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Giriş  

 
İnsanların her şeyden çok Tanrı-

nın kendilerine duyduğu sevgi konu-
sunda kişisel bir vahye ihtiyaçları ol-
duğuna inanıyorum. Bunun, bir Hıris-
tiyan olarak zaferli yaşamın üzerinde 
durması gereken temel olduğuna ina-
nıyorum. Tanrı’nın sevgisi hakkında 
düşünsel bilgilere değil; bir vahye ih-
tiyacımız var. Bu ancak Kutsal Ruh 
tarafından verilebilir ve her inanlı 
Tanrı’nın sevgisi hakkında derin bir 
şekilde düşündükçe, bu sevgiyi kendi 
hayatında gözlemledikçe, Tanrı’nın 
yazılı Sözü aracılığıyla o vahyi ara-
dıkça ve dua ettikçe verilecektir. 

Tanrı’nın dünyayı, İsa’yı ölmek 
üzere gönderecek kadar çok sevdi-
ğini kabul etmek oldukça kolaydır. 
Ama eğer siz yeryüzündeki tek insan 
olsaydınız, Tanrı’nın İsa’yı sadece si-
zin için ölmeye gönderecek olduğu-
na inanmanız biraz daha zor olurdu.  
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Hüsrana uğramış bir Hıristiyan 
olarak geçirdiğim yıllardan sonra 
Tanrı’nın sevgisini anladım. Tanrı 
Kutsal Ruh aracılığıyla lütufkâr bir 
biçimde sevgisini bana açıkladı. Bu, 
tüm hayatımı ve O’nunla olan yürü-
yüşümü değiştirdi. 

Bu kitapta okuyacaklarınızın Tan-
rı’nın sevgisi hakkında size yeni bir 
anlayış kazandıracağına inanıyorum. 
Bu vahyi kendinize ait hissetmeni-
zin, içinizde yeni bir açlık uyandıra-
cağına inanıyorum. Bu kitabı yavaşça 
okumanızı, inceleme konusunda bir 
yardımcı olarak kullanmanızı ve bun-
dan sonraki sayfalarda bulacağınız 
Kutsal Kitap ayetleri ve düşünceler 
üzerinde derin bir şekilde düşünme-
nizi öğütlüyorum.  

Bu kitap size alçakgönüllülükle, 
benim O’nsuz bir hiç olduğumun ve 
O’nun Sözü’ne dair ne esin ve anlayı-
şa sahipsem yalnız O’nun lütfu saye-
sinde sahip olduğumun bilincinde 
sunulmaktadır.



 

1 
Tanrı Sizi Seviyor! 

 
“Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi 

ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na 
iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, 
ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” 

Yuhanna 3:16 
 
Tanrı bir aile istiyor, bu nedenle 

bizi Kendi çocukları yapmıştır. Bizim 
bebekler gibi değil, Kendi çocukları 
gibi davranmamızı istiyor. Tanrı bi-
zim O’na bağımlı olmamızı, O’na yas-
lanmamızı, O’nu sevmemizi ve Ken-
disinin bizi sevmesine izin vermemizi 
istiyor. Kendisine güvenmemizi ve 
bir ihtiyacımız olduğunda O’na uzan-
mamızı istiyor. Sizinle kişisel bir iliş-
kiye sahip olmak istiyor.  

Çoğumuz Yuhanna 3:16’yı çok ge-
niş bir çerçevede alıp, “Evet, İsa’nın 
dünya için öldüğünü biliyorum” de-
riz. Ama bizler İsa’nın kendileri için 
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ölmüş olduğu bir insan grubu deği-
liz. İsa, teker teker her birimiz için 
öldü. İsa sizin için öldü! 

Yeryüzündeki tek insan siz olsay-
dınız, İsa sadece sizin için bile olsa, 
yine de ölürdü. Bütün o acıları sizin 
için çekerdi. O Sizin için öldü! Tanrı 
sizi bu kadar çok seviyor. Sizi sonsuz 
bir sevgiyle seviyor. 

Bir gün araba sürerken Tanrı yü-
reğime, “Joyce, sen benim gözbebe-
ğimsin!” dedi. Bu ayetin Kutsal Ki-
tap’ta olduğunu bile bilmiyordum. 
Şeytan bunun hemen ardından bir 
düşünceyle gelip, “Bu epey kibirli bir 
iddia değil mi? Kendini kim sanıyor-
sun?” dedi. Bunun üzerine kendi ken-
dime, “Bu şekilde düşünmemeliyim” 
diye düşündüm. Özel olduğumuzun, 
yetenekli ve farklı olduğumuzun bi-
lincine varmak bizim bedensel dü-
şüncelerimize ters düşer. Her biri-
miz, Babamız tarafından yanımızda-
ki insandan farklı olmak üzere yara-
tılmış birer bireyiz. 

Tam bunu düşünürken Tanrı, sü-
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per markette elmaların yanında du-
ran bir kadına ilişkin gözümde bir 
resim canlandırdı. Kadın hepsini in-
celeyip gerçekten en iyi olan elmayı 
seçti. Sonra da onu almak için tezga-
ha doğru uzandı. Tanrı’nın bana söy-
lemekte olduğu şey, benim O’na göre 
en iyi elma olduğumdu. Ben özel 
olandım. Bu doğru değilmiş gibi geli-
yor, ama biliyor musunuz, Tanrı bu-
nu her birimize söylüyor. Tanrı, sizin 
harikulade biri olduğunuzu ve geri 
kalanların hiçbir işe yaramadığını 
söylemiyor. Tanrı hepimizin özel ol-
duğunu söylüyor. Bu, Tanrı Sözü’nde 
yer almaktadır ve Tanrı Sözü hepi-
miz içindir. Siz Tanrı’nın gözbebeği-
siniz. 

Kendim hakkında böylesine güzel 
şeyler düşündüğüm için kendimi suç-
lu hissettim ve bu yüzden Tanrı’nın 
bana söylemek istediği şeyi dikkate 
almadım. Bundan iki gün kadar son-
ra Mezmur 17:8’i açtığımda şaşır-
dım. Tanrı’nın bana söylediği sözler 
oradan bana bakıyordu: “Koru beni 
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gözbebeği gibi; kanatlarının gölgesi-
ne gizle.” “Evet, bunu söyleyen ger-
çekten Tanrı’ydı. Ben Tanrı’nın göz-
bebeğiyim” dedim kendi kendime. 
Uzunca bir süre, bunu her düşündü-
ğümde kendimi çok özel hissettim. 

İnsanların yüreklerinde sevilmek 
için şiddetli bir açlık, derin bir özlem 
ve arzu bulunur. Tanrı bizi bu şekil-
de yaratmıştır. Birçok insan Tanrı-
nın dünyayı ve İsa’yı sevdiğine ina-
nır, ama Tanrı’nın kendilerini sevdi-
ğine inanmakta zorlanır. Buna karşın 
Tanrı Sözü, Tanrı’nın onları İsa’yı 
sevdiği kadar sevdiğini öğretir. Tanrı 
sizi İsa’yı sevdiği kadar seviyor. Yu-
hanna 5:20’ye bakalım: 

 

“Baba Oğul'u sever ve yaptıkları-
nın hepsini O'na gösterir. Şaşasınız 
diye O'na bunlardan daha büyük iş-
ler de gösterecektir.” 

 

Tanrı burada, “Ben bütün bu ha-
rika şeyleri ve bunlardan daha bü-
yük olanlarını İsa aracılığıyla yapıyo-
rum ki, hayret edesiniz” demektedir 
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(yazarın açıklamalı yorumu). Bir şe-
ye hayranlık duymanın, Tanrı’nın 
yapmakta olduğu bir şey karşısında 
huşu duymanın güzel bir şey oldu-
ğunu biliyor musunuz? 

Bu ayetleri okuyoruz, ama sık sık 
Tanrı’nın bizim için yapmayı istediği 
şeyi gözden kaçırıyoruz. Tanrı bizle-
rin İsa aracılığıyla yaptığı büyük işle-
re bakıp hayret ve hayranlık duya-
rak, “Vay canına, Tanrım, İsa aracılı-
ğıyla yaptığın şey ne harika!” deme-
mizi ister. Bundan sonra Kutsal Ki-
tap’ta, İsa’nın, “Size doğrusunu söy-
leyeyim, benim yaptığım işleri, bana 
iman eden de yapacak; hatta daha 
büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben 
Baba'ya gidiyorum” dediği Yuhanna 
14:12’ye bakmamızı ister.  

Tanrı aynı şeyleri sizin aracılığı-
nızla da yapacaktır. Siz bunlardan 
daha da büyük işler yapacaksınız, 
çünkü İsa Babası’na gitmiştir. Buna 
inanıyor musunuz? Tanrı’nın sizi 
sevdiğine ve sizi kullanacağına ger-
çekten inanıyor musunuz? 
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Bir gün Rab bana şöyle dedi: “Joy-
ce, onlara olan sevgimden ötürü in-
sanlar için her gün birçok şey yapı-
yorum, ama bunları hiç görmüyorlar. 
Bunları hiç fark etmiyorlar bile. Sana 
tek bir örnek vereyim. Her gün gü-
neşe dönüp ona, ‘Doğ’ dediğimde, 
bunu Joyce için, Betty için, Jamie için, 
(buraya kendi isminizi ekleyin) için 
yaptım.” 

Durup bunu bir düşünün. Güneş 
gökyüzünde her gün sizin için yükse-
liyor. Evet, güneş! Biz ise bunu hiç 
önemsemiyoruz. Her gün güneşin 
doğacağını biliyoruz. Ancak o sizin 
için doğuyor. Yağmur, mevsiminde 
yağdığında sizin için yağar. Kar geldi-
ğinde, sizin için gelir. Tanrı sizi işte 
bu kadar çok seviyor! 

