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Başlangıç

Bu Kitap Mesih’in İncil’de anlattığı bir öykü
hakkındadır. Bu öykü kayıp olan bir oğul
hakkındadır. Kendi benliğinin istekleri peşinden
giden bir oğul, her şeyini kaybedip sefalete
düşer ve pişmanlıkla evine döner. Geçen
zaman boyunca ise babasının kalbi bir oğul
kaybetmenin acısı ve kırıklığı içindedir.

Bu öyküde Tanrı’nın değişmeyen sevgisi
hakkında ve pişmanlıkla kendisine dönenleri
nasıl lütufkar bir şekilde bağışladığını, bir
karşılık ya da bir bedel ödemek gerekmeksizin
günahı nasıl affettiğini ve günahkârı nasıl sevgi
ile bağışladığını öğreneceksiniz.

Tanrı Mesih İsa hakkında daha fazla
öğrenmenize yardım etsin ve Tanrı Sözü’nü
çalıştığınız zamanı bereketlesin.
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Luka 15:11-32

İsa, “Bir adamın iki oğlu vardı” dedi. 12
“Bunlardan küçüğü babasına, ‘Baba’ dedi, ‘Malından
payıma düşeni ver bana.’ Baba da servetini iki oğlu
arasında paylaştırdı.
13
“Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini
toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefahat içinde bir
yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti. 14 Delikanlı
her şeyini harcadıktan sonra, o ülkede şiddetli bir kıtlık
baş gösterdi, o da yokluk çekmeye başladı.
15
Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından
birinin hizmetine girdi. Adam onu, domuz gütmek
üzere otlaklarına yolladı. 16 Delikanlı, domuzların
yediği keçiboynuzlarıyla karnını doyurmaya can
atıyordu. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi.
17
“Aklı başına gelince şöyle dedi: ‘Babamın nice
işçisinin fazlasıyla yiyeceği var, bense burada açlıktan
ölüyorum. 18 Kalkıp babamın yanına döneceğim, ona,
Baba diyeceğim, Tanrı’ya ve sana karşı günah
işledim. 19 Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık
değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et.’ 20 “Böylece
kalkıp babasının yanına döndü.
Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü, ona
acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü.
21
Oğlu ona, ‘Baba’ dedi, ‘Tanrı’ya ve sana karşı
günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya
layık değilim.’
22
“Babası ise kölelerine, ‘Çabuk, en iyi kaftanı
getirip ona giydirin!’ dedi. ‘Parmağına yüzük takın,
ayaklarına çarık giydirin! 23 Besili danayı getirip kesin,
yiyelim, eğlenelim. 24 Çünkü benim bu oğlum ölmüştü,
yaşama döndü; kaybolmuştu, bulundu.’ Böylece
eğlenmeye başladılar.
11
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“Babanın büyük oğlu ise tarladaydı. Gelip eve
yaklaştığında çalgı ve oyun seslerini duydu. 26
Uşaklardan birini yanına çağırıp, ‘Ne oluyor?’ diye
sordu.
27
“O da, ‘Kardeşin geldi, baban da ona sağ salim
kavuştuğu için besili danayı kesti’ dedi.
28-29
“Büyük oğul öfkelendi, içeri girmek istemedi.
Babası dışarı çıkıp ona yalvardı. Ama o, babasına
şöyle yanıt verdi: ‘Bak, bunca yıl senin için köle gibi
çalıştım, hiçbir zaman buyruğundan çıkmadım. Ne var
ki sen bana, arkadaşlarımla eğlenmem için hiçbir
zaman bir oğlak bile vermedin. 30 Oysa senin malını
fahişelerle yiyen şu oğlun eve dönünce, onun için
besili danayı kestin.’
31
“Babası ona, ‘Oğlum, sen her zaman
yanımdasın, neyim varsa senindir’ dedi. 32 ‘Ama
sevinip eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardeşin
ölmüştü, yaşama döndü; kaybolmuştu, bulundu!’ ”
25

