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Okumayı öğrenmeye başladığınız günü 
hatırlıyor musunuz? Epey zorlanmıştınız, 
öyle değil mi? Önceleri okuma hakkında 
hiçbir şey bilmiyordunuz. Sonra size 
alfabenin ilk harflerini okuma öğretildi. Çok 
geçmeden bir sözcük, sonra bir cümle 
okuyabildiniz. Adım adım, okumayı 
öğrendiniz ve şimdi okumak sizin için çok 
doğal bir şey.



Belki, işiniz için eğitildiğiniz zamanı da 
hatırlıyorsunuzdur. Her şeyi bir günde 
öğrenmediniz. Her seferinde biraz 
öğrendiniz ve öğrendiklerinizi uygulamaya 
koydunuz ve sonunda işinizi iyi bir şekilde 
yapabilir hale geldiniz.

Aynı şey Hıristiyan tanıklığında bulunmanız 
konusu için de geçerlidir. Mesih’i 
başkalarıyla paylaşmaya devam ederken 
öğrenecek çok şey vardır. Ders 1’de, 
Tanrı’nın iyi haberini erkekler ve kadınlarla 
paylaşma planını öğrendik. Şimdi, Mesih’e 
canlar kazanabilmek için ne tür bir hazırlığa 
ihtiyacımız olduğunu göreceğiz.
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MESİH'İ TANIMAYI ÖĞRENİN

Sizler ve ben bir amaçtan ötürü kurtarıldık. 
Bizler tanıklık etmeye, Rab’bin 



yaşamlarımızda yaptıklarını paylaşmaya 
çağrıldık. Ama Mesih için tanıklık 
edebilmeden önce O’nu kişisel olarak 
tanımalıyız. O’nu tanımak için O’nunla vakit 
geçirmemiz gereklidir. Çünkü tanımadığımız 
birisinden nasıl söz edebiliriz? Herhangi bir 
mahkeme sizi bilmediğiniz bir olaya tanıklık 
etmek üzere çağırır mı?

İsa’nın öğrencilerini bütün dünyaya iyi 
haberi yaymak üzere göndermiş olduğu 
doğrudur. Ama aynı zamanda onlara, 
tamamen hazır olana kadar beklemelerini 
de söylemişti ve bu hazırlık zaman alır.

Kutsal Kitap’tan belirli ayetleri ezberlemek 
ya da insanlara yaklaşmanın yollarını 
öğrenmek çok zaman almayabilir. Başka 
Hıristiyanlar’ın insanları Mesih’e nasıl 
getirdiklerini seyretmek uzun sürmeyebilir. 
Ama Mesih’i tanımayı öğrenmek, O’nun 
dirilişinin gücünü, sevgisinin derinliğini 
bilmek Rab’bin Kendisiyle hayat boyu süren 
bir öğrencilik gerektirir. Rab için çalışırken 



her zaman O’nu daha iyi tanımayı arzularız.

Elçi Pavlus, Korint kilisesine bu konuda 
yazmıştı. İsa Mesih ve O’nun çarmıha 
gerilmiş olmasından başka hiç kimseyi ya 
da hiçbir şeyi bilmemek üzere karar vermiş 
olduğunu söylemişti. (1.Korintliler 2:2).

Elçiler de öğrencilik dönemlerini yaşadılar. 
Ve bu öğrendikleri Mesih hakkındaki iyi 
haberi yayarken başarılarının sırrıydı. 
Mesih’in elçilerini çağırdığı günden itibaren 
onların O’na iman etmiş oldukları 
konusunda aklımda hiçbir kuşku yoktur. 
İsa’ya iman etmek ve O’nu kabul etmek 
sadece bir dakika alır. Ama tıpkı bir bebeğin 
bir gün içinde büyüyüp yürüyemeyeceği 
gibi, elçiler için de İsa’yı tanımak uzun bir 
zaman aldı. Bütün hayatlarını aldı!

