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KURTULUSA GIDEN 6 ADIM 
(6 steps to Salvation) 

 

 

1.Incil Rabbin sözleridir :  

1.2.Petrus 1,20-21; 2.Tim. 3,16-Tanri Insnlari sözlerini yazmaya çagiriyor: 

2.Johanna 20,30-31-...Inanasiniz diye.”- 

3.Vahiy 22,18-19-Hiç bir söz katma hiç bir söz çikarma 

4.Ibraniler 1,1-2-Tanri bir çok sekillerde Peygamberleri araciligiyla bizlere 

konusmustur. 

5.Johanna 1,1-Baslangiçta söz vardi. 

6.Vahiy 1,3+19-Bu peygamberlik sözlerini okuyana, ne mutlu. 

7.Galatyalilar 1,8-9-Ister biz, ister gökten bir melek size bildirdigimize ters düsen 

bir müjde bildirirse,lanat olsun ona! 

 

2.Her insan Tanriyi bulabilir,eger ki onu cani gönülden arasa: 

1.Elçilerin isleri 17,26-31(27)- O bizden uzak degil.  

2.Yasa'nin Tekrari 4,29-31 Ama Tantiniz RAB ‘bi arayaçaksiniz. Bütün 

yüreginizle,bütün caninizla arasaniz, O’ nu bulaçaksiniz. 

3.Yesaya 55,6-7-Bulma fisati varken RAB’bi arayin. 

4.Yeremya 29,13-14-Beni arayaçaksiniz, bütün yüreginizle arayinca beni 

bulacaksiniz. 

5.Markos 11,22- Tanri’ ya iman edin. 

6.Amos 5,4-Bana yönelin, yasarsiniz. 

7.Luka 12,31-Siz O’nun egemenliginin ardindan gidin, o zaman size bunlar da 

verilecektir. 

8.Matta 7,7-8-Dileyin,size verilecek, arayin, bulacaksiniz, kapiyi çalin, size 
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açilaçaktir. 

 

3.Tanri kendisine inanan sözlerine inanan ve sözlerini isteyen insanlar 

ariyor.Onu arayan ve ona gelmek isteyenlere ödüleri var. 

1. 2.Tarihler 16,9-RAB ‘bin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bagli olanlara güç 

vermek için her yeri görür. 

2.Johanna 4,23-Ama içtenlikle tapinanlarin Baba’ya ruhta ve gercekte 

tapinacaklari saat geliyor. 

3.Ibraniler 11,6-Iman olmadan Tanri’yi hosnut etmek olanaksizdir.  

4.Matta 11,28-30-Ey bütün yorgunlar ve yükü agir olanlar! Bana gelin, ben size 

rahat veririm.  

5.Johanna.4,49-51-Isa Mesihe iman berket getirir. 

6.Luka 19,10 Nitekim insanoglu, kaybolani arayip kurtarmak için geldi.  

7.Elçilerin isleri 10,4+34-35-Dualarin ve sadakalarin anilmak üzere Tanri katina 

ulasti. 

 

4.Iman edecegimiz, tek bir kisi Isa Mesihtir ! 

1.Koloseliler 1,15-22-Görünmez Tanri’nin görünümü, bütün yaratilisin ilk dogani 

O’dur. 

2.1.Timoteus 2,5-Çünkü tek Tanri ve Tanri’yla insanlar arasinda tek araci vardir. O 

da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmus bulunan Mesih Isa’dir.  

3.Yuhanna 7,38-Kusal Yazi’da dendigi gibi, bana iman edenin ‘içinden diri su 

irmaklari akacaktir. 

4.Yuhanna 8,24-Iste bu nedenle size, ‘Günahlarinizin içinde öleceksiniz’ dedim. 

Benim O olduguma iman etmezseniz, günahlarinizin içinde öleceksiniz. 

5.Luka 2,11-Melek onlara,”Korkmayin! Dedi.  Size, bütün halki çok sevindirecek 

bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarici dogdu. Bu 
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Rab olan Mesih’tir. 

6.Yuhanna 8,12-“Ben dünyanin isigiyim. 

7.2.Korintliler 5,18-Tanri, Mesih araciligiyla bizi kendisiyle baristitdi ve bize 

baristirma görevini verdi.  

 

5.Söylenen emir buyrugu neydi RAB ISA MESIH IN 

ögrencileri,ögrendiklerini nasil uyguluyorlardi? 

Tanri o zamanlarda kendi sözleriyle insanlarin kurtuluslarini sagliyordu, ve 

simdide aynen o zamanlarda oldugu gibi günümüzdede ayni RAB bin sözleri 

söylenerek RAB insanlarina ulasmaya çalisiyor : 

1.Elçilerin görevleri: Matta 28,19-20; Markos 16,15-19; Luka 24,46-47; 

1.Korintliler 15,1-5 

2.Gerçekte baska bir müjde yoktur. Galatyalilar 1,8 

3.Sadece RAB bin ISA MESIH E iman et : Elçilerin isleri 1,8 Benim taniklarim 

olacaksiniz.”;4,12-baska hiç bir da yoktur. 

4.Tanri,geçmis dönemlerin bilgizizligini görmezlikten geldi, ama simdi her yerde 

herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Elçilerin isleri 17,30 

5.Petrus onlara su karsiligi verdi: “Tövbe edin, her biriniz Isa Mesih’in adiyla 

vaftiz olsun. Elçilerin isleri 2,38; 8,16;10,48 

6.Kusal Ruhla vaftiz olmak: Yuhanna 1,33; Elçilerin isleri 2,2-4 ve 38-39; 8,17; 

10,44;19,6 

7.Elçilerin isleri 5,32 Biz,Tanri’nin kendi sözünü dinleyenlere verdigi Kusal 

Ruh’la birlikte bu olaylarin taniklariyiz. 

 

6.RAB bin sözlerine ve müjdelenmis olan bu Tanri sözlerine inaniyormusun? 

Tanr’nin sözleriyle ve ono iman ederek kurtulusumuz tanriya imanla 

gerceklesecektir. Lütfen iman et daha fazala geç olmadan.  
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1.Markos 16,16-Iman edip vaftiz olan kurtulacak,iman etmeyen ise hüküm 

giyecek. 

2.Matta 24,14 Göksel egemenligin bu Müjdesi bütün uluslsra taniklik olmak üzere 

dünyanin her yerinde duyrulacak. 

3.2.Selanikliler 1,6-10 Bütün bunlar Rab Isa alev alev yanan ates içinde güçlü 

melekleriyle gökten gelip göründügü zaman olacak. Rabbimiz Isa, Tanri’yi 

tanimayanlari ve kendisiyle ilgili Müjde’ye uymayanlari cezalandiracak. 

4.Yesu 24,15-Içinizden RAB ‘be kulluk etmek gelmiyorsa, atalarinizin Firat 

Irmagi’nin ötesinde kulluk ettikleri ilahlara mi, yoksa topraklarinda yasadiginiz 

Amorlular’in ilahlarinami kulluk edeceksiniz, bu gün karar verin.Ben ve halkim 

RAB’be kulluk edecegiz. 

5.Elçilerin isleri 2,37-Ne yapmaliyiz. Elçilerin isleri 8,36b Bak su burda vaftiz 

olmama hiç bir engel yok. Elçilerin isleri.16,30 kurtulmak için ne yapmam lazim? 


