
I  dvesség     Írás   - Salvation Scriptures  

Efézusiakhoz 2:2 Melyekben  jártatok  egykor  e  világ  folyása  szerint,  a 
levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most 
az engedetlenség fiaiban munkálkodik;

Máté 6:10 Jőjjön  el  a  te  országod;  legyen  meg  a  te  akaratod,  mint  a 
mennyben, úgy a földön is.

Lukács 22:42 Mondván:  Atyám, ha akarod,  távoztasd el  tőlem e pohárt; 
mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!

János 16:7-9  De  én  az  igazat  mondom  néktek:  Jobb  néktek,  hogy  én 
elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha 
pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. 8 És az, mikor eljő, megfeddi a 
világot  bűn,  igazság és ítélet  tekintetében: 9 Bűn  tekintetében,  hogy 
nem hisznek én bennem;

2  Timóteushoz 2:10 Annakokáért mindent elszenvedek a választottakért, 
hogy  ők  is  elnyerjék  a  Krisztus  Jézusban  való  idvességet  örök 
dicsőséggel egyben.

Rómaiakhoz 15:20,21  Ekképen  pedig  tisztességbeli  dolog,  hogy  ne  ott 
hirdessem az  evangyéliomot,  ahol  neveztetett  Krisztus,  hogy  ne  más 
alapra építsek: 21 Hanem a mint meg van írva: A kiknek nem hirdettetett 
ő felőle, azok meglátják; és a kik nem hallották, megértik.

Apostolok 2:36,37  Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy 
Úrrá  és  Krisztussá  tette  őt  az  Isten,  azt  a  Jézust,  a  kit  ti 
megfeszítettetek. 37 Ezeket  pedig  mikor  hallották,  szívökben 
megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit 
cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?

Zsidókhoz 4:2 Mert  nékünk  is  hirdettetett  az  evangyéliom,  miképen 
azoknak: de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították 
hittel azok, a kik hallották.

Jeremiás 24:7 És szívet adok nékik, hogy megismerjenek engemet, hogy én 
vagyok az Úr, és ők+én népemmé lesznek, én pedig Istenökké leszek, 
mert teljes szívökből megtérnek hozzám.

Apostolok 16:14 És egy Lidia nevű, Thiatira városbeli bíborárús asszony, ki 
féli  vala az Istent,  hallgata reánk. Ennek az Úr megnyitá szívét,  hogy 
figyelmezzen azokra, a miket Pál mond vala.

Máté 13:14,15  És  beteljesedék  rajtok  Ésaiás  jövendölése,  a  mely  ezt 
mondaj:  Hallván  halljatok,  és  ne  értsetek;  és  látván  lássatok,  és  ne 
ismerjetek: 15 Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen 
hallottak,  és  szemeiket  behunyták;  hogy  valami  módon  ne  lássanak 
szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg 
ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.

Ézsaiás 6:9,10 És monda: Menj, és mondd ezt e népnek: Hallván halljatok és 



ne értsetek, s látván lássatok és ne ismerjetek; 10 Kövérítsd meg e nép 
szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be: ne lásson szemeivel, ne 
halljon  füleivel,  ne  értsen  szívével,  hogy  meg  ne  térjen,  és  meg  ne 
gyógyuljon.

Márk 4:11,12  Ő  pedig  monda  nékik:  Néktek  adatott,  hogy  az  Isten 
országának  titkát  tudjátok,  ama  kívül  levőknek  pedig  példázatokban 
adatnak mindenek, 12 Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; és hallván 
halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bűneik meg ne 
bocsáttassanak.

János 12:39,40  Azért  nem hihetnek  vala,  mert  ismét  monda Ésaiás: 40 
Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívöket; hogy 
szemeikkel ne lássanak és szívökkel ne értsenek, és meg ne térjenek, 
és meg ne gyógyítsam őket.

Rómaiakhoz 11:7,8 Micsoda tehát? A mit Izráel keres, azt nem nyerte meg: 
a  választottak  ellenben  megnyerték,  a  többiek  pedig 
megkeményíttettek: 8 A mint meg van írva:  Az Isten kábultság lelkét 
adta nékik; szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind 
e mai napig.

