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1. Sakat dilenci iyileştiriliyor
Elçilerin İşleri 3:1-10
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
- Hiç bacağını kırdın veya bir süre yürüyemedin mi? O zaman nasıl hissettin?
- İnsan hayatında sence sağlık mı para mı önemli? Bundan daha önemli bir şey var mı?
İsa göğe alındıktan sonra vaat edilen Yardımcı imanlılara gönderildi. – Bu Yardımcı kimdi?
İmanlılar Kutsal Ruh’la doldurdular ve bundan sonra Kutsal Ruh’un gücüyle Müjde’yi
duyurmaya başladılar. Yeruşalim’de ilk Hristiyan topluluğunda (yani cemaatte) üç binden
fazla kişi vardı. “Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. Her gün
tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç
ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı’yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab
de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.” (Elçilerin işleri 2:43,46-47)
Elçilerin İşleri 3:1-10
- Petrus ve Yuhanna nereye gittiler? (ayet 1)
Petrus ve Yuhanna tapınağa doğru ilerlemekteydi. Her gün Allah’ı övmek ve dua etmek
için oraya gidiyorlardı. Yahudiler günde üç kere dua ederlerdi.
- Onlar kiminle karşılaştılar? (ayet 2)
- Sakat adamın hayatı nasıldı?
Hayatında hiç̧ yürümemişti. Her gün olduğu gibi, o gün de, bütün gün oturup gelen
geçenlerden para dilenmek üzere oraya taşınarak getirilmişti. İnsanlardan para
dilenmesi gerekti, çünkü sakat olduğu için çalışamıyordu. Tapınağın yanı dilenmeye
uygun bir yer idi, çünkü her gün birçok kişi tapınağa dua etmeye gittiğinden, para
dilenecek birçok insan vardı.
-

-

-

-

Sakat adam, Petrus’tan ve Yuhanna’dan ne istedi?
Adamın en büyük ihtiyacı neydi?
Yiyecek almak için paraya ihtiyacı vardı. Yürümek de önemli, yani sağlığa da ihtiyacı
vardı. Fakat doğumundan beri sakat kalmaktan daha kötü bir sorunu vardı. Bu sorun
günahkâr olmaktı. Aslında, adamın (ve bizim) en büyük ihtiyacı günahtan kurtulmak,
bağışlanmaktır.
Petrus ona ne dedi? (ayet 6)
İsa Mesih’e iman etmek ve O’nun kefareti aracılığıyla günahların bağışlanması almak,
gümüş, altın ya da şifadan daha değerli bir şey. İsa Mesih sonsuz yaşam verir, bu
dünyadaki olan şeylerin hepsi ise son günde yok olur.
Kim sakat adamı iyileştirdi?
Petrus ve Yuhanna kendi gücüyle değil, Allah’ın gücüyle sakat dilenciyi iyileştiler. Yani
Allah onu iyileştirdi. Allah hastaları iyileştirebilir, çünkü O’nun gücü hastalıklardan ve
her şeyden üstündür. Şifa O’nun elinden gelir.
Adam neden iyileşti?
Allah bu mucize ile kendi gücünü ve yüceliğini gösterdi. Sakat adam hiçbir şey
yapmadı, şifa Allah’tan geldi. Yani adam kendi iman için iyileşmedi, Allah onu
iyileştirdi.
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-

Neden Petrus iyileşmek sormayan adamı iyileştirdi?

-

İyileşen adam ne yaptı? Neden sakat adam Petrus’u ya da Kutsal Ruh’u değil, Allah’ı
övüyordu? (ayet 8)
Adam Allah’ı övüyordu. Kime minnettar olduğunu biliyordu. Yani Allah bu büyük
mucize yaptı, O’ndan şifa geldi.
Sence adam iman etmeye ne zaman başladı?
İnsan bir mucize görünce her zaman iman etmeye başlar mı?

-

Bugünlerde bunun gibi mucizeler hâlâ meydana geliyor mu?
Neden insanlar mucizeleri merak ederler?
En büyük mucize nedir?
Rab İsa’nın günahlarımızı üstlenmesi en büyük mucizedir. Bu tam olarak Allah’ın
yaptığı iş, tıpkı adamı iyileştirdiği gibi.
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2. Petrus’la Yuhanna yüksek kurulun önünde
Elçilerin İşleri 4:1-22
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
- “İnsanlardan çok, Allah’ın sözünü dinlemek gerek.” (Elç. 5:29) Bu ayet hakkında sen ne
düşünüyorsun? Buna uymak kolay mı sence? Ne zaman buna uymalıyız?
Petrus ve Yuhanna tapınağa giderken sakat adamla karşılaştıklarında ne olduğunu hatırlıyor
musunuz? (Allah adamı iyileştirdi.) Adam iyileşir iyileşmez nereye gittiler? (Tapınağa gittiler.)
Adamı iyileştirdiği için Allah’ı yüceltip şükrettiler. Orada bulunan herkes olanları görünce
hayret içine kaldı. Petrus oraya toplanan insanlara Ifsa Mesih hakkında konuşmaya başladı.
Konuşmasına devam ederken kâhinler, tapınak koruyucularının komutanı ve diğer Yahudi
önderler de geldi.
Elçilerin İşleri 4:1-22
- Kâhinler, tapınak koruyucularının komutanı ve diğer Yahudi önderler Petrus’a ve
Yuhanna’ya neden kızdılar? (ayet 2)
Onlar Petrus ve Yuhanna’nın öğrettiklerinden hiç hoşlanmadılar. Rab İsa’nın ölümden
dirildiğine inanmıyorlardı ve Petrus’un ve Yuhanna’nın ya da herhangi bir kimsenin
halka O’nun dirildiğini öğretmesini de istemiyorlardı.
-

Yahudi önderler ne yaptılar? (ayet 3)
İmanlıların sayısı o gün ne kadar arttı? (ayet 4)
Biraz daha önce, Kutsal Ruh’un gelişi gerçekleştiğinde (yani Pentekost bayramında) üç
bin kişi İsa Mesih’e iman etmeye başladı. Şimdi sayısı 5000’e ulaştı.

-

Ertesi gün Petrus ve Yuhanna’ya hangi soru soruldu? (ayet 7)
Petrus nasıl bir cevap verdi? (ayet 9-10)
Petrus önderlere sadece Rab İsa sayesinde kurtulabileceklerini söyledi.

-

Petrus kimin gücüyle konuşmaya başladı?
Petrus Kutsal Ruh’un ona verdiği sözleriyle ve gücüyle İsa Mesih’e tanıklık etti.

-

Ayet 12’ye göre, bugünlerde çok yaygın olan “tüm dinler aynı” düşüncesi hakkında ne
düşünmeliyiz?
Petrus şöyle dedi: “Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka
hiçbir ad yoktur.” Yani sadece ve sadece İsa Mesih bizi günahtan ve günahın getirdiği
ölüm cezasından kurtarabilir. Biz de bundan emin olalım!

-

Önderler Petrus’un konuşması hakkında ne düşündüler? (ayet 13)
Önderler Petrus ve Yuhanna’ya ne emrettiler? (ayet 18)
Ifsa Mesih’in adıyla konuşmalarını ve öğretiş̧ vermemelerini emrettiler. Bunu, halkın,
Petrus ve Yuhanna’nın öğrettiklerine inanmasını istemedikleri için yaptılar.

-

Petrus ve Yuhanna neden önderlerin sözünü dinlemediler? (ayet 19-20)
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Önderlerin sözüne uymak, Allah’a itaatsizlik olurdu; Allah’a itaat etmek daha
önemlidir. “Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz” diye dediler.
Onlar Allah’ın yardımıyla Allah’a itaat ettiler. Bunu kendi güçleriyle yapmadılar ve
yapamadılar. Allah, başlarına dertler açılması pahasına da olsa, itaat edebilmeleri için
Kutsal Ruh’uyla onlara yardım etti.
-

Eğer sen Petrus ya da Yuhanna’nın yerinde olsaydın ne yapardın?

Rab Ifsa öğrencilerine kendisine inandıkları için acı çekmeyi beklemelerini söylemişti. Bu
sözler bugünkü Hristiyanlar için de geçerlidir. Rab İsa’ya iman ettiğinden ya da başkalarına
O’nun hakkında anlattığın için hapse atılmayabilirsin, ama mesela arkadaşlarından bazıları
seninle alay edebilir. Seni bırakabilirler. Kendinizi dışlanmış̧ ve yalnız hissedebilirsiniz. Bunun
gibi zor ve acı durumlarda bil ki, Rab İsa seninledir ve sana yardım eder. Kutsal Ruh elçilere
güç ve cesaret verdi. Aynı şekilde, Kutsal Ruh bizi de yüreklendirir.
İsa Mesih bize şöyle bir söz bıraktı: “Sizi havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin
önüne çıkardıklarında, ‘Kendimizi neyle, nasıl savunacağız?’ ya da ‘Ne söyleyeceğiz?’ diye
kaygılanmayın. Kutsal Ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir.” (Luka 12:1112)
Merak etmemize gerek yok, çünkü Kutsal Ruh bize cesaret verir!
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3. Hananya ve Safira
Elçilerin İşleri 4:32-5:14
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
İlk Hristiyan cemaat Pentikost gününde (yani Kutsal Ruh verildiğinde) oluşturmuştu. O gün
3000 kişi vaftiz oldu ve birlikte düzenli olarak öğretim ve dua için bir araya gelmeye
başladılar. Hristiyan cemaatte İsa’nın iradesi gerçekleştirilir. İsa Mesih şöyle dedi: “Birbirinize
sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.” (Yuhanna
13:35) İmanlı olmayanlar imanlılara karşı zulmederken cemaat zulmün bitmesini dua etmedi,
Allah’tan cesaret ve dayanma gücünü rica ettiler. Biz de Allah’tan sıkıntılı günlerde aynı
nitelikleri rica edebiliriz.
Elçilerin İşleri 4:32-5:14
- İlk Hristiyan cemaat (yani imanlılar topluluğu) nasıldı? (ayetler 32-35)
- Bugünkü cemaatler aynı mı, farklı mı?
- İmanlılar neden gönüllü olarak malını paylaşmak istedi? Bugünlerde aynı istek bulunur
mu? Kendi malından vermek neden zor?
- Hananya ve Safira neden bir mülk sattılar? Neden parasının bir kısmı kendine sakladılar?
Parayla ne yapmayı düşünmüş olabilirler?
Hananya ve Safira diğer insanların önünde göstermek istediler ki, olduğundan daha
kutsal, daha iyiler. Onlar iyi bir şöhret kazanmak istediler. Diğer insanlar/diğer
imanlılar onların cömertliğini ve Allah’a güvendiğini görsünler, diye düşündüler. Ancak
unuttular ki Allah her şeyi görebilir, O insanın yüreğini görür, ikiyüzlülüğünü görür.
-

