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Giriş: Tanrı Sözü 
 

 
♥ Sözünü gönderip iyileştirdi onları, kurtardı 

ölüm çukurundan (Mezmur 107:20) 

 
Tanrı sözü bize şifa verir ve bizi kurtarır. Ay-
nı zamanda bizi ve hayatlarımızı değiştirir. 
 Tanrı sözü sizi de değiştirecektir 
 Mezmur 1:1-3’te Davut, gece gündüz Tan-
rı’nın sözünü düşünen kişinin sağlam kökleri 

olan bir ağaca benzediğini ve yaptığı her şey-
de başarılı olacağını söyler. 
 Köklerinizin sağlam olması sağlam durma-
nız anlamına gelir. Sağlam durabilir ve yaptı-

ğınız her şeyde ürün verebilirsiniz. Bunu ger-
çekleştirmenin yolu da Tanrı sözü üzerinde 

derin derin düşünmektir. 
 Tanrı sözü üzerinde derin derin düşünmek 

onu devamlı aklınızdan geçirmek, üzerinde 

düşünmek, kafa yormak, kendi kendinize mı-

rıldanmak anlamına gelir. Tıpkı Rab’bin Ye-
şu’ya buyurduğu gibi: 
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♥ Yasa Kitabı'nda yazılanları dilinden dü-

şürme. Tümünü özenle yerine getirmek için 

gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı 

olacak ve amacına ulaşacaksın. 

Yeşu 1:8 
 
 Yasa’nın Tekrarı 30:14’te ♥ ‘Tanrı sözü 

size çok yakındır; uymanız için ağzınızda ve 

yüreğinizdedir’ der. 
 Yeşaya 55:11’de Tanrı şöyle bir vaatte bu-
lunur: ♥ ‘Ağzımdan çıkan söz de öyle olacak-

tır. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine 

getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi 

başaracaktır.’ 

 2.Korintliler 3:18’de Elçi Pavlus Tanrı’nın 

görkemini gördükçe değiştiğimizi söyler. Tan-
rı’nın görkemini de O’nun sözünde görürüz. 

Tanrı’nın görkemini görmenin bir yönü de 

bizim için hazırladığı harika tasarıyı görmek 
ve buna inanmaktır. 
 Tanrı bizi seviyor ve hayatlarımız için iyi 
ve görkemli bir tasarısı var. Efesliler Kita-
bı’nın ilk bölümünde Pavlus, Tanrı’nın, Me-
sih aracılığıyla kurtuluş tasarısını bize karşı 

duyduğu derin sevginin bir işareti olarak ha-
zırladığını söyler. 
 Bu da demektir ki Tanrı sizi seviyor ve si-
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zin için ve hayatınız için harika ve görkemli 

bir tasarısı var. Sizin buna inanmanız ve bunu 

ikrar etmeniz gerekiyor. 
 İblis Tanrı’nın tasarılarına engel olmaya 

çalışır. Hayatınız boyunca kendinizi değersiz 

hissetmeniz için uğraşmıştır. Neden? Çünkü 

Tanrı’nın sizi çok sevdiğini bilmenizi kesin-
likle istemez. İblis biliyor ki Tanrı sözünü tek-
rar ve tekrar duymak, içselleştirmek ve dü-

şünce sisteminizin bir parçası haline getirmek 
sizi değiştirecektir. Ve o bunun gerçekleşme-
sini istemez. 
 İşte bu yüzden bu kitabı yazdım. Kendini-
ze bakışınızı değiştireceğine inandığım ayet-
ler dahil ettim ve umudum bu ayetlerin hem 
bugününüzü hem de yarınınızı değiştirmesidir. 
 Kutsal Kitap’a göre siz Tanrı’nın benzeyi-
şinde yaratıldınız (Yaratılış 1:27). Tanrı’nın 

sizin hakkınızda söylediklerine inanmak, ken-
dinizle ilgili tutumunuzu ve görüşlerinizi de-
ğiştirecektir. Kendinize şu soruyu sorun: 
“Kendim hakkında ne düşünüyorum?” Sonra 
da şunu sorun: “Tanrı benim hakkımda ne dü-

şünüyor? Tanrı’nın benimle ilgili görüşleri ne?” 
 Tanrı’nın sizin hakkınızdaki düşünce ve 

görüşlerini Kutsal Kitap’tan öğrenebilirsiniz. 
Bu kitapta geçen ayetler sizin İblis’le değil, 
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Tanrı’yla hemfikir olmanıza yardımcı olacak-
tır. İblis hayatınız boyunca size yalan söyledi 

ve belki de siz ona inandınız. Artık Tanrı’ya 

inanmanın vakti geldi. 
 Yuhanna 17:17’de İsa Mesih, Tanrı sözü-

nün Gerçek olduğunu söyler, sonra Yuhanna 
8:32’de bizi özgür kılacak şeyin Gerçeğin 
kendisi olduğunu söyler. Tanrı sözü, Gerçe-

ğin sözü bizi özgür kılmakla kalmayacak dün-
yaya bakışımızı ve doğamızı da değiştirecek-
tir. Bu yüzden onu okumamız, çalışmamız, 
üzerinde düşünmemiz ve özümsememiz ge-
rekiyor. 
 Mesih’te kendinden emin, sevinç dolu, ga-
lip gelen, sadık, Tanrı dostu, Tanrı’nın yüzü-

nü arayan biri haline gelebilirsiniz.
1 

 Tanrı’nın sizin hakkınızda söylediklerini 

kendi kendinize ikrar edin. Bunu yaptıkça 

Tanrı hayatınızda işlemeye başlayacaktır. Kı-

rık kalpli, incinmiş ve korku dolu olmaktan 

Kendisinin sadık arkadaşı olma yönünde iler-
leyeceksiniz. Tanrı’nın sevgisini bilen ve Tan-
rı’yı çok seven biri olacaksınız. 
                                                 
1 İngilizce’deki ‘I will Change Your Name’ 

(Adını Değiştireceğim) ilahisinde olduğu gibi. 
Söz ve müzik B. J. Butler, © Mercy Publishing. 
İzinle kulanılmıştır. 
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 Yeşaya 61:1-3 der ki: 
 

♥ Egemen RAB’bin Ruhu üzerimdedir. 

Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek 

için meshetti. Yüreği ezik olanların yara-

larını sarmak için, tutsaklara serbest bı-

rakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara 

kurtulacaklarını, RAB’bin lütuf yılını, Tan-

rımız’ın öç alacağı günü ilan etmek, yas 

tutanların hepsini avutmak, Siyon’da yas 

tutanlara yardım sağlamak -Kül yerine 

çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik 

ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek- 

için RAB beni gönderdi.  

 

Öyle ki, RAB’bin görkemini yansıtmak için, 

Onlara “RAB’bin diktiği doğruluk ağaç-

ları” densin. 

 
 Evet Tanrı sizi değiştiriyor. Sizin karakte-
rinizi değiştiriyor. Sizin hayatınızı değiştiri-
yor. Tanrı sizi seviyor. Siz özel bir kişisiniz. 

İblis sevildiğinizi hissetmenizi istemiyor, ama 
Tanrı istiyor. 
 Gelecek sayfalarda Tanrı’nın sevgisinden 

emin olmayı öğrenmekle kalmayacaksınız, 
aynı zamanda geleceğinizden emin olmayı, 
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doğruluğunuzu (Mesih’teki kimliğinizi) bil-
meyi, Tanrı’nın üzerinize dökmeyi istediği 

tüm bereketlerden sizi uzak tutmaya çalışan 

korkuları aşmayı öğreneceksiniz. Tanrı sizin 

için harika bir hayat tasarladı. 
 Tanrı’nın sözünü ikrar etmeyi öğrendikçe 

Rab sizi bereketlesin; O’nun sözü asla boş 

dönmez, amacını hayatınızda gerçekleştirir! 
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1 
 

 

Tanrı’nın Sevgisini  

Deneyim Etmek 

 
♥ Bizi sevenin aracılığıyla bu durumların 

hepsinde galiplerden üstünüz. 

 
Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melek-

ler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek 

zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derin-

lik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi 

Rabbimiz Mesih İsa’da olan Tanrı sevgi-

sinden ayırmaya yetecektir. 

   Romalılar 8:37-39 
 
Bu bölümde Elçi Pavlus hayatta başımıza ne 

gelirse gelsin zaferin, bizi sevip bizim uğru-
muza canını feda eden Mesih aracılığıyla bi-
zim olduğunu vurgular. 
 Yuhanna 3:16’da Mesih İsa şöyle der: ♥ 
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‘Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik 

Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin 

hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama 

kavuşsun.’ 

 İsa sizi seviyor, bir birey olarak seviyor, 

öyle ki yeryüzündeki tek insan olsanız bile 

hayatını sizin için feda ederdi. 
 İsa’nın öğrencilerinden Yuhanna şöyle 

der: ♥ ‘Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin 

sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işken-

cedir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamış-

tır’ (1.Yuhanna 4:18). 
 Yüreğimizde korku varsa, bu, Tanrı’nın 

bizi ne kadar sevdiği konusunda bilgi eksiği-
miz olduğunun göstergesidir. 
 Tanrı’nın sevgisinin enginliğini biliyorsa-
nız, tüm korkularınız ortadan kalkacaktır. 
 Yuhanna 16:27’de İsa şöyle der: ♥ ‘Beni 

sevdiğiniz ve Baba’dan çıkıp geldiğime iman 

ettiğiniz için Baba’nın kendisi sizi seviyor.’ 
 Tanrı’nın sizi bu kadar sevdiğine inanmak 

size zor mu geliyor? 
 Yıllar boyunca ben Tanrı’nın bana olan 
sevgisini kabul etmekte zorlandım, çünkü 

O’nun sevgisine layık olmadığımı düşünü-

yordum. Ama artık pek çok kusurum olması-

na rağmen beni sevdiğini biliyorum. 
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 Yuhanna 14:21’de İsa bize şu hatırlatma-
da bulunur: ♥ ‘Kim buyruklarımı bilir ve ye-

rine getirirse, işte beni seven odur. Beni se-

veni Babam da sevecektir. Ben de onu seve-

ceğim ve kendimi ona göstereceğim.’ 
 İsa bize kendini göstermek istiyor. 
 İtaat gerçek sevginin ürünüdür, ancak 

Tanrı’nın size olan sevgisini kabul etmezse-
niz, Tanrı’ya itaat edecek kadar O’nu sevme-
niz mümkün olamaz. Tanrı’nın sevgisini hak 

edemezsiniz. İyi eylemlerle veya iyi davranış-

larla satın alıp kazanamazsınız. 
 Tanrı’nın sevgisi ücretsiz bir armağandır, 

koşulsuzdur. Bu armağana, İsa’nın çarmıhta 

kendisini feda etmesi aracılığıyla kavuştuk. 
 Şu an Tanrı’nın sevgisini kabul edin. Hu-
zurunda durun ve şöyle deyin: ‘Beni sevdiği-
ne inanıyorum Rab, sevgini kabul ediyorum.’ 
 1.Yuhanna 4:19’da şöyle der: ♥ ‘Bizse se-

viyoruz, çünkü önce O bizi sevdi.’ Belki siz 
de tıpkı benim yıllarca yaptığım gibi bunu 

tersinden yapmaya çalışıyorsunuz. Tanrı’nın 

sizi sevmesini sağlamak için Tanrı’yı yeterin-
ce sevmeye, yeterince gayret etmeye çalışı-

yorsunuz. Ama 1.Yuhanna 4:19’a tekrar ba-
kın: ♥‘Bizse seviyoruz, çünkü önce O bizi 

sevdi.’ 
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 Davut, Mezmur 36:7’de şöyle dediğinde 

Tanrı’nın sevgisinden emindi: ♥ ‘Sevgin ne 

değerli, ey Tanrı! Kanatlarının gölgesine sı-

ğınır insanoğlu.’ 

 Sizinle Mezmur 139’dan birkaç ayet pay-
laşmak istiyorum. Davut, Tanrı’yla çok özel 
bir şekilde konuşurdu, onun örneğini izlemek 

bizim yararımıza olacaktır. Siz de bu mezmu-
ru yüksek sesle ikrar edin: 
 
♥ Ya RAB, sınayıp tanıdın beni. Oturup kalkı-

şımı bilirsin, niyetimi uzaktan anlarsın. Gitti-

ğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin, 

bütün yaptıklarımdan haberin var. Daha sözü 

ağzıma almadan, söyleyeceğim her şeyi bilir-

sin, ya RAB. Beni çepeçevre kuşattın, elini 

üzerime koydun. 

