
Kurtuluş Kutsal Kitap - Salvation Scriptures

Efesliler  2:1 Sizler  bir  zamanlar  içinde  yaşadığınız  suçlardan  ve 
günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki 
hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi 
etkin olan ruha uymaktaydınız.

Matta 6:10 Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de 
Senin istediğin olsun.

Luka 22:41 Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek 
şöyle dua etti: Baba, senin isteğine uygunsa, bu kâseyi benden 
uzaklaştır. Yine de benim değil, senin istediğin olsun.

Yuhanna  16:7-9 Size  gerçeği  söylüyorum,  benim  gidişim  sizin 
yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, 
O'nu size gönderirim. 8 O gelince günah, doğruluk ve gelecek 
yargı  konusunda  dünyayı  suçlu  olduğuna ikna  edecektir: 9 
Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler;

2  Timoteos  2:10 Bunun  içindir  ki,  seçilmişler  uğruna  her  şeye 
dayanıyorum. Öyle ki, onlar da sonsuz yüceliğin yanısıra Mesih 
İsa'da olan kurtuluşa kavuşsunlar.

Romalilar  15:20,21 Bir  başkasının  attığı  temel  üzerine  inşa 
etmemek  için  Müjde'yi  Mesih'in adının  duyulmadığı  yerlerde 
yaymayı amaç edindim. 21 Yazılmış olduğu gibi: O'ndan habersiz 
olanlar görecekler. Duymamış olanlar anlayacaklar.

Elci  İsleri  (Resullerin)  2:36,37 Böylelikle  bütün  İsrail  halkı  şunu 
kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab 
hem Mesih yapmıştır. 37 Bu sözleri duyanlar, yüreklerine hançer 
saplanmış  gibi  oldular.  Petrus ve  öbür  elçilere,  Kardeşler,  ne 
yapmalıyız? diye sordular.

İbranililer 4:2 Çünkü onlar gibi biz de iyi haberi aldık. Ama onlar 
duydukları sözü imanla birleştirmedikleri için bunun kendilerine 
bir yararı olmadı.

Yeremya 24:7 Benim RAB olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim 
onlara.  Onlar  benim halkım  olacaklar,  ben  de  onların  Tanrısı 
olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler.

Elci  isleri  (Resullerin)  16:14 Bizi  dinleyenler  arasında  Tiyatira 



Kenti'nden  Lidya  adında  bir  kadın vardı.  Mor  kumaş  ticareti 
yapan  Lidya,  Tanrı'ya  tapan  biriydi.  Pavlus'un söylediklerine 
kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı.

Matta 13:14,15 Böylece Yeşaya'nın peygamberlik sözü onlar  için 
gerçekleşmiş  oldu:  `Duyacak duyacak,  ama  hiç 
anlamayacaksınız, Bakacak bakacak, ama hiç görmeyeceksiniz! 
15 Çünkü  bu  halkın  yüreği  duygusuzlaştı,  Kulakları  ağırlaştı. 
Gözlerini kapadılar.  Öyle  ki,  gözleri  görmesin,  Kulakları 
duymasın, yürekleri anlamasın Ve bana dönmesinler. Dönselerdi, 
onları iyileştirirdim.'

Yeşaya 6:9,10 Git, bu halka şunu duyur dedi, `Duyacak duyacak, 
ama  anlamayacaksınız, Bakacak  bakacak,  ama 
görmeyeceksiniz! 10 Bu  halkın  yüreğini  duygusuzlaştır, 
Kulaklarını ağırlaştır, Gözlerini kapat. Öyle ki, gözleri görmesin, 
Kulakları  duymasın,  yürekleri  anlamasın Ve  bana  dönüp  şifa 
bulmasınlar.'

Markos  4:11,12 O da onlara  şöyle  dedi:  Tanrı'nın  Egemenliği'nin 
sırrı  sizlere  açıklandı, ama  dışarıda  olanlara  her  şey 
benzetmelerle  anlatılır. 12 Öyle  ki,  `Bakıp  bakıp  görmesinler, 
Duyup duyup anlamasınlar da, Dönüp bağışlanmasınlar.'

Yuhanna 12:39 İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yeşaya 
başka bir yerde de şöyle demişti: Tanrı onların gözlerini kör etti 
Ve yüreklerini nasırlaştırdı. Öyle ki, gözleri görmesin, Yürekleri 
anlamasın Ve bana dönmesinler. Dönselerdi, onları iyileştirirdim.

Romalilar 11:7,8 Sonuç ne? İsrail aradığına kavuşamadı, seçilmiş 
olanlar  ise  kavuştular. Geriye  kalanlarınsa  yürekleri 
nasırlaştırıldı. 8 Yazılmış  olduğu  gibi:  Tanrı  onlara  uyuşukluk 
ruhu  verdi;  Bugüne  dek görmeyen  gözler,  duymayan  kulaklar 
verdi.

2  Selanililer  2:9-11 Yasa  tanımaz  adam,  her  türlü  mucizede, 
yanıltıcı belirtilerle harikalarda ve mahvolanları aldatan her türlü 
kötülükte sergilenen Şeytan'ın etkinliğiyle gelecek. Mahvolanlar, 
gerçeği  sevmeye  ve  böylece  kurtulmaya yanaşmadıklarından 
mahvoluyorlar. İşte  bu  nedenle  Tanrı  yalana  kanmaları  için 
onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor.