 

Tesniye 7:9 şöyle yazılıdır:  
 

“Tanrınız RAB'bin Tanrı olduğu-
nu bilin. O güvenilir Tanrı'dır. Kendi-
sini sevenlerin, buyruklarına uyanla-
rın bininci kuşağına kadar antlaşma-
sına bağlı kalır, sevgisini gösterir.”  
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Sizce bin nesil, Tanrı’nın sevgisin-
den yararlanmanız için yeterince 
uzun bir süre mi? Gördüğünüz gibi 
Tanrı sonsuz bir Tanrı’dır ve Tanrı’yı 
yoramazsınız. Birçoğumuz başarısız-
lıklarımız ve yüzümüze gözümüze 
bulaştırdığımız şeylerle Tanrı’yı yor-
duğumuzu düşünürüz, ama böyle bir 
şeyi asla yapamazsınız. Sevgi yorula-
maz; Tanrı’nın sizi sevmemesini sağ-
layamazsınız. Sevgi, Tanrı’nın yaptığı 
bir şey değildir. Tanrı’nın olduğu şey-
dir.  

Tanrı, yeryüzüne gelmiş olan en 
pis günahkârı, İsa’nın yüzüne tükü-
rüp, “Seninle ilgili hiçbir şeyi istemi-
yorum; cehenneme gitmek beni ta-
mamıyla tatmin ediyor” diyebilecek 
günahkârı bile seviyor. O halde se-
çilmiş ve Tanrı’nın amacı için ayrılmış 
olanları nasıl sevmezlik edebilir? 

Siz, “Ben İsa’yı kalbime kabul edi-
yorum ve O’nu seviyorum” demiş 
olabilirsiniz. Ama size şunu soruyo-
rum: Tanrı’nın sizi sevdiğine ne kadar 
inanıyorsunuz? 
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Bu sizin için çok basit bir mesaj: 
Tanrı sizi seviyor. Bu, Tanrı’nın sizin 
bütün diğer şeyleri anlamanız için 
atması gereken esas temeldir. 

Başka ne öğrenirseniz öğrenin, ne 
kadar sıkı bir şekilde çalışır ve Tan-
rı’yla ilgili konuları araştırırsanız 
araştırın, eğer Tanrı’nın sizi sevdiği 
gerçeğini kabul edemezseniz fazla 
bir ilerleme kaydedemeyeceksiniz. 
Tanrı’nın size olan sevgisi imanını-
zın, günahtan özgür oluşunuzun ve 
başka insanlara korkmadan hizmet 
etme yeteneğinizin temelidir. Tan-
rı’nın size duyduğu sevgiyi kabul ede-
cek misiniz? 

 
Tanrı sizi seviyor! 



 

2 
Ben Yeterince  

İyi Miyim? 
 

“Ümit de düş kırıklığına uğratmaz. 
Çünkü bize verilmiş olan Kutsal Ruh 
aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yürekle-
rimize dökülmüştür. 

 “Evet, biz daha çaresizken [kendi 
kendimize yardım edemeyecek durum-
dayken] Mesih, belirlenen zamanda 
tanrısızlar için (onların yerine) öldü.  

“Bir kimse doğru insan için güç 
ölür, ama iyi bir insan için belki biri 
ölmeyi de göze alır. 

“Tanrı bize olan sevgisini şununla 
kanıtlıyor: Biz daha günahkarken, 
Mesih bizim için öldü.  

“Böylece şimdi O'nun kanıyla ak-
landığımıza (beraat ettiğimize, doğru 
kılındığımız ve Tanrı’yla doğru ilişki-
ye kavuşturulduğumuza) göre, O'nun 
aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kur-
tulacağımız çok daha kesindir.  
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“Çünkü eğer biz Tanrı'nın düş-
manlarıyken Oğlunun ölümü saye-
sinde O'nunla barıştıksa, barışmış 
olarak Oğlunun [diriliş] yaşamıyla 
kurtulacağımız (her gün günahın ege-
menliğinden kurtarılacağımız) çok 
daha kesindir.” 

Romalılar 5:5-10  
 
Birçoğumuz Tanrı’nın bizi, biz iş-

leri yüzümüze gözümüze bulaştır-
madığımız sürece sevdiğine inanabi-
liriz. Çoğu kişi kendilerinden çok faz-
la hoşlanmaz, bu yüzden de Tanrı-
nın onlardan pek etkilenmediği so-
nucuna varırlar. Buna karşın Kutsal 
Kitap, “İnsan ne ki, onu göz önüne 
alasın” der (Mezmur 8:4). Bizler yal-
nızca Tanrı’nın yarattıklarıyız. Tanrı 
bizi sevdiği için sever. Tanrı sevgidir 
(1.Yuhanna 4:16).  

Tanrı sizi seviyor; siz özelsiniz. 
Bu, sizin farklı ve eşsiz olduğunuz 
anlamına geliyor. Sizin benim gibi, 
benim de sizin gibi olmam gerekmi-
yor. Her ikimiz de başka birisi gibi 
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olmaya çalışırsak, çok mutsuz olu-
ruz. Böyle yapmanın sağladığı tek 
şey, Şeytan’a size yeterince iyi olma-
dığınızı söyleme fırsatıdır. Olay şu ki, 
söz konusu Tanrı olduğunda, “yete-
rince iyi” olmanız gerekmez.  

İsa’nın sizin uğrunuza ölmesinin 
sebebi sizin harikalığınız mıydı? Yok-
sa size duyduğu sevgi miydi? Kutsal 
Kitap, İsa sizi, sizin için ölecek kadar 
çok sevdiyse, şimdi O’nun kanıyla 
aklanmış olduğunuza göre sizi artık 
daha da çok sevdiğini söylüyor (Ro-
malılar 5:8,9). Tanrı sizi, gündelik 
hatalarınızı örtecek kadar çok sevi-
yor. Tanrı sizi, bugünü güç ve zafer 
içinde bitirmenize yardım edecek ka-
dar seviyor. 

Tanrı bir gün bana, bizim hatala-
rımızı ve kusurlarımızı nasıl gördüğü 
hakkında bir örnek verdi. Her zaman 
annesinin ev işi yaptığını gören üç ya 
da dört yaşlarında küçük bir çocuk 
düşünün. Annesini o kadar çok sevi-
yor ki, bir kova su ve küçük bir bez 
alıp pencerenin önüne gider. Pence-
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reyi iyice ovar, sonra birkaç kağıt 
havlu alıp camları siler.  

Tabii ki, camda yer yer izler, bu-
laşmış kirler ve sabun kalmıştır. Bu-
nu yaparken de en iyi temizlik bezi-
nizi kullanmış olduğunu fark eder, 
çok kızarsınız. Ama içeri girip o tatlı 
sesiyle, “Anne, anne, bak camı sildim. 
Senin için temizlik yaptım. Seni sevi-
yorum anne” der.  

Sevgi dolu bir anne, “Harika bir 
şey yaptın. Yardım ettiğin için teşek-
kür ederim” der. Sonra çocuk başka 
bir yerde başka bir şeyle meşgulken 
onun kirlettiklerini temizler. Daha 
sonra da ona bir daha böyle yapma-
masını tembihler.  

Tanrı bana, Kendisinin de bizim 
için böyle yaptığını söyledi. Her za-
man bizim kirlettiklerimizi temizler. 
Eğer elinizden gelenin en iyisini ya-
pıyorsanız, Tanrı’nın sizden bekledi-
ği sadece budur. Tanrı sizden yap-
maya gücünüzün yetmediği bir şeyi 
yapmanızı beklemez. Eğer siz, “Sen 
haklısın, ben hatalıyım Rab. Ben de-
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nedim, ama değiştiremiyorum” de-
meye razıysanız, O sizi değiştirebilir. 
Değiştirecektir de. Çünkü Kendi yar-
dımı olmadan sizin kendinizi daha 
iyi kılamayacağınızı bilir. 

 

“Tanrı’nın yollamış olduğu kişi, 
Tanrı’nın sözlerini [Tanrı’nın Kendi 
mesajını] söyler. Çünkü Tanrı, Ruh’u 
ölçüyle vermez.  

 

“Baba Oğul’u sever ve her şeyi 
O’na emanet etmiştir.” 

Yuhanna 3:34, 35 
 
Bir gün Kutsal Kitap’ı incelerken 

bu ayetin üzerinde derin bir şekilde 
düşünüyordum. Tanrı’nın bize Ru-
hunu ölçüyle vermediğinin bilincine 
varınca sevinçten ağladım. Tanrı bi-
ze sadece şundan bir parça, bundan 
bir parça vermez. 

Bunun yerine, “İşte, bendeki her 
şeyi al!” der. Bugün Tanrı’nın gücü-
nün ve sevgisinin her damlası kulla-
nımınıza hazırdır. Tanrı sizin ihtiya-
cınız olan her şeye sahiptir ve bunla-
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rı almanızı ister. Neden mi? Çünkü 
sizi seviyor. Bunu hak etmek için ye-
terince iyi olmanız gerekmez. Çünkü 
bunu hak etmek için zaten yeterince 
iyi olamazsınız. Yeterince güzel ya da 
yeterince akıllı olmanız gerekmez. 
Tanrı bunu size vermeyi istiyor. 
Çünkü sizi seviyor.  

Tesniye 7:6, 7’de Tanrı şöyle der:  
“Çünkü sizler kutsal ve Rabbiniz 

Tanrı için ayrılmış insanlarsınız; Rab-
biniz Tanrı sizi, yeryüzündeki bütün 
halkların içinden Kendisine özel bir 
halk olmanız için seçmiştir. 

Rab sizi, diğer halklardan sayıca 
daha çok olduğunuz için sevmedi ve 
seçmedi, çünkü siz bütün halklar için-
de sayısı en az olandınız.” 

 

Tanrı, İsraillileri özel halkı olma-
ları için seçmişti. Bugün bizler de ki-
lise olarak gerçek ruhsal İsrail’iz. Bu 
yüzden bu ayet, onlar için olduğu 
kadar sizin için de geçerlidir. Tanrı, 
“Ben sizi yeryüzündeki en geniş oy-
mak olduğunuz için seçmedim” diyor. 
Kendimize uyarlarsak, “Ben sizi her 
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şeyi tam olarak doğru yaptığınız ya 
da çok harika olduğunuz için seçme-
dim” diyor. 

Tanrı, onların herkesten daha az 
sayıda olduğunu söylüyor. Eğer be-
nim gibiyseniz, kurtulmadan önce 
belki de herkesten daha kötü oldu-
ğunuzu düşünüyorsunuzdur. Buna 
karşın 8. ayette, Tanrı şöyle der:  

“Ama Rab sizi sevdiğinden ve ba-
balarınıza yemin ettiği andı yerine 
getirmeyi istediğinden Rab sizi güçlü 
bir elle çıkarttı ve sizi kölelik evinden, 
Mısır kralı Firavun’un elinden kur-
tardı.” 