 
Kaldıramam böylesi bir bilgiyi, başa çıka-

mam, erişemem. Nereye gidebilirim senin 

Ruhun’dan, nereye kaçabilirim huzurundan? 

 

Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tan-

rı, sayıları ne çok! Kum tanelerinden fazladır 

saymaya kalksam. Uyanıyorum, hâlâ seninle-

yim. 

Mezmur 139: 1-7, 17-18 
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 Bunlar muazzam sözler! 
 Peygamber Yeşaya Tanrı’nın bize lütfet-
meyi beklediğini söyler: ♥ ‘Yine de RAB size 

lütfetmeyi özlemle bekliyor, size merhamet 

göstermek için harekete geçiyor. Çünkü RAB 

adil Tanrı’dır. Ne mutlu O’nu özlemle bekle-

yenlere!’ (Yeşaya 30:18). 
 Bunu bir düşünün, Tanrı sizinle vakit ge-
çirmek istiyor çünkü sizi seviyor ve siz O’nun 

için özelsiniz. 
 Tanrı sizi o kadar çok seviyor ki bütün 

yaptıklarınızdan haberi var. Gözyaşlarınızı 

biriktirir ve defterine yazar (Mezmur 56:8). 
 Yuhanna 14:18’de İsa öğrencilerine şöyle 

dedi: ♥ ‘Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri 

döneceğim.’ 

 Mezmur 27:10’da Davut şöyle der: ♥ 
‘Annemle babam beni terk etseler bile, RAB 

beni kabul eder.’ 
 Belki de her kişinin istediği ve arzuladığı 

doğal sevgiden yoksunuz; belki de kendi ai-
leniz bile sizi yüzüstü bıraktı. Tanrı bilmenizi 

istiyor ki, O’nun size olan sevgisi öyle güçlü, 

öyle kudretli, öyle kuvvetlidir ki başka bir ki-
şinin vermediği sevgisinin kaybını örtebilir. 

Sizi teselli etmesine ve kırık kalbinizi onar-
masına izin verin. 
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 Siz O’nun ailesine evlat edinildiniz. O’nun 

çocuğusunuz ve sizi seviyor. 
 Efesliler 3:17-19’da Elçi Pavlus sizin ve 

benim için dua etti: 
  

♥ Mesih’in iman yoluyla yüreklerinizde 

yaşamasını dilerim.  
 

Öyle ki, Tanrı’nın bütün doluluğuyla dol-

manız için, sevgide köklenmiş ve temel-

lenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte 

Mesih’in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, 

yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bil-

giyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücü-

nüz yetsin. 
 
 Evet Tanrı sizi seviyor ve size bakıyor. 

Gözü devamlı üzerinizdedir. Yeşaya 49:16, 
adınızın onun avucunun içine kazınmış oldu-
ğunu bildirir. 
 Yuhanna 15:9’da İsa şöyle der: ♥ ‘Ba-

ba’nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. 

Benim sevgimde kalın.’ 

 Tanrı sizi ne kadar seviyor? 
 

♥ ‘Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna 

canını vermesinden daha büyük bir sevgi 

yoktur’ (Yuhanna 15:13). 
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 Kimse sizi bundan daha fazla sevemez. 
 İsa sizin dostunuz olmak istiyor. Sizi ne 

kadar çok sevdiğini göstermek için hayatını 

feda etti. 
 Romalılar 5:6’da Pavlus şu hatırlatmada 

bulunur: ♥ ‘Biz daha çaresizken Mesih belir-

lenen zamanda tanrısızlar için öldü.’ 

 Tam doğru zamanda, biz daha günahkârken 
Tanrı, Mesih’i gönderdi; öyle ki, bizim için 

canını versin. Tanrı bununla bize olan sevgi-
sini kanıtladı. 
 Sonra 7. ayette Pavlus şöyle devam eder: 
‘Bir kimse doğru insan için güç ölür, ama iyi 

insan için belki biri ölmeyi göze alabilir.’ 

 Sonunda 8. ayette şu sonuca varır: ♥ ‘Tan-

rı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz 

daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.’ 

 Sevgili okuyucu, Tanrı sizi çok seviyor! 
Kutsal Ruh size Tanrı’nın sevgisini göster-
meye çalışıyor. Yüreğinizi açın ve Tanrı’nın 

sevgisini kabul edin. Sizi olduğunuz gibi ka-
bul ediyor. Sizi asla reddetmez, sizi asla yar-
gılamaz (Yuhanna 3:18). 
 Efesliler 1:6’da Pavlus, İsa Mesih aracılı-

ğıyla Tanrı’ya oğullar olduğumuzu söyler. 

Bizi Tanrı’nın kabul edebileceği bir evlat ha-
line getiren şey, bizim mükemmelliğimiz de-
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ğildir. Bizi Göksel Baba’ya gelebilecek kadar 

doğru hale getiren şey, ancak İsa Mesih’tir. 
 Efesliler 1:7’de şöyle yazılıdır: ♥ ‘Tam bir 

bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lüt-

funun zenginliği sayesinde Mesih’in kanı 

aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın 

bağışlanmasına kavuştuk.’ 

 Ayrıca Yeşaya 54:10’da şöyle yazılıdır: ♥ 
‘“Dağlar yerinden kalksa, tepeler sarsılsa da 

sadakatim senin üzerinden kalkmaz, esenlik 

antlaşmam sarsılmaz” diyor sana merhamet 

eden RAB.’ 

 1.Korintliler 1:9’da Pavlus bize şunu hatır-
latır: ♥ ‘Tanrı güvenilirdir.’ İsa Mesih, iman 
ettiğiniz sürece sizi asla terk etmeyeceğini, 

asla bırakmayacağını vaat etti, aynı zamanda 
sizi sonsuza dek seveceğine söz verdi; O söz-
lerini tutar. 
 Yuhanna 17:9-10’da İsa Mesih’in kendisi 
sizin için dua eder, çünkü siz O’na aitsiniz. 

Tanrı sizi O’na verdi ve O sizde yüceltilir. 
 Tanrı sizi seviyor. Bu sevgiyi kabul edin. 
 Mezmur yazarı Davut’la birlikte şunu ik-
rar edin: 
 

♥ RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! O’nun 

kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!  
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RAB’be övgüler sun, ey canım! İyilikleri-

nin hiçbirini unutma! 
 

Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hasta-

lıklarını iyileştiren, canını ölüm çukurun-

dan  kurtaran, sana sevgi ve sevecenlik 

tacı giydiren, yaşam boyu seni iyiliklerle 

doyuran O’dur. 

 Mezmur 103:1-5 
 
 Devamında, 6, 8, 11-13 ve 17. ayetlerde 
Davut şöyle der: 
  

♥ Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi ta-

zelenir. RAB bütün düşkünlere hak ve ada-

let sağlar.  
 

RAB sevecen ve lütfedendir, tez öfkelen-

mez, sevgisi engindir. Çünkü gökler yer-

yüzünden ne kadar yüksekse, kendisinden 

korkanlara karşı sevgisi de o kadar bü-

yüktür. Doğu batıdan ne kadar uzaksa, o 

kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. 

Bir baba çocuklarına nasıl sevecen dav-

ranırsa, RAB de kendisinden korkanlara 

öyle sevecen davranır. 
 

...RAB kendisinden korkanları sonsuza 

dek sever... 
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 Yine Davut, Mezmur 32:10’da şöyle der: 

♥ ‘...RAB’be güvenenleri O’nun sevgisi kuşa-

tır.’ Sonra da Mezmur 34:1-8’de şöyle ekler: 
 

♥ Her zaman RAB’be övgüler sunacağım, 

övgüsü dilimden düşmeyecek. RAB’le övü-

nürüm, mazlumlar işitip sevinsin! Benimle 

birlikte RAB’bin büyüklüğünü duyurun, 

adını birlikte yüceltelim. 

 

RAB’be yöneldim, yanıt verdi bana, bütün 

korkularımdan kurtardı beni. O’na bakan-

ların yüzü ışıl ışıl parlar, yüzleri utançtan 

kızarmaz. Bu mazlum yakardı, RAB duy-

du, bütün sıkıntılarından kurtardı onu. 

RAB’bin meleği O’ndan korkanların çev-

resine ordugah kurar, kurtarır onları. 

 

Tadın da görün, RAB ne iyidir, ne mutlu 

O’na sığınan adama! 

 
 Petrus bize, sevginin pek çok günahı ört-
tüğünü söyler (1.Petrus 4:8). Tanrı’nın sevgi-
si sizi örter. Bu örtü altında yaşayın. Hayatı-

nızı kutsamasına izin verin. Her gün defalarca 
şu gerçeği ikrar edin: ‘Tanrı beni seviyor.’ 
 Bu bölümdeki ayetler üzerinde derin derin 
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düşünün. Sizin bu konuda itaatkâr bir şekilde 

davranmanız Tanrı’nın size vermek istedikle-
rini, yani bol ve kalıcı sevgisinin güvencesini 

almanıza yardımcı olacaktır. 
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2 
 

 

Geleceğinizden Emin Olmak 

 
Şimdi Tanrı’nın sizin için tasarladığı harika 

gelecekle ilgili bazı ayetler paylaşmak istiyo-
rum. Değerli olduğunuzu ve Tanrı sizi yarat-
tığında, bunu özel bir amaçla yaptığını bil-
menizi istiyorum. 
 ‘I Have a Destiny’ (Benim Bir Geleceğim 

Var) adlı İngilizce ilahinin yazarı, gerçekleş-

tireceğini bildiği bir geleceği olduğunu, bu 

geleceği Tanrı’nın tasarladığını ve Tanrı’nın 

bunu Ruh’un gücüyle etkin kılacağını ifade 

eder. İlahi şu güçlü sözlerle biter, ‘Benim bir 

geleceğim var, bunun boş bir hayal olmadığı-

nı biliyorum çünkü ben böyle bir zaman için 

doğdum, böyle bir zaman için doğdum.’
2 

                                                 
2 ©1993 People of Destiny (WORD MUSIC) 
Tüm Hakları Saklıdır. İzinle kullanılmıştır. 
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 Peki ya siz? Geleceğinizi nasıl görüyorsu-
nuz? 
 Tanrı sizin umut dolu olmanızı, İblis ise 
umutsuz olmanızı istiyor. Tanrı, her gün ha-
yatınızda iyi şeylerin olacağını ummanızı is-
tiyor. İblis ise sadece ve sadece kötülük ve 

yıkım ummanızı istiyor. 
 Süleyman’ın Özdeyişleri 15:15’te şöyle 

der: ♥ ‘Mazlumun bütün günleri sıkıntı dolu-

dur, mutlu bir yürekse sahibine sürekli ziya-

fettir.’ 
 Sıkıntılı günleri yaratan şey, bunlar henüz 

gerçekleşmeden kötü şeylerin olacağı beklen-
tisi içinde yaşamaktır. Kutsal Kitap bu kötü 

düşüncelerin ve kötü beklentilerin sıkıntı do-
ğurduğunu bildirir. 
 Mezmur 27:13’te Davut, ♥ ‘Yaşam diya-

rında RAB’bin iyiliğini göreceğimden kuşkum 

yok’ diyor, sonraki ayette de bizi teşvik edi-
yor: ‘Umudunu RAB’be bağla, güçlü ve yü-

rekli ol; umudunu RAB’be bağla!’ 
 Yeremya 29:11’de Tanrı bizim için olan 

amacını ortaya koyar: ♥ ‘‘Sizin için düşündü-

ğüm tasarıları biliyorum’ diyor RAB. ‘Kötü 

tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağla-

yan esenlik tasarıları bunlar.’’ 

