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Size ülkemden bir öykü anlatmak istiyorum: 
Tarlalarda üç aylık sıkı çalışmanın sonuydu. 
O yıl yeterince yağmur yağmıştı ve hasat 
iyiydi. Şef büyük bir kutlama günü 
yapılmasını istedi. Erkekler ve kadınlar, kız 
ve erkek çocuklar pazaryerini doldurdular. 
Her yerden gelmişlerdi.

Birçok dans grubu gösteri yapıyordu. 



İnsanlar oraya buraya yürüyorlardı. Bütün 
köy halkı pazaryerine gelmiş gibiydi. Sonra 
öğle saatlerinde, kalabalıktan sağır edici bir 
ses yükseldi. Birisi tehlikedeymiş gibi 
bağırıyordu. Herkesin dikkati ona yöneldi.

Herkes birbirine, “Ne oldu?” diye soruyordu. 
Bazıları birisinin delirmiş olduğunu 
düşünüyordu. Ama hayır, bir adam yüksek 
sesle bağırmasının bir nedenini olduğunu 
söyledi. “Bu kalabalığa baktığımda,  

hepimizin şimdi üzerinde yürüdüğümüz bu 

toprağın altında olacağımız günün gelmekte 

olduğunu düşündüm. Hissettiğim kayıp 

hissi, acı o kadar büyüktü ki elimden 

bağırmaktan başka bir şey gelmedi.  

Haykırışımı yüreğimin derinliklerinde 

tutmayı istedim ama kontrol edemedim.  

Dışarıya fışkırdı!” diye anlatmaya devam 
etti.

Bu öykü bana, Yeruşalim’deki bir bayramın 
son günlerini hatırlatıyor. Her ulustan insan, 
Tanrı’yla gerçekten karşılaşmamış olarak 



Yeruşalim’den ayrılmak üzereydi. Büyük bir 
kayıp hissine kapılan Mesih, “Bir kimse 

susamışsa bana gelsin, içsin” diye 
bağırmaktan Kendini alamadı (Yuhanna 
7:37).

İsa’nın bağırışı, bir yardım etmek 
arzusundan geldi. Etrafımızdaki gereksinim 
büyüktür. İnsanlar Mesih olmadan 
ölmektedirler. Kayıp büyüktür. Bu dersin, 
gözlerimizi kişisel müjdecilik – iyi haberi 
paylaşma konusundaki büyük gereksinime 
açması dileğiyle!

Bu bölümde . . .
• İşçilere İhtiyaç Vardır  
• Vizyona İhtiyaç Vardır  
• Adanmışlığa İhtiyaç Vardır  
• Duaya İhtiyaç Vardır  
• Alçakgönüllülüğe İhtiyaç Vardır 
• Anlayışa İhtiyaç Vardır

İŞÇİLERE İHTİYAÇ VARDIR

Etrafımıza bakarsak, Mesih’e sahip olmayan 



milyonlarca insanlar göreceğiz. Hastanelere 
gidersek, Mesih’i tanımadan ölmekte olan 
çok sayıda insanlar göreceğiz. Deniz 
kenarına gidin, stadyumlara gidin ve Mesih’i 
ve O’nun iyi haberini hiç duymamış daha 
çok sayıda insanlar göreceksiniz.

İsa elçilerine görevin büyüklüğünden söz 
ettiğinde, onu hasata hazır çok büyük bir 
tarlaya benzetti. Ama şunu da ekledi: “Ürün 

bol, ama işçi az” (Matta 9:37).

Birçok Hıristiyan bu büyük gereksinimin 
bilincinde değildir. Hatta bazıları canlar 
kazanmanın kendi işleri olmadığını 
söylemiştir. Bazılarını durduran korkudur ya 
da insanlara nasıl yaklaşacaklarını 
bilememeleridir. Buna karşın ürünün sahibi 
Rab' kilise tarihindeki bütün zamanlarda 
olduğundan daha fazla işçi ihtiyacındadır. 
Her gün, “Kim benim için gidecek? Kim 

iman etmemiş kişiye onun için olan 

fedakârlığımı söyleyecek? Kim benim 

yürüyecek ayaklarım, kim benim konuşacak 



ağzım olacak?” diye çağırıp yalvarmaktadır.

