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1968’de, genç bir Hıristiyan öğretmenken, 
Rab beni yaşlı bir adama yöneltti. Ona İsa 
Mesih hakkındaki haberi nasıl duyduğumu 
ve O’nun nasıl benim kişisel Kurtarıcım 
olduğunu anlattım.

Bir hafta sonra, ihtiyar adam beni çağırdı. 
Onun evine gittiğimde, bu ev bana Kutsal 
Kitap’taki Kornelyus’un evini hatırlattı. Bütün 



ev halkı oradaydı. Bütün ailesiyle birlikte 
benim gelişim için hazırlanmışlardı. O 
akşam 16 kişiden oluşan Afrikalı bir aile 
yaşamlarını Mesih’e verdiler. O zamandan 
beri sayıları arttı ve bugün bir kilise cemaati 
olarak Tanrı’yı yüceltmek için toplanıyorlar.

Mesih’le nasıl tanıştığımı biliyor musunuz? 
Bir gün birisi kendi deneyimini benimle 
paylaştığı için. Neden hâlâ Hıristiyan 
olduğumu biliyor musunuz? İsa’nın gerçek 
olduğunu kendi hayatımda şahsen tecrübe 
ettiğim için. Katılımcı olma gereksiniminden 
söz etmiştik. Şimdi Mesih’in bizim için 
yaptıklarını başkalarıyla paylaşarak nasıl 
katılımcı olabileceğimize bakacağız. Böylesi 
bir iyi haberi nasıl sadece kendimize 
saklayabiliriz? Onu başkalarıyla 
paylaşmamız gerektir!

Bu bölümde . . .
• Her Zaman Paylaşmak  
• Utanmadan Paylaşmak  
• İnsanları Değiştirmek İçin Paylaşmak  



• Size Bir Şeye Mal Olsada Paylaşmak

HER ZAMAN PAYLAŞMAK

Kişisel müjdecilikte kişinin kendi deneyimini 
paylaşmasından daha büyük sonuçlar 
doğuran hiçbir şey yoktur. Bütün işin özü 
budur.

Mesih’i ve O’nun kurtarıcı gücünü kendi 
yaşamınızda tatmış olabilirsiniz. O’nun 
Ruhu’nun gücünü almış olabilirsiniz. Mesih 
sizin için büyük ve harika şeyler yapmış 
olabilir. Ama bunu başkalarıyla 
paylaşmadığınız sürece onlar bunu nasıl 
bilecekler? Siz insanlarla konuşmazsanız 
nasıl duyacaklar? Ve duymadıkça nasıl 
iman edip kurtulabilecekler?

İsa’nın Tanrı hakkındaki iyi haberi bizimle 
paylaşmadığını varsayalım. Tanrı’nın 
sevgisini nasıl bilebilirdik?

Samiriyeli kadının deneyimini kendisine 
sakladığını varsayalım. Kasabasındaki 



insanlar Mesih’i nasıl işitebilirlerdi?

İsa’nın Kendisi, gittiği her yerde insanlarla 
konuştu. İnsanlarla evlerinde konuştu. Her 
nerede kalıyorsa onları kabul etti. İncil’in ilk 
dört kısmını okurken O’nun deniz kenarında 
yürüdüğünü, sokaklardaki insanlarla 
konuştuğunu görüyoruz. Bir keresinde 
elçilerine, “Başka yerlere, yakın kasabalara 
gidelim” dedi. "Oralarda da Tanrı sözünü 

duyurayım. Bunun için çıkıp geldim.” 

(Markos 1:38). Öğrencilerini bütün dünyaya, 
dünyanın uçlarına göndermiştir.

Geçen yıl karım ve ben, sadece Rab’bin 
bizim için neler yaptığını onlarla paylaşarak 
sekiz kişiyi Rab’be yöneltmenin büyük 
sevincini yaşadık. Paylaşacak bu kadar 
harika haberlerimiz varken nasıl sessiz 
kalabiliriz?

Mesih’in iyi haberini her durumda 
paylaşmalıyız. Elçi Pavlus, Timoteos’a 
yazarken,



“Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun 

olmasın, bu görevi sürdür” demişti  

(2.Timoteos 4:1,2).