 Unutmayın, İblis sizin umutsuz olmanızı 
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istiyor. Umutsuz görünmenizi, umutsuzca dü-

şünmenizi, umutsuzca konuşmanızı ve umut-
suzca davranmanızı istiyor. 
 Öte yandan Davut’un Mezmur 42:11’de 

kaleme aldığı şu etkili sözlere bakın: ♥ ‘Ne-

den üzgünsün, ey gönlüm, neden içim huzur-

suz? Tanrı’ya umut bağla, çünkü O’na yine 

övgüler sunacağım; O benim kurtarıcım ve 

Tanrım’dır.’ 
 Yüreğinizde bu tür ayetleri saklı bulun-
durmanız umut dolu olmanıza ve sevinç bek-
lentisiyle yaşamanıza yardımcı olacaktır. 
Umutlu görünüp umutlu bir şekilde düşüne-
cek, konuşacak ve davranacaksınız. 
 Romalılar 5:5’te Elçi Pavlus şöyle der: ♥ 
‘Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize 

verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı’nın 

sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.’ 
 Başka bir deyişle Tanrı’nın bizi sevdiğini 

biliriz çünkü Kutsal Ruh bunu bize öğretir. 

Umudumuzu Tanrı’ya bağlarız çünkü bizi 

sevdiğinden ve bizim için iyi bir gelecek ta-
sarladığından eminiz. Bizim umudumuz ve 

beklentimiz Rab’de olduğunda asla hayal kı-

rıklığına uğramayız, aldanmayız ve utanma-
yız. 
 Mezmur 84:11’de şöyle yazılıdır: ♥ ‘RAB 
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Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yüce-

lik sağlar; dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyi-

liği esirgemez.’ 

 Filipililer 1:6’da Pavlus şöyle der: ♥ ‘Siz-

de iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın bunu 

Mesih İsa’nın gününe dek tamamlayacağına 

güvenim var.’ 
 Efesliler 2:10’da Pavlus bu güveninin se-
bebini açıklar: 
 

♥ Çünkü biz Tanrı’nın yapıtıyız, O’nun 

önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üze-
re Mesih İsa’da yaratıldık. 

 
 Kendi kendinize soruyor olabilirsiniz, 
‘Madem Tanrı’nın benim için bu kadar harika 

tasarıları var, ben bunu ne zaman göreceğim?’ 
 Bu sorunun cevabı Vaiz 3:17‘dedir: ♥ 
‘...Çünkü her olayın, her eylemin zamanını 

belirledi.’ 
 Tanrı sizin için olan amacını ve tasarısını 

kendi uygun gördüğü zamanda gerçekleştire-
cektir. Size düşen pay, Petrus’un dediği gibi 

kendinizi Tanrı’nın kudretli eli altında al-
çaltmaktır, zamanı geldiğinde O sizi yücelte-
cektir (1.Petrus 5:6). 
 Habakkuk 2:2’de Tanrı, peygamberine ge-
lecekle ilgili bir görüm verdi ve bunu başka-
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larının da okuyabilmesi için görümü yazma-
sını buyurdu. Daha sonraki ayette ise şöyle 

dedi: ♥ ‘Bu olayların zamanı gelmedi henüz. 

Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. 

Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacak-

ları, kesinlikle olacak, gecikmeyecek’ (Ha-
bakkuk 2:3). 
 İbraniler 6:18-19’da yazar, yazılanların 

şöyle bir amacı olduğunu belirtir: ♥ ‘Öyle ki, 

önümüze konan umuda tutunmak için Tanrı’ya 

sığınan bizler, Tanrı’nın yalan söylemesi ola-

naksız olan bu iki değişmez şey aracılığıyla 

büyük cesaret bulalım. Canlarımız için gemi 

demiri gibi sağlam ve güvenilir olan bu umut, 

perdenin arkasındaki iç bölmeye geçer.’ 
 Ayrıca Pavlus şöyle der: ♥ ‘Tanrı’nın, ken-

disini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış 

olanlarla birlikte her durumda iyilik için et-

kin olduğunu biliriz.’ Daha sonra Efes’teki 

kiliseye yazdığı mektupta Pavlus bir amacı-

mız olduğunu hatırlatır: ♥ ‘Tanrı, bizde etkin 

olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündü-

ğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabi-

lecek güçtedir’ (Efesliler 3:20). 
 Tanrı sizin umut dolu olmanızı istiyor 
çünkü sizin düşündüğünüzün ötesinde olan 

şeyler yapmaya hazırdır. Öte yandan siz İb-
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lis’in istediği gibi umutsuzsanız, Tanrı’nın 

sizden istediği kısmı yerine getirmiyor ola-
caksınız. Tanrı’nın sizden istediği tek şey 

umudunuzu ve beklentinizi O’na bağlamanız, 

hayatınız için iyi bir tasarısı olduğuna inan-
manız ve bu tasarının gerçekleşme süreci ko-
nusunda O’na güvenmeniz. 
 Efesliler 1:11’de Pavlus Rab İsa Mesih’e 

dair şöyle der: ♥ ‘Her şeyi kendi isteği doğ-

rultusunda düzenleyen Tanrı’nın amacı uya-

rınca önceden belirlenip Mesih’te seçildik.’ 
 Tanrı’nın Yeşu 1:8’de kuluna söyledikle-
rini hatırlayın: ♥ ‘Yasa Kitabı’nda yazılanları 

dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine ge-

tirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman 

başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın.’ 
 Ayrıca Yasa’nın Tekrarı 30:14’ü hatırla-
yın: ♥ ‘Tanrı sözü size çok yakındır; uymanız 

için ağzınızda ve yüreğinizdedir.’ 
 Yeşaya 55:11’de Rab, kendi sözünü ikrar 

etmenin, hayatımız için sahip olduğu tasarıla-
rın yerine gelmesindeki rolünü dile getirir: ♥ 
‘Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana 

boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, 

yapması için onu gönderdiğim işi başaracak-

tır.’ 
 Ağzınızı Tanrı’ya teslim edin, O’nun ağzı 
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haline gelsin. Sözlerini ikrar edin çünkü sizin 

için iyi bir geleceği, iyi bir amacı ve iyi bir 
tasarısı var. Tanrı’yla hemfikir olarak konu-
şun, İblis’le değil! 
 Unutmayın, her birimiz için Tanrı’nın is-
tediği bir gelecek var. 
 Gelecekte nasıl olacağınızı düşünüyorsu-
nuz? İblis, devamlı iyileşmek yerine devamlı 

kötüleştiğinizi düşünmenizi ister. Ne kadar 
yol katettiğinize değil, daha ne kadar yol git-
meniz gerektiğine odaklanmanızı ister. 
 Hiçbir zaman değişmeyeceğinizi düşüne-
rek kendinize kızıyor musunuz? Umut dolu 

olun, Tanrı sizi devamlı değiştiriyor. O’nun 

sözü sizde etkin bir şekilde işliyor. 
 Yasa’nın Tekrarı 7:22 Tanrı’nın düşman-
larımızı adım adım yenmemize yardım ettiği-
ni hatırlatır. 
 2.Korintliler 3:18’de Pavlus, sözü aracılı-

ğıyla Rab’be baktığımızda gün be gün Tan-
rı’nın benzeyişine doğru değiştiğimizi söyler; 

bu da ♥ ‘yücelik üstüne yücelikle’ olur. 
 Romalılar 12:2’de aklımızın tamamıyla 

yenilenmesiyle değiştiğimizi okuruz ve bu ye-
ni düşünceler, yeni idealler ve yeni tutumlarla 
♥ ‘Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin 

ne olduğunu ayırt’ etmeye başlayabiliriz. 
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 Koloseliler 1:27’de Pavlus çağın sırrının 

Mesih’in içimizde olması olduğunu ve bunun 

bize yüceliğe kavuşma umudu verdiğini söy-
ler. Göklerdeki Babanız sizi yücelmiş olarak 

görür. Sizi yücelik kazanmış bir şekilde gör-
düğü için de Ruhu’nu sizin içinizde yaşamak 

üzere göndermiştir. Bu şekilde de yüceliğe 

kavuşmanızı garantiye almıştır. 
 Ben ‘yücelik’ kelimesini Tanrı’nın tüm 

harikalığının görüntüsü olarak tanımlarım. 

Umudunuzu Rab’be bağlayın ve tüm bu ayet-
lerin sizin için geçerli olduğuna iman edin. 
 Olumlu, iman dolu ve ayetlere dayanan 
ikrarlarda bulunun. Yüksek sesle, ‘Yücelik 

üstüne yücelikle Tanrı’nın benzeyişine doğru 

değiştiriliyorum’ deyin (2.Korintliler 3:18). 
‘Daha yüce olmam için umudum Mesih’tir. 

Rab’bin Ruhu beni gün be gün, adım adım, 

azar azar değiştiriyor. Hayatımın bir amacı 

var. Tanrı’nın benim için bir tasarısı var.’ 
 Unutmayın, Romalılar 4:17’ye göre ‘var 

olmayanı buyruğuyla var eden’ Tanrı’ya hiz-
met ediyoruz. 
 Tanrı Kutsal Kitap’ta bizim hakkımızda 

ne der? 
 

♥ Siz seçilmiş soy, Kral’ın kâhinleri, kut-
sal ulus, Tanrı’nın öz halkısınız. Sizi ka-
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ranlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı’nın 

erdemlerini duyurmak için seçildiniz. 
1.Petrus 2:9 

 
 Tanrı sizin için tasarladığı erdemleri, hari-
ka işleri ortaya çıkartmak, göstermek, göz 

önüne sermek istiyor. 
 Şöyle söylemeyi öğrenin: ‘Karanlıktan 
Tanrı’nın şaşılası ışığına çağrıldım.’ 
 Kendinizle ilgili kötü bir görüşe sahip ol-
mak karanlıktır. Kendinizi sevmemek karan-
lıktır. Hiçbir değeriniz olmadığını düşünmek 

karanlıktır. 
 Malaki 3:7’de Tanrı’nın öz halkı olma-
mızdan bahsedilirken O’nun hazinesi, O’na 
ait değerli mücevherler gibi olduğumuz an-
lamına gelen ifadeler kullanılır. Siz değerlisi-
niz, bir amacınız var. Bir geleceğiniz var. 

Tanrı’nın hayatınız için harika bir tasarısı var. 

Tarih içinde oynayacak bir rolünüz var, fakat 
buna inanmalı ve bunu kabul etmelisiniz.  
 Belki de diyeceksiniz ki, ‘Ama Joyce o 

kadar çok başarısızlığa uğradım ki, Tanrı’yı 

hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum.’ 
 Filipililer 3:13-14’te Pavlus da mükemmel 

olmadığını itiraf ediyor, fakat aynı zamanda 

vazgeçmeyeceğini de söylüyor: 
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♥ Kardeşler, kendimi bunu kazanmış 

saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum: Ge-
ride kalan her şeyi unutup ileride olanlara 

uzanarak, Tanrı’nın Mesih İsa aracılığıyla 
yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü 

kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. 
 
 Tanrı’nın sizin hayatınız için bir tasarısı 

var. Geçmişte yaşamayın. Tanrı’nın Yeşaya 

43:18-19’da söylediklerine kulak verin: 
 

♥ Olup bitenlerin üzerinde durmayın, dü-

şünmeyin eski olayları. Bakın, yeni bir şey 

yapıyorum! Olmaya başladı bile, farket-
miyor musunuz? Çölde yol, kurak toprak-
larda ırmaklar yapacağım. 

 
 Son olarak da Tanrı’nın Yeşaya 43:25’te 

size söylediklerini dinleyin: ♥ ‘Kendi uğruna 

suçlarınızı silen benim, evet benim, günahla-

rınızı anmaz oldum.’ 

 Tanrı sizin için tasarladıklarının yerine 
gelmesini çok ister. Sizin için hazırladığı iyi 

hayatı dolu dolu yaşamanızı ister. Geçmişte 

yaptığınız tüm kötülükleri lütfu ve merhameti 

aracılığıyla silmek ister. Hatta gelecekte ya-
pacağınız hataların bedelini bile şimdiden 

karşıladı. 
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 Geçmişin pişmanlığı veya geleceğin kor-
kusu içinde yaşamanız gerekmiyor. Tanrı ih-
tiyacınız olan her tür yardımı size vermeye 

hazır ve istekli. 
 Yeşaya 40:31’de şöyle der: ♥ ‘RAB’be 

umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, kanat 

açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama za-

yıf düşmez, yürür ama yorulmazlar.’ 
 Bu ayet Tanrı’nın tükenmeyen sevgisini 

ve gelecekte karşılaşabileceğiniz her tür ihti-
yaç için sağlayışını ne kadar da güzel şekilde 

dile getiriyor. 
 Tanrı’nın muhteşem vaatleri ve değerli ta-
sarılarını elinize alarak geleceğe umut ve ce-
saretle bakabilirsiniz, çünkü Tanrı vaat ettik-
lerini gerçekleştirmeye kadirdir (Romalılar 

4:21). 
 Geriye değil ileriye bakın. İmanla adım 

atın. 
 Hatırlayın, yerine getirmeniz gereken ha-
rika bir geleceğiniz var! 
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3 
 

 

Mesih’teki Doğruluğunuzu  

Bilmek 

 
Şimdi de doğrulukla ilgili bazı ayetlere bak-
mamızı istiyorum. 

