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Devredilebilir Kavram 6 

CANLARI MES ĐH'E NASIL KAZANDIRAB ĐLĐRĐZ? 

 

KISA ÖZET 

I. Niçin bu kadar az verimli oluyoruz ? 

II. Niçin tanıklık yapmalıyız ? 

III. Tanıklık nasıl yapılır ? 

   

 
 Parlayan gözlerindeki sevinç ve şükran gözyaşlarıyla  genç bir iş adamı günün birinde 
yanıma yaklaşarak bana: "Siz, bu dünyada yaşayan insanlara büyük bir mutluluk 
getirmelisiniz."demişti. Az önce kendisiyle birlikte dua etmiştik ve bu genç can, Mesih'i 
kurtarıcısı olarak kabul etmişti. Dediğine  bakılırsa, karısıyla beraber uzun bir zamandır 
Tanrı'yı aramaktaydılar ve şimdi de kendisi karısını Mesih'e kazandırmak için Dört Ruhsal 
Kural kitapçığını koltuğunun altına sıkıştırıp dosdoğru evinin yolunu tutmuştu. 
 Bu coşku dolu, genç Mesih inanlısının sözleri; zaman zaman kulağımda çınlar. Bana o 
zamanlar aynen şöyle demişti; "Siz, bu dünyada yaşayan insanlara büyük bir mutluluk 
getirmelisiniz". 
 25 yılı aşkın bir süredir, Rab Đsa Mesih'i dünyanın her tarafındaki binlerce öğrenci ve 
diğer insanlarla paylaşmak suretiyle, bu dünyada yaşayan insanlara "Büyük bir mutluluk 
getirme" sevinç ve ayrıcalığını yaşamış bulunmaktayım. Ve bu zevki tatmakya devam 
etmekteyim. 
 Elçi Pavlus, bu yaşantıyı Koloselilere yazdığı mektupta şu şekilde dile getirmektedir: 
"Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunabilmek için, herkesi uyararak ve 
herkesi tüm bilgelikle yetiştirerek Mesih'i bildiriyoruz. "(1) 
 
YÜCE GÖREV 
 Bizler, 20. yüzyıl Mesih inanlıları olarak; neslimizde Yüce Görevin yerine 
getirilmesinde, yaşayan Rabbimizle işbirliği yapmanın ayrıcalığına sahip bulunuyoruz. 
 Bizim kendi yargımıza göre; dünyayı değiştirmenin tek yolu, bireyleri değiştirmektir. 
Đnsana, içinden gelen köklü bir değişiklik getirebilecek tek Varlık, Đsa Mesih'tir. Yeterli sayıda 
değiştirilmi ş Mesih inanlısı; değiştirilmi ş kampüsler, toplumlar, şehirler, devlet ve uluslar, 
yani kelimenin tam anlamıyla değişik bir dünya oluşturacaktır. Böylelikle, canları Mesih'e 
kazandırmakla, bu dünyayı değiştirmeye katkıda bulunabilirsiniz. 
 Kanaatimce, yüzyıllar boyu insanların sahip oldukları yanlış kavramların en 
büyüklerinden biri, Mesih inanlıları arasında çok yaygın bir görüş olan, insanların Tanrı'yı 
istemediği düşüncesidir. Gerek bu ülkede; gerekse başka yerlerde olsun, nereye gidersem 
gideyim, bu görüşün tam tersinin doğru olduğunu kanıtlayacak fazlasıyla delil bulmuşumdur. 
Tanrı'nın Kutsal Ruhu; sayısız insanın yüreğinde, Tanrı'ya duyulan dayanılmaz bir arzu 
yaratmıştır. 
 
NĐÇĐN BU KADAR AZ VER ĐML Đ OLAB ĐLĐYORUZ ? 
 Çeşitli ülkelerde yaşayan onbinlerce Mesih inanlısına, yıllardır şu iki soruyu 
yöneltirim:  
 "Şimdiye kadar yaşamınızda gerçekleşmiş şeylerin en büyüğü nedir?”  
Aldığım yanıt her zaman için aynı olmuştur.  
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 “Đsa Mesih'i Kurtarıcım olarak tanımak".   
Normal olarak, bundan sonraki sorum:  
 "O halde, bir Mesih inanlısının bir başkası için yapabileceği şeylerin en büyüğü 
nedir"? olur.  
Cevap, her zaman aynıdır:  
 "Mesih'i tanımasında ona yardımcı olmak". Yine de üzülerek belirteyim ki, Mesih 
inanlılarının çoğu Rabbe hiç bir can kazandırmış değildir. 
 Genelde, bunun iki ana nedeni vardır:  
Bunlardan ilki; SIRADAN bir Mesih inanlısının yenik düşmüş, başarısız, verimsiz ve 
bedensel bir yaşam sürmesidir. Adımlarını, Kutsal Ruh'un bütünlüğü ve denetiminde 
atmamakta, O'nunla birlikte yürümemektedir.  
Đkinci olarak; sıradan bir Mesih inanlısı Mesih'e olan imanını etkin bir şekilde anlatabilmek 
üzere hiçbir eğitimden geçmemiştir. Bu kişiler, Mesih'e ilişkin bir konuşmayı nasıl 
açacaklarını, Đncil'i basit ve anlaşılır bir şekilde nasıl anlatacaklarını ve karşılarındakileri, iman 
yoluyla Mesih'i kabul etmeye nasıl yönlendireceklerini hiçbir zaman öğrenmemişlerdir. 
 
 Karşılaştığımız bu iki sorundan ilkine, Kavram No: 2  Tanrı'nın Sevgi ve 
Bağışlamasına Nasıl Kavuşulur; Kavram No: 3  Ruh'la Nasıl Dolunur; Kavram No: 4 Ruhla 
Nasıl Yürünülür ve Kavram No: 5  Ruh'ta Nasıl Tanıklık Edinilir, bölümlerinde geniş olarak 
yer verilmiştir. 
 Đkinci sorunu ise; işte bu kavramda ele alacağım : "Canları Mesih'e Nasıl 
Kazandırabiliriz?" ya da “Başkalarını Mesih'e Kazandırmak Đçin Neler Yapmalıyız?” 
 Konuyu iki yönden incelemek yerinde olur.  
Bunlardan ilki; içgüdülerimizle ilgili olan, tanıklık yapmamızın neden gerekli olduğu  
ikincisi ise; bu yolda izleyeceğimiz yolları ilgilendiren, bu tanıklığı nasıl yapmamız 
gerektiğidir. 
 
BU TANIKLIK NEDEN YAPILMALI ? 
 Şimdi size, bu tanıklığı niçin yapmamız gerektiğinin yedi sebebini sıralayım. 
 
ĐÇĐMĐZDEK Đ SEVGĐ BĐZĐ BUNA ĐTMEKTED ĐR : 
 Herşeyden önce, içimizdeki Mesih sevgisinin bizi buna itmesi yüzünden, tanıklık 
yapmalıyız.(2)  Bunlar, Elçi Pavlus 'un sözleridir. Tanrı'nın sevgi ve bağışlamasını kendi 
yaşamında bulmuş ve görmüş biri olarak ; herkesin de bu sevgiye kavuşmasını, bu zevki 
tatmasını istemiştir. Eğer Mesih'i gerçekten seviyorsanız ; başka canları O'na kazandırmayı da 
isteyeceksiniz. 
 
MESĐH BUNU EMRETM ĐŞTĐR. 
 Đkinci olarak ; Mesih'in bize böyle yapmamızı emrettiğinden, tanıklık yapmalıyız. 
"Ardımdan gelin, sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım." sözlerini O söylemiş ve şunu da 
belirtmiştir : "Beni seçmediniz, Ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyvanız da kalıcı 
olsun diye sizi Ben atadım... "(3-4) 
 
 
ĐNSANLAR KAYIPTIR  
 Üçüncüsü ; Mesih'i tanımamış insanların kayıp olmaları yüzünden, tanıklık yapmamız 
gerektiğidir. Đsa şunlar demiştir : 
"Yol, gerçek ve yaşam Benim, Ben olmadan kimse Baba'ya gelemez".(5)  
 Tanrı'nın Kelâmı, üzerine basarak belirtir ki : "Ba şka hiç kimsede kurtuluş yoktur. 
Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiç bir ad yoktur".(6) 
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SAĞLANAN YARARLAR 
 Dördüncü olarak ; Mesih'i kabul edenlere sağlanan yararlar yüzünden tanıklık 
etmeliyiz. Başkalarını Mesih'e kazandırdığımızda ; onlar « Tanrı'nın çocukları haline gelir.»(7)  
« Bedenleri, Tanrı'nın tapınağı »(8) « geçmiş, şimdi ve gelecekteki günahlarının tümü 
bağışlanmış olur. »(9) « Tanrı'nın huzurunu ve mutluluğunu yaşamaya başlarlar. »(10) 
Yaşamlarındaki « Tanrı yönlendirmesi ve amaçlarına kavuşup »(11) « Yaşamlarını 
değiştirecek Tanrı gücünün ne olduğunu anlarlar. »(12) 
 
RUHSAL GEL ĐŞME  
 Beşinci olarak da ; Mesih'e tanıklık edenlere sağlanan yararlar yüzünden, bu tanıklığı 
yapmamız gerekmektedir. Tanıklık yapmak, ruhsal gelişmeye yol açar. Bizim dua edip; Tanrı 
Kelâm’ını incelememize neden olur ve bizi Mesih'e bağlı kalmaya zorlar. Kutsal Ruh'un 
verdiği güçle tanıklık yaptığımızda ; sevgi, sevinç ve huzur ekmiş oluruz. Ekme ve biçme 
yasasına göre ; ektiğimizi, her zaman için ve muhakkak biçeriz. Hem de bu hasat zamanında 
biçtiğimiz ; « ektiğimizden çok daha fazla olur. »(13)  
 Örneğin : Eğer sevgi ekersek ; bu sevgiyi muhakkak biçeriz. Ve bu biçtiğimiz ; her 
zaman ektiğimizden çok daha fazla bol, bereketli olur. Đsa şöyle demiştir :  
"Benim yemeğim, Beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve O'nun işini 
tamamlamaktır."(14)  
 Kutsal Yazıların bu bölümünde değinilmek istenen şey ; Đsa'nın Samriye'li bir kadına 
yaptığı tanıklıkta, bir çeşit gıda niteliği bulmuş olmasıydı. Tanıklık yapmak; ruhsal 
beslenmeye yol açar. 
 
MÜTH ĐŞ BĐR AYRICALIK  
 Tanıklık etme gerekliliğinin altıncı nedeni; bunun, tanıklık yapana büyük bir ayrıcalık 
getirmesidir. Korintliler’e yazdığı ikinci mektubunda Pavlus şöyle demektedir :  
"Böylece, Tanrı'nın Kendisi aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih'in adına 
elçilik ediyoruz. Mesih'in adına yalvarıyoruz, Tanrı'yla barışın".(15) 
 
TANIKLIK YAPMA GÜCÜ 
 Yedinci olarak; tanıklık yapmamız gerekmektedir, çünkü Kutsal Ruh bize tanıklık  
yapmamız için güç vermektedir. Bu konuda Đsa şöyle demiştir :  
"Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız ve Benim tanıklarım olacaksınız".(16)  
 Đsa'ya tanıklık yaparak Kutsal Ruh'un bizi güçlendirip başka canları Kurtarıcımıza 
kazandırmada kullandığını yalanlamak anlamına gelir. 
 
 Burada kendimize şunu hatırlatmamız uygun ve yerinde olur ki ; Kutsal Ruh'un 
verdiği güç ve yetenek olmadan eğitim, kitaplar, kaset ve benzeri araçlar, metod, teknik ve her 
türlü stratejinin canları Mesih'e kazandırmada hiçbir değeri yoktur. Kutsal Ruh'un vereceği 
güç olmazsa ; bütün bunlar hiçbir işe yaramaz. Bu, hiçbir zaman hatırdan çıkarılmamalıdır. 
 
