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GİRİŞ

İsa, müjdeyi her yerdeki bütün insanlara 
götürmekte bizim öneğimizdir. Nerede 
olursak olalım müjdesini paylaşmamızı ister. 
Kim olursanız olun, Tanrı tarafından, 
başkalarına İsa Mesih ve O’nun kurtarıcı 
gücüyle olan deneyiminizden bahsetmek 
üzere seçildiniz. Kişisel müjdecilik budur!

Bu kitap, kişisel müjdeciliğin gerçekten nasıl 
bir şey olduğunu anlamanıza yardım 
edecektir. Etrafınızdaki insanlarla Mesih'i 
daha ikna edici, daha güçlü ve olumlu bir 
şekilde paylaşmanızı sağlayacaktır.

Bu kitabı beğenirseniz kendi topluluğu-
nuzda, kendi hizmetinizde – değişme 
yapmadan - buyurun kullanın. 

Pınarbaşı Yayınlar



KALIBI İZLEYİN

1

Eğer bir ev inşa etmek isteseydiniz, ilk 
atacağınız adım ne olurdu? İşe başlamadan 
önce, bir planınız olmalıdır. Kaç oda 
istediğinize, kapıları ve pencereleri nereye 
koymayı istediğinize karar vermelisiniz. İnşa 
ederken size yardım etmesi için bir ana 
plana ihtiyacınız vardır. Ancak o zaman 
sonuçlardan hoşnut kalırsınız.



Eski Antlaşma’da Tanrı’nın, halkına 
Kendisine tapınmak için bir yer inşa 
etmelerini söylediğini görüyoruz. Tanrı 
onlara bir plan verdi. Hatta emin olmaları ve 
planını tam olarak izlemeleri için bu planı 
onlara yedi kez bildirdi. Kendisine itaat 
ettiklerinde bina başarılı bir şekilde 
tamamlandı ve Tanrı hoşnut oldu.

İnsanları İsa Mesih’e kazanmak istiyorsak, 
bir kalıp ya da bir plana ihtiyacımız vardır. 
Bu planı İsa’nın hayatı ve hizmetinde ve ilk 
Hıristiyanlar’ın örneği aracılığıyla görüyoruz. 
Tanrı’nın planı hakkında öğrendikçe bu 
planı İsa Mesih hakkındaki iyi haberi 
paylaşma konusunda kendi hizmetinize 
uygulayabileceksiniz.

Bu bölümde . . .
• Tanrı’nın Planı 
• Mesih'in Yaşamı 
• İlk Hıristiyanlar'ın Örneği



TANRI’NIN PLANI

Tanrı’nın evreni: gökleri ve yeryüzünü, 
yıldızları ve denizleri, dağları ve vadileri ve 
tabii ki insanı yaratmaya neden karar 
verdiğini hiç merak ettiniz mi? Birçok insan 
bu soruyu sorar. Ama yanıt basittir. 
Tanrı’nın her şey için bir amacı vardır. Hiçbir 
şey amaçsız yaratılmamıştır.

Başlangıçtan beri, insanın yaratılışından bile 
önce, Tanrı’nın amacı, sahip olduğu ve 
Kendisinin olan her şeyi insanla 
paylaşmaktı. Ve kişisel müjdeciliğin gerçek 
kalıbı budur: sahip olduğumuz şeyi 
paylaşmak! “İnsanı kendi suretimizde,  
kendimize benzer yaratalım” dedi (Yaratılış 
1:26). Tanrı insanla kişisel varlığını, Kendi 
doğasını paylaştı. Bu, Tanrı’nın Kendisini 
insanla paylaşacağını bize ilk iyi haberdi. 

Tanrı insanla Kendi doğasını paylaştıktan 
sonra, ona yaratmış olduğu her şeyi verdi. 
Daha sonra güzel Aden Bahçesi’nde, Tanrı 
yeryüzüne geldi ve o insanla – Adem’le el 



ele yürüdü ve tıpkı bir babanın oğluyla 
konuştuğu gibi konuştu. Birbirleriyle 
konuştular. Aralarında kusursuz bir ilişki ve 
anlayış vardı. Keşke iyi bir ressam 
olsaydım. Ama iyi bir ressam olsaydım bile 
bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu size 
göstermeyi başaramazdım sanırım.

Hayret verici bir gerçek varsa o da Tanrı’nın 
paylaşan isteğinin sadece Adem’le sınırlı 
olmadığıdır. İnsan günah işlediğinde Tanrı 
üzüldü ama tutumu değişmedi. Yeniden 
yeryüzüne geldi ve insanla gelmekte olan 
Kurtarıcı’nın iyi haberini paylaştı. Yaratılış 
3:15’te bu iyi haberin ilk bildirimini 
görüyoruz. Tanrı, yılanla (İblis’le) 
konuşmaktadır ve “onun soyu senin başını 
ezecek” der. Tanrı burada Oğlu İsa 
Mesih’ten söz etmektedir. “Yılan (İblis),  
Adem’i günah işlemeye ayarttığında Adem’i  
ezdi. Ama Ben İblis’i ezmek için Oğlum İsa 
Mesih’i göndereceğim” diyordu.

Evet, Tanrı’nın paylaşan sevgisi hiçbir sınır 



tanımaz. Yuhanna 3:16’da, “Çünkü Tanrı  
dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu 
verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri  
mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama 
kavuşsun” sözlerini okuyoruz. Bu iyi bilinen 
ayet, Tanrı’nın kişisel müjdecilik kalıbının 
özünü oluşturur. Tanrı'nın sevgisi kişisel bir 
sevgidir, siz dahil bütün insanlar için olan 
verici ve paylaşıcı bir sevgidir.

MESİH'İN YAŞAMI 

İnsan günah işlemiştir. Bunun sonucu olarak 
dünyaya hastalık, üzüntü, savaşlar ve hatta 
ölüm gelmiştir. Önceki zamanlar gibi insanla 
birlikte yürüyemediği halde, Tanrı'nın 
insanla paylaşma işini sürdürmek için yine 
de bir planı vardı. Bu plan da dünyaya İsa’yı 
yollamaktı.

İsa, Kendi işi ve misyonundan söz ederken 
şöyle dedi:

Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni,  
yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti.  



Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere 
gözlerinin açılacağını duyurmak için,  
ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rab’bin 
lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi  
(Luka 4:18-19).

Bir süre önce, Batı Afrika’daki Burkina Faso 
adlı ülkemde, 600 kadar Hıristiyan’dan 
oluşan bir toplulukta Tanrı’ya tapınıyordum. 
Sözleri şöyle olan bir ilahi söylüyorlardı:

Ya Rab, Senin iyileştiren ve kurtaran gücün 
olmasaydı, 

Oturduğum yer tepeler ve kaderim 
cehennem olurdu!

İsa, bizlere kişisel müjdecilik kalıbını Kendi 
örneğiyle öğretti. İnsanlar arasında hiçbir 
ayrım yapmadı. Nikodim ve bazı Yunanlı 
bilginler gibi iyi eğitim görmüş insanları 
kabul etti. Günahkârlarla kalmaya ve 
yemeye gitti. Cüzamlılar O’na geldiler ve 
onların hepsini iyileştirdi. Cinlenmiş insanlar 
bile O’na geldiler ve O onları özgür kıldı. 



Dinlenmeye ihtiyacı olduğunda bunun 
yerine çocuklarla birlikte olmak için zaman 
harcadı. Askerler ve dullar O’nda yardım 
buldular. Kim O’nu yardımına ihtiyacı olan 
insanlara karşı ilgisiz olmakla suçlayabilir?

İsa’nın bir hedefi vardı: Kendisini 
gönderenin işini ve isteğini yapmak. Elçi 
Petrus, İsa’nın yaşamı ve hizmetinden söz 
ederken şöyle demişti: “İsa her yanı  
dolaşarak iyilik yapıyor, İblis’in baskısı  
altında olanların hepsini iyileştiriyordu.  
Çünkü Tanrı O’nunla birlikteydi (Elçilerin  
İşleri 10:38). Tanrı, günahları bağışlayarak, 
insanları Kendisine geri döndürerek 
Mesih’in içinde etkin oluyordu.

Mesih, Babası’nın planını gerçekleştirmek 
için birçok fedakârlıklar yapmaya razıydı. İlk 
olarak, aşağıya, bize gelmek için cennetteki 
evini, tahtını, yüceliğini bıraktı.

Kendilerine yardım etmek için geldiği kişiler 
Kendisini kabul etmedikleri için bir yemlikte 



doğmuştu. Ama en büyük fedakârlığı, 
yaşamını severek ve isteyerek çarmıhta 
bizim için vermesiydi. İsa o zamana kadar – 
yani Çarmıhta bizim günahlarımızı 
üstlenene kadar – “Tamamlandı” diye 
bağırmadı (Yuhanna 19:30). Bu, tatmin dolu 
bir haykırıştı. İşi tamamlanmıştı. İyi haberi 
paylaşmak olan kişisel müjdecilik kalıbı 
sonsuza dek açıklığa kavuşturulmuştu.

Evet, Mesih, siz ve ben yaşayalım diye 
ölümü tattı. Bizim Tanrı’ya olan borcumuzu 
ödedi. Rablerin Rabbi ve kralların Kralı 
Mesih, bu yeryüzünde, başını koyacak bir 
yeri olmayan bir hizmetkâr olarak yürüdü. 
Mesih bunu bizi sevdiği için yaptı. Bundan 
daha iyi, daha anlamlı olan başka bir iyi 
haber var mıdır? Kesinlikle yoktur.

