Romalılar 6:23a

Günahın ücreti ölümdür.
(Günah
iúleyenlerin
cezası
cehenneme
sürgündür
çünkü
O’nun
kutsal
varlı÷ında hiçbir günah bulunamaz).

E÷er bu öykü burada bitseydi hiçbir
umudumuz olmazdı…

x

Tek bir kuralı bile ihmal etmekle günah
iúleriz ve Tanrı, Yasa’nın tamamına karúı
bizi suçlu sayar. Çünkü…

Yakup 2:10

Kutsal Kitaba bir bakalım:
x Çünkü Yasa’nın her dedi÷ini yerine
getirse de tek konuda ondan sapan
kiúi bütün Yasa’ya karsı suçlu olur.

Tek bir yalan söylediniz mi? Bir úey
çaldınız mı? Tanrı’nın adını kullanarak
küfrettiniz mi? Cevabınız evetse o
zaman…

Yol boyunca var olan bu uyarılar gibi
gibi Kutsal Kitabı aracılı÷ıyla Tanrı, bizlere
on tane çok açık uyarı verir. Bunlar “On
Buyruk” denir.

Polis memuru, “Sizi durdurdum çünkü
okul bölgesinde çok hızlı gidiyordunuz.
Yol boyunca on tane ‘Yavaú’ tabelasına
ra÷men
farketmeyip
geçtiniz”
diye
açıklar.”

Rab

øsa

öldü÷ü

için

iki

øsa’yı bilmek ve øsa’ya inanmak iki farklı
gerçektir…

O÷lu’a iman edenin sonsuz yaúamı vardır.
Ama O÷lu’un sözünü dinlemeyen yaúamı
görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin
üzerinde kalır. Yuhanna 3:36

Romalılar 10:13

Rab’be yakaran herkes kurtulacak.

www.tracts.com/Turkce.html

Lütfen her gün Kutsal Kitabı okuyun ve Kutsal
Kitabı’ndan ö÷reten bir kiliseye katılın.
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øsa’yı izleyecilerinden gerçek arzusu
budur:
x Rab’be yaraúır biçimde yaúamanız,
O’nu her yönden hoúnut etmeniz, her
iyi iúte meyve vererek Tanrı’yı
tanımakta
ilerlemeniz
için
dua
ediyoruz. Koloseliler 1:10

x

“Rab øsa, Senin çarmıha gerildi÷ine,
ölümden dirildi÷ine ve günahlarımın
cezasını
tamamen
karúıladı÷ına
inanıyorum.
Günahlarımdan
dönmek,
Rab’bim olarak Sana güvenmek ve
hayatım boyunca seni izlemek isterim.
isterim. Arma÷an olan sonsuz yaúam için
çok teúekkür ederim. Amin.”

Tanrı’nın arma÷anın Rab’bimiz Mesih øsa’da
sonsuz yaúamdır. Romalılar 6:23b

Romalıar 5:8

E÷er
günahlarınız
için
Tanrı’nın
ba÷ıúlamasını ve sonsuz yaúamı almak
isterseniz úu úekilde dua edebilirsiniz:

Tövbe ederek (günahlarımızı farkedip, onlardan
dönmeyi istemek) ve KURTARICIMIZ olarak Rab
øsa Mesih’i kabul ederek hem Tanrı’nın
ba÷ıúlamasını hem de sonsuz yaúamı alırız.
(Elçi. øúleri 20:21)
VEYA
Tanrı, Rab øsa’da sizi kabul etmesi yerine bir
kiúi veya birúeye güvenerek hem Tanrı’nın
ba÷ıúlamasını
hem
de
sonsuz
yaúamı
REDDEDEBøLøRøZ.
Sonuç olarak Tanrı’nın
Yasasını bozma cezasını BøZLERE aittir.
x

Tanrı diyor, “Size yeni bir yürek
verecek,
içinize
yeni
bir
ruh
koyaca÷ım.” Hezekiel 36:26

x

Aracı garaja götürmekle bir úöför
olamayaca÷ınız gibi aynı úekilde kiliseye
gitmekle bir Hıristiyan olamayız.

Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır;
eski úeyler geçmiú, her úey yeni
olmuútur! 2 Korint. 5:17

x

Tanrı bize olan sevgisi úununla kanıtlıyor: biz
daha günahkarken Mesih bizim için öldü.

Bizim yerimize
seçene÷imiz var:

x

x

øsa
Mesih,
Tanrı’nın
O÷lu,
yüzdeyüz
kusursuzdu, bizim cezamızın bedeli ödemek için
kendi hayatını sunarak, kurban olarak öldü.
(Günahımız için Tanrı’nın yargısı ölümdür). Üç
gün sonra ise ölümden dirildi.

