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Son Bir Söz

Bu kitap, dünyadaki hemen hemen herkesi 
rahatsız eden soru ve sorunlara iyi yanıtlar 
sağlamak amacıyla yazılmıştır. Kendi soru 
ve sorunlarınızı yanıtlamak ve sizin için en 
iyisi olacak yaşam biçimine kavuşasınız 
diye aşağıdaki önemli bilgileri bir daha 
gözden geçirmenizi saygıyla öneriz.

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 kurtaramazsınız. 

1.Timoteos 2:5
Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insanlar 
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 kurtulmalarını 
istemektedir. 

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

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

Galatyalılar 4:4–5 
Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında 
olanları özgürlüğe kavuşturmak için 
kadından doğan, Yasa altında doğan öz 
Oğlu'nu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk 
hakkını alalım.

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.
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5. Kutsal Kitap bizlere kurtuluş yolunu 
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.

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 Kurtarıcımız İsa 
Mesih'in lütfunda ve O'nu tanımakta 
ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek O'na 
yücelik olsun! Amin. 
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6. Sonsuzluğu nerede geçireceğinize 
kendiniz karar verirsiniz.

Luka 13:15
O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir haber 
getirdiler. Pilatus'un nasıl bazı Celileliler'i 
öldürüp kanlarını 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 hepsinden daha suçlu 
olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır 
diyorum. Ama tövbe etmezseniz, hepiniz 
böyle mahvolacaksınız.” 

Matta 10:32-33
“İnsanların önünde beni açıkça kabul 
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eden herkesi, ben de göklerdeki Babam'ın 
önünde açıkça kabul 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 görmeyecektir. 
Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.

İçindekilere...
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Yazar Hakkında
Pastör J. Lowell Harrup, 1979-89 yıllarında 
Belçika’nın Brüksel kentinde “Hıristiyan 
Merkezi”nde pastörlük yapmıştır. Brüksel’e 
gitmeden önce 13 yıl boyunca Washington 
D.C. yakınlarında Alexandria, Virginia’da on 
üç yıl boyunca pastörlük yaptı.

Harrup, aile kampları, vaiz toplantıları ve 
önderlik seminerlerinde vaizlik hizmeti 
yapmıştır. Lise ve üniversitelerde gençlere 
hizmet vermiştir. Uzun yıllardır Tanrı 
Sözü’nü çalışmaktan ve çeşitli yaşlarda 
olan ve geçmişlerden gelen kişilere verdiği 
danışmanlık hizmetinden edindiği 
anlayışları bu kursun yazılmasında kul-
lanmıştır.

İçindekilere...
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1.Düzey

Dua Ettiğinizde
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2.Düzey
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İsa Mesih Kimdir?
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3.Düzey
Tanrı'nın Tasarımı - Sizin Seçiminiz
Kutsal Kitap'a Göre Ahlak
Evlilik ve Yuva
İsa Mesih İnanlısı Ve İçinde Yaşadığı Toplum

4.Düzey
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Kiliseler Ne Yapar?
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Who are the Assemblies of God?

The Assemblies of God was founded in 1914 in 
Hot Springs, Arkansas with 300 people at the 
founding convention. Today there are 13,017 
churches in the U.S. with over 3 million 
members and adherents. There are more than 
69 million Assemblies of God members 
worldwide, making the Assemblies of God the 
world’s largest Pentecostal denomination. This 
book has been prepared by Assemblies of God 
workers with decades of church-planting 
experience around the world.

Tanrı'nın Toplulukları Kimdir?
Kuruyucu toplantısında yalnız 300 kişi hazır 
olmak üzere Tanrı'nın Toplulukları (Assemblies 
of God) Hot Springs, Arkansas, ABD'de 1914'te 
kuruldu. Bugünse Amerika'daki Tanrı'nın 
Toplulukları'nın sayısı 13.017 kiliseyi ve 3 
milyon üyeyi aşmıştır. Her hafta sonu dünya 
çapındaki en büyük Pentikostçu kilise örgütü 
olan Tanrı' nın Toplulukları'nda 69 milyon kişi 
tapınmaktadır. Bu kitap, dünya çapında 
onlarca senelik denemeye sahip olan Tanrı’nın 
Toplulukları işçilerince hazırlanmıştır.
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Türkçe Kutsal Kitab'ı
Nereden Elde Edebilirim?

Yeni Yaşam Yayınları
Açıklamalı Kutsal Kitap

(NIV Study Bible notlarıyla)
www.yyyayinlari.com

Yeni Yaşam
Açıklamalı Kutsal Kitap

(Life Publishers notalarıyla)
www.yyyayinlari.com

YouVersion 
Kutsal Kitap Uygulaması

Hemen indirin (%100 bedava):
https://www.bible.com/app

Bu kitap
Pınarbaşı Yayınları işbirliğiyle

bir Küresel Üniversite yayımıdır.

İçindekilere...
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Bu kitap Google şirketinin bedava sunu olan 
Roboto adlı yazıtipi ailesiyle hazırlanmıştır. Bu 
yeni font özellikle çok küçük harf boylarında 
küçük cep telefon ekranlarına uygun yüksek 

okunabilirliği sağlamak için yaratılmıştır.

This book has been prepared using the Roboto 
font family, created and offered for free by 
Google. It has been created specifically to 

provide high readability at very small point sizes 
on small cell phone screens.

İçindekilere...
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İçindekilere...


