
Frälsning Skrift   - Salvation Scriptures  

Efesierbrevet 2:2 i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders 
sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt 
som nu är verksam i de ohörsamma.

Matteus 6:10 tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på 
jorden;

Lukas 22:42 och sade:» Fader, om det är din vilja, så tag denna kalk ifrån 
mig. Dock, ske icke min vilja, utan din.»

Johannes 16:7-9 Dock säger jag eder sanningen: Det är nyttigt för eder att 
jag går bort,  ty om jag icke ginge bort,  så komme icke Hjälparen till 
eder; men då jag nu går bort, skall jag sända honom till eder. 8 Och när 
han kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd 
och rättfärdighet och dom: 9 i fråga om synd, ty de tro icke på mig;

2  Timoteus  2:10  Därför  uthärdar  jag  ståndaktigt  allting  för  de  utvaldas 
skull,  på  det  att  också  de  må vinna  frälsningen  i  Kristus  Jesus  och 
därmed evig härlighet.

Romarbrevet 15:20,21 Och jag har härvid satt min ära i att icke förkunna 
evangelium, där Kristi namn redan var känt, ty jag ville icke bygga på en 
annans grundval; 21 utan så har skett, som skrivet är:» De för vilka intet 
har varit förkunnat om honom skola få se, och de som intet hava hört 
skola förstå.»

Apgostlagärn 2:36,37 Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om 
att  denne Jesus som I haven korsfäst,  honom har Gud gjort  både till 
Herre och till  Messias.» 37 När de hörde detta,  kände de ett  styng i 
hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna:» Bröder, vad 
skola vi göra?»

Hebreerbrevet 4:2 Ty det glada budskapet hava vi mottagit såväl som de; 
men för dem blev det löftesord de fingo höra till intet gagn, eftersom det 
icke genom tron hade blivit upptaget i dem som hörde det.

Jeremia  24:7  Och  jag  skall  giva  dem  hjärtan  till  att  känna  att  jag  är 
HERREN; och de skola vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. Ty de 
skola omvända sig till mig av allt sitt hjärta.

Apgostlagärn  16:14  Och  en  kvinna  som»fruktade  Gud»,  en 
purpurkrämerska  från  staden  Tyatira,  vid  namn  Lydia,  lyssnade  till 
samtalet; och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon aktade på det 
som Paulus talade.

Matteus 13:14,15 Så fullbordas på dem Esaias'  profetia,  den som säger: 
'Med hörande öron skolen I höra, och dock alls intet förstå, och med 



seende ögon skolen I se, och dock alls intet förnimma. 15 Ty detta folks 
hjärta har blivit förstockat, och med öronen höra de illa, och sina ögon 
hava de tillslutit, så att de icke se med sina ögon, eller höra med sina 
öron, eller förstå med sina hjärtan, och omvända sig och bliva helade av 
mig.

Jesaja  6:9,10  Då  sade  han:»  Gå  åstad  och  säg  till  detta  folk:  'Hören 
alltjämt,  men  förstån  intet;  sen  alltjämt,  men  förnimmen  intet'.  10 
Förstocka detta folks hjärta, och tillslut dess öron, och förblinda dess 
ögon, så att det icke kan se med sina ögon, eller höra med sina öron, 
eller förstå med sitt hjärta, och omvända sig och bliva helat.»

Markus 4:11,12 Då sade han till  dem:» Åt  eder är Guds rikes hemlighet 
given, men åt dem som stå utanför meddelas alltsammans i liknelser, 12 
för att de 'med seende ögon skola se, och dock intet förnimma, och med 
hörande öron höra, och dock intet förstå, så att de icke omvända sig och 
undfå förlåtelse'.»

Johannes 12:39,40 Alltså kunde de icke tro; Esaias säger ju ytterligare: 40 
»Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de 
icke kunna se med sina ögon eller förstå med sina hjärtan och omvända 
sig och bliva helade av mig.»

Romarbrevet 11:7,8 Huru är det alltså? Vad Israel står efter, det har det 
icke fått; allenast de utvalda hava fått det, medan de andra hava blivit 
förstockade. 8 Så är ju skrivet:» Gud har givit dem en sömnaktighetens 
ande, ögon som de icke kunna se med och öron som de icke kunna höra 
med; så är det ännu i dag.»

2 Tessaloniker 2:10,11 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, 
för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo 
kärleken  till  sanningen  rum,  så  att  de  kunde  bliva  frälsta.  11  Därför 
sänder  ock  Gud  över  dem villfarelsens  makt,  så  att  de  sätta  tro  till 
lögnen,

Matteus  13:18-23  Hören  alltså  I  vad  som  menas  med  liknelsen  om 
såningsmannen. 19 När någon hör ordet om riket, men icke förstår det, 
då kommer den onde och river bort det som såddes i hans hjärta. Om en 
sådan människa kan det sägas att säden såddes vid vägen. 20 Och att 
den såddes på stengrunden, det är sagt om den som väl hör ordet och 
strax tager emot det med glädje, 21 men som icke har någon rot i sig, 
utan  bliver  beståndande  allenast  till  en  tid,  och  när  bedrövelse  eller 
förföljelse påkommer för ordets skull, då kommer han strax på fall. 22 
Och att den såddes bland törnena, det är sagt om den som väl hör ordet, 
men låter tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse förkväva 
det,  så  att  han bliver  utan frukt.  23  Men att  den såddes  i  den goda 



jorden, det är sagt om den som både hör ordet och förstår det, och som 
jämväl  bär  frukt  och  giver  dels  hundrafalt,  dels  sextiofalt,  dels 
trettiofalt.»