 
TANIKLIK NASIL YAPILIR ? 
 Şimdi de, nasıl tanıklık yapacağımız konusunu ele alacağız : 
Az önce de belirttiğim gibi; kendilerini bu işe adamış Mesih inanlılarının çoğu, sırf nasıl 
davranılacağını bilmediklerinden başka canları Mesih'e kazandırma çabalarında, hiç 
arzulanmayan başarısızlıklara uğramaktadırlar. 
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ĐŞĐ NASIL YAPACA ĞINI B ĐLMEK 
 Bu işte, eğitimin önemini görmezlikten gelemeyiz. Bir zamanlar şöyle bir öykü 
kulağıma gelmişti: 
  Köylünün biri, kolundaki kesiğe birkaç dikiş attırmak için doktora gitmiş. Doktor işi 
bitirdikten sonra, kendisinden 50 dolar istemiş. Köylü bu işe müthiş sinirlenerek; şiddetle itiraz 
etmiş:  
 -Ama doktor, bu kesiği dikmen 15 dakikanı bile almadı bu parayı benden nasıl 
istersin"?  
Doktor da cevap vermiş :  
 -Biliyorum, dikişleri attığım için senden 5 dolar, bu işi bildiğim için de 45 dolar 
istiyorum. 
 Etkin tanıklık etmeyle, bu tanıklığın etkisiz olmasının farkını; "işi bilmek" yaratır. 
Temelde yaptığımız tanıklık iki türdür:  
 Yaşama şeklimiz  
  ve 
 Konuştuğumuz sözler  
Bir başka deyişle; yaşamlarımız ve dudaklarımızla yaparız tanıklığımızı.  Bizden özellikle, 
müjdeyi ağzımızla vermemiz istenmiş ve bu bize emredilmiştir. Bu satırlarda ele alacağımız 
tanıklık türü de budur. 
 Bununla beraber; başkalarını Mesih'e kazandırmadan önce, bilmeniz gereken belirli 
birtakım şeyler vardır.  
1.Herşeyden önce, kendinizin Mesih inanlısı olup olmadığınızdan emin olmanız 
gerekmektedir. (Bu konu, birinci kavramda ele alınmış ve bu konuda nasıl emin olup 
olmayacağınız açıklığa kavuşturulmuştur).  
 
2.Bundan sonra, bir Mesih inanlısı olarak Kutsal Ruh'un güçlendirme işini bilmelisiniz. Ve az 
önce de belirttiğim gibi konu 2, 3, 4 ve 5. kavramlarda geniş olarak incelenmiştir. 
 
3.Kendisiyle ruhsal konuları paylaştığınız kişinin, Mesih için aklı başında bir karar 
verebilmesinden önce Tanrı, Đsa Mesih ve Kutsal Yazılara ilişkin neleri bilmeye ihtiyacı 
olduğundan da, yine emin olmalısınız.  
 Bu ihtiyaçları karşılanmadan Mesih'i ona tanıtmak olmaz. 
Yıllar boyu yaptığımız çalışmalarda, eğitim kurslarımıza katılan çeşitli seviyedeki kişilerden, 
bir insanın Mesih'i isabetli bir kararla kabul edebilmesinden önce; bilmesi gereken herşeyi bir 
liste halinde sıralamamıza yardımcı olmalarını  rica ederdik. 
 
DAMITILMI Ş ÖZ 
 Genellikle 25'ten 50'ye kadar öneri ileri sürülür ve bunların hepsi tebeşirle bir kara 
tahta üzerine sırayla yazılırdı. Bu işe herkesin katılması için, onları teşvik ederdik ve 
böylelikle; herkesin katkısıyla ortaya çıkan bilgiler en küçük detayına varıncaya dek tahtaya 
yazılırdı. Ortaya çıkan liste, genelde aşağıdaki gerçekleri içerirdi: 
Tanrı bizi seviyor. 
Đnsan günahkârdır. 
Đnsan kayıptır. 
Tanrı bizi o kadar sevdi ki, uğrumuza Oğlunu verdi. 
Mesih, günahlarımız uğruna ölmüştür. 
Mesih ölümden dirilmiştir. 
O, herkesin yaşamına girmek istemektedir. 
Biz günahlı insanlar tövbe etmeliyiz. 
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Bizlerin yeniden doğması gerekmektedir. 
Đsa Mesih'i kabul etmeliyiz. 
O'nu (Mesih'i) kabul eden herkese Tanrı, kendisinin ruhsal çocukları olma hakkını 
vermektedir. 
 Bu önerilerin ardı arkası kesildiğinde; kursa katılanların her birinden bizimle birlikte 
Dört Ruhsal Kural Kitapçığını okumalarını ve Birinci kural'da geçen ve aynı zamanda tahtada 
yazılı bulunan gerçeklerin silinmesinde bize yardımcı olmalarını isterdik. Böylelikle tahtadaki 
önerilerin bir kısmı silinmiş olurdu. Aynı yöntemi ikinci, üçüncü ve dördüncü kurallar için de 
uygular ve sonunda; Kutsal Yazılardaki damıtılmış özün, yani bir esasın içermesi gereken 
gerçeklerin tümünün Dört Ruhsal Kural kitapçığında bulunması yüzünden, her defasında 
tahtanın üzerinde yazılı hiçbirşey kalmazdı. 
 
 
BASĐT, KOLAY TANITMA  
 Dört Ruhsal Kural kitapçığında yazacaklarım, 1956 yılının yazında yanımızda 
çalışacak arkadaşlara verdiğimiz bir eğitim kursu sırasında, düşüncelerimde billurlaşmaya 
başladı.  
 O yılki personel eğitim kurslarımızdaki konuşmacılarımızdan biri de; çok başarılı bir 
satış uzmanı olan, halk içinden yetişmiş değerli bir Mesih inanlısı arkadaştı. Konuşmalarının 
bir yerinde, başarılı bir satış elemanının müşterilerine defalarca anlatabileceği açık seçik, 
kolay anlaşılabilir bir tanıtma şeklini bulup; bunu geliştiren biri olması gereğini vurgulamıştı. 
Ancak bu genç arkadaş, konuşurken karşısındakini yorup; dikkatini dağıtan birinin de, aynı 
tanıtmayı yapıp tanıtmaya çalıştığı malın değerini, alıcının gözünde sıfıra düşürdüğünü 
tanıtma şeklini sık sık değiştirdiğini ve bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak, etkinliğini 
kaybettiğini anlatmış ve bizleri bu konuda uyarmıştı. 
 Sonra; tanıklık yapan Mesih inanlısı kendisini, dünyanın sunduğu zevklerden 
ayıramayan bu satış elemanıyla kıyaslamıştı. Mesih'i henüz tanımamış olanlara anlatmada 
başarılı ve etkin olabilmek için; okumuş ya da okumamış herkesle kolaylıkla 
paylaşabileceğimiz basit, anlaşılabilir ve akla yatkın bir biçimde Kutsal Yasa'yı tanıtma şeklini 
bulmamız ve bunu geliştirmemiz gereğinin üstünde durmuştu.  
 Đşte, böyle bir kolay tanıtma şeklini ne kadar çok benimser ve ne kadar çok 
tekrarlarsak; Mesih için, o kadar fazla verim sağlamış olacağız. 
 O akşam bu genç dost konuşmalarını sürdürerek; kendine özgü tanıtmalarla  tanınmış 
bir sürü Mesih inanlısının sözlerine değinip, birtakım açıklamalarda bulunmuştu. 
Konuşmasının bir yerinde; beni o zamanlar sıfıra indiren birşeyler söylemişti. Onun 
dediklerine göre ben; her seviyedeki insanların oluşturduğu farklı düzeydeki insanlara, 
birbirinden ayrı birtakım mesajlar veriyormuşum. Bunu söylerken; beni adımla belirlemiş ve 
şu şekilde devam etmişti; "Bahse girerim ki, bu dostumun herkese vereceği tek bir mesaj var. 
Aslına bakılırsa o, benim söylediğimden başka birşey söylemiyor." 
 
VERĐLEN MESAJ HER ZAMAN AYNIDIR 
 Ben yine de; onun bu söylediklerine kızmazdım. Ama bu söylediklerini biraz daha 
yumuşak üslupta konuşabilirdi. O zaman bunu yapmadığı için; ona birazcık, hatta çok 
kızmıştım. Hele konuşmalarını sürdürdükçe; ona olan öfkem daha da artıyordu. Rab'be 
gerçekten hizmet etmek isteyen ben ya da başka bir kimsenin, kendi düşünceleri uyarınca 
birtakım kişileri hedef alarak konuşmasını üzülerek karşıladım.  
Hele birlikte çalıştığımız arkadaşlar önünde, beni bu şekilde küçük düşürmesine çok 
üzülmüştüm. Ruh, bu gibi kişileri; Tanrı yolunda hizmet vermeye çalışan insanları, bu şekilde 
aşağılamaya itmemeliydi. 
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 Ne var ki, bütün bunlar olup bittiğinde ve ben herşeyden önce incinmiş kişili ğimi 
avutmaya çalışırken; önceki konuşmalarımda çeşitli ki şilere anlattığım ve onlardan 
yapmamalarını istediğim şekilde davrandığımı farkettim. Aynı gün öğleden sonra, oturup 
tanıtma şeklimin ana hatlarını yazmaya koyuldum ve bu arada büyük bir şaşkınlıkla farkettim 
ki; dostum sabahki konuşmalarında haklıymış. Demek ki; farkında olmadan herkesle, 
dostumun söylemiş olduğu şeylerin aynısını paylaşıp durmaktaydım. O gün yazdığım ve 
sonradan biçimlendirdiğim kitapçığıma: “Tanrı'nın Yaşamınız Đçin Olan Planı „ adını verdim. 
Bu kitapçık; Mesih'in öne sürdüğü gerçeklerin, O'nun kim olduğunun, niçin bu dünyaya 
geldiğinin ve kişinin O'nu bireysel olarak nasıl tanıyabileceğinin 20 dakika gibi kısa bir zaman 
içerisinde tanıtılmasını içermektedir. Bu tanıtım tamamen pozitif ve akla yatkın bir karakterde 
olup; herkesin anlayabileceği biçimdedir. 
 Birlikte çalıştığımız arkadaşların her birinden, bu tanıtmayı ezberlemelerini istedim. 
Artık bu tanıtmayı; yaptığımız kişisel tanıklıklarda, Mesih'e gelmek üzere olan yeni canlara 
sunmaya başlamış bulunuyoruz. Kutsal Ruh'un denetiminde bu tanıtmayı yapmaya 
başladıktan tam bir yıl sonra bir de baktık ki; yaptığımız çalışmalardaki verimliliğimiz 
eskisinin yüz katına çıkmış. Elimizdeki bu işin nasıl yapılacağını gösteren araçların ilki, 
Tanrı'nın hazırladığı planıydı. Yani, bir kişinin istenilen hedefe nasıl varabileceğini ve ayrıca, 
sıra kendisine geldiğinde onun da başkalarını bu hedefe yöneltmesinin nasıl olacağını gösterir 
malzemelerin ilki, Tanrı'nın planında göze çarpar. Bildiğim kadarıyla Mesih inanlı yaşam ve 
tanıklıktaki yaklaşımların en önemlisi ve en güçlüsü; işin nasıl olacağını gösteren bir 
yaklaşımdır.  
 Örneğin, yapmış olduğumuz araştırmalarda şu gerçek ortaya çıkmıştır ki, sıradan bir 
Mesih inanlısı Kutsal Ruh'la dolu olup, Ruh'un kontrolü altına girmesi ve kendisini O'nun 
güçlendirmesi gereğine inandırılmak yerine, kendisine iman yoluyla Ruh'la nasıl dolunacağını 
gösterilmek ihtiyacındadır. Buna benzer olarak Mesih inanlısı olmayan birine, onun Mesih 
inanlısı olması gerektiği anlatılmamalıdır. Ona anlatılması gereken şey daha çok, onun 
Mesih'e NE ŞEKĐLDE iman edeceği olmalıdır. 
 
KISA VE ÖZ B ĐR AÇIKLAMA  
 Tanrı'nın yapmış olduğu planın son derece etkili olmasına rağmen; daha kısa bir 
açıklama şekline gerek duyduk. Böylece, kısa ve öz bir özet çıkardım. Bu özeti, Kutsal 
Yazılardan alınmış ayet ve çizdiğim şekillerle tamamladım ve birlikte çalıştığımız arkadaşların 
hepsine ezberlettim. Uzun yıllar Mesih'i başkalarıyla paylaşma sırasında bu özeti, kelimesi 
kelimesine yazdık. Ama sonraları eğitim programımıza katılanların sayısı giderek artınca; 
gördüğümüz gerek üzerine, bu tanıtma şeklini matbaada çoğalttık. 
 Bunun sonucu, Dört Ruhsal Kural kitapçığı doğmuş oldu. Bu tanıtmanın; başkalarını 
Mesih'e kazandırmada tek yol ya da bunun en iyi yol olduğu iddiasında değiliz. Bununla 
beraber biliyoruz ki; Kutsal Kural'ın bu kitapçıkta bulunan doğrudan doğruya ve kolay bir 
şekildeki tanıtılması sayesinde, on binlerce can Mesih'e kazandırılmıştır. Bugünbu sistem, 
yaklaşık her tarafa dağıtılmış bulunmaktadır. 
 