‘I Have Been Made the Righteousness of 

God’ (Tanrı’nın Doğruluğu Bende Gerçek 

Kılındı) ilahisi Tanrı’nın ailesine evlat edi-
nilmek, kraliyet ailesinden birisiymiş gibi 

O’nun tahtı önünde durmak ve Mesih’in de-
ğerli kanıyla satın alınmış olarak lekesiz bir 

şekilde İsa’yla ortak mirasçı haline gelmek 

hakkındadır.
3 

Tıpkı Pavlus’un 2.Korintliler 5:21’de söy-
lediği gibi siz Mesih İsa’da Tanrı’nın doğru-
luğusunuz, ♥ ‘Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i 

                                                 
3 Söz ve müzik Chris Sellmeyer © 1992, Life In 
The Word, Inc. 
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bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih 

sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım.’  
Mezmur 48:10’da Rab için şöyle yazılıdır: 

♥ ‘Adın gibi, ey Tanrı, övgün de dünyanın dört 

bucağına varıyor. Sağ elin zafer dolu.’ Bura-
da zafer için kullanılan kelime aynı zamanda 
‘doğruluk ve adalet’ için de kullanılır. 

Tanrı doğruluk elini size uzatıyor. 
1.Korintliler 1:8’de Elçi Pavlus şu vaatte 

bulunur: ♥ ‘Rabbimiz İsa Mesih kendi günün-

de kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pe-

kiştirecektir.’ 
Bu ne demek biliyor musunuz? Bu de-

mektir ki şu anda bile Tanrı ile sizin aranızda 

doğru bir ilişki var. Bugün bile O’nun tam is-
tediği noktadasınız. Sizi iman edenlerin suç-

layıcısı olan İblis’in yalanlarına karşı savun-
maya hazır vaziyette (Vahiy 12:10). 

Mesih İsa’ya umut bağladıysanız Tanrı si-
zi artık suçlu olarak görmüyor. Aksine sizin 
masumiyetinizi kanıtlamak istiyor. 

Dağdaki Vaaz’da İsa kendisini dinleyenle-
re şöyle dedi: ♥ ‘Ne mutlu doğruluğa acıkıp 

susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar’ 

(Matta 5:6). 
İsa’ya göre, yeniden doğmuş bir Tanrı ço-

cuğu olarak Tanrı’nın beğenisini deneyim et-
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tiğiniz bir yaşamın tadını çıkartabilirsiniz. 

Hayatınızdan keyif alma hakkınız var. Bu, 
Tanrı’nın size armağanıdır. 

Bu gerçeği ikrar etmeye başlayın. ‘Ben 

Mesih İsa’da Tanrı’nın doğruluğuyum.’ 
Belki Tanrı’yla doğru bir ilişkiye sahip 

olma yükünü kendi omuzlarınıza aldınız. Ne 

var ki doğruluk bu şekilde gelmez. Doğruluk 

da tıpkı Kurtuluş gibi kazanılabilecek bir şey 

değildir; bir armağandır. Çabalamayı bırakın 

ve size Mesih’in doğruluğunu vermesi konu-
sunda Tanrı’ya güvenmeyi öğrenin. 

♥ ‘Yükünü RAB’be bırak, O sana destek 

olur. Asla izin vermez doğru insanın sarsıl-

masına’ (Mezmur 55:22). 
Romalılar 4:1-3’te Pavlus İbrahim’in doğ-

ruluğundan bahseder: 
 
♥ Şu halde soyumuzun atası İbrahim’in 

durumu için ne diyelim? 
 

Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı 

aklandıysa, övünmeye hakkı vardır; ama 

Tanrı’nın önünde değil. 
 

Kutsal Yazı ne diyor? “İbrahim Tanrı’ya 

iman etti, böylece aklanmış sayıldı.” 
 



40                            YÜREĞİ KIRIK OLANLARA ŞİFA 

Sonra 23 ve 24. ayetlerde Pavlus şöyle 

devam eder: 
 
♥ “Aklanmış sayıldı” sözü, yalnız onun 

için değil, aklanmış sayılacak olan bizler 

–Rabbimiz İsa’yı ölümden dirilten Tan-

rı’ya iman eden bizler– için de yazıldı. 

 
Başka bir deyişle Pavlus bize, yaptığımız 

iyi işlerle değil, iman etmekle doğru kılındı-

ğımızı söylüyor. 
İsa Mesih’e iman ettiğimizde Tanrı bizi 

doğru halde görmeye başlar. Mesih’in kanı 

sayesinde bizi kendisiyle doğru bir ilişkiye 

kavuşmuş bir şekilde görmeyi seçer de diye-
biliriz. O, egemen Tanrı’dır ve böyle bir karar 

veriyorsa buna hakkı vardır. 
Sonraki bölümün ilk ayetinde Pavlus o ana 

kadar söylediklerini özetler: ♥ ‘Böylece iman-

la aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih 

sayesinde Tanrı’yla barışmış oluyoruz’ (Ro-
malılar 5:1). 

Doğruluk bizim kendi zavallı iyi işlerimi-
zin sonucu olarak gelmez; İsa’nın çarmıhta 

tamamladığı iş sonucunda gelir. 
Mezmur 37:25’de Davut şöyle der: ♥ 

‘Gençtim, ömrüm tükendi, ama hiç görmedim 
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doğru insanın terk edildiğini, soyunun ekmek 

dilendiğini.’ 
Anne babalar olarak Mesih sayesinde Tan-

rı’yla edindiğimiz doğru ilişkiye sımsıkı tutu-
nursak, çocuklarımız da bu doğruluğu alabi-
lirler. 

Kendilerini suçlu, mahkûmiyet altında ve 

değersiz hisseden ebeveynler, yetiştirdikleri 
çocuklara ne yazık ki genellikle bu tür duygu-
ları aktarırlar. 

Aynı şekilde anne babalar Tanrı’nın onları 

sevdiğini, O’nun gözünde değerli olduklarını, 

Tanrı’nın onların hayatı için iyi bir tasarısı 

olduğunu ve Mesih’in kanı aracılığıyla doğru 

kılındıklarını anlarlarsa, bu gerçekle büyüyen 

çocuklar, anne babalarının imanından etkile-
necekler ve Tanrı’nın verdiği vaatleri kabul 
edeceklerdir. 

Süleyman’ın Özdeyişleri 20:7’de şöyle 

yazılıdır: ♥ ‘Doğru ve dürüst bir babaya sa-

hip olan çocuklara ne mutlu!’ 
Ayrıca Mezmur 37:39’da şu sözleri oku-

yoruz: ♥ ‘Doğruların kurtuluşu RAB’den ge-

lir, sıkıntılı günde onlara kale olur.’ 
Yeşaya 54:17’de Tanrı’nın verdiği vaadi 

ikrar etmeyi alışkanlık haline getirin: ‘“Sana 

karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak, 
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mahkemede seni suçlayan her dili suçlu çıka-

racaksın. RAB’be kulluk edenlerin mirası şu-

dur: Onların gönenci bendendir” diyor RAB.’ 

Mezmur 34:15’te Davut şöyle der: 
 
♥ RAB’bin gözleri doğru kişilerin üzerin-

dedir, kulakları onların yakarışına açıktır. 

 
Bu, sizi sevdiği için Tanrı’nın sizi gözetti-

ği ve dinlediği anlamına gelir. Mezmur’un 

devamında, 17, 19 ve 22. ayetlerde Davut şöy-
le devam eder: 

 
♥ Doğrular yakarır, RAB duyar;  

Bütün sıkıntılarından kurtarır onları. 

 

Doğrunun dertleri çoktur,  

Ama RAB hepsinden kurtarır onu. 

 

RAB kullarını kurtarır,  

O’na sığınanların hiçbiri ceza görmez. 

 
İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiğiniz 

andan itibaren O’nda büyümeye başlarsınız. 

Başka bir deyişle bir yolculuğa başlarsınız. 

Yolculukta ilerlerken bazı hatalar yapacaksı-

nız muhakkak, performansınız mükemmel 
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olmayabilir, fakat Rab’be karşı yürek tutu-
munuz doğruysa, bence O, yolculuktaki 
adımlarınızı mükemmel olarak görüyordur. 

Yeşaya 51:14’te Rab şöyle der: ♥ ‘Zincire 

vurulmuş tutsaklar çok yakında özgürlüğe 

kavuşacak. Ölüm çukuruna inmeyecek, aç 

kalmayacaklar.’ 
Süleyman’ın Özdeyişleri 28:1, doğruluk-

tan ödün vermeyenlerin bir aslan gibi cesur 

olduğunu söyler. Mesih aracılığıyla doğrulu-
ğa sahip olduğunuzu bildiğinizde, bu konuda 

yüreğinizde netlik olduğunda, korku içinde 

bir yaşam sürdürmezsiniz; çünkü doğruluk 

cesaret doğurur. 
 
♥ Başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize ya-

kınlık duyamayan biri değildir; tersine, 

her alanda bizim gibi denenmiş, ama gü-

nah işlememiştir.  

 

Onun için Tanrı’nın lütuf tahtına cesaretle 

yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiği-

mizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. 

   İbraniler 4:15-16 
 
Tanrı’nın tahtına cesaretle yaklaşabiliriz, 

ama biz yetkin olduğumuz için değil, Kendisi 
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yetkin olduğu için: ‘Böylece şimdi O’nun ka-

nıyla aklandığımıza göre, O’nun aracılığıyla 

Tanrı’nın gazabından kurtulacağımız çok da-

ha kesindir’ (Romalılar 5:9). 
Belki de hayatınız boyunca ‘Benim soru-

num ne?’ diye merak edip durdunuz. 
Eğer bu soruyu sorduysanız, size şunu 

söyleyebilirim: Siz doğru kılındınız! 
Artık sizin doğruluğunuz var. 
İnsanların bunu daima ikrar etmesini teş-

vik ederim: ‘Olmam gereken yerde olmayabi-

lirim, ama Tanrı’ya şükürler olsun, eskiden 

olduğum yerde değilim. İyi gidiyorum ve yola 

devam ediyorum.’ 

Unutmayın ki değişim bir süreçtir ve siz 

bu sürecin içerisindesiniz. Siz değişmektey-
ken de Tanrı sizi doğrulanmış halde görüyor. 

Siz doğruluğa sahipsiniz. Mesih’in kanı 

sayesinde Tanrı sizi bu konuma getirdi. 
Hayatınızda gerçekleşen değişimler, Tan-

rı’nın size iman aracılığıyla vermiş olduğu 

konumun işaretleri aslında. 
Tanrı’ya övgüler olsun! 
Bu çok güçlü bir gerçektir! 
Tanrı’nın sevgisini ve doğruluğunu kabul 

ettikçe güvensizliğiniz ve dışlanma korkunuz 
konusunda şifa bulacaksınız. 
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Şu an olduğunuz yerde bile şu sözleri ikrar 
edin: ‘Mesih İsa’da Tanrı’nın doğruluğuyum.’ 
Bu gerçeği günde birkaç defa kendi kendinize 

ikrar edin. 
Romalılar 14:17’de Elçi Pavlus şöyle der: 

♥ ‘Tanrı’nın Egemenliği, yiyecek içecek so-

runu değil, doğruluk, esenlik ve Kutsal Ruh’ta 

sevinçtir.’ Doğruluk esenliğe, esenlik de se-
vince sebep olur. 

Hayatınızda esenlik ve sevincin eksikliği-
ni hissediyorsanız, belki de doğruluğunuz ko-
nusundaki anlayışınızda bir eksiklik vardır. 

Tanrı sizi gerek fiziksel gerek maddi açıdan 

bereketlemek istiyor. 
Ne var ki kendini suçlu ve mahkûmiyet al-

tında hisseden çoğu kişi, gerçek bereketin ta-
dına varamıyor. Kutsal Kitap bize, doğru kı-

lınmış olanların, doğru kılındıklarını bilen ki-
şilerin bereketlendiğini ve korunduğunu öğre-
tir. 