Eğer Hananya ve Safira açıkça paranın bir kısmı kendilerine koymuş olsaydı, onlar
cemaate (yani imanlılar topluluğuna) kabul edilirdi mi?
Hananya ve Safira’nın asıl günah neydi? (ayetler 3-4)
Mülk paylaşmak ve para vermek gönüllü bir eylemdi. Hananya ve karısı Safira’nın
günahı bütün paralarını vermemek değil, paranın saklaması ve dürüst olmaması idi.
Onların günahı cimri olmak değil, sahtekarlıktı.

-

Onların cezası neydi? (ayet 5) Onlar neden cezalandırıldı?
Hananya ve Safira’ya gelen ceza Petrus’tan değil, Allah’tan geldi. Allah onları
cezalandırdı. Onların kaderi herkes için bir uyarı örneği oldu.

-

Bu metne göre Allah’a yalan söylemek ve Rab’bin Ruh’unu sınamak ne demek?
Biz hangi durumlarda Allah’a yalan söylemek isteyebiliriz? Kendi hayatından örneğin var
mı?
Allah’tan bir şey gizleyebilir miyiz?
Biz belki insanlardan günahlarımızı gizleyebiliriz, fakat Allah’tan gizleyebileceğimiz
hiçbir şey yoktur! Allah her şeyi görür ve bilir; Allah düşüncelerimiz, eylemlerimiz,
söylediklerimizin hepsini bilir. Fakat unutmayalım ki Allah her zaman tövbe eden ve
günahlarını itiraf eden kişiyi affetmeye hazırdır! İsa Mesih bütün günahlarımız için
öldü!

-
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-

-

Ayet 11 şöyle der: “İnanlılar topluluğunun tümünü ve olayı duyanların hepsini büyük bir
korku sardı.” Niçin? Eğer sen o zaman yaşasaydın, korkar mıydın?
Eğer Hananya ve Safira’nın günahı ortaya çıkartılmasaydı, cemaat hayatında ne gibi
sorunlar çıkabilirdi?
Hananya ve Safira’nın yaptığı günah neden bağışlanmadı? (Bunu unutma: günahın
bedeli ölümdür!)
Bu metin bize çok ağır gelebilir. Allah’ın bu kadar sert olduğunu görmekten rahatsız
olabiliriz. Neden onlar ölmeliydi, neden affeden Allah onları affetmedi? Bu metin
bunun gibi sorular kafamızda yaratabilir.
Kutsal Kitap’tan bunun gibi ceza ile ilgili başka örnekler aklına geliyor mu? (Mesela Eski
Antlaşma’da Lut’un karısı Allah’ın buyruğuna uyumayıp geriye bakınca öldü. (Yaratılış
19:17,26) Ya da Musa Allah’ın buyruğuna uyumadığı için vaat edilen ülkeye varamayıp
ondan önce öldü. (Çölde sayım 20:7-12)

Kutsal Kitap’a göre Allah günahtan nefret eder, çünkü O tamamen kutsaldır. Günah çok ciddi
ve ağır bir şey, ve her zaman günahın sonucu var. Sadece ve sadece İsa Mesih’e dayanarak
Kutsal Allah’a yaklaşabiliriz. Romalılar 5:8 şöyle der: “Tanrı ise bizi sevdiğini şununla
kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.”
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4. Elçilere yapılan baskılar
Elçilerin İşleri 5:14-42
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
Petrus’la Yuhanna ve diğer elçiler Ifsa Mesih hakkında konuşmaya devam ettiler. Ayrıca birçok
kişiyi de O’nun adıyla iyileştirdiler. Mucizelerle Allah’ı ve O’nun gücünü gösterdiler, çünkü
elçiler Allah’ın gücüyle mucizeler yaptılar. İsa Mesih’e inanan ve topluluğa katılan erkek ve
kadınların sayısı giderek arttı.
Elçilerin İşleri 5:14-42
-

-

-

Neden Yahudi önderleri kızdılar? (ayetler 15-17)
Önceden Yahudi önderlerinin ö ğ retişlerini dinleyip onlara itaat eden halk, artık
elçilerin ö ğ retişini izlemeye başlamıştı. Yahudi önderler bunu fark edince çok
kıskandılar.
Yahudi önderleri ne yaptılar? (ayet 18)
Elçiler şaşırdılar mı, korktular mı -ne düşünüyorsun?
İsa’nın onlara daha önce söylediği sözleri Luka kitabından okuyalım: “Ama bütün bu
olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi havralara teslim edecek, zindanlara
atacaklar. Benim adımdan ötürü kralların, valilerin önüne çıkarılacaksınız.” (Luka
21:12) Yani Rab Ifsa, öğrencilerine kendisine inandıkları için acı çekmeyi beklemelerini
söylemişti.
Fakat zor durumda Rab onları bırakmadı, bizi de bırakmaz. İsa Mesih’in şu vaadini
hatırlayalım: “Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım.” (İbr.
13:5)
Rab onlara ne şekilde yardım etti? (ayet 19)
Rab’bin bir meleği geceleyin zindan kapılarını açtı ve onları serbest bıraktı.
Melek onlara ne yapmalarını söyledi? Saklanmalarını mı?
Hayır! Melek onlara tapınağa geri dönmelerini ve Rab Ifsa sayesinde nasıl sonsuz
yasama kavuşulacağını duyurmalarını söyledi. Elçiler gün aydınlanmaya başladığında
tapınağa gittiler ve kendilerine söyleneni aynen yaptılar. Onlar bildiler ki, “İnsanlardan
çok, Allah’ın sözünü dinlemek gerek.” (Elç. 5:29)

Aynı zamanda Başkâhin ve diğer Yahudi önderler bir araya gelmişler. Elçileri getirtmeleri için
zindana görevliler gönderdiler.
- Neden görevliler elçileri getiremediler? Önderlere ne anlattılar? (ayetler 22-23)
- Bu sözleri işiten insanlar ne düşündüler? (ayet 24)
Sonra biri anlattı ki, hapse atılan elçiler tapınakta halka öğretiyor. Bunun üzerine elçiler bir
kez daha tutuklanıp önderlerin huzuruna çıkarıldı.
- Elçiler neyle suçlandı? (ayet 28)
- Elçiler nasıl savundular? (ayetler 29-32)
“İnsanlardan çok, Allah’ın sözünü dinlemek gerek.” Onların yanında her şeyi yaratan,
ebedi Allah vardı ve Allah’a uymak doğrudur.
İstanbul Luteryen Kilisesi – www.luteryenkilisesi.org
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Ayrıca elçiler günahların Rab İsa Mesih aracılığıyla affedilebileceğini açıkladılar.
-

-

-

-

Kurul üyeleri ve Yahudi önderleri bu sözleri işitince çok öfkelendiler! (ayet 33) Neden? Ne
yapmak istediler?
Onlar İsa Mesih’in Allah’ın Oğlu olduğuna ve O’nun dirilişine inanmıyorlardı, bu yüzden
onlara göre, İsa’nın günahları affedebileceğini söylemek çok korkunç bir şeydi. Çünkü
onlara göre, sadece Allah günahları affedebilir.
Onlar o kadar öfkeliydiler ki, elçileri öldürmek istediler.
Sonra ne oldu? Elçiler öldürüldü mü?
Önderlerden biri olan Gamaliel diğer önderlere şöyle dedi: “Bu adamlarla uğraşmayın,
onları rahat bırakın! Çünkü bu girişim, bu hareket insan işiyse, yok olup gidecektir. Yok
eğer Tanrı’nın işiyse, bu adamları yok edemezsiniz.” (ayetler 38-39)
Gamaliel’in sözleri ne demekti? Bu ayetler bize Allah’ın işi hakkında ne öğretir?
Gamaliel’in sözlerinin etkisi nasıldı? (ayet 40)
Onun sözleri diğerlerini yatıştırdı ve elçileri öldürmemeye karar verdiler. Onun yerine
elçileri kamçılattılar ve İsa’nın adından söz etmemelerini emrettikten sonra onları
serbest bıraktılar.
Elçiler bundan sonra sustular mı? Konuşmayı bıraktılar mı?
Hayır! Elçiler Allah’ın yardımıyla ve Kutsal Ruh’un verdiği cesaret ve gücüyle müjdeyi
yaymaya devam ettiler. Müjde’nin yayılması Allah’ın işidir! İnsanlar bunu
engelleyemez! Müjdenin yayılması dünyanın sonuna kadar sürecek. Kitap şöyle der:
“Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her
yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir.” (Matta 24:14)