BROŞÜRLERDEN H ĐÇ HOŞLANMIYORDU 
 Örneğin, eğitim amacıyla kurumumuza baş vuran bir kilise ileri geleninin; Dört Ruhsal 
Kural'ın tanıtımında gösterdiği heyecanı hatırlıyorum. Kilisesindeki iman topluluğu ve 
yardımcısıyla, içindeki bu büyük coşkuyu paylaşmak üzere kurumumuzdan ayrıldı. Ancak, 
yardımcısı bu Dört Ruhsal Kural kitapçığı ile pek ilgilenmedi. Nedense broşürlere ya da din 
hakkında yazılmış kısa yazılara karşı alerjisi vardı. Okumaya gerek bile görmediği bu kitapçığı 
da, hırsla masasının üzerine bıraktı. 
 Birkaç gün sonra, şehir meclisinde görevli bir hanım; burada neler olup bittiğini 
araştırmak üzere kiliseyi ziyarete geldi. Hanım, bu ziyaretini tamamladıktan sonra, kiliseden 
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ayrılmak üzereyken; birden yardımcı vaizin aklına bu hanıma Mesih'ten hiç söz etmemiş 
olduğu geldi. Telaşla etrafına bakındı ve gözüne ilişen tek şey, birkaç gün önce öfkeyle 
masasının üzerine bırakmış olduğu Dört Ruhsal Kural kitapçığı oldu. Bunu alıp hanıma verdi 
ve evine gittiğinde okumasını söylemeye amaçlayarak "Buyrun, okuyun bunu" dedi. 
 
HANIM MES ĐH'E YÖNEL ĐYOR 
 Kadıncağız bunu yanlış anladı ve her nasılsa, kitapçığı hemen orada yardımcı vaizin 
yanında yüksek sesle okumaya başladı. Kitapçığı kelimesi kelimesine okudu ve Dördüncü 
Kural'a geldiğinde; artık gözyaşlarını tutamıyordu. Kitapçığın sonundaki dua bölümüne 
gelince; kendisini Mesih'e yönelterek, yine yüksek sesle dua etmeye başladı. Bu durum 
yardımcı vaizi pek etkilemiş olacak ki; sonradan belirli bir eğitimden geçip Dört Ruhsal 
Kural'dan yararlanarak, Mesih'e yapacağı tanıklıklarda nasıl daha fazla etkili olabileceğini 
öğrenmek üzere gelip kurumumuza baş vurdu. 
 Bu kitapçığın etkinliğini gösteren ve bizi çok sevindiren bir başka olaydan daha söz 
etmek isterim. Mesih inanlısı olmadığı halde, çevresinde çok sevilen bir adamdan 
bahsedeceğim. Aslına bakarsanız Mesih inanlısı olmak bir yana; yaşadığı çevredeki en 
şüpheci ve Mesih imanına karşı olan kişi oydu. Ve kendisine defalarca tanıklık edilmişti. 
 
SEVE SEVE KARŞILIK GÖSTERD Đ 
 Bu kişi; kendisinin kurtuluşunu özellikle isteyen ve bununla yakından ilgilenen bir 
dostun, anne ve babasıyla dost olmuştu. Bu dost, Dört Ruhsal Kural kitapçığını eline geçirir 
geçirmez; gidip bu şüpheciyi bulmuş ve kitapçığı ona okumuştu. Okuması bittiğinde, ona şunu 
sordu :  
 -Bu sence bir şeyler ifade ediyor mu?  
Şüphecinin cevabı olumluydu.  
 -Seni Mesih'i kabul etmekten alıkoyan herhangi bir şey mi var? sorusuna ise ;  
 -Hayır ! diye cevap vermişti.  
Bunun üzerine bu iki adam yere diz çöküp dua etmiş ve "Şüpheci", Mesih'i yaşamına davet 
etmişti. Ayağa kalktıklarında, ikisi de büyük bir sevinç içindeydi. Eski "şüpheci", yeni 
kardeşi ; bu sefer dostuna, onu pek şaşırtan şu soruyu sordu :  
 --Sen ve diğer Mesih inanlılarının bana yıllardır anlatmaya çalıştığınız bu muydu ? 
Dostu :  
 -Evet ! diye cevap verince ; bu kez :  
 -Peki öyleyse; bunu bana daha önce neden söylemedin ? Đşin gerçek yüzünü görüp de ; 
Mesih'e iman edip O'nu kabul etmeyen her kimse budaladır. dedi. 
 
BĐR LĐSTE YAPIN 
 Eğer bu Dört Ruhsal Kural tanıtımını çok basit bulmak eğilimindeyseniz; size önerim: 
Tanıklık yaptığınızda söylemeniz gereken; Đncil'de geçen bütün önemli gerçekleri, yapacağınız 
bir listede alt alta sıralamanızdır. Sonra, yaptığınız bu listeyi kitapçıkla karşılaştırın. 
Göreceksiniz ki ; az önce de belirttiğim gibi, Đncil'in temel gerçeklerinin hepsi bu kitapçıkta 
yer almaktadır. 
 Şimdi de, bütün bunları aklınıza yerleştirdikten sonra ; başkalarını Mesih'e  
kazandırmakta size yardımcı olacak bazı önerilerde bulunmama izin veriniz. 
 
 Đlk önce; sizi güçlendirmesini ve yürekleri Mesih'i kabule hazırlanmış kişilere 
yöneltmesini Kutsal Ruh'tan isteyerek ; her güne dua etmekle başlamalısınız. (“Dua Nasıl 
Edilir?" başlığını verdiğim 9 numaralı kavramı inceleyiniz.) 
 Đkincisi ; insanlarla konuşmada sevecen, her türlü yapmacıktan uzak ve kişisel bir tavır 
takınmanızın son derece büyük bir önem taşımasıdır. Bir makine gibi, sözlerinizi ardı ardına 
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sıralamaktan kaçınınız. Sevgiye herkes karşılık gösterir. Gösterilen sevgi karşısında, kayıtsız 
kalacak insan yoktur. Bunu hemen göstermeseler bile; er-geç yapacaklardır. (Kavram no: 7, 
"Đman Yoluyla Nasıl Sevilir?") Adımlarınızı sevginin aydınlığında attıkça; Tanrı'nın Kutsal 
Ruh’u, birlikte Mesih'i paylaştığınız kimseye sizin ne kadar içten ve gerçek olduğunuzu, 
sadece bir ağız tartışmasında galip gelmeye çalışmadığınızı ve mesele çıkarmak 
istemediğinizi, onu Tanrı'nın sevgisiyle gerçek bir şekilde sevdiğinizden, zamanınızı bu 
konuşma için ayırdığınızı bildirecek ve bunu doğrulayacaktır. 
 
BAZI MEYVALAR OLMAMI ŞTIR 
 Herkesin Mesih'i hemen kabul etmeye, hatta sizin karşınızda olumlu bir tavır 
takınmaya hazır olduğunuzu sanmayın. Bazı kimseler sizinle aynı görüşü paylaşmıyor da 
olabilir. Ne var ki; Tanrı'nın sizden istediği, tohumu ekmekmenizdir.  Sizi, hasatı kaldıracak 
bir alet olarak kullanmaktadır. Her iki durumda da rahat olun ve arkanıza yaslanarak O'nun 
aracılığınızı değerlendirerek, neler yapmak istediğini seyredin. O isterse, herşey olur. 
 Unutmayın ki; bir meyve ağacındaki meyvelerin hepsi birden, aynı anda yenebilir hale 
gelmez. Bazı kişiler hasat zamanında biçilmeye hazır olurken; bazıları da olmamış meyveler 
örneğindeki gibi, o zaman için, biçilmeye hazır bir durumada olabilirler. Yani tanıklık 
yaptığınız sürenin sonunda; size henüz karşılık verecek duruma gelmekten uzak bulunabilirler. 
Mesih inanlısı dışındaki kimselerle yapacağınız her görüşmeyi; yasal sorumluluk dışında, bir 
ayrıcalık ve fırsat olarak nitelendiriniz. Aklınızda sadece Tanrı'nın yüce sevgisi O'nu 
tanımanın sizce ne demek olduğu ve bunun; Mesih sevgisine ulaşacak insanlar için ne gibi bir 
anlam taşıyacağı bulunsun. Mesih'e olan imanınızı başkalarıyla paylaşmak, sizin için bir 
yaşam biçimi haline gelsin. Bunu becerebildiğinizde; mutlulukların en büyüğü sizin olacaktır. 
 Mesih'i kendi cinsiyetinizdeki birine tanıtmak, elbette bu tanıtmaların en güzeli ve  
ideali olacaktır. Ancak Tanrı sizi açık bir şekilde ayrı cinsiyetteki birine tanıklık yapmaya 
yönelttiğinde; o zaman Kutsal Ruh'un sesine kulak vermekten başka yapacağınız hiç bir şey 
yoktur. Dua ederek O'nu aradığınızda; O size yol gösterecektir. 
 
 
SAĞLANACAK B ĐRÇOK YARAR 

• Dört Ruhsal Kural gibi bir tanıtımı kullandığınızda; sonuç olarak ortaya  çıkacak 
birçok yararlar vardır. Đsterseniz bunlardan birkaçını size sıralayım : 

• Konuşmaya kolaylıkla girebilmenizi sağlar. 
• Olumlu bir noktadan işe başlamanızı olurlu kılar. 
• Kutsal Kural'ı ve Đsa'nın öne sürdüklerini basit ve kolay anlaşılabilir bir şekilde  tanıtır. 
• Neyi nasıl söyleyeceğinizi bildiğinizden, tanıklık yaparken kendinize güvenmenizi  

sağlar. 
• Her zaman için hazırlıklı olmanızı ve konudan ayrılmaksızın; söylediğiniz sözlerin  

hep bir uyum içerisinde kalarak, dinleyeni en kısa yoldan tatmin etmenizi sağlar. 
• Doğrudan konuya yönelip, konuşmanızın kısa ve öz olmasına imkân verir. 
• Bağlı bulunduğunuz iman topluluğunun önemini de içerecek şekilde, ruhsal  

gelişmeniz için öneriler getirir. 
• Ayrıca bu, Mesih'e kazandırdığınız canların başka kişileri de Mesih'e getirebilmeleri 

için yüreklenmelerini sağlayan " Başkalarına devredilebilir” bir metodtur. 
• Mesih inanlılarının çoğu, kişisel iman yayma çalışmalarında etkindirler. Ancak  

kullandıkları metodları, ruhsal çocuklarına anlatabilecek durumda değillerdir. Ki; onlar 
da bu metodları kendi ruhsal çocuklarına nesiller akışı boyunca aktarabilsinler. Evet, 
Pavlus 'un imandaki genç oğlu Timoteyus'u, yapması için uyardığı asıl şey de işte 
budur :  
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"Birçok tanık önünde benden işittiğin bu sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak 
güvenilecek kişilere emanet et". 
 Dört Ruhsal Kural, Mesih'i kabul etmiş olanların vakit geçirmeden gidip dostları  ve 
sevdiklerine neler yaptıklarını anlatmalarını sağlayan; işte böyle basit bir, başkalarına 
devredilebilir metodtur. Bu aynı zamanda onların; dost ve sevdiklerine, kendilerinin de 
Mesih'e nasıl gelebileceklerini göstermelerini olurlu kılar. 
 
ANLATIRKEN KAR ŞINIZDAK ĐNĐN KAFASINI KARI ŞTIRMAYIN 
 Günün birinde, Mesih'e yaptığı tanıklığın verimsiz ve tesirsiz olmasına çok üzülen bir 
vaiz dostum; bu üzüntüsünü benimle paylaşmaya geldi. Ben kendisine şunu sordum :  
 -Bir insanı Mesih'e kazandırmanın yollarını aradığında; ona neler söylersin?  
O zaman bana; gereksiz detaylarla, çok uzun ve karmaşık hale gelen tanıtım şeklini açıkladı. 
Tanıtımında; çok sayıda kullandığı Kutsal Kitap’tan alınmış âyetler, çoğu kişinin aklını 
karıştırabilecek ve onların akıllıca bir karara varmalarına engel olabilecek nitelikteydi. 
 
