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Richard Baxter’dan Bir Adama 
 

İsa Mesih'in güvenilir hizmetkârları olan sevgili 

kardeşlerime: 

 

Bu kitabın konusunun size ve sorumlu olduğu-

nuz imanlı topluluklara uygun olması, öğretmeniniz 

olmaya layık olmamama rağmen beni, size yazmaya 

teşvik ediyor. İlk olarak bu kitabı neden yazdığımı ve 

yazma stilimi açıklamalıyım. 

 Bir süre önce Tanrı bazı hizmetkârlarına gözet-

men oldukları bölgedeki herkese sorulu cevaplı inanç 

açıklamamızı (ilmihal) öğretme gereğini gösterdi. Buna 

başlamadan önce, geçmişteki ihmalları nedeniyle, ken-

dilerini Tanrı önünde alçaltarak, O'nun yardımını iste-

diler. Bu amaçla 4 Aralık 1655 tarihinde , Worcester'de 

bir toplantı düzenlenmişti. Ben vaaz etmek üzere çağrı-

lanlar arasındaydım, ve bu mesajı hazırladım. Oldukça 

uzundu, o zaman için uygun saydığım kısımları sunmak 

niyetindeydim. Ama hasta olduğum için, vaaz vereme-

dim, onun için kardeşlerim, bu yazıyı hazırlamamı rica 

ettiler. 

 Bazıları (özellikle, başka insanların gözetmen-

liğe karşı geldikleri bu çağlarda) fazla açık sözlü oldu-

ğumu düşünebilirler. Bu doğrudur fakat aşağıdaki ne-

denlerden dolayı düşüncemi hâlâ değiştirmedim. 

1. Günahlarımızı itiraf etmeden alçakgönüllü olmamız 

mümkün değildir.  

2. Kendi günahlarımızı itiraf ettiğimiz için, başkalarının 

gücenmesine gerek yoktur. 
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3. Ancak okumuş olanların bu yazıyı okuyabilmesini 

sağlamak üzere onu Latince'ye çevirmeye zamanım 

yoktu. 

4. Günah açık olduğunda, onu saklamaya çalışmak hem 

boş hem de daha günahtır. 

5. Tam olarak affedilmek için günah açık olarak itiraf 

edilmeli ve günah açıkta işlenmişse, itiraf etmemiz de 

açıkta olmalıdır.   

6. Gözetmen olanların büyük bir çoğunluğu, kendi 

çıkarını gözeten, ihmalci, gururlu olduğu için onları 

uyarmamız gerekir. Durumlarında biraz olsun ümit 

varsa, onları kendi başına  bırakmak zalimliktir. İmanlı 

topluluğunu iyiye doğru dönüştürmenin en iyi yöntemi, 

onun önderlerini iyiye doğru dönüştürmektir. Bu önder-

ler, dünyevi ilgiler ve eğlencelerin peşinden koşarken 

veya kardeşleriyle tartışırken, canları mahvolmaktadır. 

İnsanlar cehenneme giderken ve imanlı topluluğu peri-

şan olurken susamayız. Bu nedenle hakaret edici sayıl-

ma tehlikesine rağmen, suçlu olanların hoşuna gitmese 

bile, onları uyarmalıyız. 

 İlk ve en önemli nokta şudur: Hizmetkârların 

görevlerinden biri, bakımlarında olan herkese ilmihal 

öğretmektir. Sebeplerim şunlardır: 

 

1. Hepimiz halka Hıristinyanlığın gerçeklerini ve özel-

likle kurtuluş yolunun öğretilmesinin gerekli olduğuna 

katılıyoruz. 

2. Umarım hepimiz bu gerçeklerin en yararlı ve etkili 

bir şekilde öğretilmesinin gerekli olduğuna katılıyoruz. 

3. Kişisel sorgulamanın ve öğretmenin çok yararlı oldu-

ğu inkâr edilemez. 
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4. Kişisel öğretiş, Mesih, elçiler ve her çağdaki Tanrı 

yolunda yürüyen hizmetkârlar tarafından kullanılmıştır. 

5. Sadece topluluğa katılanlara değil, tüm halka 

bakmamız gerek. 

6. Açıkça, bu işe çok zaman lazımdır. 

 Bu nedenle, Kurtarıcımız adına, kendinizi tüm 

kalbinizle bu işe vermeniz için yalvarıyorum. Müjde'yi 

halka yaymak için, bu ilmihal öğretme yolunu çok etkin 

buldum. İlmihal öğretme, ayrıca vaazların etkisini de 

kuvvetlendirmektedir. 

 Başlangıçta bu iş hakkında şüpheliydim. Halkın 

işbirlikçi olmayacağını, zamanımın ve gücümün de 

olmayacağını düşünüyordum. Fakat engeller düşündü-

ğümden çok daha az, yararların bunlardan fazla olduğu-

nu öğrendim. Ters olan ve mazaret çıkaranlar azdır. 

