
Son Bir Söz 

Bu özel bir kitaptır, çünkü şu temel 
gerçekler üzerine yazılmıştır: 

1. Bir Kurtarıcı’ya ihtiyacınız var.  

Romalılar 3:23 

Çünkü herkes günah işledi ve 
Tanrı'nın yüceliğinden yoksun 
kaldı. 

Hezekiel 18:20 

Ölecek olan günah işleyen kişidir. 
Oğul babasının suçundan sorumlu 
tutulamaz, baba da oğlunun 
suçundan sorumlu tutulamaz. 
Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi 
kötülüğünün karşılığını alacaktır. 
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2. Siz kendi kendinizi kurtaramaz-
sınız.  

1.Timoteos 2:5 

Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insan-
lar arasında tek aracı vardır. O da 
insan olan ve kendisini herkes için 
fidye olarak sunmuş bulunan 
Mesih İsa'dır. 

Yuhanna 14:6 

İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im” 
dedi. “Benim aracılığım olmadan 
Baba'ya kimse gelemez. 

3. Tanrı dünyadaki insanların kur-
tulmalarını istemektedir.  

Yuhanna 3:16–17 
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“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok 
sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle 
ki, O'na iman edenlerin hiçbiri 
mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşa-
ma kavuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dün-
yayı yargılamak için göndermedi, 
dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun 
diye gönderdi. 

4. Tanrı, Kendisine iman edenlerin 
hepsini kurtarması için İsa’yı ha-
yatını vermek üzere gönderdi.  

Galatyalılar 4:4–5  

Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa 
altında olanları özgürlüğe kavuş-
turmak için kadından doğan, Yasa 
altında doğan öz Oğlu'nu gönderdi. 
Öyle ki, bizler oğulluk hakkını 
alalım. 
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1.Petrus 3:18 

Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya 
ulaştırmak amacıyla doğru kişi 
olarak doğru olmayanlar için 
günah sunusu olarak ilk ve son kez 
öldü. Bedence öldürüldü, ama 
ruhça diriltildi. 

5. Kutsal Kitap bizlere kurtuluş yo-
lunu gösterir ve bizlere İsa Mesih 
İnanlısı'na yakışır yaşamında nasıl 
büyüyebileceğimizi öğretir.  

Yuhanna 15:5 

Ben asmayım, siz çubuklarsınız. 
Bende kalan ve benim kendisinde 
kaldığım kişi çok meyve verir. 
Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. 
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Yuhanna 10:10 

Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok 
etmek için gelir. Bense insanlar 
yaşama, bol yaşama sahip olsunlar 
diye geldim. 

2.Petrus 3:18 

Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarı-
cımız İsa Mesih'in lütfunda ve O'nu 
tanımakta ilerleyin. Şimdi ve son-
suza dek O'na yücelik olsun! Amin.  

6. Sonsuzluğu nerede geçireceği-
nize kendiniz karar verirsiniz. 

Luka 13:15 

O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir 
haber getirdiler. Pilatus'un nasıl 
bazı Celileliler'i öldürüp kanlarını 
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kendi kestikleri kurbanların kanına 
kattığını anlattılar. İsa onlara şöyle 
karşılık verdi: “Böyle acı çeken bu 
Celileliler'in, bütün öbür Celileliler' 
den daha günahlı olduğunu mu 
sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. 
Ama tövbe etmezseniz, hepiniz 
böyle mahvolacaksınız. Ya da, 
Şiloah'taki kule üzerlerine yıkılınca 
ölen o on sekiz kişinin, Yeruşalim' 
de yaşayan öbür insanların hep-
sinden daha suçlu olduğunu mu 
sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. 
Ama tövbe etmezseniz, hepiniz 
böyle mahvolacaksınız.”   

Matta 10:32-33 

“İnsanların önünde beni açıkça 
kabul eden herkesi, ben de gökler-
deki Babam'ın önünde açıkça ka-
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bul edeceğim. İnsanların önünde 
beni inkâr edeni, ben de göklerdeki 
Babam'ın önünde inkâr 
edeceğim.”  