 Bunun üzerine bu dostumu, görüşmemizi izleyen 30 gün süresince Dört Ruhsal Kural 
tanıtımını kullanmaya ve bu süre sonundaki gelişimi bana bildirmeye davet ettim. Kendisini 
iki hafta sonra gördüğümde; sevinç ve heyecandan yerinde duramıyordu. Bana dedi dedi ki:  -
 -Yaptığım tek şey, bu kitapçığı başkalarına okumaktı ve şu geçirdiğimiz son iki hafta 
içinde gördüm ki; Mesih'e kazandırdığım canlar, önceden aylarca uğraşıp da erişemediğim 
sayılara ulaşmaktaydı. Bu inanılır gibi değil! 
 
ĐŞE YARAYAN GERÇEKLER  
 Kutsal Ruh'un denetimi altında olup; verdiği güçle kuvvetlenmeyi ve bu basit 
tanıtmayı nasıl yapacağını öğrenmekle, yaşamlarında büyük yararlar sağlamış kişilerden 
aldığım sayısız mektupları size burada tek tek aktaracak olsaydım, bu sayfalara sığmazdı. Bu 
mektupları yazanlardan biri, çokları gibi şunları söylüyordu :  
"Bu gerçekler o kadar işe yarıyor ki; bunları günlük yaşamıma uygulamış bulunuyorum ve bir 
zamanlar hep yenik düştüğüm konularda, artık zaferin tadına varıyorum. Eğitiminizden 
geçmeden ve verdiğiniz kitapları okumadan önce; Ruh'ta yürümek, benim için bir yaşam 
biçimi değildi. Bunun doğal bir sonucu olarak da; inancımı başkalarına anlatmak, pek ilgimi 
çekmiyordu.” 
 Bir başkası da şöyle yazıyordu :  
"Đlk başlarda korkuyordum. Ama sonradan Rab, bu tutumumu değiştirdi ve şimdi gidip önüme 
gelene Rabbimizi anlatmaya can atıyorum. Bende bu değişikli ği meydana getirdiği için, 
Tanrı'ya bütün kalbimle şükürler olsun!" 
 Kocasıyla birlikte, uzun yıllar Afrika'da iman yayma çalışmalarında bulunmuş bir 
hanım; yazısında şunları belirtiyordu:  
"Öğretim kurslarınızı tamamlayıp döndüğünde, kocamdaki değişikli ği bir görecektiniz! 
Kocam; Öğrencilere, öğretmen arkadaşlarına, polislere, garaj görevlilerine, özetle önüne gelen 
herkesle Dört Ruhsal Kural'ı paylaşmayı ister bir hale gelmişti. Havuzda serinleyip başına 
kadar suya gömülmüşken bile; Rabbimizi tanıtmaya çalışmaktan vazgeçmiyordu. Đşin en iyi 
tarafı da, hala bunu yapmaya devam ediyor olmasıdır." 
 
VAK ĐT GEÇĐRMEDEN ĐŞE KOYULUN  
 Yine de; elinde denenmiş ve güvenilir bir materyali bulunan; Ruh'un denetimi altında 
olan kişinin bile, Mesih'i başkalarıyla paylaşmasında zaman zaman engellerle karşılaşabilir ve 
bunu beklemelidir de. Aşılması gereken en büyük engellerden biri; tanıklık yapmak söz 
konusu olduğunda, vakit geçirmeden hemen işe başlamaktır.  
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Kim olursanız olun ya da nerede bulunursanız bulunun; her zaman için el altında hazır olan 
fırsatlarla karşılaşılır. Şunu kabul edin ki; başka biriyle başbaşa geçirebileceğiniz birkaç 
dakikadan fazla bir zaman bulduğunuzda, işte tanrısal randevu saati gelip çatmıştır ve 
yaptığınız dualar sonucu, istediğiniz fırsat elinize geçmiştir.  
 Örneğin ben, düzenli bir şekilde önüme kim çıkarsa çıksın, nerede olursak olalım; 
kişilerin görevleri ne olursa olsun, herkese tanıklık yaparım. Ve hala buna devam ediyorum.  
Uçak yolculuğu sırasında uçağın hostesi, ya da yanınızda oturan yolcu ile; elinizde ya bir Đncil 
ya bir Dört Ruhsal Kural kitapçığı ve bunun gibi Tanrı Sözünü ileten bir yazı bulundurarak, 
karşılıklı bir konuşmaya girmeniz genelde hiç de zor bir şey değildir. 
 Grup toplantısı, pazar sabahı kilise toplantısı, Kutsal Kitap çalışması, okul sıralarında 
yaptığınız bir arkadaş toplantısı ya da buna benzer bir araya gelmeler bittiğinde; kendinizi 
tanımadığınız kişilere tanıtmak isteyebilirsiniz. Böyle sıcak bir tanışmadan sonra, size o an 
için en doğal gelen bir biçimde; aşağıdaki soruları sorarak konuşmayı değiştirebilirsiniz.  
"Bu toplantı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?” 
 “Bütün bu anlatılanlar, size birşeyler verebildi mi?„  
“Mesih'i kişisel olarak tanımak mutluluğuna erdiniz mi ?„ 
“Bunu isterdiniz, değil mi ?” 
 
BUNU DUYDUNUZ MU ? 
 Bundan sonra kendisine, Dört Ruhsal Kural'dan söz edildiğini duyup-duymadığını 
sorun ve bunları ona okuyarak; konuşmanıza devam edin. Bu Dört Kural'ı önceden okumuş 
olması halinde; kitapçık hakkında neler düşündüğünü sorun ve kendisiyle  birlikte bu yazıları 
yeniden gözden geçirip ona, eğer o zamana kadar yapmamışsa Mesih'i kabul etmesi için dua 
etme şansını tanıyın. Đnsanlara Mesih imanına ilişkin diğer yazıları dağıtmada ve onlardan bu 
yazı ve kitapları okumalarını istemede de, aynı yaklaşım geçerli olabilir. Bu yazıları 
okuduktan ya da yapılan konuşmaları dinledikten sonra da kendilerine, "toplantı" yerine 
"yazılanlar" ya da "konuşma" deyimlerini kullanarak; az önce sözünü ettiğim soruları sormak 
isteyebilirsiniz. 
 Temas kurabilmenin, türlü etkin yolları vardır. Candan ve samimiyetle kurulan bir 
dostluktan sonra, karşınızdakine şunları söyleyebilirsiniz : 
 -Dört Ruhsal Kural'dan söz edildiğini hiç duydunuz mu ? Bu küçük kitapçık,  
dünyanın en çok okunan kitapları arasındadır. Öyle ki; dünyanın belli başlı dillerine çevrilen 
yaklaşık 50 milyon baskısı bugün için her tarafa dağıtılmış bulunmaktadır. Bu kitapçıkta 
yazılanlar yaşamımı değiştirmiştir. Bu kitapçıkta yazılanlardan yararlanılarak, binlerce kişinin 
yaşamları değişmiştir. Bu kitapçık, büyük bir ilgiyle okuyacağınıza inandığım gerçekleri 
içermektedir. Bunu okumanızı ve okuduktan sonraki duygularınızı bana anlatmanızı isterdim. 
(Buna benzer tanıtmalar Mesih inanıyla ilgili diğer yazılar için de yapılabilir). Ya da: 
 -Geçenlerde tanıdıklarımdan biri bana, benim için gerçekten büyük bir anlam taşıyan; 
bu küçük kitapçığı verdi. Bu eşsiz değeri sizinle de paylaşmak isterdim. Hiç Dört Ruhsal 
Kural'dan söz edildiğini duydunuz mu ? 
 Karşınızdakine kısa bir zaman ayırmak zorunda olduğunuz durumlarda, doğrudan 
yaklaşım yolunu seçmekle çok iyi edersiniz. Zamanınızın daha bol olduğu hallerde ise; 
konuya girmeden önce, ilginizi çeken konulardan ve karşınızdaki kişinin işi, mesleği ya da 
ailesi ile ilgili şeylerden söz açarak, kısa bir süre içinde karşınızdakini rahatlatıcı bir dostluk 
kurmak sizin için daha yararlı olacaktır. Konuştuğunuz kişiye, sonradan bir Mesih inanlısı 
olduğunuzdan söz açarak; geçenlerde elinize geçen bir kitapçığın size büyük yardımları 
dokunduğunu ve şimdi de kendisiyle bu kitapçığı paylaşmak istediğinizi  söyleyerek, 
konuşmanıza devam edebilirsiniz. Daha sonra ona şunu sorabilirsiniz: 
 -Hiç Dört Ruhsal Kuraldan söz edildiğini duydunuz mu?  
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Đçinizden dua ederek, Kutsal Ruh’un yardımını istediğinizde; O size, karşınızdaki kişinin 
imana gelişini sağlayacak hikmeti verecek, O’na söyleyeceğiniz sözleri ağzınızdan 
çıkaracaktır. Ne de olsa Tanrı karşınızdaki kimsenin yüreğini önceden hazırlamadıkça; hiç bir 
tanıtma şekli etkili olmayacaktır. 
 
BAZILARI HAZIRLANMI Ş DEĞĐLDĐR 
 Đnsanların çoğu Kutsal Ruh’ça Mesih’i kabul etmek üzere hazırlanmış olmasına 
rağmen; yine de zaman zaman, yürekleri henüz bu şekilde hazırlanmamış insanlara 
rastlayacağınız kaçınılmazdır. Yapacağınız tek şey; bu gibi insanlara, başta Yuhanna Đncil’i 
olmak üzere Yeni Antlaşma’yı  okumalarını önermek ve onları bu yolda yüreklendirmektir. 
Böylelikle onlara okumaları için, Mesih inancına ilişkin yazılar vermeniz de gerekebilir. Onlar 
için dua edin ve kendileriyle en kısa  zamanda yeniden buluşmak için randevu verin. 
 
YAKINLIK GÖSTER ĐN 
 Herhangi bir şekilde bir tanıtma yaptığınızda, karşınızdakine sevgi ve şefkat gösterin. 
Her zamanki gibi; sakin, cana yakın, samimi olun ve karşınızdakine güven verecek şekilde 
konuşun. Unutmayın; en iyi satış elemanları bile, vurdukları kapıyı kimsenin açmamasını 
hayal edip dururlar. 
 Yeteneklerinizi kullanarak karşınızdakini etkilemeye çaba göstermeniz gereksizdir. 
Ama yine de: "Mesih inanlısı olmak isteyeceğinizi pek sanmıyorum, ne dersiniz"? gibi şeyler 
söyleyerek cesareti kırık, tereddütlü girişimlerde kesinlikle bulunmayınız. 
 
KĐTAPÇIĞI OKUYUN  
 Birisiyle Dört Ruhsal Kural'ı paylaştığınızda; karşınızdakinin kafasını karıştırabilecek 
kişisel açıklamalara girişmeyin. Yapacağınız şey, sadece kitapçığı okumak olsun. Tanıklık 
yapanın ve birlikte paylaştığı kimsenin de,  kitabı kendisiyle beraber okuyabileceği bir açıda 
tutarak ve yüksek sesle okuması; genelde önerilecek bir durumdur. Tanıklığı yaptığınız 
kimsenin dikkatini daha çok çekebilmeyi sağlamak amacıyla; okunan satır ve kelimeleri, 
kalem ya da benzeri bir şeyle işaret ederek göstermek de yararlıdır. Daha açık bir şekilde 
anlaşılması gereken konulara gelindiğinde; Kutsal Ruh'un sizi ara vermeye ve bu konulara 
açıklık getirmeye iteceği zamanlar olacaktır. Bununla beraber genelde açıklama yapmak veya 
sorulan sorulara cevap vermek için duraklamadan kitapçığı baştan aşağı okumanız, daha 
büyük bir etkinlik sağlar. Tanıklık yaptığınız kimse size sorular sormaya kalkıştığında ise; ona 
şöyle demelisiniz :  
 -Bu soruyu aklımızdan çıkarmayalım ve kitapçığı okumayı tamamladıktan sonra, 
hemen bu konuya dönüp sorunuzu cevaplayayım.  
Sakın size sorulan soruları sonradan cevapsız bırakayım demeyin ! 
 Geçenlerde bir grup vaizle görüşme yapıyordum. Bir üniversite kampüsüne gidip; 
oradaki öğrencilere Dört Ruhsal Kural'ın nasıl kullanılacağını göstermemi istedi. Oraya 
gittiğimizde, çoğunluğu Mesih inanlısı olan bir düzine kadar öğrenciyi bir araya topladı. Her 
birine, birer adet “Dört Ruhsal Kural” kitapçığı verdim ve ben yüksek sesle okurken beni 
sessizce izlemelerini istedim. 
 