Kutsal Kitap’ta İsa’nın bir düğün töreninde 
suyu şaraba dönüştürdüğünü okuyoruz. 
Elçileri bunu gördüklerinde O’na iman ettiler. 
Rüzgâra ve köpüren denize hitap ettiğinde 



fırtına dindi, rüzgâr esmeye son verdi ve 
deniz sakinleşti. Ve hayret içindeki elçileri 
kendi kendilerine, “Bu adam kim?” diye 
sordular (Markos 4:41). O gün de O’nu biraz 
daha iyi tanıdılar. O’nun gücünün daha 
büyük bir kısmını gördüler. Rableri’nin 
sınırsız gücü konusundaki bu bilgi, onlara 
esenlik verdi.

Kutsal Kitap daha sonra, İsa’nın 
yeryüzündeki hizmetinin sonlarında 
öğrencilerinden birçoğunun Kendisini terk 
ettiğini söyler, ama O’nu çok iyi tanıyan 12 
elçi bunu yapmadı. Petrus onların namına, 
“Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın 

sözleri sendedir.” dedi (Yuhanna 6:68). Sırf 
bu bilgi onları Rableri’ne yakın tuttu.

Elçilerden biri olan Tomas, iman etmiş 
olduğu İsa’nın ölümünden ötürü tam bir şok 
içindeydi. Bir gece içinde, kafası karışmış 
bir kuşkucuya dönüştü. Mesih’in ölümden 
dirildiği gerçeğini kabul etmek istemedi. 
Ama Mesih Kendisini Tomas’a 



gösterdiğinde yere kapaklanıp, “Rabbim ve 

Tanrım” dedi (Yuhanna 20:28). Mesih’i 
kişisel şekilde tanıması onu Efendisi’ne 
yaklaştırdı.

Petrus, İsa’nın Dağda Görünümü 
değiştiğinde O’nu bütün görkemiyle 
görmüştü (Luka 9:29). Tanrı ona Oğlu 
İsa’nın gerçek doğasını bildirmişti. İsa 
kendisine diğer inanlılara yardım etmesi için 
üç kez buyruk verdi. İsa’nın ismi hakkında 
güç ve yetkiyle konuştu. Buna karşın 
Tanrı’nın sevgisinin ne kadar büyük 
olduğunu bilmiyordu. Tanrı’nın sevgisinin, 
ırkları ya da renkleri her ne olursa olsun 
bütün insanlar için olduğunu bilmiyordu. 
Tanrı, Petrus’u Kornelyus’un evine 
göndermekte zorlandı. Petrus ancak o 
zaman Tanrı’nın herkese aynı temele göre 
davrandığını anladı (Elçilerin İşleri 10:34).

Öyleyse, görmüş olduğunuz gibi, elçiler 
İsa’yı, O’nunla birlikte olmanın, O’nu 
dinlemenin, O’nunla konuşmanın devam 



eden deneyimi aracılığıyla gerçekten 
tanıdılar. Bizler de, O’nu başkalarıyla 
paylaşabilmeden önce O’nu aynı şekilde 
tanımayı öğrenmeliyiz.

KUTSAL RUH’LA DOLUN

Güce İhtiyacınız Vardır

Mesih adına kişisel Hıristiyan 
hizmetimizdeki sonuçları görebilmek için 
sizlerin ve benim güce ihtiyacımız vardır. 
Mesih Kendi hizmetine başlamadan önce, 
Kendisine Kutsal Ruh’un gücü verilmişti. 
(Bkz. Luka 4:18). Mesih, öğrencilerinin 
zorluklarla karşılacaklarını ve yardıma 
ihtiyaçları olacağını biliyordu. Baba’ya 
dönmek için onların yanından ayrılmadan 
önce, “Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç 

alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye 

ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında 

benim tanıklarım olacaksınız" dedi (Elçilerin 
İşleri 1:8).

Kutsal Ruh, bizlere cesaret ve güç vermek 



için gönderilmiştir. Mesih için her gün 
yaptığımız kişisel tanıklığımızda bize yardım 
eder.