Yuhanna 3:35-36 

Baba Oğul'u sever; her şeyi O'na 
teslim etmiştir. Oğul'a iman edenin 
sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un 
sözünü dinlemeyen yaşamı gör-
meyecektir. Tanrı'nın gazabı böy-
lesinin üzerinde kalır.  

Bu kitap size sonsuzluğu nerede 
geçireceğinize nasıl karar vere-
bileceğinizi söylemekte ve bu 
kararınızı dile getirebilmeniz için 
size fırsatlar vermektedir.



 

En Büyük Olan 
Herkesin Hizmetkârı Olandır 

Hizmet etmek Tanrı’nın sürekli sev-
gisine karşılık olarak kendi sevgi-
mizin dışavurumudur. Küresel Ün-
iversite kursları, sizin etkin ve hoş-
nut edici bir hizmetkar olabilmeniz 
için Rab’bin araçlarından biridir. 

Kurslarımızı kullanmak, düzenli bir 
Kutsal Kitap çalışma sistemi oluş-
turacak ve ruhsal gerçekleri daha 
iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. 

Rab’le yaşamaya başlamak için 
Mesih İnanlısı Dizisi’nin sunduğu 
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aşağıdaki kurslara katılmanızı 
öneririz.



KÜRESEL ÜN İVERS İTE KURS D İZ İS İ  

TANRI'YA BAĞLILIĞ IMIZI GÜÇLEND İRMEK 
Dua Ettiğ inizde 
Kutsal Kitap'ı  Nasıl  İnceleyebiliriz? 
Kutsal Ruh Kimdir? 
Mesih İmanlıları  Nasıl  Tapınır? 

TANRI'YI ANLAMAMIZI GEL İŞT İRMEK 
İsa Mesih'te Yeni Yaşam 
Kutsal Kitap: Tevrat,  Zebur Ve İncil  Tanrı 
Sözü müdür? 
Yuhanna'nın Müjdesi 
İsa Mesih Kimdir? 
Neye İnanıyoruz? 
 
TANRI G İB İ  OLMAMIZI SAĞLAMAK 
Tanrı'nın Tasarımı - Sizin Seçiminiz 
Kutsal Kitap'a Göre Ahlak 
Evlilik ve Yuva 
İsa Mesih İnanlısı Ve İçinde Yaşadığ ı  
Toplum 
 
TANRI'YA H İZMET ETMEM İZ İ  SAĞLAMAK  
Kilise 
Kiliseler Ne Yapar? 
Kiş isel Müjdecilik 
Öğreti Hizmeti 
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Yeni 
Yaşamınız 

• Hayatın tadını gerçekten çıkar-
mak, 

• Tanrı'nın sizinle konuşmasını, 

• Sorunlarınıza yanıtlar bulmak 
ister misiniz? 

Yanıtınız "Evet" ise, Mesih'te Yeni 
Yaşamınız adlı kitap tam size göre! 
Dünyanın birçok yerindeki binlerce 
okuyucu gibi, siz de bu kitaptaki 
konuları uygulamaya koydukça, 
yaşamınız ruhsal açıdan çok daha 
zenginleşecektir.  
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Yazar Hakkında 

Louise Jeter Walker, hayatını insan-
ların İsa Mesih’la ilgili gerçekleri 
anlamalarına yardımcı olmaya ada-
mıştır. Kitapları ve diğer yayınları, 
Peru, Küba, Orta Amerika, Batı Hint 
Adaları ve Belçika’da altmış iki yıl-
dan fazla süren hizmet birikimini 
yansıtır. 

Walker, Tanrı’nın, çocuklarına ver-
diği yeni yaşam hakkında derin 
kişisel ve Kutsal Kitap bilgisiyle bu 
kursun yazılmasına katkıda 
bulunmuştur. 
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Bu kitap Apple şirketinin bedava sunu 
olan San Francisco Compact adlı yazı-
tipi ailesiyle hazırlanmıştır. Bu yeni 
font özellikle çok küçük harf boylarına 
küçük cep telefon ekranlarına uygun 
yüksek okunabilirliği sağlamak için 
yaratılmıştır. 

This book has been prepared using the 
San Francisco Compact font family, 
created and offered for free by the 
Apple corporation. It has been created 
specifically to provide high readability 
at very small point sizes on small cell 
phone screens. 
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