 
ŞEYTANA KULAK VERMEY ĐN 
 Yıllar boyu binlerce kişiyle Mesih'i paylaşmış olmama rağmen, aslında oldukça 
çekingen bir insanımdır. Tanıklık yapmak, her zaman için kolayıma gelmez. Orada oturmuş 
öğrencilere yüksek sesle kitapçığı okurken, cesaretimi yitirip: "Bak göreceksin, bu öğrenciler 
sana gülecek. Buradaki gençler seninki gibi basit bir tanıtmadan etkilenmeyecek kadar 
okumuş ve akıllıdırlar. Sana gerekli olan, daha entellektüel bir yaklaşımdır. Bu gibi 
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saçmalıklara bir son ver, yobazlaşma. Böyle yapmakla iyi niyetli insanları bile ters yüz geri 
çevireceksin. Herkes senin aklını kaçırmış olduğunu sanacak..!” gibi kuşkuları kafama 
sokmaya çalışan; o baş düşmanımdan gelen olumsuz düşüncelerin her türlüsü, aklıma 
üşüşmeye başladı.  
 Ancak sadece Rabbime boyun eğmek ve güvenmekle Şeytanın pençesinden kurtulup 
serbest olduğumu bilerek; o anda içimden şunlar geçti :  
"Çünkü içinizdeki Ruh (Mesih'in Ruh’u) dünyadakinden (Şeytan’ınkinden) 
üstündür."(18)   
 Böylece okumaya devam ettim. Deneyimlerime dayanarak biliyordum ki; Kelâm’ını 
yücelteceğini vaad ettiğinden, Tanrı bu tanıtmamı bundan önceki binlerce tanıklığımda yapmış 
olduğu gibi, bu kez de yüceltecek, etkin bir hale getirecekti. Kitapçığın sonundaki dua 
bölümüne geldiğimde; birden birçok kişinin bana sanki şunları söylediğini duyar gibi oldum: 
"Herhalde bu duayı okuyup kendini bu akıllı ve zeki öğrenciler önünde rezil etmezsin, yoksa 
buna mı niyetinlisin?”  
 Her şeye rağmen duayı okudum ve sonra şöyle dedim:  
"Eğer bu dua, içinizden geçen arzuları dile getiriyorsa; benimle birlikte sessizce dua edin ve bu 
duayı siz kendiniz etmiş olun.” 
 
TANRI YÜREKLER ĐNDE ÇALI ŞTI  
 Bundan sonra, duayı ikinci kez yüksek sesle okudum. Duayı bitirdiğimde başımı 
kaldırıp baktım. Oradaki genç bir hanımın yanaklarından aşağı süzülen gözyaşları gözüme 
ili şti. Bana yaklaşarak; bu duayı ettiğini ve Rab Đsa'nın, içinde yaşaması için geldiğinden emin 
olduğunu söyledi. Daha sonra genç bir adam, Đsa'yı kabul etmek üzere yanıma geldi. Oradan 
ayrılmadan önce, üniversite vaizi; genç bir hanımı getirip benimle tanıştırdı. Bu genç hanım 
da, az  önce Mesih'i yaşamına kabul etmiş bulunuyordu. Bildiğim kadarıyla bu öğrencilerin 
biri dışında hepsi Mesih inanlısıydı artık. Geriye kalan o tek kişi, önceleri ateist olduğundan 
bir adım gerilemiş; ancak duydukları, ne de olsa aklını biraz olsun başına getirmişti. Onun da 
artık Mesih'i kabul etmesine ramak kalmıştı.  
Dört Ruhsal Kural'ın içerdiği gibi; Đncil'in ana hatlarının şöyle bir okunması sayesinde 
Tanrı'nın Kutsal Ruh’u, bu Ruh’un denetimi altındaki kimselerin genellikle gördüğü bir 
mükemmellikte bu genç hanım ve beylerin yüreklerinde bir kez daha çalışmıştı. Dört Ruhsal 
Kural tanıtımı, genelde; canların Mesih'e kazandırılmasıyla sonuçlanmaktadır. 
 Kitapçığı okurken; paylaşmakta olduğunuz kimsenin daha açık bir şekilde anlaması 
gereken konulara gelindiğinde, Kutsal Ruh'un sizi ara vermeye ve bu konulara açıklık 
getirmeye iteceği zamanlar olacaktır. Bununla beraber genelde kitabı baştan aşağı okumanız 
ve gereksiz birtakım yorumlarda bulunmaksızın; karşınızdakine Mesih'i kabul etme şansı 
tanımanız, çok daha büyük bir etkinlik sağlayacaktır. Kişisel görüş ve açıklamalar; ancak bir 
soruyu cevaplamak ya da bir konuyu açıklığa kavuşturmak durumunda kullanılmalıdır. 
 
BU ÇEMBERLERDEN HANG ĐSĐ YAŞAMINIZI YANSITMAKTADIR ?  
 Genellikle göreceksiniz ki; bu tanıtmayı yaptığınız insanların çoğu, ilk üç kuralı hiçbir 
kuşkuya yer kalmaksızın kabul edecek ve size fazla ya da hiçbir soru yöneltmeyeceklerdir. 
Böylelikle kendinize güvenerek, dördüncü kurala geçebilirsiniz. Tabii bu güvenceniz asıl 
kişili ğinizden değil; kontrolü altında bulunduğunuz Kutsal Ruh'tan kaynaklanmaktadır. 
 Sayfanın sonundaki  şekil, yazılanlarla birleştirilerek; karşınızdakinin Mesih'i kabul 
etmeye hazır olup olmadığını belirlemekte size yardımcı olacaktır. Bu sayfalanın sonunda iki 
çember göreceksiniz: Bu çemberlerde birisi; kişinin kendi kendisini yönettiği, diğeri ise; 
Mesih'in kontrolü altındaki yaşamı temsil eder. Buraya geldiğinizde kitapçıktaki şu soruyu 
karşınızdaki kişiye sorun :  
 -Bu çemberlerden hangisi yaşamınızı yansıtmaktadır?  
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Bundan sonra da şöyle sorarak devam edin:  
 -Yaşamınızı hangi çemberin yansıtmasını isterdiniz?  
Çoğu durumlarda karşınızdakinin sorduğunuz bu sorulardan birincisine vereceği cevap, 
"Soldaki çember" ikincisine ise, "Sağdaki çember" olacaktır. 
 
ÖNEML Đ BĐR HAZIRLIK A ŞAMASI  
 Bu iki şekilde açıklandığı gibi tövbe etmek;  Mesih'i kabul etmede önemli bir hazırlık 
aşamasıdır.Tövbe etmek; davranışlarınızı değiştirmeye yol açan tutumunuzu değiştirmek 
anlamına gelmektedir. Ne var ki şu da açıkça anlaşılması gereken şey; tövbe ettiğimizden 
değil, Yuhanna 1:12 ve Efesliler 2:8-9'da açıklandığı gibi sadece Mesih'i iman yoluyla kabul 
etmemiz yüzünden Mesih inanlısı oluruz. Dahası karşımızdakine, Mesih'in büyük bir 
içtenlikle Kurtarıcı olarak kabul edilmesinin yeniden doğuş ve O'nun Rabbimiz olmasına yol 
açacağını açıklamamız gerekmektedir. Çünkü Yuhanna şu açıklamayı yapmaktadır: 
"Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama birimiz günah işlerse, 
âdil olan Đsa Mesih bizi Baba'nın önünde savunur. Kendisi günahlarımızı değil, bütün 
dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. O'nun buyruklarını yerine getirirsek, o 
zaman O'nu tanıdığımızdan emin olabiliriz. "O'nu tanıyorum" deyip de O'nun 
buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur. Ama O'nun sözüne 
uyanda, Tanrı'nın sevgisi gerçekten yetkinleşmiş olur. Tanrı'da olup olmadığımızı bununla 
anlarız."(19)   
 Kendilerine Mesih inanlısı diyerek, bütün "DĐN AYĐNLERĐNĐ" izleyip bunları hiç 
kaçırmayan; ama yine de kendilerinde hiçbir Mesih inanlısı olmanın belirtisine rastlanmayan 
insanların sayısı çoktur. Rab Đsa Mesih'e ait olduğumuzu ancak, Kutsal Ruh'un bizlere verdiği 
güç sayesinde O'na boyun eğmekle gösteririz. 
 
DUA ETMEYE UYGUN B ĐR ZAMAN 
 Mesih'i paylaşmada; bundan sonraki çetin ve dikkat edilmesi gereken önemli nokta, 
O'nu Kurtarıcıları olarak kabul etmek isteyenlere kesinlikle ne yapmaları gerektiği konusunda  
yardımcı olmaktır. Kitapçığı okumaya devam ederken karşınızdakine, insanın dua ederek 
Mesih'i nasıl kabul edebileceğini açıklayınız. 
 Duayı yüksek sesle okuduktan sonra, şunu sorunuz:  
 -Bu dua içinizden geçirdiğiniz arzuları dile getiriyor mu?  
Şayet alacağınız cevap "Evet"  olursa; 
 -Eğer bunu gerçekten istiyorsanız; bu duayı hemen şimdi edebilirsiniz. Bu durumda, 
vermiş olduğu söz gereğince Mesih yaşamınıza girecektir.  
demelisiniz. Bundan sonra karşınızdakine eğer yüksek sesle dua edecek olursa, sizinde onunla 
birlikte dua edebileceğinizi söyleyerek dua etmek için bir süre sessiz kalın. 
 
 Eğer bu sessizlik uzarsa, karşınızdakine sizin sözlerinizi tekrarlayarak dua etmesini 
önerebilirsiniz. Ancak bu konuda çok duyarlı davranmalısınız. Karşınızdakini dua etmeye 
âdeta "zorlayarak" onu zor durumda bırakmamaya dikkat edin. Sizin ona önerdiğiniz gibi 
değil de, kendi içinden geçenlere göre dua etmek isteyebilir. Sessiz olarak dua etmek istemesi 
durumunda, duasını bitirdikten sonra "Amin" diyerek sizi uyarmasını önerin. Bundan sonra  da 
siz kendiniz dua edin. 
 
KARŞILIK GÖSTER ĐLMEZSE  
 Kitapçığı bu noktaya gelene dek baştan aşağı ilk kez okuduğunuzda, herhangi bir 
bağlılık i şaretine rastlamadıysanız; Mesih'i paylaşmakta olduğunuz kimseyi gücendirecek bir 
şey yapmamaya özellikle dikkat ediniz. Mesih'i kabul edip etmeme konusunda bir "karar" 
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vermesi için onu rahatsız etmemeye, onunla bu konuda tartışmamaya  ya da ona baskı 
uygulamamaya gayret edin. Đsa şöyle demiştir:  
"Beni gönderen Baba bir kimseyi Bana çekmezse, o kimse Bana gelemez...."(20) 
 Önemli olan sizin yaptığınız değil; Kutsal Ruh'un sizin aracılığınızla yaptığıdır.(21) 
Herhangi birini Mesih'e getirmeye; ne sizin, ne de benim gücüm yeterlidir. Şunu aklınızdan  
çıkarmayın ki, TANIKLIK ETMEDEKĐ BAŞARI YALNIZ VE YALNIZ KUTSAL  
RUH'UN VERDĐĞĐ GÜÇLE MESĐH'Đ PAYLAŞMAK VE SONUÇLARI TANRI'YA 
BIRAKMAKTIR. 
 
KĐŞĐ HAZIR DEĞĐLSE 
 Dua bölümüne gelene kadar kitapçığı birlikte okuduğunuz ve görüşlerinizi öne 
sürdüğünüz halde; yine de Mesih'i kabul etmek için dua etmeyen kimseye yardımcı olmak 
üzere, bundan sonra yapabileceğiniz birtakım şeyler bulunmaktadır.  
 Đlk önce her zaman için olumlu ve sevgi dolu bir tutum içinde bulunun. Şu sözleri 
söylemek aklınızdan geçebilir: "Bana öyle geliyor ki, önümüzdeki günlerde Đsa Mesih'i 
Kurtarıcınız olarak kabul etmek isteyeceksiniz. Mesih'i yaşamınıza girmesi için davet 
ettiğinizde neler olacağını gelin size göstereyim." Bundan sonra kitapçığın geri kalan kısmını 
okuyarak, kurtuluş güvencesini açıklamak yolunu izleyin. Size bu kez göstereceği karşılık 
olumluysa, onu birlikte dua etmeye davet ederek; karşınızdakine Mesih'i kabul etmesi için 
yeniden bir fırsat tanıyın. Kitapçığın tamamını okuyup bitirdiğinizde; çoğu kişinin, dua 
etmeye hazır duruma geldiğini göreceksiniz. 
 