Katılanlar, kişisel hayatlarında Tanrı yolunda yürüme 

konusunda yalnızca vaazlarımızı dinleyenlerden çok 

daha fazla ilerliyorlar.  

 Kutsal Yazılar, geçmiş çağlardaki imanlı toplu-

lukların tecrübeleri ve vicdanlarınız bu tür işi onaylıyor! 

'Westminster İnanç Bildigesi şöyle yazıyor: 'Hizmet-

kârın görevi, insanlara sadece açıkta değil, aynı 

zamanda öğretmek, özellikle onları uyarmak, tembih 

etmek, azarlamak, teselli etmek vs.'dir. Küçük bir 

kıvılcım kadar lütfu ve Tanrı için sevgisi olan biri, nasıl 

bu işe karşı gelebilir veya ondan kaçınabilir? Böyle bir 

kişi varsa, utanması gerekiyor. Nasıl olur da günahlıla-

rın kurtulması için dua eden sizler, Müjde'yi yaymak 

için en etkin yöntemlerin birini ihmal edebilirsiniz? 

Umarım ki, İngiltere'de Tanrı yolunda yürüyen ve 

sağlıklı olan tüm gözetmenler, bu işe şimdiden başlaya-

caklardır. Layık olmayan sebeplerle ilmihal öğretme 
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işine karşı gelenler, Mesih'in yargılama tahtı önünde, 

canların kanı için hesap vermek zorunda ola-caklar. 

 İkinci ricam, her hizmetkârın imanlı topluluğun-

da disiplin uygulamasıdır. Genellikle verilen mazeret 

halkın buna tahammül etmeyeceğidir. Ama asıl gerçek, 

şüphesiz disiplin uygulamaya üşenmenizdir. Disiplini 

ihmal edersek, bunun sonucu düzensizlik ve Tanrı yo-

lunda iyi yürüyen imanlıların daha disiplinli topluluk-

lara katılmak üzere kaçmaları olacaktır.   

 Son ricam, Mesih'in tüm güvenilir hizmetkâr-

ların bir olması ve birbirine cesaret ve öğretiş vermek 

üzere sürekli toplanmalarıdır. 

 Lütfen bu kitaptaki kusurlara bakmayınız. Tüm 

karanlık güçlere karşı çabalarınızda, başarılı olmanız 

için içtenlikle dua ediyorum. 

 

Layık olmayan emektaşınız 

Richard Baxter 

15 Nisan 1656 
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Önsöz 

 

“Kendinize ve Kutsal Ruh'un sizi gözetmen ola-

rak görevlendirdiği tüm  sürüye göz kulak olun. Rab'bin 

kendi kanı pahasına sahip olduğu inanlılar topluluğunu 

gütmek üzere atandınız.”   

Elçilerin İşleri 20:28 

 

Bazı kişilere göre bu bölüm, Elçi Pavlus'un 

Efesli ihtiyarlara gözetmenler üzerine yetkin olduğunu 

ifade ediyor. Ama biz, burada bir üstünlükten bahsetmi-

yoruz. Mesih'in hizmetkârları olarak kendi kişilerimize 

öğretmek üzere çağrılmışsak, birbirimize de öğretebili-

riz. İnsanımızın mücadele ettiği aynı günahlara karşı biz 

de mücadele ediyoruz, aynı imana dayanarak yaşıyoruz. 

Fakat daha büyük görevler ve zorluklarımız var. Bunun 

için, en az onlara verildiği kadar gözetmenliğe bizim de 

ihtiyacımız var. Yukarıdaki ayet, Pavlus'un da bu inan-

ca dayandığını gösteriyor. Mesih'in herhangi bir hizmet-

kârı, bu ayetleri dikkatli olarak incelese, hem kendisine, 

hem de tüm inanlılar topluluğuna çok yarar getirecek! 

Bu ayeti aşağıda gösterildiği gibi ele almak 

istiyorum: 

 

1. Kendimize göz kulak olmanın ne demek olduğunu 

incelemek; 

2. Kendimize göz kulak olmanın neden gerek olduğunu 

göstermek; 

3. Tüm sürüye göz kulak olmanın ne demek olduğunu 

sormak; 

4. Tüm sürüye göz kulak olma yolunu göstermek; 
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5. Tüm sürüye göz kulak olmak için bazı sebepler 

vermek;  

6. Bu öğretişlerin hayatlarımızda nasıl uygulanacağını 

ele almak. 
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1. 
Kendimize Göz Kulak Olmak 
 

 

1. Kısım 

Göz Kulak Olmanın Nitelikleri 

 

 

1. İlk olarak kendinize bakın. Gerçekten imanlı olduğu-

nuza emin olmanız gerekiyor. Diğer insanlara Mesih'i 

tanıtırken, şahsen Mesih'siz olmaktan sakının. Rab, 

müjdeyi sadık bir şekilde yayanlara yüce bir ödül 

vereceğine söz vermiştir, ama müjdeyi kendiniz için 

benimsemezseniz, o ödüle hiç sahip olmayacaksınız. 