Tanrı sizin hakkınızda ne diyor biliyor mu-
sunuz? Mezmur 1:3’te, Rab’bin yasasından 

ve öğretilerinden zevk alan kişinin, nehir kı-

yısına dikilmiş bir ağaç gibi olduğu ve mev-
siminde meyve verdiği bildirilir. Böyle biri-
nin yaprağı solmaz, yaptığı her şeyde başarılı 

ve bereketli olur. 
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Hatalarınız hakkında değil, Tanrı’yla doğ-

ru ilişkiniz üzerinde derin derin düşünün. 
Yeşu 1:8’de şöyle yazılıdır: ♥ ‘Yasa Kita-

bı’nda yazılanları dilinden düşürme. Tümünü 

özenle yerine getirmek için gece gündüz onu 

düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına 

ulaşacaksın.’ 
Unutmayın, Mezmur 1:2-3’e göre, Tanrı 

sözü üzerinde gece gündüz derin derin dü-

şünmeyi bir alışkanlık haline getirdiğinizde, 
meyve veren ve yaptığı her şeyde başarılı olan, 
nehir kenarındaki bir ağaç gibi olursunuz. 

Tanrı sözü üzerinde düşünün ve bu sözü 

ikrar edin. İblis düşüncelerinize saldırdığında 

siz de Tanrı sözüyle ona karşı saldırın. Unut-
mayın, İsa çöldeyken İblis’i ♥ ‘yazılmıştır’ 

diyerek Tanrı sözüyle yendi (Luka 4:4, 8, 10). 
Süleyman’ın Özdeyişleri 18:10’da şöyle 

yazılıdır: ♥ ‘RAB’bin adı güçlü kuledir, Ona 

sığınan doğru kişi için korunaktır.’ 

Mezmur 72:7 doğru kişi, ♥ ‘Doğruluk 

serpilip gelişsin, ay ışıdığı sürece esenlik art-

sın’ der. Tanrı’yla doğru olduğunuzu kabul 
edin; böylece esenliğiniz artar. 

Belki diyeceksiniz ki, ‘Peki ya yaptığım 

bütün o kötü şeyler?’ 
Tanrı’nın İbraniler 10:16-18’de halkı için 
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söylediği sözleri size hatırlatmak istiyorum: 
 
♥ Rab, “O günlerden sonra onlarla yapa-

cağım antlaşma şudur: Yasalarımı yürek-

lerine koyacağım, zihinlerine yazacağım” 

diyor. 

 

Sonra şunu ekliyor: “Onların günahlarını 

ve suçlarını artık anmayacağım.”  

 

Bunların bağışlanması durumunda artık 

günah için sunuya gerek yoktur. 

 
Başka bir deyişle, günahlarınız ve bu gü-

nahların cezası tamamıyla silinmiş durumda. 

İsa tam ve kusursuz bir şey gerçekleştirdi; ar-
tık günahlarınızın bedelini ödemek için sizin 
yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Tanrı’yı hoş-

nut etmek için yapabileceğiniz tek şey, O’nun 

size karşılıksız olarak vermek istediklerini 
imanla kabul etmektir. 

İbraniler 10:19-20 şöyle yazılıdır: ♥ ‘İsa’nın 

kanı sayesinde’ bize ‘yeni ve diri yol’ açıldı; 
bu sayede O’nun huzuruna çıkabilmek için 

özgür ve cesur olabiliriz. 
Artık Tanrı’yla sizi ayıran bir perde yok. 
Ne kadar harika bir haber! 
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Cesaretle gelip Tanrı’nın huzuruna çıka-
bilirsiniz, çünkü günahınız silindi, unutuldu, 

yok edildi. 
Sevinin! Siz Mesih’te Tanrı’nın doğrulu-

ğusunuz! (2.Korintliler 5:21) 
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4 
 

 

Korkuların Üstesinden Gelmek 
 
Kendinizle ilgili korkularınız var mı? 

‘Fear Not My Child’ (Korkma Çocuğum) 

adlı ezgide Tanrı şu yaşam sözlerini söyler: 
 

Korkma çocuğum 

Daima seninleyim. 

Her acını hissediyorum 

Tüm gözyaşlarını görüyorum. 

Korkma çocuğum 

Daima seninleyim. 

Bana ait olanlara 

Bakmasını bilirim.
4 

 
2.Timoteos 1:7’de Pavlus genç öğrencisi-

ne yazar ve hizmetinde etkin olmaktan kork-

                                                 
4 © 1986 Some-O-Dat Music (Admin. WORD 
Music) Tüm hakları saklıdır. İzinle kullanılmıştır. 
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mamasını öğütler: ♥ ‘Tanrı bize korkaklık ru-

hu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu ver-

miştir.’ 
Bu ayeti unutmayın. Ezberleyin ve korkup 

endişelenme ayartısıyla karşı karşıya olduğu-
nuzda tekrarlayın. 

Korku Tanrı’dan değildir. Yüreğinizi kor-
kuyla doldurmak isteyen kişi İblis’tir. Tan-
rı’nın sizin hayatınız için bir tasarısı var. 

O’na iman ederek bu tasarıyı yüreğinize ka-
bul edin. Ama unutmayın ki İblis’in de haya-
tınız için bir tasarısı var. Bu tasarıyı korku 

yoluyla kabul edersiniz. 
Mezmur yazarı Davut şöyle der: ♥ ‘RAB’be 

yöneldim, yanıt verdi bana, bütün korkula-

rımdan kurtardı beni’ (Mezmur 34:4). 
İsa sizin Kurtarıcınızdır. Gayretle O’nun 

ardından gittiğinizde sizi tüm korkularınızdan 

kurtaracaktır. Yuhanna 14:27’de İsa korku 

dolu öğrencilerine şöyle dedi: ♥ ‘Size esenlik 

bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. 

Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. 

Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.’ 

Bu demektir ki korku karşısında sağlam 

bir duruş sergilemelisiniz. Bugün itibariyle, 

korku ruhunun size egemen olmasına izin 

vermeyeceğinize karar verin. 



YÜREĞİ KIRIK OLANLARA ŞİFA                            51 

Mezmur 56:3-4’te Davut Rab için şöyle 

dedi: 
 
♥ Sana güvenirim korktuğum zaman. Tan-

rı’ya, sözünü övdüğüm Tanrı’ya güvenirim 

ben, korkmam. İnsan bana ne yapabilir? 

 
Yeşaya 41:10’da Tanrı, halkını şu şekilde 

cesaretlendirir: ♥ ‘Korkma, çünkü ben senin-

leyim, yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güç-

lendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; za-

fer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.’ 

İbraniler yazarı, 13. bölüm 5. ayette dün-
yasal varlıkların ve güvencenin peşinden git-
mek konusunda bizi uyarır ve şu hatırlatmada 

bulunur: ♥ ‘Yaşayışınız para sevgisinden uzak 

olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü 

Tanrı şöyle dedi: “Seni asla terk etmeyece-

ğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım.”’  
Sonra 6. ayette şöyle devam eder: ♥ ‘Böy-

lece cesaretle diyoruz ki, “Rab benim yardım-

cımdır, korkmam; insan bana ne yapabilir?”’ 

Korkunun bir tanımını şu şekilde yapabili-
riz: Gerçek görünen sahte kanıtlar. Düş-

man, şu anki kötü durumunuzun, gelecekte de 
durumunuzun kötü olacağına dair bir kanıt 

olduğuna inanmanızı ister. Oysa Kutsal Kitap 
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bize der ki, şu anki durumumuz ne olursa ol-
sun, ne kadar kötü görünürse görünsün, Tanrı 

için imkânsız olan bir şey yoktur (Markos 
9:17-23). 

Yeşaya 41:13’te bize şöyle denir: ♥ ‘Sağ 

elinden tutan, “Korkma, sana yardım edece-

ğim” diyen Tanrın RAB benim.’ Bu demektir 
ki, kötü bir haber aldığınızda korkmanız ge-
rekmiyor. Tanrı’ya güvenmeye devam edin. 

O her şeyde iyilik için etkindir. 
Romalılar 8:28’de Elçi Pavlus Tanrı’nın, 

kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrıl-
mış olanlarla birlikte her durumda iyilik için 

etkin olduğunu hatırlatır. 
Yeşaya 43:1-3’te şu sözleri okuruz: ♥ ‘Ey 

Yakup soyu, seni yaratan, ey İsrail, sana bi-

çim veren RAB şimdi şöyle diyor: “Korkma, 

çünkü seni kurtardım, seni adınla çağırdım, 

sen benimsin. Suların içinden geçerken senin-

le olacağım, ırmakların içinden geçerken su 

boyunu aşmayacak. Ateşin içinde yürürken 

yanmayacaksın, alevler seni yakmayacak. 

Çünkü senin Tanrın, İsrail’in Kutsalı, Seni 

kurtaran RAB benim...”’ 
Korkuyla ilgili bu ayetleri yüksek sesle ik-

rar etmeyi öğrenin. Tek başınıza olduğunuzda 

bunları dile getirin. Ruhsal dünya sizin korku 
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içinde yaşamamaya kararlı olduğunuzu duy-
sun. Tanrı’nın sözünü ikrar etmekle, İblis’in 

ıstırabı altında bir yaşam sürdürmek isteme-
diğinizi ilan etmiş olursunuz. 

Unutmayın, Kutsal Kitap korkunun işken-
ce olduğunu söyler (1.Yuhanna 4:18). Efesli-
ler 3:12-13’e göre, İsa bizi işkenceden kur-
tarmak üzere öldü. Bu ayetlerde Pavlus, İsa 

Mesih’e olan imanımız sayesinde, ♥ ... Tan-

rı’ya cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz. Bu 

nedenle, uğrunuza çektiğim sıkıntılar karşı-

sında yılmamanızı rica ediyorum...’ der. 
 
Mezmur 46:1-3’te şu hatırlatma vardır: 
 
♥ Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,  

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.  

   

Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,  

Dağlar denizlerin bağrına devrilse,  

Sular kükreyip köpürse,  

Kabaran deniz dağları titretse bile. 

 
Yeşu Kitabı’nın ilk bölümünde Tanrı de-

falarca Yeşu’yu yüreklendirir: ♥ ‘Güçlü ve 

yürekli ol’ (ayet 6); ona cesaret verir: ♥ ‘Tan-

rın RAB gideceğin her yerde seninle birlikte 
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olacak’ (ayet 9). Dolayısıyla sizin de kork-
manız gerekmiyor. Tanrı Yeşua’ya söylediği 

sözlerin aynısını size de söylüyor. 
Tanrı sizinle birlikte! Sizi asla bırakmaya-

cak, sizi asla terk etmeyecek (İbraniler 13:5). 
Gözü her an sizin üzerinizde (Mezmur 33:18). 
Sizi avcunun içine kazımış durumda (Yeşaya 

49:16). Bu yüzden korkmanız gerekmiyor. 

Cesur ve yürekli olun, korkmayın, tedirgin 

olmayın. 
Matta 6:34’te Dağdaki Vaaz’da İsa öğren-

cilerine şu öğretişte bulundu: ♥ ‘O halde ya-

rın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarı-

nın olsun. Her günün derdi kendine yeter.’ 
Matta 8:23-27’de öğrencilerin gölde çıkan 

fırtınadan nasıl korktuklarını okuyoruz: ♥ 
‘İsa, “Neden korkuyorsunuz, ey kıt imanlılar?” 

dedi. Sonra kalkıp rüzgârı ve gölü azarladı. 

Ortalık sütliman oldu’ (ayet 26). 
Luka 12:25-26’da İsa şu soruyu sorar: ♥ 

‘Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir an-

lık uzatabilir? Bu küçücük işe bile gücünüz 

yetmediğine göre, öbür konularda neden kay-

gılanıyorsunuz?’ 
‘Korkma’ der Yeşaya 54:4, ♥ ‘ayıplanma-

yacaksın, utanma, aşağılanmayacaksın. Unu-

tacaksın gençliğinde yaşadığın utancı, dulluk 
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ayıbını artık anmayacaksın. Çünkü kocan, 

seni yaratandır. O’nun adı Her Şeye Egemen 

RAB’dir, İsrail’in Kutsalı’dır seni kurtaran. 