İLK HIRİSTİYANLAR’IN ÖRNEĞİ

Mesih, görmüş olduğumuz gibi, bizlere 
Tanrı ve sevgisinden söz etmek için geldi. 
Kötü insanlar O’nu çarmıha gerdiler. Ama 
Mesih mezarda kalmadı. Dirildi ve şimdi 



cennette Babası’nın sağında oturmaktadır. 
Ama insanlarla iyi haberi paylaşma planı 
Mesih’le bitmediği için Tanrı’ya 
şükrediyorum. Mesih aynı görevi elçilere ve 
öğrencilerine aktardı. Onlara, “Dünyanın her 
yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa 
duyurun” dedi (Markos 16:15). Bu buyruk 
sadece elçiler, müjdeciler, görevliler, vaizler 
ya da öğretmenler gibi küçük bir grup için 
değildir. Bu buyruk hepimiz içindir.

Ama İsa elçilerini nasıl gönderdi? Mesih, 
Babası’na ettiği duasında, “Sen beni  
dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları  
dünyaya gönderdim” dedi (Yuhanna 17:18). 

Ve Baba Tanrı Mesih’i nasıl göndermişti?
• O’nu bir misyonla göndermişti.
• Onu güç ve yetkiyle göndermişti. 
• O’nu bütün insanlara göndermişti. 
• O’nu suçlaması, yargılaması için değil, 
insanları özgür kılması için göndermişti. 

Mesih’in bize aktarmış olduğu misyon 



budur. “Baba, tıpkı Senin Beni gönderdiğin 
gibi, Ben de onları gönderdim. Onları Beni 
koruduğun gibi koru. Onları Beni dinlediğin 
gibi dinle. Onlarla Benimle birlikte olduğun 
gibi ol” der gibiydi. Tanrı’nın mesajcıları 
olduğumuzun bilincine varmak harikulade 
bir şey değil midir?

Şimdi, Petrus Pentikost Günü, aynı 
Mesih’ten söz ederken gözlerimizi ona 
çevirelim. Öykü, Elçilerin İşleri 2:14-39’da 
kaydedilmiştir. Onu kalabalığın önünde 
durmuş, Mesih’i başkalarıyla paylaşırken 
hayal etmeye çalışın. Yargıçlarının önünde 
konuşurken ona kulak verin. Onun, 
“Görmüş ve duymuş olduklarımı  
paylaşmaya nasıl son verebilirim?” deyişini 
duyabiliyor musunuz?

Şimdi onu, Tanrı’yı aramakta olan bir adam 
olan Romalı yetkili Kornelyus’un evine 
giderken takip edelim. Onu bir kez daha 
Mesih’le ilgili tanıklığını başka insanlarla 
paylaşırken göreceksiniz. (Bkz. Elçilerin 



İşleri 10:34-43).

Elçilerin İşleri kitabı, bizlere elçi Pavlus ve 
onun seyahatleri hakkında birçok ayrıntılar 
verir. Yolculuklarında Pavlus’u izleyin ve 
onu dinleyin. Mesih’ten ve Mesih’in çarmıha 
gerilmesinden başka hiçbir şeyden söz 
etmiyordu. İnsanları Mesih’e kazanmak ve 
kişisel Hıristiyan deneyimini başkalarıyla 
paylaşmak elçi Pavlus’un içindeki yanıp 
tutuşan arzusuydu.

Pavlus, bu iyi haberi paylaşmak için acı 
çekmeye razıydı. Hapise atıldı, dövüldü, 
zincire vuruldu, aç, yalnız, yoldaşları 
tarafından unutulmuş olduğu durumlarda 
kaldı. Bunların hiçbiri onu iyi haberi 
başkalarıyla paylaşmaktan alıkoymadı. 
Konuşamazsa, mesajını yazıyor ya da 
başka birine yazdırıyordu. Bunu, “Ölmeye 
hazırım. Yarışı bitirdim” diyebileceği güne 
kadar yaptı (2.Timoteos 4:6, 7).

Eskiden Afrika’da, bir avcı bir fil 



öldürdüğünde, evine koşarak gider ve iyi 
haberi herkese bildirirdi. Amerikalılar aya ilk 
kez ayak bastıklarında bu iyi haber, radyo, 
televizyon, gazeteler gibi medya aracılığıyla 
her yerdeki bütün insanlara yayıldı. İyi 
haberi başkalarıyla paylaşmayı istemek 
insanın doğasında vardır. Çok daha iyi 
haberlere sahip olan sizler ve ben onu 
etrafımızdaki herkesle paylaşmamalı mıyız?

İsa kim olduğunu Samiriyeli kadına 
bildirdiğinde o da Afrikalı avcı gibi, halkına 
koştu. Mesih’in kendi hayatında 
yaptıklarının hepsini onlarla paylaştı. (Bkz. 
Yuhanna 4:5-29).

İlk Hıristiyanlar, tanıklıkları ve tanıklık 
etmeleriyle, İsa hakkındaki iyi haberi bütün 
Yeruşalim, Samiriye ve Roma 
İmparatorluğu'nun bütünüyle 
paylaşabilmişlerdi. İnanlılar her yere gittiler. 
Mesih’i bildirdiler ve Hıristiyan deneyimlerini 
bütün insanlarla paylaştılar. Aslında onlara 
Hıristiyan ismini verenler, onların Mesih gibi 



konuştuklarını, yaşadıklarını ve 
davrandıklarını gören iman etmemiş 
kişilerdi. Bu isim, “Mesih gibi” ya da 
“Mesih’in izleyicileri” anlamına gelmektedir.

İlk Hıristiyanlar İsa için o kadar çok sevgi 
taşıyorlar ve O’nun kendileri için yapmış 
olduğundan ötürü o kadar minnettardılar ki, 
kendilerini iyi haberi bildirmekten 
alamıyorlardı. Mesih’in bizler için yapmış 
olduklarını bizler de aynı nedenlerden ötürü 
başkalarıyla paylaşmak istiyoruz: Çünkü 
O’nu seviyoruz ve O’nun sevgisini 
başkalarına vermeyi istiyoruz. 

~ ~ ~



HAZIRLIKLI OLUN

2

Okumayı öğrenmeye başladığınız günü 
hatırlıyor musunuz? Epey zorlanmıştınız, 
öyle değil mi? Önceleri okuma hakkında 
hiçbir şey bilmiyordunuz. Sonra size 
alfabenin ilk harflerini okuma öğretildi. Çok 
geçmeden bir sözcük, sonra bir cümle 
okuyabildiniz. Adım adım, okumayı 
öğrendiniz ve şimdi okumak sizin için çok 
doğal bir şey.



Belki, işiniz için eğitildiğiniz zamanı da 
hatırlıyorsunuzdur. Her şeyi bir günde 
öğrenmediniz. Her seferinde biraz 
öğrendiniz ve öğrendiklerinizi uygulamaya 
koydunuz ve sonunda işinizi iyi bir şekilde 
yapabilir hale geldiniz.

Aynı şey Hıristiyan tanıklığında bulunmanız 
konusu için de geçerlidir. Mesih’i 
başkalarıyla paylaşmaya devam ederken 
öğrenecek çok şey vardır. Ders 1’de, 
Tanrı’nın iyi haberini erkekler ve kadınlarla 
paylaşma planını öğrendik. Şimdi, Mesih’e 
canlar kazanabilmek için ne tür bir hazırlığa 
ihtiyacımız olduğunu göreceğiz.

Bu bölümde . . .
• Mesih’i Tanımayı Öğrenin  
• Kutsal Ruh'la Dolun 
• En İyi Araçları Kullanın 

MESİH'İ TANIMAYI ÖĞRENİN

Sizler ve ben bir amaçtan ötürü kurtarıldık. 
Bizler tanıklık etmeye, Rab’bin 



yaşamlarımızda yaptıklarını paylaşmaya 
çağrıldık. Ama Mesih için tanıklık 
edebilmeden önce O’nu kişisel olarak 
tanımalıyız. O’nu tanımak için O’nunla vakit 
geçirmemiz gereklidir. Çünkü tanımadığımız 
birisinden nasıl söz edebiliriz? Herhangi bir 
mahkeme sizi bilmediğiniz bir olaya tanıklık 
etmek üzere çağırır mı?

İsa’nın öğrencilerini bütün dünyaya iyi 
haberi yaymak üzere göndermiş olduğu 
doğrudur. Ama aynı zamanda onlara, 
tamamen hazır olana kadar beklemelerini 
de söylemişti ve bu hazırlık zaman alır.

Kutsal Kitap’tan belirli ayetleri ezberlemek 
ya da insanlara yaklaşmanın yollarını 
öğrenmek çok zaman almayabilir. Başka 
Hıristiyanlar’ın insanları Mesih’e nasıl 
getirdiklerini seyretmek uzun sürmeyebilir. 
Ama Mesih’i tanımayı öğrenmek, O’nun 
dirilişinin gücünü, sevgisinin derinliğini 
bilmek Rab’bin Kendisiyle hayat boyu süren 
bir öğrencilik gerektirir. Rab için çalışırken 



her zaman O’nu daha iyi tanımayı arzularız.