Matta  13:18-23 Şimdi  ekinciyle  ilgili  benzetmeyi  siz  dinleyin. 19 



Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa, kötü olan 
gelir, onun yüreğine ekileni  söker götürür.  Yol  kenarına ekilen 
tohum  işte budur. 20 Kayalık  yerlere  ekilen  ise  işittiği  sözü 
hemen sevinçle kabul eden, ama kök salamadığı için ancak bir 
süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya 
da  zulme  uğrayınca  hemen  sendeleyip  düşer. 22 Dikenler 
arasında ekilen de şudur: Sözü işitir, ama dünyasal kaygılar ve 
zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. 23 
İyi toprağa ekilen tohum ise, sözü işitip anlayan birine benzer. 
Böylesi elbette ürün verir, kimi yüz, kimi altmış, kimi de otuz kat.

2  Korintliler  3:15,16 Ne  var  ki,  bugün  bile  Musa'nın  yazıları 
okunduğunda yüreklerini bir peçe örtüyor. 16 Oysa ne zaman biri 
Rab'be dönerse, o peçe kaldırılır.

Yeşaya 30:28 Soluğu adam boynuna dek yükselmiş taşkın ırmak 
gibi. Ulusları elekten geçirecek, değersizleri ayıracak, Halkların 
ağzına yoldan saptıran bir gem takacak.

Hoşea  11:3-7 Efrayim'e  yürümeyi  ben  öğrettim,  Kollarıma  aldım 
onları. Ama kendilerine şifa verenin ben olduğumu anlamadılar. 4 
Onları  insancıl  iplerle,  Sevgi  bağlarıyla  kendime  çektim; 
Boyunduruklarını kaldıran  biri  gibi  oldum,  Eğilip  yiyeceklerini 
verdim. 5 Mısır'a  dönmeyecekler,  Asur  kral  olacak  başlarına, 
Çünkü  bana  dönmek istemediler. 6 Fırıl  fırıl  kılıç  dönecek 
kentlerinde,  Kapı  sürgülerini  yok  edecek, Tüketecek  onları 
düzenleri yüzünden. 7 Halkım benden uzaklaşmaya kararlı. Beni, 
Yüce Olan'ı çağırsalar bile, Asla yüceltmeyeceğim onları.

Elci  İsleri  (Resullerin)  26:17 Seni  kendi  halkının  ve  öteki  ulusların 
elinden kurtaracağım. Seni, ulusların gözlerini açmak ve onları 
karanlıktan  ışığa,  Şeytan'ın hükümranlığından  Tanrı'ya 
döndürmek  için  gönderiyorum.  Öyle  ki,  bana iman  ederek 
günahlarının  affına kavuşsunlar  ve kutsal  kılınanların arasında 
yer alsınlar.'

2  Timoteos  2:24-26 Rab'bin  kulu  kavgacı  olmamalı.  Tersine, 
herkese  şefkatle  davranmalı, öğretme  yeteneği  olmalı, 
haksızlıklara  sabırla  dayanmalıdır. 25 Kendisine  karşı  olanları 
yumuşak huyla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki 
onlara bir tövbe yolu açar. 26 Böylelikle ayılabilir, isteğini yerine 



getirmeleri  için  kendilerini  tutsak eden  İblis'in  tuzağından 
kurtulabilirler.

Vahiy  3:17-19 Zenginim,  zenginleştim,  hiçbir  şeye  gereksinmem 
yok  diyorsun;  ama  zavallı, acınacak  durumda,  yoksul,  kör  ve 
çıplak  olduğunu  bilmiyorsun. 18 Zengin  olmak  için  benden 
ateşte  arıtılmış  altın,  giyinip  çıplaklığının ayıbını  örtmek  için 
beyaz giysiler, görmek için gözlerine sürmek üzere merhem satın 
almanı  salık  veriyorum. 19 Ben  sevdiklerimi  azarlayıp  terbiye 
ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et.

2 Korintliler 7:10 Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı,  kişiyi  kurtuluşla 
sonuçlanan ve pişmanlık doğurmayan tövbeye götürür. Dünyanın 
acılarıysa ölüm getirir.

1 Krallar 18:37 Ya RAB, bana yanıt ver! Yanıt ver ki, bu halk senin 
Tanrı olduğunu anlasın. Onların yine sana dönmelerini sağla.

2 Korintliler 4:4 Tanrı'nın görünümü olan Mesih'in yüceliğiyle ilgili 
Müjde'nin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye, bu çağın ilahı 
onların zihinlerini kör etmiştir.

Luka 8:11-15 Benzetmenin anlamı şudur: Tohum Tanrı'nın sözüdür. 
12 Yol kenarındakiler sözü işiten kişilerdir. Ama sonra İblis gelir, 
inanıp kurtulmasınlar  diye  sözü  yüreklerinden  alır  götürür. 13 
Kayalık yere düşenler, işittikleri sözü sevinçle kabul eden, ama 
kök salamadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri 
denendikleri zaman  imandan  dönerler. 14 Dikenler  arasına 
düşenler,  sözü  işiten  ama  zamanla  yaşamın  kaygıları, 
zenginlikleri  ve zevkleri  içinde boğulan,  dolayısıyla olgun ürün 
vermeyenlerdir. 15 İyi toprağa düşenler ise, sözü işitince onu iyi 
ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak 
ürün verirler.

Elci  İsleri  (Resullerin)  15:11 Bizler,  Rab  İsa'nın  lütfuyla 
kurtulduğumuza inanıyoruz; onlar da öyle.

Romalilar  8:13 Çünkü  benliğe  göre  yaşarsanız  öleceksiniz;  ama 
bedenin kötü işlerini Ruh'la öldürürseniz yaşayacaksınız.
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