Mesih, iyi haberi bildirmek ve paylaşmak 
için önüne çıkan her fırsatı değerlendirdi. 
Üzerinde öldüğü çarmıhtayken bile, iyi 
haberi yanında ölmekte olan suçluyla 
paylaştı. “Sana doğrusunu söyleyeyim, sen 

bugün benimle birlikte cennette olacaksın” 

dedi (Luka 23:43).

Elçi Pavlus, Rabbi’nin iyi haberini 
paylaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmazdı. 
Elleri, ayakları zincire vurulmuşken bile hâlâ 
iyi haberi bildiriyordu. Kral Agrippa’nın 
önünde zincire vurulmuş bir şekilde durup 
ona Mesih’i anlattı (Elçilerin İşleri 26:29). 
Mesih hakkındaki iyi haberi, intihar etmek 
üzere olan gardiyana anlatmak için 
hücresinden bağırdı (Elçilerin İşleri 16:27, 
28).

Ben bazı fırsatların önümüze sadece bir kez 



çıktığına inanıyorum. Bir daha aynı fırsata 
sahip olmayabiliriz. Pavlus, ihtiyaç içindeki 
bu gardiyana İsa’dan bahsetmekte yavaş 
davransaydı adam günahı içinde kendini 
öldürecekti. Mesih hakkındaki iyi haberi onu 
duymaya ihtiyacı olan herkesle her zaman 
paylaşmaya hazır olmalıyız.

UTANMADAN PAYLAŞMAK

Birçok insan günlük yaşamında Mesih’ten 
söz etmekten utanır görünür. Etrafımızdaki 
insanlarla imanımızı paylaştığımızda yanlış 
anlaşabileceğimiz doğrudur. Bazıları bizimle 
alay bile edebilir. Ama Mesih’in utanmadan 
birçok zorluklara göğüs germeye razı 
olduğunu düşündüğümüzde O’nun 
adımlarını izlemekten başka bir şey 
yapamayız. O bizim harikulade 
örneğimizdir.

Bir an için İsa’yı çarmıhta düşünün. Gelip 
geçen insanlar O’nunla alay ettiler. 
Doyurduğu, hastalıklarından iyileştirdiği, 
öğrettiği insanlar şimdi O’nu 



küçümsüyorlardı. Utanç dolu bir şekilde 
ölmeye razı oldu çünkü insanların 
kurtulabilmesinin tek yolu buydu. Sizler ve 
ben deneyimimizi paylaşmaktan 
utanmamalıyız çünkü bu, Tanrı’nın erkek ve 
kadınları Kendisine çekmeyi seçmiş olduğu 
biçimdir.

Elçi Pavlus, Çarmıh’tan utanmıyordu. 
Dövüldü, zincire vurulup hapse atıldı. 
Orada, gece yarısı, diğer tutuklularla iyi 
haberi paylaşmaktan utanmadı (Elçilerin 
İşleri 16:25).

Roma’da, hapiste ve arkadaşları tarafından 
unutulmuşken yine utanmıyordu.

Afrika’da, insanların pazaryerlerinde 
Mesih’ten söz ettiklerini ve Kurtarıcı ve 
Rableri’nin iyi haberini yayarak köy köy 
gezdiklerini gördüm. İsa bana gelmeye 
utanmadı, benim Kendisinin dostu 
olduğumu söylemeye utanmadı, Tanrı'nın 
önünde benim için yalvarmaya utanmadı. 



Ben bu Kişi hakkında konuşmaktan 
utanabilir miyim?

İNSANLARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN 
PAYLAŞMAK

İnsanların putlardan ve günahlardan 
dönmelerini istiyorsanız, onlara başka bir 
din vermeyin. Yeteri kadar din duydular. 
Onlara kültürünüzü vermeyin. Başka bir 
kültür de istemiyorlar. Onlara yeni sistemler 
ya da yeni bir felsefe vermeye çalışmayın. 
Bunların işe yaramadıklarını zaten 
görmüşlerdir. 

Tıpkı Filipus’un Samiriyeliler'le yaptığı gibi 
onlarla sadece İsa Mesih’i paylaşın. Çünkü 
İsa susayanlar için Diri Su’dur. Aç olanlar 
için Yaşayan Ekmek’tir. Hasta olanlar için 
Şifa'dır. Karanlıkta oturanlar için Işık’tır. 
Babasız olanlar için Baba; Kendisine 
güvenen herkes için başlangıç ve sondur; 
İsa insanın gereksinim duyduğu her şeydir. 

