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Afrika’da bir söz vardır: “Tek el hiçbir zaman 

bir ev inşa edemez.”

Fransızlar’ın bir sözü vardır: “Birlikten 

kuvvet doğar.”

İngilizler’in bir sözü vardır: “İki kafa bir  

kafadan daha iyidir.”

Kutsal Kitap, “Üç kat iplik kolay kolay 



kopmaz” der (Vaiz 4:12).

Bu atasözlerin hepsi doğrudur. Bir ev inşa 
etmek için birçok el gereklidir. Bütün işi bir 
işçi yapamaz.

Mesih, “Kilisemi bina edeceğim” demiştir. 
Ama bu büyük işte bizleri Kendisiyle birlikte 
çalışmaya çağırmıştır. Her birimize düşen 
bir iş vardır.

Bu bölümde . . .
• İtaatkâr Olun  
• Tuz Gibi Olun  
• Sorumlu Olun  
• Adanmış Olun

İTAATKÂR OLUN

İsa’nın suyu şaraba çevirdiği bir düğün 
töreninden söz edişimizi hatırlayacaksınız. 
Ben, İsa’nın annesi Meryem’in oradaki 
hizmetkârlara verdiği öğüdün her 
Hıristiyan’ın düsturu olması gerektiğine 
inanıyorum. “Size ne derse onu yapın” dedi 



(Yuhanna 2:5).

İtaat olmadan, kişisel müjdecilikte kişisel 
katılım ya da başarı olamaz. Bizlerin Mesih 
İsa'nın sözü ile bütün dünyaya gönderilmiş 
olduğumuz doğrudur. Bu Mesih’in sizler ve 
benim için buyruğudur. Ne yanıt 
vereceksiniz?

Filipus neden Samiriye’deki büyük uyanışı 
bırakıp yalnız çöle gitti? Çünkü Rab ona 
öyle yapmasını söylemişti! Tanrı söylediği 
için o da itaat etti (Elçilerin İşleri 8:26).

İbrahim neden bilinmeyen bir yere varmak 
için ülkesini, dostlarını ve tarlalarını terk 
etti? Rab ona bunu yapmasını söylediği için 
böyle yaptı (Yaratılış 12:1). Neden o kadar 
çok sevdiği oğlunu alıp Tanrı’nın amacı için 
sundu? Bunu yaptığı sırada büyük ihtimalle 
nedenini bilmiyordu. Ama Tanrı bunu 
buyurmuş olduğu için itaat etti (Yaratılış 
22:9-10).

Çağlar boyunca, birçok insan Mesih’e itaat 



ettiklerinden ötürü acı çektiler. Bazıları 
Mesih’i inkâr etmek yerine, ölmeyi seçtiler. 
Kuralları, Tanrı’ya tam itaattı.

Kutsal Kitap bizleri askerlere benzetir 
(2.Timoteos 2:3). Mesih bizim 
komutanımızdır. Mesih’in askerleri olarak, 
Efendimiz’e tam itaat borçluyuz. Bir asker 
liderine itaat etmezse savaş kaybedilir. Her 
orduda zaferin anahtarı itaattir!

TUZ GİBİ OLUN

Mesih için gerçekten bir şey yapmadan 
önce, O’nun olmamızı istediği gibi olmalıyız. 
Tanıklar olmalıyız. Bu tanıklık sadece 
yapmak değil, her şeyden çok O’nun istediği 
gibi olmaktır. Tanıklık bizim sadece işimiz 
değil, doğamızın ta kendisidir! İsa’nın 
öğrencilerine, “Yeryüzünün tuzu sizsiniz.” 

demesinin nedeni buydu (Matta 5:13).

İsa bizleri neden tuzla kıyasladı? Bildiğiniz 
gibi, tuz birçok amaçla kullanılır. Size, tuzun 
benim ülkemde kullanılış biçimlerinden 



bazılarını söylemek istiyorum.

