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Ülkemde, “Bir sopayla 100 koyuna 

bakabilirsin ama 100 insan olunca 100 sopa 

lazımdır” diyen bir söz vardır.

İnsanlar farklı farklıdır. Aynı ulusun, aynı 
kültürün, hatta aynı ailenin içinde bile 
herkese aynı şekilde davranamazsınız. 
Benim ülkemde geçerli olan bir şey sizin 



ülkenizde geçerli olmayabilir. Ve sizin 
ülkenizde işe yaramış olan bir şey benim 
ülkemde işe yaramayabilir. Bazen bir insana 
karşı bile birkaç değişik yaklaşım 
kullanmamız gerekmektedir. Kişisel 
müjdecilikte yaklaşımlardan söz ettiğimizde, 
bir insanı Mesih’e kazanmak için atılan 
adımları kastediyoruz.

O zaman, “Belirli bir insan için hangi 
yöntemin kullanılabileceğini nasıl 
bilebilirim?” diye sorabilirsiniz. Doğrusunu 
isterseniz, bilmiyorum. Doğru yaklaşımı 
bulana dek denemeyi sürdürmelisiniz. 
Gerektiğinde yönteminizi değiştirmeye hazır 
olun ve Kutsal Ruh’un size yol göstermesine 
izin verin.

Bazı önemli kültürel engelleri nasıl 
aşabileceğimizi öğrendiniz. İnsanlara nasıl 
yaklaşabileceğiniz konusunu çalışırken 
bunları aklınızda tutun.

Bu bölümde . . .



• Doğal Olun  
• Yargılamayın  
• Saygı Gösterin  
• İlgi Gösterin

DOĞAL OLUN

Canlar kazanacaksak, hangi yaklaşımların 
iyi haberi paylaşmamıza yardımcı olacağını 
iyi anlamamız gerektir. İlk önce, sözlerimizle 
ve davranışlarımızla yaşayan örnekler 
olmaya dikkat etmeliyiz. Sonra doğal 
olmalıyız, insanlarla anlayabilecekleri bir 
görüş açısından paylaşma yollarını 
aramalıyız.

İsa, Samiriyeli kadına, yardıma ihtiyacı olan 
bir yolcu gibi yaklaştı. Bu günahlı kadın bile 
İsa’ya büyük bir yardımda bulunabilirdi. 
Kendini, onun Kendisine yardım etmesi için 
fazla kutsal görmedi. Tersine ona, “Bana su 

ver, içeyim” dedi (Yuhanna 4:7). Benim 
ülkemde bu tür yaklaşıma yabancı ya da 
yolcu yaklaşımı denir.



İsa, böylesine doğal bir yaklaşım kullanarak 
bu kadının en derin gereksinimini 
karşılayabilmişti. Ona diri su verebilmişti. 
Eski Antlaşma’da, İbrahim’in hizmetkârının 
Rebeka’ya, “Lütfen testinden biraz su ver,  

içeyim” dediğinde kuyunun başında aynı 
yaklaşımı kullandığını okuyoruz (Yaratılış 
24:17).

Henüz birçok ülkeye gitmedim. Ama gittiğim 
her yerde insanların ihtiyaç içinde olan 
insanlara yardım etmekten hoşlandıklarına 
dikkat ettim. Birisine sizin için sadece küçük 
bir hizmet bile yapma fırsatı verdiğinizde, 
ona iyi haberi paylaşırken sizi dinlemeye 
daha istekli olur.

Elçi Pavlus doğal yaklaşımı kullandı. 
Atina’ya gittiğinde, şehrin tamamının 
putlarla dolu olduğunu görünce çok üzüldü. 
Buna karşın insanlarla konuştuğunda 
bilgelik kullandı. Onlarla onların bakış 
açısına göre konuşabiliyordu.



Pavlus, Ares Tepesi Kurulu'nun önüne çıkıp 

şunları söyledi: 'Ey Atinalılar, sizin her 

bakımdan çok dindar olduğunuzu 

görüyorum. Ben çevrede dolaşırken, 

tapındığınız yerleri incelerken üzerinde, 

‘BİLİNMEYEN TANRI’YA’ diye yazılmış bir  

sunağa bile rastladım. Sizin bilmeden 

tapındığınız bu Tanrı’yı ben size tanıtayım” 

dedi (Elçilerin İşleri 17:22, 23).