O’na bütün dünyanın Tanrısı denir.’ 

Sonra Yeşaya 35:4’te şu sözleri okuruz: ♥ 
‘Yüreği kaygılı olanlara, “Güçlü olun, kork-

mayın” deyin, “İşte Tanrınız geliyor! Öç al-

maya, karşılık vermeye geliyor. Sizi O kurta-

racak.”’ 

Tanrı’nın sizi iç varlığınızda güçlendirme-
sini isteyin, öyle ki gücü ve kudreti sizi dol-
dursun ve korku ayartısına yenik düşmeyin 

(Efesliler 3:16). 
Tanrı’nın korkuyla ilgili bana gösterdiği 

bir gerçeği sizinle paylaşmak istiyorum. Tan-
rı, sözü aracılığıyla bize seslenip ‘Korkma’ 

dediğinde, bize korku hissetmememizi söy-
lemiyor. Söylediği şey aslında şu: ‘Korku 

hissettiğinde, yani İblis sana korku duygula-
rıyla saldırdığında geri çekilip kaçma. Tam 

tersine korksan bile ilerlemeye devam et.’ 
Yıllarca korkuyorum diye kendimi ödlek 

birisi sandım. Ama şimdi öğrendim ki korku 
ile baş etmenin yolu, onunla yüzleşmek, onun-
la güreşmek, ona rağmen ilerlemek, korku 

hissederek yapmak anlamına gelse bile Tanrı 

ne dediyse onu yapmaya devam etmektir. 
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Mezmur 34:4’te Davut’un Rab için söyle-
diklerine tekrar bir bakalım: ♥ ‘RAB’be yö-

neldim, yanıt verdi bana, bütün korkularım-

dan kurtardı beni.’ Daha sonra Yuhanna bize 
şunu hatırlatır, ‘Sevgide korku yoktur. Tersi-

ne, yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü 

korku işkencedir. Korkan kişi sevgide yetkin 

kılınmamıştır’ (1.Yuhanna 4:18). 
Unutmayın, Tanrı sizi seviyor! Sizi sevdi-

ği için ve sizinle sonsuz bir sevgiyle ilgilen-
diği için de korkudan özgür bir şekilde yaşa-
bilirsiniz. 

Belki de şu an hayatınızda birçok korku 
var ve korkulardan özgür bir şekilde yaşamak 

size imkânsız bir hayal gibi geliyor. Eğer öy-
leyse hatırlamanız gereken bir şey var: Tanrı 

sizi herhangi bir sorundan birden bire kurtar-
maya kadirdir, ancak genelde bizi adım adım 

kurtarır. Dolayısıyla Tanrı’nın sizde gerçek-
leştirmekte oldukları sizi yüreklendirsin. Tan-
rı sizde iyi bir işe başladı ve bunu tamamla-
yacaktır (Filipililer 1:6). 

Mezmur 27:1’de şöyle der mezmurcu: ♥ 
‘RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, kimseden 

korkmam.’ Sonra devam eder: ‘Hasımlarım, 

düşmanlarım olan kötüler, beni yutmak için 

üzerime gelirken tökezleyip düşerler. Karşım-
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da bir ordu konaklasa, kılım kıpırdamaz, ba-

na karşı savaş açılsa, yine güvenimi yitirmem.’ 
Aynı mezmurun 5 ve 6. ayetlerinde Davut, 

dertler geldiğinde Tanrı’nın onu sakladığını 

söyler. Onu yüksek bir kayaya yerleştirir ve 

düşmanlarının ona ulaşmasına izin vermez. 

Davut, Tanrı’ya sunular getireceğini O’nu 

öveceğini söyler. 
Tanrı, Kral Davut için yaptıklarını sizin 

için de yapar. Rab’be iman edin. Sizi her tür 

korkudan kurtarmaya gücü var. 
Daniel’i, dualarının işitildiğine dair teselli 

eden Rab’bin meleğinin ne dediğini hatırlaya-
lım: ♥ ‘Korkma, ey Daniel! Anlayışa erişme-

ye ve kendini Tanrın’ın önünde alçaltmaya 

karar verdiğin gün duan işitildi. İşte bu yüz-

den geldim’ (Daniel 10:12). 
İblis, Tanrı’nın sizin dualarınızı işitmedi-

ğine, sizi yanıtlamayacağına inandırmaya ça-
lışır. Unutmayın ki, Tanrı sözü Ruh’un kılıcı-

dır (Efesliler 6:17). Sözün kılıcıyla düşmanı 

yenebilirsiniz. Bu ayetleri yüreğinizde sakla-
yın, gece gündüz onların üzerinde düşünün. 

Ancak Tanrı sözüyle düşmanı yenebilirsi-
niz. Ancak Tanrı sözünü bildiğinizde İblis’in 
yalanlarını farkedebilirsiniz. Tanrı sözünü ik-
rar edin; o sizi zafere taşıyacaktır. 
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Belki sizin üzerinizde yetkili olan biriyle 

konuşmak konusunda korkunuz var. Belki bir 
konuda bir suçlamaya uğradınız ve nasıl yanıt 

vereceğiniz konusunda endişelisiniz. İsa’nın 

Luka 12:11-12’deki sözlerine kulak verin: ♥ 

‘Sizi havra topluluklarının, yöneticilerin ve 

yetkililerin önüne çıkardıklarında, “Kendimi-

zi neyle, nasıl savunacağız?” ya da, “Ne söy-

leyeceğiz?” diye kaygılanmayın. Kutsal Ruh 

o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğrete-

cektir.’ 

Korkuya yenik düşme ayartısıyla karşı 

karşıya olduğunuzda Mezmur 23:1-6’yı kendi 

kendinize tekrar edin. Bu, Tanrı’nın size sağ-

layışı ve ilgisi konusunda sizin iman ikrarı-

nızdır: 
 
♥ RAB çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni 

yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların 

kıyısına götürür.  

   

İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yol-

larda öncülük eder.  

  

Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, kö-

tülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. 

Çomağın, değneğin güven verir bana.  
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Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, 

başıma yağ sürersin, kâsem taşıyor.  

 

Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izle-

yecek beni, hep RAB’bin evinde oturaca-

ğım. 
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Sonuç: Dayanın! 
 

 

 
Bu kitapta Tanrı’nın sevgisi, sizin için tasar-
ladığı harika gelecek, Mesih’teki doğruluğu-
nuz ve korkudan özgür olmak konusunda Kut-
sal Kitap’ta geçen ayetleri paylaştım. 

Kutsal Yazılar’da kaydedilmiş bütün bu 
vaatler Mesih’in bir öğrencisi olarak sizin için 

de geçerlidir. Ama bilmeniz gerekiyor ki İblis 

bunları sizden çalmaya çalışacak. O sizin ye-
niden köleliğe dönmenizi istiyor. 

Bu yüzden Elçi Pavlus Galatyalılar 5:1’de 

♥ ‘Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. 

Bunun için dayanın. Bir daha kölelik boyun-

duruğuna girmeyin’ der. 
Zaferli bir Hristiyan yaşantısı sürdürmenin 

anahtarlarından bazıları dayanma, sabır ve 

sebattır. 
 
♥ Onun için cesaretinizi yitirmeyin; bu ce-

saretin ödülü büyüktür.  
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Çünkü Tanrı’nın isteğini yerine getirmek 

ve vaat edilene kavuşmak için dayanma 

gücüne ihtiyacınız vardır. 

   İbraniler 10:35, 36 
 
Göksel Babanız, İsa Mesih’in kanı aracılı-

ğıyla size satın aldıklarını dolu dolu yaşama-
nızı istiyor. Kararlı olun. Asla vazgeçmeye-
ceğinize dair hemen şu an bir karar verin. Bir 

sonraki bölümde yer alan ayetleri, o gerçekler 

sizin varlığınızın bir parçası haline gelene ka-
dar devamlı tekrar edin. 

Her zaman hatırlayın ki Tanrı sizi seviyor, 

ve O’nun sözünde yaşam vardır. 
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Konuyla İlgili  

Kutsal Kitap Ayetleri 
 

 

Giriş: Tanrı Sözü
5
 

 

Sözünü gönderip iyileştirdi beni, kurtardı 

ölüm çukurundan. (Mezmur 107:20) 
 Ne mutlu bana ki, kötülerin öğüdüyle yü-

rümem, günahkârların yolunda durmam, alay-
cıların arasında oturmam. Ancak zevkimi 
RAB’bin Yasası’ndan alır ve gece gündüz 

onun üzerinde derin derin düşünürüm. Böyle-
ce akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzerim, 
meyvemi mevsiminde veririm, yaprağım hiç 

solmaz. Yaptığım her işi başarırım. (Mezmur 

1:1-3) 
 Yasa Kitabı’nda yazılanları dilimden dü-

şürmem. Tümünü özenle yerine getirmek için 

gece gündüz onu düşünürüm. O zaman başa-
rılı olacak ve amacıma ulaşacağım. (Yeşu 1:8) 
                                                 
5 Not: Yazar Kutsal Kitap’tan alıntılanmış 

ayetleri birinci tekil şahıs kullanarak okuyucu 

için kişilselleştirmiştir. 
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 Tanrı sözü bana çok yakındır; uymam için 

ağzımda ve yüreğimdedir. (Yasa’nın Tekrarı 

30:14) 
 Ağzımdan çıkan Tanrı sözü de öyle ola-
caktır. O’na boş dönmeyecek, O’nun istemini 

yerine getirecek, yapması için onu gönderdiği 

işi başaracaktır. (Yeşaya 55:11) 
 Ve ben peçesiz yüzle Rab’bin yüceliğini 

görerek yücelik üstüne yücelikle O’na benzer 

olmak üzere değiştiriliyorum. Bu da Ruh olan 
Rab sayesinde oluyor. (2.Korintliler 3:18) 
 Tanrı’nın sözü gerçektir. Ben onu oku-
dukça ve çalıştıkça gerçeği bileceğim ve ger-
çek beni özgür kılacak. (Yuhanna 17:17; 8:32) 
 

Birinci Bölüm: Tanrı Sevgisi 
 
Beni sevenin aracılığıyla bu durumların hep-
sinde galiplerden üstünüm. Eminim ki, ne 

ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, 

ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne 

yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka 

bir şey beni Rabbim Mesih İsa’da olan Tanrı 

sevgisinden ayırmaya yetecektir. (Romalılar 

8:37-39) 
Tanrı beni o kadar çok sevdi ki, biricik 

Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman etmekle 
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mahvolmayayım ve sonsuz yaşama kavuşa-
yım. (Yuhanna 3:16) 

İsa’yı sevdiğim ve Baba’dan çıkıp geldi-
ğine iman ettiğim için Baba’nın kendisi beni 

seviyor. (Yuhanna 16:27) 
Mesih’in buyruklarını bilip yerine getirdi-

ğim için O’nu gerçekten seviyorum. İsa’yı 

sevdiğim için Babası da beni sevecektir. İsa 

da beni sevecek ve kendini bana gösterek. 

(Yuhanna 14:21) 
Rabbi seviyorum, çünkü önce O beni sev-

di. (1.Yuhanna 4:19) 
Sevgin ne değerli, ey Tanrı! Kanatlarının 

gölgesine sığınırım. (Mezmur 36:7) 
Ya RAB, sınayıp tanıdın beni. Oturup kal-

kışımı bilirsin, niyetimi uzaktan anlarsın. Git-
tiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye eler-
sin, bütün yaptıklarımdan haberin var. Daha 
sözü ağzıma almadan, söyleyeceğim her şeyi 

bilirsin, ya RAB. Beni çepeçevre kuşattın, 

elini üzerime koydun.  
Kaldıramam böylesi bir bilgiyi, başa çı-

kamam, erişemem. Nereye gidebilirim senin 

Ruhun’dan, nereye kaçabilirim huzurundan?  
Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey 

Tanrı, sayıları ne çok! Kum tanelerinden faz-
ladır saymaya kalksam. Uyanıyorum, hâlâ 
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seninleyim. (Mezmur 139:1-7, 17, 18) 
RAB bana lütfetmeyi özlemle bekliyor, 

bana merhamet göstermek için harekete geçi-
yor. Çünkü RAB adil Tanrı’dır. Ne mutlu ba-
na çünkü O’nu özlemle beklerim! (Yeşaya 

30:18) 
Rab beni öksüz bırakmayacak, bana döne-

cektir. (Yuhanna 14:18) 
Annemle babam beni terk etseler bile, 

RAB beni kabul eder. (Mezmur 27:10) 
Mesih iman yoluyla yüreğimde yaşıyor. 