Elçi Pavlus, Korint kilisesine bu konuda 
yazmıştı. İsa Mesih ve O’nun çarmıha 
gerilmiş olmasından başka hiç kimseyi ya 
da hiçbir şeyi bilmemek üzere karar vermiş 
olduğunu söylemişti. (1.Korintliler 2:2).

Elçiler de öğrencilik dönemlerini yaşadılar. 
Ve bu öğrendikleri Mesih hakkındaki iyi 
haberi yayarken başarılarının sırrıydı. 
Mesih’in elçilerini çağırdığı günden itibaren 
onların O’na iman etmiş oldukları 
konusunda aklımda hiçbir kuşku yoktur. 
İsa’ya iman etmek ve O’nu kabul etmek 
sadece bir dakika alır. Ama tıpkı bir bebeğin 
bir gün içinde büyüyüp yürüyemeyeceği 
gibi, elçiler için de İsa’yı tanımak uzun bir 
zaman aldı. Bütün hayatlarını aldı!

Kutsal Kitap’ta İsa’nın bir düğün töreninde 
suyu şaraba dönüştürdüğünü okuyoruz. 
Elçileri bunu gördüklerinde O’na iman ettiler. 
Rüzgâra ve köpüren denize hitap ettiğinde 



fırtına dindi, rüzgâr esmeye son verdi ve 
deniz sakinleşti. Ve hayret içindeki elçileri 
kendi kendilerine, “Bu adam kim?” diye 
sordular (Markos 4:41). O gün de O’nu biraz 
daha iyi tanıdılar. O’nun gücünün daha 
büyük bir kısmını gördüler. Rableri’nin 
sınırsız gücü konusundaki bu bilgi, onlara 
esenlik verdi.

Kutsal Kitap daha sonra, İsa’nın 
yeryüzündeki hizmetinin sonlarında 
öğrencilerinden birçoğunun Kendisini terk 
ettiğini söyler, ama O’nu çok iyi tanıyan 12 
elçi bunu yapmadı. Petrus onların namına, 
“Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın 
sözleri sendedir.” dedi (Yuhanna 6:68). Sırf 
bu bilgi onları Rableri’ne yakın tuttu.

Elçilerden biri olan Tomas, iman etmiş 
olduğu İsa’nın ölümünden ötürü tam bir şok 
içindeydi. Bir gece içinde, kafası karışmış 
bir kuşkucuya dönüştü. Mesih’in ölümden 
dirildiği gerçeğini kabul etmek istemedi. 
Ama Mesih Kendisini Tomas’a 



gösterdiğinde yere kapaklanıp, “Rabbim ve 
Tanrım” dedi (Yuhanna 20:28). Mesih’i 
kişisel şekilde tanıması onu Efendisi’ne 
yaklaştırdı.

Petrus, İsa’nın Dağda Görünümü 
değiştiğinde O’nu bütün görkemiyle 
görmüştü (Luka 9:29). Tanrı ona Oğlu 
İsa’nın gerçek doğasını bildirmişti. İsa 
kendisine diğer inanlılara yardım etmesi için 
üç kez buyruk verdi. İsa’nın ismi hakkında 
güç ve yetkiyle konuştu. Buna karşın 
Tanrı’nın sevgisinin ne kadar büyük 
olduğunu bilmiyordu. Tanrı’nın sevgisinin, 
ırkları ya da renkleri her ne olursa olsun 
bütün insanlar için olduğunu bilmiyordu. 
Tanrı, Petrus’u Kornelyus’un evine 
göndermekte zorlandı. Petrus ancak o 
zaman Tanrı’nın herkese aynı temele göre 
davrandığını anladı (Elçilerin İşleri 10:34).

Öyleyse, görmüş olduğunuz gibi, elçiler 
İsa’yı, O’nunla birlikte olmanın, O’nu 
dinlemenin, O’nunla konuşmanın devam 



eden deneyimi aracılığıyla gerçekten 
tanıdılar. Bizler de, O’nu başkalarıyla 
paylaşabilmeden önce O’nu aynı şekilde 
tanımayı öğrenmeliyiz.

KUTSAL RUH’LA DOLUN

Güce İhtiyacınız Vardır

Mesih adına kişisel Hıristiyan 
hizmetimizdeki sonuçları görebilmek için 
sizlerin ve benim güce ihtiyacımız vardır. 
Mesih Kendi hizmetine başlamadan önce, 
Kendisine Kutsal Ruh’un gücü verilmişti. 
(Bkz. Luka 4:18). Mesih, öğrencilerinin 
zorluklarla karşılacaklarını ve yardıma 
ihtiyaçları olacağını biliyordu. Baba’ya 
dönmek için onların yanından ayrılmadan 
önce, “Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç 
alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye 
ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında 
benim tanıklarım olacaksınız" dedi (Elçilerin 
İşleri 1:8).

Kutsal Ruh, bizlere cesaret ve güç vermek 



için gönderilmiştir. Mesih için her gün 
yaptığımız kişisel tanıklığımızda bize yardım 
eder.

1965’te üniversitede öğrenciyken, ülkemde 
büyük bir uyanış oldu. Hafta sonlarında 
tanıklık etmeye giderdik. Birçok kilisenin 
büyüdüğüne, birçok yeni kilisenin 
başlatıldığına tanık olduk. Bunun 
gerçekleşmesine neden olan Kutsal Ruh’un 
gücüydü.

Ama sizler bana, “Ben Kutsal Ruh’la nasıl 
dolabilirim?” diye sorabilirsiniz. Rab’bin 
önünde yüreğinizi açın, O’na zayıflıklarınızı 
ve O’nun iyi haberini başkalarıyla paylaşma 
isteğinizi söyleyin. Sizi Ruhu ve gücüyle 
dolduracaktır ve siz de görev için iyice 
donanımlı olmanın sevincini bileceksiniz. Bu 
vaat, İsa Mesih’e iman eden HERKES 
içindir. (Elçilerin İşleri 2:1-4, 39).

Yol Gösterilmeye İhtiyacınız Vardır

İsa’nın buyruğu bütün dünyaya gitmemizdir. 



İsa’nın çalışma alanı çok büyüktür. Sizlerin 
ve benim vakit kaybetmemek için Ruh’un 
yönetimine ihtiyacımız vardır. İsa 
öğrencilerine, Ruh geldiğinde onları her 
gerçeğe yönelteceğine dair güvence verir 
(Yuhanna 16:13).

Dünyadaki tüm insanlar kendilerine yol 
gösterilmesini isterler. Bazıları bu yol 
gösterim için ölmüş atalarından yardım 
isterler. Çeşitli yollarla onlara danışırlar. 
Diğerleri, gök kubbesindeki yıldızlar ve ayın 
hareketlerinden yol gösterim izlerini ararlar.

Ama bizler O’na hizmet etmek için yollar 
ararken, ihtiyacımız olan doğru yol gösterim 
Tanrı’dan gelir. Tanrı bizi nereye yöneltirse 
yöneltsin, onun doğru olduğunu biliriz, 
çünkü O’nun Kendisi yoldur. Bir radarın 
karanlıkta ve bulutların arasında bile bir 
uçağa yol gösterebildiği gibi, Tanrı da bizi 
doğru zamanda doğru kişilere yöneltecektir.

Filipus, Ruh tarafından, çölde ruhen aç, 



Tanrı’yı aramakta olan bir adama yöneltildi 
(Elçilerin İşleri 8:29). Elçi Pavlus, Ruh 
tarafından Makedonyalı adamın acil 
yakarışını duyup ona yardım edebileceği 
doğru yere götürüldü (Elçilerin İşleri 16:9).

1921’de Tanrı, Kutsal Ruh’u aracılığıyla ilk 
müjdeciler Batı Afrika’daki Sierra Leone 
ülkesine yöneltti. Buradan Fransızca 
konuşan Gine’ye, oradan Mali’ye ve oradan 
da Batı Afrika’nın tam kalbi olan benim 
ülkem Burkina Faso’ya yönlendirdi.

Eğer Kutsal Ruh bu müjdecilere yol 
göstermemiş olsaydı, geçtikleri ülkelerden 
herhangi birinde durabilirlerdi. Ama Ruh’un 
yol gösterimini izledikleri için, Burkina 
Faso’daki birçok insan İsa’ya iman edip 
O’nu kabul etti. Ve İsa’nın iyi haberi bu yeni 
Hıristiyanlar aracılığıyla komşu ülkelerin 
neredeyse hepsine yayıldı.

Kutsal Ruh’tan, Mesih hakkındaki iyi haberi 
kendileriyle paylaşırken sizi dinleyecek olan 



kişilere yöneltmesini isteyin. Tanrı’nın ben 
doğmadan önce ülkeme insanları yönelttiği 
ve bundan ötürü ben de İsa’yı tanıyabildiğim 
için çok mutluyum.

EN İYİ ARAÇLARI KULLANIN

Ruh’un Kılıcı

Benim ülkemde, “Boş elle yılan öldürülmez” 
diye bir söz vardır. İsa bizleri dünyaya boş 
elle göndermemiştir. Bize çalışabileceğimiz 
araçlar vermiştir. Görev büyüktür ve bunu 
kendi gücümüzle gerçekleştiremeyiz.