Dinleyicilerine sık sık cehennemden sakınmalarını uya-

ran birçok müjdenin habercileri şimdi cehennemdeler. 

Onu şahsen reddettiğiniz halde Kurtuluş yolunu diğer 

insanlara sunduğunuz için, Tanrı'nın sizi kurtarmasını 

mı bekliyorsunuz? Tanrı, müjdenin habercilerini ne 

kadar yetenekli olurlarsa olsunlar imana gelmeksizin 

kurtaracağına hiçbir zaman söz vermemiştir.  

İmansız olmak korkunç, ama müjdenin haberci-

si olarak imansız olmak çok daha korkunçtur. Kendi 

mahkumiyetinizi okumak üzere, Müjde'yi açmaktan 

korkmuyor musunuz? Müjdeyi  yaydığınız zaman, ilân 

ettiğiniz Kurtarıcı'yı reddederek suçunuzu büyütmüyor 

musunuz? Fakat, müjdeyi imansız olduğu halde yayan 

biri, genelde kendi durumunun farkında değildir. Her 

gün değerli gerçekleri ele alıyor. Dışardan kutsal bir 

hayat sürdürüyor. Diğer insanlarda bulunan günahı 
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mahkum edip, kutsal olmaları için yalvarıyor. Yaşam 

ekmeği elinizde olduğu halde, diğer insanların yemele-

rine ısrar ederken, açlıktan ölmek ne kadar hüzünlüdür. 

Eğer siz bu durumdaysanız, öğüdüme kulak verin: 

Müjdeyi diğer insanlara yaymadan önce, onu kendi 

kendinize yayın. Yargı gününde "Rab! Rab! Biz senin 

adınla peygamberlik ettik," deyip ancak  "Ben sizi hiç 

tanımadım. Çekilin önümden,"şeklindeki bu korkunç 

sözleri duyduğunuz zaman, müjdeyi yaymış olmak, size 

nasıl yardım edebilir? Benim öğüdüm şudur: Sürünüze 

günahınızı itiraf ederek, sizin kurtuluşunuz için dua 

etmelerine rica ediniz! 

İmansız müjde habercilerini bulmak, olağandışı 

bir olay değildir. Mesih kalbinizde yaşamıyorsa, müjde-

yi soğuk ve cansız bir şekilde yayacaksınız. Keşke tüm 

tanrıbilim öğrencileri bunu anlasalar! Tanrı'yı tanımaya 

ve O'nun kurtaran merhametinden pay almaya yardım 

etmeyen bir çalışma ne işe yarar? Tanrı, merhametiyle 

bu habercileri kurtarırsa, o zaman bu kişiler Tanrı'yı 

önce hiç hayal etmedikleri bir şekilde tanıyacaklardır. 

Tanrı tanınmadıkça, hiç birşey doğru dürüst bilinemez. 

Dünya'da Yaratıcı'ya bağlı olarak ele alınmayan hiçbir 

şey doğru olarak bilinemez. 

  Tanrı dünyayı yarattığı zaman, hem insanoğlu, 

hem de içinde yaşadığı dünya, mükemmeldi. Herşey, 

Tanrı'nın yüceliğini sergiliyordu. Eğer insanoğlu günah 

işlemeseydi, Tanrı'yı ve kendisini tanımakta ilerleye-

cekti. Fakat kendi yararı için bilgi arayınca, Tanrı'yı ve 

O'nun yaratılışını gerçekten tanımayı kaybetti: Ve 

bunun yerine kazandığı bilgi, boş ve faydasızdı. 

Mesih'in işi, bize insanın ilk yaratıldığı zaman 

sahip olduğu iman, suçsuzluk, itaat ve sevgiyi geri 
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getirmektir. Bu nedenle, en kutsal olan insanlar, Tan-

rı'nın yaratılışının en iyi öğrencileridir. Tanrı'yı aramak-

sızın yapılan fenni araştırmalar değersizdir. Tek gerçek 

bilgelik, yaratılışı aracılığıyla açığa gösterilen Tanrı'yı 

tanımak ve sevmek, tapınarak O'ndan zevk almaktır. 

Bunun için eğitimde Tanrısal çalışmaların yerine başka 

konulara öncelik verme tehlikesi vardır. Tanrıbilim'e 

baş yer verilmeli, tüm çalışmalarımızda tanrıbilim bizi 

yönetmelidir.  Doğa, Tanrı'nın kendisini açığa vurmak 

aracılığıyla yazdığı bir kitap olarak değerlendirilmelidir. 

