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Elçi Pavlus hapisteydi. Mesih’in iyi haberini 
artık bildiremiyordu. Artık insanların 
gereksinimlerine hizmet ederek 
dolaşamıyordu. Artık insanlara gidemiyordu. 
En büyük arzusu Kurtancısı’ndan söz etmek 
olan kişi tomruğa bağlanmıştı. Buna karşın, 
“Ama Tanrı’nın sözü zincire vurulmuş 

değildir” diyebiliyordu (2.Timoteos 2:9)!



Mesih’in iyi haberini paylaşmaya çalışırken 
birçok engellerle karşılaşabiliriz. Bu engeller 
her ülke ve kültürde farklı farklı olacaklardır. 
Erkek ve kadınları Mesih’e kazanacaksak 
bu sorunları görmezlikten gelemeyiz.

Şimdi Mesih’in harikulade işlerini kendi 
hayatımda gördüğüm için, müjdenin 
yayılmasını engelleyecek kadar kuvvetli bir 
engel olmadığına bütün kalbimle 
inanıyorum. Tanrı Sözü’nün her yerdeki 
bütün insanlara gitmesi gerekir. Mesih’in iyi 
haberi, ne sınır ne de milliyet tanır.

“Önlem, tamirden daha iyidir” diyen bir 
atasözü vardır. Engeller hakkında ne kadar 
çok şey bilirsek onları yenmekte o kadar 
başarılı oluruz. Bir önceki dersimizde, iyi 
haberi paylaşma konusundaki bazı 
gereksinimleri gördük. Şimdi müjdeyi 
paylaşmaktaki engellerden bazılarını nasıl 
aşacağımızı göreceğiz. Tanrı’yla imkânsızın 
mümkün hale geldiğini unutmayın!



Bu bölümde . . .
• Kimlik Engelleri  
• Dinsel Engeller  
• Dil Engelleri  
• Sosyal Engeller

KİMLİK ENGELLERİ

Günümüzde dünyadaki birçok ülkede, 
insanların yüreklerinde gerçek kimliklerini 
bulmak için büyük bir arzu bulunmaktadır. 
Türk biri kendisine Fransız denilmesini 
istemez. Bir İngiliz vatandaşı kendisine 
Alman denilmesini istemez. Afrikalı biri de 
kendisine yukarıdaki tanımların verilmesini 
istemez. Her yerde, insanlar, kendi 
kimliklerinden, kim olduklarından gurur 
duyarlar. Bu normaldir.

Hıristiyan hizmetkârlar olarak, insanlara 
Tanrı’nın onları gördüğü gibi bakmalıyız. 
Tanrı’nın sevgisi her şeyi örter. Tanrı 
dünyayı böyle sevmiştir! Ve bu, dilleri ya da 
renkleri her ne olursa olsun, bütün uluslar, 
bütün ırklar anlamına gelir. Kutsal Ruh, 



öğrencilere Mesih hakkında tanıklık etmek 
için güç vermeye geldiğinde Yeruşalim’de 
yeryüzündeki bütün uluslardan insanlar 
vardı. Hepsi de öğrencilerin Tanrı’yı kendi 
dillerinde yücelttiklerini duydular (Elçilerin 
İşleri 2:1-12).

İsrail bir ülke olarak dünyada eşsiz bir 
konuma sahipti. Kutsal Kitap zamanlarında, 
bilinen dünyanın merkezi olduğu 
söyleniyordu. İletişim alanında bütün 
yolların birleştiği bir yerdi. Birçok ulustan 
gemiler, bu küçük ülkenin etrafındaki 
denizlerden geçiyorlardı. Tanrı, İsa’yı oraya 
yolladığında aklında bütün uluslar olduğu 
kesindi. Bu, Müjde’yi bütün dünyanın 
erişebileceği bir yere koydu. Tanrı’nın 
gözünde bütün uluslar aynıdır.

Cennette bütün uluslardan insanlar olacak, 
her dilde ilahiler söyleyip Tanrı’yı övecekler. 
Elçi Yuhanna bunun bir görümde gördü 
(Vahiy 7:9).