Pavlus, bu basit yöntemle yani 
yaşamlarındaki bir şeyden söz ederek 
onların dikkatlerini çekmeyi başarmıştı. 
Putperest oldukları halde, putlara 
tapmalarını kullanarak iyi haberi onlara 
aktarabilmişti. Bunun sonucu olarak, bazıları 
ona katılmış ve iman etmişlerdi (Elçilerin 
İşleri 17:34).

Elçi Pavlus’un, “Siz günahkârlarsınız;  

cehenneme gideceksiniz. Putlara tapan biri  

Tanrı’yı asla görmeyecektir” dediğini 
varsayalım. Eğer böyle yapsaydı, aldığı 
karşılığın çok farklı olacağına inanıyorum. 



Büyük bir olasılıkla o durumda hiç kimse 
onu dinlemez ve iman etmezdi.

Birisinin size İsa’dan nasıl söz ettiğini 
düşünün. Sizinle konuşurken doğal bir 
yaklaşım mı kullandılar? Yoksa olumsuz bir 
yaklaşımla mı size yaklaştılar? İnsanları 
olumsuz bir yaklaşımla kazanamayız. Doğal 
ve olumlu olarak onlarla özdeşleşmeliyiz.

Birkaç yıl önce bir gün, vaiz olan kör 
amcamı bir köye götürdüm. İnsanlara nasıl 
yaklaştığını hâlâ hatırlıyorum. Bu köydeki 
insanlar tanrıların kendilerinden hoşnut 
kalması umuduyla hayvanlar kurban 
ediyorlardı. Amcam onlara hayvan 
kurbanlarının yeni bir şey olmadığını. 
Tanrı’nın kurbandan hoşnut olduğunu ve bir 
zamanlar halkına bunu düzenli olarak 
yapmalarını söylediğini söyledi.

O noktaya kadar bütün köy halkı onun 
sözlerini içerek orada öyle durdu. Daha 
önce hiç böyle bir şey duymamışlardı. 



Olumsuz yaklaşımlara alışıktılar. Sonra 
amcam, zaman geldiğinde, Tanrı’nın Oğlu 
İsa’yı bir kurban olarak gönderdiğini söyledi. 
Onlara Isa’nın çarmıhta bütün insanlığı 
kurtarmak için öldüğünü söyledi. Ve o 
zamandan şimdiye kadar Tanrı’nın artık 
hayvanların kurban edilmesini istemediğini 
söyledi. İsa bütün her şeyin icabına 
bakmıştı. Hepimiz O’na gelebiliriz, O’nunla 
konuşabiliriz ve O bizi işitecektir.

Kör amcam, bütün halkın ilgisini çeken bir 
konuya olumlu bir yaklaşım göstermiş ve 
birçoğunu Mesih’e çekebilmişti. Şimdi bu 
insanlar da Mesih hakkındaki iyi haberi 
yayıyorlar.

YARGILAMAYIN

Tanrı bizleri yargılamamıştır. Adem’le 
Havva günaha düştüklerinde, Tanrı onları 
derhal yok edebilirdi. Ama bunu yapmadı. 
Adem'e, “Neredesin?” diye seslenerek 
şevkatli bir sesle yaklaştı (Yaratılış 3:9).



Kral Davut’un zamanında da, bütün dünya 
günahla doluydu. Bütün uluslardaki insanlar 
putlara tapıyorlardı. Bazıları çocuklarını 
ateşe atarak onları tanrılarına kurban 
ediyorlardı (Levililer 18:21). İsrail halkı bile 
Tanrıları’nı terk etmişti. Diğer uluslar 
gibiydiler. Hatta Kral Davut şöyle yazmıştı:

İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü,

iyilik eden yok.

...Hepsi saptı, Tümü yozlaştı,

İyilik eden yok, Bir kişi bile! 

(Mezmur 14:1,3).

Tanrı’nın dünyaya bakıp da dünyanın 
günahını gördüğünde bizi yargıladığını ve 
öfkesinin üzerimize gelmesine neden 
olacağını düşünürüz. Ama hayır, Tanrı’nın 
söylediklerini bir dinleyin:

RAB diyor ki: 

“Gelin, şimdi davamızı görelim.

Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa

Kar gibi ak pak olacaksınız. 



Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da

Yapağı gibi bembeyaz olacak” 

(Yeşaya 1:18).