Tuz insanları birleştirir. 
Burkina Faso adlı ülkemde, tuz, iki insanı, 
iki aileyi hatta iki oymağı birleştirmek için 
kullanılır. Genç bir adam evlenmeden önce, 
gelininin anne babasına simgesel bir tuz 
armağanı verir. Bu şekilde birliktelikleri 
mühürlenmiştir. İsa, insanları Tanrı’yla 
birleştirebilmemiz için bizleri tuz yapmıştır.

-- Tuz dostluk oluşturur. 
Tuz, beyaz kaşiflerin Afrikalı kabile 
reislerinin dostluğunu kazanmak için 
kullandıkları ilk armağanlardan biriydi. 
Günah, bütün insanları Tanrı’nın düşmanları 
haline getirmiştir. Bizler ise onları Tanrı’ya 
döndürmek için Tanrı'nın tuzuyuz.

-- Tuz barış oluşturur. 
Dedemin bir boğası vardı. Boğanın sivri 
boynuzları vardı ve kimse onun yanına 
yaklaşamazdı, ama dedemin bir sırrı vardı. 
Boğaya yaklaşmak istediğinde, elinde bir 



kalıp tuz tutardı. Boğa tuzu gördüğünde bir 
kuzu gibi dedemin yanına gelirdi.

İsa bizleri dünyaya barış getiriciler olmak 
için gönderdi. İnsanlara onların ihtiyaçlarıyla 
ilgilendiğimizi gösterirsek onlarla Tanrı’nın 
esenliğini paylaşabiliriz.

-- Tuz korur. 
Dünyanın her yerinde ve özellikle de 
gelişmekte olan ülkelerde, tuz, etin 
çürümesini önlemek için kullanılır. Tanrı 
denize tuz koymamış olsaydı insanların 
yeryüzünde yaşaması imkânsız olurdu. 
Suyun içinde çok fazla kirlilik olurdu. Bizlerin 
Tanrı'nın tuzu olarak varlığımız, onlarla İsa 
Mesih’i paylaşırken erkek ve kadınları 
günahtan korumaktır.

-- Tuz tatlandırır. 
Mesih bizleri tuzla kıyasladığında, dünyanın 
tadı tuzu olmayan bir yemek gibi olduğunu 
söylüyordu. Bu çok doğrudur çünkü 
Mesihsiz, Tanrısız bir yaşam, umutsuz bir 



yaşamdır. Mesih’i tanımayanların 
yaşamlarında gerçek sevinç yoktur. Sizler 
ve ben, etrafımızdaki insanlar için tuz olup 
onların yaşamlarında yeni bir anlâm 
bulmalarına yardım edebiliriz.

-- Tuz tek başına bir yiyecek değildir. 
Tuz ana yemek değildir, buna karşın onun 
varlığının iyice bilincindeyizdir. Eğer 
Mesih’inkine benzer bir yaşam sürerseniz, 
sizin varlığınız diğer insanların Mesih’in 
bilincinde olmalarını sağlayacaktır. 
Varlığınız, onlar için söylediklerinizden çok 
daha önemli bir mesaj olabilir.

-- Tuz nereden gelir? 
Genelde, yerden gelir. Afrika’da tuz 
madenleri vardır. Yeryüzünden iyi bir şey 
çıkabilir mi? Tabii ki. Tanrı bizleri yerin 
tozundan yarattı. Bizler yeryüzünün 
meyvesiyiz ve Mesih bizleri böyle yarattı. 
Mesih, Kendisinin düşmanları olan, 
Kendisinden uzak olan bizlerin tuz haline 
gelmemizi istedi. Mezardan iyi bir şey 



çıkabilir mi? Çıkabilir. Mesih mezardan çıktı! 
Bu çok harikulade bir güçtür!

-- Tuz her yerde bulunur. 
Tuzun bulunmadığı bir ülke, bir ev, bir aile 
yoktur. Aynı şekilde Mesih’in tuzu da bütün 
dünyaya erişmelidir.