"Eyüb" ve Mezmurlar, fen ve tanrıbilimin, bazı insan-

ların düşündüğü kadar birbirinden  alakasız olmadığını 

öğretiyor.  

Bunun için, tüm imanlı öğretmenlerin, bilimin 

yanısıra öğrencilerine Tanrı ve O'nun kurtuluşu hakkın-

da da anlatmaları gerekmektedir. Öğrencilerinizin, 

Tanrı'nın Sözünü anlamak üzere fazla genç olduklarını 

düşünmeyin. Sözlerinizin ne kadar dayanılır bir etki 

getirebileceğini hayal edemezsiniz. Dinlemeye hazır 

olan gençlerin aranızda bulunması, size verilen eşsiz bir 

ayrıcalıktır. Din, herhangi bir konu gibi ele alındığı 

zaman, Tanrı yoluna bağlılığı köreltir.Ciddi ve Tanrı 

yoluna tam bağlı olan öğrenciler ne kadar az! Tanrı'nın 

belirlemesiyle öğrencilerinizin kurtuluşu için araç 

olmaktan daha büyük bir hizmet yapabilir misiniz? 

 

2. Ruhsal sağlığınız ve sıhhatınızı korumaya gayretli 

olun. İlk önce kendinize vaaz verin. Eğer Tanrı'nın hu-

zurunda çok zaman geçirmişseniz, dinleyicileriniz bunu 

fark edecek ve bundan yararlanacaklardır.Yüreklerinizi 

en çok dolduran şey, onların kulaklarını da en çok 

dolduran sözler olacaktır.  Kalbim soğuk olduğu zaman, 
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vaazlarımın da soğuk olduğunu itiraf ediyorum. Sevgi-

miz, imanımız veya Tanrı'ya olan saygımız eksilirse bu, 

kısa bir süre sonra vaazlarımızda belli oluyor: Belki 

söylediğimiz şeyler değişmiyor ama onları söyleme 

tarzımız değişiyor, dinleyicilerimiz de kötü bir şekilde 

etkileniyorlar. Fakat sevgi, iman ve gayretle dolu 

olursak, vaazlarımız, ruhsal tazelik ve cesaret getire-

cektir. 

Kardeşler! Yüreklerinize iyi bakın. Onları tutku-

lardan ve dünyevilikten uzaklaştırınız. İmanınızı, sevgi-

nizi ve gayretinizi koruyunuz. Tanrı'nın huzurunda çok 

zaman geçiriniz. Eğer bunları yapmazsanız, herşey 

yanlış olacak. Kurbanlarınızın yakılması için Tanrı'dan 

göksel ateş almanız gerekir. Eğer azminiz sahte ise, 

Tanrı'nın bereketini bekleyemezsiniz. Utanılacak günah 

ve yıkıcı öğretiş, genellikle küçük çapta başlar. Şeytan, 

sık sık sizi tekrar karanlığa geri çekmek üzere, kendisi-

ne ışık meleği süsü verir. Eğer gurura kapılırsanız veya 

bir hataya düşerseniz, Tanrı'nın çocuklarına bereket 

getireceğinize, onlara lânet olacaksınız. Bu nedenle, 

hem kendi iyiliğiniz hem de başkalarının iyiliği için 

kendinize bakın. 

Bence, müjdenin habercisi özellikle müjdeyi 

yaymadan önce yüreğinin durumuna dikkat etmelidir. 

Ruhsal bakımdan canlandırıcı bir kitap okuyun, duyu 

racağınız haberin büyük önemini düşünün veya 

dinleyicilerinizin büyük ruhsal ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurun. Müjde'yi Tanrı için hararetle duyurun, öyle 

ki soğuk yüreklerle gelenlerin yürekleri ısınsın. 

 

3. Sürdürdüğünüz yaşamın öğretinize uymasına dikkat 

edin. Çünkü yaşamınız böyle değilse, tüm yaptığınız 
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iyilik boşa çıkacak. Hayatlarımız aykırı ise, insanlar 

Hristiyanlığın gerçek olmadığını vaazlarımızın boş laf 

olduğunu düşüneceklerdir. Kendi sözlerimize gerçekten 

inanırsak, bu sözleri kesinlikle yerine getireceğiz. Gu-

rurlu bir söz, öfkeli bir tepki, veya bencil bir hareket, 

tüm çabalarınızın boşa gitmesine neden olabilir. Eğer 

müjde'nin başarmasını arzulamıyorsanız, ne diye müj-

denin habercisi oldunuz? Canların kurtulması için, 

hakarete veya zarara katlanmaya, öfkenize hâkim olma-

ya, gururunuzu yenmeye ve mevkice aşağı olanlara 

dostça davranmaya hazır değil misiniz? Bazı adamların 

müjdeyi çok dikkatle yaydıkları halde çok dikkatsiz bir 

şekilde yaşamaları, ne kadar acayip? Tanrı'nın sözünü 

yalnız duyurmakla kalarak "kendimizi aldatmamaya", 

"bu sözün uygulayıcıları da" olmaya çok dikkat 

etmeliyiz (Yakup 2:22).  Müjdeyi yaydığımız zaman 

nasıl dikkat etmemiz gerekiyorsa, hayatlarımıza da öyle 

dikkat etmeliyiz. Canların kurtulmasını istiyorsak, bunu 

hem kürsüde olduğumuz zaman hem de orada olmadı-

ğımız zaman isteyeceğiz! Sadece dilinizi değil, tüm 

varlığınızı Tanrı için kullanmaya gayretli olun! 