 

Bu, sevinçten bağırmayı gerekti-
recek bir şeydir! Tanrı, “Seni sevdim 
ve sana senin kutsal olduğunu söyle-
dim. Sana özel olduğunu söyledim. 
Seni iyi ve harika olduğun için değil, 
seni sevdiğim için seçtim” diyor. Tan-
rı sizin bugün ne yapmanızı istiyor 
biliyor musunuz? O’nun sevgisini ka-
bul edip almanızı istiyor. 

Çoğumuz için kendinden hoşlan-
mamak en büyük sorundur. Tanrı’nın 
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bizi sevdiğine inanmayız, hatta kim-
senin bizi sevdiğine inanmayız. “Na-
sıl sevebilirler ki, ben çok kötü bir du-
rumdayım” diye düşünürüz. Pislik ve 
çirkin biri olduğunuza inanıyorsanız 
o zaman bir pislik gibi ve çirkin biri 
gibi düşünecek, görünecek ve davra-
nacaksınız. Kendi yüreğinizde taşıdı-
ğınız imajınızın ötesine geçemezsiniz. 

Benim en büyük sorunum, ken-
dimden hoşlanmamamdı. Vaktimin 
en az yüzde 75’ini kendimi değiştir-
meye çalışarak geçirirdim. Çok fazla 
konuştuğumu düşünürdüm, bunun 
için sessiz kalmaya çalışırdım. Sonra 
da sessiz kaldığım için moralim bo-
zulurdu; herkes neden suskun oldu-
ğumu bilmek isterdi. Ben de, “Ama 
siz bana çok konuştuğumu söylediniz. 
Beni rahat bırakın. Sadece sessiz kal-
maya çalışıyorum” diye düşünürdüm. 

Bu sorunu kaç yıl çektiğimi anla-
tamam size! Suskunluğuma rağmen 
dilimden ötürü yine de başım derde 
giriyordu. Konuşmayı seven kişiler, 
daha çok sessiz kişilerle evlenir. Bu 
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da çenenizin düşüklüğünü bir kez 
daha gözler önüne serer. Şeytan bu-
nu size sürekli olarak hatırlatacaktır. 
İşte buna suçlanma denir.  

Tanrı sizin suçlanmadan özgür kı-
lınmanızı istiyor. Ama özgür olmak 
iman ve cesaret gerektirir. Kendinizi 
ne kadar suçlu hissederseniz hisse-
din, bunun yapmış olduğunuz tek bir 
şeyin bile bedelini ödemeyeceğini bi-
liyor musunuz? Yanlış bir şey yaptı-
ğınızda Tanrı’nın sizi sevdiğine inan-
mak çok zordur. 

Bütün bu süre içinde Şeytan size 
ne kadar kötü, pis ve çirkin olduğu-
nuzu hatırlatarak saldırır. “Şimdi işin 
bitti” der. “Kendini ne sanıyorsun? 
Tanrı seni hiçbir zaman bereketle-
meyecek, seni pis ve çirkin şey. Şim-
di kimseye tanıklık edemezsin. Hiç-
bir şeyi doğru dürüst yapamazsın.” 

İşte bu, içinizde ayağa kalkıp, 
“Baba, ben bir hata yaptım ve İsa’nın 
kanı aracılığıyla senden beni bağış-
lamanı istiyorum. Bütün içtenliğimle 
beni bağışlamanı diliyorum. Git bu-



Onları Sevdiğimi Söyleyin 
 

24 

radan Şeytan. İsa benim günahımın 
bedelini ödedi” deme cesaretine sa-
hip olma zamanıdır. Bundan sonra 
yolunuza devam edip mutlu ve se-
vinçli olursunuz. Ama siz büyük bir 
olasılıkla, “Ben hep aynı aptalca şeyi 
yapıp duruyorum” diye düşünüyor-
sunuzdur. Ben de, bu konuda suç-
lanmanın etkisinde kalmayı bıraka-
na dek böyle düşünürdüm. Yaptığı-
nız şey için suçluluk duymayı bırakın-
ca, onu yapmayı da bırakacaksınızdır.  

Suçluluk ve suçlanma sizi morali-
niz bozuk olarak ağır bir yük altında 
tutacaktır. Suçlanma duygusundan 
özgür kılınmak için cesur biri olmak 
gerekir. Cesur olmalı, imanla hareket 
etmeli ve ayağa kalkıp suçluluğa ha-
yır demelisiniz. Şeytan size, “Bu ko-
nuda kendini kötü hissetmeyeceğini 
mi söylemeye çalışıyorsun? Hiç ol-
mazsa birkaç saatliğine kendini kötü 
hissetmelisin. Yaptığın şey gerçekten 
kötü bir şeydi” der. Sizin söylemeniz 
gereken tek şey, “Hayır, öyle olmadı-
ğına eminim. Bu konuda kendimi hiç 
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de kötü hissetmeyeceğim” olmalıdır. 
İlk birkaç deneme zor olur, ama son-
ra alışırsınız. 

Yeşaya 53:5,6 ve 11’nci ayetlerde, 
İsa’nın günahlarımızla birlikte suçlu-
luğumuzu da taşıdığı yazılıdır (ve bu 
suçlanmayı da içerir). Şeytan sizin 
bu konuda özgür kılınmanızı iste-
mez. Neden? Çünkü eğer kendinizi 
suçlanmış hissediyorsanız, Tanrı’nın 
sevgisinin tadını gerçekten çıkara-
mazsınız. Suçlanmak sizi Tanrı’dan 
ayırır ve sizinle Tanrı’nın arasına çe-
lik bir duvar gibi girer. Suçluluk duy-
gusu içindeyken Baba Tanrı’yı gö-
remezsiniz. Görebildiğiniz tek şey, 
önünüzdeki suçluluk ve günahtır. 

Suçlanmaktan özgür olarak yaşa-
yın ve Tanrı, Kendi lütfunun sizin gü-
nahınızı bile örtmeye yeterli olduğu-
nu söylediğinde, bunu gerçekten kas-
tettiğine inanın. Tanrı sizi seviyor; 
lütfu ve bağışlaması karşılıksız arma-
ğanlardır. Onları bugün kabul edin! 

 
Tanrı sizi seviyor! 



 

3 
Sevgi Bir İlişkidir 

 
“Tanrı’nın bize olan sevgisini ta-

nımış (anlıyoruz, kabul ediyoruz, bi-
lincindeyiz, gözlemleyerek ve dene-
yimlerimizle) ve buna inanmışızdır 
(yapışıyoruz, imanımızı koyuyoruz ve 
güveniyoruz). Tanrı sevgidir, sevgide 
yaşayan, Tanrı’da yaşar, Tanrı da 
onda yaşar.” 

1.Yuhanna 4:16 
 
Tanrı’nın sevgisinin bilincine ve 

farkına nasıl daha çok varabilirsiniz? 
Tanrı sizi ne kadar çok severse sev-
sin eğer bunun bilincinde ve farkın-
da değilseniz bunun size bir yararı 
dokunmayacaktır. Birisi size fazla 
sevgi gösterirse, bunun size kendini-
zi ne kadar iyi hissettirdiğini bilirsi-
niz. Kendinizi o kadar iyi ve harika 
hissedersiniz ki, adeta uçarsınız. Çün-
kü birisinin sizi sevdiğini bilirsiniz. 
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Tanrı sizi seviyor ve size bu sevgiyi 
göstermeyi istiyor. Sizin Kendisiyle 
her gün vakit geçirmenizi istiyor.  

Sizin Tanrı’yla gerçekten kişisel 
bir ilişkiniz var mı? Uzun bir süre 
önce kurtulmuş olmanız Tanrı’yla 
zengin bir arkadaşlığın tadını çıkart-
tığınız anlamına gelmez. Sabahleyin 
gözlerimi açtığımda düşündüğüm ilk 
şey Tanrı’dır. Geceleyin yatağa yattı-
ğımda da düşündüğüm en son şey 
Tanrı’dır. Gün boyu da aklımda Tanrı 
vardır. Bütün dünyada Tanrıma 
hizmet etmek ve O’nu hoşnut etmek-
ten daha çok istediğim hiçbir şey 
yoktur. Bu, bunu elde etmek için bı-
rakacağınız her şeye değer.  

İçimizde yalnızca Tanrı’nın dol-
durabileceği, Tanrı ‘biçiminde’ bir 
boşluk vardır. Ardından koştuğunuz 
ya da arzuladığınız başka hiçbir şey 
o yeri dolduramaz. Kendi kendinize, 
“Ben bunu zaten biliyorum, ben 
İsa’yı kabul ettim” diyor olabilirsiniz. 
Ama İsa’yı her an, her gün, her du-
rumda kabul ediyor musunuz? Tan-
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rı’nın sevgisini kabul ediyor musu-
nuz? 

Tanrı sizi seviyor ve siz O’nun için 
özelsiniz. Tanrı bizleri, Kendisiyle 
paydaşlık etmemiz için yarattı. Bu 
O’nun sizin hayatınız için en büyük 
arzusu ve kusursuz isteğidir. Her sa-
bah tahtından eğilip, “Günaydın, seni 
seviyorum” der.  

Bir arkadaşım bir keresinde dua 
ederken bir görüm görmüştü. Göksel 
Baba’nın Amerika’da, sabahleyin ye-
ni yeni uyanmakta olan insanları ev-
lerinde ziyaret ettiğini görmüştü. 
Onların evlerine arkadaşlık ve soh-
bet etmeye hazır olarak gitmişti. Ma-
sanın yanına bir sandalye çekip 
oturmuştu. İnsanlar hiç durmadan 
gidip gelmişlerdi. Tanrı’ya, “Daha 
sonra. Burada biraz daha bekle, bu 
işimi de yaptıktan sonra Seninle ko-
nuşacağım. Seninle daha sonra arka-
daşlık edeceğim. Daha sonra Tanrı, 
daha sonra Tanrı” diyorlardı. 

Günün sonunda Tanrı’nın üzüntü 
içinde omuzları sarkık bir biçimde 
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evden ayrıldığını gören kızın yüreği 
hüzünle dolmuştu. Hiç kimse o gün 
Tanrı’yla konuşmaya gelmemişti.  

