God’s Simple Plan of Salvation taken from I John
Introduction
I Yuhanna 5:13 Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye
bunları yazdım.

1. Hepimiz günah işledik. Hepimiz Tanrı’nın hoşuna gitmeyen şeyler yaptık.
Masum olan kimse yoktur.
I Yuhanna 1:8 Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz.
I Yuhanna 5:16-17 Kardeşinin ölümcül olmayan bir günah işlediğini gören, onun için dua etsin. Duasıyla
kardeşine yaşam verecektir. Bu, ölümcül olmayan günah işleyenler içingeçerlidir. Ölümcül günah da vardır,
bunun için dua etsin demiyorum. Her kötülük günahtır, ama ölümcül olmayan günah da vardır.
I Yuhanna 3:6 Mesih'te yaşayan, günah işlemez. Günah işleyen O'nu ne görmüştür, ne de tanımıştır.

We are all sinners!

2. Bize günahın doğurduğu sonucun ne olduğunu öğretir:
I Yuhanna 5:19 Biliyoruz ki, biz Tanrı'danız, bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir.
I Yuhanna 5:12 Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda yaşam
yoktur.
I Yuhanna 3:15 Kardeşinden nefret eden katildir. Hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını bilirsiniz.

3. İsa Mesih bizim için ölmüştür! İsa’nın ölümü bizim
günahlarımızın bedelini ödemiştir. İsa’nın dirilişi, Tanrı’nın İsa’nın
ölümünü günahlarımızın bedeli olarak kabul ettiğini kanıtlar.

I Yuhanna 4:10 Tanrı'yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban
olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.

Christ died for sinners!
I Yuhanna 4:2-3 İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın Ruhu'nu
bununla tanıyacaksınız. İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi, Mesih Karşıtı'nın ruhudur.
Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır.
I Yuhanna 5:11 Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O'nun Oğlu'ndadır.

4. İsa’nın bizim için ölmesinden ötürü, bizim sadece O’nun
ölümünün bizim günahlarımızın bedeli olduğuna güvenerek O’na
inanmamız gerekir, bundan sonra kurtulacağız!
I Yuhanna 5:14-15 Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne
dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.
Romalılar 10:9-10,13 “İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine
yürekten iman edersen, kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak
kurtulur. Rab'be yakaran herkes kurtulacak."

Siz de Romalılar’ın kurtuluş yolunu izlemek ister misiniz? Eğer isterseniz, işte size
edebileceğiniz bir dua. Bu etmek, kurtuluş için İsa Mesih’e güvendiğinizi Tanrı’ya bildirmenin
bir yoludur. Bu duanın sözleri kendi başına sizi kurtarmaz. Sadece Mesih’e iman kurtuluşu
sağlayabilir!

“Tanrım,
Sana karşı günah işlediğimi ve cezayı hak ettiğimi biliyorum. Ama İsa Mesih benim hak
ettiğim cezayı üzerine aldığı için O’na imanla bağışlanabilirim. Senin yardımınla kurtuluş
için Sana güveniyorum. Harika lütfun ve bağışlanmandan—sonsuz yaşam armağanından
ötürü Sana teşekkür ederim! Amin!”
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