Melekler bu işi yapmaya razı olurlardı ama 
Rab onları kullanmayı seçmemiştir. O’nun 
isteği, insanları kullanmaktır. Her Hıristiyan 
kişisel müjdecilik işinde katılımcı olsa, birçok 
insanın günahlarından dolayı 
ölmeyeceğinden ve dünyada daha fazla 
Hıristiyan olacağından eminim.

İsa’nın buyruğu sadece bir tek ulusa 
verilmemişti. Bütün dünyaya verilmişti. 
Bütün uluslara verilmişti. Yeryüzünün 
uçlarını kapsıyordu. İsa’nın bize verdiği işin 
küçük olmadığı kesindir. Hayal 
edebileceğimiz her şeyden çok daha 
büyüktür. Her yerde işçilere ihtiyaç vardır.

Günümüzde birçok insanın Mesih’e geldiğini 
duyduğumuz doğrudur. Dünyanın her 
yerinde milyonlarca kişi O’nu övmektedir. 
Tanrı’ya harikulade bu işi için teşekkür 
ederiz. Ama dünyanın nüfusu hızla 
artmaktadır. Bunun anlamı hasat tarlalarının 



gitgide büyümekte olduğudur. Daha 
yapılması gereken işlere baktığımızda, hâlâ 
günah içinde yaşayan milyonlarca insandan 
ötürü üzüntü içinde ağlamamak mümkün 
değildir.

Hasat tarlasındaki işimiz size bir dağa taş 
atmak ya da denize bir kova daldırmak gibi 
görünebilir. Ama her birimiz, etrafımızdaki 
kayıp kişilere karşı sorumluluğumuzun 
tamamen bilincinde olan birer kişisel 
müjdeci olduğumuzda, sonuçları görmeye 
başlayacağız.

Hasadın Sahibi’ne, hasadını toplamak için 
ve işçiler göndermesi için dua edelim. Ve 
dua ettiğinizde, “İşte buradayım ya Rab, 

beni gönder” diye yanıt vermeye de hazır 
olalım. Eğer bunu yaparsanız, Mesih’le 
ortak olarak çalışan bir işçi olmanın 
sevincini tatmış olacaksınız.

Kilisede belirli hizmetlerin bazılarına verilmiş 
olduğu doğrudur (Efesliler 4:11’i okuyun). 



Ama kişisel müjdecilik her Hıristiyan içindir. 
Birisinin söylemiş olduğu gibi, “Kişisel  

müjdecilik, bütün kilisenin bütün dünya için 

olan işidir.” Bizler yeniden doğduk. Bizler 
artık kendimize ait değiliz. O zaman yeni 
Rabbimiz ve Efendimiz’e bütün kalbimizle 
hizmet edelim.

VİZYONA İHTİYAÇ VARDIR

Bizler zor ve sıkıntılı zamanlarda yaşıyoruz. 
Bazı insanlar Tanrı’ya olan imanlarını 
terkediyorlar. Diğerleri yalan söyleyen 
ruhlara itaat ediyor ve Tanrı yolundan uzak 
öğretileri izliyorlar. Yeni Antlaşma da söz 
ettiği gibi bütün dünya kötüden daha da 
kötüye doğru gidiyora benziyor. Her yerde, 
çaresiz insanların acil haykırışları 
duyulabiliyor.

Ama Tanrı bize bir vizyon vermedikçe, 
gereksinimi göremeyecek ve haykırışları 
duyamayacağız. Kişisel bir tanık olarak, 
sizler ve benim kurtulmamış insanların 
durumu hakkında açık bir vizyonumuz ya da 



anlayışımız olmalıdır. Bu vizyon bizlere, 
gereksinim içindeki bu insanlara yardım 
etmek için kuvvetli bir arzu verecektir.