Tıpkı Kutsal Ruh elçilere güç ve cesaret verdiği gibi, bizi de cesaretlendirir. Müjde, “iyi haber”
demektir. İsa Mesih’in öldüğü ve dirildiği için günahlarımızın ödenmesi bizim için çok iyi
haberdir! İsa Mesih’te sonsuz hayatımız var! Allah herkesin kurtulmasını ister. Beni, seni,
aileni, arkadaşlarını yanına çağırır ve herkese günahların bağışlanması ve ebedi hayatı sunar.
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5. İstefanos
Elçilerin İşleri 6:8-7:60
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
Elçiler müjdeyi duyurmaya devam ettiler. Elçilerin yapacağı çok iş vardı, bu yüzden cemaatte
maddi işlerle ilgilenmek için yedi adam seçildi. “Tanrı’nın sözünü yayma işini bırakıp maddi
işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Bu nedenle, kardeşler, aranızdan Ruh’la ve bilgelikle dolu,
yedi saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. Biz ise kendimizi duaya ve Tanrı
sözünü yaymaya adayalım.” (Elç. 6:2-4) Bu adamlardan biri İstefanos’tu. Bu ‘yardım etme’
işine ‘diyakonya’ denir, Grekçe olan ‘hizmet etme’ kelimesinden gelir.
Elçilerin İşleri 6:8-7:60
- İstefanos nasıl bir adamdı? (ayetler 5 ve 8)
İstefanos iman ve Kutsal Ruh’la dolu biriydi. O halk arasında büyük belirtiler ve
harikalar yapıyordu. İstefanos kendi gücüyle değil, Allah’ın gücüyle harikalar
yapıyordu. Allah’ın lütfuyla ve kudretle dolu olduğu için böyle şeyler yapabilirdi.
-

-

-

-

-

-

Yahudi önderler neden İstafanos’tan nefret ettiler? (ayetler 9-10)
Onlar kıskanıp korktular, çünkü imanlıların topluluğu büyüyordu ve İstefanos büyük
harikalar yapıyordu. Ayrıca İstefanos Kutsal Ruh’un yardımıyla onlardan daha
bilgeliydi.
İstefanos hakkında ne gibi yalanlar söylendi? Neden? (ayetler 11-14)
İstefanos söylemediği ve yapmadığı şeylerle suçlandı. Yahudi önderler hem onu hem
de İsa Mesih’e iman edenlerin sayısının artmasını durdurmak istediler.
Hiç senin hakkında yalan söylendi mi? Evetse, nasıl hissettin?
İstefanos’un yerinde olsaydın kendini nasıl savunurdun?
İstefanos yalanlara karşı ne dedi? Kendini savundu mu?
İstefanos uzun bir konuşma yaptı. O kendini savunmadı, Yahudi önderlere müjde
duyurmaya başladı ve onlara İsa’nın Kurtarıcı olduğunu anlattı.
İstefanos ilk önce İsrail halkının bütün tarihini anlattı, Rab Allah’ın İsrail halkını nasıl
koruduğu ve kurtardığını anlattı. Sonra İstefanos, Yahudilerin ‘Adil Olan’ı’ öldürdüğünü
söyledi.
İstefanos’un konuşmasında İsa Mesih ile ilgili ipucular bulunur. Bunlar ne?
Yahudi halkının atası İbrahim (ayetler 2-8), halkını kıtlıktan kurtaran Yusuf (ayetler 916) ve halkını vaat edilmiş ülkeye yöneten Musa (ayetler 17-43), onların hepsi İsa
Mesih’in ve O’nun yaptıklarının ön belirtisidir.
Önderler İstefanos’un konuşmasını işittiklerinde ne düşündüler?
Önderler çok fazla öfkelendiler. Genellikle insanlar müjdeyi duyunca ya Allah’a yönelir
ya da tamamen Allah’a karşı olurlar.
(Mesela Elç 2:38-41 Petrus’un konuşmasından sonra insanlar Allah’a yöneldiler.)
İstefanos ne gördü ve ne dedi? (ayetler 55-56)
İstefanos gözlerini göğe dikip Allah’ın görkemini ve Mesih İsa’yı gördü. İsa gerçekten
vaat edilmiş Mesih’ti, çünkü Allah’ın sağında oturuyor.
İstanbul Luteryen Kilisesi – www.luteryenkilisesi.org
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-

İstefanos neden İsa’yı görebildi?

-

Yahudi önderlere göre İstefanos’un suçu neydi? Ceza neydı? (ayetler 57-58)
Bu önderler, İsa’nın Allah olduğuna inanmıyorlardı ve İstefanos’un söylediklerinin
Allah’a yapılmış bir hakaret olduğunu düşündüler. Bunun cezası idam cezasıydı.
(Yasa’nın tekrarı 17:2-7) İstefanos yasaya göre cezalandırıldı; bu yüzden o kentten
dışarı atıp taşlandı.

-

İstefanos Rab’be yakardı. Bu dua kimin duasına benziyor? (ayetler 59-60)
İsa Mesih çarmıhta çok acı çekmesine rağmen, Allah’ın insanları affetmesini istedi!
Buna benzeyen sözler kullanarak İstefanos da Allah’a dua etti.
Ayet 59 ile Luka 23:46 birbiriyle karşılaştır.
Ayet 60 ile Luka 23:34 birbiriyle karşılaştır.
Kutsal Ruh İstefanos’a iman gücünü verdi. Ayrıca İstefanos, son nefesine kadar Kutsal
Ruh’un verdiği sevgiyle kendinden nefret edenleri bile sevip onlar için dua etti.
Senden nefret edenler için dua edebilir misin? Buna kimden yardım isteyebilirsin?

-

İstefanos ilk Hristiyan şehitti ve İsa Mesih’e inandığı için hayatını kaybetti. Başından beri İsa
Mesih’ten ve O’na iman edenlerden nefret edenler var ve sonuna dek öyle olacak. İsa Mesih
kendini takip edenlere, yani imanlılara, kolay bir hayat vaat etmedi. Tam tersi, zorluk ve
zulüm olacağını söyledi. Buna rağmen İsa Mesih’i tanımak hayatımızın en önemli ve güzel
şeyidir, çünkü sadece İsa Mesih’te günahların bağışlanması ve ebedi hayat vardır! Zor
zamanlarda İsa Mesih bizi yüreklendirir ve avutur, bizi tek başına bırakmaz. Kutsal Kitap
şöyle der: “Buna göre kendinizi nasıl savunacağınızı önceden düşünmemekte kararlı olun.
Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki, size karşı çıkanların
hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir şey diyemeyecek.” (Luka 21:14-15)
Bugünlerde de birçok ülkelerde İsa Mesih’e iman edenler zulüm edilir. Ölüm tehlikesi içinde
olan, hapse atılan, aileleri tarafından dışlanan ve dövülen birçok imanlılar bulunur.
(Şu linkte bulunan harita zulüm gören Hristiyanların yerlerini gösterir:
https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/wwl-downloads/)
Biz bütün zulmedenler için dua edebiliriz ve aynı zamanda ülkemizde İsa Mesih'e inanma
özgürlüğüne sahip olduğu için Allah'a şükredebiliriz.
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6. Filipus ve Etiyopyalı
Elçilerin İşleri 8:26-40
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
İsa Mesih göğe yükselmeden önce öğrencilerine şöyle söylemişti: “Ama Kutsal Ruh üzerinize
inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört
bucağında benim tanıklarım olacaksınız.” (Elç 1:8) İstefanos öldükten sonra Yeruşalim’deki
imanlılara baskı ve saldırı dönemi başladı. Bundan dolayı imanlılar komşu bölgelerine dağılıp
orada müjde duyurmaya başladılar. Bu şekilde zor durumun olumlu tarafı da vardı!
Filipus, İstefanos gibi Yeruşalim cemaatinin yardım etme işine seçilmiş biriydi (Elç 6:5).
Filipus Yeruşalim’den Samiriye kentine gidip orada yaşayanlara Mesih’i tanıtmaya başladı.
(Haritada Samiriye kentini bulun.)
Elçilerin İşleri 8:26-40
- Filipus Samiriye’deyken bir gün ona bir melek seslendi. Melek ne dedi? (ayet 26)
Samiriye’de Filipus’u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar, hep
birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Şimdi Allah onu bu güzel ortamdan güneye
doğru, çöl yoluna yolladı.
- Filipus ne düşünmüş olabilir? Sence Filipus için Allah’a güvenmek ve O’nun Sözüne uymak
kolay mıydı?
-

-

-

-

Filipus duyduğu sözlerine uyup güneye gitti. Çöl yolunda kiminle karşılaştı? (ayet 27)
(Etiyopya’yı haritada bulun.)
Karşılaştığı bu Etiyopyalı bir hadım nasıl bir adamdı? Hadım neden bu çöl yolundaydı?
(ayetler 27-28)
Hadım, Etiyopya Kraliçesi Kandaki’nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün
hazinelerinden sorumluydu. Yani oldukça önemli ve sözü sayılan bir adamdı.
Tapınmak için Yeruşalim’e gelmişti.
Etiyopyalı hadım arabasında (at arabasında) ne yapmaktaydı? (ayet 28)
Etiyopya’nın kendi dinleri ve ilahları vardı. Bu hadım neden Yahudilerin Tanrısıyla
ilgilendi?
Filipus hadım’a ne sordu? Neden? (ayet 30)
Hadım nasıl cevapladı? (ayet 31)
Hadım Kutsal Yazılar’ı okuyordu, fakat okuduklarını anlamadı.
Allah neden Filipus’u daha önce (hadım Yeruşalim’i ziyaret ettiği zaman) yardım etmeye
göndermemişti?
Hadıma göre ayetler 32-33 kimden söz etti? (ayet 34)
Bu ayetler aslında kimden söz ediyor? Ve O’nun hakkında ne anlatıyor?
Peygamber Yeşaya’nın yazdığı sözler İsa Mesih’ten ve O’nun çarmıha gerildiğinden söz
eder. Filipus hadıma Kutsal Yazılar’ın bu ayetlerden başlayarak İsa’yla ilgili müjdeyi
anlatmaya başladı.
Hadım neden bu ayetleri anlayamadı?
İstanbul Luteryen Kilisesi – www.luteryenkilisesi.org
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-

