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Birisini onurlandırmak için isminin verildiği 
bir sokak ya da bina ismi biliyor musunuz? 
Etrafınıza bakın ve sokaklar, binalar, 
uçaklar, havaalanları, gemiler, kasabalar, 
köyler, nehirler ve başka şeylere insanların 
isimlerinin verildiğini göreceksiniz. Bu onları 
ödüllendirmek ve onurlandırmak için 
yapılmıştır. Bu insanlar halklarına ya da 
toplumlarına yardım etmek için bir şey 



yaptıklarından ötürü ödüllendirilmişlerdir.

Her yıl işleri bütün insanlığa yardım eden 
kişilere Nobel ödüleri verildiğini 
duymuşsunuzdur. Geçenlerde benim 
ülkemde, başka bir ülkenin büyükelçisine 
başkentimizin altın anahtarı verilerek kendisi 
büyük bir şekilde onurlandırılmıştı. Bunların 
hepsi büyük ve paha biçilmeyecek 
ödüllerdir. Hiçbir maaş böylesi bir onurla 
kıyaslanamaz. Ve buna karşın bir gün bütün 
bu ödüller yok olacaklardır.

Ama ya Tanrı’dan gelen ödüller? İnsanlar 
birbirlerine saygı gösterip ödül vermeyi 
biliyorlarsa, Tanrı Kendisini seven herkese 
bundan çok daha fazlasını yapmayacak 
mıdır? Tabii ki yapacaktır! Mesih’in bizi 
Babası’nın önünde onurlandıracağı 
düşüncesi bile bizi sona kadar sadık 
tutmalıdır. “İşte çevremizi bu denli büyük bir 

tanıklar bulutu sardığına göre, biz de her 

yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı 

üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze 



konan yarışı sabırla koşalım” (İbraniler 
12:1). Ödülleri bekleyebiliriz!

Bu bölümde . . .
• Şimdiki Ödüller 
• Gelecekteki Ödüller 

ŞİMDİKİ ÖDÜLLER

Kişisel müjdecilik yapan kişi bir ödül için 
çalışmaz. Hedefi ödül değildir. Tanrı 
kendisini sevdiği ve Mesih kendisini 
kurtardığı için çalışır. İnsanlara Mesih’in 
buyruğuna itaat ederek erişir. Ayrıca, iyi 
haberi paylaşmak doğasının, Mesih’teki yeni 
doğasının bir parçası olduğu için de çalışır. 
İnsanları sevdiği için çalışır.

Buna karşın, ödüller Hıristiyan hizmetkârın 
hedefi olmadığı halde ona birçok ödül 
vermek Tanrı’yı hoşnut etmiştir. Benim 
düşünceme göre, dünyada kişisel 
müjdecilikten daha çok ödüllendirici bir iş 
yoktur. Ödüller hem şimdi hem de gelecek 
için, yani geçici ve sonsuz, maddesel ve 



ruhsaldırlar.

Rab’bin Bizimle Birlikte Oluşu

Kişisel müjdeciliğin şimdiki ödüllerinin en 
büyüklerinden biri, Rab’bin sürekli olarak 
bizimle birlikte olduğu konusundaki 
güvencemizdir. İsa, ölümü ve dirilişinden 
sonra öğrencilerini bütün insanlarla 
paylaşmaları için bütün dünyaya gönderdi. 
İş gerçekten de büyüktü. Birçok zorluk 
vardı. Öğrenciler, büyük bir olasılıkla, 
korkuyla dolu sıradan insanlar olan 
kendilerinin dünyayı Mesih’in iyi haberiyle 
nasıl dolduracaklarını merak ediyorlardı.

Ama korkularını dile getirmeye bile fırsat 
kalmadan Mesih onlara Kendisinin sürekli 
olarak onlarla birlikte olacağı konusunda 
güvence verdi. “Gidin...İşte ben, dünyanın 
sonuna dek her an sizinle birlikteyim” 
(Matta 28:19-20).

İsa, gökte ve yerde bütün güce sahiptir. 
Gücünün hiçbir sınırı ve gücüne hiçbir engel 



yoktur. Ölüm ve mezar O’nu durduramadı. 
O’nun pasaporta da ihtiyacı yoktur çünkü 
O’nun gidemeyeceği hiçbir ülke yoktur. 
Böylesi Birinin günlük hayatımızda ve 
hizmetimizde her zaman bizimle birlikte 
olması kesinlikle sahip olabileceğimiz en 
büyük ödüldür. Bu ödül bize, Rabbimiz ve 
Kurtancımız’a güven duymamıza yardım 
eder.

