin neid, 5 et nad 
ei  peaks  tagasi  minema  Egiptusemaale.  Aga  nüüd  peab  Assur  nende 
kuningaks olema, sest nad on tõrkunud pöördumast. 6 Sellepärast peab 
mõõk tantsima nende linnades, lõhkuma nende riivid ja neelama nad ära 
nende kavatsuste pärast. 7 Minu rahval on kalduvus minust ära pöörduda: 
kuigi teda kutsutakse ülespoole, ometi ei tõuse neist ükski. 



Apostlite 26:18 avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse 
poole ja  saatana meelevalla  alt  Jumala poole,  et  nad saaksid pattude 
andeksandmise  ja  osa  nende  seas,  kes  on  pühitsetud  usu  kaudu 
minusse.'

2 Timoteosele 2:24-26 Issanda sulasel ei ole tarvis tülitseda, vaid ta olgu 
lahke  kõikide  vastu,  osav  õpetama,  valmis  kannatama  kurja,  25  kes 
tasadusega  kasvatab  vastupanijaid  selleks,  et  ehk  Jumal  annab  neile 
meeleparandust tõe mõistmiseks, 26 ja et nad kaineneksid ja pääseksid 
lahti kuradi paelust, mis on püüdnud nad oma tahtmise valda.

Ilmutus 3:17-19 Et sina ütled: Ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul 
ei ole puudu millestki - ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja 
vaene ja pime ja alasti -, 18 siis ma annan sulle nõu osta minu käest tules 
proovitud  kulda,  et  sa  saaksid  rikkaks,  ning  valgeid  rõivaid,  et  end 
nendega  riietada  ja  et  ei  saaks  avalikuks  sinu  alastioleku  häbi,  ning 
silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. 19 Keda iganes mina armastan, neid 
kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt!

2  Korintlastele  7:10  Jah,  Jumalale  meelepärane  kurvastus  toob 
meeleparanduse päästeks,  mida ei  kahetseta,  maailma kurvastus toob 
aga surma.

1 Kuningate 18:37 Vasta mulle, Issand! Vasta mulle, et see rahvas saaks 
teada,  et  sina,  Issand,  oled  Jumal  ja  et  sina  pöörad  tagasi  nende 
südamed!'

2 Korintlastele 4:4 neile uskmatuile,  kellel  praeguse aja jumal on mõtted 
sõgestanud, nii et neile ei koida evangeeliumi valgus Kristuse kirkuses, 
kes on Jumala kuju.

Luke 8:11-15 See tähendamissõna aga tähendab: seeme on Jumala sõna. 12 
Teeäärsed on need, kes kuulevad, aga pärast tuleb kurat ja võtab sõna 
ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks. 13 Kaljupealsed on 
need,  kes  kuuldes võtavad  sõna  rõõmuga vastu,  ent  neil  ei  ole  juurt, 
üürikest  aega  nad  usuvad,  ent  kiusatuse  ajal  taganevad  ära.  14  Mis 
ohakate sekka kukkus, on aga need, kes sõna küll kuulsid, ent edaspidi 
lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elulõbud ning nende vili ei 
saa küpseks. 15 Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda 
kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad.

Apostlite 15:11 Ent meie usume end päästetud olevat Issanda Jeesuse armu 
läbi samal kombel nagu nemadki.'

Roomlastele 8:13 Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te 
aga Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate.
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