-

-

-

Filipus ayetleri açıkladıktan sonra hadım ne istedi? Neden? Ne oldu? (ayet 36-38)
Hadım İsa Mesih’i Kurtarıcı olarak kabul edip vaftiz oldu. Yani hadım kurtarıldı!
Allah’ın Sözü Kutsal Ruh aracılığıyla işte böyle çalışır: Söz iman yaratır ve İsa Mesih’in
Kurtarıcı olduğunu açıklar.
Vaftiz neden önemli?
Vaftizde bize kurtuluş armağan edilir ve biz Allah’ın çocuğu oluruz. Kutsal Kitap şöyle
der: “İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.” (Markos
16:16)
Biz Kutsal Kitap’ı neden okumalıyız? Okuduklarımızı anlamıyorsak, kimden yardım
isteyebiliriz?
Bizim için Kutsal Kitap okumak çok önemli, çünkü Kutsal Kitap bize İsa Mesih’i, O’nda
olan kurtuluşu ve Allah’ın iradesini tanıtır. Tabii ki okuduklarımızı anlamak da önemli.
Kutsal Ruh Allah’ın Sözünü açıklar ve o yüzden biz okumadan önce dua edebiliriz ki
Kutsal Ruh bize yardım etsin. Ayrıca cemaatte anlatma işi pederlerin ya da diğer
öğretmenlerin görevi. Anne babana da sorabilirsin ya da başka iman kardeşlerine.
Sonunda “Hadım sevinç içinde yoluna devam etti”. Hadım niçin seviniyordu?

Etiyopyalı hadım sevinçle memleketine dönüp oradaki insanlara müjdeyi paylaştı. Biz de
aynısını yapalım; sevinçle yaşama devam edip her fırsatta insanlara İsa Mesih’i tanıtalım!
Bunu kendi gücümüzle yapmamıza gerek yok, çünkü Kutsal Ruh bize güç ve akıl verir ve yol
gösterir.
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7. Petrus Lidda’da
Elçilerin İşleri 9:32-43
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
İsa Mesih ve O’nun dirilişiyle ilgili iyi haber, yani müjde, inanılmaz bir hızla yayılmaya başladı.
Dünyadan ayrılmadan önce, İsa Mesih elçilere bütün cinler üzerinde ve hastaları iyileştirmek
için güç ve yetki vermişti. İsa öğrencilerine şöyle demişti: “Size doğrusunu söyleyeyim, benim
yaptığım işleri, bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır.” (Yuhanna
14:12) Öğrenciler bunu tam anlamamıştı, fakat daha sonra İsa’nın dediğini kendi gözleriyle
gördüler; Kutsal Ruh’un aracılığıyla büyük mucizeler meydana geldi ve insanlar imana geldi.
Elçilerin İşleri 9:32-43
-

-

-

-

-

-

-

-

Petrus nereye gitti? Neden? (Haritada Lidda kentini bulun.)
Lidda kenti Yeruşalim’den 40 km uzaktaydı. Orada da İsa Mesih’e iman edenlerin bir
cemaati oluşturulmuştu. Petrus dolaşıp Yeruşalim’e yakın kentlerde oturan iman
kardeşlerini ziyaret ediyordu.
Petrus Lidda’da kiminle karşılaştı? (ayet 33)
Petrus’un en önemli görevi İsa Mesih’i henüz tanımayan insanlara müjdeyi duyurmak
idi. Kutsal Ruh bu görev için Petrus’a güç ve hikmet veriyordu.
Eneas’ın problemi neydi?
Petrus ona ne dedi? (ayet 34)
Petrus sekiz yıldır felçli olan Eneas’ı iyileştirdi. Petrus bu mucizeyi kendi gücüyle değil,
Allah’ın gücüyle yaptı. Yani Allah Eneas’ı iyileştirdi, şifa Allah’tan geldi.
Sen ne düşünüyorsun, bundan sonra Eneas’ın hayatı nasıl değişmiş olabilir?
Bu mucizeden sonra o bölgede ne oldu? (ayet 35)
İyileşen Eneas’ı görenler, onu iyileştiren İsa Mesih’e inanmaya başladılar. İşte
mucizelerin amacı budur: İsa Mesih’e iman yaratmaktır.
Yafa kentinde kim yaşıyordu? (ayet 36)
Tabita nasıl bir kadındı? (ayet 36)
Tabita İsa Mesih’e inanıyordu (“İsa öğrencisi” denir) ve her zaman iyilik yapıp
yoksullara yardım ederdi, mesela giysiler dikerdi.
Hiç biri sana iyilik yaptı mı, sana yardım etti mi? Kendini nasıl hissettin o zaman? Biz
birbirimize ne gibi iyilik yapabiliriz?
Tabita’ya ne oldu? (ayet 37)
Yafa’da oturan öğrenciler kimi çağırdılar? Neden?
Petrus’u çağırdılar. Nedeni biz bilemiyoruz. Belki kendilerini avutmak için, belki
yardım ya da mucize beklediler.
Petrus oraya gelince ne yaptı? (ayet 39-40)
Kim Tabita’yı ölümden diriltti?
Bir kez daha Allah büyük mucize yaptı, Tabita’yı ölümden diriltti! Bunu Petrus
aracılığıyla yaptı.
Biz bu olaydan ölüm hakkında ne öğrenebiliriz?
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-

-

Allah ölümden üstündür! İsa Mesih ölüp dirilmekle ölümün gücünü yendi! Bir ilahide
şöyle seslenir: “İsa Mesih dirildi, ölümüyle ölümü yendi ve mezarlarda olanlara yaşam
verdi!”
Bu mucizeden sonra o bölgede ne oldu? (ayet 42)
Olay tüm Yafa’da duyuldu ve birçokları İsa’ya inandı. Mucizenin hedefi yine iman
yaratmak idi.
Bu mucizeden sonra Tabita'nın hayatı nasıldı sence?

-

Petrus mucizeden sonra ne yaptı, eve döndü mü? (ayet 43)
Petrus, Simun adında bir dericinin evinde kaldı. Bu neden ilginç bir detay? Çünkü
Simun Yahudi değildi ve o yüzden Yahudiler tarafından hor görülürdü.

-

Petrus’un eylemleri, İsa Mesih’in eylemlerine nasıl benziyor?
İsa Mesih dünyada yaşadığında aynı mucizeler yapıyordu. O’nun yaptığı mucizeler ve
O’ndan sonra elçilerin yaptığı mucizeler gösterdi ki İsa Mesih gerçekten ölümün ve
hastalığın gücünü yendi!

-

Petrus neden karşılaştığı insanlara yardım etti?
Okuduğumuz metinde Petrus üç kişi ile karşılaştı: felçli Eneas, ölü Tabita ve ırk için hor
görülen Simon ile. Allah Petrus aracılığıyla hepsine yardım etti, öyle ki Eneas iyileşip
yürüyebildi, Tabita ölümden dirildi ve Simon değerini hissedebildi.

-

Neden Allah her defa mucize yapmıyor?
Ne tür bir mucize görmek istersin?
En büyük mucize nedir?
En büyük mucize günahlardan kurtuluştur. Bu mucize Kutsal Vaftiz aracılığıyla ve
Rab'bin Sofrası'nda ve müjde duyurulduğunda tekrar ve tekrar gerçekleşir. Aslında
bundan başka mucizelere ihtiyacımız yok! İsterse Allah başka mucizeleri de
gösterebilir, ancak neye odaklandığımız belli olsun.

-

Bugünlerde müjde nasıl yayılır? Müjde yayılsın diye sen ne yapabilirsin?
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8. Petrus Kornelius’un evinde
Elçilerin İşleri 10:1-48
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
- Tarihi değişen bir olay ya da olayları hatırlıyor musun?
(Mesela İsa’nın doğuşu ve dirilişi, keşif yolculukları 1400-1600 yılında, vs.)
Birazdan okuyacağımız metin tarihi değişen bir olay hakkındadır. Allah iki görümde farklı
yerde olan iki kişiye önemli bir mesaj verip onları çok önemli bir olay için hazırladı.
İsa Mesih ve onun öğrencileri Yahudiler idi. Yahudi halkının Allah’ın seçtiği halkı olduğu için
onların Allah’ın verdiği özel kuralları vardı. Bu kurallar diğer insanlara Yahudilerin Allah’ın
özel halkı olduğunu gösterdi. Mesela Yahudi olmayanlarla birlikte yemek yemek yasaktı ve
sadece belli hayvanlar yenirdi, bazılarının yenmesi yasaktı. Elçiler de Yahudi oldukları için bu
kurallara uyarlardı, fakat yavaş yavaş öğrendiler ki kurallar ve kurtuluş müjdesi ayrı şeyler.
Kurtuluş müjdesi sadece Yahudilere değil, bütün dünyaya yayılmalıydı.
Elçilerin İşleri 10:1-8
- Kornelius kimdi? Nerede oturuyordu? Mesleği neydi? Nasıl bir adamdı? (ayet 1-2)
Kornelius 600 askerin yüzbaşıydı. Yahudilerin Allah’ına, gerçek Allah’a inanıyordu.
- Bir gün Kornelius nasıl bir görüm gördü? (ayet 3)
- Melek Kornelius’a ne dedi? (ayet 4-6)
- Melek uzaklaştıktan sonra Kornelius ne yaptı? (ayet 7-8)
- Kornelius neden meleğin söylediğine inandı?
Elçilerin İşleri 10:9-22
- Petrus Yafa’da neredeydi ve ne yapmaktaydı?
Hatırlıyorsunuzdur, Petrus Tabita’yı dirilttikten sonra Yafa’da kaldı. Petrus derici
Simun’un evindeydi ve dua etmek için dama çıktı. Biz bundan öğrenebiliriz ki, dua ve
Allah’ın rehberlik yapması birlikte bir bütün oluşturur. Dua etmek her zaman
önemlidir!
- Petrus nasıl bir görüm gördü? (ayet 11-16)
- Görümde bir ses Petrus’a ne dedi? (ayet 13)
- Petrus nasıl bir cevap verdi? (ayet 14)
- Petrus neden bu görüm görünce şaşırdı?
Görümde olan hayvanların hepsi - dört ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar- bayağı
ya da murdardı ve Allah’ın kurallarına göre bunların yenmesi yasaktı (Levililer 11).
- Petrus hâlâ görümün anlamını düşünürken kimler geldi? (ayet 17)
- Petrus neden onlarla yola çıktı? (ayet 19 ve 22)
Elçilerin İşleri 10:23-48
- Kornelius’un evinde kimler vardı? (ayet 24)
- Petrus bu insanları görünce görüm hakkında ne düşündü? Yani görümün anlamı neydi?
(ayet 28-29)
Petrus anladı ki, Allah herkesi eşit olarak sever! İsa Mesih bütün insanların günahları
için çarmıhta öldü, öyle ki herkes kurtulabilsin. Bu demek oluyor ki müjde herkese
aittir!
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-