“Fazlasıyla meşgul” olmayın. Eğer 
dua edip Tanrı’yla vakit geçirmek için 
zamanınız yoksa, o zaman fazlasıyla 
meşgulsünüz demektir. O’nu ne ka-
dar çok sevdiğinizi söylemek için ge-
rekli zamanı Tanrı’ya ayırın. Her şey 
gelip geçtiğinde ve bağırıştan başka 
her şey bittiğinde, geride Tanrı’dan 
başka hiçbir şey kalmayacak. Hepsi 
bu! O zamana kadar Tanrı’yla canlı 
bir ilişki kuramamışsanız, o noktada 
bu ilişkiyi kurmak için biraz geç kal-
mış olacaksınız. Bu, sizin cennete git-
meyeceğiniz anlamına gelmez, ama 
zaferli bir yaşam sürmenin sevincini 
kaçırmış olacaksınız.  

Size, bütün bir yılı Tanrı’nın sizi 
sevmesine izin vererek geçirmenizi 
öneriyorum. Kendi gücünüze daya-
narak imanla hareket etmeye, Tan-
rı’nın iman ve güç dolu inanlısı ol-
maya çalışmayı bırakın. Her şeye bi-
raz ara verip küçük çocukların yap-
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tığı gibi yapın. Sadece Göksel Baba-
nızın kucağına tırmanın ve Tanrı’nın 
sizi sevmesine izin verin. Önce O’nun 
sizi sevmesine izin vermeden, siz de 
O’na sevginizi sunamazsınız. 

1.Yuhanna 4:16’da şöyle yazılıdır:  
 

“Tanrı’nın bize olan sevgisini ta-
nımış (anlıyoruz, kabul ediyoruz, bi-
lincindeyiz, gözlemleyerek ve dene-
yimlerimizle) ve buna inanmışızdır 
(yapışıyoruz, imanımızı koyuyoruz ve 
güveniyoruz).”  

 

Bu sabah kalktığınızda Tanrı’nın 
sizi ne kadar çok sevdiğini düşüne-
rek biraz vakit geçirdiniz mi? Sabah-
leyin ilk kalktığınızda genelde hiçbir 
şey yapmayı istemezsiniz. Ama be-
deninizi harekete geçirmeli, bu amaç-
la ağzınızı kullanmalısınız ve iç var-
lığınızın ayaklanıp her tür harika şe-
yi yapmasına izin vermelisiniz. 

Sabahleyin kalktığınızda, “Ey Ba-
ba, beni çok sevdiğin için Sana teşek-
kür ediyorum. Benim uğruma ölmek 
üzere İsa’yı gönderdiğin için Sana te-
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şekkür ediyorum. Baba, Kutsal Ruh’la 
birlikte olduğum için Sana teşekkür 
ediyorum. Diriliş gücünün bende ya-
şıyor olmasından ötürü Sana teşek-
kür ediyorum. Ey Rabbim, bugün git-
tiğim her yerde bir bereket oldu-
ğumdan ötürü Sana teşekkür ediyo-
rum. Tanrım, Sen beni seviyorsun. Sen 
beni burada, kendi küçük evimdey-
ken seviyorsun. Sen beni seviyorsun! 
Ben Senin özel çocuğunum. Ben Se-
nin gözünün bebeğiyim. Sen beni se-
viyorsun!” demeye başlamalısınız.  

Kendi kendinize konuşarak ken-
dinizi Tanrı’nın sevgisiyle çevrili ol-
duğunuzun ve bu sevgiye batmış ol-
duğunuzun farkına ve bilincine var-
dırmalısınız. Kutsal Kitap, Tanrı’nın 
ellerinin ayasında sizin bir resmini-
zin olduğunu söyler (Yeşaya 49:16). 
Onu orada, “Bak, onu görüyor musu-
nuz? Ah, ne kadar güzel, değil mi? 
Onu çok seviyorum. Ellerimin aya-
sındaki çocuklarıma bir bakın” der-
ken gözlerimin önüne getirebiliyo-
rum. Sizi, sizi sevdiğinin ve sizinle 
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paydaşlık etmenin özlemini duydu-
ğunun sürekli bir hatırlatıcısı olarak 
orada tutuyor. 

Tanrı’nın önünde minnettar ol-
mayı ve bir arkadaşlık ilişkisi geliş-
tirmeyi unutmayın. Bazen duada ye-
re kapanıp Tanrı’ya kurtulmuş oldu-
ğunuz için teşekkür etmeniz gerekir. 
Bir kez olsun her şeyi bir kenara bı-
rakarak Tanrı’yı sevin. 1.Yuhanna 
4:16,17’yi okumaya devam edin:  

 

“Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan, 
Tanrı’da yaşar, Tanrı da onda yaşar. 

“Yargı gününde cesaretimiz olsun 
diye sevgi böylelikle içimizde yetkin 
kılınmıştır.” 

 

Tanrı’nın sizi sevdiğini bilmek si-
ze cesaret verir; O’nun sadakatine 
güvenmenize yardım eder. 

Tüm bereketlere –daha büyük bir 
iman, günah karşısında zafer, şifa, 
refah ve sevinç– ancak Tanrı’nın sizi 
sevmesine izin vererek kavuşabilir-
siniz. Ne var ki, bizler bunu birçok 
kez ters yüz edip, “Ama, benim Tan-



Onları Sevdiğimi Söyleyin 
 

34 

rı’yı sevmem gerekiyor” diye düşü-
nürüz. Ben, ilk önce sizin, Tanrı’nın 
sizi sevmesine izin vermeniz gerek-
tiğini düşünüyorum. Tanrı’nın sizi 
sevmesine izin vermeden önce sizin 
de Tanrı’ya olan sevginizi dışa vura-
bileceğinize inanmıyorum.  

Size Tanrı’yla arkadaş olmanızı 
ve Tanrı’yla bu arkadaşlığın ne denli 
gerekli olduğunu söyleyebilirim, ama 
bunu nasıl yaparsınız? Tanrı bana 
Kendisiyle arkadaşlık etmemi söyle-
diğinde kanepeye oturup, “Peki şimdi 
ne yapmalıyım, Tanrım?” diye sor-
muştum. Öyle! Tanrı’yla nasıl arka-
daşlık edeceğimi bilmiyordum, çün-
kü o sırada hâlâ Tanrı’nın beni ger-
çekte ne kadar çok sevdiğinin farkın-
da değildim.  

İnsanların sizi sevdiğinden emin 
değilseniz duygularınızı nasıl ifade 
edebilirsiniz ki? Nasıl olur da onlara 
hayran olup onları sevebilirsiniz? Ap-
tal yerine konulmaktan korkarsınız. 
Kendinizi, sizi sevecek ve kabul ede-
ceklerini bildiğiniz insanların arasın-
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da rahat hissedersiniz. Kocama baş-
ka kimseye söyleyemeyeceğim, ya-
pamayacağım şeyleri söyleyip yapa-
bilirim, çünkü beni sevdiğini bilirim. 
Aynı şey Tanrı için de geçerlidir.  

Bu yüzden bir adım atıp yeni bir 
başlangıç yapın. Tanrı’ya bir fırsat ta-
nıyın, O Kendisiyle nasıl arkadaşlık 
edebileceğinizi size öğretecektir. Şim-
di kendinize şu soruyu sorun: Ben 
Tanrı’nın yanında rahat mıyım? 

 
Tanrı sizi seviyor! 
 



 

4 
Sevgi, Güven ve İman 

 
“Mesih İsa’da ne sünnetlilik ne de 

sünnetsizlik bir işe yarar; yalnız sev-
giyle etkin olan imanın değeri var-
dır.” 

Galatyalılar 5:6 
 
Çoğumuz imana sahip olmaya ça-

lışmakla çok zaman harcarız. İman 
olmadan Tanrı’yı hoşnut etmenin 
imkansız olduğunu biliriz (İbraniler 
11:6). Bu yüzden de daha çok imana 
sahip olmaya çalışıp dururuz. Ama 
iman yürektendir ve buna ancak 
Tanrı’yla sevgi dolu bir ilişki aracılı-
ğıyla sahip olabilirsiniz. Ben size 
imanı öğretemem, ama size imanın 
ilkelerini öğretebilir ve sizde bu ko-
nuda bir açlık uyandırabilirim. Öyle 
ki, siz de bunu elde etmek için her 
şeyi yapacak hale gelebilesiniz. İman 
sadece Tanrı’dan vahiyle gelir.  
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İmana sahip olmakla ve Tanrı’yı 
hoşnut etmekle bu kadar çok uğraş-
mayı bırakın. Bütün bu zaman ve ça-
bayı Tanrı’yı sevmek için harcayın. 
Bütün günü O’nu severek ve O’nun 
sizi sevmesine izin vererek geçirin. 

 
“Gözle görülene değil, imana da-

yanarak yaşarız [yaşamlarımızı ve 
davranışlarımızı insanın Tanrı’yla ve 
doğaüstü şeylerle ilişkisiyle ilgili ka-
nımız ve inancımızla, güven ve kutsal 
bir gayretle düzenler, böyle davranı-
rız ve yaşarız].” 

2.Korintliler 5:7 
 
Bir keresinde Kutsal Kitap’ı okur-

ken Tanrı yüreğime bazı sözler söy-
lemeye başladı. Ben imanla yaşama-
ya çalışıyorum. Yaşamımın her ala-
nında imanla yaşamayı istiyorum. 
Kutsal Kitap’ın 2.Korintliler 5:7’de 
dediği gibi, bizler yaşamlarımızı ve 
davranışlarımızı insanın Tanrı’yla 
olan ilişkisine dayalı inancımızla dü-
zenliyoruz. 
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Başka bir deyişle, ben yalnızca 
Tanrı’yla olan ilişkim hakkında inan-
dıklarımı temel alarak imanla yürü-
yebilirim. Bunu anlıyor musunuz? 
Kendisinin doğru olmadığını düşü-
nen birisi, imanla yürümeyi unutsa 
iyi olur. Tozların içinde debelenen 
kokuşmuş bir solucan olduğuna ve 
Tanrı’nın kendisini sevmediğine ina-
nan kişi de imanla yürümeyi unutsa 
iyi olur. Birçok insan imanla yürü-
meye çalışmaktadır, ama yürekleri 
diğer şeylerden yoksundur. 