4

Mesih İsa meseller kullanarak öğrencilerine öğretiş veriyor.
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Bölüm – 1

Meseller
Muhtemelen cevap verilmesi gereken önemli
sorulardan biri “Hristiyan hayatı –Tanrı’nın
yönlendirdiği bir hayat nasıldır?” sorusudur.
Sonuçta Tanrı bu yaratılış üzerinde etkindir;
sorumludur. Yaratılışa, evrene, dünyamıza,
geleceğe, sonsuzluğa Tanrı hükmeder. Tanrı
her şeyin sahibi olması sebebi ile her şey
üzerinde etkindir; kendi tasarılarına göre her
şey üzerinde işler. Sizi seven Tanrı ile birlikte
yaşamayı öğrendiğinizde, bir Hristiyan olarak
size önderlik eden Tanrı ile yaşamayı
öğrendiğinizde, günahlarınızın bağışlanmasını
tadar, canınızda esenliği yaşarsınız. Bu,
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yaşamınızdaki her şeyde bereketlendiğiniz bir
yaşamdır. Mesih İsa “Siz O’nun egemenliğinin
ardından gidin, o zaman size bunlar da
verilecektir” demiştir (Luka 12:31).

Bir Hristiyanın hayatında Tanrı’nın nasıl
çalıştığını açıklamak için meseller* dediğimiz
öyküleri kullanmak, Mesih’in öğretiş
yöntemlerinden biridir. Örneğin Mesih “Göklerin
Egemenliği şuna benzer” diyerek söze başlar
ve o konuda bir öykü anlatır. Böylece anlattığı
öyküde insanların yaşamından,
tecrübelerinden, aile durumlarından ve
gündelik yaşamlarından bahseder. Mesih’in
konuştuğu çoğu kimseler çiftçi, gündelikçi gibi
kimselerdi. Böylece Mesih anlattığı mesellerde
ürün yetiştirmek, hayvanları gütmek gibi
gündelik yaşamdan örnekler kullanmıştır. Bazı
öykülerinde işçiler ve onları kiralayan
patronları, aile içindeki oğulların ve kızların
yaşamlarına değinmiştir. Bütün mesellerde
amaç, Tanrı tarafından yönlendirilen bir
yaşamın nasıl olduğunun anlaşılmasıdır.

* Göksel anlamları olan dünyasal öyküler.
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Mesih İsa bizim iyi çobanımızdır.
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Mesih halka meseller kullanarak öğretmeyi
tercih etmiştir. Bu şekilde Tanrı’nın
önderliğindeki bir yaşamı, dinleyenler için daha
kolay anlaşılır hale getirmeye çalışmıştır.
Kuşkusuz böyle konuşmasının bir amacı vardır.
Öncelikle Tanrı’yı göremezsiniz; ve bu durumda
Tanrı’nın size olan sevgisini nasıl
öğreneceksiniz ve böylece Tanrı’nın size
rehberlik etmesini bekleyeceksiniz? Mesih’in
meseller ile kullanarak öğretiş vermesi,
dinleyicilerin mesajı daha iyi kavramalarına
yardım etmiştir. Böylece Mesih’i dinleyenler
kolayca anlayıp Müjde’yi yaşamlarında
uygulayabileceklerdi. Öyküdeki gerçeği
yaşamaları için, Tanrı’nın düşüncesinin geçerli
olduğu bir şekilde yaşamayı öğrenebilmeleri
için meseller pratik öğretiş yolu olmuştur.
— Hristiyan yaşamının ne olduğunu anlamak
ve buna göre yaşamak, Tanrı’nın
rehberliğinde bir yaşam hakkında dünyaya
tanıklık vermek olur. Yaşamlarınız ancak bu
şekilde “Hristiyan yaşamı nasıldır?”
sorusuna bir cevap olabilir.
— Tanrı’yı göremeyiz. Bu yüzden Mesih
Müjde’yi öğretirken meseller anlatmıştır.
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Mesellerde insan yaşamları, aile, çalışma
hayatı gibi gündelik yaşamdan örnekler
kullanılarak, göksel bir amacın ve mesajın
dünyasal örneklerle kişilerin yaşamlarına
yerleşmesi amaçlanmıştır.