-

-

-

Sence Allah neden bu dinsiz yani Yahudi olmayan kişileri (yani Kornelius’la onun ailesi ve
dostlarını) seçti? (ayet 30-33)
Petrus nasıl bir konuşma yaptı?
Petrus müjdeyi anlattı; kısaca İsa Mesih’in hayatını, öldüğünü ve dirildiğini anlattı. Son
olarak Petrus dedi ki, İsa’ya inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağışlanır. İmanın
ortasında her zaman İsa Mesih ve O’nun yaptıkları var.
Petrus daha konuşurken dinleyenlere ne oldu? (ayet 44)
Konuşmayı dinleyen herkes (erkekler, kadınlar ve çocuklar dahil!) iman etmeye
başladılar ve Kutsal Ruh bu iman edenlerin üzerine indi. Allah onlara Kutsal Ruh’u
verdi.
Petrus’la birlikte gelen Yahudi imanlılar neden şaşırdılar? (ayet 45-47)
Petrus’la diğer Yahudi imanlılar Kutsal Ruh’un görünür bir şekilde verildiğine tanıklık
ettiler. Tıpkı Pentekost gününde olduğu gibi “onların, bilmedikleri dillerle konuşup
Tanrı’yı yücelttiklerini duyuyorlardı.”
Petrus olayı görünce ne yaptı? (ayet 48)
Petrus için, Kutsal Ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesi
Allah’tan gelen bir belirti idi. Kutsal Ruh’u sadece Allah verebilir. Demek ki, şimdi Allah
bu insanların yüreklerinde iman yaratıp kendi çocukları olarak kabul etti. O yüzden
Petrus cesaretle onları İsa Mesih’in adıyla vaftiz etti.
Kutsal Kitap şöyle der: İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm
giyecek. (Markos 16:16)

Kornelius ile ailesi ilk Yahudi olmayan İsa Mesih’in adıyla vaftiz olan kişilerdi. Bu imanlılar
arasında tarihi değişen bir dönüm noktası oldu; bundan sonra müjde yeni bölgelere, Yahudi
olmayanlara da, duyurulmaya başlandı.

İstanbul Luteryen Kilisesi – www.luteryenkilisesi.org

17

9. Petrus tutuklanıyor
Elçilerin İşleri 12:1-19
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
Sene 42 idi. Yaklaşık on sene önce İstefanos adıyla olan Yeruşalim cemaatinin üyesi imanı için
öldürülmüştü. İstefanos’un öldürmesiyle başlayan baskı devam ediyordu. Şimdi durum daha
ciddiydi, çünkü ülkeyi yöneten Hirodes Agrippa elçileri öldürtmeye başlamıştı. Yakup’u
(Yuhanna’nın kardeşi) öldürttü ve şimdi Paskalya bayramı başlamak üzereyken Petrus’u da
tutuklandı. İmanlılar topluluğu zulüm gördüğü zor zamanlarda yine de toplanıp dua ediyordu.
İmanlılar pasif ya da ümitsiz değildi, çünkü İsa Mesih vaat ettiği gibi onlarla birlikteydi. Kutsal
Kitap’ta İsa Mesih şöyle diyor: “Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada,
aralarındayım.” (Matta 18:20)
Elçilerin İşleri 12:1-19
- Petrus kaçıncı kere tutuklandı?
Üçüncü kere. Bölüm 4 ve 5 önceki kerelerden bahsediyor. (Elç. 4:1-3, 18-21 ve 5:1720)
- Petrus bu kere neden tutuklandı? (ayet 3)
- Allah neden Yakup’u ölümden kurtarmamıştı?
- Hirodes ne yapmayı planladı? (ayet 4)
Herhalde Hirodes Petrus’u da öldürtmeyi planladı. Fakat Allah’ın Petrus için başka bir
planı vardı! Allah günlerimizin sayısını bilir ve O’nun hepimizin hayatı için iyi planları
var!
- Petrus Yeruşalim’deki cemaatin yöneticisiydi. Şimdi elçilerden biri, Yakup, öldürülmüş
ve cemaatin yöneticisi tutuklanmış. –Cemaat üyeleri ne düşünmüş ve hissetmiş olabilir?
(ayet 5)
Bütün dertler ve sıkıntılar Allah’a duayla getirmek çok doğru ve önemlidir. Yardım
Allah’tan gelir! Allah mutlaka dualarımızı duyar ve iyi ve doğru iradesine göre
dualarımıza cevap verir.
-

-

Petrus hapiste gözetim altında tutuldu. Kaç kişi onu gözledi? (ayet 4 ve 6)
Petrus dörder kişilik dört takım askerin gözetimine teslim edilmiş. O gece iki askerin
arasında uyuyordu ve kapıda nöbetçiler vardı. Ayrıca Petrus çift zincirle bağlıydı. Yani
insan gözüyle Petrus’un durumu ümitsizdi. Ancak Allah için ümitsiz bir durum yoktur,
O’na her şey mümkündür!
Rab’bin bir meleği Petrus’u nasıl kurtardı? (ayetler 7-10)
Melek Petrus’a, onun önünde yürüyerek yol gösterdi. Allah’ın gönderdiği bir melek
Petrus’u hapisten salıverdi, yani Allah bir melek aracılığıyla Petrus’u kurtardı.
Koruyucu melek çocuksu bir şey değil, o gerçektir. Allah’ın kutsal melekleri bizi de
korur.

-

Petrus ne zaman serbest olduğunu anladı? (ayet 11)
Petrus ancak dışarıda, sokakta serbest olduğunu anladı, çünkü hapiste meleğin
yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor, bir görüm gördüğünü sanıyordu.

-

Petrus hapisten kurtulduğunu anlayınca nereye gitti? (ayet 12)
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-

-

İmanlılar orada ne yapmaktaydılar? (ayet 12)
Onlar dua etmekteydiler.
Hizmetçi kız Roda kapıda Petrus’un sesini duyunca ne yaptı? (ayet 13-15)
Diğerler neden Roda’ya hemen inanmadılar?
Evde toplanmış kişiler mutlaka Petrus ve onun salıvereceği için Allah’a dua
etmekteydiler. Allah onların dualarına cevap verip Petrus’u kurtardı.
Hiç dualarına cevap aldın mı? Biz dualarımıza cevap aldığımızda cevabı anlıyor muyuz?
Cevap için Allah’a şükrediyor muyuz?
Petrus’un kaçışı Hirodes Agrippa’yı ve onun askerlerini nasıl etkiledi? (ayet 18-19)
Bu olaydan sonra Petrus’a ne oldu? (ayet 17)
Petrus “oradan ayrılıp başka bir yere gitti.” Büyük ihtimalle Petrus Antiokiya’ya gitti
(Gal. 2:11-14) ve Yakup (İsa Mesih’in kardeşi) Yeruşalim cemaatinin yeni önderi oldu.
Kutsal Kitap bu olaydan sonra Petrus’tan fazla bahsetmiyor. Petrus 65-67 yılında
Roma’da İstefanos gibi şehit olarak öldü.

