
Spása Písma   - Salvation Scriptures  

Efezským 2:2  v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa 
kniežaťa  mocností  povetria,  ducha  to,  ktorý  teraz  pôsobí  v  synoch 
neposlušnosti,

Matúš 6:10 Nech prijde tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v 
nebi, tak aj na zemi!

Lukáš 22:42  a vravel: Otče, ak chceš, odnes odo mňa tento kalich; avšak 
nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane!

Ján 16:7-9 No, ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja 
odišiel.  Lebo  ak  neodídem,  Tešiteľ  neprijde  k  vám;  ale  ak  odídem, 
pošlem ho k vám. 8 A keď on prijde, bude usvedčovať svet o hriechu, o 
spravedlivosti a o súde, 9 a to o hriechu preto, že neveria vo mňa;

2 Timoteovi 2:10 Preto nesiem všetko trpezlivo pre vyvolených, aby aj oni 
došli spasenia, ktoré je v Kristu Ježišovi, s večnou slávou.

Rimanom 15:20,21 a to tak,  že mi to bolo vecou cti,  aby som zvestoval 
evanjelium, nie tam, kde už bol Kristus menovaný, aby som nestaväl na 
cudzí základ, 21 ale jako je napísané: Tí, ktorým nebolo zvestované o 
ňom, uvidia; a ktorí nepočuli, porozumejú.

Skutky  2:36,37  Nech  teda  vie  istotne  celý  dom  Izraelov,  že  i  Pánom  i 
Kristom ho učinil Bôh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali! 37 A keď to 
počuli,  boli  hlboko dojatí,  až  do srdca,  a povedali  Petrovi  a  ostatným 
apoštolom: Čo máme robiť, mužovia bratia?

Židom 4:2 Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým 
neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli.

Jeremiáš 24:7 a dám im srdce, aby ma znali, že ja som Hospodin, a budú mi 
ľudom, a ja im budem Bohom, keď sa navrátia  ku mne celým svojím 
srdcom.

Skutky  16:14  A  počúvala  nejaká  žena,  menom  Lydia,  ktorá  predávala 
purpur,  z  mesta  Tyatír,  bojaca sa Boha,  ktorej  Pán otvoril  srdce,  aby 
pozorovala na to, čo hovoril Pavel. 

Matúš 13:14,15 a plní sa na nich proroctvo Izaiášovo, ktoré hovorí: Počuť 
počujete, ale neporozumiete, a hľadieť i hľadieť budete, ale neuvidíte. 
15  Lebo stučnelo  srdce  tohoto  ľudu:  ušami  ťažko  počuli  a  svoje  oči 
zažmúrili,  aby  snáď  nejako  očami  nevideli,  ušami  nepočuli,  srdcom 
neporozumeli a neobrátili sa, a uzdravil by som ich.

Izaiáš  6:9,10  A  riekol:  Iď  a  povieš  tomuto  ľudu:  Počuť  počujte,  ale 
neporozumejte,  i  hľadieť  hľaďte,  ale  nepoznajte!  10  Učiň  to,  aby 
stučnelo srdce tohoto ľudu, a jeho uši aby oťažely, a jeho oči zaslep, aby 
nejako nevidel svojimi očima a svojimi ušima nepočul, a jeho srdce by 



porozumelo, a obrátiac sa bol by uzdravený!
Marek  4:11,12 A povedal  im:  Vám je  dané poznať tajomstvo  kráľovstva 

Božieho;  ale  tamtým vonku  deje  sa  všetko  v  podobenstvách,  12  aby 
hľadiac  hľadeli,  ale  nevideli,  a  čujúc  počuli,  ale  nerozumeli,  aby  sa 
asnáď neobrátili, a odpustily by sa im hriechy.

Ján 12:39,40 Preto nemohli veriť, že zase povedal Izaiáš: 12.40 Oslepil ich 
oči  a  zatvrdil  ich  srdce,  aby  očami  nevideli,  srdcom  nerozumeli  a 
neobrátili sa, aby som ich neuzdravil.

Rimanom 11:7,8 Tak čo tedy? To, čo snažne hľadá Izrael, toho nedosiahol, 
ale vyvolenie dosiahlo, a ostatní sú zatvrdení. 8 Zrovna jako je napísané: 
Bôh im dal ducha hlbokého spánku. oči, aby nevideli, a uši aby nepočuli, 
až do dnešného dňa.