Elçi Pavlus, yalvaran Makedonyalı adam 
görümünü gördüğünde (Elçilerin İşleri 16:9) 
hiç vakit kaybetmedi. Kendisi ve birlikte 
çalıştığı kardeşler, oraya gittiler ve bunun 
sonucu olarak Avrupa alt üst oldu. O 
zamandan beri, yüz binlerce insan Mesih’e 
kazanıldı.

İsa, Yeruşalim’deki insanların genel 
durumunu görünce merhametle ağlamaya 
başladı. Kendi sevgisini bir anlasalar, 
Kendisini kabul edeceklerini ve Kendisinin 
de onları bir tavuğun civcivlerini koruduğu 
gibi koruyacağını biliyordu (Luka 13:34).

Vizyon, günaha karşı her gün verdiğimiz 
savaşta bizlere kuvvet ve cesaret verecektir. 
Vizyon gözlerimizi yakınımızdaki hasata 
çevirmemize ve insanları Tanrı’nın onları 
gördüğü gibi görmemize yardım edecektir. 



Vizyon insanları ölümden kurtarmamıza 
yardım edecektir.

Çünkü bizler bu güçlü vizyona sahip 
olmadıkça etrafımızdaki insanlar günahları 
içinde öleceklerdir. Kaybedilecek zaman 
yoktur. Hasadın Rabbi’nden Kendisinin 
isteğini yapabilmek için bize bu vizyonu 
vermesini isteyelim.

ADANMIŞLIĞA İHTİYAÇ VARDIR 

Kişisel müjdecilik, daha önce de söylemiş 
olduğumuz gibi, bütün Hıristiyanlar’ın 
yapmaları buyurulmuş olan bir müjdecilik 
biçimidir. Ama bu işi yapmaya adanmış 
olmadığımız sürece, bunun bizim 
yaşamımızın bir parçası olduğunun bilincine 
varmadığımız sürece iyi sonuçlar 
görmeyeceğiz. 

İsa o denli adanmıştı ki elçilerine, “Benim 

yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine 

getirmek ve O’nun işini tamamlamaktır” dedi 
(Yuhanna 4:34). Gelmiş geçmiş en büyük 



kişisel müjdeci olan İsa, “Tamamlandı!” diye 
haykırdığı güne kadar bu “yemeği” yemeye 
devam etti. Yapması için gönderildiği işi 
tamamlamıştı.

Elçi Pavlus da kişisel müjdeciliğe adanmış 
biriydi. Kutsal Ruh kendisine Yeruşalim’de 
birçok zorluklar çekeceğini bildirmişti. Sonra 
kendisiyle birlikte çalışan arkadaşları 
insansal mantıkla onu Yeruşalim’e 
gitmekten alıkoymaya çalıştılar. Ama 
Pavlus’un ne dediğine bakın:

"Ne yapıyorsunuz, ne diye ağlayıp yüreğimi 

sızlatıyorsunuz? Ben Rab İsa’nın adı 

uğruna Yeruşalim'de yalnız bağlanmaya 

değil, ölmeye de hazırım”  (Elçilerin İşleri 
21:13-14).

Pavlus bu işin kendi hayatından bile daha 
önemli olduğunu gördü. Onun için yaşaması 
ya da ölmesi hiçbir şey fark ettirmiyordu. 
Yapması için gönderildiği işi yaptı.



DUAYA İHTİYAÇ VARDIR

İsa elçilerine hasadın büyüklüğünü 
gösterdiğinde, daha sonra ne yapacağını 
düşünürdünüz? Onları derhal hasat 
tarlasına göndereceğini düşünürdük. Ama O 
“Ürünün sahibi Rab’be yalvarın, ürününü 
kaldıracak işçiler göndersin” dedi (Luka 
10:2).