“Sizin yerinize masum bir adam cellat
tarafından öldürülmeyi kabul etti.
E÷er bu
adamın teklifini kabul ederseniz serbest
kalacaksınız.
Yoksa sucunuz için cezanızı
kendiniz ödemelisiniz. Hangisini seçiyorsunuz?”

Uçaktan atlayan paraúütçüler paraúütlerine güvendi÷ini gösterir.

Masum bir adam yargıca gidip, suçlu katilin
yerine ölmeyi teklif eder. Yargıç teklifi kabul eder
ve sonraki gün hükümlüye giderek bu konuda
karar vermesi gerekti÷ini söyler.

Bir zamanlar polis tarafından bir araba
durdurulur. ùöför iyi bir sürücüdür ve
bildi÷i kadarı ile bugüne kadar hiçbir
cezası yoktur.
øsa Mesih’e inananları, Tanrı’nın Ruhu
onların
düúünçelerini
ve
arzularını
de÷iútirdiklerini inançları ile gösterirler.

3. Paraúütçü

2. Hükümlü

1. Sürücü

Listen to what the Bible says:
Whoever keeps the whole law and yet
stumbles at just one point is guilty of
breaking all of it. James 2:10

Romans 6:23a

God’s judgment for our sin is death.
(Banishment to hell because He will
not allow sin in His presence).

If the story ends here, there is no hope
for us…

x

God is saying that by breaking one
Commandment we have sinned and will
be held accountable for breaking all of
them, including adultery and murder.

x

Have you ever told a lie, stolen
something or used God’s name as a curse
word? If you’re like me the answer is ‘yes’.

Just like the driver had ten warning
signs, God has given us ten clear warning
signs in the Bible. They are called the Ten
Commandments.

The gift of God is eternal life in Christ Jesus
our Lord. Romans 6:23b

Romans 5:8

God showed his great love for us by sending
Jesus to die for us while we were still sinners.

John 3:36

Whoever believes in the Son has eternal life,
but whoever rejects the Son of God will not
see life, for God's wrath remains on him.

Knowing about Jesus doesn’t mean you believe
in Jesus…

x

Reject both God’s pardon for your sins and
eternal life by trusting in anyone or anything
other than Jesus to make you acceptable to God,
thus bearing the penalty for breaking God’s law
yourself.

OR

Receive both God’s pardon for your sins and
eternal life by repenting (sensing your sinfulness
and desiring to turn from it) and placing your
trust in the Lord Jesus. (Acts 20:21)

As a result of Jesus’ death in your place, you
have two choices:

x

x

Jesus Christ, the Son of God, was sinless but
voluntarily gave his life to pay the penalty for
your sins and mine. (God’s judgment for our sin
is death). Three days later he rose from the dead.

“An innocent man has been put to death in your
place. If you will accept his payment for your
crime, you are free to go. If you will not accept
his payment, you will be executed for your crime.
Which do you choose?”

Ezekiel 36:26

God says, “I will give you a new heart
and put a new spirit in you.”

If anyone is in Christ, he is a new
creation; the old has gone, the new
has come! 2 Corinthians 5:17

Live a life worthy of the Lord, pleasing
Him in every way, bearing fruit in
every good work, and growing in the
knowledge of God. Colossians 1:10

The desire of real followers of Jesus is to:

Anyone who calls on the name of the
Lord will be saved. Romans 10:13

All of our resources are FREE.

You are invited to visit our website for:
x
The Bible’s answers to life’s questions
x
A 30-day guide for new followers of Jesus
x
This Gospel message in over 85 languages
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x

x

“Jesus, I believe you paid the penalty for
my sins when you died on the cross and
rose from the dead. I want to turn from my
sins and place my trust in you as my Lord.
I am willing to follow you the rest of my
life. Thank you for the gift of eternal life.
Amen.”

If you would like to receive God’s
pardon for your sins and the gift of eternal
life, consider a prayer like this:

Just as entering a garage won’t make
you a mechanic, attending a church won’t
make you a Christian.

x

x

Followers of Jesus demonstrate their
belief in Him when God’s Spirit changes
their thoughts and desires.

Skydivers demonstrate their belief in
their parachutes when they jump from the
plane.

An innocent man approached a judge and
volunteered to be executed in the place of a
convicted murderer. The judge consented. The
next day the judge told the convict he had a
decision to make.

A driver was once stopped by a police
officer. He was a good driver and as far as
he knew he had done nothing wrong.

The police officer said, “I pulled you
over because you were going 60 through
a school zone. There were ten warning
signs that the speed limit was 15 and you
ignored them all.”

3. The Skydiver

2. The Convict

1. The Driver