2 Korinterna 3:15,16 Ja, ännu i dag hänger ett täckelse över deras hjärtan, 
då Moses föreläses.  16 Men när de en gång omvända sig till  Herren, 
tages täckelset bort.

Jesaja 30:28 hans andedräkt är lik en ström som svämmar över, så att den 
når ändå upp till halsen. Ty han vill sålla folken i förintelsens såll och 
lägga i folkslagens mun ett betsel, till att leda dem vilse.

Hosea 11:3-7 Och likväl var det jag som lärde Efraim att gå, och som tog 
dem upp i mina armar. Men de förstodo icke att jag ville hela dem. 4 Med 
lena band drog jag dem, med kärlekens tåg; jag lättade oket över deras 
halsar, jag sänkte mig ned till dem och gav dem föda. 5 Borde de då icke 
få  vända  tillbaka  till  Egyptens  land  eller  få  Assur  till  sin  konung, 
eftersom de icke vilja  omvända sig?  6 Ja,  svärdet  skall  rasa i  deras 
städer  och  förstöra  deras  bommar  och  frossa  omkring  sig,  för  deras 
anslags  skull.  7  Ty  mitt  folks  håg  står  till  avfall  från  mig;  och  huru 
mycket man än kallar dem till  den som är därovan, så höjer sig ändå 
ingen.

Apgostlagärn 26:18 för att du skall öppna deras ögon, så att de omvända 
sig från mörkret till ljuset, och från Satans makt till Gud, på det att de 
må, genom tron på mig, undfå syndernas förlåtelse och få sin lott bland 
dem som äro helgade.'

2 Timoteus 2:24-26 Och en Herrens tjänare bör icke strida, utan vara mild 
mot alla, väl skickad att undervisa, tålig när han får lida. 25 Han bör med 
saktmod tillrättavisa de motspänstiga, i hopp att Gud till äventyrs skall 
förläna dem bättring, så att de komma till kunskap om sanningen, 26 och 
i hopp att de så skola bliva nyktra och därigenom befrias ur djävulens 
snara; ty av honom äro de fångade, så att de göra hans vilja

Uppenbarelse 3:17-19 Du säger ju: 'Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar 
och behöver intet'; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd 
och fattig och blind och naken. 18 Så råder jag dig då att du köper av mig 
guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita 
kläder till  att kläda dig i,  för att din nakenhets skam icke skall  bliva 
uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för 
att du skall kunna se. 19 'Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.' 
Så gör nu bättring med all flit.

2 Korinterna 7:10 Ty den bedrövelse som är efter Guds sinne kommer åstad 
en  bättring  som  leder  till  frälsning,  och  som  man  icke  ångrar;  men 
världens bedrövelse kommer åstad död.



1  Kungaboken  18:37  Svara  mig,  HERRE,  svara  mig,  så  att  detta  folk 
förnimmer att det är du, HERRE, som är Gud, i  det att du vänder om 
deras hjärtan.»

2  Korinterna  4:4  Ty  de  otrognas  sinnen  har  denna  tidsålders  gud  så 
förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, 
Guds egen avbilds, härlighet.

Lukas 8:11-15 Så är nu detta liknelsens mening: Säden är Guds ord. 12 Och 
att den såddes vid vägen, det är sagt om dem som hava hört ordet, men 
sedan kommer djävulen och tager bort det ur deras hjärtan, för att de 
icke skola komma till  tro och bliva frälsta. 13 Och att den såddes på 
stengrunden det är sagt om dem, som när de få höra ordet, taga emot 
det med glädje, men icke hava någon rot; de tro allenast till en tid, och i 
frestelsens stund avfalla de. 14 Och att den föll bland törnena, det är 
sagt om dem, som när de hava hört ordet, gå bort och låta sig förkvävas 
av rikedomens omsorger och njutandet av livets goda och så icke föra 
något fram till mognad. 15 Men att den föll i den goda jorden, det är sagt 
om dem, som när de hava hört ordet, behålla det i rättsinniga och goda 
hjärtan och bära frukt i ståndaktighet.

Apgostlagärn 15:11 Vi tro ju fastmer att det är genom Herren Jesu nåd som 
vi bliva frälsta, vi likaväl som de.»

Romarbrevet  8:13 Ty om i  leven efter  köttet,  så  skolen I  dö;  men om I 
genom ande döden kroppens gärningar, så skolen I leva.
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