Mesih, insanlar yaşamınız aracılığıyla 
Mesih’in sizin içinizdeki harikulade işini 
görsünler ve Tanrı’yı yüceltsinler diye sizi 
ailenizde, çalıştığınız yerde tuz haline 
getirmek istiyor.

SORUMLU OLUN

İnsanların yaralandıkları bir araba kazası 
gördüğünüzü varsayalım. İnsanlar inliyor ve 
yardım istiyorlar. Ne yaparsınız? Onları en 
yakın hastaneye götürebilir ya da bir 
ambülans çağırabilirsiniz. Ama bunu 
yapmak yerine geçip gidiyorsunuz. Bu 
durumda ne olacaktır?

Onları tanımadığınız ve kazaya siz neden 



olmadığınız halde, kanuna karşı gelmiş 
olursunuz. Yardıma muhtaç olan bu 
insanlara yardım etmediğinizden ötürü 
hapse bile girebilirsiniz.

Tanrı’nın Sözü’nde neler söylediğini okuyun:

"İnsanoğlu, seni İsrail halkına bekçi atadım. 

Benden bir söz duyar duymaz onları benim 

yerime uyaracaksın. Kötü kişiye, ‘Ey kötü 

kişi, kesinlikle öleceksin’ dediğim zaman,  

onu uyarmaz, kötü yolundan döndürmek 

için konuşmazsan, o kişi günahı içinde 

ölecek; ama onun kanından seni sorumlu 

tutacağım. Ancak kötü kişiyi uyardığın halde 

yolundan dönmezse, o günahı içinde 

ölecek. Ama sen canını kurtarmış 

olacaksın" (Hezekiel 33:7-9).

Birçok Hıristiyanın diğer insanlara karşı 
sorumluluğunun ya da görevinin bilincinde 
olmaması beni çok mutsuz ediyor. Siz ve 
benim, her birimizin kesin bir 
sorumluluğumuz vardır. Bunu görmezlikten 



gelemeyiz. Etrafınızdaki, ailenizdeki, 
işyerinizdeki, halka açık yerlerdeki insanları 
bir düşünün. Kaçı Mesihsiz bir şekilde hayat 
mücadelesi veriyor? Oturup onları ölmeye 
mi terk edeceksiniz? Hayır, binlerce kez 
Hayır! Bizlerin de Yeşaya gibi, “Ben! Beni  

gönder” dememek için bir nedenimiz var mı 
(Yeşaya 6:8)?

İsa bir gün, Şeytan tarafından bağlı tutulan 
bir adamı iyileştirip özgür kıldı. Bu adam 
çıplaktı ve mezarlıkta yaşıyordu. İsa onu 
iyileştirdikten sonra ona, “Evine dön, 

Tanrı’nın senin için neler yaptığını anlat” 

dedi (Luka 8:39). Bu adamın evden eve 
gidip İsa’nın harikulade gücünün iyi haberini 
yaydığını hayal edebiliyorum! Kendi 
halkımız, kendi arkadaşlarımız, kendi 
toplumumuz biz onlara söylemedikçe 
Mesih’in harikulade gerçeklerini hiçbir 
zaman duymayacaktır.

Elçi Pavlus bu sorumluluğu hissetti. Tanrı 
tarafından mesajı, kendi halkı olmayan diğer 



uluslara götürmek üzere seçilmiş olduğu 
halde, kimseyi ihmal etmedi. Gittiği her 
yerde, mesajı önce kendi halkına götürdü 
ondan sonra da diğer uluslara gitti.

Ben Elçilerin İşleri 1:8’de, İsa’nın bizlere 
önce Yeruşalim’de (kendi evimizde), sonra 
bütün Yahudiye’de (ülkemizde), sonra 
Samiriye’de (ülkemize yakın ülkelerde) ve 
son olarak da yeryüzünün uçlarına kadar 
(bütün dünyada) tanıklar olmamız 
gerektiğini söylediğine inanıyorum. Mesih 
halkınıza hitap etmek istiyor. Onları 
kurtarmak istiyor. Onların isimlerini Yaşam 
Kitabı’na yazmak istiyor. Ama Kendi 
Kendine gitmeyecektir. Sizinle ve sizin 
aracılığınızla etkin olmayı istemektedir.

