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Önsöz 

“...Esenliği (uyum; korkularca, kışkırtıcı tutkularca ve ahlaki 
çatışmalarca rahatsız edilmemişlik hali) arayıp onun ardınca 
gitsin (Tanrı’yla, insanlarla ve kendinizle barışık olmayı 
istemekle kalmayın, bunun ardınca gidin)” (1.Petrus 3:11).

Esenlik hakkındaki bu kitabın, “her türlü kavrayışı aşan 
Tanrı'nın esenliği”nin tadını çıkarmayı öğrenmenize 
yardımcı olacağını umuyorum (Filipililer 4:7).
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Esenliğin Tadını

Çıkarıyor Musunuz? 

Yeniden doğmuş olan her Tanrı çocuğunun esenlik dolu 
bir yaşamın tadını çıkarıyor olması gerekir. İsa, Yuhanna 
14:27’de şöyle demiştir:

“Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. 
Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz 
sıkılmasın ve korkmasın.”

Bunlar gerçekten de güçlü ayetlerdir. Lütfen bu ayetleri birkaç 
kez okuyun, üzerlerinde derin düşünmek için en azından beş 
dakikanızı verip içinize işlemelerine izin verin.

İlk önce, İsa’nın sunduğu esenliğin özel bir esenlik olduğuna, 
dünyanın verdiği esenliğe benzemediğine dikkat edin. Dünya 
ne tür bir esenlik sunuyor? Dünya belirli bir esenlik hissi 
sunuyor. Bu esenlik, yaşamınızdaki her şey sizin istediğiniz  
şekilde gittiğinde etkin olur. Ancak işler istediğiniz gibi 
yürümediğinde, o dünyasal esenlik büyük bir hızla ortadan 
kaybolur. Onun yerini çabucak “kızgınlık” ruhu alır. İsa’nın 
verdiği esenlik, ister iyi ister kötü zamanlarda, ister bolluk 
içinde ya da alçaltıldığınızda her zaman etkindir. O’nun 
esenliği yaşamın fırtınalarının ortasında da etkindir.
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Dünyasal düşünüşümüze göre, her şey daima sizin istediğiniz 
şekilde olsaydı, harika olurdu. Deneyimlerimizden, gerçek 
hayatta bunun gerçekleşmediğini biliriz. İnanlı olarak, 
yıllarca hoşlanmadığım ve bana kendimi iyi hissettirmeyen 
her şeyi ortadan kaldırmak için imanımı kullanmaya çalıştım. 
Bu durum bana çok büyük bir sıkıntı verdi. Olamayacak ve 
olmayacak bir şeyi gerçekleştirmeye çalışmak her zaman 
çok sıkıntı verir. Tanrı’yla biraz deneyim kazandıktan sonra, 
imanımı, yaşamın fırtınaları ve sıkıntılarından sakin ve 
esenlik dolu bir şekilde geçmek için kullanmam gerektiğini 
sonunda anlamaya başladım. Başımı her çevirişimde 
Şeytan’ın esenliğimi çalmasına izin vermeyi bırakmam 
gerekiyordu.

İsa, Yuhanna 14:27’de, “Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın” 
diyor. Bu ayetleri daha çok okuyup düşündükçe Kutsal 
Kitap’ın bana, bu sıkıntıları kendi kendime yarattığımı 
söylemekte olduğunu fark ettim. Buna bir son vermem 
gerekiyordu. Ayet, “Kendinizin rahatsız edilip sıkılmasına 
izin vermeyi bırakın” diyordu.

İsa, Markos 4:40’ta öğrencilerini fırtına sırasında esenliklerini 
yitirdiklerinden dolayı imansızlıkları yüzünden azarlıyor. İsa 
esenliğini yitirmemişti. Kayığın arka kısmında uyuyordu.  
Oysa öğrencileri büyük bir panik içindeydiler, sinirleri de 
altüst olmuştu.

Ya siz? Kayığın arkasında İsa’yla birlikte esenliğin tadını 
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çıkarıyor olur muydunuz? Esenliğiniz yoksa, hayatın tadını 
çıkarmıyorsunuz demektir.



Esenliğin
Tadını Çıkarmak 
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Esenliğin

Tadını Çıkarmak 

İhtiyacınızı “nasıl” karşılayacağınız anlatılmadığı sürece 
hiçbir mesaj pek yararlı olmaz. Esenliğe ihtiyacınız olduğunu 
söylemek birinci adımdır. Ancak esenliğe nasıl kavuşacağınızı
tam olarak anlatmadan hiçbir gerçek meyve oluşmaz.

Huzurlu bir yaşamın tadını çıkarmam için bana çok yardımı 
dokunan bir şey oldu: “Değiştiremeyeceğim bir konuda bir 
şeyler yapmaya çalışmanın” yarar getirmediğini, tersine 
fazlasıyla sıkıntı verdiğinin bilincine vardım. Siz de böyle 
yapıyor musunuz? Bir şeylerin olmasını sağlamaya çalışarak 
kendinize sıkıntı mı yaratıyorsunuz? Tanrı’nın her konuda 
kusursuz bir zamanlaması vardır. Tanrı’nın zamanlamasını 
beklemeniz gerekir.

Genelde, hiçbir şeyi zamanından önce yapamazsınız. Bir şeyi 
zamanından önce yapsanız da ondan asla hoşnut olmazsınız. 
Tanrı’yı beklemeyi öğrenin. Bu, O’na onur, size de esenlik 
getirir.

İmkânsız olanı mı yapmaya çalışıyorsunuz? Etrafınızdaki 
insanları –belki de eşinizi, çocuklarınızdan birini, 
bir dostunuzu ya da bir akrabanızı– değiştirmeye mi 
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çalışıyorsunuz? İnsanlar insanları değiştiremezler. Ancak 
Tanrı bir insanın yüreğini etkileyip onun değişmeyi 
istemesine neden olabilir. Eğer insanlara taleplerde bulunarak 
onları dışarıdan değişmeye zorlarsak, bu herkesin esenliğini
çalmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Bizler yasa altında 
yaşamak üzere yaratılmadık. İnsanların özgürlüğe ihtiyacı 
vardır. Hareket etmek için belli bir alana ihtiyaçları vardır.

Evliliğimizin ilk birkaç yılı Dave’i golf oynamaktan 
vazgeçmeye zorladım. Çok fazla golf oynadığını düşünüyor ve 
onunla daha çok zaman geçirmek istiyordum. Yapabileceğim
her şeyi denedim. Her hileye başvurdum. Surat astım. 
Kızdım. Onu ikna etmeye çalıştım. Sessizliği silah olarak 
kullandım. Hiçbir şey işe yaramadı. Her zaman sıkıntılıydım. 
Ara sıra golftan vazgeçer ve bir süre oynamazdı. İlginç olan, 
istediğim şeyi elde etmiş olmama karşın hâlâ esenliğimin 
olmayışıydı. Esenliğim yoktu, çünkü istediğim şeyi yanlış 
yoldan elde etmeye çalışıyordum. Birisini zorla değiştirmeye 
çalışıyorsanız, bu sizin esenliğinizi çalacaktır.