Tanrı insanlara merhametli, seven ve 
acıyan bir baba gibi davranıyor. Tanrı 
günahtan nefret eder ama günahlıyı sever. 
Cennetten baktığında, sadece günahlı 
insanlar görmez. Karanlıkta oturan, nereye 
gitmeleri, ne yapmaları gerektiğini bilmeyen 
insanlar görür. Onları günahla hasar görmüş 
olarak görür. Artık her şeyin iyi olduğunu 
söyleyemez. Bütün bunlara karşın, dünyayı 
bizlere biricik Oğlu’nu verecek kadar 
sevdiğini okuyoruz. Tanrı’nın amacı dünyayı 
yargılamak değildi, dünyayı kurtarmak 
istiyordu. “Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi 

ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman 

edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi  

sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16-

17).

İsa bizleri yargılamadı. Bu O’nun 
misyonunun bir parçası değildi. Samiriyeli 



kadınla konuştuğunda, onun günah içinde 
yaşadığını biliyordu. Yasaya göre, onun 
taşlanarak öldürülmesi gerektiğini biliyordu. 
Ama merhamet etti ve ona sonsuz, diri su 
sundu. Bu diri suyun onu Tanrı’ya 
çekeceğini ve günahtan uzaklaştıracağını 
biliyordu (Yuhanna 4:10).

Kutsal Kitap’ta, zinayla suçlanan başka bir 
kadını okuyoruz. Ona karşı ikiden fazla 
tanık vardı. Hiç kimse, kocası ya da 
çocuklarının ağlayışları bile onu taşlanarak 
öldürülmekten kurtaramazdı. Ama İsa 
oradaydı. “İçinizde kim günahsızsa, ilk taşı  

o atsın!” dedi (Yuhanna 8:7). İlk taşı atmak 
için günahsız kimse bulunmadı. 

Bunu sadece İsa yapabilirdi çünkü O 
günahsızdı.. Ama O,

“Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni 

yargılamadı mı?” diye sordu.

Kadın, “Hiçbiri, efendim” dedi.



İsa, “Ben de seni yargılamıyorum” dedi.  

“Git, artık bundan sonra günah işleme” 

(Yuhanna 8:10-11).

Bu kadının özgür kılındığı için evine 
sevinçle dönüşünü hayal etmeye çalışın! İsa 
yargılamaya değil. Kendisine inanan 
herkese yaşam vermeye gelmişti.

Bizler de Rabbimiz’in örneğini izleyelim. 
İşimiz, günahkârlara, kendilerini zaten 
yargılamış olanlara umut mesajını 
vermektir. Onları, Mesih’in gözleriyle 
görerek sevgiyle yaklaşmalıyız.

SAYGI GÖSTERİN

Yaşı ya da konumu bizden farklı olanlara 
yaklaşmayı bilmenin öneminden daha önce 
söz ettik. Kutsal Kitap’ta bunun birçok 
örneğini gördük.

Küçük bir İsrailli kızın Süriye'li komutanı 
olan sahibesine yaklaşım biçimine bir bakın. 
“Keşke efendim Samiriye'deki peygamberin 



yanına gitse! Peygamber onu deri 

hastalığından kurtarırdı” dedi (2.Krallar 5:3). 
Böylesi bir yaklaşımda büyük bir bilgelik 
vardır. Genç olduğu, hizmetkâr olduğu ve 
yabancı bir ülkede yaşadığı için küçük kız 
sadece yardımcı olacağını düşündüğü şeyi 
onlara önerebilirdi. Böyle yaptığında, sonuç 
olumlu oldu ve efendisi Naman peygambere 
gitti.

Yine, peygamber Naman’a, gidip kendini 
Ürdün Nehri’nde yıkamasını söylediğinde 
Naman yanlış bir karar verebilirdi. 
Konumundan ötürü kendini kirli suda 
yıkamak istememişti. Peygamberin 
söylediğini yapmadan evine dönecekti. Ama 
hizmetkârları ona yaklaşıp, “Efendim, 

peygamber senden daha zor bir şey istemiş 

olsaydı, yapmaz mıydın?” dediler, “Oysa o 

sana sadece, ‘Yıkan, temizlen’ diyor” dediler 
(2.Krallar 5:13).