1965’te üniversitede öğrenciyken, ülkemde 
büyük bir uyanış oldu. Hafta sonlarında 
tanıklık etmeye giderdik. Birçok kilisenin 
büyüdüğüne, birçok yeni kilisenin 
başlatıldığına tanık olduk. Bunun 
gerçekleşmesine neden olan Kutsal Ruh’un 
gücüydü.

Ama sizler bana, “Ben Kutsal Ruh’la nasıl 
dolabilirim?” diye sorabilirsiniz. Rab’bin 
önünde yüreğinizi açın, O’na zayıflıklarınızı 
ve O’nun iyi haberini başkalarıyla paylaşma 
isteğinizi söyleyin. Sizi Ruhu ve gücüyle 
dolduracaktır ve siz de görev için iyice 
donanımlı olmanın sevincini bileceksiniz. Bu 
vaat, İsa Mesih’e iman eden HERKES 
içindir. (Elçilerin İşleri 2:1-4, 39).

Yol Gösterilmeye İhtiyacınız Vardır

İsa’nın buyruğu bütün dünyaya gitmemizdir. 



İsa’nın çalışma alanı çok büyüktür. Sizlerin 
ve benim vakit kaybetmemek için Ruh’un 
yönetimine ihtiyacımız vardır. İsa 
öğrencilerine, Ruh geldiğinde onları her 
gerçeğe yönelteceğine dair güvence verir 
(Yuhanna 16:13).

Dünyadaki tüm insanlar kendilerine yol 
gösterilmesini isterler. Bazıları bu yol 
gösterim için ölmüş atalarından yardım 
isterler. Çeşitli yollarla onlara danışırlar. 
Diğerleri, gök kubbesindeki yıldızlar ve ayın 
hareketlerinden yol gösterim izlerini ararlar.

Ama bizler O’na hizmet etmek için yollar 
ararken, ihtiyacımız olan doğru yol gösterim 
Tanrı’dan gelir. Tanrı bizi nereye yöneltirse 
yöneltsin, onun doğru olduğunu biliriz, 
çünkü O’nun Kendisi yoldur. Bir radarın 
karanlıkta ve bulutların arasında bile bir 
uçağa yol gösterebildiği gibi, Tanrı da bizi 
doğru zamanda doğru kişilere yöneltecektir.

Filipus, Ruh tarafından, çölde ruhen aç, 



Tanrı’yı aramakta olan bir adama yöneltildi 
(Elçilerin İşleri 8:29). Elçi Pavlus, Ruh 
tarafından Makedonyalı adamın acil 
yakarışını duyup ona yardım edebileceği 
doğru yere götürüldü (Elçilerin İşleri 16:9).

1921’de Tanrı, Kutsal Ruh’u aracılığıyla ilk 
müjdeciler Batı Afrika’daki Sierra Leone 
ülkesine yöneltti. Buradan Fransızca 
konuşan Gine’ye, oradan Mali’ye ve oradan 
da Batı Afrika’nın tam kalbi olan benim 
ülkem Burkina Faso’ya yönlendirdi.

Eğer Kutsal Ruh bu müjdecilere yol 
göstermemiş olsaydı, geçtikleri ülkelerden 
herhangi birinde durabilirlerdi. Ama Ruh’un 
yol gösterimini izledikleri için, Burkina 
Faso’daki birçok insan İsa’ya iman edip 
O’nu kabul etti. Ve İsa’nın iyi haberi bu yeni 
Hıristiyanlar aracılığıyla komşu ülkelerin 
neredeyse hepsine yayıldı.

Kutsal Ruh’tan, Mesih hakkındaki iyi haberi 
kendileriyle paylaşırken sizi dinleyecek olan 



kişilere yöneltmesini isteyin. Tanrı’nın ben 
doğmadan önce ülkeme insanları yönelttiği 
ve bundan ötürü ben de İsa’yı tanıyabildiğim 
için çok mutluyum.