Benim gibi bir Afrikalı’yı kurtaran İsa, hangi 
ulustan olursanız olun, sizi de kurtarmıştır. 
Bizler birbirimizden farklıyız. Farklı 
yiyecekler yeriz. Farklı konuşuruz. Farklı 
şekillerde giyiniriz. Ama İsa hepimizi bir 
yapar. Kutsal Ruh bizleri birleştirir.

Bazı ülkelerde, insanlar Hıristiyan 
olduklarında bir Hıristiyan ismi almaları 
yaygın bir uygulamadır. Ama, Hıristiyan bir 
isim almanın kişinin hayatını 
değiştirmediğini hatırlamalıyız. Mesih sizi 
insanların isimlerini ya da bir şeyleri yapış 
biçimlerini değiştirmeniz için göndermedi. 
Sizi, onların yaşamlarının değişmesi için, 
onlarla Hıristiyan yaşamınızı ve imanınızı 
paylaşmanız için gönderdi.

Filipus’u çöldeki bulunan Afrikalıya yönelten 
aynı Ruh (Elçilerin İşleri 8:9) Pavlus’u 
Avrupa’ya yöneltti (Elçilerin İşleri 16:6-9). 
Pentikost Günü’nde öğrencilerin üzerine 
gelen aynı Ruh (Elçilerin İşleri 2:4) 
Kornelyus’un evine gelen aynı Ruh’tur 



(Elçilerin İşleri 10:45). Eğer sizler ve ben 
Tanrı’nın bütün insanlara aynı şekilde 
davrandığının bilincindeysek, bütün 
insanları Tanrı'nın onları gördüğü gibi 
görebileceğiz. Irk ve renk engellerini 
aşabileceğiz. Bundan sonra Tanrı bizleri 
sadece kendi evimizde ve ülkemizde değil, 
bizden çok farklı olabilecek olan başka 
insanlar arasında da kullanabilecektir.

DİNSEL ENGELLER

Dünyada birçok din vardır. Gelişmekte olan 
ülkelerin bazılarında her kabile ya da 
bölgenin kendine ait bir ya da birkaç dini 
vardır. Bu tabii ki insanları Mesih’e 
kazanmaya çalışmakta karşılaşabileceğimiz 
en büyük engellerden biridir.

Bazen insanlar bana, “Babamın ve 

atalarımın dinini bırakamam. Babamın ve 

atalarımın geleneklerine sadık kalmalıyım. 

Hıristiyanlık benim atalarım için yabancı bir 

dindir, Batılı bir dindir. Ona inanamam” 

demişlerdir. Böyle bir engelle 



karşılaştığınızda ne yapabilirsiniz?

İlk olarak, bu şeyleri söyleyen insanların 
hayatınızdaki değişikliği görmelerini 
sağlayın. Onlara Tanrı’nın onları sevdiğini 
söyleyin. Tartışmayın – tartışmakla bir yere 
varamazsınız. Elçi Pavlus’un ne söylediğini 
hatırlayın. O da bu insanlar gibiydi. 
Babasının dinine bağlıydı. Ailesinin bütün 
geleneklerine sadık ve gerçekten adanmıştı. 
İsa’dan söz eden erkek, kadın ve çocukları 
hapse attırmıştı. Onun için Hıristiyanlık yeni 
bir şeydi, içinde bulunduğu kültür ve 
babasının dinine tamamen aykırı bir şeydi. 
Hatta iyi haberin tanıklarından bazılarının 
öldürülmesine de katkıda bulunmuştu 
(Elçilerin İşleri 8:1-3). Ve buna karşın bu 
adam Mesih’le karşılaştığında daha önce 
inanmış olduğu her şeyi unutmaya hazırdı.

Elçilerin İşleri 8:9’da, herkesi sihirli 
güçleriyle şaşırtan Simeon adlı bir adamı 
okuyoruz. Ben de dinsel uygulamalarında 
büyük bir güce sahip görünen, onun gibi 



insanlar gördüm. İnsanlar onlara büyük 
insanlarmış gibi bakıyorlardı. Hiçbir kutlama, 
hiçbir tohum ekme, hiçbir evlilik ya da 
cenaze onların öğüdü olmadan 
yapılamazdı. Buna karşın bu insanlardan 
bazılarının İsa’yı Kurtarıcıları olarak kabul 
ettiklerini gördüm.

