
C  пасіння     Писання   - Salvation Scriptures  

Ефесян 2:2   в  яких ви колись проживали за звичаєм віку  цього,  за 
волею  князя,  що  панує  в  повітрі,  духа,  що  працює  тепер  у 
неслухняних,

Матвій 6:10  нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на 
небі, так і на землі.

Лука 22:42  благаючи: Отче, як волієш, пронеси мимо Мене цю чашу! Та 
проте не Моя, а Твоя нехай станеться воля!...

Іван 16:7-9  Та Я правду кажу вам: Краще для вас, щоб пішов Я, бо як Я 
не піду, Утішитель не прийде до вас. А коли Я піду, то пошлю вам 
Його. 8  А як прийде, Він світові виявить про гріх, і про правду, і про 
суд: 9  тож про гріх, що не вірують у Мене;

2 Тимофія 2:10  Через це переношу я все ради вибраних, щоб і вони 
доступили спасіння, що в Христі Ісусі, зо славою вічною.

Римлян 15:20,21  При тому пильнував я звіщати Євангелію не там, де 
Христове Ім'я було знане, щоб не будувати на основі чужій, 21  але 
як написано: Кому не звіщалось про Нього, побачать, і ті, хто не чув, 
зрозуміють!

Дії 2:36,37  Ото ж, нехай ввесь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і 
Христом учинив Бог Його, Того Ісуса, що Його розп'яли ви! 37  Як 
почули ж оце, вони серцем розжалобились, та й сказали Петрові та 
іншим апостолам: Що ж ми маємо робити, мужі-браття?

Євреїв 4:2  Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим. Але не принесло 
пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів.

Єремія 24:7  І дам Я їм серце пізнати Мене, що Я Господь. І вони Мені 
будуть народом, а Я буду їм Богом, бо вони навернуться до Мене всім 
серцем своїм!

Дії  16:14   Прислухалася  й  жінка  одна,  що  звалася  Лідія,  купчиха 
кармазином з міста Тіятір,  що Бога вона шанувала. Господь же їй 
серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив.

Матвій 13:14,15  І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє: 
Почуєте  слухом,  і  не  зрозумієте,  дивитися  будете  оком,  і  не 
побачите... 15  Затовстіло бо серце людей цих, тяжко чують вухами 
вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима й не почути 
вухами,  і  не  зрозуміти  їм  серцем,  і  не  навернутись,  щоб  Я  їх 
уздоровив!

Ісая 6:9,10  А Він проказав: Іди, і  скажеш народові цьому: Ви будете 
чути  постійно,  та  не  зрозумієте,  і  будете  бачити  завжди,  але  не 
пізнаєте.  10   Учини  затужавілим  серце  народу  цього,  і  тяжкими 
зроби його уші, а очі йому позаклеюй, щоб не бачив очима своїми, й 



ушима  своїми  не  чув,  і  щоб  не  зрозумів  своїм  серцем,  і  не 
навернувся, і не був уздоровлений він!

Марк  4:11,12   І  Він  їм  відповів:  Вам  дано  пізнати  таємниці  Божого 
Царства, а тим, що за вами, усе відбувається в притчах, 12  щоб оком 
дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли, щоб коли 
вони не навернулися, і відпущені будуть гріхи їм!

Іван  12:39,40   Тому не  могли вони вірити,  що  знову  Ісая  прорік:  40 
Засліпив їхні очі, і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані 
серцем щоб не зрозуміли, і не навернулись, щоб Я їх уздоровив!

Римлян 11:7,8  Що ж? Чого Ізраїль шукає, того не одержав, та одержали 
вибрані,  а  останні  затверділи,  8   як  написано:  Бог  дав  їм  духа 
засипання,  очі,  щоб  не  бачили,  і  вуха,  щоб  не  чули,  аж  до 
сьогоднішнього дня.