EN İYİ ARAÇLARI KULLANIN

Ruh’un Kılıcı

Benim ülkemde, “Boş elle yılan öldürülmez” 

diye bir söz vardır. İsa bizleri dünyaya boş 
elle göndermemiştir. Bize çalışabileceğimiz 
araçlar vermiştir. Görev büyüktür ve bunu 
kendi gücümüzle gerçekleştiremeyiz.

Bizim Mesih’in iyi haberini paylaşmamızı 
engellemeye çalışan biri vardır. Bu da 
Şeytan’dır. İlk önce, ilk adam olan Adem’in 
Tanrı’nın isteğini yapmasını engelledi. İsrail 
halkını Tanrı’ya itaat etmekten alıkoydu. 
Mesih’i bile, Tanrı’nın sevgisini insanlarla 
paylaşmaktan alıkoymaya çalıştı. İsa onunla 
savaştı ve onun üzerinde zafer kazandı. İsa, 
Şeytan'la savaşmak için ne kullandı? 
“Ruh’un Kılıcı” denilen Tanrı Sözü’nü 



kullandı. Ruh’un Kılıcı’nı kullanırsak bizler 
de Şeytan üzerinde zafer kazanırız. İbraniler 
4:12’de şöyle okuyoruz:

“Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı  

kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle 

eklemleri birbirinden ayıracak kadar 

derinlere işler; yüreğin düşüncelerini,  

amaçlarını yargılar.”

İsa’nın Kendisi, çölde Şeytan Kendisini 
ayartmaya çalışırken aynı Kılıcı kullandı 
(Matta 4:4).

İstefan da aynı Kılıcı kullandı ve kendisini 
suçlayanları öfkelendirip kafalarını karıştırdı 
(Elçilerin İşleri 7:54).

Pavlus, Efesliler’e yazdı ve onlara Tanrı’nın 
zırhının bütün parçalarını giymelerini 
öğütledi. Şeytan’a karşı olan savaş 
büyüktür.  Bizler insanlara karşı değil, kötü 
ruhsal güçlere karşı savaşıyoruz. Efesliler 
6:14-17'de Pavlus, kendisini düşmandan 
koruyan bir zırh giyen asker örneği 



vermiştir.



Romalı Askerin Savunma Zırhı



İsa’yı kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizde, 
kurtuluş miğferini aldınız. İmanınız 
kalkanınızdır. Gerçeği bildirirken kemeri 
takarsınız. Yeni yaşamınız temiz ve paktır. 
Doğruluk zırhınızdır. Ayakkabılarınız Mesih 
hakkındaki iyi haberi paylaşma arzunuzdur. 
Kutsal Kitap sizin için Ruh’un Kılıcı’dır. 
Zırhın her parçasını giydiğinizde, savaşı 
kazanacaksınız.

İsa’nın İsmi

Size, İsa Mesih hakkındaki iyi haberi 
paylaşma ayrıcalığının verilmiş olduğunu 
hiçbir zaman unutmayın. Siz kendi isminizle 
değil, O’nun ismiyle konuşuyorsunuz. Bir 
elçi kendisi adına değil, ülkesinin adına 
konuşur.

Kurtaran, İsa’nın ismidir. İsa’nın isminin 
dışında hiçbir kurtuluş yoktur. Bu harikulade 
isim aracılığıyla Tanrı’ya gidersek, bizi 
işitecek ve dualarımızı yanıtlayacaktır. 
Mesih bizlere altın ve gümüş bırakmamıştır. 
Bizleri paranın satın alamayacağı bir şeyle 



bırakmıştır. Bizleri harikulade İsmi’yle 
bırakmıştır! Dünyanın her yerinde binlerce 
Hıristiyanın İsa’nın ismi hakkında ilahiler 
söylemesine şaşmamalı. “Bu ismin çok 
büyük bir özelliği vardır.”

Onun adı Harika Öğütçü, 

Güçlü Tanrı, 

Ebedi Baba, 

Esenlik Önderi olacak. 

(Yeşaya 9:6)

~ ~ ~