Ruhsal olarak olmak istediğiniz yerde olmadığınızdan 
ötürü kendinize kızgın mısınız? Kendinizi değiştirmeye mi 
çalışıyorsunuz? Yaşamınızda yapmakta olduğu iş ile ilgili 
Kutsal Ruh’la işbirliği yapmanız fazlasıyla önemlidir. O sizi 
kusursuzluğa başka bir deyişle olgunluğa götürmektedir. Siz 
bunu kendi kendinize yapamazsınız. Bu, yapamayacağınız 
bir şeyi kendi kendinize yap maya çalışmanın bir başka 
şeklidir.
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Hoşlanmadığınız şeyleri değiştirmeye çalışmanın size çok 
doğal geldiğine eminim. Bir an gerçekçi olun. Bu şeyleri 
değiştirmekte ne kadar başarılı oluyorsunuz? Tanrı’da 
dinlenmek (kaygılarımızı O’na yüklemek ve gerisini O’na 
bırakmak), O’nu ve zamanlamasını beklemek, hayatınızdaki
diğer insanlar, hatta kendiniz için bile O’na güvenmek yerine
kendinizi sıkıntıya sokup esenliğinizi mi kaybediyorsunuz?
Şöyle özetleyeyim: “hakkında hiçbir şey yapamayacağınız 
bir konuda bir şey yapmaya çalışıyorsanız” sıkıntı çekecek, 
esenliğin tadını çıkaramayacaksınız.



Esenlik
Rehberiniz Olsun 
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Esenlik

Rehberiniz Olsun 

Koloseliler 3:15’te şöyle yazılıdır: “Mesih’in esenliği (ondan 
gelen uyum) yüreklerinizde hakem olsun (aklınızda oluşan 
tüm soruları çözümlesin)...”

Beyzbolda hakem, oyuna katılıp katılmayacağınıza karar 
verir. Esenlik, bir şeyin hayatınızda olup olmaması gerektiğine 
karar veren hakemdir.

Birçok insan esenliğin tadını çıkaramaz, çünkü Tanrı’nın 
isteğinin dışındadırlar. Tanrı’nın isteği yerine kendi isteklerini 
izlerler. Tanrı’nın Sözü’nü izleyip esenlik tarafından 
yönetilmek yerine, canlarının istediğini ya da kendilerinin 
doğru olduğunu düşündükleri şeyleri yaparlar. Kulağa hoş 
gelir, kendilerini iyi hissettirir ve hatta iyi bir şey de olabilir.
Ancak, eğer esenliğim yoksa, onu yapmamayı öğrendim. 
Esenlik tarafından yönlendirilin. Esenliğiniz yoksa, herhangi 
bir şeyi satın almayın, özellikle de büyük bir alışveriş 
yapmaktan sakının. Bir şeyi ne kadar isterseniz isteyin, 
Kutsal Ruh’un yönlendirişine karşı hareket ederseniz pişman 
olursunuz.
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Ara sıra bir yerden konuşma yapmam için davet gelir. Kabul 
etmek isterim, ama o konuda hiç esenliğim yoktur. Neden 
bilmiyorum, ama esenlik yoktur işte... Buna rağmen daveti 
kabul edip de gidersem, sonunda mutlaka “Esenliğin sözünü
dinlemeliydim” dedirten bir şey çıkar ortaya.

Böyle bir olayı konuşma yapmak için gezilere ilk çıktığım 
zamanlarda yaşamıştım. Konuşma yapma fırsatı çok azdı. 
Doğal olarak tüm teklifleri kabul etmek istiyordum. Texas’taki
bir kiliseden davet aldım. O sırada bu benim için heyecan 
verici bir şeydi. Hemen “evet” dedim. Bir iki hafta sonra, 
bunu her düşünüşümde içimde bir sıkıntı hissettim. Bu 
duygu gitgide kuvvetlendi. Gitme konusunda hiç esenliğim 
yoktu, buna karşın Tanrı bana bunun neden olduğuna ilişkin 
hiçbir bilgi vermemişti.

Bir süre bekledim. Sonunda onlara telefon edip bu sözümden 
vazgeçmemin mümkün olup olmadığını sormam gerektiğini 
biliyordum. Onlara eğer benim yerime uygun birini 
bulamazlarsa geleceğimi, ama her nedense içimde gitme 
konusunda bir esenlik olmadığını söyledim. Konuşmayı 
iptal ettiler.

Birkaç hafta sonra, gidecek olduğum hafta sonu, kendi 
kilisemin yeni binalarını Rab’be adayacaklarını öğrendim. 
Kendi hizmetime başlamadan önce o kilisede epey bir süre
önder yardımcılığı yapmıştım ve bu özel günde onlarla 
birlikte olmak benim için çok önemliydi.
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Rab neden bana neler olup bittiğini söylememişti? Her 
nedense söylememeyi seçmişti. Tanrı Sözü, esenlikle 
yönetilin der. Birçok kez Kendi isteğinin “içinde” mi, 
“dışında” mı olduğunuzu size bildirmek için bütün verdiği 
bu olabilir. Belki nedenini daha sonra öğrenebilir, belki de 
hiçbir zaman öğrenemeyebilirsiniz.

O’nun yol gösterimine itaatsizlik edip kendi isteğinizin 
peşinden giderseniz, hiçbir zaman esenlik dolu bir yaşamın 
tadını çıkaramazsınız.



Esenliğinizi
Çalanlar Nelerdir? 
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Esenliğinizi

Çalanlar Nelerdir?

Her bireyi rahatsız eden bazı şeyler vardır. Şeytan, bütün 
yaşamınızı sizi inceleyerek geçirmiştir. Büyük bir olasılıkla 
sizi, sizin kendinizi tanıdığınızdan daha iyi tanımaktadır. 
Sizi neyin rahatsız ettiğini bilir. Sizin de sizi neyin rahatsız 
ettiğini bilmeniz ve o durumlarda esenliğinizi korumaya 
dikkat etmeniz gerekir.