Elçi Pavlus yüksek eğitim görmüş biriydi. 



Yakında toplumunda bir önder olacaktı. 
Atalarının dinini savunma işinde çok aktifti. 
Kimse onun atalarının dininden döneceğini 
düşünemezdi. Buna karşın aynen böyle 
oldu. İsa Mesih’le şahsen karşılaşınca “eski 
düşüncesini” derhal bıraktı. Şöyle dedi:

"Ben aslında bunlara da güvenebilirdim. 

Eğer başka biri bunlara güvenebileceğini  

sanıyorsa, ben daha çok güvenebilirim.  

Sekiz günlükken sünnet oldum. İsrail  

soyundan, Benyamin oymağından, özbeöz 

İbrani'yim. Kutsal Yasa'ya bağlılık derseniz,  

Ferisi'ydim. Gayret derseniz, kiliseye 

zulmeden biriydim. Yasa'ya dayanan 

doğruluk derseniz, kusursuzdum. Ama 

benim için kazanç olan her şeyi Mesih 

uğruna zarar saydım" (Filipililer 3:4-7).

Pavlus, Mesih’le tanıştığı için her şeyi 
değersiz sayabiliyordu. Böylesi bir mucizeyi 
kim anlayabilirdi? Diğer öğrenciler ve 
elçilerin Pavlus’un hayatındaki mucizeyi 
anlamaları uzun bir süre aldı. Ama kendisini 



değiştiren Mesih’le kişisel bir deneyim 
yaşamıştı.

Zakkay, oturduğu yörenin tüm vergi 
görevlilerin başıydı, ve haksız yollardan, 
kendi halkını soyup kendisini. zengin 
etmişti. Kimse onun bir gün hırsızlık 
yapmayı bırakacağını düşünemezdi. Ama 
İsa’yla tanıştığında kişisel bir deneyim 
yaşadı ve tamamen değişti (Luka 19:1-10).

Musa sarayda yetiştirilmişti. Kendisine her 
türlü bilgelik öğretilmişti. Söz ve etkinlikte 
güçlüydü. Gelmiş geçmiş en büyük 
firavunlardan biri olabilirdi. İstediği her şeye 
sahipti. Daha başka ne isteyebilirdi? Ama 
Eski Antlaşma’da, Mesih yeryüzüne 
gelmeden binlerce yıl önce O’nun yüceliğini 
imanla, kişisel olarak gördüğünde 
değişmeye razı olduğu yazılıdır. Kişisel 
deneyimde yaşamlarımıza yeni bir anlam 
veren değiştirici bir güç vardır. Yoksa Musa, 
zenginliğini, popülerliğini ve tahtını çölde 
zorluk ve yalnızlık içinde bir yaşam için 



değişir miydi?

Kısa bir süre önce, Mesih’le tanıştığı çok iyi 
para kazandığı halde işini bırakan genç bir 
adamın harikulade tanıklığını okudum. İşinin 
Tanrı’yı hoşnut etmediğinin bilincine 
varmıştı. Mesih’le tanıştığında hayatı 
değiştiği için işini bırakmıştı.

Kutsal Kitap, “Bir kimse Mesih'teyse, yeni  

yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni 

olmuştur” der (2.Korintliler 5:17).

Bu gerçekten de doğrudur. Mesih’le kişisel 
bir deneyim, insanları hem içten hem de 
dıştan değiştirecektir.

Ben İncil okulundayken kilisemin vaizi öldü. 
Tanrı’nın büyük çapta kullandığı bir adamdı. 
Cenaze günü hayret verici bir şey oldu. 
Hıristiyan olsun olmasın birçok kişi 
cenazaye geldi. Birbirine düşman olan iki 
kişi geldi. Bu insanlar birbirleriyle hiç 
konuşmaz ve el sıkışmazlardı. Buna karşın 
o gün, 20 yıldan uzun bir süre sonra, bu 



Tanrı adamının mezarının başında el 
sıkıştılar. Buna tanık olmak benim için 
harika bir şey oldu. Bana, Mesih’in 
çarmıhtaki ölümünden sonra Tanrı’yla insan 
arasında gerçekleşen daha büyük bir 
değişimi hatırlattı. İster yaşayalım, ister 
ölelim, tanıklığımız insanların yaşamlarını 
değiştirebilir.