Tanrı, sadık işçilerin Kendi isteğini 
yapmalarını her zaman mümkün kılar. İsrail 
halkını Mısır’daki kölelikten kurtarmak için 
Musa’yı yolladı. Musa, bu işin kendisi için 
çok ağır olduğunu biliyordu. İçinde kuşkular 
ve sorular oluşmaya başladı. Bu ulusu nasıl 
kendi başına yönetebilirdi? Bu imkânsızdı. 
Musa, zayıflığının bilincine vardıktan sonra 
Tanrı’nın önüne çıktı. Tanrı, Kendi sürekli 
varlığının Vaat Edilen Diyar’a varana dek, o 
büyük çöl boyunca onlarla birlikte olacağını 
vaat etti. Musa, Tanrı’ya yanıt olarak, “Eğer 

varlığın bize eşlik etmeyecekse, bizi  

buradan çıkarma” dedi (Mısır'dan Çıkış 



33:15). Mısır'dan çıkınca da İsrail halkı 
kendilerini çorak ve ıssız, uçsuz bucaksız 
topraklarda buldular. 

Musa için, işini yapabilmesinin tek yolu, 
Tanrı’nın sürekli olarak kendileriyle birlikte 
olacağı güvencesine sahip olmaktı. Bizim 
Hıristiyan hayatımızı ve deneyimimizi başarı 
ve cesaretle paylaşmamızın tek yolu, 
hasadın Sahibi’nin gece gündüz, sürekli 
olarak bizimle birlikte olmasıdır.

Elçi Pavlus hapise atılmıştı. Mesih’in iyi 
haberini bildirdiği için birçok zorluklarla 
tanışmıştı. Bütün arkadaşları ve hatta 
müjdeyi yaymaktaki iş arkadaşları bile 
kendisini terk etmişlerdi. Kendini savunmak 
için hakimin önüne çıktığında, kimse onu 
desteklemedi. Buna karşın Timoteos’a 
yazarken, “Ama Tanrı bildirisi aracılığımla 

tam olarak açıklansın, bütün uluslar bunu 

duysun diye Rab yardımıma gelip, beni 

güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle 

kurtuldum!” diyebiliyordu (2.Timoteos 4:17).



Günlük hayatınızda ve Mesih için 
hizmetinizde, yalnızlık ve zorluk 
zamanlarında bile, bu sonsuz güvene sahip 
olmayı istiyor musunuz? Ödül gerçekten 
büyüktür ama bir şart vardır. Önce 
gitmelisiniz. Çünkü vaat, “Gidin... İşte ben, 

dünyanın sonuna dek her an sizinle 

birlikteyim" demektedir (Matta 28:19-20).

Tatmin

Bir işçinin sahip olmayı isteyeceği bir ödül 
varsa o da iyi yapılan bir işin verdiği 
sevinçtir. Bu, yüksek bir maaştan daha 
iyidir. İsa, üç hizmetkârın öyküsünde bize 
bunun iyi bir örneğini vermiştir (Matta 25:14-
30). Hepsine, kendi yeteneklerine göre, 
yapmaları için bir iş verilmişti. Ama sadece 
ikisi “Aferin, iyi ve güvenilir köle” sözünü 
duyma sevincini yaşadılar. Üçüncüsü 
korkup titreyerek geldi, çünkü kendisinden 
bekleneni yapmamıştı. Bu hizmetkâr hiçbir 
ödül almadı.

Dört yıl boyunca, ülkemdeki bir okulda 



öğretmenlik yaptım. Bir yıl bana birinci sınıf 
verilmişti. Sınıfta 70 kadar çocuk vardı. 
Hepsi de köylerden gelmişti ve hiçbiri 
Fransızca bilmiyordu. İşe taa baştan 
başlamam gerekti.

Ders yılının sonunda, Fransızca’yı 
anlayabiliyorlar ve birbirleriyle Fransızca 
konuşabiliyorlardı. Hatta Fransızca’yı 
okuyup yazabiliyorlardı bile. Harikuladeydi! 
Benim için, içimin derinliklerinde iyi bir iş 
yapmış olduğumu bilmekten daha büyük bir 
ödül yoktu.