— Bu şekilde Müjde gerçeğinin yaşamlara
uygulanması için Tanrı’nın yönlendirdiği bir
yaşamın kişilerce kolay anlaşılır olmasını
sağlamıştır.

Mesih’in meseller kullanmasının diğer bir
amacı da, dinleyicilerin anlatılan öyküyü
kafalarında kolayca resmedebilmeleridir.
“Hristiyan hayatı nasıldır?” diye merak eden
kimseler, meseller aracılığı ile kolayca
öğrenebilirler. Benzer şekilde insanların ‘Her
durumda dindarlığa yaraşır şekilde işlemek’ ya
da ‘En doğru bir şekilde yaşamak çalışmak’ ya
da ‘Tanrı’nın halkı içinde olduğundan emin
olmak ve tecavüz veya cinayet gibi şeytanı
şeylerden uzak durmak’ gibi konulara Tanrı’nın
Müjde’deki düşüncesinden bakabilmeyi
öğretmek açısından meseller faydalı olmuştur.
Böylece meseller aracılığı ile cevaplanan bütün
sorular, Kutsal Kitap’ta “Yasa” denilen şeyin
yanlış anlaşıldığının cevabıdır. “Yasa” bir
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Tanrı Musa’ya On Emir verdi.
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kurallar bütünüdür. Size yapmanız gerekenleri
ve yapmamanız gerekenleri söylediği gibi,
itaatsizlik ettiğiniz durumda size ne olacağınız
söyler. Böylece Mesih Tanrı’nın önderlik ettiği
bir şekilde Hristiyan hayatı yaşamanın Yasa’yı
tutmaktan daha öte bir şey olduğunu
göstermiştir. Ve bunu anlatmak için meselleri
kullanmıştır.

Böylece Mesih Müjde’yi ruhsal anlamlarıyla
öğreterek, Hristiyan yaşamının kurallar
tutmaktan daha öte bir şey olduğunu ortaya
koymuştur. Tanrı bizlerin yaşamlarına sevgi ile
girer ve bizleri sevgisi ile doldurur; ancak bunu
bizler Yasa’yı tutarak sağlayamayız. Romalılar
Mektubu (3:21-22) “21 Ama şimdi Yasa’dan
bağımsız olarak Tanrı’nın insanı nasıl
aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler
buna tanıklık ediyor. 22 Tanrı insanları İsa
Mesih’e olan imanlarıyla aklar. Bunu, iman
eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur” diye
yazar. Tanrı’nın bizi kabul etmesi için olduğunu
düşündüğümüz işler yaparak, Tanrı ile birliktelik
yaşamı başlamış olmaz. Tanrı ile yaşam,
samimi iman ve güvenle ile başlar. Bizler kendi
yaptığımız işlerden dolayı değil de, Mesih’in
bizin için yaptığı iş sebebiyle Tanrı’nın bizi
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sevdiğine ve kabul ettiğine iman ettiğimiz
zaman Hristiyan olarak yaşamaya başlarız.