Aleyhinde söylenecek bir şey olmayan bir ko-

nuşma ve yaşama tarzı sürdürünüz. Yaşamınızın her 

yönü günahı suçlayıp Tanrı yolunda yürümeyi teşvik 

etmelidir. Sürünüzün ailelerine iyi bakmalarını istiyor-

sanız, kendi ailenize iyi bakınız. Önyargıyı yenmek 

için, alçakgönüllülük ve kendini inkâr etme kadar etkili 

olan başka bir şey yoktur. İnsanların saygı ve boyun 

eğmelerini sağlamak için yetkinizi baskı olarak kullan-

maya ayartıldığınız zaman bu günaha düşmeyiniz. Her-

kesle, özellikle en fakir olan imanlılarla dost olunuz. Bu 

şekilde çok iyi işler yapmış olursunuz! 
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Size cömert ve şefkatli olmanız için yalvarıyo-

rum. Diğer insanların ihtiyaçlarını karşılamak için 

maddi kaynaklarınızı kullanınız. Sürünüz için ruhsal 

hayatı canlandıran kitaplar alınız. Mesih birşey istedi-

ğinde, o şeyi vermeye hazır olmayan kişi, gerçek bir 

imanlı değildir. Müjde habercilerinin çoğu kendini 

inkâr etse, bu davranış tüm sözlerden daha çok, 

insanların yüreklerini müjdeyi kabul etmek üzere aça-

caktı. Kendimizi inkâr etmezsek, tüm inancımız ikiyüz-

lüdür. Manastırda yaşamımıza gerek yok, ama tüm 

varlıklarımızı Mesih için kullanmalıyız. 

 

4. Sakın diğer insanların hayatlarında yargıladığınız 

aynı günahlara düşmeyiniz. Mesih'in yasalarına karşı 

gelirseniz, nasıl O'nu Rab olarak yüceltebilirsiniz? 

Günahı yargılamak, onu yenmekten daha kolay. "Müj-

de'yi başkalarına duyurduktan sonra kendiniz reddedil-

meyesiniz diye bedeninize eziyet çektirip onu köle 

etmemeye" dikkat ediniz (1 Korintililer 9:27). 

 

5. İsa Mesih'in iyi bir habercisi olmak üzere sizde 

gereken niteliklerin bulunmasına özen gösteriniz. 

Hristiyanlığın basit ilkelerinde bile, çözülmesi gereken 

birçok zorluklar vardır. Birçok insanın yapamayacağı 

görevlerimiz var. Sürümüzü gizli ayartılar hakkında 

uyarmamız gerekir, öyle ki bu ayartılardan 

kaçabilsinler. Yenmemiz gereken çok önyargı ve 

inatçılık vardır. Gerçeği herkesin vicdanına açıklamak 

için çok ustalık gerekir! Gerçeğe karşı yapılan tüm 

karmaşık yargılamaları karşılamak için çok yetenek 

gerekir. Öğüt vermek için çok hikmet gereklidir. Bu 

şeyler, herhangi bir kişinin yapabileceği şeyler mi? Bu 
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kadar sorumlu bir iş için hazırlanmak üzere çok çaba 

sarf etmenizin gerektiğini düşünmüyor musunuz? İyi 

bir müjde habercisi olmanız için, yarım yamalak çalış-

malar size yararlı olmayacaktır. Ancak Tanrı bizi 

donatıp, bize yardım edebilir. Ama biz tembelsek, bize 

verdiği araçlarını ihmal edersek, Kutsal Ruh'u kederlen-

direceğiz. Bu nedenle, zamanı harcamayınız! Çalışınız, 

duâ ediniz, araştırınız ve öğrendiklerinizi uygulayınız! 

Bu, yeteneklerimizi geliştirme yoludur. 