SİZE BİR ŞEYE MAL OLSADA 
PAYLAŞMAK

Bazen deneyimimizi paylaşmak bize bir 
şeylere mal olur. Ülkemdeki ilk 
Hıristiyanların nasıl zulüm gördüklerini 
duydum. Bazıları hâlâ hayattalar ve Mesih’e 
sadıklar. Birçokları aileleri tarafından 
lanetlenip kendileriyle ilişkileri kesildi. Bu, bir 
Afrikalı için çok zor olan bir durumdur. 
Çünkü lanetlenip aileyle ilişkisinin kesilmesi 
demek ölü sayılmaktır. Köyünüzden kimse 
size selam vermez ve sizden bir şey almaz. 
Evlenmek üzere olan diğerleri nişanlılarının 
kendilerinden alınıp başka birisiyle 



evlendirildiğini görmüşlerdir. Birçokları için 
Pazar günü kiliseye gitmek oruç tutmak 
anlamına geliyordu. Kiliseye giderlerse 
kendilerine yemek verilmiyordu.

Ülkemdeki insanların zulüm görüş biçimleri 
hakkındaki listeme devam edebilirim. Bu 
kendileri için birçok zorluklara neden olduğu 
halde, Mesih’e sadık oldukları için Tanrı’ya 
şükrediyorum. Onların tanıklığı sayesinde 
ben de İsa Mesih’i hayatıma kabul 
edebildim.

Eski Antlaşma’daki üç İbrani genci ele 
alalım. Daniel 3:8-25’i okuyun. Bu üç adam 
Tanrı’nın halkıydılar. Her ne olursa olsun 
Tanrı’ya hizmet etmeye karar vermişlerdi. 
Ve kralın önündeki tanıklıklarından ötürü 
kızgın bir fırına atılmışlardı. Tanrı’ya olan 
imanlarını inkâr etmek yerine ölmeyi 
seçmişlerdi. Ve onlar bize iyi bir örnek 
olduklarından dolayı, bizler de Hıristiyan 
yaşamımızı paylaşma konusunda onlardan 
esin alabiliriz.



Paylaşmak, Tanrı’ya Oğluna mal oldu. 
Tanrı’nın insanla büyük sevgisini paylaşmak 
için bize biricik Oğlu’nu göndermesi gerekti. 
İnsan günah işlediği için, Tanrı’nın insanla 
paydaşlık yapmasının başka hiçbir yolu 
yoktu. İnsanların Oğlu’na nasıl 
davrandıklarını görünce Tanrı çok acı 
çekmiş olmalıydı. Ama bize olan büyük 
sevgisinden ötürü bizler için İsa’nın 
ölmesine izin verdi.

Paylaşmak İsa’nın hayatına mal oldu. İsa 
birçok zorluk tanımıştı. Peygamber Yeşaya, 
İsa’dan acılar Adamı diye söz ettiğinde 
haklıydı (Yeşaya 53:3). Hizmeti boyunca her 
zaman etrafı Kendisini öldürmeyi isteyen 
insanlarla çevriliydi. Ama O’nun insanları 
günahtan kurtarmasının başka bir yolu 
yoktu. Bizim günahımızı Kendi üzerine aldı. 
Ölümü tatmanın, Tanrı’dan ayrılmış olmanın 
neye mal olacağını biliyordu. Ama bizi 
sevdiği için kurtuluşumuzun bedelini 
ödemeye razıydı.



İsa’nın Kendisi öğrencilere, “Ardımdan 

gelmek isteyen, kendini inkâr etsin, 

çarmıhını yüklenip beni izlesin” dememiş 
miydi (Matta 16:24)?

Hıristiyan yaşantınızı başka insanlarla 
gerçekten paylaşmak istiyorsanız ödenecek 
bir bedel vardır. Arkadaşlarınızı 
kaybedebilirsiniz. Anne babanız sizi 
anlamayabilir. Başkaları sizi tuhaf bulabilir.

Her ne olursa olsun, hiçbir zorluğun sizi 
imanınızı paylaşmaktan alıkoymasına izin 
vermeyin. Mesih’in sizin için nelere 
katlanmak zorunda kaldığını hatırlayın. Bu, 
bedel her ne olursa olsun O’nu başkalarıyla 
paylaşmanıza yardım edecektir.

~ ~ ~