Yaşamları tamamen değişti. Bütün putlarını 
yaktılar ve büyü yapmayı bıraktılar. Kimse 
onları bunu yapmaya zorlamadı. Bunu 
Mesih’i buldukları için yaptılar.

İyi haberin gücünün yok edemeyeceği hiçbir 
engel yoktur. Tanıklık işinizde cesaretiniz 
kırılmasın. Mesih’in sizin için yapmış 
olduklarını paylaşmaya korkmayın. 
Rabbimiz sonsuza dek aynıdır. “Gökte ve 

yeryüzünde bütün yetki bana verildi” dedi 
(Matta 28:18). Ölüm ve cehennem bile iyi 
haberin yayılmasını engelleyemez. Roma 
İmparatorluğu denedi ama başaramadı. 
Müjde’nin ters yüz edemeyeceği hiçbir 
dinsel engel yoktur! Biz bunu tek başımıza 



yapamayız ama içimizde etkin olan Kutsal 
Ruh bunu yapacaktır!

DİL ENGELLERİ

Siz kendi halkınızı herkesten iyi tanırsınız. 
Onların dilini bilirsiniz.

Bu yüzden evinizde tanıklık ederek Mesih’in 
kişisel müjdecilik kalıbını izlemeniz kolaydır.

Ama ben, Mesih bizleri kurtardığında ve 
sevgisinin tanıkları olarak yolladığında dil 
engellerini de aşmamıza yardım 
edebileceğine inanıyorum. Mesih’in bizim 
için yaptıklarını diğer insanlarla 
paylaşabilmemiz için başka diller 
öğrenmemize yardım edebilir.

Dilimizi konuşma biçimlerinden ötürü birçok 
yabancı müjdeciye “Afrikalı” ismi verilmiştir. 
Ülkemdeki birçok Hıristiyan hizmetkâr, 
Mesih'in müjdesini başka insanlara 
anlatabilmek için başka kabilelere de 
erişmek ve onlara iyi haberi vermek için 



başka diller öğrenebildiler. Eğer Rab size 
başka bir dil öğrenme fırsatı verirse, onu 
değerlendirin. Bu size, Mesih’in kurtarıcı 
gücünün iyi haberini başkalarına aktarmak 
için daha çok fırsatlar sağlayacaktır.

Elçi Pavlus’un bir tercümana ihtiyacı yoktu 
çünkü hem İbranice ve hem de Yunanca’yı 
ve belki de başka dilleri çok iyi 
konuşabiliyordu. Eğer Tanrı sizi iyi haberi 
başka bir dili konuşanlarla paylaşmaya 
yöneltirse, bu engelin sizi durdurmasına izin 
vermeniz için hiçbir neden yoktur.

Dünya nüfusunun üçte ikisinde 
karşılaştığımız bir başka dil engeli daha 
vardır. Bu da insanların kendi dillerinde okur 
yazar olmamalarıdır.

Birleşmiş Milletler’in eğitsel programlar için 
büyük paralar harcadığı doğrudur. Birçok 
ülkenin de kalabalıkları okur yazar 
yapmanın ekonomik gelişimleri için gerekli 
olduğunu vurguladığı doğrudur. Kutsal Kitap 



3.384 dile çevrilmiştir (Wikipedia). Buna 
rağmen dünyadaki insanların üçte ikisi onu 
okuyamaz. Sırf benim ülkemde, nüfusun 
yüzde 95’inin okuma yazması yoktur.

Böylesine kuvvetli bir engeli nasıl aşabiliriz? 
Okuyamayan insanlara Kutsal Kitap’ı ya da 
başka Hıristiyan yayınları veremeyiz. Bu bizi 
onları Mesih’e kazanmaya çalışmaktan 
alıkoyacak mıdır? Hayır, hiç de değil!