Herkesin “esenliğini çalan şeyler” aynı değildir. Beni rahatsız 
edip de Dave’i hiç rahatsız etmeyen bazı şeyler vardır. Örneğin, 
ben sessizlikten hoşlanırım, ama gürültü onu rahatsız etmez. 
Kızlarımızdan biri teybin sesini sonuna kadar açtığı ve dokuz 
yaşındaki oğlumuz yerde köpekle güreştiği halde, Dave hiç 
etkilenmeden kitabını okumaya devam edebilir.

Acele işe gelemem, ama geç kalmaktan da nefret ederim. 
Bazen Dave, belirli bir zaman içinde çok fazla şey yapmaya 
çalışır. Bunun sonucu olarak son anda büyük bir acele içine
gireriz. Bu Şeytan’ın benim hakkımda bildiği şeylerden biridir 
ve bunu esenliğimi çalmak için kullanacaktır. Diğer yandan 
Dave, bir yere uçakla gideceğimiz her seferinde havaalanına 
en az bir saat önce gitmeyi ister. Golf oynayacağında her 
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zaman golf sahasına erken gitmek ister. Eğer Şeytan onun 
bu etkinliklerden birine geç kalmasını sağlayabilirse, Dave’in 
sabrı tükenmeye başlar.

Hepimiz farklıyızdır. Bu nedenle Şeytan her birimiz için 
farklı taktikler kullanır. Şeytan’dan daha akıllı olun. Sizi 
sinirlerinizin altüst olacağı durumlara sokar. “Esenliğinizi 
çalanlar” nelerdir? Bir liste yapın ve bunları ailenizle 
konuşun. Onları gerçekten kızdıran şeylerin neler olduğunu 
öğrenin, sonra da birbirinize bu alanlardan uzak durmakta 
yardımcı olun.

Dave, golf oynarken tüm ciddiyetini takınır. Ben de oynarım, 
ama golf sahasında gülüp kıkırdamak benim daha çok hoşuma 
gider. Ancak, Dave ile golf oynarken dikkatsizlik etmemin ya 
da kötü bir atış yaptığında onunla dalga geçmenin pek akıllıca 
bir şey olmadığını öğrendim. Eğleniyoruz, fakat ben onun 
için rahat olanı yapmalıyım. Başkasını huzursuz etmenin 
bir anlamı yoktur. Birisiyle uzun bir süre yaşadığınızda 
kendi zayıflıklarınız kadar onun da zayıflıklarını öğrenmeye 
başlarsınız. Tekrar ediyorum: “Bu alanlardan uzak durmak 
için birbirinize yardım etmeye çalışın.”

Dave benim zayıflıklarımda bana yardım eder. Kutsal Kitap 
çalışması yaparken ya da dinlenirken evi sessiz tutmaya 
çalışır. Beni dinlenmeye ve eğlenmeye teşvik eder, çünkü aşırı 
yorgun olduğum zamanlarda Şeytan’ın esenliğimi çalacağını 
bilir. Galatyalılar 6:2’de şöyle yazılıdır: “Birbirinizin yüklerini 
taşıyın.” Birbirimizin zayıflıklarını taşımamız, hepimizde 
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bol miktarda zayıflık olduğunun bilincine varmamız ve 
birbirimiz için dua etmemiz gerekir.



Şeytan Neden
Esenliğinizi

Çalmaya Çalışır? 
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Şeytan Neden
Esenliğinizi

Çalmaya Çalışır?

Esenliğin bizi Kutsal Ruh’a bağladığını biliriz. Bunu 
söylemenin bir başka yolu da Kutsal Ruh’un sadece huzurlu 
bir ortamda etkin olduğudur. Esenlikte güç vardır. Yuhanna 
14:27’de, İsa’nın bize bıraktığı mirasın esenlik olduğunu 
söylemesinin nedeninin bu olduğuna inanıyorum. İsa, “Size 
kendi esenliğimi veriyorum (miras bırakıyorum)...” demişti.

Herhangi bir sorun olduğunda Şeytan keyfinizi kaçıramazsa, 
üzerinizde hiçbir gücü olamaz. Gücünüz sakin, esenlik dolu, 
güvenen tutumunuzu korumanızda yatar. Şeytan’ın gücüyse 
sinirlerinizi altüst edip sizi korkuya düşürmekte gizlidir.

Kendinizi sıkıntılı bir durumda bulduğunuzda, hedefiniz 
sadece sakin kalmak olmalıdır. Sinirlenerek Şeytan’ın isteğini 
gerçekleştirmeyin. Şeytan sizi duygusal bakımdan alt üst 
etmeye bayılır. Genelde bir insan duygusal olarak böyle bir 
durumdayken yaptığı ilk şey, söylediği sözler aracılığıyla 
Şeytan’a başlatmış olduğu ateş için daha çok yakıt sağlamaktır.

Yakup, 3:5-6, dilin bedenimizin küçük bir üyesi olduğunu, 
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ama büyük bir ormanı tutuşturabileceğini söyler. Dilimiz 
bedenimizin üyeleri arasında, tüm varlığımızı kirleten ve 
yozlaştıran bir kötülük dünyası, cehennem tarafından yakılan 
bir ateştir. Bu ayetlerden, Şeytan’ın denetimi ele geçirmek 
için sizin kontrolünüzü kaybetmenizi istediğini görüyoruz. 
Şeytan’ın sizi, özellikle sinirlerinizi altüst edecek durumlara 
düşürdüğünü hatırlayın.

Kiliseye ya da bir Kutsal Kitap çalışmasına gitmek için 
hazırlanırken, Şeytan’ın çok sıkı bir şekilde çalıştığına dikkat 
etmişsinizdir. Pazar sabahları yıllar boyunca evimizde büyük
bir arbede olurdu. Birimiz sinirlenmeden kiliseye vardığımız 
enderdi. Genelde de hepimiz sinirlenmiş oluyorduk.

Pazar sabahları, hafta içinde hiç olmadığı kadar çok eşya 
kaybolur, dökülür ya da kırılırdı. Çocuklarımız haftanın 
bütün diğer günleri birbirleriyle anlaşmalarına karşın, Pazar
sabahı kavga ederlerdi. Etrafta ne kadar çok gürültü ve 
karışıklık olursa, ben de o kadar sinirlenirdim (Fazla 
gürültüden hoşlanmadığımı hatırlayın).

Sonunda, şikayet etmeye başlardım. Dave, şikayet 
dinlemekten nefret eder, bu yüzden bir süre sonra şikayet 
etmeye son vermemi isterdi. O zaman da ona kızardım. 
Sonra da Dave ile tartıştığımız için çocuklar ağlarlardı.

Bütün bunların ortasında, köpek evin içinde birisinin 
giymesi gereken bir ayakkabıyla koşmaya başlar, ben de, 
“Çabuk olun, geç kalacağız” diye bağırmaya başlardım. Bu 
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sahnelerin size tanıdık geldiğine eminim.