Bizim Mesih’in iyi haberini paylaşmamızı 
engellemeye çalışan biri vardır. Bu da 
Şeytan’dır. İlk önce, ilk adam olan Adem’in 
Tanrı’nın isteğini yapmasını engelledi. İsrail 
halkını Tanrı’ya itaat etmekten alıkoydu. 
Mesih’i bile, Tanrı’nın sevgisini insanlarla 
paylaşmaktan alıkoymaya çalıştı. İsa onunla 
savaştı ve onun üzerinde zafer kazandı. İsa, 
Şeytan'la savaşmak için ne kullandı? 
“Ruh’un Kılıcı” denilen Tanrı Sözü’nü 



kullandı. Ruh’un Kılıcı’nı kullanırsak bizler 
de Şeytan üzerinde zafer kazanırız. İbraniler 
4:12’de şöyle okuyoruz:

“Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı  
kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle 
eklemleri birbirinden ayıracak kadar 
derinlere işler; yüreğin düşüncelerini,  
amaçlarını yargılar.”

İsa’nın Kendisi, çölde Şeytan Kendisini 
ayartmaya çalışırken aynı Kılıcı kullandı 
(Matta 4:4).

İstefan da aynı Kılıcı kullandı ve kendisini 
suçlayanları öfkelendirip kafalarını karıştırdı 
(Elçilerin İşleri 7:54).

Pavlus, Efesliler’e yazdı ve onlara Tanrı’nın 
zırhının bütün parçalarını giymelerini 
öğütledi. Şeytan’a karşı olan savaş 
büyüktür.  Bizler insanlara karşı değil, kötü 
ruhsal güçlere karşı savaşıyoruz. Efesliler 
6:14-17'de Pavlus, kendisini düşmandan 
koruyan bir zırh giyen asker örneği 



vermiştir.



Romalı Askerin Savunma Zırhı



İsa’yı kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizde, 
kurtuluş miğferini aldınız. İmanınız 
kalkanınızdır. Gerçeği bildirirken kemeri 
takarsınız. Yeni yaşamınız temiz ve paktır. 
Doğruluk zırhınızdır. Ayakkabılarınız Mesih 
hakkındaki iyi haberi paylaşma arzunuzdur. 
Kutsal Kitap sizin için Ruh’un Kılıcı’dır. 
Zırhın her parçasını giydiğinizde, savaşı 
kazanacaksınız.

İsa’nın İsmi

Size, İsa Mesih hakkındaki iyi haberi 
paylaşma ayrıcalığının verilmiş olduğunu 
hiçbir zaman unutmayın. Siz kendi isminizle 
değil, O’nun ismiyle konuşuyorsunuz. Bir 
elçi kendisi adına değil, ülkesinin adına 
konuşur.

Kurtaran, İsa’nın ismidir. İsa’nın isminin 
dışında hiçbir kurtuluş yoktur. Bu harikulade 
isim aracılığıyla Tanrı’ya gidersek, bizi 
işitecek ve dualarımızı yanıtlayacaktır. 
Mesih bizlere altın ve gümüş bırakmamıştır. 
Bizleri paranın satın alamayacağı bir şeyle 



bırakmıştır. Bizleri harikulade İsmi’yle 
bırakmıştır! Dünyanın her yerinde binlerce 
Hıristiyanın İsa’nın ismi hakkında ilahiler 
söylemesine şaşmamalı. “Bu ismin çok 
büyük bir özelliği vardır.”

Onun adı Harika Öğütçü, 
Güçlü Tanrı, 
Ebedi Baba, 

Esenlik Önderi olacak. 
(Yeşaya 9:6)

~ ~ ~



KATILIMCI OLUN

3

Afrika’da bir söz vardır: “Tek el hiçbir zaman 
bir ev inşa edemez.”

Fransızlar’ın bir sözü vardır: “Birlikten 
kuvvet doğar.”

İngilizler’in bir sözü vardır: “İki kafa bir  
kafadan daha iyidir.”

Kutsal Kitap, “Üç kat iplik kolay kolay 



kopmaz” der (Vaiz 4:12).

Bu atasözlerin hepsi doğrudur. Bir ev inşa 
etmek için birçok el gereklidir. Bütün işi bir 
işçi yapamaz.

Mesih, “Kilisemi bina edeceğim” demiştir. 
Ama bu büyük işte bizleri Kendisiyle birlikte 
çalışmaya çağırmıştır. Her birimize düşen 
bir iş vardır.

Bu bölümde . . .
• İtaatkâr Olun  
• Tuz Gibi Olun  
• Sorumlu Olun  
• Adanmış Olun

İTAATKÂR OLUN

İsa’nın suyu şaraba çevirdiği bir düğün 
töreninden söz edişimizi hatırlayacaksınız. 
Ben, İsa’nın annesi Meryem’in oradaki 
hizmetkârlara verdiği öğüdün her 
Hıristiyan’ın düsturu olması gerektiğine 
inanıyorum. “Size ne derse onu yapın” dedi 



(Yuhanna 2:5).

İtaat olmadan, kişisel müjdecilikte kişisel 
katılım ya da başarı olamaz. Bizlerin Mesih 
İsa'nın sözü ile bütün dünyaya gönderilmiş 
olduğumuz doğrudur. Bu Mesih’in sizler ve 
benim için buyruğudur. Ne yanıt 
vereceksiniz?

Filipus neden Samiriye’deki büyük uyanışı 
bırakıp yalnız çöle gitti? Çünkü Rab ona 
öyle yapmasını söylemişti! Tanrı söylediği 
için o da itaat etti (Elçilerin İşleri 8:26).

İbrahim neden bilinmeyen bir yere varmak 
için ülkesini, dostlarını ve tarlalarını terk 
etti? Rab ona bunu yapmasını söylediği için 
böyle yaptı (Yaratılış 12:1). Neden o kadar 
çok sevdiği oğlunu alıp Tanrı’nın amacı için 
sundu? Bunu yaptığı sırada büyük ihtimalle 
nedenini bilmiyordu. Ama Tanrı bunu 
buyurmuş olduğu için itaat etti (Yaratılış 
22:9-10).

Çağlar boyunca, birçok insan Mesih’e itaat 



ettiklerinden ötürü acı çektiler. Bazıları 
Mesih’i inkâr etmek yerine, ölmeyi seçtiler. 
Kuralları, Tanrı’ya tam itaattı.

Kutsal Kitap bizleri askerlere benzetir 
(2.Timoteos 2:3). Mesih bizim 
komutanımızdır. Mesih’in askerleri olarak, 
Efendimiz’e tam itaat borçluyuz. Bir asker 
liderine itaat etmezse savaş kaybedilir. Her 
orduda zaferin anahtarı itaattir!

TUZ GİBİ OLUN

Mesih için gerçekten bir şey yapmadan 
önce, O’nun olmamızı istediği gibi olmalıyız. 
Tanıklar olmalıyız. Bu tanıklık sadece 
yapmak değil, her şeyden çok O’nun istediği 
gibi olmaktır. Tanıklık bizim sadece işimiz 
değil, doğamızın ta kendisidir! İsa’nın 
öğrencilerine, “Yeryüzünün tuzu sizsiniz.” 
demesinin nedeni buydu (Matta 5:13).

İsa bizleri neden tuzla kıyasladı? Bildiğiniz 
gibi, tuz birçok amaçla kullanılır. Size, tuzun 
benim ülkemde kullanılış biçimlerinden 



bazılarını söylemek istiyorum.

Tuz insanları birleştirir. 
Burkina Faso adlı ülkemde, tuz, iki insanı, 
iki aileyi hatta iki oymağı birleştirmek için 
kullanılır. Genç bir adam evlenmeden önce, 
gelininin anne babasına simgesel bir tuz 
armağanı verir. Bu şekilde birliktelikleri 
mühürlenmiştir. İsa, insanları Tanrı’yla 
birleştirebilmemiz için bizleri tuz yapmıştır.

-- Tuz dostluk oluşturur. 
Tuz, beyaz kaşiflerin Afrikalı kabile 
reislerinin dostluğunu kazanmak için 
kullandıkları ilk armağanlardan biriydi. 
Günah, bütün insanları Tanrı’nın düşmanları 
haline getirmiştir. Bizler ise onları Tanrı’ya 
döndürmek için Tanrı'nın tuzuyuz.

-- Tuz barış oluşturur. 
Dedemin bir boğası vardı. Boğanın sivri 
boynuzları vardı ve kimse onun yanına 
yaklaşamazdı, ama dedemin bir sırrı vardı. 
Boğaya yaklaşmak istediğinde, elinde bir 



kalıp tuz tutardı. Boğa tuzu gördüğünde bir 
kuzu gibi dedemin yanına gelirdi.

İsa bizleri dünyaya barış getiriciler olmak 
için gönderdi. İnsanlara onların ihtiyaçlarıyla 
ilgilendiğimizi gösterirsek onlarla Tanrı’nın 
esenliğini paylaşabiliriz.

-- Tuz korur. 
Dünyanın her yerinde ve özellikle de 
gelişmekte olan ülkelerde, tuz, etin 
çürümesini önlemek için kullanılır. Tanrı 
denize tuz koymamış olsaydı insanların 
yeryüzünde yaşaması imkânsız olurdu. 
Suyun içinde çok fazla kirlilik olurdu. Bizlerin 
Tanrı'nın tuzu olarak varlığımız, onlarla İsa 
Mesih’i paylaşırken erkek ve kadınları 
günahtan korumaktır.