Dolayısıyla, Tanrı’nın bütün doluluğuyla dol-
mam için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş 

olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih’in sev-
gisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve de-
rin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu 

sevgiyi kavramaya gücüm yetmektedir. (Efes-
liler 3:17-19) 

Baba’nın İsa’yı sevdiği gibi, İsa da beni 
sevdi. Dolayısıyla O’nun sevgisinde kalırım. 

Bana olan sevgisini de şu şekilde ölçebiliyo-
rum - hiç kimsede, insanın, dostları uğruna 

canını vermesinden daha büyük bir sevgi yok-
tur. (Yuhanna 15:9, 13) 

Tanrı ise beni sevdiğini şununla kanıtlı-

yor: Ben daha günahkârken, Mesih benim 

için öldü. (Romalılar 5:8) 
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Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerime yağ-

dırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih’in 

kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçları-

mın bağışlanmasına kavuştum. (Efesliler 1:7, 8) 
Dağlar yerinden kalksa, tepeler sarsılsa da 

RAB’bin sadakati benim üzerimden kalkmaz, 
esenlik antlaşması sarsılmaz, çünkü RAB ba-
na merhamet eder. (Yeşaya 54:10) 

Beni Oğlu Rabbim İsa Mesih’le paydaşlı-

ğa çağıran Tanrı güvenilirdir. (1.Korintliler 1:9) 
RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! O’nun 

kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!  
RAB’be övgüler sun, ey canım! İyilikleri-

nin hiçbirini unutma!  
Bütün suçlarımı bağışlayan, bütün hasta-

lıklarımı iyileştiren, canımı ölüm çukurundan 

kurtaran, bana sevgi ve sevecenlik tacı giydi-
ren, yaşam boyu beni iyiliklerle doyuran 

O’dur. (Mezmur 103:1-5) 
Gençliğim kartalınki gibi tazelenir. RAB 

düşkün olan bana hak ve adalet sağlar. RAB 

bana karşı sevecen ve lütfedendir, tez öfke-
lenmez, sevgisi engindir. Beni sürekli suçla-
maz, öfkesini sonsuza dek sürdürmez.  

Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yük-
sekse, bana karşı sevgisi de o kadar büyüktür.  

Doğu batıdan ne kadar uzaksa, o kadar 
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uzaklaştırdı benden isyanlarımı.  
Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davra-

nırsa, RAB de bana öyle sevecen davranır. 

RAB beni sonsuza dek sever çünkü O’ndan 

korkarım. (Mezmur 103:5, 6, 8, 9, 11-13, 17) 
Kötülerin acısı çoktur, ama RAB’bin sev-

gisi beni kuşatır çünkü O’na güvenirim. (Mez-
mur 32:10) 

Her zaman RAB’be övgüler sunacağım, 

övgüsü dilimden düşmeyecek.  
RAB’le övünürüm, mazlumlar işitip se-

vinsin!  
Benimle birlikte RAB’bin büyüklüğünü 

duyurun, adını birlikte yüceltelim.  
RAB’be yöneldim, yanıt verdi bana, bütün 

korkularımdan kurtardı beni.  
O’na baktığım için yüzüm ışıl ışıl parlar, 

yüzüm utançtan kızarmaz.  
Bir mazlum olarak yakardım, RAB beni 

duydu, bütün sıkıntılarımdan kurtardı beni.  
RAB’bin meleği çevreme ordugah kurar, 

kurtarır beni, çünkü O’nda korkarım.  
Tattım ve gördüm ki RAB iyidir, ne mutlu 

bana çünkü O’na sığınırım! (Mezmur 34:1-8) 
 

İkinci Bölüm: Geleceğiniz 
 

Mazlumun bütün günleri sıkıntı doludur, fa-
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kat ben mutlu bir yüreğe sahip olduğum için 

hayatım sürekli bir ziyafettir. (Süleyman’ın 

Özdeyişleri 15:15) 
Yaşam diyarında RAB’bin iyiliğini göre-

ceğimden kuşkum yok.  
Umudumu RAB’be bağlıyorum, bu yüz-

den güçlü ve yürekliyim, umudumu RAB’be 

bağlıyorum! (Mezmur 27:13, 14) 
Tanrı’nın benim için düşündüğü tasarıla-

rın kötü tasarılar olmadığını, bana umutlu bir 

gelecek sağlayan esenlik tasarıları olduğunu 

biliyorum. (Yeremya 29:11) 
Neden üzgünsün, ey gönlüm, neden içim 

huzursuz? Tanrı’ya umut bağlayacağım, çün-
kü O’na yine övgüler sunacağım; O benim 

kurtarıcım ve Tanrım’dır. (Mezmur 42:11) 
Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü 

bana verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tan-
rı’nın sevgisi yüreğime dökülmüştür. (Roma-
lılar 5:5) 

RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf 

ve yücelik sağlar; benden hiçbir iyiliği esir-
gemez çünkü dürüstçe yaşarım. (Mezmur 
84:11) 

Bende iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın 

bunu Mesih İsa’nın gününe dek tamamlaya-
cağına güvenim var. (Filipililer 1:6) 
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Ben Tanrı’nın yapıtıyım, O’nun önceden 

hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih 

İsa’da yaratıldım. (Efesliler 2:10) 
Tanrı her olayın, her eylemin zamanını 

belirledi. Bu yüzden uygun zamanda beni yü-

celtmesi için, Tanrı’nın kudretli eli altında 

kendimi alçaltırım. (Vaiz 3:17; 1.Petrus 5:6) 
Tanrı’nın tasarladıklarının zamanı gel-

memiş olabilir henüz. Gecikiyormuş gibi gö-

rünse de bekliyorum olacakları, kesinlikle 

olacak, gecikmeyecek. (Habakkuk 2:3) 
Önüme konan umuda tutunmak için Tan-

rı’ya sığınıyorum. Bu umut canım için gemi 

demiri gibi sağlam ve güvenilirdir. (İbraniler 

6:18, 19) 
Tanrı’yı sevdiğim ve amacı uyarınca çağ-

rılmış olduğum için O’nun her durumda iyilik 

için etkin olduğunu bilirim. (Romalılar 8:28) 
Tanrı, bende etkin olan kudretiyle, diledi-

ğim ya da düşündüğüm her şeyden çok daha 

fazlasını yapabilecek güçtedir. (Efesliler 3:20) 
Her şeyi kendi isteği doğrultusunda dü-

zenleyen Tanrı’nın amacı uyarınca önceden 

belirlenip Mesih’te seçildim. (Efesliler 1:11) 
Yasa Kitabı’nda yazılanları dilimden dü-

şürmem. Tümünü özenle yerine getirmek için 

gece gündüz onu düşünürüm. O zaman başarılı 
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olacak ve amacıma ulaşacağım. (Yeşu 1:8) 
Tanrı sözü bana çok yakındır; uymam için 

ağzımda ve yüreğimdedir. (Yasa’nın Tekrarı 

30:14) 
Ağzımdan çıkan Tanrı sözü de öyle ola-

caktır. O’na boş dönmeyecek, O’nun istemini 

yerine getirecek, yapması için onu gönderdiği 

işi başaracaktır. (Yeşaya 55:11) 
Ve ben peçesiz yüzle Rab’bin yüceliğini 

görerek yücelik üstüne yücelikle O’na benzer 

olmak üzere değiştiriliyorum. Bu da Ruh olan 
Rab sayesinde oluyor. (2.Korintliler 3:18) 

Bu çağın gidişine uymam; bunun yerine, 

Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne 

olduğunu ayırt edebilmek için düşüncelerimin 
yenilenmesiyle değişirim. (Romalılar 12:2) 

Tanrı bana bu sırrın uluslar arasında ne 

denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek is-
tedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içimdedir. 

Bu da bana yüceliğe kavuşma umudunu veri-
yor. (Koloseliler 1:27) 

Var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı 

gibi henüz olmamış gibi görünen şeyleri ilan 

ediyorum ve diyorum ki ben seçilmiş soy, 

Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın öz 

halkının bir parçasıyım. Beni karanlıktan şa-
şılası ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini 
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duyurmak için seçildim. (Romalılar 4:17; 

1.Petrus 2:9) 
Tanrı’nın öz halkının bir parçası olduğum 

için Tanrı benim Kendisine ait olduğumu be-
yan edecek ve bir baba kendisine hizmet eden 
oğlunu nasıl esirgerse beni de öyle esirgeye-
cek. (Malaki 3:17) 

Elçi Pavlus gibi ben de kendimi bunu ka-
zanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum: 

Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara 

uzanarak, Tanrı’nın Mesih İsa aracılığıyla 

yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü ka-
zanmak için hedefe doğru koşuyorum. (Fili-
pililer 3:13, 14) 

Olup bitenlerin üzerinde durmuyorum, dü-

şünmüyorum eski olayları.  
Bakıyorum ve görüyorum ki RAB yeni bir 

şey yapıyor! Olmaya başlamış bile, bunu far-
kediyorum.  

Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar ya-
pıyor. (Yeşaya 43:18, 19) 

O’na ait olduğum için benim suçlarımı si-
ler, günahlarımı anmaz. (Yeşaya 43:25) 

RAB’be umut bağladığım için taze güce 

kavuşurum, kanat açıp yükselirim kartallar gi-
bi. Koşarım ama zayıf düşmem, yürürüm ama 

yorulmam. (Yeşaya 40:31) 
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Tanrı’nın, vaadini yerine getirecek güçte 

olduğuna tümüyle güvenim var. (Romalılar 

4:21) 
 

Üçüncü Bölüm: Mesih’teki Doğruluğunuz 

 
Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i benim için 

günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde 

Tanrı’nın doğruluğu olayım. (2.Korintliler 
5:21) 

Adın gibi, ey Tanrı, övgün de dünyanın 

dört bucağına varıyor. Sağ elin zafer dolu. 

(Mezmur 48:10) 
Rabbim İsa Mesih kendi gününde kusur-

suz olmam için beni sonuna dek pekiştirecek-
tir. (1.Kortintliler 1:8) 

Ne mutlu bana ki doğruluğa acıkıp susu-
yorum! Çünkü ben doyurulacağım. (Matta 

5:6) 
Yükümü RAB’be bırakıyorum, O bana 

destek olur. Doğru insan olduğum için asla 

izin vermez sarsılmama. (Mezmur 55:22) 
“Aklanmış sayıldı” sözü, yalnız başkaları 

için değil, aklanmış sayılacak olan benim –

Rabbim İsa’yı ölümden dirilten Tanrı’ya 

iman eden benim– için de yazıldı. (Romalılar 

4:24) 
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Böylece imanla aklandığıma göre, Rab-
bim İsa Mesih sayesinde Tanrı’yla barışmış 

oluyorum. (Romalılar 5:1) 
Doğru ve dürüst biri olduğum için sahip 

olduğum çocuklara ne mutlu! (Süleyman’ın 

Özdeyişleri 20:7) 
Doğru olduğum için kurtuluşum RAB’den 

gelir, sıkıntılı günde bana kale olur. (Mezmur 

37:39) 
Bana karşı yapılan hiçbir silah işe yara-

mayacak, mahkemede beni suçlayan her dili 
RAB suçlu çıkaracak. RAB’be kulluk ettiğim 

için mirasım şudur: Gönencim RAB’dedir. 

(Yeşaya 54:17) 
Doğru olduğum için RAB’bin gözleri üze-

rimdedir, kulakları yakarışlarıma açıktır. 
Doğru biri olarak yakardığımda, RAB du-

yar; bütün sıkıntılarımdan kurtarır beni. 
Doğru olsam da dertlerim çoktur, ama 

RAB hepsinden kurtarır beni. 
RAB beni kurtarır, O’na sığındığım için 

ceza görmem. (Mezmur 34:15, 17, 19, 22) 
Doğrulukla güçlenecek, baskıdan uzak 

olacak, korkmayacağım. Dehşet benden uzak 

kalacak, bana yaklaşmayacak. (Yeşaya 54:14) 
Kötü kişi kendisini kovalayan olmasa bile 

kaçar, ama ben doğru olduğum için genç as-
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lan gibi yürekliyim. (Süleyman’ın Özdeyişleri 
28:1) 

Başkâhinim zayıflıklarımda bana yakınlık 

duyamayan biri değildir; tersine, her alanda 

benim gibi denenmiş, ama günah işlememiş-

tir. Onun için Tanrı’nın lütuf tahtına cesaretle 

yaklaşabilirim; öyle ki, yardım gereksindi-
ğimde merhamet göreyim ve lütuf bulayım. 