2 Tesalonickým 2:10,11 a s každým zvodom neprávosti  medzi tými, ktorí 
hynú, pretože nepriali lásky pravdy, aby boli spasení; 2.11 a preto im Bôh 
pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži,

Matúš  13:18-23  Vy  tedy  počujete  podobenstvo  o  rozsievačovi.  19  Keď 
ktokoľvek počuje slovo o tom kráľovstve a nerozumie, prichádza ten zlý 
a  uchvacuje  to,  čo mu bolo vsiate do srdca.  To je  ten posiaty  vedľa 
cesty. 20 A na skalné miesta posiaty je ten, kto čuje slovo a hneď ho 
prijíma s radosťou. 21 Lež nemá v sebe koreňa, ale je dočasný, a keď 
nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa pohoršuje. 22 
A zase posiaty do tŕnia je ten, kto čuje slovo, ale starosť tohoto sveta a 
zvod bohatstva udusuje slovo, a býva bez užitku. 23 Ale na dobrú zem 
posiaty je ten, kto čuje slovo a rozumie, a kto už potom naozaj donáša 
užitok, a síce niekto donáša sto, niekto šesťdesiat a niekto tridsať.

2 Korintským 3:15,16  ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude 
zachránený,  ale  tak  ako  skrze  oheň.  16  Či  neviete,  že  ste  chrámom 
Božím, a že Duch Boží prebýva vo vás?

Izaiáš 30:28 a jeho duch ako zaplavujúci potok rozvodnený, ktorý dosiahne 
až po hrdlo, aby preosial národy na riečici márnosti a zahodil ohlávku, 
vedúcu do bludu, na čelusť národov.

Hosea 11:3-7 A ja som učil Efraima chodiť (Bral ich na svoje ramená); ale 
nepoznali,  že  som ich  uzdravil.  4  Ťahal  som ich  za  laná  človeka,  za 
povrazy  lásky  a  bol  som  im  ako  tí,  ktorí  pozdvihujú  jarmo  na  ich 
čelustiach,  a  podával  som mu  potravu.  5  Nenavráti  sa  do  Egyptskej 
zeme, ale Assúr, ten bude jeho kráľom, pretože odopreli navrátiť sa. 6 A 
meč sa bude točiť po jeho mestách, zničí jeho závory a požerie ich pre 
ich  rady.  7  A  môj  ľud  visí,  aby  odpadúval  odo  mňa,  a  volajú  ho  k 
Najvyššiemu, no, nikto ho nevyvyšuje.

Skutky 26:18 aby si otvoril ich oči, aby sa obrátili od tmy k svetlu a od moci 
satana  k  Bohu,  aby  dostali  odpustenie  hriechov  a  podiel  medzi 
posvätenými vierou, vierou vo mňa.



2 Timoteovi 2:24-26 A sluha Pánov sa nemá vadiť, ale má byť prívetivý ku 
všetkým, schopný učiť a zniesť i zlé, 25 ktorý v krotkej tichosti karhá 
tých, ktorý sa protivia, ak by im azda Bôh dal pokánie poznať pravdu, 26 
a aby zase vytriezveli a vymanili sa z osídla diablovho, ktorí sú lapení od 
neho robiť jeho vôľu.

Zjavenie 3:17-19 Lebo hovoríš: Som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem 
nikoho, a nevieš, že si ty biedny i mizerný na poľutovanie i chudobný i 
slepý i nahý. 18 Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v 
ohni, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala 
hanba tvojej nahoty, a kollýrium pomazať svoje oči, aby si videl. 19 Ja 
všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trescem. Rozhorli sa tedy 
a učiň pokánie.

2 Korintským 7:10 Lebo zármutok podľa Boha pôsobí pokánie na spasenie, 
ktorého  zármutku  nikdy  neoľutuje  človek;  ale  zármutok  sveta  pôsobí 
smrť.

1 Kráľov 18:37 Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš ma, aby poznal tento ľud, že 
ty, Hospodine, si Bôh, a že si to ty, ktorý si obrátil jeho srdce nazpät.

2  Korintským  4:4  u  ktorých  boh  tohoto  sveta  oslepil  smysly,  smysly 
neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej, 
ktorý je obrazom Boha.

Lukáš 8:11-15 A podobenstvo je toto: Semä je slovo Božie. 12 A tí vedľa 
cesty sú, ktorí  čujú, ale potom prichádza diabol a vyníma slovo z ich 
srdca, aby uveriac neboli spasení. 13 A tí na skale sú takí, ktorí, keď 
počujú, prijímajú slovo s radosťou, ale tí nemajú koreňa, ktorí veria do 
času a včas pokušenia odpádajú. 14 A zase to, ktoré padlo do tŕnia, to sú 
takí,  ktorí  počuli,  ale  idúc  bývajú  udusení  starosťami,  bohatstvom a 
rozkošmi života a nedonášajú užitku. 15 A čo do toho v dobrej zemi, to sú 
tí,  ktorí,  keď  počuli,  v  šľachetnom  a  dobrom srdci  podržujú  slovo  a 
donášajú užitok v trpezlivosti.

Skutky  15:11  Ale  veríme,  že  skrze  milosť  Pána  Ježiša  Krista  budeme 
spasení na ten istý spôsob ako aj oni.

Rimanom 8:13 Lebo ak žijete podľa tela, zomriete; ale ak Duchom mŕtvite 
skutky tela, budete žiť.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