Yakup 3:18’i okuduğumda, Tanrı Sözü’nü dinlemeye 
gideceğimiz zamanlar, işlerin neden her zaman böyle gitmeye 
başladığını anladım. Ayet şöyle diyor: “Barış içinde [tohuma
benzeyen Tanrı Sözü’nü] eken barış yapıcıları doğruluk 
ürününü biçerler.”

Bir başka deyişle, Tanrı Sözü’nün yaşamlarımızda kök salıp 
iyi meyveler üretebilmesi için, barış yapıcı biri tarafından 
vaaz edilmesi ya da öğretilmesi gerekir. Bizim de, Tanrı 
Sözü’nü dinlerken barışçıl bir tutum takınmamız gerekiyor.

Kendi hayatlarınızı bir düşünün. Düşman, Tanrı Sözü’nü 
dinlemeye gitmeden önce sinirlerinizi bozmayı kaç kez 
başarmıştır? Onun planlarına karşı dikkatli olmanız 
gerektiğini hatırlayın ve onun tuzağına düşmeyin. 2. 
Korintliler 2:11, Şeytan’ın oyun ve düzenleri konusunda 
bilgisiz olmadığımızı söylüyor. Diğer bir çeviri buna 
“tuzaklar” adını verir. Şeytan bizi kandırmak ve yanlış yola 
sürüklemek için değişik oyunlara başvurur. Şeytan’dan daha 
akıllı olalım! 

1.Petrus 5:8’de şöyle yazar: “Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız 
İblis, yutacak birini arayarak kükreyen aslan gibi dolaşıyor.”

Bu ‘biri’ siz olmayın! Dikkatli olmanızı öğütlüyorum. Her 
kızmaya ya da sıkılmaya başladığınızı hissettiğinizde durup 
kendinize şu soruları sorun: “Şeytan ne yapmaya çalışıyor?
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Bu olumsuz duygulara yer verirsem bunların sonucu ne 
olacak?”

Efesliler 4:26, 27’nci ayetler, Şeytan’a, yaşamlarımıza el 
atma fırsatını vermemek için öfkelenmememiz gerektiğini 
öğreten çok önemli ayetlerdir. 26’ncı ayet, “...öfkenizin 
(kızgınlığınızın) üzerine güneş batmasın” diyor. Bir başka 
deyişle, “Öfkeniz kalıcı olmasın.”

27’nci ayette ise şöyle diyor: “İblis’e de fırsat vermeyin.” 
Kızdığınız zaman sevincinizi yitirirsiniz. Sevincinizi 
yitirdiğinizde ise kuvvetinizi kaybedersiniz. Nehemya 8:10’da 
şöyle yazılıdır: “...Rab’bin verdiği sevinç sizi güçlü kılar.” 
Mezmur yazarı Davut da, Mezmur 42:5’de kendi ruhundan
söz edip, “Neden içim huzursuz?” diyor. Yeşaya 30:15’te, 
“...huzur bulun, kurtulursunuz... bana güvenin, güçlü 
olursunuz” diyor. Bir kez daha, Şeytan’ın kuvvetimizi çalmak 
için bizim huzurumuzu kaçırmak istediğini görüyoruz.

Kutsal Ruh’tan, O’nun ancak huzurlu bir ortamda çalıştığını 
öğrendim. Kutsal Ruh kargaşa içinde çalışmaz. Şeytan 
kargaşa içinde çalışır, ama Kutsal Ruh huzur içinde çalışır. 
Evinizde, iş yerinizde ya da kilise hizmetinizde huzur dolu 
bir ortam yaratın. Bunu yaparken Tanrı Sözü’nü ve Tanrı’nın 
Ruhu’nu onurlandırıyor olacaksınız. İtaatinizin meyvesini 
biçeceksiniz.

İsa’nın, yetmişleri cinleri kovmak, hastaları iyileştirmek ve 
Müjde’yi bildirmek gibi birçok güçlü işi yapmak üzere ikişer 
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ikişer gönderdiğini hatırlayın. Onlara bir kente gidip bir
ev bularak evdekilere “Size esenlik olsun” deyip orada 
kalmalarını buyurdu. Eğer esenlik içinde kabul edilmezlerse, 
ayaklarındaki tozu silkip yollarına devam etmeleri 
gerekiyordu (Luka 10:1-11, 17). Neden? Esenlik içinde 
yaşamadıkça yaptıkları işler güçten yoksun olurdu.

Bu kitabın vermek istediği mesajı anlamaya başladığınızdan 
eminim. Daima esenlikte kalmak için özdenetim uygulayarak 
elinizden gelen her şeyi yapın.

Luka 22:46’da, İsa Mesih bizlere ayartılmaya düşmememiz 
için dua etmemiz gerektiğini öğretir. Öğrencilere, “Kalkıp dua 
edin ki ayartılmayasınız” demişti. Bu konuda Şeytan’a karşı 
koymak için kendinize ya da kendi kuvvetinize güvenmeyin.
Şeytan her gün esenliğinizi çalmaya çalıştığında, Tanrı’dan 
Şeytan’a karşı koyabilmeniz için size lütfetmesini dileyin. 
Rab’den sizi güçlendirmesini ve size yardım etmesini isteyin.

Yuhanna 15:5’in, “Bensiz hiçbir şey yapamazsınız” dediğini 
unutmayın. Bu işi kendiniz yapmaya çalışmayın!Yardım 
isteyin. Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirsiniz (Filipililer 
4:13), ama kendi başınıza hiçbir şey yapamazsınız. Tanrı’nın 
size yardım etmesini istiyorsanız, alçakgönüllü bir tutumunuz 
olmalıdır. 1.Petrus 5:5’de, “Tanrı kibirlilere karşıdır, ama 
alçakgönüllülere lütfeder” diye yazılıdır.

Şeytan’ın kuvvetinizi çalabilmek için esenliğinizi çalmayı 
istediğini söyleyerek özetleyeyim. Sizin zayıf ve güçsüz 
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olmanızı ister. Ancak ben sizleri, “Rab'de ve O'nun üstün 
gücüyle güçlenmeye” (Efesliler 6:10) davet ediyorum. 
Esenlikte kalın!