Hasadın Sahibi’ne dua ettiğimizde, bu 
konuya olan büyük ilgimizi gösteriyoruz. Bu 
konuya ilgi duymadıkça, Mesih’le henüz 
tanışmamış insanları sevmedikçe, kendi 
başımıza bu gereksinimleri 
karşılayamayacağımızın bilincine 
varmadıkça, doğru isteklerle dua 
etmeyeceğiz.

Bir gün Sina adlı bir dağın üzerinde, Tanrı 
Musa’ya, İsrail halkını günahları ve 
itaatsizliklerinden ötürü tamamen yok 
edeceğini söylemişti. İşe yeni baştan 
başlayıp Musa’dan yeni bir ulus 
oluşturacağını söylemişti. Bu, Musa’ya 



yücelik kazandıracak bir durum olduğu 
halde, Musa bu teklifi kabul etmedi. Halkına 
olan sevgisinden ötürü derhal dua etmeye 
başladı ve Tanrı’ya merhamet ve 
bağışlaması için yakardı. Tanrı onun 
duasını işitti ve isteği kendisine verildi (Çıkış 
32:32).

Tanrı’nın Pentikost Günü’nde Ruhu’nu 120 
inanlının üzerine dökmesinin nedeninin 
onların kayıp insanlara karşı olan büyük 
ilgilerini görmesi olduğuna inanıyorum 
(Elçilerin İşleri 2:1-4). Daha birçok öğrenci, 
İsa’nın Gökteki Babası’nın yanına gidişini 
görmüştü. Kendilerine Ruh’un gelişi için 
Yeruşalim’de beklemelerini söylediğinde 
hepsi O’nu duymuştu (Elçilerin İşleri 1:1-5). 
Ama sadece 120 tanesi vaadi almak için 
dua ederek beklemek üzere bir araya 
gelmişti. Ve Rab tarafından hasadı almak 
için gönderilenler de bu kişilerdi.



ALÇAKGÖNÜLLÜLÜĞE İHTİYAÇ 
VARDIR

Kişisel müjdecilikteki en büyük tehlikelerden 
biri de, işçinin kendi başarısına bu işi kendi 
başına yapmış ve başarmış olduğu bir şey 
olarak sanmasıdır. Sizler ve ben Tanrı 
tarafından gönderildik. Bütün tanıklık 
işimizde Rabbimiz’in ismini kullanıyoruz. 
Hasadın Sahibi işimizi bereketler ve ürün 
vermesine neden olursa, bu konuda 
gururlanmamaya dikkat etmeliyiz. Bunun 
yerine bizi gönderen Rabbimiz’de 
sevinmeliyiz. İsteseydi yaptığı mucizeler ve 
harika işlerle Kendisini yüceltebilecek olan 
Rabbimiz İsa bile, Kendini alçaltmaya ve 
bütün yüceliği Babası’na vermeye razı oldu.

Davut, Golyat’la savaşmak için ileri atıldı 
(1.Samuel 17:34-37). Amacı neydi? 
Golyat’a söylediklerine bir bakın:

Davut, “Sen kılıçla, mızrakla, palayla 

üzerime geliyorsun” diye karşılık verdi,  

“Bense meydan okuduğun İsrail ordusunun 



Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB’bin adıyla 

senin üzerine geliyorum."

"Bugün RAB seni elime teslim edecek. Seni 

vurup başım gövdenden ayıracağım. Bugün 

Filistli askerlerin leşlerini gökteki kuşlarla 

yerdeki hayvanlara yem edeceğim. Böylece 

bütün dünya İsrail’de Tanrı’nın var olduğunu 

anlayacak. Bütün bu topluluk RAB’bin 

kılıçla, mızrakla kurtarmadığını anlayacak. 

Çünkü savaş zaten RAB’bindir! O sizi  

elimize teslim edecek” (1.Samuel 17:45-47).