Hirodes Hristiyanlara karşı çok zalimdi, fakat aniden kendisi de öldü. Ayet 23 şöyle anlatır: “O
anda Rab’bin bir meleği Hirodes’i vurdu. Çünkü Tanrı’ya ait olan yüceliği kendine mal etmişti.
İçi kurtlarca kemirilerek can verdi.”
Allah her şeyin ve her hükümdarın üstündedir, O’nun kudreti ebedidir. Buna bu karışık ve
huzursuz dünyada biz de güvenebiliriz!
Petrus’tan sonra Elçilerin İşleri Pavlus ile devam ediyor.
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10. İsa Saul’a görünüyor
Elçilerin İşleri 8:1-3, 9:1-20
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
- Hiç senin veya tanıdığın kişinin hayatında büyük bir değişim oldu mu?
Hayattaki değişimler olumlu ya da olumsuz olabilir: bir kaza, yangın, deprem, taşınma,
mezuniyet, evlenme vs. hayatını tamamen değiştirebilir.
İsa Mesih dirildikten ve göğe yükseldikten sonra, imanlılar müjdeyi paylaşmaya başladılar. İlk
Hristiyan şehidini hatırlıyorsunuzdur: İstefanos iman ve Kutsal Ruh’la dolu biriydi. O halk
arasında Allah’ın gücüyle büyük belirtiler ve harikalar yapıyordu. Yahudi önderler
İstefanos’tan nefret edip sonunda onu öldürdüler. Saul adlı Tarsuslu bir genç de İstefanos’un
öldürülmesini onaylamıştı. Saul havranın bir üyesiydi, kurallara ve buyruklara çok sıkı bir
şekilde uymaya çalışıyordu. Çocukluğundan itibaren Eski Antlaşma’yı ö ğ renmişti. Yahudi
yasasını en kü çü k ayrıntısına kadar biliyor ve hepsini uygulamaya çalışıyordu.
Fakat bu Allah’ın iradesi miydi? Biz de bunun gibi yaşamalı mıyız? Kutsal Kitap şöyle diyor:
“O’nun buyruğu Oğlu İsa Mesih’in adına inanmamız ve İsa’nın buyurduğu gibi birbirimizi
sevmemizdir.” (1. Yuhanna 3:23)
Elçilerin İşleri 8:1-3
- Saul’un hayatı nasıldı, hayatının amacı neydi? İnanlılara neden zulmetti? (bölüm 8:3)
Saul, Ifsa Mesih’e inananlara karşı büyük bir öfke duyuyordu. Birçok insanların
imanlılara katılması Saul’u kızdırıyordu. Bundan dolayı Saul imanlılar topluluğunu
kırmaya başladı ve imanlıları hapse atıyordu.
Elçilerin İşleri 9:1-20
- Saul neden Şam’a gitmek istedi? (bölüm 9:1-2)
- Ayet 2’deki “İsa’nın yolunda yürüyen” kişiler “İsa’ya iman edenler” demek. İman etmek,
hangi anlamda yolda yürümeye benzer?
Bir yolda sadece düşünerek yürünmez, gerçekten adım atmak da gerekir. İman da
yalnızca zihinsel bir bilgi değildir, iman bütün hayatımızı etkiler (“Kutsal Ruh’un
ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve
özdenetimdir.” Galatyalılar 5:22-23)
- Saul Şam’a giderken ne oldu? (Haritadan Şam kentini bulun.) (ayet 3)
Gidecekleri mesafe yüz altmış̧ kilometre idi. Saul tek başına gitmedi, diğer adamlar da
onunla yoldaydı. Herkes birdenbire gökten gelen güneşten daha parlak bir ışık
gördüler.
- Ses Saul’a ne dedi? (ayet 4) Konuşan kişi kimdi? (ayetler 4-6)
İsa Mesih’in kendisi, imanlılara zulmeden Saul’a konuştu. İsa şöyle dedi: “Saul, Saul,
neden bana zulmediyorsun?” Neden İsa böyle dedi? Çünkü imanlılara zulmetmek
aslında İsa Mesih’e zulmetmek demektir. Saul Allah’a hizmet ettiğini dü şü nü yordu,
fakat İsa Mesih’e zulmetmekteydi.
- İsa ne buyurdu? (ayet 6)
- Saul’la birlikte yolculuk edenler ışığı görünce ve sesi duyunca ne düşünmüş olabilir?
(ayet 7)
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-

-

-

-

Saul yerden kalkınca neyi fark etti? (ayet 8)
Saul kör olmuştu. O kendinin kibrini kırmalıydı. İsa’ya iman etmeden önce bizim
durumumuz da kör olanların durumuna benzer: karanlıktayız, yardım almadan yolu
bulamayız.
Saul Şam’da ilk günler ne yaptı? (ayet 9)
Saul üç gün boyunca hiçbir şey yiyip içmedi, yalnızca dua etti.
Şam’da Hananya adında bir İsa’nın öğrencisi vardı. Bir görümde İsa Mesih Hananya’ya
ne dedi? (ayetler 11-12)
Hananya neden Rab’be itiraz etti? (ayetler 13-14)
Hananya, Saul’un Yeruşalim’deki imanlılara kötülük yaptığını işitmişti, bu yüzden onu
ziyaret etmek istemiyordu! Hananya muhtemelen Saul'dan korkuyordu.
Sen Hananya’nın yerinde olsaydın, ne hissederdin ve düşünürdün? Nasıl bir cevap
verirdin?
İsa’nın cevabı neydi? (ayet 15)
İsa Saul’u seçmişti. İsa Hananya’ya şöyle dedi: “Bu adam, benim adımı öteki uluslara,
krallara ve İsrailoğulları’na duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır.”
Allah’ın bu dünyada herkes için planı var ve mutlaka bütün Allah’ın planları doğru
zamanda gerçekleşecek. Hananya Rab’be güvendi ve O’na itaat etti. Sence bu kolay oldu
mu?
Hananya Saul’un kaldığı eve gidip ellerini Saul’un üzerine koydu. O an ne oldu?
Hananya Saul’a “İsa Mesih gözlerini açsın” der demez Saul yeniden görmeye başladı.
İsa Mesih Saul’a tekrar görme yeteneğini verdi. Saul bunu kazanmak için hiçbir şey
yapamadı.
İsa’ya iman etmeden önce bizim durumumuz da kör olanların durumuna benzer, ancak
İsa bize iman armağan ettiğinde yeniden görmeye başlarız: hem günahlı olduğumuzu
hem de İsa’nın Kurtarıcı olduğunu görürüz. Bu Allah’ın yaptığı bir iş, o bize “görme
yeteneği” verir ve O bizi kurtarır!
Sonra Saul ne yaptı? (ayetler 18-19)
Saul, İsa Mesih’e iman edip vaftiz oldu ve onun hayatı tamamen değişti. Vaftizde biz
kurtuluş alıp Allah’ın çocuğu oluruz.
İsa Mesih düşmanları bile değiştirebilir, çünkü O’nun için hiçbir şey imkânsız değildir!
Belki de asla inanmayacağını düşündüğün bir arkadaşın veya akraban vardır. O zaman
Saul’u hatırlayıp onun hayatına bak. Umudun kaybolmasın, arkadaşın ve akraban için
dua etmeye devam et!

-

Saul İsa’ya iman ettikten sonra ne yapmaya başladı? (ayet 20)
Saul diri olan İsa Mesih’le karşılaştı ve bu karşılaşma onu tamamen değiştirdi. Saul’un
düşünceleri ve davranışı tamamen farklı oldu. Daha önce İsa’dan nefret ettiyse de,
şimdi İsa’nın Allah’ın Oğlu olduğunu duyuruyordu.

