
Frelsen     Skriften   - Salvation Scriptures  

Efeserne 2:2 hvori I fordum vandrede efter denne Verdens Tidsånd, efter 
hans  Vis,  som  hersker  over  Luftens  Magt,  over  den  Ånd,  der  nu  er 
virksom i Genstridighedens Børn,

Mattæus 6:10 komme dit Rige; ske din Villie, som i Himmelen således også 
på Jorden;

Lukas 22:42 "Fader, vilde du dog tage denne Kalk fra mig! dog ske ikke min 
Villie, men din!"

Johannes 16:7-9 Men jeg siger eder Sandheden: Det er eder gavnligt, at jeg 
går bort, thi går jeg ikke bort, kommer Talsmanden ikke til eder; men går 
jeg bort, så vil jeg sende ham til eder. 8 Og når han kommer, skal han 
overbevise Verden om Synd og om Retfærdighed og om Dom. 9 Om Synd, 
fordi de ikke tro på mig;

2 Timotheus 2:10 Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes Skyld, for at også 
de skulle få Frelsen i Kristus Jesus med evig Herlighed.

Romerne  15:20,21  dog  således,  at  jeg  sætter  min  Ære  i  at  forkynde 
Evangeliet ikke der, hvor Kristus er nævnet, for at jeg,ikke skal bygge på 
en andens Grundvold, 21 men, som der er skrevet: "De, for hvem der ikke 
blev kundgjort om ham skulle se og de som ikke have hørt skulle forstå."

Apostlenes  2:36,37  Derfor  skal  hele  Israels  Hus  vide  for  vist,  at  denne 
Jesus, hvem I korsfæstede, har Gud gjort både til Herre og til Kristus," 
37 Men da de hørte dette, stak det dem i Hjertet, og de sagde til Peter 
og de øvrige Apostle: "I Mænd, Brødre! hvad skulle vi gøre?"

Hebræerne 4:2 Thi også os er der forkyndt godt Budskab ligesom hine; men 
Ordet, som de hørte, hjalp ikke dem, fordi det ikke var forenet med Troen 
hos dem, som hørte det.

Jeremia 24:7 Jeg giver dem Hjerte til at kende mig, at jeg er HERREN; de 
skal være mit Folk, og jeg vil være deres Gud, når de omvender sig til 
mig af hele deres Hjerte.

Apostlenes 16:14 Og en Kvinde ved Navn Lydia, en Purpurkræmmerske fra 
Byen Thyatira, en Kvinde, som frygtede Gud, hørte til, og hendes Hjerte 
oplod Herren til at give Agt på det, som blev talt af Paulus.

Mattæus 13:14,15 Og på dem opfyldes  Esajas's  Profeti,  som siger:  Med 
eders Øren skulle I høre og dog ikke forstå og se med eders Øjne og dog 
ikke se. 15 Thi dette Folks Hjerte er blevet sløvet, og med Ørene høre de 
tungt,  og  deres Øjne have de tillukket,  for  at  de  ikke skulle  se  med 
Øjnene og høre med Ørene og forstå med Hjertet og omvende sig, på jeg 
kunde helbrede dem.

Jesaja 6:9,10 Da sagde han: "Gå hen og sig til det folk: Hør kun, dog skal I 
intet fatte, se kun, dog skal I intet indse! 10 Gør Hjertet sløvt på dette 
Folk,  gør  dets Ører  tunge,  dets  Øjne blinde,  så  det  ikke kan se med 



Øjnene, ej heller høre med Ørene, ej heller fatte med Hjertet og omvende 
sig og læges."

Markus 4:11,12 Og han sagde til dem: "Eder er Guds Riges Hemmelighed 
givet; men dem, som ere udenfor, meddeles alt ved Lignelser, 12 for at 
de, skønt seende, skulle se og ikke indse og, skønt hørende, skulle høre 
og ikke forstå, for at de ikke skulle omvende sig og få Forladelse"

Johannes 12:39,40 Derfor kunde de ikke tro, fordi Esajas har atter sagt: 40 
"Han har blindet deres Øjne og forhærdet deres Hjerte, for at de ikke 
skulle  se  med Øjnene og forstå  med Hjertet  og  omvende sig,  så  jeg 
kunde helbrede dem."

Romerne 11:7,8 Hvad altså? Det, Israel søger efter, har det ikke opnået, 
men Udvalget har opnået det;  de øvrige derimod bleve forhærdede, 8 
som der er skrevet: "Gud gav dem en Sløvheds Ånd, Øjne til ikke at se 
med, Øren til ikke at høre med indtil den Dag i Dag."