Denenmeler Sırasında
İnanlının Konumu 
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İnanlının Konumu

Efesliler 6:13’te şöyle yazar: “Bundan dolayı, kötü günde 
dayanabilmek, gerekli olan her şeyi [krizin gerektirdiklerini] 
yaptıktan sonra yerinizde [sağlam olarak] durabilmek için 
Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın.” “Sizin yeriniz” nedir? 
Efesliler 2:6 bize, yerimizin Mesih’te olduğunu öğretir. Grekçe 
histemi1 sözcüğü Türkçe’ye durmak olarak çevrilmiştir. 
Anlamlarından biri “kalmak”tır. Yuhanna 15:7’de ise, kalmak 
olarak çevrilen Grekçe sözcük meno’dur. Bu sözcüğün de 
anlamlarından biri “durmak”tır.2 Meno bazen durmak3  olarak 
çevrilir. İsa, “Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, 
ne isterseniz dileyin, size verilecektir” diyor (Yuhanna
15:7). “Kalma” konumu, güç dolu bir konumudur.

İbraniler 4. bölüm, mücadele etmeyi bir kenara bırakıp 
Tanrı’da dinlenmeye (kaygılarınızı O’na yükleyip gerisini 
O’na bırakmaya) çalışırsanız, Tanrı’nın huzur diyarına 
gireceğinizi anlatıyor. Sıkıntı zamanlarında Tanrı’nın sizi 
yapmaya yönelttiği şeyi yapın, bundan sonra da O’nda kalın 
ya da Mesih’teki konumunuzu alın ve O’nun sizin yerinize 

1 James Strong, “Greek Dictionary of the New Testament, “Strong’s Exhaustive 
Concordance of the Bible, (Abingdon, Nashville, 1890), s. 38, kayıt no. 2476. 2 Strong, 
Concordance, “Greek,” s. 47, no. 3306. 3 W. E. Vine, An Expository Dictionary of New 
Testament Words (Old Tappan: Fleming H. Revell, 1940), Cilt IV, 70, 71 sayfalar.
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çalışmasını seyredin. Kutsal Kitap, “Yerinizde durup bekleyin, 
RAB bugün sizi nasıl kurtaracak görün” diyor (Çıkış 14:13). 
“Kalmak”, “sakin olmak”, “dinlenmek”, “durmak” ve “Mesih’te” 
gibi sözcükler aynı temel şeyi söylemektedir: Esenliğinizi 
kaybetmeyin!

Filipililer 1:28 Kutsal Kitap’ta bu noktayı gayet açık bir şekilde 
ortaya koyan en güçlü ayetlerden biridir. Şöyle der:

“Size karşı duranlardan hiçbir şekilde [bir an için bile] 
yılmadığınızı duyayım. Böyle davranmanız [bu tür bir 
değişmezlik ve korkusuzluk sergilemeniz] onlar için bir 
belirtidir [kanıt ve mühürdür] – kendilerinin [yakında] 
mahvolacağını, sizlerin ise kurtulacağını gösteren bir belirti. 
Ve bu Tanrı'nın işidir.”

Bu ayet her şeyi çok açık bir şekilde dile getiriyor: Saldırıya 
uğradığınızda esenlikte kalın. Bu, Şeytan’a kendisinin 
yenildiğini bildirir. Eğer sizi kızdıramazsa sizinle ne 
yapacağını bilemez. Bu ayrıca sizin Tanrı tarafından 
kurtarılacağınıza dair bir güvence oluşturur. Çünkü bu esenlik 
ve Tanrı’da dinlenme tutumu Tanrı’ya sizin gerçek imanla 
hareket ettiğinizi gösterir. İbraniler 4. bölüm, Tanrı’nın huzur 
diyarına girmiş olanların iman etmiş olduklarını söyler.

Tanrı problemlerinizle uğraşırken siz de hayatın tadını çıkarın. 
Çoğu kişinin, sorunlarınız varken hayatın tadını çıkarmanın 
yanlış bir şey olduğunu söyleyen belirsiz bir düşünceye sahip 
olduğuna inanıyorum. Bu düşünceye göre sorunlarınız 
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karşısında en azından üzgün görünmelisiniz.

Geçen yıllarda bu tür düşüncelere ben de sahiptim. Dave ve 
benim bir sıkıntımız ya da sorunumuz olduğunda, o mutlu 
olur ve hayatın tadını çıkarır, bense benimle birlikte kaygı 
çekmediği için dertlenir ve ona kızardım.

Sorun sık sık maddi durumumuz olurdu. Dave’in para 
konusunda doğaüstü bir imanı var gibiydi. Her zaman şöyle 
söylerdi: “Ondalığımızı veriyoruz. Gerektiğinde cömertçe 
bağışlarda da bulunuyoruz. Kutsal Kitap, ‘Bütün kaygılarınızı 
O'na yükleyin. Çünkü O sizi kayırır’ (1.Petrus 5:7), ‘Tanrı 
gereksinimlerimizi karşılayacaktır’ der (Filipililer 4:19). Bu 
yüzden neden bu konuda endişe edeyim ki? Endişe etmek 
parayı getirmeyecek. Hiçbir zaman da getirmez.”

Bu, Dave’in aldığı “duruş”tu. Tanrı sorunla ilgilenirken, Dave 
hayatının tadını çıkarıyordu. “Ben bunların hepsini biliyorum 
Dave, ama hiçbir şey yapmamak da doğru değil” dedim. 
Onun bir şey yapmasını istiyordum. O ise, “Peki Joyce, ne 
yapmamı istiyorsun?” derdi. Ben de, “Dua et! Dua etmelisin” 
derdim. O da, “Ettim. Dua edip Tanrı’dan sorunun çaresine 
bakmasını istedim. O’na benim yapmamı istediği başka bir 
şey olup olmadığını sordum. Bana hiçbir şey göstermiş değil, 
bu yüzden dertlenmenin bir yararını görmüyorum” derdi.

İçimden Dave’in haklı olduğunu biliyordum. Yine de, 
bir sorunum varken hayatın tadını çıkarma cüreti ve 
küstahlığına sahip olmamam için içimde ısrar eden belli 
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belirsiz bir düşünce vardı. Sonuç yıllar boyunca aynıydı: Bir 
sorunumuz olduğunda Dave dua eder ve esenlik içinde kalır, 
bense dua edip endişe ederdim. Kendi kendimi üzerdim. 
Dave hayatının tadını çıkardı ve Tanrı sonunda her zaman 
yardım etti. Her seferinde işler düzeldi.

Sonunda hiçbir şey başaramadığımın farkına vardığım için 
Tanrı’ya şükrediyorum. Yaptığım tek şey kendimi üzmek 
ve büyük bir olasılıkla Tanrı’nın vermeyi istediği yanıtın 
gelmesini geciktirmekti. Şimdi fırtınanın ortasında esenliğin 
tadını çıkarıyorum (Markos 4:37-40).