 

 

2. Kısım 

Kendimize göz kulak olmanın sebepleri 

 

1. Diğer insanlar gibi, sizin de önünüzde kaybedebile-

ceğiniz yada kazanabileceğiniz bir cennet bulunmak-

tadır.Bu sebeple, kendinize göz kulak olunuz. Müjde'yi 

yayıp, diğer insanları Mesih'e yöneltebilirsiniz, ama 

kutsal değilseniz, kurtulamazsınız. Mesih'i ihmal etmek 

ve Kutsal Ruh'a karşı durup da Mesih ve Kutsal Ruh 

hakkında vaaz vermek mümkündür. İmansız kalarak, 

imandan söz edebilirsiniz, kurtuluş yolu açıklayıp, 

kurtulmadan ölebilirsiniz ve cennet hakkında konuşup, 

dünyevi olmaya devam edebilirsiniz. Dünyadaki en iyi 

müjde habercisi olabilirsiniz, ama yüreğinizde lütuf 

yoksa, kurtulmayacaksınız. Müjdeyi yayanlar, müjde 

tarafından yargılanacaklardır. Ya kurtulacak ya da son-

suza dek perişan olacak bir cana sahip olduğunuz için, 

kendinize dikkat ediniz. 

 

2. Tüm insanlarda olduğu gibi, sizde de günahlı 

eğilimleri olan düşkün bir tabiat vardır. Günahsız olan 
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Âdem kendine göz kulak olamadığı için günaha kapıla-

bilmişse, bizim ne kadar daha çok kendimize göz kulak 

olmamız gerekir. Nasıl küçük bir kıvılcım, tüm bir 

ormanın yanmasına sebep olabiliyorsa, sık sık tekrarla-

nan bir günah da başka bir günaha yol açmaktadır. En 

kutsal imanlılarda bile gurur, imansızlık, bencil hırs ve 

tüm diğer günahların kalıntıları bulunmaktadır. Saçma-

lık veya tutkular, bizi çok kolaylıkla ayartır ve o zaman 

doğrusunu araştırma gücümüz bozulur, hevesimiz soğur 

ve gayretimiz azalır. Ve eğer dikkat etmezseniz, hain 

yüreğiniz sizi aldatma fırsatını tez bulacaktır. Çoktan 

yok edildiğini sandığınız günahlar yeniden canlanacak. 

Çok zayıf ve günaha eğilimli olduğunuz için, kendinize 

çok dikkatle göz kulak olmanız gereklidir. 

 

3. Şeytan, özellikle sizi hedef aldığı için, kendinize 

dikkatle bakınız. Mesih'in hizmetkârı olarak, şeytan'ın 

gücüne büyük bir tehdit oluşturmaktasınız. Şeytan, sizi 

düşürebilirse, sürünüze kolaylıkla saldırabileceğini bili-

yor. En kurnaz teklifleri, en ısrarlı ayartmaları ve en 

şiddetli saldırılarını size karşı kullanmaya çalışacaktır. 

Şeytan, kendini ışık meleği olarak süsleyebilir. Şeytan 

en zeki insanların bile farkedemeyeceği bir yolla 

onlardan daha akıllı olup kolaylıkla galip gelebilir. 

Mesih'e ihanet ettiğiniz halde, imanınızda geliştiğinizi 

düşünebilirsininiz. Kurnaz balıkçı sizi yemle cezbettiği 

zaman, ne çengeli ne de olta ipini göreceksiniz; balık-

çıyı ise asla görmeyeceksiniz. Ve bu cezbedici "yem" 

sizin tabiatınıza öylesine uydurulmuş olacak ki, sizi 

elbette çekecek. Şeytan, sizin mahvınıza sebep olabilir-

se, o zaman sizi diğer insanların mahvına sebep olmak 

için kullanacak. Şeytan, sizin güvenilemez olmanız 
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veya günaha ayartılmanıza sebep olabilirse, ne kadar 

büyük bir zafer kazanmış olacak. İmanlı topluluğunu 

kınayarak, "Bu sizin kutsal müjde habercinizdir, öyle 

mi?" diyecek. Mesih'in önünde övünüp, "Ben senin en 

iyi hizmetkârlarını hainlere dönüştürebilirim." diyerek 

sizi Mesih'in çağrısını küçük düşürmekle suçlayacaktır. 

Bu nedenle kendinize iyi bakınız, ve Şeytan'a sizin 

düşüşünüzü zevkle seyretmesine fırsat vermeyiniz. 

 

4. Birçok insanlar tarafından dikkatlice seyredildiğiniz 

için, kendinize göz kulak olunuz. Herhangi bir kusuru-

nuz belli olursa herkes duyacak. Diğer insanlar fark 

edilmeksizin günah işleyebilirler, ama siz öyle yapa-

mazsınız. Bu nedenle şükretmeniz gerekiyor, çünkü 

fark edilmeksizin günah işleyememeniz, daha dikkatli 

olmanıza yardımcı olacaktır. Halkın dik bakışları  

önünde açıkça görülebilen biri olarak yaşayınız. En 

küçük hatanızın üstüne atılmaktan çok sevinç duyan 

kinci insanlar vardır. Kusur bulamazlarsa, onları uydur-

maya bile kalkabilirler. Bu nedenle bu kadar çok kötü 

niyetli seyirciler önünde nasıl yaşadığımıza çok dikkat 

etmeliyiz. 