İnsanlar Kutsal Kitap’ın Tanrı’nın sevgisi
hakkında ne dediğini işittikleri zaman,
inanılması zor olduğunu düşünüyorlar. İnsanlar
Tanrı’nın sevgisi ve bağışlamasını hakkında
duyduklarında “Güzel fakat bu kadar basit ya
da kolay olamaz! Tanrı’nın beni kabul etmesi
için yapmam gereken şeyler olmalı!” diye
düşünüyorlar. Tanrı’nın bizler için olan sevgisini
anlamamıza yardım etmesi için, Mesih bir baba
ve birbirlerinden tamamen farklı iki oğlu
hakkında bir mesel anlatmıştır. Bu adam
(baba) her iki oğlunu sevmiş ve kabul etmişti.
Bu çocuklar yürekten sevmenin ne demek
olduğunu anlamasalar da, bu adam her iki
oğlunu da yürekten sevmişti. Mesih’in anlattığı
bu mesel Luka 15:11-32 ayetlerinde kayıt
edilmiştir.
Bazen bu mesele “Kayıp Oğul Benzetmesi” de
denir. Ancak biz bu kitapta “Kalbi Kırılmış Baba
Meseli” olarak adlandıracağız. Bu meseli
okuduğunuzda, baba rolündeki kişinin Tanrı’nın
nasıl biri olduğunu ve oğulların da bizleri
resmettiğini görmeniz önemlidir. Bu meseli
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okurken dikkatli bir şekilde baba karakterini
inceleyip düşünün: bu meseldeki baba, sizin
inandığınız Tanrı’ya benziyor mu ya da bu
meseldeki baba, olduğunu düşündüğünüz
Tanrı’dan daha mı farklı? Diğer yandan bu
meseli çalışırken her iki oğuldan birine ya da
her ikisine benzeyen bir yönünüz olup
olmadığına dikkat edin. Bu meseldeki babanın,
her iki oğlunu da nasıl sevdiğine ve kabul
ettiğine iyi bakarsanız, bu mesel Tanrı’nın sizi
öyle sevip kabul ettiğini anlamanıza yardım
edecektir.

— Samimi Hristiyan yaşamını anlamada ve
bunu anlatmada, Tanrı merkezli bir yaşamın
(Tanrı ile paydaşlıkta bir yaşamın) Yasa’yı
tutmakla mümkün olmadığını bilmek
önemlidir.
— Kutsal Kitap, Tanrı’dan sevilip kabul
edilmemizin Mesih’in bizler için yaptığı işten
dolayı mümkün olduğunu öğretmektedir.

— Bu meseldeki baba karakterinden Tanrı’nın
nasıl biri olduğunu ve iki oğuldan da bizlerin
nasıl kimseler olduğunu öğreniyoruz.
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Bölüm Özeti – 1

Hristiyan yaşamının, Tanrı’nın rehberliği ile
devam eden bir yaşam olduğunu bilmek
önemlidir. Göremediğimiz Tanrı’nın bizi nasıl
sevdiğini görebilmemiz için, Mesih İsa aramıza
geldi, Müjde’yi duyurdu. Mesih bizlere meseller
anlatarak Müjde’yi anlamamızı ve Tanrı’nın
bize nasıl rehberlik etmek istediğini bilmemizi
sağladı. Meseller çiftlik ya da çiftçi ya da aileler
ve insanlar gibi görebileceğimiz resimleri
kullanarak Müjde’yi anlamamızı sağlayan
öykülerdir. Mesih bu yolla göremediğimiz
Tanrı’nın mesajını anlamamızı sağlamıştır.

Tanrı’da yaşam (Tanrı’yla yaşam) konusunu
anlamak çokları için zordur. Özellikle kişiler
Tanrı’nın sevgisini ve ilgisini doğru bir şekilde
yaşayarak elde edeceklerine inanıyorlarsa,
Müjde’ye inanmaları zordur. Tanrı’ya layık
olmak için yaptığımız işler aracılığı ile değil de,
bunlar olmaksızın Tanrı’da kabul edilip
sevildiğimizi anlamak birçokları için
anlaşılamaz bir durumdur. Mesih’in, kalbi
kırılmış baba meselinde anlamamızı
amaçladığı şey tam da budur: bizler Tanrı’nın

emirleri tam mükemmel bir şekilde yerine
getiremezken bile Tanrı bizleri seviyor. Tanrı
bizi kabul ediyor çünkü Mesih İsa bizler için
öldü.
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