-- Tuz tatlandırır. 
Mesih bizleri tuzla kıyasladığında, dünyanın 
tadı tuzu olmayan bir yemek gibi olduğunu 
söylüyordu. Bu çok doğrudur çünkü 
Mesihsiz, Tanrısız bir yaşam, umutsuz bir 



yaşamdır. Mesih’i tanımayanların 
yaşamlarında gerçek sevinç yoktur. Sizler 
ve ben, etrafımızdaki insanlar için tuz olup 
onların yaşamlarında yeni bir anlâm 
bulmalarına yardım edebiliriz.

-- Tuz tek başına bir yiyecek değildir. 
Tuz ana yemek değildir, buna karşın onun 
varlığının iyice bilincindeyizdir. Eğer 
Mesih’inkine benzer bir yaşam sürerseniz, 
sizin varlığınız diğer insanların Mesih’in 
bilincinde olmalarını sağlayacaktır. 
Varlığınız, onlar için söylediklerinizden çok 
daha önemli bir mesaj olabilir.

-- Tuz nereden gelir? 
Genelde, yerden gelir. Afrika’da tuz 
madenleri vardır. Yeryüzünden iyi bir şey 
çıkabilir mi? Tabii ki. Tanrı bizleri yerin 
tozundan yarattı. Bizler yeryüzünün 
meyvesiyiz ve Mesih bizleri böyle yarattı. 
Mesih, Kendisinin düşmanları olan, 
Kendisinden uzak olan bizlerin tuz haline 
gelmemizi istedi. Mezardan iyi bir şey 



çıkabilir mi? Çıkabilir. Mesih mezardan çıktı! 
Bu çok harikulade bir güçtür!

-- Tuz her yerde bulunur. 
Tuzun bulunmadığı bir ülke, bir ev, bir aile 
yoktur. Aynı şekilde Mesih’in tuzu da bütün 
dünyaya erişmelidir.

Mesih, insanlar yaşamınız aracılığıyla 
Mesih’in sizin içinizdeki harikulade işini 
görsünler ve Tanrı’yı yüceltsinler diye sizi 
ailenizde, çalıştığınız yerde tuz haline 
getirmek istiyor.

SORUMLU OLUN

İnsanların yaralandıkları bir araba kazası 
gördüğünüzü varsayalım. İnsanlar inliyor ve 
yardım istiyorlar. Ne yaparsınız? Onları en 
yakın hastaneye götürebilir ya da bir 
ambülans çağırabilirsiniz. Ama bunu 
yapmak yerine geçip gidiyorsunuz. Bu 
durumda ne olacaktır?

Onları tanımadığınız ve kazaya siz neden 



olmadığınız halde, kanuna karşı gelmiş 
olursunuz. Yardıma muhtaç olan bu 
insanlara yardım etmediğinizden ötürü 
hapse bile girebilirsiniz.

Tanrı’nın Sözü’nde neler söylediğini okuyun:

"İnsanoğlu, seni İsrail halkına bekçi atadım. 
Benden bir söz duyar duymaz onları benim 
yerime uyaracaksın. Kötü kişiye, ‘Ey kötü 
kişi, kesinlikle öleceksin’ dediğim zaman,  
onu uyarmaz, kötü yolundan döndürmek 
için konuşmazsan, o kişi günahı içinde 
ölecek; ama onun kanından seni sorumlu 
tutacağım. Ancak kötü kişiyi uyardığın halde 
yolundan dönmezse, o günahı içinde 
ölecek. Ama sen canını kurtarmış 
olacaksın" (Hezekiel 33:7-9).

Birçok Hıristiyanın diğer insanlara karşı 
sorumluluğunun ya da görevinin bilincinde 
olmaması beni çok mutsuz ediyor. Siz ve 
benim, her birimizin kesin bir 
sorumluluğumuz vardır. Bunu görmezlikten 



gelemeyiz. Etrafınızdaki, ailenizdeki, 
işyerinizdeki, halka açık yerlerdeki insanları 
bir düşünün. Kaçı Mesihsiz bir şekilde hayat 
mücadelesi veriyor? Oturup onları ölmeye 
mi terk edeceksiniz? Hayır, binlerce kez 
Hayır! Bizlerin de Yeşaya gibi, “Ben! Beni  
gönder” dememek için bir nedenimiz var mı 
(Yeşaya 6:8)?

İsa bir gün, Şeytan tarafından bağlı tutulan 
bir adamı iyileştirip özgür kıldı. Bu adam 
çıplaktı ve mezarlıkta yaşıyordu. İsa onu 
iyileştirdikten sonra ona, “Evine dön, 
Tanrı’nın senin için neler yaptığını anlat” 
dedi (Luka 8:39). Bu adamın evden eve 
gidip İsa’nın harikulade gücünün iyi haberini 
yaydığını hayal edebiliyorum! Kendi 
halkımız, kendi arkadaşlarımız, kendi 
toplumumuz biz onlara söylemedikçe 
Mesih’in harikulade gerçeklerini hiçbir 
zaman duymayacaktır.

Elçi Pavlus bu sorumluluğu hissetti. Tanrı 
tarafından mesajı, kendi halkı olmayan diğer 



uluslara götürmek üzere seçilmiş olduğu 
halde, kimseyi ihmal etmedi. Gittiği her 
yerde, mesajı önce kendi halkına götürdü 
ondan sonra da diğer uluslara gitti.

Ben Elçilerin İşleri 1:8’de, İsa’nın bizlere 
önce Yeruşalim’de (kendi evimizde), sonra 
bütün Yahudiye’de (ülkemizde), sonra 
Samiriye’de (ülkemize yakın ülkelerde) ve 
son olarak da yeryüzünün uçlarına kadar 
(bütün dünyada) tanıklar olmamız 
gerektiğini söylediğine inanıyorum. Mesih 
halkınıza hitap etmek istiyor. Onları 
kurtarmak istiyor. Onların isimlerini Yaşam 
Kitabı’na yazmak istiyor. Ama Kendi 
Kendine gitmeyecektir. Sizinle ve sizin 
aracılığınızla etkin olmayı istemektedir.

Pavlus, Efes’teki kilisenin önderleriyle 
konuştuğunda şu tür sözler söyledi:

“Tanrı’nın isteğini size tam olarak 
bildirmekten çekinmedim. Kendinize ve 
Kutsal Ruh’un sizi gözetmen olarak 



görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. 
Rab’bin kendi kanı pahasına sahip olduğu 
kiliseyi gütmek üzere atandınız” (Bkz. 
Elçilerin İşleri 20:27, 28).

ADANMIŞ OLUN

Görev çok büyük olduğu halde, iyi haberi 
inanacak herkese yaymak için araç olarak 
insanları, tanık olarak insanları kullanmak 
Tanrı’yı hoşnut etti. Tanrı’nın sizi ve beni 
kullanmayı isteyişi bizleri, İsa hakkında 
tanıklık etmeye istekli kılmalıdır.

Tanrı’nın hizmetkâr eksiği yoktur. İsteseydi, 
Mesih’ten söz etmeleri için birçok melek 
gönderebilirdi. Ve onlar bu işi bir gecede 
bitirirlerdi. Tanrı’nın Mesih’in doğuşunun iyi 
haberini çobanlara bildirmek için melekler 
gönderdiği doğrudur. Meleklerin, Paskalya 
(Diriliş Bayramı) sabahı Mesih’in dirilmiş 
olduğu haberini bildirdikleri doğrudur. Tanrı, 
insanlara yardım etmeleri için hâlâ melekler 
yollayabilir. Ama onları Çarmıh hakkında 
tanıklık etmeleri için seçmemiştir. Bu iyi 



haberi her yerde bildirmek için sizi ve beni – 
basit, zayıf insanları – seçmiştir!

Yüce Tanrı’nın, insanları Mesih’e yöneltmek 
için bize bağımlı olmayı seçmiş olması 
harikulade bir şey değil midir? Tanrı iman 
etmemiş insanın günahı içinde ölmesini 
istemez. Sırf bu bile, söz edilmeye değer iyi 
haberdir! Ama Tanrı’nın, Kendisini henüz 
bulmamış insanlarla bu yaşam sözünü 
paylaşmak için, daha çok ayaklara, daha 
çok ellere, daha çok dudaklara, daha çok 
insanlara ihtiyacı vardır.

Hıristiyanlar sık sık, Mesih’in geri geleceği 
zamanı beklediklerini söylerler. Mesih’in 
ikinci gelişi hakkında birçok ilahi ve şarkı 
yazılmıştır. Bu konuda birçok kitaplar 
yazılmıştır. Bizler de Elçi Yuhanna gibi 
birçok kereler, “Gel, ya Rab İsa!” diye dua 
etmişizdir.

Bizler sık sık, Mesih’in Kendisinin bize 
vermiş olduğu şartı unuturuz. “Göksel 



egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara 
tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde 
duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir” 
demiştir (Matta 24:14).

O’nun çabuk gelmesini istiyor musunuz? 
Sonsuza dek O’nunla birlikte olmak istiyor 
musunuz? O zaman daha çok zaman 
kaybetmeden iyi haberi yayma işine katılın. 
Kendinizi bu işte aktif olmaya adayın.