KĐMĐ DE SONRADAN DUA EDER 
 Bazılarının kitabı bitirdiğinizde,  Mesih'i kabul etmek üzere dua etmelerine karşın, 
kimileri de Mesih'i kabul etmenin neleri içerdiğini daha iyi kavradıktan sonra; başka bir 
zamanda dua etmek isteyebilir. Mesih'i paylaştığınız kişinin yanından ayrılırken onda, hiçbir 
kuşkuya yer bırakmaksızın; günün birinde Mesih’i kabul edebilme anlayışını uyandırmış 
olarak, ondan ayrılın. Ona, bu kitapçığı aynı günün geç saatlerinde yeniden okuması gereğini 
vurgulayarak; Mesih'i kendi başına da kabul edebileceğinden emin olduğunuz tesirini 
uyandırınız. O gece yatağa çekilmeden önce, Mesih'i kabul edeceğini ve bunu yapar yapmaz 
da; sizi telefonla aramasını isteyiniz. Đnsanların çoğu; karşılıklı görüşme sona erdikten sonra, 
tek başlarına iken Mesih'i kabul etmek için dua ederler. 
 Geçenlerde, kitapçığın içindekiler hakkında görüş birliğine vardığımız; ancak Mesih'i 
kabule yanaşmayan ünlü bir generalle Dört Ruhsal Kural'ı paylaştım. Đstediği halde bunu 
yapmamıştı. Kendisiyle birlikte dua etmek teklifinde bulundum. Ama o, ben gittikten sonra 
tek başına dua etmeyi tercih ettiğini söyledi. Onun için dua edeceğini söyleyerek yanından 
ayrıldım. Ertesi sabah, neler olup bittiğini anlamak için generali aradım. "O duayı ettin mi"? 
sorusuna aldığım karşılık içtenlik ve coşku doluydu. "Tabii ki ettim, tıpkı sana yapacağımı 
söylediğim gibi." 
 Bundan başka size yardımı dokunabileceğine inandığım iki şeyi daha söylemek 
istiyorum: 
Ona, kendinizin Mesih'e nasıl geldiğini anlatarak kendi tanıklığınızı yapabilir ve, size Kutsal 
Ruh'un yol göstermesiyle; dua ederek Mesih'i kabul etmesi için karşınızdakine bir başka şans 
daha verebilirsiniz. Sırası geldiğinde yasaları tek tek ve açık seçik açıklayarak; her Yasadan 
sonra "Bu sence doğru mudur"? diye sorarak, sadece kitapçığı yeniden gözden geçirmekte de 
fayda vardır. 
 
GÜVENCE 
 Mesih'i başkalarıyla paylaşmada ele alınacak önemli konulardan bir diğeri de; Mesih 
inancına yeni gelmiş olan kişiyi, Mesih'e iman edildiğinde sahip olunacak eksiksiz güvenceye 
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yönlendirmek gereğidir. Kitapçıkta dua kısmından sonraki okuyacaklarınızın hepsi, Mesih 
inancına yeni gelmiş olan kimsenin; imanlı olduğundan emin olmasına yardımcı olacak 
şekilde, özellikle bu amaç güdülerek hazırlanmıştır. 
 Karşınızdaki kimse dua edip Mesih'i kabul ettikten sonra; ona **11. sayfada 
göreceğiniz şu soruları sorun :  
 -Mesih'i yaşamınıza kabul ettiniz mi? Vahiy 3:20'deki vaadi uyarınca, sizce O şu anda 
nerededir? 
Eğer alacağınız cevap:  
 -O dünyadadır.  
 ya da; 
 -O cennettedir.  
olursa; şunu vurgulayarak aynı soruyu yeniden sorun:  
 -Ama O, SĐZCE; şu anda nerededir?  
Ona, Vahiy 3:20'de verdiği söz uyarınca Mesih'in yaşamlarımıza gelip yerleşeceğini 
açıklayınız.  
 -O hiç size yanlış bir yol gösterir mi? Tanrı'nın dualarınıza karşılık verdiğini hangi 
yetkiye dayanarak biliyorsunuz?  
Sonra ona, yetkimizin Tanrı'nın ve Kelâmının güvenilir olmasından kaynaklandığını açıklayın. 
1. Yuhanna 5:11-13 âyetlerini birlikte okuyunuz. Tanrı Kelâm’ından esinlenen bu vaatlere 
dayanarak; sonsuz yaşama kavuştuğumuzu BĐLEBĐLECEĞĐMĐZĐ ona vurgulayın. 
 Geçenlerde “Dört Kural”da açıklandığı gibi; Tanrı Kelâm’ını, Mesih'i kabul etmek için 
dua etmiş olan, ancak kurtuluş güvencesine sahip bulunmayan biriyle paylaştım. Özellikle bu 
kısmı ona okuduktan sonra; şunu sordum:  
 -Diyelim ki, bugün öldün. nereye giderdin?  
Yanıtı endişe vericiydi.  
 -Korkarım cehenneme!  
Ne var ki, 1. Yuhanna bölümünü yeniden birkaç kere okuduktan sonra adamın gözlerine ışık, 
yüzüne bir parlaklık geldiğini gördüm. Kutsal Ruh, adamın içinde 50 yıl süresince oluşan karşı 
koyuş gücünü hemen bir anda yok etmişti. Sonunda adamcağız Tanrı'nın gerçeğini görmüş ve 
Mesih'i yaşamına iman yoluyla kabul etmişti. 
 
DUYGULARA BA ĞLI KALMAYINIZ  
 Đman etmenin önemini her zaman dile getiriniz. Efeslilere 2:8-9 âyetlerinin anlamını 
açıklayarak, bu âyetleri yeniden gözden geçiriniz. Duygulara bağlı kalmanın tehlikesi 
karşısında onu uyarınız. Şeytanın en büyük yalanlarından birisinin de, Mesih'i kabul 
ettiğinizde; başınızdan duygusal bir olayın şu veya bu şekilde geçmesi gerektiğini 
fısıldamasıdır.  Tanrı'nın Kelamı ise; iman ederek yaşamamız gerektiğini bildirir. 
 
 Kitapçığın **12. sındaki kamyonet şeklini ona açıklayın. Mesih inanlı yaşam 
duygulara göre değil; Tanrı'ya ve O'nun Kelâmına imanın ışığı altında sürdürülür. Bu gerçeğin 
ne demek olduğunu büyük bir dikkatle inceleyin ve Mesih'i paylaşmakta olduğunuz kimseye 
bunu daima açık ve seçik bir biçimde anlatın. 
 Bundan başka, kitapçığın **13. sayfasında sıralandığı gibi Mesih inancına yeni gelen 
kimsenin başına gelecek olan Dört harika olayı kısa ve temiz bir biçimde okuyun ve açıklayın. 
 Karşınızdaki kimse Tanrı'nın Kelâmına dayanarak; Mesih'in yaşamında olduğu 
güvencesine kavuştuğu zaman ona, her birinizin yüksek sesle dua ederek yapmış olduğu şeyler 
için Tanrı'ya şükretmenizi önerin. Tanrı'ya şükretmek; O'na olan imanı gösterir ve çoğu kez 
de, kurtuluş güvencesine katkıda bulunur. 
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 Ona, Mesih imanında büyümesini telkin edin ve kitapçığın **14. ve **15. sayfalarında 
açıklandığı gibi; bağlı bulunduğu iman topluluğunda aktif rol almasının önemini belirtmeye 
devam edin. 
 
ĐŞĐN PEŞĐNĐ BIRAKMAYIN  
 Mesih inancına yeni gelmiş bir kimsenin durumunu yakından izlemenin önemi 
küçümsenemez. Birlikte dua ettiğiniz kimselerin isim ve adreslerini tek tek, onlara güven 
verecek şekilde saklamalısınız. Bunu anlayışla ve karşınızdakini incitmeden yapmak için; ona 
önce siz kendi isim ve adresinizi veriniz. Bundan sonra; aradan 48 saat geçirmeden hatta 
mümkünse hemen ertesi gün, kendisiyle ruhsal konuları görüşmek ve görüşmelerinizin arasını 
soğutmamak için, Mesih inancına yeni gelmiş kimseden bir randevu alın. Bu girişimlerinizde, 
çevrenizdeki imanda olgunlaşmış kişilerin yardımını istemekten kaçınmayın. 
 
 Kutsal Kitap çalışmaları; bir kimsenin Mesih inanlısı olduğundan nasıl emin 
olabileceğini, Kutsal Kitab’ı okumanın önemini, dua ile Kutsal Ruh'un yardımının, 
çalışmasının ve bağlı bulunduğu iman topluluğunda aktif rol almanın, Mesih'i başkalarıyla 
paylaşmanın önemini, bir Mesih inanlısının bilmesi gereken diğer gerçekleri, kendisiyle Mesih 
inancını paylaştığınız yeni imanlıya arası soğutulmadan, sıcağı sıcağına verilmesi gereken 
bilgiler arasındadır. Bütün bu bilgileri kuruluşumuzdan temin edebilirsiniz.  
 
TANRI MEKTUPLARIMIZI KULLANMI ŞTIR  
 Kuruluşumuzun kendilerine gönderdiği mektup ve diğer yazıları okuyup inceleyerek, 
birçok kişi kurtuluş güvencesine kavuşmuştur. Geçenlerde aramıza yeni katılmış olan genç bir 
hanım, kendisine gönderdiğim bu mektuplar için teşekkür etmek üzere bana uğradı. Bana 
şunları söyledi :  
"Mesih'i kabul ettikten sonra, kafamdan türlü kuşkular geçmeye başlamıştı. Hatta size ve 
yazdığınız mektuplara bile içerlemekteydim. Derken; mucizelerin mucizesi gerçekleşti ve 
Tanrı mektuplarınızı, kafamı kurcalayan sorulara cevap vermesi ve irademi Mesih'e teslim 
etmeme yardımcı olması için kullandı. Artık kuruluşunuzda görev almak üzere müracaat etmiş 
bulunuyorum ve az önce de bu başvurum kabul edildi. Aranıza katıldım. Şimdi çok mutluyum 
ve bu mektupları bana göndermiş olduğunuz için size tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. 
Bu mektuplar olmasaydı, şimdi buradaki işim olmayacaktı". 
 Bu durumu yakından inceleyip; işin peşini bırakmamayı sağlayan mektuplarını yazıp 
göndermeye ek olarak, aynı zamanda izlemek istediğiniz kimseyi nerede olursa olsun, kişisel 
olarak bilginiz altında tutma sorumluluğunuz da vardır. Bu kişiyle yüz yüze görüşemiyorsanız; 
yeni imanlıya kişisel olarak göndereceğiniz mektuplar onu yüreklendirecek ve büyük yararlar 
sağlayacaktır. Yeni imanlıları, inançlarını güçlendirmelerine ve başkalarını kişisel olarak, 
onların peşini bırakmayarak; diğer faaliyetlerle, evdeki Kutsal Kitap çalışmalarıyla, iman 
toplulukları oluşturmakla kazanmalarına teşvik etmek suretiyle, kendilerine yardımcı 
olabilirsiniz. 
 
