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



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

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

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



TANRI’NIN PLANI

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

Başlangıçtan beri, insanın yaratılışından bile 
önce, Tanrı’nın amacı, sahip olduğu ve 
Kendisinin olan her şeyi insanla 
paylaşmaktı. Ve kişisel müjdeciliğin gerçek 
kalıbı budur: sahip olduğumuz şeyi 
paylaşmak! “İnsanı kendi suretimizde,  

kendimize benzer yaratalım” dedi (Yaratılış 
1:26). Tanrı insanla kişisel varlığını, Kendi 
doğasını paylaştı. Bu, Tanrı’nın Kendisini 
insanla paylaşacağını bize ilk iyi haberdi. 

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



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

Hayret verici bir gerçek varsa o da Tanrı’nın 
paylaşan isteğinin sadece Adem’le sınırlı 
olmadığıdır. İnsan günah işlediğinde Tanrı 
üzüldü ama tutumu değişmedi. Yeniden 
yeryüzüne geldi ve insanla gelmekte olan 
Kurtarıcı’nın iyi haberini paylaştı. Yaratılış 
3:15’te bu iyi haberin ilk bildirimini 
görüyoruz. Tanrı, yılanla (İblis’le) 
konuşmaktadır ve “onun soyu senin başını 

ezecek” der. Tanrı burada Oğlu İsa 
Mesih’ten söz etmektedir. “Yılan (İblis),  

Adem’i günah işlemeye ayarttığında Adem’i  

ezdi. Ama Ben İblis’i ezmek için Oğlum İsa 

Mesih’i göndereceğim” diyordu.

Evet, Tanrı’nın paylaşan sevgisi hiçbir sınır 



tanımaz. Yuhanna 3:16’da, “Çünkü Tanrı  

dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu 

verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri  

mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama 

kavuşsun” sözlerini okuyoruz. Bu iyi bilinen 
ayet, Tanrı’nın kişisel müjdecilik kalıbının 
özünü oluşturur. Tanrı'nın sevgisi kişisel bir 
sevgidir, siz dahil bütün insanlar için olan 
verici ve paylaşıcı bir sevgidir.

MESİH'İN YAŞAMI 

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

İsa, Kendi işi ve misyonundan söz ederken 
şöyle dedi:

Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni,  

yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti.  



Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere 

gözlerinin açılacağını duyurmak için,  

ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rab’bin 

lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi  

(Luka 4:18-19).

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

Ya Rab, Senin iyileştiren ve kurtaran gücün 

olmasaydı, 

Oturduğum yer tepeler ve kaderim 

cehennem olurdu!

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



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

İsa’nın bir hedefi vardı: Kendisini 
gönderenin işini ve isteğini yapmak. Elçi 
Petrus, İsa’nın yaşamı ve hizmetinden söz 
ederken şöyle demişti: “İsa her yanı  

dolaşarak iyilik yapıyor, İblis’in baskısı  

altında olanların hepsini iyileştiriyordu.  

Çünkü Tanrı O’nunla birlikteydi (Elçilerin  

İşleri 10:38). Tanrı, günahları bağışlayarak, 
insanları Kendisine geri döndürerek 
Mesih’in içinde etkin oluyordu.

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

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



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

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

İLK HIRİSTİYANLAR’IN ÖRNEĞİ

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



cennette Babası’nın sağında oturmaktadır. 
Ama insanlarla iyi haberi paylaşma planı 
Mesih’le bitmediği için Tanrı’ya 
şükrediyorum. Mesih aynı görevi elçilere ve 
öğrencilerine aktardı. Onlara, “Dünyanın her 

yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa 

duyurun” dedi (Markos 16:15). Bu buyruk 
sadece elçiler, müjdeciler, görevliler, vaizler 
ya da öğretmenler gibi küçük bir grup için 
değildir. Bu buyruk hepimiz içindir.

Ama İsa elçilerini nasıl gönderdi? Mesih, 
Babası’na ettiği duasında, “Sen beni  

dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları  

dünyaya gönderdim” dedi (Yuhanna 17:18). 

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

Mesih’in bize aktarmış olduğu misyon 



budur. “Baba, tıpkı Senin Beni gönderdiğin 

gibi, Ben de onları gönderdim. Onları Beni 

koruduğun gibi koru. Onları Beni dinlediğin 

gibi dinle. Onlarla Benimle birlikte olduğun 

gibi ol” der gibiydi. Tanrı’nın mesajcıları 
olduğumuzun bilincine varmak harikulade 
bir şey değil midir?

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

paylaşmaya nasıl son verebilirim?” deyişini 
duyabiliyor musunuz?

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



İşleri 10:34-43).

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

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

Eskiden Afrika’da, bir avcı bir fil 



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

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

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



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

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

~ ~ ~