Pavlus, Efes’teki kilisenin önderleriyle 
konuştuğunda şu tür sözler söyledi:

“Tanrı’nın isteğini size tam olarak 

bildirmekten çekinmedim. Kendinize ve 

Kutsal Ruh’un sizi gözetmen olarak 



görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. 

Rab’bin kendi kanı pahasına sahip olduğu 

kiliseyi gütmek üzere atandınız” (Bkz. 
Elçilerin İşleri 20:27, 28).

ADANMIŞ OLUN

Görev çok büyük olduğu halde, iyi haberi 
inanacak herkese yaymak için araç olarak 
insanları, tanık olarak insanları kullanmak 
Tanrı’yı hoşnut etti. Tanrı’nın sizi ve beni 
kullanmayı isteyişi bizleri, İsa hakkında 
tanıklık etmeye istekli kılmalıdır.

Tanrı’nın hizmetkâr eksiği yoktur. İsteseydi, 
Mesih’ten söz etmeleri için birçok melek 
gönderebilirdi. Ve onlar bu işi bir gecede 
bitirirlerdi. Tanrı’nın Mesih’in doğuşunun iyi 
haberini çobanlara bildirmek için melekler 
gönderdiği doğrudur. Meleklerin, Paskalya 
(Diriliş Bayramı) sabahı Mesih’in dirilmiş 
olduğu haberini bildirdikleri doğrudur. Tanrı, 
insanlara yardım etmeleri için hâlâ melekler 
yollayabilir. Ama onları Çarmıh hakkında 
tanıklık etmeleri için seçmemiştir. Bu iyi 



haberi her yerde bildirmek için sizi ve beni – 
basit, zayıf insanları – seçmiştir!

Yüce Tanrı’nın, insanları Mesih’e yöneltmek 
için bize bağımlı olmayı seçmiş olması 
harikulade bir şey değil midir? Tanrı iman 
etmemiş insanın günahı içinde ölmesini 
istemez. Sırf bu bile, söz edilmeye değer iyi 
haberdir! Ama Tanrı’nın, Kendisini henüz 
bulmamış insanlarla bu yaşam sözünü 
paylaşmak için, daha çok ayaklara, daha 
çok ellere, daha çok dudaklara, daha çok 
insanlara ihtiyacı vardır.

Hıristiyanlar sık sık, Mesih’in geri geleceği 
zamanı beklediklerini söylerler. Mesih’in 
ikinci gelişi hakkında birçok ilahi ve şarkı 
yazılmıştır. Bu konuda birçok kitaplar 
yazılmıştır. Bizler de Elçi Yuhanna gibi 
birçok kereler, “Gel, ya Rab İsa!” diye dua 
etmişizdir.

Bizler sık sık, Mesih’in Kendisinin bize 
vermiş olduğu şartı unuturuz. “Göksel 



egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara 

tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde 

duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir” 

demiştir (Matta 24:14).

O’nun çabuk gelmesini istiyor musunuz? 
Sonsuza dek O’nunla birlikte olmak istiyor 
musunuz? O zaman daha çok zaman 
kaybetmeden iyi haberi yayma işine katılın. 
Kendinizi bu işte aktif olmaya adayın.

Pavlus, Romalılar’a bunun hakkında 
yazdığında şöyle demişti: “Öyleyse 

kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size 

yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı 

hoşnut eden birer kurban olarak sunun.’'  

(Romalılar 12:1). 

Adanmış sözcüğü kendini vermiş 
sözcüğüyle aynı anlama gelir. Kendinizi 
tamamen bir şeye vermiş olduğunuz 
anlamına gelir. Kendinizi tamamen İsa 
Mesih hakkındaki iyi haberi yaymaya verin!

~ ~ ~


