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Bu Kitabın Yazarı Hakkında 

Güney Amerika’da uzun süre müj-
decilik yapan Harry ve Martha Bar-
tel’in kızı Judy Bartel de müjdecidir 
ve 1971’den beri Kolombiya’da 
çalışmaktadır. Kolombiya’daki Kut-
sal Kitap okullarında öğretmen ve 
yöneticilik yapmış, bunun yanı sıra 
çocuk programları, müjde kampan-
yaları ve TV programlarında aktivi-
telerini sürdürmüştür. 
 
Judy Bartel, Southeastern College’ 
den Hıristiyan Eğitimi diploması ve 
Southern California College’den 
sosyal bilimler diploması almıştır. 
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San Diego State University’de 
antropoloji eğitimi almıştır. 
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Son Bir Söz 

Bu kitap, dünyadaki hemen hemen 
herkesi rahatsız eden soru ve so-
runlara iyi yanıtlar sağlamak ama-
cıyla yazılmıştır. Kendi soru ve 
sorunlarınızı yanıtlamak ve sizin 
için en iyisi olacak yaşam biçimine 
kavuşasınız diye aşağıdaki önemli 
bilgileri bir daha gözden geçirme-
nizi saygıyla öneriz. 

1. Bir Kurtarıcı’ya ihtiyacınız var.  

Romalılar 3:23 Çünkü herkes gü-
nah işledi ve Tanrı'nın yüceliğin-
den yoksun kaldı. 
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Hezekiel 18:20 Ölecek olan günah 
işleyen kişidir. Oğul babasının 
suçundan sorumlu tutulamaz, ba-
ba da oğlunun suçundan sorumlu 
tutulamaz. Doğru kişi doğruluğu-
nun, kötü kişi kötülüğünün karşılı-
ğını alacaktır. 

2. Siz kendi kendinizi kurtaramaz-
sınız.  

1.Timoteos 2:5 Çünkü tek Tanrı ve 
Tanrı'yla insanlar arasında tek ara-
cı vardır. O da insan olan ve kendi-
sini herkes için fidye olarak sun-
muş bulunan Mesih İsa'dır. 

Yuhanna 14:6 İsa, “Yol, gerçek  
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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, biri-
cik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na 
iman edenlerin hiçbiri mahvolma-
sın, hepsi sonsuz yaşama kavuş-
sun. Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yargı-
lamak için göndermedi, dünya O' 
nun aracılığıyla kurtulsun diye 
gönderdi." 
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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 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 amacı-
yla doğru kişi olarak doğru olma-
yanlar için günah sunusu olarak ilk 
ve son kez öldü. Bedence öldürül-
dü, ama ruhça diriltildi. 
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5. Kutsal Kitap bizlere kurtuluş 
yolunu gösterir ve bizlere İsa 
Mesih İnanlısı'na yakışır yaşa-
mında 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 yaşa-
ma sahip olsunlar diye geldim. 

2.Petrus 3:18 Öte yandan Rabbimiz 
ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in lüt-
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funda ve O'nu tanımakta ilerleyin. 
Şimdi ve sonsuza dek O'na yücelik 
olsun! Amin.  

6. Sonsuzluğu nerede geçireceği-
nize kendiniz karar verirsiniz. 

Matta 10:32-33 “İnsanların önünde 
beni açıkça kabul eden herkesi, 
ben de göklerdeki Babam'ın önün-
de açıkça kabul edeceğim. İnsan-
ların 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 etmiş-
tir. Oğul'a iman edenin sonsuz 
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yaşamı vardır. Ama Oğul'un 
sözünü dinlemeyen yaşamı 
görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı 
böylesinin üzerinde kalır. 
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KÜRESEL ÜNİVERSİTE KURS DİZİSİ 

TANRI'YA YAKIN OLMAK 
Dua Ettiğinizde  
Kutsal Kitap'ı Nasıl İnceleyebiliriz? 
Kutsal Ruh Kimdir? 
Tanrı'yı Hoşnut Eden Tapınma  

TANRI'YI  ANLAMAK 
İsa Mesih'te Yeni Yaşam Kutsal Kitap: Tevrat, 
Zebur Ve İncil Tanrı Sözü müdür? 
Yuhanna'nın Müjdesi 
İsa Mesih Kimdir?  
Neye İnanıyoruz?  

TANRI GİBİ OLMAK 
Tanrı'nın Tasarımı - Sizin Seçiminiz 
Kutsal Kitap'a Göre Ahlak  
Evlilik ve Yuva  
Isa Mesih İnanlısı Ve İçinde Yaşadığı Toplum  

TANRI'YA HİZMET ETMEK 
Kilise Kiliseler Ne Yapar?  
Kişisel Müjdecilik  
Öğreti Hizmeti 	
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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. 
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Bu kitap Apple şirketinin bedava sunu 
olan San Francisco Compact adlı 

yazıtipi 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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