İsa Mesih’in sevgisi Saul’u canlandırdı. Bu olaydan itibaren Saul birçok yerleri ziyaret edip
müjdeyi duyuruyordu.
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11. Pavlus’un birinci yolculuğu
Elçilerin İşleri 13-14
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
- İyi bir haber alınca, onu yakınlarınla hemen paylaşmak istiyorsun, değil mi?
Aynı şey Saul’un hayatında da oldu. Saul İsa Mesih’le karşılaşıp imana geldi. Saul iyi haberi,
yani müjdeyi duyup vaftiz olduktan hemen sonra İsa’nın Allah’ın Oğlu olduğunu duyurmaya
başladı. Müjde yalnızca kendimize ait değildir, herkese yayılmalıdır, çünkü İsa Mesih herkesi
eşit olarak sever ve herkesi kurtarmak ister!
Şam’da oturan Yahudiler Saul’u öldürmeyi planlıyorlardı. O yüzden Saul Şam’dan kaçmak
zorundaydı. Fakat Allah’ın Saul için planları vardı. Hayatımızda, Allah her zaman kontrole
sahiptir. Belki sıkıntılarla karşılaşıyorsun, belki sınıfta hiç kimse seninle konuşmuyor, belki
kendini yalnız hissediyorsun. Fakat her şeyi kontrol eden Allah seni bırakmaz, seni terk
etmez! O mutlaka seninledir ve sana zor durumda yardım eder.
Elçilerin İşleri 13:1-3
Saul Şam’dan Yeruşalim’e gidip bir zaman oradaki inanlılarla birlikteydi. Sonra Saul
Barnaba’yla Antakya’ya gitti ve oradaki kilisede öğretmenlik yaptı. Bir kez Rab’be tapınıp oruç
tutarlarken Kutsal Ruh şöyle dedi: “Barnaba’yla Saul’u, kendilerini çağırmış olduğum görev
için bana ayırın.” Böylece Saul’la Barnaba müjdeyi başka yerlere yaymak üzere gönderildi.
- Müjdelemek kimin fikriydi? Bu görev ne zaman ilk defa verildi?
Müjdelemek (yani müjde yaymak), İsa’nın öğrencilerine verdiği son buyruktu. İsa şöyle
dedi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları
öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin;
size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her
an sizinle birlikteyim.” (Matta 28:18-20)
- Kim Barnaba’yı ve Saul’u çağırdı?
- Kimler Barnaba’yı ve Saul’u gönderdi?
Antakya’daki Hristiyanlar dua ettikten ve onların üzerine ellerini koyduktan sonra
onları gönderdi. Yani müjdeleme görevi için iki tür kişiler gerekir: gönderenler ve
gidenler.
- Müjdeleme görevi neden o kadar önemlidir?
Kutsal Kitap şöyle diyor: “Rab’bi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Ama iman
etmedikleri kişiyi nasıl çağıracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı
sözünü yayan olmazsa, nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse, sözü nasıl
yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi: “İyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir!”
(Romalılar 10:13-15)
Elçilerin İşleri 13:6-12, Kıbrıs’ta
Barnaba’yla Saul Barnaba’nın memleketi olan Kıbrıs’a yolculuk ettiler. Onlar adanın dört bir
köşesine gidip Müjde’yi duyurdular. Bu andan itibaren Saul’u Pavlus olarak adlandırılır.
Pavlus Saul’un Grekçe karşılığıdır.
- Barnaba ve Pavlus kimlerle karşılaştılar? (ayet 6-7)
- Onlar duyduğu müjdeye nasıl bir karşılık verdiler?
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Vali Sergius, Pavlus’un anlattığı Allah’ın Sözünü dinlemek istedi. Baryeşu ise valiyi
iman etmekten caydırmaya çalıştı.
Durum bugünlerde aynıdır yani inanç açısından insanların iki grubu var: İsa Mesih'e
inananlar ve inanmayanlar, O'nun Sözünü kabul edenler ve reddedenler. Oysaki İsa
herkesi eşit olarak sever ve herkesi kurtarmak ister!
Elçilerin İşleri 13:14-23 ve 38-39 ve 42-51, Pisidya Sınırındaki Antakya’da
Pavlus ve Barnaba Kıbrıs’tan ayrıldıktan sonra Perge’ye uğrayıp Pisidya sınırındaki
Antakya’ya yolculuk ettiler.
- Pavlus havrada nasıl bir konuşma yaptı?
Pavlus kısaca Allah’ın tarihte gerçekleşmiş kurtuluş planını anlattı ve İsa Mesih’in,
insanları Allah’a getirebilecek tek kişi olduğunu açıkça dile getirdi. (ayetler 38-39)
- İnsanlar nasıl tepki gösterdiler? (ayet 42-44)
Birçok kişi iman etmeye başladı. Allah’ın Sözü ne kadar kuvvetlidir! Allah’ın Sözü
gerçekten bizi etkiliyor. Kutsal Kitap Allah’ın Sözü hakkında şöyle diyor: “Ağzımdan
çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması
için onu gönderdiğim işi başaracaktır.” (Yeşaya 55:11)
- Pavlus ve Barnaba neden Antakya’yı terk etmek zorundaydılar? (ayet 50)
Elçilerin İşleri 14:1-7, Konya’da
Pavlus ve Barnaba, Konya’da da aynı şekilde Yahudilerin havrasına girip İsa Mesih hakkında
konuştular. Öyle etkili konuştular ki, hem Yahudilerden hem de Greklerden çok kişi iman etti.
- Ayet 4 bize ne öğretiyor?
Biz iman konusunda tarafsız olamayız. Ya İsa Mesih’e Allah’ın Oğlu ve Kurtarıcı olarak
iman ederiz veya O’nu reddederiz. İsa’nın kendisi şöyle diyor: “Benden yana olmayan
bana karşıdır.” (Matta 12:30)
- Pavlus ve Barnaba neden Konya’yı terk etmek zorundaydılar? (ayet 5)
Elçilerin İşleri 14:8-15, Listra’da
Listra’da yaşayanların kendi dinleri vardı. Birçok tanrıya inanıyorlardı; baş tanrısı Zeus’tu ve
bir diğeri Hermes’ti. Buradaki halk daha önce müjdeyi işitmemişti, fakat şimdi Pavlus ve
Barnaba onlara Rab Ifsa hakkında anlatmaya başladılar.
- Pavlus kiminle karşılaştı? Adam nasıldı? (ayet 8)
- Pavlus kötürümün imanını görünce ona ne dedi? Ve ne oldu?
Bir mucize oldu: kötürüm iyileşti! – Bu adamı kim iyileştirdi? Pavlus değil, Allah onu
iyileştirdi. Bu mucizeyi gören herkesin İsa Mesih'e inanmaya başladığını düşünmüyor
musunuz?
- İnsanlar ne yaptılar, nasıl tepki gösterdiler? (ayetler 11-13)
Allah hakkında söylenen tek bir söz bile yoktu, hiç kimse İsa Mesih’ten söz etmedi!
Yani mucizeler kendi başına insanları İsa Mesih’e iman etmeye yönlendirmez. İnsanları
İsa’ya yönlendiren tek bir şey müjdedir. Müjdeyi duyan herkes iman etmez, ancak iman
eden herkes müjdeyi duymuştu.
- Sonra Pavlus ve Barnaba ne yaptılar? (ayetler 14-15) Neden insanlara kızdılar?
Allah adamı iyileştirdi, o yüzden onur da sadece O’na verilmeli!
- İnsan müjdeyi duyunca ne yapmalı? (ayet 15)
Boş şeylerden vazgeçip yaşayan Allah’a dönmeli.
- Listra’daki Yahudiler Pavlus’tan nefret edip onu taşladılar ve onu ölmüş sanarak kentin
dışına sürüklediler. - Allah neden Pavlus’un ölmesine izin vermedi?
Allah Pavlus’u korudu!
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Sonunda, Pavlus ve Barnaba müjdeyi paylaştıkları yerlere uğrayarak Antakya’ya geri
döndüler. Onların birinci yolculuğu üç sene sürüyordu. Yoldayken onlar insanlara kendi
yaşam hikayesini anlatmadılar, İsa Mesih’in Kurtarıcı olduğunu vaaz ettiler ve birçok kişi
inanmaya başlayıp vaftiz oldu. Antakya’daki inanlılar topluluğu Allah’ın neler yaptığını, öteki
uluslara iman kapısını nasıl açtığını duyunca şükredip Allah’ı övdüler.
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12. Pavlus’un ikinci yolculuğu başlıyor
Elçilerin İşleri 15:36 – 16:19
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
Bir süre için Pavlus ve Barnaba Antakya’da imanlılarla kalıp Rab’bin sözünü müjdelediler.
Sonra ikinci seyahat planını yapmaya başladılar.
Elçilerin İşleri 15:36-41
- Pavlus’un ikinci yolculuğun amacı neydi? (ayet 36)
- Bu kere Pavlus kiminle yola çıktı? Neden Barnaba’yla değil? (ayetler 39-40)
Pavlus’la Barnaba’nın aralarında anlaşmazlık çıktı. Bundan dolayı Pavlus Barnada’yla
değil, Silas’la yola çıktı. Pavlus da sıradan insandı; hiç hata yapmayan ya da her zaman
herkesle aynı düşüncede olan değildi. Yine de, Allah müjdeyi sıradan insanlar
aracılığıyla yayıyordu ve günümüzde hâlâ sıradan insanları kullanıyor.
Bu kere Pavlus ve Silas yürüyek yolculuk yaptılar. Onlar Suriye ve Kilikya bölgelerini
dolaşarak inananlar topluluklarını pekiştirdikten sonra Listra’ya vardılar. Daha önceki kere
Pavlus orada öldürülmek üzereydi, fakat Allah onu korumuştu.
Elçilerin İşleri 16:1-19
- Listra’da onlara kim katıldı? (ayet 1)
- Timoteus nasıl biriydi?
- Sonra Pavlus, Silas ve Timoteus birlikte hangi şehre devam ettiler? Kim onları
yönlendirdi? (ayetler 7-8)
Kutsal Ruh Pavlus’u yönlendirdi, o isteğine göre yolculuk yapmadı.
- Allah bizi nasıl yönlendirir? Allah’ın bizi yönlendirmesinden emin olabilir miyiz?
Hayatından bir örnek var mı? Varsa paylaşmak ister misin?
Luka Troas kentinde onların grubuna katıldı. (Luka Elçilerin İşlerini yazan kişidir.)
- Pavlus Troas kentinde nasıl bir görüm gördü? (ayet 9)
- Görüm ne demekti?
Müjde Avrupa’da da yayılmalıydı. O yüzden Kutsal Ruh onları o tarafa yönlendirdi!
Pavlus, Silas, Timoteus ve Luka birlikte Makedonya’nın Filipi kentine yolculuk ettiler.
(Haritaya bakın, bugünlerde Yunanistan bölgesinde). Filipi’de Romalılar oturuyordu.
Birinci yolculuğunda Pavlus genellikle havraya gidip Allah’a tapınan kişilere mü jdeyi
paylaşırdı. Fakat şimdi havra yoktu (yani Yahudiler yoktu).
- Pavlus ve diğer adamlar nereye gittiler? (ayet 13)
- Irmak kıyısında kimlerle karşılaştılar?
- Lidya nasıl bir kadındı? Mesleği neydi? Allah’a kulak vermeyen biri miydi?
- Pavlus Allah’ın Sözünü öğrettiğinde ve İsa Mesih hakkında konuştuğunda ne oldu? (ayet
14) Lidya nasıl imana geldi, nasıl iman etmeye başladı?
Allah, Pavlus’un söylediklerine kulak vermesi için Lidya’nın yüreğini açtı. Bunun
anlamı nedir? Allah, Lidya’nın müjdeyi anlamasını ve Rab Ifsa’ya inanmasını sağladı.
Lidya’nın imana gelmesi, kendisinin yaptığı bir şey değildi, ama Allah’ın işiydi, çünkü
Rab Allah onun yüreğini açtı!
İstanbul Luteryen Kilisesi – www.luteryenkilisesi.org

25

-

Biz nasıl imana gelebiliriz?
İman Allah’ın verdiği armağandır. Kutsal Ruh Allah’ın Sözü, vaftiz ve Rab’bin sofrası
aracılığıyla iman yaratır.
Sonra ne oldu? (ayet 15)
Lidya ev halkıyla birlikte vaftiz oldu.