İsa, “Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı 
yendim!” dedi (Yuhanna 16:33b). Kutsal Kitap, sıkıntıların 
olması gerektiğini söyler, ama bizlere kendimizi sıkıntının 
içine atmamamız öğütlenir (Luka 8:13; 1.Korintliler 10:13 ve 
Yakup 1:12). Söylemek istediğim şey, bu hayatta her zaman 
zorluklar, yenilmesi gereken şeyler olacaktır. Yine de bizler 
Mesih İsa aracılığıyla galiplerden de üstünüz (Romalılar 
8:37).

Biz galiplerden üstün olmuş olanlar değil, galiplerden üstün 
olanlarız. Asla her engeli yenmiş olduğunuz bir noktaya 
varamayacaksınız. Yine de Mesih’te her zaman zafer 
kazanacağınızın güvencesine sahip olabilirsiniz. Her zaman 
galiplerden üstünsünüz!

Pavlus’un, Filipililer 4:11, 12’de sözünü ettiği noktaya 
varmanız gerekecek – Pavlus, ister yoklukta, ister bollukta 
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elindekiyle yetinmenin yolunu öğrendiğini söylemişti. 
Eğer bunu öğrenmezseniz hayatınız sürekli bozguna 
uğrayacaktır. Şunu unutmayın: Eğer Şeytan sizi durumları 
kullanarak yönetimi altına alabilirse, sizi her zaman etkisi 
altında tutacaktır. Yetkinizi, daima esenlik içindeyken 
kullanabilirsiniz.



Günü Yaşamak 
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Esenliğinizi yitirmenin en emin yollarından biri, yarın 
hakkında endişe etmeye başlamaktır. Matta 6:34 ayetinde 
şöyle yazılıdır:

“O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının 
olsun. Her günün derdi kendine yeter.”

Bugün başa çıkmamız gereken yeterince sorunumuz 
olduğundan çoğumuzun yarın için endişe etmeye zamanı 
kalmaz bile. Tanrı size bugün için lütuf verecektir, ama yarın 
gelene kadar yarın için lütuf vermeyecektir.

İnsanlar hiç olmayacak bir şey hakkında o kadar sık 
kaygı çekerler ki... Sorun akıllarındaki, “ya şöyle olursa” 
düşünceleridir. Aklınızdan, “ya şu olursa ya da bu olursa” 
diyen düşünceler geçtiğini fark ettiğinizde, dikkatli olun! 
Büyük bir olasılıkla endişeye sürükleneceksiniz. Bazı insanlar 
o kadar çok endişe ederler ki, endişeleri korkuya dönüşür; sık
sık da insanın korktuğu şey başına gelir. İman aracılığıyla 
Tanrı’dan bir şey alabileceğimiz gibi, korku aracılığıyla da 
Şeytan’dan bir şey alabiliriz.

Yarınla ilgili korku ve dehşet duygularınıza geçit vermeyin. 
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Sadece Tanrı’nın sadık olduğunu bilin. Yarınlarda neler 
gizlenmiş olursa olsun, her şey Tanrı’nın elindedir. O’nun lütfu 
ihtiyacınızı karşılamaya yeterlidir. Bugünün tadını çıkarmak 
için bugünün lütfunu yarın hakkında endişe ederek boşa 
harcamayın. Gündelik yaşadığımızda Mesih’te başaracağımız 
işler tamamen hayret verici olacaktır.

Ben bu dersi Kutsal Kitap üniversitesinde öğretmenlik 
yapmaya başladığımda öğrendim. Önder yardımcısı 
olduğum kilisede haftada bir öğretmenlik yapıyordum. 
Kilisede her hafta üç kez Kutsal Kitap ilahiyatı dersleri verme 
fırsatı çıktığında, dört çocuğum ve tam gün çalıştığım bir 
işim vardı. Tanrı Sözü’nü daha çok öğretme konusunda 
büyük bir arzuya sahiptim ve işte önümde her hafta üç kez 
öğretmek için bir fırsat vardı.

Ancak öğrettiğim zaman, aynı zamanda etüt edip hazırlık 
da yapmam gerekir. Bu derslerin çoğu derinlemesine Kutsal 
Kitap etütleri olacaktı, bu da özellikle ilk yıl hazırlanmam için 
Tanrı Sözü’ne epey dalmam gerektiği anlamına geliyordu. 
Etütlerin hepsinin akşamları yapılması gerekiyordu, çünkü 
işim gündüzdü. Bunu nasıl yapabileceğimi anlayamıyordum, 
ama Tanrı’nın bunu yapmamı istediğini hissediyordum.

Bu konuda çok dua edip düşündükten sonra, imkânsız olanı 
O’nda başarmak için bir adım attım. Rabbin bana devamlı 
söylediği şey şuydu: “Gündelik yaşa, ancak böyle yaparsan 
başarabilirsin”. Yarın hakkında düşünmeye başladığım anda 
başım derde girerdi, çünkü hemen imkânsızlığı görürdüm. 
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Buna karşın, her gün, yalnız o günü yaşadıkça, her şey 
çözümlendi. Tanrı bana lütfetti, ama o lütfa ihtiyacım olan
güne kadar değil! İkinci yıl çok daha kolay oldu, çünkü bütün 
derslerim hazırdı. Bu yüzden ilk yıl yaptığım kadar çok etüt 
yapmam gerekmiyordu.

Rab’bin, öğrencilere Tanrı’nın Sözü’nü öğretmemin yanında 
kendi işimi de yapmamı istemesinin iki ana nedeni vardı. Biri, 
günü birlik yaşanırsa Tanrı’nın lütfu aracılığıyla ne kadar çok 
şeyin başarılabileceği hakkında deneyim edinmemdi. Diğeri
de bu kadar sık ders verme konusunda deneyim kazanmamdı. 
Şimdi Dave’le seyahat ederken ve evde “Tanrı Sözü’nde 
Yaşam” toplantılarımızı yürütürken sık sık öğretmenlik 
yapıyorum. Tanrı iyidir, yolları da kusursuzdur.

Bu konuyla ilgili olarak, insanlara fazlasıyla sıkıntı veren 
bir başka alan da pişmanlıklar – dünün pişmanlıklarıyla 
yaşamaktır. Hepimiz hatalar yaparız. Evet, “Hepimiz hatalar
yaparız!” dedim. Hiçbir zaman yanlış bir şey yapmadığını 
düşündüğünüz insanlar bile hatalar yaparlar. Kutsal Kitap, 
hepimizin bize işkence eden hatalardan oluşan küçük 
yüklerimizin olduğunu söyler (Galatyalılar 6:5). Hepimiz 
yapmamış ya da söylememiş olmayı istediğimiz şeyler yapar 
ve söyleriz. Ancak bir şey yapıldığında artık iş işten geçmiştir.