(İbraniler 4:15, 16) 
O’nun kanıyla aklandığıma göre, O’nun 

aracılığıyla Tanrı’nın gazabından kurtulaca-
ğım çok daha kesindir. (Romalılar 5:9) 

Ne mutlu bana ki, kötülerin öğüdüyle yü-

rümem, günahkârların yolunda durmam, alay-
cıların arasında oturmam.  

Ancak zevkimi RAB’bin Yasası’ndan alır 

ve gece gündüz onun üzerinde derin derin dü-

şünürüm.  
Böylece akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca 

benzerim, meyvemi mevsiminde veririm, yap-
rağım hiç solmaz. Yaptığım her işi başarırım. 

(Mezmur 1:1-3) 
Yasa Kitabı’nda yazılanları dilimden dü-

şürmem. Tümünü özenle yerine getirmek için 

gece gündüz onu düşünürüm. O zaman başa-
rılı olacak ve amacıma ulaşacağım. (Yeşu 

1:8) 
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RAB’bin adı güçlü kuledir, doğru kişi ola-
rak Ona sığındığım için bana korunaktır. (Sü-

leyman’ın Özdeyişleri 18:10) 
Mesih’in günlerinde doğruluğa sahip biri 

olarak serpilip gelişeceğim, ay ışıdığı sürece 

esenliğim artacak! (Mezmur 72:7) 
Rab’bin benimle yaptığı antlaşma şudur: 

Yasalarını yüreğime koyacak, zihnime yaza-
cak. 

Günahlarımı ve suçlarımı artık anmayacak. 
Bunların bağışlanması durumunda artık gü-

nah için sunu sunmama gerek yoktur. (İbraniler 
10:16-18) 

Bu nedenle İsa’nın kanı sayesinde perde-
de, yani kendi bedeninde bana açtığı yeni ve 

diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretim 
vardır. (İbraniler 10:19, 20) 

Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i benim için 

günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde 
Tanrı’nın doğruluğu olayım. (2.Korintliler 
5:21) 

 
Dördüncü Bölüm:  

Korkuların Üstesinden Gelmek 
 
Tanrı bana korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve 
özdenetim ruhu vermiştir. (2.Timoteos 1:7) 
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RAB’be yöneldim, yanıt verdi bana, bütün 

korkularımdan kurtardı beni. (Mezmur 34:4) 
Yüreğimin sıkılmasına ve korkmasına izin 

vermem. (Yuhanna 14:27) 
RAB’be güvenirim korktuğum zaman. 

Tanrı’ya, sözünü övdüğüm Tanrı’ya güveni-
rim ben, korkmam. İnsan bana ne yapabilir? 

(Mezmur 56:3, 4) 
Korkmam, çünkü RAB benimledir, yıl-

mam, çünkü Tanrım O’dur. Beni güçlendire-
cek, evet, bana yardım edecek; zafer kazanan 

sağ eliyle bana destek olacak. (Yeşaya 41:10) 
Tanrı bana şöyle dedi: “Seni asla terk et-

meyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmaya-

cağım.”  
Böylece cesaretle diyorum ki, “Rab benim 

yardımcımdır, korkmam; İnsan bana ne ya-
pabilir?” (İbraniler 13:5, 6) 

RAB Tanrı sağ elimden tutar ve bana 

‘Korkma, sana yardım edeceğim’ der. (Yeşa-
ya 41:13) 

Tanrı’yı sevdiğim ve amacı uyarınca çağ-

rılmış olduğum için O’nun her durumda iyilik 

için etkin olduğunu bilirim. (Romalılar 8:28) 
Beni yaratan, bana biçim veren RAB şim-

di şöyle diyor: “Korkma, çünkü seni kurtar-
dım, seni adınla çağırdım, sen benimsin. Su-
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ların içinden geçerken seninle olacağım, ır-
makların içinden geçerken su boyunu aşma-
yacak. Ateşin içinde yürürken yanmayacak-
sın, alevler seni yakmayacak. Çünkü senin 

Tanrın, seni kurtaran RAB benim.” (Yeşaya 

43:1-3) 
Korkmam. Çünkü korku işkencedir. 
Bunun yerine, Mesih’te ve Mesih’e olan 

imanımla Tanrı’ya cesaret ve güvenle yakla-
şırım. Bu nedenle yılmam. (1.Yuhanna 4:18; 

Efesliler 3:12, 13) 
Tanrı sığınağım ve gücümdür, sıkıntıda 

hep yardıma hazırdır.  
Bu yüzden korkmam yeryüzü altüst olsa, 

dağlar denizlerin bağrına devrilse bile. (Mez-
mur 46:1, 2) 

Güçlü ve yürekli olacağım. Korkmayaca-
ğım, yılmayacağım. Çünkü Tanrım RAB git-
tiğim her yerde benimle birlikte olacak. (Yeşu 

1:9) 
Korkmayacağım, çünkü RAB’bin gözü 

üzerimdedir. Çünkü ben O’ndan korkarım ve 

sevgisine umut bağlarım. (Mezmur 33:18) 
Yarın için kaygılanmam. Yarının kaygısı 

yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. 

(Matta 6:34) 
Korkmam çünkü ayıplanmayacağım, utan-
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mam çünkü aşağılanmayacağım. Unutacağım 

gençliğimde yaşadığım utancı, dulluk ayıbımı 

artık anmayacağım. Çünkü ‘kocam’ beni ya-
ratandır. O’nun adı Her Şeye Egemen RAB-
dir. İsrail’in Kutsalıdır beni kurtaran. O’na 

bütün dünyanın Tanrısı denir. (Yeşaya 54:4, 5) 
Korku dolu bir yüreğe sahip olma ayartı-

sıyla karşı karşıya kaldığımda kendime derim 
ki ‘Güçlü ol, korkma. İşte Tanrın geliyor. Öç 

almaya, karşılık vermeye geliyor. Seni O kur-
taracak.’ (Yeşaya 35:4) 

Korkmam çünkü Tanrı kendi yüceliğinin 

zenginliği uyarınca Ruhu’yla beni iç varlı-

ğımda kudretle güçlendirir. (Efesliler 3:16) 
RAB’bin büyüklüğünü duyururum, adını 

yüceltirim çünkü RAB’be yöneldim, yanıt 

verdi bana, bütün korkularımdan kurtardı be-
ni. (Mezmur 34:3, 4) 

Korkmam çünkü sevgide korku yoktur. 

Tersine, yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çün-
kü korku işkencedir. Ben korkmam çünkü 

sevgide yetkin kılındım. (1.Yuhanna 4:18) 
RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, kim-

seden korkmam. RAB yaşamımın kalesidir, 
kimseden yılmam. Hasımlarım, düşmanlarım 

olan kötüler, beni yutmak için üzerime gelir-
ken tökezleyip düşerler. Karşımda bir ordu 
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konaklasa, kılım kıpırdamaz, bana karşı savaş

açılsa, yine güvenimi yitirmem. 

Çünkü O kötü günde beni çardağında giz-
leyecek, çadırının emin yerinde saklayacak, 

yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni. O 

zaman çevremi saran düşmanlarıma karşı ba-
şım yukarı kalkacak, sevinçle haykırarak kur-
banlar sunacağım O’nun çadırında, O’nu ez-
gilerle, ilahilerle öveceğim. (Mezmur 27:1-3, 
5, 6) 

Korkmam, çünkü anlayışa erişmeye ve 

kendimi Tanrın’ın önünde alçaltmaya karar 

verdiğim gün duam işitildi. İşte bu yüzden 

Tanrı bana bir meleğini gönderdi. (Daniel 

10:12) 
Beni yöneticilerin ve yetkililerin önüne çı-

kardıklarında, ‘Kendimi neyle, nasıl savuna-
cağım?’ ya da, ‘Ne söyleyeceğim?’ diye kay-
gılanmayacağım. Kutsal Ruh o anda bana ne 
söylemem gerektiğini öğretecektir. (Luka

12:11, 12) 
RAB çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni 

yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyı-

sına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana

doğru yollarda öncülük eder. 

Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, 

kötülükten korkmam. Çünkü O benimledir. 
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Çomağı, değneği güven verir bana.  
Düşmanlarımın önünde bana sofra kurar, 

başıma yağ sürer, kâsem taşıyor. Ömrüm bo-
yunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni, 

hep RAB’bin evinde oturacağım. (Mezmur 

23:1-6) 
 

Sonuç: Dayanın 
 
Mesih beni özgür olayım diye özgür kıldı. Bu-
nun için dayanacağım. Bir daha kölelik bo-
yunduruğuna girmeyeceğim. (Galatyalılar 5:1) 

Cesaretimi yitirmeyeceğim çünkü bu cesa-
retin ödülü büyüktür.  

Çünkü Tanrı’nın isteğini yerine getirmek 

ve vaat edilene kavuşmak için dayanma gü-

cüne ihtiyacım vardır. (İbraniler 10:35, 36) 
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Kaynakça 
 

 

Bu kitapta kullanılan tüm Kutsal Kitap ayet-
leri, aksi belirtilmedikçe, Kutsal Kitap Türkçe 

Yeni Çeviri’den alınmıştır. Eski Antlaşma 

©The Bible Society in Turkey, 2001; Yeni 
Antlaşma ©The Translation Trust, 1987, 
1994, 2001. Tüm yayın hakları Kitabı Mu-
kaddes Şirketi ile Yeni Yaşam Yayınları’na 

aittir ve izin ile kullanılmıştır. 
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Yazar Hakkında 

 
Joyce Meyer, Kutsal Kitap’ı pratik bir şekil-
de öğretenler arasında dünyanın önde gelen 

öğretmenlerinden biridir. New York Times-
daki çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan 

pek çok kitabı vardır. Aralarında İngilizce’de 

The Confident Woman (Kendine Güvenen 

Kadın), I Dare You (Sana Meydan Okuyo-
rum) ve Türkçe’de de bulunun Aklın Savaş 

Alanı kitaplarının da bulunduğu yetmişi aşkın 
kitabı vardır. Bunların arasında ayrıca ilk ro-
man denemesi olan The Penny (Demir Para) 
ve başka romanları da vardır. Bunların yanı 

sıra binlerce sesli öğretiş kaydı ve video öğre-
tişleri vardır. Joyce’un Hayattan Keyif Alın ad-
lı radyo ve televizyon programı Türkiye dahil 

dünyanın her yerinde yayınlanmaktadır, ken-
disi de konferans ve seminerler vermek için 

sıklıkla seyahat etmektedir. Joyce ve eşi Da-
ve’in dört yetişkin çocuğu vardır ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletindeki 
St. Louis kentinde oturmaktadırlar. 

 



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 gü̈nah işlediğimi biliyorum. Lü̈tfen beni bağışla. 

Beni temiz kıl. Oğlun İsa Mesih’e gü̈veneceğime söz veriyorum. İnanıyorum 

ki O benim yerime öldü – çarmıhta 

öldüğünde günahlarımı Kendi ü̈zerine aldı. Yine inanıyorum ki O ölümden 

dirildi. Şimdi İsa Mesih’e hayatımı teslim ediyorum. 

Göksel Baba, bağışladığın ve sonsuz yaşam armağanını verdiğin için 

teşekkü̈r 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 ilişikinizde büyütecek Kutsal Kitap temeli 

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 yü̈reğinizin derinliklerine ekmenizi 

öğütlüyorum. 2.Korintliler 3:18 ayetine göre, Tanrı Sözü’ne baktıkça İsa 

Mesih’in benzerliğine dönüştürü̈leceksiniz. 

Sevgilerle, 

Joyce 
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Yazarın Diğer Kitapları 

 
 

Yardım Et: Yalnızım 

 

Yardım Et: Korkuyorum 

 

Esenlik 

 

Onları Sevdiğimi Söyleyin 

 

Vereceğiniz En Önemli Karar 

 

Aklın Savaş Alanı 

 