Aynı şey, kişisel müjdecilik konusunda da 
geçerlidir. Yeni iman eden birinin Hıristiyan 
hayatını yaşadığını, ilahiler söylediğini, 
gençlerden oluşan bir grupla konuştuğunu 
ya da kendi Hıristiyan deneyimini başka 
biriyle paylaşmanın kişisel işini yaptığını 
gördüğümüzde bu gerçekten de dünyasal 
zenginliklerle ölçülemeyecek bir ödüldür. Bir 
canı sonsuzluk boyunca kayıp olmaktan 
kurtardığımızı ve cennetteki meleklerin 



sevinmekte olduğunu bilmek harikulade 
ödüllerdir. İsa, Petrus’la konuşurken şöyle 
dedi:

"Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini,  

anne ya da babasını, çocuklarını ya da 

topraklarını bırakmış olan herkes, bunların 

yüz katını elde edecek ve sonsuz yaşamı 

miras alacak" (Matta 19:29).

Ülkemdeki ilk Afrikalı Hıristiyanların birçoğu 
zorluklar yaşadılar. Bazıları aileleri ve 
arkadaşları tarafından reddedildi. Çok acı 
çektiler. Ama Rab sadıktı. Bu kişiler yeni bir 
aileye – Tanrı’nın ailesine – getirildiler. Her 
türlü iyi bereketle kutsandılar. Bir Hıristiyan 
olarak bu dünyada gittiğiniz her yerde 
Mesih’te erkek ve kız kardeşler 
bulacaksınız. Onların dillerini konuşmuyor 
olabilirsiniz. Derinizin rengi farklı olabilir. 
Ama hepinizi birleştiren bir kardeş sevgisi 
olduğunu bilir ve bunu hissedersiniz. Mesih’i 
kabul ettiğinizden ya da Hıristiyan 
deneyiminizi paylaştığınızdan ötürü bu 



dünyada bir arkadaş kaybederseniz ama 
Tanrı’nın büyük ailesinde birçok 
arkadaşlarla ödüllendirileceksiniz.

İbrahim, Tanrı’ya itaat etmek için, evini, 
arkadaşlarını, ailesini ve tarlalarını bıraktı. 
Ve ödül olarak kendisine çok güzel bir diyar 
verildi. Birçok ulusun babası yapıldı. 
Gerçekten de her türlü dünyasal ve 
cennetsel zenginliklerle kutsandı. 
Hizmetkârlarından biri Lavan’la konuşurken 
şöyle tanıklık etti: 

“RAB efendimi alabildiğine kutsadı. Onu 

zengin etti. Ona davar, sığır, altın, gümüş, 

köleler, cariyeler, develer, eşekler verdi.  

Karısı Sara ileri yaşta efendime bir oğul 

doğurdu. Efendim sahip olduğu her şeyi 

oğluna verdi” dedi (Yaratılış 24:35-36).

Mesih’in, iyi haberi bildirerek her yere gitme 
buyruğuna itaat edersek, O’nun bizi 
kullanmasına izin verirsek, tohumları 
taşırken ağlaya ağlaya gidenler gibi 



olacağız. Hasadı alırken sevinçle şarkılar 
söyleyerek döneceğiz (Mezmur 126:6).

İsa’nın yolladığı 70 öğrenci, Rab’bin isminde 
yapabildiklerinden ötürü sevinerek döndüler. 
Gerçekten de Tanrı tarafından başka 
insanları Kendisine getirmekte 
kullanılmaktan daha büyük bir tatmin hissi 
yoktur.

GELECEKTEKİ ÖDÜLLER

Bilinen Ödüller

Şimdi tadını çıkarabileceğimiz şimdiki 
ödüllerin yanı sıra, Mesih’in iyi haberi 
paylaşma buyruğunu izleyenlere gelecekte 
birçok sonsuz ödüller vaat edilmiştir.

Gelecekteki iki tür ödülün birinci türü, bizlere 
Tanrı Sözü’nde açıkça vahyedilenlerdir. 
Bunlar bilinen ödüllerdir. Bizler bunlardan 
sadece bazılarına bakacağız.

1.  "Bilgeler gökkubbe gibi, birçoklarını  

doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi  



sonsuza dek parlayacaklar” (Daniel 12:3).