Galatyalılar 5:6, iman sevgiyle et-
kin olur der. Tanrı benim yüreğime 
şunu koydu: “Herkes bu ayetin, eğer 
başka insanları sevmezlerse, imanla-
rının etkin olmayacağı anlamına gel-
diğini düşünüyor. Aslında hiç de bu 
anlama gelmiyor. Gerçekte, onları ne 
kadar sevdiğimi bilmiyorlarsa iman-
ları etkin olmayacaktır.” İman, sevgi 
olmadan etkin olmayacaktır. Ama bu 
sizin başka insanları sevme yetene-
ğiniz değildir. Sizin, Yüce Tanrı’nın 
sizi sevmesine izin verişinizdir.  



Onları Sevdiğimi Söyleyin 
 

40 

Bunda büyük bir fark vardır. Tan-
rı’ya güvenmek ve imanla yürümek, 
O’na dayanmak ve her şey için O’na 
güvenmektir. Bunu, karşınızdaki ki-
şinin sizi sevdiğini bilmiyorsanız ya-
pamazsınız. Unutsanız daha iyi olur. 
Tanrı’nın sizi sevdiğini bilmiyorsanız, 
hiçbir zaman Tanrı’ya güvenemeye-
ceksiniz.  

Eğer Tanrı’nın sizi ne kadar sev-
diğini gerçekten bilseydiniz, şifa al-
ma konusunda daha az sıkıntı çeker-
diniz. Parasal ihtiyaçlarınızın karşı-
lanması konusunda daha az sıkıntı 
çekerdiniz.  

Alamayışınızın nedeni, Tanrı’nın 
size vereceğine gerçekten, tamamen 
inanmamanızdır. “İnanmak istiyo-
rum, ama buna nasıl inanabilirim?” 
diyebilirsiniz.  

Tanrı’nın sevgisine sahipsiniz ve 
bütün yapmanız gereken Tanrı size 
gösterdiğinde bunun farkına varma-
nızdır. Kutsal Kitap, “Biz ise seviyo-
ruz. Çünkü önce O bizi sevdi” der 
(1.Yuhanna 4:19). Tanrı’nın önce sizi 
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sevdiği gerçeği konusunda size gü-
vence verilmeden sizin Tanrı’yı sev-
meniz imkânsız olurdu.  

Hepsi içinizde, yüreğinizin derin-
lerindedir. Oradadır! Tanrı sizi sevi-
yor! Siz harikasınız! Siz güzelsiniz! Siz 
değerlisiniz! 

Şahanesiniz! Tanrı sizi seviyor! 
Dünyadaki hiç kimse, sizi hiçbir za-
man Tanrı’nın sizi sevdiği gibi sev-
meyecektir. 

Sizin Tanrı’dan başka hiç kimseye 
ihtiyacınız yok, ama Tanrı size haya-
tınızda başka insanlar da verecektir. 
Gerçek şudur ki, siz ve Tanrı’dan 
başka kimse olmasa bile, hayatınız 
iyi bir şekilde devam eder. Tanrı si-
zin en iyi arkadaşınız olur. Eğer bir 
eşiniz yoksa Tanrı sizi yalnız bırak-
maz. Eğer anneniz ya da babanız 
yoksa sizin anneniz ve babanız olur. 

Tanrı sizi bu kadar çok seviyor. 
Bundan ötürü O’na herhangi bir şey 
için iman edebilirsiniz. Sizi o kadar 
çok seviyor ki, ona sahip olmanızı is-
tediğini bilirsiniz. Tanrı’nın ona sa-
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hip olmanızı istediğini bilene dek 
hiçbir zaman, hiçbir şey almak için 
yeterli imanla hareket edemeyecek-
siniz. 

İman, Tanrı’nın sizi sevmesine izin 
vererek etkin olur. Sizin gidip başka 
birini sevme yeteneğinizle etkin ol-
maz. Tanrı’nın sizi sevmesine izin 
verin ve bütün gün Tanrı’ya, “Tan-
rım, beni sevdiğini biliyorum. Hamt 
olsun! Baba, Sana şükrediyorum. İs-
mini yüceltiyorum” deyin. 

Smith Wigglesworth, Tanrı’nın 
büyük bir elçisiydi. Birisi kendisine 
dua ederken çok zaman harcayıp 
harcamadığını sormuştu. O da, “Çok 
ender olarak 30 dakikadan uzun sü-
ren dualar ederim. Ama dua etme-
den 30 dakika geçirdiğim zaman da 
çok enderdir” diye yanıt vermişti. Bir 
keresinde de Tanrı’yla herhangi bir 
iletişimi olmadan on beş dakikadan 
uzun vakit geçirirse, tövbe etmek zo-
runda kaldığını söylemişti.  

Bizler işi ters tarafından yapmaya 
çalışıyoruz. Bunun gerçekleşmesini 
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kendi işlerinizle sağlayamazsınız. 
Tanrı’nın sizi bereketleyecek olması-
nın sebebi Tanrı’nın sizi seviyor ol-
masıdır. Bunu tıpkı kurtuluşunuzu 
verdiği şekilde size verecektir.  

Ailenizin bir üyesinin ya da başka 
birinin kurtulmasını çabalamakla 
sağlayamayacaksınız. Tanrı’nın sizi 
sevmesine izin verin. O zaman aile 
üyelerinizi gördüğünüz zaman onları 
sevmeye hazır olacaksınız. Kutsal Ki-
tap size, onları severseniz ve onları 
kendi sözleriniz ve bütün süslü yol-
larınızla kazanmaya çalışmayı bıra-
kırsanız, onları İsa’ya çekeceğinizi 
söyler. Tanrı’nın Ruh’u, sizin sevgi-
niz aracılığıyla ailenizi kendisine çe-
kecektir. Ama önce Tanrı’nın sizi 
sevmesine izin vermelisiniz, yoksa 
başkalarını sevemezsiniz.  

Efesliler 2:8’de şöyle yazılı: “İman 
yoluyla, lütufla kurtuldunuz. (Tan-
rı’nın hak etmediğiniz kayrasıyla)...” 
Kurtulmak için hiçbir şey yapmadığı-
nızın bilincinde misiniz? İsa bizleri 
kurtardığı zaman çok kötü durum-
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daydık ve kurtuluşumuz kesinlikle 
bizim iyi işlerimize ya da herhangi 
bir şeyi iyi yapma yeteneğimize da-
yanmıyordu. Tek bir şeyden ötürüy-
dü: Tanrı bizleri o kadar çok sevmiş-
ti ki, biricik Oğlu’nu vermişti. Öyle ki 
O’na iman eden kimse yok olmasın, 
ama sonsuz yaşama kavuşsun (Yu-
hanna 3:16).  

Lütuf aynı zamanda Tanrı’nın 
Kendi yeteneğini sizin yaşamınızda 
bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak için 
kullanmaktaki istekliliği olarak ta-
nımlanabilir. Tanrı kendi lütfuyla 
kurtulmanız için yeterli iman verdiği 
gibi, sevgisinden ötürü O’nun sizin 
iyileştiriciniz olduğuna inanmanız 
için de iman verir. Size, gereksinim-
lerinizi sağlayanın Kendisi olduğuna 
inanmanız için iman verir. 

Eğer kurtuluşunuz için verdiği 
iman sizi bütün günahlarınızdan kur-
tarmaya yeterli idiyse, aynı iman bü-
tün hayatınız boyunca bütün diğer 
gereksinimlerinizi karşılamak üzere 
içinizdedir. Tanrı’nın sizi sevdiğine 
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inanıyorsanız ve O’nu gerçekten ta-
nımaya başladıysanız, o zaman O’na 
gerçekten güvenmeye başlayacaksı-
nız. Tanrı Sözü’nün gerçekliğine ikna 
olacaksınız. Tanrı’nın size hiçbir za-
man yalan söylemeyeceğini, çünkü 
sizi sevdiğini bileceksiniz.  

Kutsal Kitap’a göre, “iman” “in-
sansal kişiliğinizin tümünün O’na 
[Tanrı’ya], O’nun gücü, bilgeliği ve 
iyiliğine tam bir güven içinde dayan-
masıdır” (Koloseliler 1:4). Tanrı’nın 
sizi sevmesine izin verdikçe, O’nu 
sevmeyi ve O’na güvenmeyi öğrene-
ceksiniz. Bunun sonunda imanınız 
olacaktır. 

 
Tanrı sizi seviyor! 



 

5 
Korkudan Özgürlük 

 
“Sevgide korku yoktur [korku ve 

endişe diye bir şey yoktur]. Tersine, 
yetkin [bütün, kusursuz] sevgi, kor-
kuyu siler atar [dehşetin tüm izlerini 
siler]. Çünkü korku cezalandırılma 
düşüncesinden ileri gelir. Korkan ki-
şi, sevgide yetkin kılınmış değildir 
[henüz sevginin tam kusursuzluğuna 
erişmemiştir].” 

1.Yuhanna 4:18 
 

Genelde, Tanrı’nın bizi sevdiğin-
den emin, O’na güvenerek yolumuza 
sorunsuz bir şekilde devam ederiz. 
Sonra ansızın bir şey bize saldırır. 

Asıl iman hırsızı, koşullardır. Ba-
şımıza gelen o kötü şeylerdir. Tan-
rı’nın sizi sevdiğine inanmakta, ko-
şullar sanki O sizi sevmiyormuş gibi 
gösterene dek pek sıkıntı çekmezsi-
niz.  

Sonra Şeytan, korku ve suçlamay-
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la sizi, sizi özgür kılacak şeyin ta ken-
disinden –Tanrı’nın sevgisinden– ayır-
mak için gelir. “Ya buna ne demeli?” 
der, “Tanrı’nın seni sevdiğini sanı-
yordum. Öyleyse neden başına kötü 
şeyler geliyor? Çok kötü bir şey yap-
mış olmalısın. Tanrı sana gerçekten 
çok kızgın.” 

Bundan sonra Tanrı’nın önündeki 
güveninizi kaybedersiniz. Eğer siz 
güven duymuyorsanız Tanrı size yar-
dım edemez. Tanrı’nın sizi sevdiğini 
bilmiyorsanız, güven ya da iman do-
lu olamazsınız. Eğer Şeytan’ın korku 
ve suçluluk yükünü kabul ederseniz, 
Tanrı’nın sizi ne kadar çok sevdiğini 
bilemezsiniz. 