Pavlus, Romalılar’a bunun hakkında 
yazdığında şöyle demişti: “Öyleyse 
kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size 
yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı 
hoşnut eden birer kurban olarak sunun.’'  
(Romalılar 12:1). 

Adanmış sözcüğü kendini vermiş 
sözcüğüyle aynı anlama gelir. Kendinizi 
tamamen bir şeye vermiş olduğunuz 
anlamına gelir. Kendinizi tamamen İsa 
Mesih hakkındaki iyi haberi yaymaya verin!

~ ~ ~



DENEYİMLERİNİZİ PAYLAŞIN

4

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.

~ ~ ~



20 SORU
(Bölüm 1-4)

1  Tanrı, insanlar hakkında neler hissettiğini 
nasıl bildirdi?
a)  İnsanın kurtulması için gerekeni 
sağlayarak.
b)  İnsanı günahı ve itaatsizliği için 
yargılayarak.
c)  Günahlarından bağışlanmaları için birçok 
yollar sağlayarak.

2  İsa’nın hizmetindeki amacı,
a)  Kendisine en çok ihtiyacı olan insanlara 
yardım etmekti. 
b)  Baba Tanrı’nın işini ve isteğini yapmak.
c)  Samiriye’yi ziyaret etmekti.

3  İsa’nın dünyanın her yerindeki bütün 
insanlara müjdenin iyi haberiyle gitme 
buyruğu,
a)  sadece öğrencileri içindi. 



b)  vaizler ve misyonerler içindi. 
c)  Kendisini seven bütün imanlılar içindi.

4  İsa, “Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, 
ben de onları dünyaya gönderdim” 
dediğinde ne demek istemişti?
a)  Bizleri dünyaya Kendi misyonunun 
aynısı olan insanları özgür kılmak için 
gönderdiğini. 
b)  Bizleri dünyaya kötü olan insanlar 
üzerinde hüküm sürüp onlan yargılamak için 
gönderdiğini. 
c)  Bizleri dünyaya normal hayatlarımızı 
yaşamaya gönderdiğini.

5  İsa bizlere, 
a)  sadece kendi ülkemizde tanıklık 
etmemizi söyledi. 
b)  hoşlandığımız insanlara tanıklık 
etmemizi söyledi. 
c)  bütün dünyada tanıklık etmemizi söyledi.



6  Mesih’i kişisel olarak tanımak için,
a)  O’nunla birlikte zaman geçirmelisiniz. 
b)  O’ndan söz eden Kutsal Kitap ayetlerini 
ezberlemelisiniz. 
c)  başkalarını O’na getirmenin etkin 
yollarını öğrenmelisiniz.

7  İsa öğrencilerine, Kendisi için tanıklık 
etmeye hazır olana kadar beklemelerini 
söyledi çünkü,
a)  Kutsal Kitap ayetlerini ezberlemeleri 
gerekiyordu.
b)  Kendisini daha iyi tanımaları 
gerekiyordu.
c)  diğer işçileri gözlemlemeleri gerekiyordu.

8  Hıristiyanlar müjdeyi paylaştıklarında 
neden emin olabilirler?
a)  Herkesin ona inanacağından. 
b)  Rab’bin varlığının kendileriyle birlikte 
olacağından. 
c)  Hiçbir zaman zorluklarla 
karşılaşmayacaklarından.



9  Bizim Şeytan’la savaşmamız ve iyi haberi 
paylaşmamız için,
a)  kendi gücümüz ve kuvvetimize 
güvenmeliyiz. 
b)  İsa’nın ismine ve Tanrı Sözü’ne 
güvenmeliyiz. 
c)  Tanrı’ya övgü ilahileri söyleme 
yeteneğimize güvenmeliyiz.

10  Kişisel müjdecilikte en önemli araç 
nedir?
a)  Eğitim. 
b)  Kilise. 
c)  Kutsal Kitap.

11  Kişisel tanıklık için gereken en önemli 
şey nedir?
a)  İtaat. 
b)  Kutsal Kitap bilgisi. 
c)  Acılara dayanmaya razı olmak.



12  Tuz hangi bakımdan bir Hıristiyan’ın 
doğası gibidir?
a)  Tuz çok güzel bir biçimi olan, beyaz, 
kristal bir maddedir. 
b)  Tuz az miktarda kullanılmalıdır ve yaşam 
için kesinlikle gereklidir. 
c)  Arıtılmış tuz bizlere kutsallığı hatırlatır.

13  Kişisel müjdeciliğe katılımımız her 
birimizin,
a)  kendi halkımıza Mesih’ten söz etmemiz 
ve başkalarının da aynı şeyi yapmalarına 
izin vermeye sorumlu olduğumuz anlamına 
gelir. 
b)  başkalarının bir şekilde Mesih hakkında 
öğreneceklerini umut etmekten sorumlu 
olduğumuz anlamına gelir. 
c)  önce kendimize yakın olanlara söylemek, 
sonra da iyi haberi başka insanlarla 
paylaşmaktan sorumlu olduğumuz anlamına 
gelir.

14  Adanmış olmak,



a)  kendinizi bir şeye tamamiyle vermek 
anlamına gelir. 
b)  bir şey hakkında bir vaatte bulunup onu 
yapmaya çalışmak anlamına gelir. 
c)  hastaneye yatırılmak anlamına gelir.

15  Tanrı, dünyaya İsa’dan bahsetmesi için 
kimi seçmiştir? 
a)  Vaizleri. 
b)  Melekleri. 
c)  O’nu seven hepimizi.

16  Hangi cümle İsa’nın başka insanlarla 
paylaşma yöntemini tanımlamaktadır?
a)  Kendisine ihtiyacı olan herkesle 
paylaşarak her yere gitti. 
b)  İnsanların Kendisine gelmesini bekledi.
c)  Bütün düşüncelerini bir kitaba yazdı.

17  Birisine Mesih’ten söz ederken ne 
yaparsanız sizi dinleme olasılığı daha fazla 
olur?



a)  Ona din hakkında yeni fikirler verirseniz. 
b)  Ona inançlarının yanlış olduğunu 
söylerseniz. 
c)  Ona Mesih’in daha iyi bir yol olduğunu 
gösterirseniz.

18  İsa hakkındaki tanıklığımızdan neden 
utanmamalıyız?
a)  İyi hazırlanmış olursak tanıklığımız kabul 
edilecektir. 
b)  Kişisel paylaşım, Tanrı’nın insanları 
Kendine çekme yoludur. 
c)  Hepimiz harikulade vaizler ya da 
müjdeciler olamayız.

19  Pavlus hapisteyken,
a)  iyi haberi herkesle paylaştı. 
b)  sadece kitaplar yazdı.  
c)  salıverildiğinde ne yapacağı hakkında 
planlar yaptı.

20  Mesih’i tanımayan insanlara O’ndan söz 



etmemizin ana nedeni nedir?
a)  Tanrı’nın bizden hoşnut olması için. 
b)  Onların yaşamlarının değişmesi için.
c)  Büyük ölçüde ödüllendirilmemiz için.

Tebrik ederiz!
~ ~ ~



GÖREVİ ANLAYIN

5

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.

~ ~ ~
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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! 

~ ~ ~
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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.

~ ~ ~



ÖDÜLLERİ BEKLEYİN

8

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. 

~ ~ ~



20 SORU
(Bölüm 5-8) 

1 Tanrı’nın hasat tarlasındaki işçi ihtiyacına 
çözümü nedir?
a) İşçilerin gitmesi için dua etmemizi ister.
b) İşi yapmaları için melekleri gönderecektir. 

c) İşi Kutsal Ruh’un yapmasını ister.

2 Kişisel müjdecilikte neden bir vizyon 
gereklidir?
a) Ahlaksal değerler ve sosyal kuruluşlar 
değişir ve bozulurlar. 
b) İnsanlar Tanrı’ya olan imanlarını terk 
ederler. 
c) İhtiyacı göremeyeceğiz ve insanlar 
ölecektir.

3 Gerçek adanmışlığın sırrı nedir?
a) İtaat. 
b) Oruç. 



c) Dua.

4 Tanrı’nın hasadı için işçiler bulmak üzere 
ne yapmalıyız?
a) İşçiler bulmak için her çabada 
bulunmalıyız. 
b) Şimdiki işimizi bırakıp misyoner olmalıyız. 

c) Tanrı’nın seçmiş olduğu işçileri 
göndermesi için dua etmeliyiz.

5 Bir Hıristiyan hizmetkâr olarak başarıya 
tepkimiz ne olmalıdır?
a) Kendimizle gururlanmamaya dikkat 
etmeliyiz. 
b) Başkalarına da öğretebilmek için 
tekniklerimizi gözden geçirmeliyiz. 
c) Daha çoğunu başarmak için çabalarımızı 
iki katına çıkartmalıyız.

6 Mesih için etkin bir şekilde tanıklık 
edeceksek, insanların,



a) söylediklerimizden hoşlanması gerekir. 
b) yaşamlarımızın değiştiğini görmeleri 
gerekir. 
c) Kutsal Kitap’ı iyi bildiğimizi bilmeleri 
gerekir.

7 Tanrı insanların,
a) adetlerini değiştirmeyi ister. 
b) yüreklerini değiştirmeyi ister. 
c) kişiliklerini değiştirmeyi ister.