2 Солунян 2:10,11  і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо 
любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися. 11  І за це Бог 
пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили,

Матвій 13:18-23  Послухайте ж притчу про сіяча. 19  До кожного, хто 
слухає  слово  про  Царство,  але  не  розуміє,  приходить  лукавий,  і 
краде посіяне в серці його; це те, що посіяне понад дорогою. 20  А 
посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово, і з радістю 
зараз  приймає  його;  21   але  кореня  в  ньому  нема,  тому  він 
непостійний; коли ж утиск або переслідування настають за слово, то 
він зараз спокушується. 22  А між терен посіяне, це той, хто слухає 
слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і 
воно зостається без плоду. 23  А посіяне в добрій землі, це той, хто 
слухає слово й його розуміє, і плід він приносить, і дає один у сто 
раз, другий у шістдесят, а той утридцятеро.

2 Коринтян 3:15,16  Але аж до сьогодні, як читають Мойсея, на їхньому 
серці лежить покривало, 16  коли ж вони навернуться до Господа, 
тоді покривало здіймається.

Ісая  30:28   Його  ж  дух,  як  потоп  заливний,  що  до  шиї  сягає,  щоб 
просіяти люди на ситі погибелі... І буде на щелепах людів вуздечка, 
що тягне до блуду.

Осія 11:3-7  Я ж Єфрема ходити навчав, Я їх брав на рамена Свої, та не 
знали вони,  що Я їх  лікував.  4   Я тягнув їх  шнурками,  що людям 
лицюють, шнурками любови, і був Я для них немов ті, що здіймають 
ярмо з-над їхньої шиї, і Я їх годував. 5  До краю єгипетського він не 
вернеться,  та Ашшур він буде для нього царем,  бо вони не хотіли 
вернутись до Мене. 6  А містами його ґрасуватиме меч, і засуви його 
повиламлює  він  та  й  пожере  їх  за  задуми  їхні.  7   А  народ  Мій 
схильний  відпадати  від  Мене,  і  хоч  кличуть  його  догори,  він  не 
підіймається разом.



Дії 26:18  відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви в світло та 
від  сатаниної  влади  до  Бога,  щоб  вірою  в  Мене  отримати  їм 
дарування гріхів і долю з освяченими.

2 Тимофія 2:24-26  А раб Господній не повинен сваритись,  але бути 
привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, 25  що навчав би 
противників із лагідністю, чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду 
пізнати, 26  щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для 
роблення волі своєї.

Об'явлення 3:17-19  Бо ти кажеш: Я багатий, і збагатів, і не потребую 
нічого. А не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і 
голий! 18  Раджу тобі купити в Мене золота,  в огні перечищеного, 
щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи 
твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. 19 
Кого Я люблю, тому докоряю й караю того. Будь же ревний і покайся!

2 Коринтян 7:10  Бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про 
нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть.

1 Царів 18:37  Вислухай мене, Господи, вислухай мене, і нехай пізнає 
цей народ, що Ти Господь, Бог, і Ти обернеш їхнє серце назад!

2 Коринтян 4:4  для невіруючих, яким бог цього віку засліпив розум, 
щоб для них не засяяло світло Євангелії слави Христа, а Він образ 
Божий.

Лука 8:11-15  Ось що означає ця притча: Зерно це Боже Слово. 12  А 
котрі край дороги, це ті,  хто слухає, але потім приходить диявол, і 
забирає слово з їхнього серця, щоб не ввірували й не спаслися вони. 
13  А що на кам'янистому ґрунті,  це ті,  хто тільки почує,  то слово 
приймає з радістю; та кореня не мають вони, вірують дочасно, і за 
час випробовування відпадають. 14  А що впало між терен, це ті, хто 
слухає  слово,  але,  ходячи,  бувають  придушені  клопотами,  та 
багатством, та життьовими розкошами, і плоду вони не дають. 15  А 
те,  що на добрій землі,  це оті,  хто як слово почує,  береже його в 
щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості.

Дії 15:11  Та ми віруємо, що спасемося благодаттю Господа Ісуса так 
само, як і вони.

Римлян 8:13  бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом 
умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити.
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