1.Yuhanna 4:18’de şöyle yazılıdır: 
“... yetkin sevgi korkuyu siler atar.” 
Ben bu ayeti anlamaya çalışarak üze-
rinde derin derin düşündüm. Sonun-
da bir gün Tanrı bu ayetin anlamını 
bana açıkladı. Yetkin sevgi korkuyu 
siler atar. Bu kusursuz sevgi Tan-
rı’dır. Size duyduğu o sevginin ne 
kadar kusursuz olduğunu anladığı-
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nızda, bütün yaratılışta sizi korkuta-
bilecek hiçbir şey olmadığını görür-
sünüz. Tanrı’nın sizi sevdiğine dair 
kişisel bir vahiy almışsanız korkma-
nız imkânsızdır.  

Tanrı’nın sizi sevdiğini biliyorsa-
nız başarısızlıktan korkmak imkân-
sızdır. Tanrı’ya güveniyorsanız başa-
rısızlığa uğrayamazsınız. Başarısızlı-
ğa uğramanızın tek yolu, kendinize 
dayanıp güvenmenizdir. Tanrı’nın 
sizi sevdiğini biliyorsanız, başarısız-
lıktan korkmazsınız. Tanrı’nın sizi 
sevdiğini biliyorsanız, reddedilmek-
ten korkmayacaksınız. 

Tanrı’nın sevgisi o kadar büyük-
tür ki, her şeyi kapsar ve örter. Sizi 
kurtaran ve özgür kılan aynı Tan-
rı’nın sizi suçlayacağını mı sanıyor-
sunuz? Suçlayan Şeytan’dır. Tanrı si-
zi hayatınızdaki günah konusunda 
ikna edecektir ve size çıkış yolunu 
gösterecektir. Şeytan sizi suçlayacak 
ve size hiçbir çıkış yolu olmadığını 
söyleyecektir.  

Kutsal Kitap’ta şöyle yazılıdır: 
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“Sevgide korku yoktur [korku ve 
endişe diye bir şey yoktur]. Tersine, 
yetkin [bütün, kusursuz] sevgi, kor-
kuyu siler atar [dehşetin tüm izlerini 
siler]. Çünkü korku cezalandırılma 
düşüncesinden ileri gelir. Korkan ki-
şi, sevgide yetkin kılınmış değildir 
[henüz sevginin tam kusursuzluğuna 
erişmemiştir].” 

1.Yuhanna 4:18 
 

Birçok kişi Kutsal Kitap’ın, eğer 
beni yeterince sevebilirseniz o za-
man benden korkmayacağınızı, ya da 
eğer birisini yeteri kadar sevebilir-
seniz o zaman korkunun yaşantınızı 
terk edeceğini söylediğini düşünür-
ler. Ama Kutsal Kitap’ın söylediği şe-
yin anlamı bu değildir. 

Bunun anlamı, Tanrı’nın sizi sev-
mesine izin verdiğiniz zaman artık 
korkmayacağınızdır. Eğer hayatınız-
da korku olmasını istemiyorsanız, 
Tanrı’nın sizi sevmesine izin verme-
lisiniz. Tanrı’nın size olan sevgisini 
şimdi kabul edin, alın. Haydi, bunu 
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yapın! İmanla uzanın ve Tanrı’nın si-
ze duyduğu tüm sevgiyi alın. 

Tanrı bana, Kendi sevgisinin kor-
kuyu silip attığı konusuna ilişkin bu 
vahyi verdikten hemen sonra, onu 
uygulamaya koymam gerekti. Ara-
bamızda sorunlar vardı. Arabamızın 
şanzımanının bozulduğunu düşünü-
yorduk. Eğer tamamen çalışmıyor 
olsaydı yenisini almak büyük olası-
lıkla dört ya da beş yüz dolar tuta-
caktı. Bizim bu kadar paramız yoktu. 
Bu yüzden onu olduğu gibi kullan-
mayı sürdürdük.  

O sabah Tanrı bana, “Joyce, sade-
ce bütün gün beni sev ve seni hare-
kete geçirmeme izin ver. Başka hiç-
bir şey yapman gerekmiyor. Büyük 
bir iman kadını olman gerekmiyor. 
Bütün yapman gereken beni severek 
ve benim seni sevmeme izin vererek 
yaşaman. Her zaman. Seni sevmeme 
izin ver” diye seslendi. 

Bu yüzden kendimi imanda bina 
ederek, Tanrı’ya ilahiler söyleyerek 
ve yeni ilahiler yazarak harika bir 
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vakit geçirerek etrafta dolanıyordum. 
Sonra birden bire kocamın garajda 
olduğunu duydum. Ama işe daha 45 
dakika önce gitmişti! Kapıyı açtı ve, 
“Arabayı birinci vitesten bir türlü çı-
kartamadım. Bunu tamire götürme-
miz gerekecek” dedi.  

Kapıyı kapattım ve gülmeye baş-
ladım. Bu yapmaya karar vermiş ol-
duğum bir şey değildi. Öyle oluverdi. 
Öylece ruhumdan kopup geldi. Tanrı 
da bana, gülebilmemin sebebinin tüm 
sabah O’nun beni sevmesine izin ver-
miş olmam olduğunu gösterdi. Tan-
rı’nın sizi sevmesine izin vermek, 
imanın sizden akması için kapıyı 
açar. Gülmeye başladım ve bu imandı. 

İbrahim de iman kahkahası atmış-
tı. Tanrı ona gelip bir oğlu olacağını 
söylediğinde, İbrahim geri çekilip, 
“Yücelik olsun! Buna inanıyorum” di-
yerek güldü. Sara ise kuşku ve iman-
sızlık kahkahası attı. Tanrı onu dü-
zeltti, ama İbrahim’e karışmadı. Gül-
düğünden ötürü İbrahim’e kızmadı. 
Çünkü onunki iman gülüşüydü.  
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Şeytan’ın size yapmaya çalıştığı 
şey çok aptalca ve gülünç geldiğinde 
ve Tanrı’yı çok iyi tanıdığınızdan bu 
sizi korkutmadığında, imanla güler-
siniz. Tanrı’nın sizi sevdiğini ve bu 
konuyu halledeceğini bilirsiniz.  

Bu şanzıman işine gülerken, Tan-
rı sakin ama güçlü bir sesle yüreği-
me bir şey söyledi. Bana üç kez, “Joy-
ce, benimle bu şekilde yaşarsan, seni 
hiçbir zaman hayal kırıklığına uğ-
ratmayacağım” dedi. Bu sözler sanki 
evimin içinde duyuluyor gibiydi. 
“Seni hiçbir zaman hayal kırıklığına 
uğratmayacağım. Seni hiçbir zaman 
hayal kırıklığına uğratmayacağım.” 

Tanrı’nın sizi sevmesine izin ve-
rip siz de O’nu severseniz, kendi gü-
cünüzle hareket etmeye çabalamayı 
bırakabilirsiniz. Yalnızca Tanrı’yı se-
ver, O’nun da sizi sevmesine izin ve-
rirseniz, O bunu halledecektir. Tan-
rı’nın sevgisi içinizde yükselecek ve 
bütün korkuyu kovacaktır. 

 
Tanrı sizi seviyor! 



 

6 
Sevgi  

Başkalarına Uzanır 
 

“‘Tanrı’yı seven, kardeşini [inanlı] 
de sevsin’ diyen buyruğu (emir, gö-
rev, öğüt) Mesih’ten aldık.” 

1.Yuhanna 4:21 
 

Siz Tanrı’nın biricik çocuğusunuz. 
Tanrı bunu size Tesniye 7:6’da açık-
lamıştır. O şekilde hareket etmeye 
başlarsanız, bu, dünyayı değiştirme-
ye başlayacaktır. Süper markete yü-
zünüzde bir gülümsemeyle gidecek, 
alışveriş arabanızı elinize alıp, “Do-
kunduğum her şey kutsanıyor. Hamt 
olsun! Bugün burada bulunmamdan 
ötürü dükkandakiler bereketleniyor. 
Yücelik olsun!” diyeceksiniz. Dük-
kanda ıslık çalarak, şarkı söyleyerek 
dolaşın, gittiğiniz her yerde özel biri 
olarak gezinin. 

Ne kadar özel olduğumuzu bil-
meye başladığımızda ve Tanrı bizi 
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seviyormuş gibi davranmaya başla-
dığımızda, dünyayı İsa için kazan-
maya başlayabiliriz. Sevgi durduru-
lamaz bir ateş gibi yayılmaya başla-
yacaktır. Ama Hıristiyan olduğunuzu 
söyleyip sonra da herkese hırlama-
nız hiçbir işe yaramayacaktır. “Ben 
Hıristiyanım, ben Hıristiyanım” deyip 
duruyorsunuz, ama önünüze bir ara-
ba çıktığında, “Haydi be aptal, çekil 
önümden. Kiliseye gitmem gerekti-
ğini bilmiyor musun? Toplantıya geç 
kalacağım, salak şey” diyorsunuz.  

Bazen bu tarz şeyler yapıyoruz. 
Zaferi yakalamaya hazır mısınız? Ru-
hunuzda oraya uzanın ve zaferi ya-
kalayıp, “Şeytan, beni yeterince uzun 
bir zamandır yalan ve korkularla yö-
nettin. Ben özel bir insanım ve Tanrı 
beni sevdiği için İsa’nın ismiyle zafer 
kazanacağım. Şeytan, sen bunu en-
gellemek için hiçbir şey yapamazsın” 
deyin.  

Tanrı’nın içinizde olan sevgisi sizi 
korkudan özgür kılacak ve başka in-
sanlara sevgiyle uzanmaktan kork-
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mayacaksınız. İsa Mesih Babası’na 
gittiği için sizin aracılığınızla daha 
büyük işler yapacağını söylediğinde, 
buna inanmanızı istiyor. Tanrı’nın 
sizi kullanacağına gerçekten inanı-
yor musunuz? Tanrı size, her ne için 
O’na iman ediyorsanız onu verecek-
tir. Adım atmaya korkmamalısınız. 