8 Mesih’i kabul etme konusundaki dinsel 
engelleri aşmanın en iyi yolu,
a) başka dinlerin öğretilerini anlamaktır. 
b) insanların yaşamınızdaki değişiklikleri 
görmelerine izin vermenizdir. 
c) Hıristiyanlığın üstünlüğü konusunda 
tartışmaya hazır olmaktır.

9 Dil engellerini yenmenin iyi bir yolu,
a) başka birinin dilini öğrenmekte Tanrı’dan 
size yardım etmesini istemektir. 



b) Kutsal Kitap’ı yazıldığı özgün dillerde yani 
Yunanca ve İbranice olarak çalışmaktır. 
c) hizmetinizi dilinizi konuşan ülkelerle 
sınırlamaktır.

10 Müjde’yi, okur yazar olmayanlara,
a) okuma yazma öğretme programında 
Birleşmiş Milletler’e katılarak aktarabiliriz. 
b) günlük hayatta onlar için bildik olan 
şeylerden söz ederek aktarabiliriz. 
c) Pavlus’un mektupları ve Vahiy kitabından 
söz etmekten kaçınarak aktarabiliriz.

11 Tanıklığımıza sosyal muhalefetle 
karşılaştığımızda nasıl bir tepki vermeliyiz?
a) Bilgelik için dua edin. Kutsal Ruh Tanrı 
her zaman sizinle birliktedir. 
b) Sosyal bakımdan kabul edilebilir olacak 
başka birini bulmaya çalışın. 
c) Kişi tanıklık ederken çabalarını kendi 
sosyal çevresinde yoğunlaştırmalıdır.



12 Kişisel müjdecilikte yaklaşım derken,
a) insanları Mesih’e kazanmak için 
kullandığımız yöntemleri kastediyoruz. 
b) diğer Hıristiyanlar’la paydaşlık 
zamanımızı kastediyoruz. 
c) sahip olduğumuz kişilik türünü 
kastediyoruz.

13 İyi haberi paylaşmamızda en iyi yaklaşım 
hangisidir? 
a) Onların dil ve düşünce kalıplarının iyice 
bilincinde olmak. 
b) Kendiniz öğrenen biri olun; doğal ve 
olumlu bir şekilde sorular sorun. 
c) İnsanlara artık doğru bir insan 
olduğunuzu ve onların da olabileceğini 
bildirin.

14 Tanrı’nın günahlı insanlara karşı tutumu 
nedir?
a) Gerçekten düzelmeye çalışanları 
bağışlar. 
b) Günahlı insanları yargılayan doğru 



insanları bereketler. 
c) Günahlıyı sever ve onu ölümden 
kurtarmayı ister.

15 Naman’ın hizmetkârları ona peygambere 
itaat etmesini söylediler çünkü,
a) onlar peygamberden korkuyorlardı. 
b) efendileriyle ilgileniyorlardı. 
c) ülkelerine dönerken Şeria Nehri’nin 
yanından geçeceklerdi.

16 Vaaz ettiğimiz kişilere kişisel ilgi 
göstermemiz neden gereklidir? 
a) Tanrı’nın kendilerini de sevdiğini 
anlamaları için. 
b) Bir Hıristiyan’ın nasıl davranması 
gerektiği hakkında iyi bir örnekleri olması 
için. 
c) Tanrı’nın kayıp insanların kurtuluşu için 
olan dualarımızı onurlandırmasını 
garantilemek için.



17 Hıristiyan’ın şimdiki ödüllerine ne 
dahildir?
a) Yücelik tacı. 
b) Mesih’le birlikte hükümranlık sürmek. 
c) Bir canın Mesih’e geldiğinden ötürü 
büyük sevinç.

18 Kişisel müjdeciliğin kesin bir ödülü,
a) kilise göğe alındığında cennete gitmektir. 
b) Rab’bin varlığının sürekli olarak bizimle 
olması güvencesi. 
c) vaaz vermek ve öğretmek için gerekli 
olan becerilerin bize verilmesidir.

19 Hıristiyan hizmetkâr için gelecekteki 
sonsuz ödüllere, 
a) dünyasal ün ve güç dahildir. 
b) dünyasal zenginlikler dahildir. 
c) Mesih’le birlikte hüküm sürmek dahildir.

20 Aşağıdakilerden hangisi, tanıklık için 
gelecekteki ya da cennetsel ödül olarak 



kesin bir şekilde bildirilmiştir?
a) Sonsuza dek parlayacak yıldızlar olmak. 
b) Dirilmiş bir beden. 
c) Cennette kalıcı olarak bizim olan bir ev.

Tebrik ederiz!   

~ ~ ~
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(Bölüm 1-4 için Doğru Yanıtlar)

1  Tanrı, insanlar hakkında neler hissettiğini 
nasıl bildirdi?
a)  İnsanın kurtulması için gerekeni 
sağlayarak.
b)  İnsanı günahı ve itaatsizliği için 
yargılayarak.
c)  Günahlarından bağışlanmaları için birçok 
yollar sağlayarak.

2  İsa’nın hizmetindeki amacı,
a)  Kendisine en çok ihtiyacı olan insanlara 
yardım etmekti.
b)  Baba Tanrı’nın işini ve isteğini yapmak.
c)  Samiriye’yi ziyaret etmekti.

3  İsa’nın her yerdeki bütün insanlara 
müjdenin iyi haberiyle gitme buyruğu,
a)  sadece öğrencileri içindi.
b)  vaizler ve misyonerler içindi.
c)  Kendisini seven bütün imanlılar içindi.



4  İsa, “Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, 
ben de onları dünyaya gönderdim” 
dediğinde ne demek istemişti?
a)  Bizleri dünyaya Kendi misyonunun 
aynısı olan insanları özgür kılmak için 
gönderdiğini.

b)  Bizleri dünyaya kötü olan insanlar 
üzerinde hüküm sürüp onları yargılamak için 
gönderdiğini.

c)  Bizleri dünyaya normal hayatlarımızı 
yaşamaya gönderdiğini.

5  İsa bizlere,
a)  sadece kendi ülkemizde tanıklık 
etmemizi söyledi.
b)  hoşlandığımız insanlara tanıklık 
etmemizi söyledi.
c)  bütün dünyada tanıklık etmemizi söyledi.

6  Mesih’i kişisel olarak tanımak için,
a)  O’nunla birlikte zaman geçirmelisiniz.
b)  O’ndan söz eden Kutsal Kitap ayetlerini 
ezberlemelisiniz.



c)  başkalarını O’na getirmenin etkin 
yollarını öğrenmelisiniz.

7  İsa öğrencilerine, Kendisi için tanıklık 
etmeye hazır olana kadar beklemelerini 
söyledi çünkü,
a)  Kutsal Kitap ayetlerini ezberlemeleri 
gerekiyordu.
b)  Kendisini daha iyi tanımaları 
gerekiyordu.
c)  diğer işçileri gözlemlemeleri gerekiyordu.

8  Hıristiyanlar müjdeyi paylaştıklarında 
neden emin olabilirler?
a)  Herkesin ona inanacağından.
b)  Rab’bin varlığının kendileriyle birlikte 
olacağından.
c)  Hiçbir zaman zorluklarla 
karşılaşmayacaklarından.

9  Bizim Şeytan’la savaşmamız ve iyi haberi 
paylaşmamız için,
a)  kendi gücümüz ve kuvvetimize 



güvenmeliyiz.
b)  İsa’nın ismine ve Tanrı Sözü’ne 
güvenmeliyiz.
c)  Tanrı’ya övgü ilahileri söyleme 
yeteneğimize güvenmeliyiz.

10  Kişisel müjdecilikte en önemli araç 
nedir?
a)  Eğitim.
b)  Kilise.
c)  Kutsal Kitap.

11  Kişisel tanıklık için gereken en önemli 
şey nedir?
a)  İtaat.
b)  Kutsal Kitap bilgisi.
c)  Acılara dayanmaya razı olmak.

12  Tuz hangi bakımdan bir Hıristiyan’ın 
doğası gibidir?
a)  Tuz çok güzel bir biçimi olan, beyaz, 
kristal bir maddedir.

b)  Tuz az miktarda kullanılmalıdır ve yaşam 



için kesinlikle gereklidir.

c)  Arıtılmış tuz bizlere kutsallığı hatırlatır.

13  Kişisel müjdeciliğe katılımımız her 
birimizin,
a)  kendi halkımıza Mesih’ten söz etmemiz 
ve başkalarının da aynı şeyi yapmalarına 
izin vermeye sorumlu olduğumuz anlamına 
gelir.

b)  başkalarının bir şekilde Mesih hakkında 
öğreneceklerini umut etmekten sorumlu 
olduğumuz anlamına gelir.

c)  önce kendimize yakın olanlara söylemek, 
sonra da iyi haberi başka insanlarla 
paylaşmaktan sorumlu olduğumuz anlamına 
gelir.

14  Adanmış olmak,
a)  kendinizi bir şeye tamamiyle vermek 
anlamına gelir.
b)  bir şey hakkında bir vaatte bulunup onu 
yapmaya çalışmak anlamına gelir.
c)  hastaneye yatırılmak anlamına gelir.