BU KONUDA EĞĐTĐLEBĐLĐRSĐNĐZ 
 Kuruluşumuz, sadece imanınızı başkalarıyla daha etkili bir şekilde paylaşmakta 
eğitilmenize yardımcı olmak değil; Mesih'e kazandırdığınız canları da eğitmek ve imanda 
olgunlaştırmak konularında size yardım etmektir. Size ve Mesih’in bedenine ait olan herkese  
hizmet etmek arzusundadır. 
Đmanda güçlenip büyümeniz ve Mesih'e yapacağınız tanıklıklarda size yardımcı olabilecek 
Dört Ruhsal Kural kitapçığına ek olarak, kitap ve yazıları temin edebilirsiniz. 
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 TANIKLIK ETMEY Đ BĐR YAŞAM BĐÇĐMĐ HALĐNE GETĐRMENĐZ, EĞĐTĐMĐ DE 
YĐNE BĐR YAŞAM BĐÇĐMĐ HALĐNE GETĐRMENĐZĐ GEREKTĐRĐR. Bu dünyayı 
ilgilendiren konular, dünyasal üretim satışlarını daha büyük boyutlara ulaştırmak için nasıl 
sürekli bir eğitim programı uygulanmasını gerektiriyorsa; bağlı bulunduğunuz iman 
topluluğunca verilecek sürekli bir eğitim programına katılmanız, çok daha önemle gereklidir. 
Bizim tek isteğimiz, size yardımcı olmaktır. En etkin bir şekilde eğitim için gerekli bütün bu 
yararlı malzemeler; kuruluşumuzca temin edilebilir ve ayrıca bütün bunları bağlı 
bulunduğunuz iman topluluklarından da bulabilirsiniz. Eğitim ve gerekli malzeme için şu 
adrese yazınız. Campus Crusade for Christ International. Arrowhead Springs, San Bernardino 
CA 92414 
 Önünüzdeki 30 gün içinde, sizi bir deneme yapmaya davet ediyorum. Her güne 
başladığınızda; sizi, yüreği tanıklığınız için hazırlanmış birine yöneltmesini Tanrı'dan dileyin. 
Dua ederek ve Kutsal Ruh'un verdiği güçle gidin ve elçi Pavlus 'un esinlenerek söylediği gibi: 
"Sizi dinleyecek olan herkese Mesih'ten söz edin". Dört Ruhsal Kural'da işlenen Tanrı 
Kelâm’ını tanıtın. Tanrı'nın sizi kullanmasını bekleyin. Eminim ki, 30 günün sonunda; sizden 
önceki çok sayıda insan gibi siz de, hayatta başkalarını Kurtarıcımıza kazandırmaktan daha 
büyük bir zevk ve heyecanın olmadığını görecek ve buna yürekten inanacaksınız. 
 Şunu hatırınızdan çıkarmayın ki; Mesih'i başkalarıyla paylaşarak "Bu dünyaya çok 
büyük bir mutluluk getirebilirsiniz". Aşağıdaki duada, içinizden geçen arzuları dile getirirken; 
bu duayı kendi duanız haline getirin.  
"Rab Đsa, bana olan sevgin için Sana şükrediyorum. Ölümün ve dirilişin sayesinde 
günahlarımdan arınmış ve bağışlanmış olarak; Senin için her gün zafer ve verimlilik dolu bir 
yaşam sürebildiğim için, Sana şükürler olsun. Sana ve bütün insanlara olan sevgimin bir 
ifadesi olarak ve vermiş olduğun emre uyarak; yaşadığım her günde, başkalarını Sana 
kazandırmaya öncelik vermek istiyorum. Senin peşinden geldiğimde; beni verimli yapacağına 
ili şkin vaadin için Sana şükürler olsun, Amin". 
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                          KUTSAL KĐTAPTAN ALINAN AYETLER  
 
 
1. Kolosselilere. 1:28  12. 11.Korintlilere. 5:17 
2. 11.Korintlilere. 5:14  13. Galatyalılara. 6:7 
3. Matta. 4:19   14. Yuhanna. 4:34 
4. Yuhanna. 15:16  15. 11.Korintlilere. 5:20 
5. Yuhanna. 14:6  16. Elçilerin Đşleri. 1:8 
6. Elçilerin Đşleri. 4:12  17. 11.Timoteus. 2:2 
7. Yuhanna. 1:12  18. 1.Yuhanna. 4:4 
8. 11.Korintlilere. 6:16  19. 1.Yuhanna. 2:1-5 
9. Kolosselilere. 1:14  20. Yuhanna. 6:44 
10. Yuhanna. 14:27  21. 1.Korintlilere. 3:6 
11. Mezmurlar. 37:23 
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                                  ÇALIŞMA REHBER Đ 
                         CANLARI MESĐH'E NASIL KAZANDIRAB ĐLĐRĐZ ? 
 
1.Birbirini izleyen 6 gün içinde, bu kitapçığı okuyun ve / veya bu kavramın kaset bandını 
dinleyin. Yapılan eğitim araştırmaları göstermiştir ki, bir kavramı olduğu gibi anlamak için; 
bunu, altıdan on güne kadar okumak ya da işitmek gerekmektedir. 23. sayfadaki düşünce 
sorularını, bu kavramı her okuyuşunuzda; baştan aşağı aklınıza getirin. Bu kavramda 
özetlenmiş olan prensipleri uygulamanız, canları Mesih'e kazandırmakta etkili bir çalışma 
sergilemenizi sağlayacaktır. 
2.Aşağıdaki ayet ve referansları ezberleyiniz. 

I.Korintlilere 2:1-2 "Kardeşler, ben yanınıza gelip Tanrı'yla ilgili haberi size 
duyurduğum zaman etkileyici sözler ya da üstün bilgelikle gelmedim. Aranızdayken, Đsa 
Mesih'ten ve O'nun çarmıha gerilmiş olmasından başka bir şey bilmemeye 
kararlıydım". 

 
I. Petrus 3:15 "Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. Sizdeki ümidin nedenini soran 
herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Yalnız bunu yumuşaklık ve saygıyla 
yapın". 
 Bütün bir hafta boyu her gün bunu yeniden gözden geçirdiğinizde ezberleme işiniz daha 

kolay ve daha uzun ömürlü olacaktır. Bunun yanı sıra, önceki Kavramlarda ezberlediğiniz 
âyetleri de gözden geçirin.  

3.24. sayfadaki Kutsal Kitap çalışmasını, soruları okuyup; Kutsal Yazılardaki ilgili ayetlere 
bakarak ve sonra da boşlukları doldurarak yapınız. 

 
4.Kutsal Kitab’a dayanan grup tartışmalarına katılın. Şimdiden bir Kutsal Kitap çalışması 
yapan bir gruba ya da başkalarına aktarılabilir kavramlar incelemesini yapan bir başka gruba 
dahil değilseniz; başkalarını da çalışmalarınıza katılmaya davet ederek, kendi grubunuzu 
oluşturun. Kutsal Kitap çalışması sorularını görüşürken; Mesih'i başkalarıyla paylaşmada 
karşılaşmış olabileceğiniz ilginç olayları birbirinize anlatın. Mesih'i paylaşmakla ilgili, 
geleceğe yönelik düşüncelerinize ilişkin fikir alışverişinde bulunun. Eğer zamanınız varsa, 
grubu ikişer ikişer ayırın ve her ikili grup; Dört Ruhsal Kural'ı birbiriyle paylaşmayı 
uygulasın. 
 
5.Bu , "Canları Mesih'e Nasıl Kazandırabiliriz"? kavramını, aşağıdakileri yerine getirerek bir 
yaşam biçimi haline getiriniz. 

 a)Đmanınızı başkalarıyla paylaşmaya kendinizi hazırlayın. Dört Ruhsal Kural 
kitapçığının bir baskısını edinin. Bu kitapçığı sanki bir başkasıyla paylaşıyormuşcasına 
yüksek sesle birkaç kez okuyun. Bunu yaptıktan sonra, Mesih inanlısı bir dostunuzdan 
kitapçığı sizinle paylaşmasını isteyin. Ruhsal konularla ilgilenen Mesih inancı 
dışındaki kişi, bırakın o olsun. Siz kitabı okurken, onu öyle bir açıdan tutun ki; 
yanınızdaki de sizi gözleriyle izleyebilsin. Onun bütün dikkatini size vermesini 
sağlamak için; okunmakta olan satır ya da kelimeleri işaret edip göstermek üzere, bir 
kalem veya benzeri bir şey kullanın. Yeri geldikçe, karşınızdaki insana karşılık 
göstermesi için şans tanıyın. Sanki karşınızdaki kimse Mesih'i kabul ediyormuşcasına; 
duayı, baştan başa edin. Kitapçıktaki güvence ve büyüme konuları üzerindeki 
kısımları, baştan aşağı okuyun. Görüşmeniz sona erdiğinde; işin arasını soğutmamak 
için görüştüğünüz kimseyle gelecek 48 saat içinde bir randevu yer ve saati karşılaştırın. 
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Bu kavramda verilen, Dört Ruhsal Kural'ın nasıl paylaşılacağına ilişkin fikirler 
doğrultusunda hareket edin. 
 b)Kendisini açık tutacağını ve Mesih'in öne sürdükleriyle ilgileneceğini hissettiğiniz 
bir dostunuzla, dua ederek bir görüşme yeri tespit edin. Ona; sizin için çok büyük 
anlam taşıyan bir konuyu, kendisiyle paylaşmak istediğinizi söyleyin. Bundan sonra, 
Kutsal Ruh'un verdiği güçle gözünüzü kırpmadan ilerleyin. Onunla buluştuğunuzda ve 
Dört Ruhsal Kural'ı paylaştığınızda; karşılık göstermesi ve Mesih'i kabul etmek üzere 
dua etmesi için, ona fırsat verin. Gösterdiği karşılığa, dua ederek çok hassas davranın. 
Kitapçıktaki güvence ve işin peşini bırakmama bölümlerini, baştan başa okuyun. 
Dostunuzun Mesih'i kabul etmesi halinde, işin arasını soğutmamak için; gelecek 48 
saat içinde kendisinden bir randevu alın. Ona, kendisiyle tekrar buluşmanızdan önce 
okuması için, "Mesih inanlısı olduğunuzdan nasıl emin olabilirsiniz" kavramı 
kitapçığını vermek isteyebilirsiniz. Onunla yeniden bir araya geldiğinizde; bu 
kavramın sonundaki Kutsal Kitap çalışmasını birlikte yapın. 
c)Tanrı'nın, sizin aracılığınızla; Mesih'i paylaşmanızı istediğini hissettiğiniz kimselerin 
dua ederek bir listesini çıkarın. Listenizdeki bu insanlar için her gün dua edin.  
 
 
 
 
 
Bu kişilerden tek tek randevu alın. Mesih'i kabul etmiş olan yeni imanlıları, Mesih'i 
başkalarıyla paylaşırken yanınızda bulundurunuz. 
Tanrı içinize belirli kişileri koydukça; listenize yeni yeni ilaveler yapmakta devam 
ediniz ve çalışma programınıza bağlı olarak, mutlaka her hafta bu kimselerden biri, 
ikisi veya üçü ile görüşünüz. 
d)Mesih'i kişisel olarak tanımadığınız insanlarla da paylaşmaya başlayınız. Tanrı'nın 
yol göstermesi için dua ederek; aşırı hassas davranın ve birlikte paylaştığınız kişiye 
karşı da çok duyarlı olunuz. Paylaşım konusundaki öneriler doğrultusunda hareket 
ediniz.  
e)Mesih'i başkalarıyla paylaşmayı bir yaşam biçimi haline getiriniz. Hem dostlarınız;  
hem de yabancılarla, doğal olarak paylaşmayı öğreniniz. Birlikte paylaştığınız 
kişilerle, ruhsal bir duyarlılık oluşturmaya bakınız. Đmanı paylaşmada etkin kişilerle 
dolaşın. Onlardan birçok şey öğrenebilirsiniz. Ayrıca sizden birtakım şeyler 
öğrenebilecek kişileri, Mesih'i paylaşırken yanınızda götürünüz.  
f)Paylaşmada izleyeceğiniz planı bir kenara not ediniz. Bu plana göre hareket etmeye 
özen gösteriniz. Sonra da, paylaşım esnasında karşılaştıklarınızı, tek tek ve dikkatle bir 
deftere kaydediniz.  
g)Bu kitapçığın başındaki kısa özetten ve sonundaki genişletilmiş özetten ya da bu 
kavramın band kaydından, bu önemli gerçeği başkalarıyla paylaşmada yararlanınız. 
Bütün bir hafta boyunca, yapabildiğiniz kadar çok paylaşınız. Bu kavramı paylaştığınız 
kişilere verilmek üzere yanınızda bir kitapçık ve hatta bir kaset bandı bulundurunuz ki, 
bu kimseler de kavramın içerdiklerini derinlemesine inceleyebilsin ve bunu 
başkalarına iletebilsin, aktarabilsinler. 
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                                     GENĐŞLET ĐLM ĐŞ ÖZET 
                           CANLARI MESĐH'E NASIL KAZANDIRAB ĐLĐRĐZ 
 
 
I. Tanıklık etmenin getirebileceği sevinç ve doyuma rağmen, Mesih inanlılarının çoğu 

tek bir kişiyi bile Mesih'e kazandırmış değillerdir. Bunun iki ana nedeni vardır : 
A. Sıradan bir Mesih inanlısı; yenik, düş kırıklığı içinde, bedensel bir yaşam 

sürdürmektedir. Tanrı'nın emir ve vaadi gereğince, Kutsal Ruh'un kendisini 
doldurup denetlemesine, iman ederek izin vermemektedir. (Efeslilere 5:18 ve 
1.Yuhanna 5:14-15) 

B. Bundan başka; sıradan bir Mesih inanlısı, imanını etkin bir şekilde nasıl 
anlatabileceği konusunda hiç eğitilmemiştir. 