 

5. Sizin günahlarınız büyük suç sayıldığı için kendinize 

göz kulak olunuz. 

 (a) Diğer insanlardan daha çok bilginiz olduğu 

için, günahınız büyük bir olasılıkla bilerek yapılmıştır. 

 (b) Sizin günahlarınız daha çok ikiyüzlülük 

içeriyor. Sizin göreviniz, günahın iğrençliğini açığa 

vurarak, ona karşı söz etmektir. Tek başına olduğunuz 

zaman günaha düşkün olmanız mümkün mü? İnsanların 
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önünde günahın düşmanı, ama gizlice onun dostu mu 

olacaksınız? 

 (c) Sizin günahlarınız, daha aldatıcıdır. Tüm 

imanlılar, Mesih'e bağlı olarak günaha karşı olduklarını 

ilân ediyorlar. Müjdeci olarak, o bağlılık daha sıkı 

olmalıdır. Günah veya yargılama hakkındaki her vaazı-

nız, birini vaftiz etmeniz, veya Rab'bin sofrasını 

sunmanız, tüm bu olaylar, Mesih'le olan bağılığınızı ve 

günahı inkâr etmiş olmanızı ima ediyor. Bütün bu 

şeyleri yaptıktan sonra kalbinizde küçük de olsa, güna-

hın bulunmasına izin verirseniz, ne kadar hain bir 

kimsesiniz! 

 

 6. İşleriniz özel lütuf gerektirdiği için, kendinize göz 

kulak olunuz.  Daha basit görevler yapmak için belki 

daha az yetenek ve kabiliyet yeterli olabilir. Fakat 

Müjde hizmetinde tam bir lütfa sahip olmalısınız. 

Tanrı'nın sizi gerçekten bu işi yapmak üzere çağırıp bu 

iş için sizi donattığına emin olmanız gerekir. Mesih'e 

yapabildiklerinden daha azını yaparak hizmet etmeye 

kalkan kişiler çoğu zaman kiliseye yıkım getirmişlerdir. 

Tanrı'nın mücadelelerine katılmak ve O'nun hizmetinin 

getirdiği yükü taşımak istiyorsanız, kesinlikle kendinize 

iyi bakmanız gerekmektedir. 

 

7. Tanrı'nın yüceliği, sizin göz kulak olmanıza bağlı 

olduğu için kendinize göz kulak olunuz.  Tanrı'ya ne 

kadar yakın olursak, başarısızlıklarımız O'nun adına o 

kadar az zarar getirecektir. Gerçek bir imanlı için Tan-

rı'nın yüceliği hayattan bile daha değerlidir. İnsanların, 

sizin günahlarınızın pisliğini, Tanrı'ya yüklemelerine 

razı olur musunuz? Sizin suçlarınız sayesinde, imanlı 
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kardeşlerinizin ne kadar kalp kırıklığına uğrayacaklarını 

düşününüz. Bu nedenle söylediğiniz tüm sözlere ve 

yaptığınız tüm hareketlere dikkat ediniz, çünkü Tan-

rı'nın bu dünyadaki onuru sizin sorumluluğunuzdur. Siz 

görevinizi beceremezseniz, Tanrı kendi şerefini koruya-

caktır ama sizin utancınızın kolay kolay ortadan kalk-

ması mümkün değildir.  

 

8. Yaptıklarımızın başarıya ulaşması için kendinize göz 

kulak olun. Tanrı, Müjde hizmetine uymayan kişileri 

çok nadir olarak bu hizmette barındırır.  

 

 (a) Tanrı'nın, O'nun adına değil, kendileri için 

yaşayan adamları kullanmasını bekleyebilir misiniz? 

Bazı insanlar, hizmetkârlığı bir meslek olarak değerlen- 

dirip bu "mesleğe" girerler; kendilerine saygı veya onur 

kazandırmak için, veya başka bencil sebepler için 

hizmetkâr olurlar. Tanrı'nın böyle bir hizmete bereket 

vermemesi, sizce şaşırtıcı olur mu? Böyle insanların 

yaptıkları işlerin  sonuçları, doğal sonuçlar olacaktır. 

 (b) İşinizi güvenilmez veya gayretsiz bir şekilde 

yaparsanız, başarılı olmayı bekleyebilir misiniz? Eğer 

imanınız ancak zihni, şevkiniz ancak duygu ise, müjde 

yaymanız hiç bir işe yaramayacaktır. Günahın iğrençli- 

ğini ve kutsallığın değerini hiç kavramamışsanız, 

günahkârları nasıl ciddi olarak tövbe etmeye çağırabilir-

siniz? Mesih'in yolunda yürümeyip kendi canınıza 

acımıyorsanız, nasıl başka insanlara Mesih'in yolunu 

göstererek onlara acıyabilirsiniz? Başka insanları kendi-

nizden daha çok sevmek mümkün değildir. Cehenne-

min varlığına inanmıyorsanız, insanları ona karşı 

uyaramazsınız. Eğer canların kurtulması için çabalamak 



 20 

istiyorsanız, kesin olarak Tanrı'nın Sözü'ne ve sonsuz 

hayata inanıp, kutsal ve gayretli bir hayat sürdürmeli-

siniz. Kendi canını ihmal eden bir kişi, diğer insanlara 

bakacak halde değildir. 