15  Tanrı, dünyaya İsa’dan bahsetmesi için 
kimi seçmiştir?
a)  Vaizleri.
b)  Melekleri.
c)  O’nu seven hepimizi.

16  Hangi cümle İsa’nın başka insanlarla 
paylaşma yöntemini tanımlamaktadır?
a)  Kendisine ihtiyacı olan herkesle 
paylaşarak her yere gitti.
b)  İnsanların Kendisine gelmesini bekledi.
c)  Bütün düşüncelerini bir kitaba yazdı.

17  Birisine Mesih’ten söz ederken ne 
yaparsanız sizi dinleme olasılığı daha fazla 
olur?
a)  Ona din hakkında yeni fikirler verirseniz.
b)  Ona inançlarının yanlış olduğunu 
söylerseniz.
c)  Ona Mesih’in daha iyi bir yol olduğunu 
gösterirseniz.

18  İsa hakkındaki tanıklığımızdan neden 



utanmamalıyız?
a)  İyi hazırlanmış olursak tanıklığımız kabul 
edilecektir.
b)  Kişisel paylaşım, Tanrı’nın insanları 
Kendine çekme yoludur.
c)  Hepimiz harikulade vaizler ya da 
müjdeciler olamayız.

19  Pavlus hapisteyken,
a)  iyi haberi herkesle paylaştı.
b)  sadece kitaplar yazdı. 
c)  salıverildiğinde ne yapacağı hakkında 
planlar yaptı.

20  Mesih’i tanımayan insanlara O’ndan söz 
etmemizin ana nedeni nedir?
a)  Tanrı’nın bizden hoşnut olması için.
b)  Onların yaşamlarının değişmesi için.

c)  Büyük ölçüde ödüllendirilmemiz için.

 Tebrik ederiz!   ~ ~ ~



20 SORU 

(Bölüm 5-8 için Doğru Yanıtlar)

1 Tanrı’nın hasat tarlasındaki işçi ihtiyacına 
çözümü nedir?
a) İşçilerin gitmesi için dua etmemizi ister.
b) İşi yapmaları için melekleri gönderecektir.
c) İşi Kutsal Ruh’un yapmasını ister.

2 Kişisel müjdecilikte neden bir vizyon 
gereklidir?
a) Ahlaksal değerler ve sosyal kuruluşlar 
değişir ve bozulurlar.
b) İnsanlar Tanrı’ya olan imanlarını terk 
ederler.
c) İhtiyacı göremeyeceğiz ve insanlar 
ölecektir.

3 Gerçek adanmışlığın sırrı nedir?
a) İtaat.
b) Oruç.
c) Dua.



4 Tanrı’nın hasadı için işçiler bulmak üzere 
ne yapmalıyız?
a) İşçiler bulmak için her çabada 
bulunmalıyız.
b) Şimdiki işimizi bırakıp misyoner olmalıyız.
c) Tanrı’nın seçmiş olduğu işçileri 
göndermesi için dua etmeliyiz.

5 Bir Hıristiyan hizmetkâr olarak başarıya 
tepkimiz ne olmalıdır?
a) Kendimizle gururlanmamaya dikkat 
etmeliyiz.
b) Başkalarına da öğretebilmek için 
tekniklerimizi gözden geçirmeliyiz.
c) Daha çoğunu başarmak için çabalarımızı 
iki katına çıkartmalıyız.

6 Mesih için etkin bir şekilde tanıklık 
edeceksek, insanların,
a) söylediklerimizden hoşlanması gerekir.
b) yaşamlarımızın değiştiğini görmeleri 
gerekir.
c) Kutsal Kitap’ı iyi bildiğimizi bilmeleri 
gerekir.



7 Tanrı insanların,
a) adetlerini değiştirmeyi ister.
b) yüreklerini değiştirmeyi ister.
c) kişiliklerini değiştirmeyi ister.

8 Mesih’i kabul etme konusundaki dinsel 
engelleri aşmanın en iyi yolu,
a) başka dinlerin öğretilerini anlamaktır.
b) insanların yaşamınızdaki değişiklikleri 
görmelerine izin vermenizdir.
c) Hıristiyanlığın üstünlüğü konusunda 
tartışmaya hazır olmaktır.

9 Dil engellerini yenmenin iyi bir yolu,
a) başka birinin dilini öğrenmekte Tanrı’dan 
size yardım etmesini istemektir.
b) Kutsal Kitap’ı yazıldığı özgün dillerde yani 
Yunanca ve İbranice olarak çalışmaktır.
c) hizmetinizi dilinizi konuşan ülkelerle 
sınırlamaktır.

10 Müjde’yi, okur yazar olmayanlara,
a) okuma yazma öğretme programında 
Birleşmiş Milletler’e katılarak aktarabiliriz.



b) günlük hayatta onlar için bildik olan 
şeylerden söz ederek aktarabiliriz.
c) Pavlus’un mektupları ve Vahiy kitabından 
söz etmekten kaçınarak aktarabiliriz.

11 Tanıklığımıza sosyal muhalefetle 
karşılaştığımızda nasıl bir tepki vermeliyiz?
a) Bilgelik için dua edin. Kutsal Ruh Tanrı 
her zaman sizinle birliktedir.
b) Sosyal bakımdan kabul edilebilir olacak 
başka birini bulmaya çalışın.
c) Kişi tanıklık ederken çabalarını kendi 
sosyal çevresinde yoğunlaştırmalıdır.

12 Kişisel müjdecilikte yaklaşım derken,
a) insanları Mesih’e kazanmak için 
kullandığımız yöntemleri kastediyoruz.
b) diğer Hıristiyanlar’la paydaşlık 
zamanımızı kastediyoruz.
c) sahip olduğumuz kişilik türünü 
kastediyoruz.

13 İyi haberi paylaşmamızda en iyi yaklaşım 
hangisidir?



a) Onların dil ve düşünce kalıplarının iyice 
bilincinde olmak.
b) Kendiniz öğrenen biri olun; doğal ve 
olumlu bir şekilde sorular sorun.
c) İnsanlara artık doğru bir insan 
olduğunuzu ve onların da olabileceğini 
bildirin.

14 Tanrı’nın günahlı insanlara karşı tutumu 
nedir?
a) Gerçekten düzelmeye çalışanları 
bağışlar.
b) Günahlı insanları yargılayan doğru 
insanları bereketler.
c) Günahlıyı sever ve onu ölümden 
kurtarmayı ister.

15 Naman’ın hizmetkârları ona peygambere 
itaat etmesini söylediler çünkü,
a) onlar peygamberden korkuyorlardı.
b) efendileriyle ilgileniyorlardı.
c) ülkelerine dönerken Şeria Nehri’nin 
yanından geçeceklerdi.



16 Vaaz ettiğimiz kişilere kişisel ilgi 
göstermemiz neden gereklidir?
a) Tanrı’nın kendilerini de sevdiğini 
anlamaları için.
b) Bir Hıristiyan’ın nasıl davranması 
gerektiği hakkında iyi bir örnekleri olması 
için.
c) Tanrı’nın kayıp insanların kurtuluşu için 
olan dualarımızı onurlandırmasını 
garantilemek için.

17 Hıristiyan’ın şimdiki ödüllerine ne 
dahildir?
a) Yücelik tacı.
b) Mesih’le birlikte hükümranlık sürmek.
c) Bir canın Mesih’e geldiğinden ötürü 
büyük sevinç.

18 Kişisel müjdeciliğin kesin bir ödülü,
a) kilise göğe alındığında cennete gitmektir.
b) Rab’bin varlığının sürekli olarak bizimle 
olması güvencesi.
c) vaaz vermek ve öğretmek için gerekli 
olan becerilerin bize verilmesidir.



19 Hıristiyan hizmetkâr için gelecekteki 
sonsuz ödüllere,
a) dünyasal ün ve güç dahildir.
b) dünyasal zenginlikler dahildir.
c) Mesih’le birlikte hüküm sürmek dahildir.

20 Aşağıdakilerden hangisi, tanıklık için 
gelecekteki ya da cennetsel ödül olarak 
kesin bir şekilde bildirilmiştir?
a) Sonsuza dek parlayacak yıldızlar olmak.
b) Dirilmiş bir beden.
c) Cennette kalıcı olarak bizim olan bir ev.

 Tebrikler!
~ ~ ~



HIRİSTİYAN YAŞAMI 
PROGRAMI’NDAKİ KİTAPLAR

BİRİNCİ DÜZEY 
• İsa Mesih Kimdir? 

• Kutsal Ruh: Seni Tüm Gerçeğe 
Yöneltecek Olan 

• "İsa'nın Sevdiği Öğrenci"den: 
Yuhanna Kitabı 

• İsa Mesih'te Yeni Yaşam 
• Kutsal Kitap: 

Tevrat, Zebur ve İncil 
Tanrı Sözü müdür? 
• ". . . inanıyorum!"



İKİNCİ DÜZEY
• Kiliseler Ne Yapar? 

• Dua Ettiğinizde  
• Kutsal Kitap'ı Nasıl İnceleyebiliriz? 

• Tanrı'yı Hoşnut Eden Tapınma 
• Tanrı'nın Tasarımı - Sizin Seçiminiz 

• Evlilik ve Yuva
ÜÇÜNCÜ DÜZEY 

• Kutsal Kitap'a Göre Ahlak 
• Kilise 

• Öğreti Hizmeti 
• “Bütün Ulusları Öğrencilerim Olarak 

Yetiştirin”  
• Rab'bin Hizmetkârları

• Hıristiyan ve İçinde Yaşadığı Toplum
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