Efendilerine karşı bu dikkatli, olumlu 
yaklaşım onu kendisini alçaltarak gidip 



Ürdün Nehri’nin çamurlu sularına girmeye 
razı etti. Bunun sonucu olarak tamamen 
iyileşti!

Benim ülkemde, inanmayanlara yaklaşım 
olumlu olduğu için birçok köy müjdeye 
ulaşmıştır.. Bazıları ise Hıristiyan işçiler 
doğru niyetlere sahip oldukları halde hâlâ 
kapalıdırlar.

Bir gün birisi tahtında oturmakta olan Kral 
Davut’a gidip, “Gelin, Rab’bin evine gidelim” 
dedi. Ve Kral Davut sevinçle, Bana: 

“'RAB'bin evine gidelim' dendikçe sevinirim" 

diye yanıt verdi (Mezmur 122:1). Bu da 
basit, sıradan birinin İsrail Kralı’na olumlu 
yaklaşımıydı.

Doğru yaklaşımın düz ve bazen zor olduğu 
zamanlar da olabilir. Ama her zaman Kutsal 
Ruh tarafından yönetildiğimizden emin 
olmalıyız.



İLGİ GÖSTERİN

Kişisel müjdecilik yaparken o insanların 
gereksinimleriyle çok daha fazla 
ilgilenmeliyiz. Mesih tarafından 
gönderilenler olarak, O’nun yürüdüğü 
yollardan yürümeyi ve etrafımızdaki 
gereksinimlerin farkında olarak 
yüreklerimize işlemesine izin vermeliyiz.

İnsansal gereksinimler bölgeden bölgeye 
değişebilir. Ama temelde aynıdırlar. İsa bir 
nikah törenine davet edilmişti. Oraya gitti ve 
orada olduğu için bir gereksinimi 
karşılayabildi. Bu daveti reddettiğini 
düşünelim. Ne olurdu? İlk olarak düğün 
sahiplerinin ve oradakilerin sevinci üzüntüye 
dönüşürdü. İkinci olarak, bir mucize yapma 
fırsatını kaçırmış olurdu. Elçileri Kendisine o 
kadar çabuk inanmazlardı. Ve bizler de 
O’nun sevgi dolu ilgisini duyamazdık 
(Yuhanna 2:11).

Sidonlu bir kadın İsa’ya cine tutulmuş kızı 
için yakardığında İsa onun gereksinimini 



karşıladı. Yeryüzündeki hizmeti İsrail’le 
sınırlı olduğu halde, kadının yakarışına karşı 
ilgisiz kalmadı. İsa gerçekten de 
ağlayanlarla ağladı ve mutlu olanlarla 
birlikte sevindi. Sizlere ve bana da aynı 
misyon verilmişti

1974’te, müjdeleme çabalarımızdan biri 
sırasında bir görevli ve ben değişik yerlere 
gidip insanları akşamki toplantımıza davet 
ediyör ve onlarla Mesih’in iyi haberini 
paylaşıyorduk.

Bu yerlerden birinde çocuğu daha yeni 
ölmüş olan bir kadın ile karşılaştık. Birçok 
insan da onu teselli etmek için oraya 
gelmişti. Sonra kadın ve kocasıyla 
konuştuk.

Onlara Havva’nın oğlunu kaybettiğinde 
yaşadıklarını ve Tanrı’nın ona başka bir 
oğul vererek kendisini teselli ettiğini bildirdik 
(Yaratılış 4:25). Acının ne olduğunu bilen 
Kral Davut’u ve Tanrı'nın onu nasıl teselli 



ettiğini de anlattık.

Bu annebabanın yürekleri açıldı. Bunu 
görebiliyorduk. Her ikisi de bizden kendileri 
için dua etmemizi istediler. Tanrı'dan onları 
Havva ve başkalarını teselli ettiği gibi teselli 
etmesini istedik.

Bir yıl sonra, bu kadının çok güzel bir kız 
çocuğu oldu. Tanrı'nın tesellisini kişisel bir 
şekilde yaşamıştı. Bu anne-babanın artık 
üzüntü duyduğu tek şey Mesih’i daha önce 
tanımamış olmalarıydı.

Bizler onların ihtiyacıyla ilgilendiğimiz için 
Tanrı onların hayatlarında harikulade şeyler 
yapabilmişti. Onların tanıklığı aracılığıyla 
köydeki diğer insanlar Mesih’i kabul ettiler.

~ ~ ~