Rabbimiz bu engeli aşmıştır. Eğitim görmüş 
Ferisiler’le konuşurken “Kutsal Yazılar'ı  

okumadınız mı?” diye söz etti (Matta 19:4). 
Ama sıradan insanlarla konuşurken onlara 
günlük hayattan örnekler verdi. Bunu, 
onların Tanrı’nın sevgisini anlamalarını 
sağlamak için yaptı. Örneğin Mesih, 
Tanrı’nın bizlerle, başımızdaki saçların bile 
sayılı olduğu söyleyerek bizimle ne kadar 
çok yakından ilgilendiğini söylemiştir (Matta 
10:30). Tanrı’nın Egemenliği’ni tanımlarken, 
anlayabilsinler diye onlara tohum eken bir 
adam, bir evlilik töreni, kayıp para hakkında 



öyküler anlattı. O kadar pratikti ki bütün 
sıradan ve eğitimli olmayan insanlar O’nu 
seve seve dinlediler (Markos 12:37).

Okuma yazması olmayan insanlara Kutsal 
Kitap ayetleri ezberletilebilir ya da ses 
kayıtları dağıtılabilir. Söz’e yüreklerinde 
sahip olduklarında bu onları günahtan 
alıkoyacaktır (Mezmur 119:11).

SOSYAL ENGELLER

Bazı grupların organize oluş biçimi kişisel 
müjdeciliğe bir engel oluşturabilir. Örneğin, 
çoğu Afrika ülkesinde, bilgelik yaşla 
bağdaştırılır. Ne kadar yaşlıysanız o kadar 
bilge olduğunuz düşünülür. Bu yüzden genç 
birinin iman gibi konular üzerinde 
kendisinden daha yaşlı birisine tanıklık 
etmesi uygun görülmez. Genç birinin bu tür 
durumlarda konuşabilmesi için zaman 
zaman cesarete ihtiyacı vardır.

Bu tür engellerle karşılaşanlar sadece bizler 
değiliz. İsa bile bunlarla karşılaştı. 12 



yaşındayken yasa konusunda en bilge din 
adamlarıyla konuştu ve hepsi de hayretler 
içinde kaldılar. Genç bir çocukta bu kadar 
çok bilgelik görmek onlar için şaşılacak bir 
şeydi (Luka 2:47). Hizmetinin daha ileriki 
evrelerinde, O’nu Tanrı hakkındaki iyi haberi 
yaymasını engellemeye çalışanlar O’nun 
mütevazı sosyal geçmişinden söz ettiler. 
Arkadaşları bile kendi kendilerine O’nun ne 
yaptığını bilip bilmediğini soruyorlardı 
(Markos 3:21).

İsa’nın iyileştirdiği kör adam Yahudi din 
önderlerine İsa’nın Tanrı’dan gelmiş olması 
gerektiğini söylemeye çalıştığında onlar 
bunu kabul etmeyi istemediler. O’nun 
kendileriyle Tanrı hakkında konuşmaya 
layık bile olmadığını düşündüler. Onlar 
ihtiyarlardı ve bu yüzden de ondan daha 
bilge sayılıyorlardı (Yuhanna 9:28-29, 34).

Timoteos, elçi Pavlus’un Efes’teki kiliseyi 
yönetmek üzere bıraktığı genç vaizdi. O da 
gençlik konusundaki bu sosyal engeli 



yaşadı. Pavlus bu yüzden ona cesaret 
vermek için yazdı. Pavlus onun Rab’bin ve 
kutsal meleklerin önünde sorumluluğunu 
kabul etmesi için onu teşvik etti (1.Timoteos 
4:11, 12).

Siz de sosyal muhalefetle karşılaşabilirsiniz. 
Dünyasal olarak yüksek konumda olan 
adamlara ya da daha çok eğitim görmüş 
kişilere ya da çok zengin insanlara tanıklık 
etmeye yöneltilebilirsiniz. Size, kendilerine 
Tanrı’nın sevgisinden söz etmeye yeterliliği 
olmayan biri gibi bakabilirler. Ama iyi haberi 
paylaşmaya hiçbir zaman son vermeyin. 
Sizi yollayan Kişi’nin her zaman sizinle 
birlikte olduğunu hatırlayın. O size bilgelik 
verecektir. Mesih bunu başarmıştır. 
Timoteos başarmıştır. Siz de 
başaracaksınız! 

~ ~ ~