Bilim adamları bizlere yıldızların 
yeryüzünden çok uzak olduğunu ve ışık 
hızıyla seyahat eden bir uzay aracının en 
yakın yıldızlara erişmesinin en az 4.3 yıl 
süreceğini söylerler. Buna karşın buradan, 
yeryüzünden onların parladıklarını 
görebiliyoruz! Birçok kişiyi Mesih’e 
yönelttiysek, bir gün sizler ve benim 
Tanrı'nın egemenliğinde sonsuza dek 
yıldızlar gibi parlayacağımızı bilmek 
harikulade bir şey değil midir?

2.  Mesih’le birlikte hükümranlık 
süreceğiz!

Mesih bizleri sonsuz yaşama sahip 
olabilelim diye kurtardı. Sırf bu bile, sevinçle 
sıçramamıza neden olmalıdır. Bundan daha 
büyük bir armağan ya da ödül yoktur. Evet 
bizler Mesih’le birlikte hükümranlık sürecek 
ya da yöneteceğiz. Mesih gibi olacağız. 
Sonsuza dek O’nunla birlikte yaşayacağız. 



Babası’na dönmek için öğrencilerinden 
ayrılmadan önce bunu onlara açık bir 
şekilde bildirdi.

3.  Rab ayrıca Kendisini seven herkese 
taçlar vaat etmiştir.

Bunları sayalım:

a.  Doğruluk tacı (2.Timoteos 4:8) 
b.  Sonsuza dek dayanacak bir taç 
(1.Korintliler 9:25) 
c.  Yaşam tacı (Yakup 1:12) 
d.  Yücelik tacı (1.Petrus 5:4)

Rab’bin bize yapmamız için vermiş olduğu 
işi yaparsak bütün bu ödüller bizim 
olacaktır. Bu işi sonuna kadar gayret ve 
sadakatle yapmalıyız. Bazı insanların size 
söyleyebileceği gibi zamanınızı ziyan 
etmediğinizi hatırlayın. Rüzgarın peşinden 
koşmuyorsunuz. Gözlerinizi cennetsel 
şeylere diktiniz. Çünkü bu dünya ve bütün 
zenginlikleri yok olacaktır. Ama Rab için 
yaptığımız işimiz sonsuza dek kalacaktır.



Bilinmeyen Ödüller

İsa, Yuhanna’ya vahyinde, “İşte tez 

geliyorum! Vereceğim ödüller yanımdadır.  

Herkese, yaptığının karşılığını vereceğim” 

demiştir (Vahiy 22:12).

İsa öğrencileriyle konuşurken şöyle demiştir:

"İnsanoğlu’na bağlılığınız yüzünden 

İnsanlar sizden nefret ettikleri, 

Sizi toplum dışı edip aşağıladıkları 

Ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman 

Ne mutlu size! 

O gün sevinin, coşkuyla zıplayın! 

Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. 

Nitekim onların ataları da 

Peygamberlere böyle davrandılar." 

(Luka 6:22-23)

Elçi Pavlus, Korintliler’e yazarken onlara 
Tanrı’nın uzun zaman önce verilen büyük 
vaatlerini hatırlattı:

Tanrı’nın kendisini sevenler için 



hazırladıklarını 

Hiçbir göz görmedi, 

Hiçbir kulak duymadı, 

Hiçbir insan yüreği kavramadı 

(1.Korintliler 2:9).

Tanrı’nın bizim için planlamış olduğu bütün 
ödülleri bilmiyoruz. Cennetin sevinçlerinden 
bir tanesi, Tanrı’nın bizim için 
hazırladıklarını görmek olacaktır. Ama çok 
daha büyük bir sevinç, cennette İsa Mesih’in 
iyi haberini kendileriyle paylaşmış 
olduğumuz erkek ve kadınlar, erkek ve kız 
çocuklarını görmek olacaktır. O gün çok 
harikulade bir gün olacaktır!

Tebrikler! Şimdi kitabı bitirdiniz. Rab’bin iyi 
haberini O’nun sizi paylaşmanız için 
gönderdiği bu iyi haberi herkesle 
paylaşmaya çalışırken Rab sizi 
bereketlesin. Ve siz paylaştıkça, kendinize 
kişisel müjdeciliğin adımlarını hatırlatmak 
için bu kitaptaki derslerden bazılarını 
yeniden okumak isteyebilirsiniz. Cesaretiniz 



kırıldığında bu son dersi yeniden okuyun. 
Ve İsa Mesih’in her zaman sizinle birlikte 
olduğunu hiç unutmayın! İsa size yardım 
edecektir. 

~ ~ ~