Davut, bütün dünyanın kendisinin, Davut’un 
cesur olduğunu bileceğini söylemedi. 
Arzusu insanların Tanrı’nın sınırlı olmadığını 
–  ama bütün durumlarda kurtardığını – 
bilmeleriydi.

Hasat tarlasındaki işçiler olarak 
alçakgönüllü olmalıyız. Yapılmış olan bir iş 
için hiçbir zaman yüceliği kendimize 
almamalıyız. Bütün yüceliği hasadın 
Sahibi’ne vermeliyiz. Başkalarının O’nun 



yüceliğini görmesi için O’nun bizi 
kullanmasına istekli olmalıyız. Kişisel 
müjdecilik işinde çalışan işçinin gerçek ruhu 
budur.

ANLAYIŞA İHTİYAÇ VARDIR

Görevi Bilin

Bizler Tanrı’yla birlikte çalışan işçileriz 
(1.Korintliler 3:9). Bizler sadece Tanrı için 
çalışmıyoruz. Kişisel müjdecilikte, kilisedeki 
başka her hizmette olduğu gibi, bize ve de 
Tanrı’ya düşen bir rol vardır. Her iki rol de 
yerine oturduğunda iyi sonuçlar alınır.

Bizler tohumu ekmek, dikmek ve hatta 
sulamak için gönderildik. Bu, Mesih’in bizler 
için yapmış olduğu iyi haberi paylaştığımız 
ve paylaşmak için önümüze çıkan her fırsatı 
değerlendireceğimiz anlamına gelir. Gerisi 
Tanrı’ya, Oğlu’na ve Kutsal Ruh’a aittir.

İnsanların kurtulduğunu görmek iyi bir 
şeydir. Tanıklığımız aracılığıyla Tanrı’ya 
dönmelerini görmek iyi bir şeydir. Ama 



insanları kendi konuşmamız aracılığıyla 
günahları hakkında ikna edemeyeceğimizi 
hatırlayın. Konuştuğumuz zaman onları ikna 
eden Tanrı’nın Ruhu’dur. İnsanları günahtan 
kurtaramayız. Ama Mesih bunu bizim 
aracılığımızla yapabilir.

Göreceğimiz sonuçlar ne olursa olsun, 
işimizin iyi haberi yaymak, insanları 
Mesihsiz ölmenin tehlikesi konusunda 
uyarmak olduğunu hatırlayın. Çünkü bizi 
gönderen, bizlere Sözü’nün hedefine 
erişmekte her zaman başarılı olacağını 
söylemiştir (Yeşaya 55:11). O zaman 
Tanrı’yla sorumluluklarımızı karıştırmayalım 
ya da değiş tokuş etmeyelim.

Kutsal Kitap’ı Bilin

Kişisel müjdecilik işindeki bir işçi, Tanrı 
Sözü olan Kutsal Kitap hakkında hiç 
olmazsa genel bilgi olmadan etkin olmayı 
bekleyemez. Kutsal Kitap’ın ana ve ara 
kısımlarını bilmeliyiz. İnsanlarla Mesih 
hakkında konuşmamıza yardım edecek 



anahtar ayetleri nerede bulabileceğimizi 
bilmeliyiz. Bu ayetleri doğru 
yorumlayabilmeli ve günlük yaşama 
uyarlayabilmeliyiz. Her müjdeci, her 
Hıristiyan, kendi Hıristiyan gelişimi ve 
deneyimi için Kutsal Kitap hakkında temel 
bilgi sahibi olmalıdır.

Kutsal Ruh'a Güvenin

Kişisel müjdeciler olarak, karşımızdakine 
iman verenin Kutsal Ruh olduğunu 
aklımızda tutmalıyız. İnsanları ikna eden, 
Kutsal Ruh’tur. Yaşamları değiştirir. Bizlere 
kutsallığı öğretir. Bizleri günaha düşmekten 
alıkoyar. Kutsal Ruh'a güvendiğimizde 
doğru zamanda doğru sözleri söylememize 
yardım edecektir.

~ ~ ~