Kaç kez bir iman uçurumunun ke-
narında, korkulacak bir şey yapma-
nın tam kenarında durduğumu ve 
Tanrı’nın, “Haydi, Joyce, haydi. Senin 
aracılığınla büyük şeyler yapacağım. 
Haydi!” dediğini söyleyemem bile. 
Ben de tam ortalarına daldım. Tanrı 
da beni bir kez bile hayal kırıklığına 
uğratmamıştır!  

Bir adım atıp başarısızlığa uğra-
ma konusunda endişe etmemin ge-
rekmeyişinin sebebini biliyor musu-
nuz? Sebebi, Tanrı’nın beni sevdiğini 
bilmemdir. Tanrı beni seviyor, be-
nim de O’nu sevdiğimi biliyor. O’nun 
lütfu aracılığıyla O’na hayatımı ada-
dım. Eğer bunu yaptıysanız ve Tan-
rı’yı seviyorsanız O da sizi seviyorsa, 
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o zaman yaratılışta hiçbir şey sizin 
için yenilmeyecek bir sorun olamaz.  

 

“Mesih’in sevgisinden bizi kim 
ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm 
mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, 
kılıç mı? 

“Yazılmış olduğu gibi, ‘Senin uğ-
runa bütün gün öldürülüyoruz; ka-
saplık koyunlar sayılmışız .’ 

“Ama bizi sevenin aracılığıyla bu 
durumların hepsinde galiplerden üs-
tünüz. 

“Eminim ki, ne ölüm ne, yaşam ne, 
melekler, ne yönetimler, ne şimdiki 
ne gelecek zaman, ne güçler, ne yük-
seklik, ne derinlik, ne de yaratılmış 
başka herhangi bir şey bizi Rabbimiz 
Mesih İsa’da olan Tanrı sevgisinden 
ayırmaya yetecektir.” 

Romalılar 8:35-39 
 

Tanrı’nın sizin özgür olmanızı ne 
kadar istediği konusunda hiçbir fik-
riniz olmayabilir. Siz mutsuz olduğu-
nuzda Tanrı acı duyar. Bazen bütün 
gün kötü bir ruh hali içindesinizdir. 
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Ne tür bir günden bahsettiğimi bili-
yor musunuz? Kediye vuruyorsunuz, 
çocuklara bağırıyorsunuz, komşula-
rınızdan nefret ediyorsunuz ve yüzü-
nüzde o aksi, suratsız ifade var. “Bü-
tün yaptığım çalışmak, ama bunu da 
kimse takdir etmiyor.” 

Nasıl hareket ettiğinizi biliyorum, 
çünkü onu ben de yaptım. Çocuklar 
eve geldiğinde, okulda yedi saat yeri-
ne, neden on dört saat kalmıyorlar ki? 
diye düşünürsünüz.  

Bunun Tanrı’yı üzdüğünü biliyor 
musunuz? Size kendinizi kötü hisset-
tirmeye çalışmıyorum. Eğer Tan-
rı’nın sizi sevdiğine inanabilirseniz, o 
sevgiye karşılık vermeye başlayaca-
ğınızı, sonra da o sevginin sizi doldu-
racağını ve diğer insanların üzerine 
taşmaya başlayacağını anlamanızı 
sağlamaya çalışıyorum. Şefkat mey-
vesine sahip tatlı, sevilebilir biri ol-
mak için özgür olacaksınız.  

Tanrı’nın sizi sevdiği gerçeğine 
sarılırsanız, şifa bulacaksınız, refahı-
nız artacak ve gereksinimleriniz kar-
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şılanacak. Neden? Çünkü rahatlama-
ya başlayacaksınız.  

Tanrı’nın bize vermek istediği be-
reketleri verememesinin temel se-
bebi, Tanrı’yı beklemeden onları ken-
di başımıza elde etmeye kalkışma-
mızdır. Tanrı, yalnızca O’nda dinlen-
memizi ve O’nu sevmemizi istiyor. 
O’nun sizi sevmesine izin vermenizi 
ve bu sevgiyi kabul etmenizi istiyor. 

Seven biriyseniz, Şeytan bereket-
lerin size akmasını önleyemez. Çün-
kü seviyorsanız verirsiniz. Hem se-
vip hem de vermezlik edemezsiniz. 

 Tesniye 7:6’daki ayetin sonunda 
şöyle der: “...Rabbiniz Tanrı sizi, yer-
yüzündeki bütün halkların içinden 
Kendisine özel bir halk olmanız için 
seçmiştir.” Tanrı sizi çağırmıştır. Şu 
anda esas işiniz evinizde, ailenizle 
birlikte olabilir. Ama Tanrı sizi çağır-
mıştır. Tanrı tarafından kullanılmayı 
gerçekten istiyorsanız, Tanrı tarafın-
dan kullanılabilirsiniz. Ama önce bu 
temeli atmalısınız. Tanrı’nın sizi sev-
diğini bilmelisiniz. 
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Bütün ruhsal enerjinizi kendiniz 
üzerinde yoğunlaşarak ve ihtiyaçla-
rınızı karşılamakla uğraşarak harca-
mayın. Ne istediğinizi kısa ve yalın 
olarak Tanrı’ya söyleyin, ondan son-
ra da başka insanların gereksinimle-
rini karşılamak için imanınızı gelişti-
rin. İsa, kendisini dinlemeye gelen 
bütün o insanların gereksinimlerini 
karşılama konusunda kuvvetlenmek 
için dua edip Baba’nın yüzünü arardı.  

Bundan sonra onlara Söz’ü bildi-
rirdi, üzerlerine ellerini koyardı, on-
lar da mucizelere tanık olurlardı. Bir 
köşede oturup kendi istediği şeyler 
için Tanrı’ya iman etmeye çalışmı-
yordu. Tanrı’ya istediğiniz şeyin ne 
olduğunu söylemelisiniz. Ama bu, 
‘diledim olacak’ tarzında olmalıdır. 
Hayatınızın temel arzusu başka in-
sanların gereksinimlerini karşılamak 
olmalı.  

Gerçek refah, doğru tanımlandı-
ğında, karşınıza çıkan her ihtiyaç için 
Tanrı’nın kaynaklarını kullanabilme 
yetisidir. Tanrı’nın sevgisi, size baş-
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kalarının gereksinimlerini birinci sı-
raya koyma olanağını verecektir. 
Tanrı’nın sizi, sevilmesi o kadar hoş 
olmayan, o mızmızcı, hiçbir şeyi tak-
dir etmeyen kişilere uzanıp sevme-
nizi sağlayacak kadar sevdiğini dü-
şünüyor musunuz? 

Sizi seven birini sevmek için fazla 
bir çaba sarf etmeniz gerekmez. Bu-
nun hiçbir zor yanı yoktur. Her gü-
nahlı bunu yapabilir. Ama sevilmesi 
imkânsız kişileri sevdiğinizde, yolu-
nuza devam edip onları sevmeyi sür-
dürürsünüz. Onları sevmeye devam 
eder, onları sevmeyi sürdürürsünüz. 
Sonunda Tanrı’nın sevgisi onları de-
ğiştirecektir. 

Bu bir yıl sürebilir. Beş yıl sürebi-
lir, yirmi beş yıl sürebilir. Ama buna 
değer! İsa sizi ne kadar bekledi? 

Tanrı sizi ve etrafınızdaki bütün o 
insanları seviyor. İster kurtulmuş, is-
ter günahlı olsunlar, onları seviyor 
ve Kendi sevgisini göstermek için si-
zi bir araç olarak kullanmak istiyor. 

Bir adım atmaktan sakın korkma-
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yın. Tanrı’nın sevgisi sizi korku ve 
suçluluktan özgür kılıyor. Tanrı size 
sevme yeteneğini vermiştir. Tanrı’nın 
sevgisini yaymaya kararlı olun. İn-
sanlara karşı dostça davranmayı ve 
Mesih’in Bedeni’ndeki kardeşlerinize 
bereket olmayı göreviniz haline geti-
rin.  

İnsanları akşam yemeğine davet 
edin. İnsanları evinize davet edin. İn-
sanların ellerini sıkın ve gülümseyin. 
Tanrı’nın yapmanızı istediği bir şey 
var. Tanrı sizi, yeryüzündeki başka 
hiçbir yaratığı kullanamayacağı şe-
kilde kullanmayı istiyor.  

Sadece sizin hizmet edebileceği-
niz insanlar var. O kişiye sizden başka 
kimse erişemez. Tanrı’dan size Ken-
di sevgisiyle uzanmanızın yollarını 
göstermesini isteyin; size öğretecek-
tir. 

 
Tanrı sizi seviyor! 



 

7 

Tanrı’nın Sevgisi 
Sizi Değiştirecektir 

 
“Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama 

O bizi sevdi ve Oğlunu günahlarımızı 
bağışlatan kurban (kefaret eden kur-
ban) olarak dünyaya gönderdi. İşte 
sevgi budur.” 

1. Yuhanna 4:10 
 
Tanrı bizi seviyor, ama birçoğu-

muzun Tanrı’nın bizi severken orta-
ya koyduğu sevgiyi gerçekten anla-
dığını sanmıyorum. Bu konuda yap-
tığım çalışmalar aracılığıyla Tanrı ba-
na, ruhumuzun derinliklerinde O’nun 
bizi ne kadar çok sevdiğini gerçekten 
bilseydik, çoğu zaman olduğumuz-
dan çok farklı kişiler olacağımızı gös-
terdi. Tanrı’nın size duyduğu sevgi 
hakkında derin derin düşünün. Sizi 
değiştirecek olan budur. Kendinizle 
ilgili hoşlanmadığınız bir şey varsa, 
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Tanrı’nın sizi sevdiğini “bildiğinizi 
bilmek” bunu değiştirecektir. 

Birisinin sizi sevdiğini bilmek size 
kendinizi nasıl hissettiriyor? Size 
kendinizi iyi hissettiriyor, öyle değil 
mi? Kendinizi çirkin mi hissediyor-
sunuz? Tanrı bana bu kitabı okuyan 
insanlardan bazılarının kendilerin-
den nefret eden kişiler olacağını söy-
lemişti. Yaptığınız şeylerden nefret 
ediyorsunuz ve henüz yeni bir yara-
dılış giyindiğinizi kabul etmediniz – 
sürekli olarak eski doğanızla müca-
dele ediyorsunuz. 