Bir kez yapmış olduğum, şimdiyse değiştiremeyeceğim bir 
konuda huzurumu yitirmektense, her şeyi yoluna sokabilmek 
için Tanrı’ya güvenmeliyim. Tanrı bildiğiniz gibi böyle bir 
kudrete sahiptir. Bizim hatalarımızı temizleyebilir.
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Bazen söylememiş olmayı yeğlediğim bir şey söylerim. 
Birisinin alınmasına ya da kızmasına neden olup olmadığım 
konusunda endişe etmek yerine, Rab’den, yanlış şeyler 
söylediğim halde yüreğimin doğru olduğunu bilmelerini 
sağlamasını isterim. Onların yüreğinde işleyeceğine ve bu 
dileğimi yerine getireceğine güvenirim. Böylece birkaç 
günümü endişe ederek geçirmem, onları gördüğümde de 
kendimi sıkıntıya sokmam.

Birçok konuda pişmanlık duyma tuzağına düşeriz. Dave ve 
ben çok meşgul olduğumuz için genelde dışarıda yeriz. Ara 
sıra da yemeğin ya da hizmetin kötü olduğu bir yerde yeriz. 
Bazen lokantadan ayrıldıktan sonra oraya gittiğimiz için 
pişmanlık duyduğumuzu fark ederiz. Rab bize, bir lokanta 
konusunda kötü bir seçim yapmanın bile esenliğimizi 
çalacağını göstermiştir.

Unutmayın, esenliğin tadını çıkarmak için, 
değiştiremeyeceğiniz bir konuda bir şeyler yapmaya çalışmaya 
son verin. Bir yerden alış veriş yapıp faturanızı ödedikten 
sonra pişman olmak yapılmış olan şeyi değiştirmeyecektir.

Artık bu tür durumları tersine çevirip onların bizim 
iyiliğimiz için etkin olmalarını sağlıyoruz. Şimdi, “Oraya 
gidecek ve memnun kalmayacak insanları bir düşün. Ne 
mutlu bize! Bizler oranın gidilmeyecek bir yer olduğunu 
zaten öğrendik. Zamanımızı ve paramızı bir daha asla orada 
boşa harcamayacağız!” diyoruz.
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Duvarımda şöyle bir yazı asılı: “Eğer geçmişte yaşamaya 
çalışırsanız, hayat zor olacaktır. İsa Kendisi için ‘Ben’dim’ 
dememişti. Gelecekte yaşamaya çalışırsanız, hayat zor 
olacaktır. İsa Kendisi için ‘Ben Olacağım’ da dememişti. Günü 
birlik yaşarsanız yaşamınız yoluna girecektir. İsa, ‘Ben’im’ 
demişti (Yuhanna 8:58).” İsa her zaman, her durumda sizinle 
beraberdir. Yalnızca O’na bugünkü lütfu için güvenmeyi 
unutmayın.
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Filipililer 4:6-7’de şöyle yazılıdır: “Hiç kaygılanmayın 
(endişeniz olmasın); her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua 
edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman her türlü kavrayışı 
aşan Tanrı'nın esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve 
düşüncelerinizi koruyacaktır.”

Bu her tür kavrayışı aşan esenlik, yaşanacak harika bir 
şeydir. Yaşadığınız tüm olaylardan dolayı sinirlerinizin 
altüst olması, panik, kargaşa ve kaygı içinde olmanız 
gerekirken açıklanamaz bir esenliğe sahip olmanız harika 
bir deneyimdir. Dünya bu tür bir esenliğe sahip olmak için 
uğraşmaktadır. Bunu satın alamazsınız; satılık değildir. 
İsa’nın ücretsiz verdiği bir armağandır. O’nu Rabbiniz ve 
Kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizde ve O’nun ilkeleriyle 
yaşamayı öğrendiğinizde bu esenlik sizindir.

Adama duası, yükünüzü sizden alıp İsa’ya veren güçlü bir 
duadır. 1.Petrus 5:7’de, “Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin. 
Çünkü O sizi kayırır” diye yazılıdır. 1.Petrus 5:7’nin başka bir 
çevirisi de şöyledir:

“Tüm kaygınızı (tüm sıkıntı, kaygı ve tasalarınızı) O’na 
bırakın (atın), çünkü O sizi düşünür.”
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Ne büyük bir ayrıcalık! Birçok Hıristiyan bu imkana sahip 
oldukları halde onu hiç kullanmıyor.

Bütün endişelerinizi O’na bıraktığınızda oluşan esenliğin 
tadını çıkarıyor musunuz? Buradaki atmak sözcüğü 
‘fırlatmak’, ya da ‘kuvvetle fırlatmak’ anlamına gelir. Bunu ne
kadar çabuk yaparsanız o kadar iyi olur. Bunu, dua aracılığıyla 
yaparsınız. Sorunlarınızı O’nun sevgi dolu ilgisine teslim 
edin. Bunu, Kutsal Ruh sizi kaygılanmaya ya da esenliğinizi
yitirmeye başladığınıza dair uyardığı an yapın.

Şeytan sizin endişe etmenizi ister. 1.Petrus 5:9, İblise karşı –
saldırmaya başladığı an– direnmemiz gerektiğini söylüyor. 
Birkaç gün üzerinizde çalışması için fırsat vermeyin. Karşı 
koymak için ne kadar beklerseniz, Şeytan’ın üzerinizdeki 
pençeleri sizi o denli güçlü kavrayacaktır. Sonra özgür 
kalmak daha zor olacaktır. Endişe ettiğinizin farkına varır 
varmaz endişe etmeyi reddedin. Durumun yarattığı endişeyi 
Tanrı’ya atın. Düşünme kalıbınızı değiştirin.

“Kaygıları atma” ve “endişelenmeme” ilkelerini ilk öğrendiğim 
zamanlarda düşünüş biçimimin yanlış olduğunu biliyordum. 
Bu konuda çok sıkıntı çektiğimi hatırlıyorum. Rab’be, “İnsan 
nasıl olur da bir konuyu düşünmez?” diye sordum. Çünkü 
endişe etmemek için sorunu düşünmemeniz gerekir. Karar 
vermek için bir konu hakkında düşündüğünüz zaman bu 
konuda olumsuz değil, olumlu bir şekilde düşünmeniz 
gerekir. Sorununuz konusunda olumsuz değil, gerçekçi 
olmanız gerekir.
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“Bir sorun hakkında düşünmemek nasıl mümkün olabilir?” 
diye sorduğumda İsa’nın bana ne dediğini hâlâ canlı bir 
şekilde hatırlıyorum: “Çok basit Joyce. Sadece başka bir şey 
düşün” dedi. Anlıyor musunuz? Sorun olmayan başka bir şey 
hakkında düşünürseniz, sorun hakkında düşünemezsiniz.