 (c) Şeytan'ın kölesi olup, ona karşı mücadele 

etmek mümkün mü? İmanlı olmayan biri, Şeytan'ın 

kölesidir. Bu nedenle, birçok din görevlisi, Mesih'in 

düşmanıdır. Belki Mesih ve Tanrı yolunda yürümek 

hakkında konuşuyorlar, ama gizli olarak O'na karşı 

gelmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Mesih'i seven 

ve O'na itaat edenlerle fanatik veya ikiyüzlü olarak 

iftira ediyorlar. En tehlikeli düşman, içten gelen 

düşmandır. Dışarıdan iyi bir müjde hizmetlisi gibi 

görünebilirler, ama dünyevilik, gurur, imansızlık ve 

kutsallıktan nefret, kalplerini doldurmuştur.  Günaha 

karşı söz etmek, onu kendi hayatında yenmekten daha 

kolay olduğu için, ikiyüzlüler samimi görünebilir. 

Şahsen gizli tutkulardan zevk almaya devam ederken, 

diğer insanların tövbe etmelerine sevinebilirler. Günahı 

ve Şeytan'ı insanın canını yok eden ve Mesih'in 

düşmanı olarak değerlendirip bu iki şeyden nefret 

etmeksizin, günaha ve şeytana karşı gerçekten mücade-

le edemezsiniz. Ama imansız biri, günahtan nefret 

etmek yerine onu daha çok sevmektedir. Böyle imansız 

bir adamın, Tanrı'nın çocuklarını yönetmesi, ve diğer 

insanlara bu dünyadan ve doğal benliklerinden 

vazgeçmelerini söylemesi hiç uygun değildir. 

 (d) Yaşayış şekli, vaazlarındaki sözlerine uyma-

yan bir adamı insanlar, ciddiye almazlar. Söylediği şey-

leri kişi kendi uygulamazsa, aslında bu şeylere katılma-

dığı izlenimini oluşturur. Biri, bir koltukta otururak 

dinlenirken evin yandığını söylerse, insanlar, şaka 
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olduğunu düşünürler. İnsanlar, duyduklarından ziyade, 

gördüklerine inanmaya hazırdırlar. Sizin bencil, dünye-

vi veya dikkatsiz olduğunuzu, görürlerse, günaha karşı 

vaazlarınızı boş laf olarak değerlendireceklerdir. Böyle 

davranmakla sanki onlara, "Yaşam yolu budur”. Hiç 

zarar veya tehlike yok," demiş olursunuz. Kötü sözleri 

ya da hareketleri düzeltmezseniz, veya insanlara Me-

sih'e ihtiyaçları olduğunu söylemezseniz, insanlar bu 

şeylerin önemsiz olduğunu düşüneceklerdir. Ayrıca bu 

insanlar sizin yüzünüzden, daha kutsal bir biçimde 

yaşayan müjde hizmetlilerini de: "Siz bizimle gülüp 

şakalaşıyorsunuz, ama onlar yargılama ve cehennemden 

söz ederek bizi rahatsız ediyorlar." gibi sözlerle eleşti-

receklerdir. İnsanlar, sizin ancak para için vaaz verdiği-

nizi düşünecekler. Pazar günü Mesih'i yayıp, hafta boyu 

kendi istediği gibi yaşayan bir adam, Mesih'in hizmet-

kârı olmaya layık mı? 

 Son olarak, çabalarınızın başarılı olmasının 

tamamıyle Mesih'in bereketine bağlı olduğunu hatırla-

yın. Mesih, sadık hizmetçilerine onlarla birlikte olacağı-

na, Kutsal Ruh'un içlerinde olacağına, onların ağızları 

aracılığıyla Tanrı'nın konuşacağına ve Şeytan'ın onların 

önünde yenileceğine söz vermiştir. Sadık olmayan hiz-

metçiler için, böyle sözler verilmemiştir. Aslında 

sadakatsizlik, Tanrı'nın sizi bırakmasına ve tüm 

çabalarınızı mahvetmesine sebep olacaktır.  Tanrı belki, 

kendi isteğine göre, sizi halkına biraz yarar getirmek 

için kullanabilir, ama bu genelde böyle değildir. Bu 

prensip, belirli bir dereceye kadar gerçekten Tanrı 

yolunda yürüyen ama gerilemiş olan hizmetkârlar için 

geçerli olabilir.   

 