Her zaman kendinizle ilgili kötü 
hisler taşıdığınız, kendinizden hoş-
lanmayıp nefret ederek, ne kadar 
özel olduğunuzun bilincine varma-
dan yaşadığınız sürece, hiçbir zaman 
özel birisiymiş gibi hareket edeme-
yeceksiniz. Kutsal Kitap, insanın, 
kendisi hakkında yüreğinde ne taşı-
yorsa o olduğunu söylüyor (Süley-
man’ın Özdeyişleri 23:7). Bütün bun-
ların hepsi, Tanrı’nın sizi sevdiği ger-
çeğine gerçekten sarılmamış oldu-
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ğunuzdandır. Tanrı’nın sizi ne kadar 
çok sevdiğini bilmek olağanüstü bir 
şeydir. 

Tanrı Kendisiyle her gün biraraya 
gelmenizi istiyor. Sizleri değiştirecek 
olan budur. Eğer Tanrı’yı ilk sıraya 
koymazsanız, O’nu sizin için yapma-
yı istediği şeyleri yapamayacağı bir 
konuma sokarsınız. İç varlığınızda 
büyüyüp kuvvetlenmenizi sağlaya-
cak olan, Tanrı’yla O’nu sadece seve-
rek ve O’nun sizi sevmesine izin ve-
rerek geçireceğiniz özel zamanlardır.  

İnsanların büyük bir çoğunluğu 
tembeldir ve bunu yapmamayı ter-
cih ederler. Birisi gelip bunu kendi-
leri için yapsa bundan daha çok hoş-
lanırlar. Mazeretler uydurmayın. Şu 
anda bunu okuyanlar arasında Tan-
rı’yla paydaşlıkta bulunmayan, ama 
şimdi buna karar veren kişilere Şey-
tan, “Ama yapman gereken bir sürü 
iş var” diye fısıldar.  

Bunun nasıl olduğunu bilirim. Şey-
tan size mazeret üzerine mazeret ve-
rir. Tanrı’yla ciddi olun ve O’na yaka-
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rın. Tanrı Sözü ve O’nunla paydaşlık 
sizi değiştirecektir. Tanrı sizi buna ka-
dir kılmıştır. Pavlus, Filipililer 4:13’te, 
“Beni güçlendirenin aracılığıyla her 
şeyi yapabilirim” der. Yani, bütün ya-
ratılışta İsa Mesih’in gücü aracılığıyla 
yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. 

Tanrı size bir sorunu gösterdiği 
zaman hızla, güç ve zaferle yükselip 
onu devirmeniz gerekir. Eğer yükse-
lip Tanrı’nın size olan sevgisini alır 
ve o pis, yalancı Şeytan’ın sizin ne 
kadar kötü ve işe yaramaz biri oldu-
ğunuza dair yorumunu reddederse-
niz, zaferli bir şekilde davranmaya 
başlayacaksınız.  

Şu anda çok kötü davranıyor ola-
bilirsiniz, ama içinizde yeni bir yara-
dılış olduğunuza inanırsanız farklı 
bir şekilde davranabilirsiniz. Kalkıp, 
“Tanrı’ya övgüler olsun, ben özelim. 
Ben kutsalım. Tanrı beni seçti. Tanrı 
beni Kuzu’nun kanıyla pakladı. Bu 
şekilde davranacağım. Şeytan, ne ka-
dar hata yaptığıma aldırmıyorum. 
Rab beni düzeltip yoluma devam et-
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tirecek güçtedir. O benim yaptıkları-
mı temizler!” demeye başlayana dek 
bir milim bile değişmeyecek,  farklı 
davranamayacaksınız. 

Tanrı’nın sizi sevdiğini “bildiğini-
zi bilirseniz” hangi sorun sizi yenebi-
lir? Bu sorunlar alt edilebilir. Bunla-
rın hepsinde zaferli olacaksınız.  

Zaferli biri olmak ister misiniz? O 
zaman şunu yanıtlayın: Yenebilece-
ğiniz bir şeyin olmasını istiyor musu-
nuz? Büyüyebilmenizin tek yolu bu-
dur. Hiçbir zaman hiçbir sorununuz 
yoksa ve hiçbir zaman yenecek bir 
şeyiniz yoksa, iman dişlerinizi neye 
geçireceksiniz?  

Karşınıza çıkan sorunları büyüme 
fırsatları olarak kullanın. Tanrı’nın si-
ze olan sevgisinden ötürü neler ya-
pacağını öğrenin! Eğer Tanrı’ya yas-
lanır, Tanrı’nın sizi sevmesine izin 
verir, siz de O’nu severseniz, kendi 
gücünüzle hareket etmeye çalışmayı 
tamamen bırakıp huzur diyarına gi-
rebilirsiniz. 

Eğer sadece Tanrı’nın sizi sevme-
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sine izin verir, siz de Tanrı’yı sever-
seniz o zaman sürekli sarhoş biri gibi 
dolaşacaksınız, ama tabii ki ruhta 
sarhoş biri gibi! O zaman, koşular si-
zi etkilemeyecek, çünkü Tanrı’nın 
sevgisinde hareket ederek dolaş-
makta olacaksınız.  

Ben Kutsal Ruh’ta vaftiz olduğum-
da, ilk üç hafta boyunca Tanrı’nın 
sevgisiyle sarhoş gibiydim. İnsanlar 
bana, “Neyin var? Çok farklısın. İna-
namıyorum, Joyce” deyip duruyor-
lardı. Bu insanlar üç hafta sonra ba-
na gelip, “Hayatında ne oldu?” dedi-
ler. 

Onları değiştiğime ikna etmek için 
tek bir şey bile söylemem gerekme-
di. Değiştiğimi görebiliyorlardı. Eğer 
Tanrı’nın sevgisinde hareket ederse-
niz, her zaman gülümsüyor olacaksı-
nız. Güzel olacaksınız. Enerjiniz ve 
kuvvetiniz olacak. İnsanlara hizmet 
edebileceksiniz, çünkü Kutsal Ruh’la 
o kadar dolu olacaksınız ki, gereksi-
niminiz ne olursa olsun karşılana-
caktır. 
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Kendi kendinize, “Tanrı beni sevi-
yor. Haleluya, Tanrı beni seviyor! Ben 
O’nun biricik çocuğuyum. Tanrı beni 
seviyor!” deyin. Şimdi büyük bir iman 
sıçrayışı yapın ve iman edin. 

 
Tanrı sizi gerçekten seviyor! 

 



 

Kurtuluş Duası 
 
Tanrı sizi seviyor ve sizinle kişisel 

bir ilişki kurmak istiyor. Henüz İsa 
Mesih’i Rabbiniz ve Kurtarıcınız ola-
rak kabul etmediyseniz, şimdi bunu 
yapabilirsiniz. Şimdi yüreğinizi O’na 
açın ve şu duayı edin. 
 

“Göksel Baba, Sana karşı günah iş-
lediğimi biliyorum. Lütfen beni bağış-
la. Beni temiz kıl. Oğlun İsa Mesih’e 
güveneceğime söz veriyorum. İnanıyo-
rum ki O benim yerime öldü – çarmıh-
ta öldüğünde günahlarımı Kendi üze-
rine aldı. Yine inanıyorum ki O ölüm-
den dirildi. Şimdi İsa Mesih’e hayatımı 
teslim ediyorum. 

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

Eğer yürekten dua ettiyseniz, Tan-
rı sizi kabul etti, temiz kıldı ve ruhsal 
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ölümün tutsaklığından azat etti. Za-
man ayırıp aşağıdaki Kutsal Kitap 
ayetlerine bakın ve O’nunla yürüye-
ceğiniz 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 ilişki-
nizde büyütecek Kutsal Kitap temelli 
bir kilise bulmakta yardım etmesi 
için dua edin. Tanrı her zaman sizin-
ledir. Size önderlik edecek ve sizin 
için hazırladığı bol yaşamı nasıl ya-
şamanız gerektiğini gösterecektir.  

 
 



 

Yazar Hakkında 
 
Joyce Meyer, Tanrı Sözü’nü 1976 

yılından beri öğretmektedir. 1980 
yılından beri de Rab’bin hizmetinde 
tam gün çalışmaktadır. St. Louis, Mis-
souri’deki Life Christian Center’de 
yardımcı önder olarak, “Tanrı Sö-
zü’nde Yaşam” adlı haftalık bir top-
lantı oluşturmuş, koordine etmiş ve 
burada öğretmenlik yapmıştır. Beş 
yıldan uzun bir süre sonra Rab bunu 
sona erdirmiş ve onu kendi hizmeti-
ni 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 ya-
yınlanmaktadır. Joyce Meyer’in 30 
dakikalık “Tanrı Sözü’nde Yaşam” 
adlı televizyon programı 1993 yılın-
da başlamış, Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin her yerinde ve birkaç ya-
bancı ülkede yayınlanmıştır. Öğreti 
kasetleri uluslararası düzeyde dinle-
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nilmektedir. Kendisi Tanrı Sözü’nde 
Yaşam konferansları düzenleyerek 
ve yerel kiliselerde konuşmalar ya-
parak sık sık seyahat etmektedir. 

Joyce ve Tanrı Sözü’nde Yaşam’ın 
işletmecisi olan kocası Dave, 31 yıl-
dır evliler ve dört çocukları var. Ço-
cuklarının dördü de evli, eşleriyle be-
raber, Dave ve Joyce’la birlikte bu 
hizmette çalışmaktadırlar. Joyce ve 
Dave, St. Louis’in bir sayfiyesi olan 
Fenton, Missouri’de oturmaktadırlar. 

Joyce, hayatındaki çağrının inanlı-
ları 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 yok-
tur” demektedir. Yıllar önce kendisi 
de aynı durumda bulunmuş olan ve 
Tanrı’nın Söz’ünü yaşamına uygula-
makla zaferli bir yaşam sürme öz-
gürlüğüne kavuşmuş olan Joyce, tut-
sakları özgür kılmak ve külleri güzel-
likle takas etmek üzere donanmış 
olarak yola çıkıyor. 
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Kaynak katalogu ve hayatınıza 
tam şifa getirmek için size gereken 
kasetleri nasıl alabileceğiniz konu-
sunda daha çok bilgi için Joyce Me-
yer’in ofisine yazınız. Katalog ve ka-
setler İngilizce olarak mevcuttur. 

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