II. Neden Tanıklık Yapmamız Gereklidir ? 
A. Çünkü, "Bizi zorlayan Mesih'in sevgisidir."  (II. Korintoslular 5:14) 
B. Çünkü Rab Đsa, tanıklık etmemiz emrini vermiştir. (Matta 28:19, Matta 4:19, 

Yuhanna 15:16) 
C. Çünkü insanlar Mesih'siz kayıptır.  (Yuhanna 14:6 ve Elçilerin Đşleri 4:12)    
D. Mesih'i kabul edenlere gelen yararlar yüzünden bunu yapmalıyız. 

1. Bunlar, Tanrı'nın çocukları haline gelir.  (Yuhanna 1:12) 
2. Bedenleri Tanrı'nın mabedi haline gelir.  (II. Korintliler 6:16) 
3. Günahlarının hepsi bağışlanmıştır ve buna geçmişteki şimdiki ve 

gelecekteki günahları dahildir. (Koloselilere1:14) 
4. Tanrı'nın huzurunun tadına varmaya başlarlar.  (Yuhanna 14:27) 
5. Yaşamlarını Tanrı'nın yönlendirmesi mutluluğuna kavuşurlar.  
 (Mezmurlar 37:23) 
6. Kendilerini, yaşamlarını değiştirmede Tanrı'nın eşsiz gücünü tatmış 

bulurlar. 
 (II.Korintliler5:17) 

E. Çünkü Mesih'e tanıklık etmek, ruhsal olarak gelişmemize katkıda bulunur. 
 (Galatyalılar 6:7) 
F. Çünkü Mesih'e tanıklık etmek, ayrıcalık ve zevklerin en büyüğüdür.  
G. Çünkü, tanıklık etmek üzere Kutsal Ruh tarafından güçlendirilmiş 

bulunuyoruz. (Elçilerin Đşleri 1:8) 
III. Tanıklık Nasıl Edilir ? 

A. Yaşayış şeklimiz ve konuştuğumuz sözlerle tanıklık ettiğimizi kabul ediniz. 
Ama bu demek değildir ki; iyi bir yaşam sürmemiz, Mesih'e olan imanımızı 
başkalarıyla aktif olarak paylaşmamızın yerine geçebilir. 

B. Her güne, Kutsal Ruh'tan sizi; Mesih'i kabul etmek üzere kalplerini önceden 
hazırlamış olan kişilere götürmesini isteyerek başlayınız. 

C. Mesih'teki imanınızı paylaşmayı, bir yaşam biçimi haline getiriniz. 
D. Tanıklık etmenizde daha büyük yararlar elde etmek için; Dört Ruhsal Kural 

kitapçığını kullanınız. 
1. Konuşmanıza kolaylıkla başlamanızı sağlar. 
2. Đşe, olumlu bir ifadeyle başlamaktadır. 
3. Đncil'in ve Mesih'in ileri sürdüklerinin, açık ve kolay anlaşılabilir 

şekildeki tanıtmasını yapar. 
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4. Neyi, nasıl söyleyeceğinizi bildiğinizden; tanıklığınız esnasında 
kendinize olan güveninizi arttırır. 

5. Her zaman hazırlıklı bulunmanızı ve konudan ayrılmadan söylemek 
istediklerinize bağlı kalmanızı sağlar. 

6. Konuşmalarınızda kısa ve öz olmanızı mümkün kılar. 
7. Mesih'i kabul etme daveti içermektedir. 
8. Đman topluluğunun önemi ve ruhsal gelişme konularında yeni fikirler 

getirir. 
9. Mesih'e kazandırdığınız canın, başkalarını da Mesih'e kazandırmada 

teşvik edilebileceği bir "aktarılabilir teknik" sunmaktadır. 
E. Dört Ruhsal Kural'ı çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. 

1. Kısa bir zaman için bile olsa, tanıştığınız  kimselerle bunu 
paylaşabilirsiniz. 

2. Grup toplantıları gibi çalışmalar sona erdiğinde bunu başkalarıyla 
paylaşınız. 

3. Bu kitapçığı, dost ve tanıdıklarınızla da paylaşınız. 
F. Dört Ruhsal Kural kitapçığında yazılanları; sevgi dolu, doğal ve kişisel bir 

biçimde anlatınız. 
G. Đncil'i, Dört Ruhsal Kural kitapçığındaki gibi paylaştıktan sonra; uygun bir 

zaman yakaladığınızda Mesih'i kabul etmesi için karşınızdakine fırsat veriniz. 
Bu, bir iman ifadesi olarak ve dua ederek yapılmalıdır. 
1. Đnsanları Mesih'e ilişkin "karar" vermelerinde "sıkı baskı" altında 

tutmamaya dikkat ediniz. 
2. Şunu unutmayınız ki; TANIKLIK ETMEDEKĐ BAŞARI, SADECE 

KUTSAL RUH'UN GÜCÜNDE MESĐH'Đ PAYLAŞMAK VE 
SONUÇLARI TANRI'YA BIRAKMAKTIR. 

H. Mesih'e kazandırma mutluluğuna vardığınız kimseleri, başıboş bırakmayınız. 
1. Ne zaman mümkünse; yeni imanlıdan, kendisiyle ya da iki gün içinde 

buluşmak üzere randevu alınız. 
2. Yeni imanlıyı yüz yüze görmeniz mümkün değilse; bu takdirde 

yazacağınız mektuplarla onun peşini bırakmayınız. 
3. Đsim ve adresini kuruluşumuza ya da bağlı bulunduğunuz iman 

topluluğuna gönderip; karşılığında alacağı yazı ve kitaplarl, onun 
ruhsal büyümesine katkıda bulunmuş olursunuz. 

4. Yeni imanlıya, imanı yayma ve ruhsal büyümeye ilişkin diğer gereçleri 
tanıtınız. 

5. Yeni imanlıyı, iman topluluklarınca düzenlenen eğitim programlarına 
katılması için yüreklendiriniz. 

6. Ona, vaftiz olma ve iman topluluğuna katılmanın önemini 
vurgulayınız. 
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                                      DÜŞÜNCE SORULARI  
 
1. Mesih inanlısı olarak bizlerin, başkalarına Mesih'e ilişkin tanıklık yapmamız gereğine 
birkaç neden söyleyiniz. 
 
2. Bir insanın Mesih için, aklı başında ve bilgili bir karar verebilmesinden önce; bilmesi 
gereken, düşünebildiğiniz her şeyin bir listesini yapınız. Yazdığınız gerçeklerden her birinin 
neden önemli olduğunu açıklayınız. (Elinizdeki listeyi Dört Ruhsal Kural kitapçığıyla 
karşılaştırınız. Listenizde yazılanların, şu ya da bu şekilde kitapçıkta yer almış olduğuna dikkat 
ediniz). 
 
3. Dört Ruhsal Kural gibi bir tanıtmadan yararlanmanın, sağlayacağı faydaların bazılarını 
yazınız. 
 
4. Đman yaymada Kutsal Ruh'un oynadığı rol nedir ? 
 
5. Bazı insanlar imanlarını paylaşırken; neden bu kadar mekanik bir ifade kullanır 
görünümündedirler ? Yaptığımız tanıtmalarda daha kişilik sahibi nasıl olabiliriz ? 
 
6. Önceden tanışmamış olduğunuz kimselerle, Mesih'i paylaşmaya başlama yollarından 
bazıları nelerdir ? Đyi tanıdığınız kişilerle yapacağınız paylaşmada kullanabileceğiniz metotlar 
hangileridir ? 
 
7. Şu ifadedeki anlamı kendi kelimelerinizle açıklayınız: "Tanıklık etmedeki başarı, 
sadece Kutsal Ruh'un gücünde Mesih'i paylaşmak ve sonuçları Tanrı'ya bırakmaktır". 
 
8. Paylaşmakta olduğunuz kişinin, henüz Mesih'i kabul etmeye hazır olmadığının farkına 
vardığınızdaki tutumunuz ne olur ? Eğer bu kimse, sizin fikir ve inanışlarınızın tam karşısında 
ise durum ne olur ? 

 
9. Mesih'i kabul eden birine, kurtuluş güvencesi vermek; neden bu kadar önemlidir? 
Kişinin güvence elde etmesine ne şekilde katkıda bulunursunuz? 

 
10. Yeni imanlının Mesih'e iman etmesinde, büyümesine katkıda bulunmanın önemini 
açıklayınız. Yeni imanlının başı boş bırakılmamasında, anlatılacak ana adımlardan birkaçını 
yazınız. 

 
11. Bir süre dua ediniz. Tanrı'dan, O'nu başkalarıyla paylaşmak fırsatlarına; sizi büyük bir 
duyarlılıkla yaklaştırmasını dileyiniz. O'na, sizin tanıklık yapmanızı istediği; önceden 
tanıdığınız insanların olup, olmadığını sorunuz. Bu insanları alt alta sıralayarak; bir dua listesi 
meydana getiriniz ve Tanrı'nın size göstereceklerini yerine getirmek üzere kesin planlar yapın
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    KUTSAL K ĐTAP ÇALI ŞMASI  
 
1. Aşağıdaki âyetleri inceleyerek; Mesih inanlılarının, Mesih'e niçin tanıklık etmeleri 
gerektiğinin çeşitli nedenlerini sıralayınız : 
 Matta. 28:18-20 
 _____________________________________________________________________ 
 Yuhanna. 14:21 
 _____________________________________________________________________ 
 Elçilerin Đşleri. 4:12 
 _____________________________________________________________________ 
 Yuhanna. 1:12 
 _____________________________________________________________________ 
 II. Korintliler 5:18-20 
 _____________________________________________________________________ 
 
2. Romalılara 10:13-15'e göre; birisinin onlara haber vermesi dışında, insanlar Tanrı’nın 
kurtarışına nasıl kavuşur? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
  
3. Koloseliler 1:28-29'a göre; Pavlus'un yaşamındaki temel amaçlardan biride neydi ? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 Bu görevi yerine getirmesi için, gerekli enerjiyi nereden temin etmişti ? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Pavlus 'un insanların kayıp olduğunu bilmesi ve Đncil'in tek kurtuluş yolu anlamına 
gelmesiyle, tanıklık yapmada gösterdiği cesaret arasında ne gibi bir ilişki vardı ?  (Romalılara. 
1:14-17) 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
   
5. Eski iman topluluğunda, Kutsal Ruh'un doldurmasıyla Mesih'e tanıklık yapmadaki 
cesaret arasındaki ilişki neydi ? (Elçilerin Đşl. 4:28-31) 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Kutsal Ruh'un gücü ile duyurulan haberin etkinliği arasındaki ilişki neydi?  
(1.Selanikliler 1:5) 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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7. Zekâmızı kullanarak güzel konuşmak ya da Mesih'in Kutsal Sözünü duyurmak ...... 
Bunlardan hangisi canları Mesih'e kazandırır ? (I. Korintliler 1:17-24, 2:1) 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
8. Đncil'in içerdiği temel gerçekler nelerdir? (I. Korintliler 15:1-4) 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
9. Şeytanın, Mesih'i henüz tanımamış olanlara ilişkin ana stratejisi nedir? (II.Korintlilere. 
4:3-4) 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
10. Tanrı, şeytanın gücünü yenmek için ne yapmıştır ?  
 (Koloseliler 1:13-14) 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
  
11. Mesih'i yaşamına Rabbi ve Kurtarıcısı olarak kabul etmek üzere bir insanı dua etmesi 
için yüreklendirmekte; Yuhanna 1:12 ve Esinleme 3:20 âyetlerinden ne şekilde 
yararlanabilirsiniz ? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
12. Đsa'dan "yaşamınıza girmesini" dileyerek dua etmeniz, neden yeterli değildir? Đmanın 
kurtuluştaki rolü nedir ?  (Efeslilere. 2:8-9) 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
13. Đnsana kurtuluş güvencesini vermeğe yardımcı olmakta, I.Yuhanna 5:11-13 âyetini ne 
şekilde kullanabilirsiniz ? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
14. Mesih'i başkalarına, aktarılabilir bir biçimde yani; başkalarının da diğerlerine bu 
tanıtmayı yapacakları şekilde tanıtmayı öğrenmeniz, ne bakımdan önem taşır?   (II.Timoteyus 
2:2) 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 