2 Thessaloniker 2:10,11 og med alt Uretfærdigheds Bedrag for dem, som 
fortabes,  fordi  de  ikke  toge  imod  Kærligheden  til  Sandheden,  så  de 
kunde blive frelste. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig Vildfarelse, så 
at de tro Løgnen,

Mattæus 13:18-23 Så hører nu I Lignelsen om Sædemanden! 19 Når nogen 
hører Rigets Ord og ikke forstår det, da kommer den Onde og river det 
bort, som er sået i hans Hjerte; denne er det, som blev sået ved Vejen. 
20 Men det, som blev sået på Stengrund, er den, som hører Ordet og 
straks modtager det med Glæde. 21 Men han har ikke Rod i sig og holder 
kun ud til  en Tid; men når der kommer Trængsel eller Forfølgelse for 
Ordets Skyld, forarges han straks. 22 Men det, som blev sået iblandt 
Torne, er den, som hører Ordet, og Verdens Bekymring og Rigdommens 
Forførelse kvæler Ordet, og det bliver uden Frugt. 23 Men det, som blev 
sået i god Jord, er den, som hører Ordet og forstår det, og som så bærer 
Frugt, en hundrede, en tresindstyve, en tredive Fold."

2 Korinthierne 3:15,16 Men der ligger indtil denne Dag et Dække over deres 
Hjerte, når Moses oplæses; 16 når de derimod omvende sig til Herren, da 
borttages Dækket.

Jesaja 30:28 hans Ånde som en rivende Strøm, der når til Halsen. Folkene 
ryster han i Undergangens Sold, lægger Vildelsens Bidsel i Folkeslags 
Mund.

Hosea 11:3-7 Jeg lærte dog Efraim at gå og tog ham på Armen; de vidste ej, 
det var mig, der lægte dem. 4 Jeg drog dem med Menneskesnore, med 
Kærligheds Reb; jeg var dem som den, der løfter et Åg over Kæben, jeg 
bøjed mig ned til ham og rakte ham Føde. 5 Han skal til Ægypten igen, 
have Assur til Konge, thi omvende sig vil de ikke. 6 Sværdet skal rase i 
hans Byer, fortære hans Slåer og hærge i hans Fæstninger.7 Mit Folk, det 
hælder til Frafald fra mig, og råber man til det: "Op, op!" står ingen op.



Apostlenes 26:18 for at oplade deres Øjne, så de må omvende sig fra Mørke 
til  Lys  og  fra  Satans  Magt  til  Gud,  for  at  de  kunne  få  Syndernes 
Forladelse og Lod iblandt dem, som ere helligede ved Troen på mig.

2 Timotheus 2:24-26 men en Herrens Tjener bør ikke strides, men være 
mild  imod  alle,  dygtig  til  at  lære,  i  Stand  til  at  tåle  ondt,  25  med 
Sagtmodighed  irettesættende  dem,  som  modsætte  sig,  om  Gud  dog 
engang vilde give dem Omvendelse til Sandheds Erkendelse, 26 og de 
kunde blive ædru igen fra Djævelens Snare, af hvem de ere fangne til at 
gøre hans Villie.

Aabenbaring 3:17-19 fordi du siger:  Jeg er rig og har vundet Rigdom og 
fattes intet;  og du ved ikke,  at  du er  den elendige og jammerlige og 
fattige og blinde og nøgne. 18 Jeg råder dig, at du af  mig køber Guld, 
lutret i Ilden, for at du kan blive rig, og hvide Klæder, for at du kan klæde 
dig dermed, og din Nøgenheds Skam ikke skal blottes, og Øjensalve til at 
salve  dine Øjne med,  for  at  du kan se.  19 Alle  dem, jeg elsker,  dem 
revser og tugter jeg; vær derfor nidkær og omvend dig!

2  Korinthierne  7:10  Thi  den  Bedrøvelse,  der  er  efter  Guds  Sind,  virker 
Omvendelse  til  Frelse,  som  ikke  fortrydes;  men  Verdens  Bedrøvelse 
virker Død.

1 Kongebog 18:37 Hør mig, HERRE, hør mig, for at dette Folk må kende, at 
du HERRE er Gud, og at du atter drager deres Hjerte til dig"

2  Korinthierne  4:4  dem,  i  hvem  denne  Verdens  Gud  har  forblindet  de 
vantros Tanker, for at Lyset ikke skulde skinne fra Evangeliet om Kristi 
Herlighed, han, som er Guds Billede.

Lukas 8:11-15 Men dette er Lignelsen: Sæden er Guds Ord. 12 Men de ved 
Vejen ere de, som høre det; derefter kommer Djævelen og tager Ordet 
bort af deres Hjerte, for at de ikke skulle tro og blive frelste. 13 Men de 
på Klippen ere de, som modtage Ordet med Glæde, når de høre det, og 
disse have ikke Rod; de tro til en Tid og falde fra i Fristelsens Tid. 14 
Men det, som faldt iblandt Torne, det er dem, som have hørt og så gå hen 
og kvæles under  Livets  Bekymringer  og Rigdom og Nydelser  og  ikke 
bære moden Frugt. 15 Men det i den gode Jord, det er dem, som, når de 
have hørt Ordet, beholde det i et smukt og godt Hjerte og bære Frugt i 
Udholdenhed.

Apostlenes 15:11 Men vi tro, at vi bliver frelste ved den Herres Jesu Nåde 
på samme Måde som også de."

Romerne 8:13 thi dersom I leve efter Kødet, skulle I dø, men dersom l ved 
Ånden døde Legemets Gerninger, skulle I leve.
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