
Luka FROM KURTULUŞ OF GOD'S BASİT PLANI

1. Hepimiz günahkarlar var!
Luka 5:31-32 İsa onlara şu karşılığı verdi: ‹‹Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var.  Ben doğru
kişileri değil, günahkârları tövbeye çağırmaya geldim.

Luka 18:19 İsa, ‹‹Bana neden iyi diyorsun?›› dedi. ‹‹İyi olan yalnız biri var, O da Tanrıdır.

Hepimiz günahkarlar var!

2. Bu günah için bir fiyat var!
Luka 16:15 O da onlara şöyle dedi: ‹‹Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz, ama Tanrı yüreğinizi
biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa, Tanrıya iğrenç gelir.

Luka 9:5-6 Sizi kabul etmeyenlere gelince, kentten ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayaklarınızın tozunu
silkin.  Onlar da yola çıktılar, her yerde Müjdeyi yayarak ve hastaları iyileştirerek köy köy dolaştılar.

3. İsa öldü ve çarmıhta bizim günahlarımız için ödenmiş!
Luka 18:13 ‹‹Vergi görevlisi ise uzakta durdu, gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu, ancak göğsünü
döverek, ‹Tanrım, ben günahkâra merhamet et› diyordu.

Luka 19:10 Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.

Luka 24:46 Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması
için tövbe çağrısı da Yeruşalimden başlayarak bütün uluslara Onun adıyla duyurulacak



Christ günahkarlar için öldü!

4. Kurtuluş iyi işler tarafından ücretsiz bir hediye değildir. Yalnız
bunun için Tanrı sözcüğü, güven ve İsa almak gerekir!
Eylemler 4:12 Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek
başka hiçbir ad yoktur

Titus 3:5 Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu
doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız
İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruhun yenilemesiyle yaptı.

Efesliler 2:8-9 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrının armağanıdır.  Kimsenin
övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.

5. Eğer yalnız inanç ve güven Mesih koymak gerekir.
Luka 13:3 Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz, hepiniz böyle mahvolacaksınız.

Luka 18:17 Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrının Egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen, bu egemenliğe
asla giremez.

Romalılar 10:9-10,13 İsanın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrının Onu ölümden dirilttiğine yürekten
iman edersen, kurtulacaksın.  Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur.
‹‹Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak



Eğer Tanrı’yla doğru bir ilişki içine girmek istiyorsanız, işte size basit bir dua: Unutmayın, ne
bu duayı ne de başka bir duayı etmek size kurtarmaz. Sadece Mesih’e güvenmek sizi günahtan
kurtarabilir! Bu dua sadece Tanrı’ya O’na olan imanınızı dile getirmenin ve kurtuluşunuzu
sağladığı için O’na teşekkür etmenin bir yoludur.

“Tanrım,

Sana karşı günah işlediğimi ve cezayı hak ettiğimi biliyorum. Ama İsa Mesih, Kendisine
imanla bağışlanabilmem için benim hak ettiğim cezayı Kendi üzerine aldı. Kurtuluş için
Sana güveniyorum. Harika lütfun ve bağışlanmandan—sonsuz yaşam armağanından
ötürü Sana teşekkür ederim! Amin!”
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