Filipililer 4:6, kaygılanmamamızı, bunun yerine dua 
etmemizi söylüyor. 7’nci ayet, eğer 6’ncı ayetin söylediğini 
yaparsanız, her kavrayışı aşan Tanrı’nın esenliğine sahip 
olacağınızı anlatıyor. 8’inci ayette şöyle yazılıdır:

“Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, 
sevimli ve hayranlık uyandıran ne varsa, erdemli ve övülmeye 
değer ne varsa, onu düşünün.”

Şimdi, esenlik dolu bir yaşamın kutsanmışlığının ve 
mutluluğunun tadını çıkarabilmeniz için, Tanrı’nın size, bu 
ilkeleri kendi hayatınızda uygulamaya koymanız için Kutsal
Ruh’un gücü olan lütfu vermesi için dua ediyorum. Ayrıca 
Tanrı’nın size, sizi Kendi onuru ve yüceliği için kullanmakta
bol fırsat vermesi için de dua ediyorum.



Kurtuluş Duası

Tanrı sizi seviyor ve sizinle kişisel bir ilişki kurmak istiyor. 
Henüz İsa Mesih’i Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul 
etmediyseniz, şimdi bunu yapabilirsiniz. Şimdi yüreğinizi 
O’na açın ve şu duayı edin.

“Göksel Baba, Sana karşı günah işlediğimi biliyorum. Lütfen 
beni bağışla. Beni temiz kıl. Oğlun İsa Mesih’e güveneceğime 
söz veriyorum. İnanıyorum ki O benim yerime öldü – çarmıhta 
öldüğünde günahlarımı Kendi üzerine aldı. Yine inanıyorum 
ki O ölümden dirildi. Şimdi İsa Mesih’e hayatımı
teslim ediyorum.

Göksel Baba, bağışladığın ve sonsuz yaşam armağanını 
verdiğin için teşekkür ederim. Senin arzu ettiğin gibi yaşamam 
için lütfen yardım et. İsa’nın adıyla, Amin.”

Eğer yürekten dua ettiyseniz, Tanrı sizi kabul etti, temiz 
kıldı ve ruhsal ölümün tutsaklığından azat etti. Zaman 
ayırıp aşağıdaki Kutsal Kitap ayetlerine bakın ve O’nunla 
yürüyeceğiniz yeni yaşamınızda Tanrı’nın size konuşmasını 
isteyin.

 Yuhanna 3:16 1.Korintliler 15:3-4
 Efesliler 1:4 Efesliler 2:8-9
 1.Yuhanna 1:9 1.Yuhanna 4:14-15
 1.Yuhanna 5:1 1.Yuhanna 5:12-13



Tanrı’ya, sizi Mesih’le olan ilişkinizde büyütecek Kutsal 
Kitap temelli bir kilise bulmakta yardım etmesi için dua 
edin. Tanrı her zaman sizinledir. Size önderlik edecek ve 
sizin için hazırladığı bol yaşamı nasıl yaşamanız gerektiğini 
gösterecektir.



Sevgili dostum,

Yuhanna 8:31-32 şöyle der: “Eğer benim sözüme bağlı 
kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği 
bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak.”

Tanrı Sözü’ne sarılmanızı, onu yüreğinizin derinliklerine 
ekmenizi öğütlüyorum. 2.Korintliler 3:18 ayetine göre, Tanrı 
Sözü’ne baktıkça İsa Mesih’in benzerliğine dönüştürüleceksiniz.

Sevgilerle,
Joyce



Yazar Hakkında

Joyce Meyer, Tanrı Sözü’nü 1976 yılından beri öğretmektedir. 
1980 yılından beri de Rab’bin hizmetinde tam gün 
çalışmaktadır. St. Louis, Missouri’deki Life Christian Center’de
yardımcı önder olarak, “Tanrı Sözü’nde Yaşam” adlı 
haftalık bir toplantı oluşturmuş, koordine etmiş ve burada 
öğretmenlik yapmıştır. Beş yıldan uzun bir süre sonra Rab 
bunu sona erdirmiş ve onu kendi hizmetini kurmaya ve 
ismini “Tanrı Sözü’nde Yaşam, A.Ş.” koymaya yöneltmiştir.

Joyce’un, “Tanrı Sözü’nde Yaşam” adlı radyo programı 
A.B.D’nin her yerinde 250 radyo istasyonunda 
yayınlanmaktadır. Joyce Meyer’in 30 dakikalık “Tanrı 
Sözü’nde Yaşam” adlı televizyon programı 1993 yılında 
başlamış, Amerika Birleşik Devletleri’nin her yerinde ve birkaç 
yabancı ülkede yayınlanmıştır. Öğreti kasetleri uluslararası 
düzeyde dinlenilmektedir. Kendisi Tanrı Sözü’nde Yaşam 
konferansları düzenleyerek ve yerel kiliselerde konuşmalar 
yaparak sık sık seyahat etmektedir.

Joyce ve Tanrı Sözü’nde Yaşam’ın işletmecisi olan kocası 
Dave, 31 yıldır evliler ve dört çocukları var. Çocuklarının 
dördü de evli, eşleriyle beraber, Dave ve Joyce’la birlikte bu 
hizmette çalışmaktadırlar. Joyce ve Dave, St. Louis’in bir 
sayfiyesi olan Fenton, Missouri’de oturmaktadırlar.



Joyce, hayatındaki çağrının inanlıları Tanrı Sözü’nde 
sağlamlaştırmak olduğuna inanmaktadır. “İsa, köleleri 
özgür kılmak için öldü. Fakat birçok Hıristiyan’ın, günlük 
yaşamında ya çok az bir zafer vardır ya da hiç yoktur” 
demektedir. Yıllar önce kendisi de aynı durumda bulunmuş 
olan ve Tanrı’nın Söz’ünü yaşamına
uygulamakla zaferli bir yaşam sürme özgürlüğüne kavuşmuş 
olan Joyce, tutsakları özgür kılmak ve külleri güzellikle takas 
etmek üzere donanmış olarak yola çıkıyor.

Kaynak katalogu ve hayatınıza tam şifa getirmek için size 
gereken kasetleri nasıl alabileceğiniz konusunda daha çok 
bilgi için Joyce Meyer’in ofisine yazınız. Katalog ve kasetler
İngilizce olarak mevcuttur.

Sadece “Çöl Düşünceleri” başlıklı VCD’yi Türkçe olarak 
Yaşam Hizmetleri’nden satın alabilirsiniz.



Joyce Meyer
Tanrı Sözü’nde Yaşam

P.O. Box 655
Fenton, Missouri 63026, USA

Tel: (314) 349-0303