2  Tesszalonika 2:10,11  És  a  gonoszságnak  minden  csalárdságával  azok 
között,  a  kik  elvesznek;  mivelhogy  nem  fogadták  be  az  igazságnak 
szeretetét  az  ő  idvességökre. 11 És  azért  bocsátja  reájok  Isten  a 
tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;

Máté 13:18-23 Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Ha valaki hallja 
az ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja 
azt, a mi annak szívébe vettetett vala. Ez az, a mely az útfélre esett. A 
mely pedig a köves helyre esett, ez az, a ki hallja az ígét, és mindjárt 
örömmel  fogadja; De  nincs  gyökere  benne,  hanem  csak  ideig  való 
mihelyt  pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az íge miatt,  azonnal 
megbotránkozik. A mely pedig a tövisek közé esett, ez az, a ki hallja az 
ígét,  de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az 
ígét, és gyümölcsöt nem terem. A mely pedig a jó földbe esett, ez az, a ki 
hallja és érti az igét; a ki gyümöcsöt is terem, és terem némely száz 
annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit.

2  Korintusi 3:15,16  Sőt mind máig, a mikor csak olvassák Mózest,  lepel 
borul az ő szívökre. 16 Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel.

Ézsaiás 30:28 Lehellete,  mint  megáradott  patak,  a  mely  torkig  ér,  hogy 
megrostálja a népeket pusztulás rostájában, és tévelygés zabláját vesse 
a népségek szájába.

Hóseás 11:3-7 Pedig én tanítottam járni Efraimot; ő vette őket karjaira, de 
ők  nem  ismerték  el,  hogy  én  gyógyítottam  meg  őket. 4 Emberi 
kötelékekkel  vontam  őket,  szeretetnek  köteleivel,  és  olyan  voltam 
hozzájok, mint a kik leemelik szájukról az igát, és ételt adtam nyájasan 



eleikbe. 5 Nem tér  vissza Égyiptom földére;  hanem Assiria  lesz  az  ő 
királya, mert nem akarnak megtérni. 6 És fegyver száll az ő városaira, és 
elpusztítja az ő zárait, és felemészti őket a szándékaik miatt. 7 Mert az 
én népem átalkodottan hajlandó elfordulni tőlem. Ha hivogatják is őt a 
magasságos Istenhez, senki nem indul meg rajta.

Apostolok 26:18 Hogy  megnyissad  szemeiket,  hogy  setétségből 
világosságra  és  a  Sátánnak  hatalmából  az  Istenhez  térjenek,  hogy 
bűneiknek  bocsánatát  és  a  megszenteltettek  között+osztályrészt 
nyerjenek az én bennem való hit által.

2  Timóteushoz 2:24-26  Az  Úr  szolgájának  pedig  nem  kell  torzsalkodni, 
hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. 25 A ki 
szelíden  fenyíti  az  ellenszegülőket;  ha  talán  adna  nékik  az  Isten 
megtérést  az  igazság  megismerésére, 26 És  felocsudnának  az  ördög 
tőréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára.

Jelenések 3:17-19 Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam 
és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult 
és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: 18 Azt tanácslom néked, 
hogy végy  tőlem tűzben megpróbált  aranyat,  hogy  gazdaggá  légy;  és 
fehér  ruhákat,  hogy  öltözeted  legyen,  és  ne  láttassék  ki  a  te 
mezítelenségednek  rútsága;  és  szemgyógyító  írral  kend  meg  a  te 
szemeidet,  hogy  láss. 19 A  kiket  én  szeretek,  megfeddem  és 
megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.

2  Korintusi 7:10 Mert  az  Isten szerint  való szomorúság üdvösségre való 
megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig 
halált szerez.

1  Királyok 18:37 Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy 
tudja meg e nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő 
szívöket!

2  Korintusi 4:4 A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, 
hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a 
ki az Isten képe.

Lukács 8:11-15 A példázat pedig ez: A mag az Isten beszéde. 12 Az útfélen 
valók pedig azok, a kik hallják; aztán eljő az ördög, és kikapja az ígét az 
ő szívökből,  hogy ne higyjenek és ne idvezüljenek. 13 És a kősziklán 
valók azok,  a  kik,  mikor  hallják,  örömmel  veszik  az  ígét;  de  ezeknek 
nincs  gyökerük,  a  kik  egy  ideig  hisznek,  a  kísértés  idején  pedig 
elszakadnak. 14 És  a  melyik  a  tövis  közé  esett,  ezek  azok,  a  kik 
hallották,  de  elmenvén,  az  élet  gondjaitól,  és  gazdagságától  és 
gyönyörűségeitől  megfojtatnak,  és  gyümölcsöt  nem  teremnek. 15 A 
melyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, a kik a hallott ígét tiszta és jó 
szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel.

Apostolok 15:11 Sőt inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hiszszük, 



hogy megtartatunk, miképen azok is.
Rómaiakhoz 8:13 Mert,  ha  test  szerint  éltek,  meghaltok;  de  ha  a  test 

cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
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