Pavlus ve onun seyahat arkadaşları Filipi’de Lidya’nın evinde kalıp müjdeyi yayılıyordu.
- Bir gün onlar dua etmeye giderken kiminle karşılaştılar? (ayet 16)
- Falcılık ruhu iyi miydi, kötü müydü?
- Biz Hristiyan olarak falcılık hakkında ne düşünmeliyiz?
Kutsal Kitap'a göre fal ve büyü ile uğraşmak açıkça yanlıştır, günahtır. Levililer 19:31
şöyle diyor: “Cincilere, ruh çağıranlara yönelmeyin. Onlara danışmayın, kirlenirsiniz.
Tanrınız RAB benim.” Ve Yasa’nın tekrarı 18:10-11 şöyle diyor: “Aranızda oğlunu ya da
kızını ateşte kurban eden, falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin
ruhlarına danışan kimse olmasın.”
Peki bizlere yönlendiriş sağlayacak bir şey var mıdır? Evet, vardır! Evreni yaratan,
senin ve hayatın hakkında her şeyi bilen, bilgeliği sınırsız ve her zaman doğru olan biri
var! O Allah’tır. Ve Allah’ın tavsiyeleri elimizde yazılı bir şekilde durmaktadır: Kutsal
Kitap. Allah şöyle diyor: “Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, Öğüt vereceğim
sana, Gözüm sendedir.” (Mezmur 32:8)
- Kötü ruha tutulmuş kız ne bağırdı? (ayet 17)
- Pavlus kıza ne dedi? Ve sonra ne oldu? Pavlus kimin gücüyle kötü ruhu kovdu? (ayet 18)
Kö tü ruh İsa Mesih’in adıyla hemen kızın içinden çıktı. Kız artık özgürdü̈ ! Kız kendisini
özgür kılamazdı, fakat Rab Ifsa Mesih bunu yaptı. Allah her türlü̈ insanı kurtarır!
Allah’ın gücü kötü ruhları kovabilir, çünkü O’nun gücü kötü ruhlardan ve her şeyden
üstündür!
- Kızın sahipleri onun değişmiş durumunu görünce ne düşündüler ve yaptılar? (ayet 19)
Kızın sahipleri çok sinirlendi çünkü kötü ruh kızı terk ederken bol para kazanma
umutları ortadan kalktı. Onlar öfke içinde Pavlus ve Silas’ı yakalayıp kent meydanına
sürüklediler.
Pavlus doğru yapmasına rağmen zorluklarla karşılaştı.
Bir dahaki sefere buradan devam edeceğiz...
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13. Pavlus’la Silas hapiste
Elçilerin İşleri 16:20-40
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
Pavlus ve Silas Filipi’deyken kötü ruha tutulmuş köle bir kızla karşılaşıp onun içinden kötü
ruhu kovdu. Kızın sahipleri çok kızdılar, çünkü artık para kazanamazdılar. Onlar öfke içinde
Pavlus ve Silas’ı yakalayıp kent meydanına sürüklediler ve onları dövdürdüler.
Elçilerin İşleri 16:20-40
- Pavlus ve Silas neden hapse atıldı? (ayetler 20-23)
Pavlus’la Silas doğru yapmalarına rağmen, yanlış suçlayarak hapse atıldı. Bu dünyada
beladan kaçınamayız, fakat İsa Mesih bizi asla yalnız bırakmaz, O her an bizimledir.
- Pavlus ve Silas hapishanenin neresine koyuldu? Neden? (ayetler 23-24)
- Pavlus ve Silas hapishanede ne yaptılar? Tedirgin oldular mı, ağladılar mı? (ayet 25)
Pavlus’la Silas hapiste acı içindeydiler, ama dua edip ilahiler söyleyerek Allah’ı
yücelttiler. Onlar Allah’a ve O’nun yardımına güvendiler. Allah iyidir ve O bilmeden
başımıza hiçbir şey gelmez.
- Onlar bunu nasıl yapabildiler yani zor bir durumda ilahi söylemek ve Allah’ı yüceltmek
nasıl mümkündü?
İsa Mesih bizi asla yalnız bırakmaz, O her an bizimledir. Pavlus ve Silas başı beladayken
Kutsal Ruh aracılığıyla güçlendirilmiş oldular.
- Sen zor bir durumda ne yapabilirsin?
Biz her zaman Allah’a yalvarabiliriz ve O’nun yardımına güvenebiliriz. Zor bir durumda
Kutsal Ruh bizi de yüreklendirir ve teselli eder.
- Hapishanede olan öbür tutuklular ne düşünmüş olabilir?
-

-

-

-

-

Allah nasıl Pavlus ve Silas’ı hapisten kurtardı? (ayet 26)
Şiddetli bir deprem, hapishanenin kapılarını açtı ve bütün tutukluların zincirleri
çözüldü. Her şeyi yaratan, gerçek ve yaşayan Allah böyle bir mucize yapabilir! Doğa ve
doğal koşullar da onun kontrolü altında!
Zindancı açık kapıları görünce ne yapmak istedi? Neden? (ayet 27)
Zindancı çok ama çok korktu, çünkü bütün tutukluların kaçtığından emindi. Ona, Paul
ve Silas'ı sıkı bir güvenlik altında tutması emredildi. Böylece onlardan ve diğer tüm
tutuklulardan sorumluydu. Bir mahkûm kaçarsa, zindan ölümle cezalandırılırdı.
Zindancı çok önemli bir soru sordu; neydi onun sorusu? (ayet 30)
“Kurtulmak için ne yapmam lazım?” Hâlâ bugünlerde birçok insan aynı sorunun
cevabını bulmaya çalışıyor. Fakat insan ne yapabilir ki? Fakirlere yardım etmekle mi,
iyi bir insan olmakla mı, dua etmekle ve kiliseye gelmekle mi kurtuluruz?
Pavlus’un cevabı neydi? Kurtulmak için ne yapmak lazım?
“Rab İsa’ya iman et!” Bu tek yapmamız gereken şeydir. Çok kolay ve çok basit. Sana
armağan edilen imanı kabul et ve Rab İsa’ya, çarmıhta günahların için ölen ve ölümden
dirilen Kurtarıcı’ya iman et! Bu, Hristiyan inancının ana noktasıdır!
Sonra ne oldu? (ayetler 32-34)
Zindancı Pavlus ve Silas’ı evine götürdü ve onlar ev halkına da müjdeyi anlattılar. Hepsi
inanıp vaftiz oldu. Sonuç çok mutlu oldu!
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Okuduğumuz metinde Allah iki mucize yaptı: O Pavlus’u ve Silas’ı hapisten kurtardı ve
zindancıyla ev halkını günahın getirdiği sonsuz ölümden kurtardı. Kutsal Kitap şöyle diyor:
“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin
hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (Yuhanna 3:16)
Öbür gün salıverilen Pavlus ve Silas, Filipi’den ayrılıp yeni insanlara müjde anlatmak için
başka kentlere gittiler. Filipi’ye yapılan ziyaret gayet zor olmuştu ama her şeye değer idi! Her
şey Allah’ın planındaydı. Filipi’de oluşturulmuş yeni Hristiyan topluluğunda her türlü insan
vardı ve onlar tabii ki birbirilerinden çok farkıydılar (mesela Lidya, falcı kız ve zindancı). Yine
de Allah hepsini kurtardı!
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14. Pavlus Atina’da ve Korint’te
Elçilerin İşleri 17:1-18:22
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
Pavlus ve Silas Filipi’den ayrıldıktan sonra Selanik ve Veriya kentine uğradılar. Gittiği her
yerde Pavlus Kutsal Yazıları açıklayarak İsa Mesih hakkında vaaz ediyordu: İsa Mesih
gerçekten Allah Oğlu’dur ve beklenen Mesih ve Kurtarıcı’dır.
Selanik’te Pavlus ve Silas yine zorluklarla karşılaştılar, çünkü Yahudiler öğretimlerinden
hoşnut olmadılar. Bu yüzden Pavlus ve Silas oradan kaçmak zorunda kaldılar.
Veriya kenti oldukça farklıydı. Oradaki insanlar Tanrı Sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her
gün Kutsal Yazılar’ı inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı. Bunu
yapmak doğrudur. Biz de öğretilenlerin Kutsal Kitap’a göre doğru olup olmadığını araştıralım.
Biz asla Kutsal Kitap’ın sözlerinden bir şey çıkartmayız ya da sözlerine bir şey katmayız. İsa
Mesih şöyle diyor:”Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan
kalkmayacaktır.”
Elçilerin İşleri 17:16-34, Atina’da
Veriya’dan sonra Pavlus Atina’ya vardı.
- Atina nasıl bir kentti? (ayet 16)
Atina kenti putlarla doluydu. Dünyanın en bilge kişileri ve felsefeciler orada
yaşıyordu ve insanlar kendi bilgeliğine inanıyorlardı.
Ancak Kutsal Kitap şöyle diyor: “Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz.
Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar. Oysa Mesih, çağrılmış
olanlar için –ister Yahudi ister Grek olsun– Tanrı’nın gücü ve Tanrı’nın
bilgeliğidir. Çünkü Tanrı’nın “saçmalığı” insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı’nın
“zayıflığı” insan gücünden daha güçlüdür.” (1. Kor. 1:23-25)
- Pavlus Atina hakkında ne düşündü? Kente hayran kaldı mı yoksa kendini nasıl
hissetti?
Atina kenti güzel binalarla doluydu. Grek tanrı ve tanrıçasına adanmış, altın, gümüş,
mermer ya da fildişinden yapılmış sunaklar, tü rbeler ve heykeller vardı. (Bunların
bazıları bugünlerde mü zelerde hâlâ sergilenmektedir.) Kentin güzel olmasına
rağmen Pavlus yüreğinde derin bir acı duydu, çünkü kent putlarla doluydu.
İnsanlar gerçek Allah’ı tanımazdılar ve onların İsa Mesih hakkında hiçbir bilgisi
yoktu.
- Pavlus bugün senin yaşadığın kenti ziyaret ederse, nasıl hissederdi?
Tabii ki aynı heykeller, sunaklar ve türbeleri göremez, ama yine de bir sürü̈ put
görürdü. –Bugünün putları neler mesela? Put ne anlama geliyor? Put, Allah’tan daha
önemli olan her şey olabilir; para, televizyon, bilgisayar, giyecek, arkadaş, şöhret vs.
- Pavlus’tan ne rica edildi? (ayet 19)
- Pavlus insanlara neyi öğretti?
Pavlus, Allah’ın her şeyin ve herkesin Yaratıcısı olduğunu vurguladı. Olup bitenlerin
her şeyi Allah’ın kontrolü altında. Ayrıca Allah’ın yargıç olduğunu dile getirdi ve
İsa’nın ölüp dirildiğini anlattı.
- Ayet 31’de bahsedilen “Kişi” kimdir?
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Pavlus’u dinleyen insanlar onun konuşmasına nasıl tepki gösterdiler? (ayetler 32-34)
Bazıları alay etti, bazıları daha çok dinlemek istedi ve bazıları da iman etti. İman
edenler vaftiz oldular ve böylece Hristiyan topluluğu kurulmuş oldu.
Durum bugünlerde hâlâ aynı, değil mi? İnsanlar, İsa Mesih'in ölümden dirilen Rab
olduğunu duyduklarında farklı tepki verirler. Ne yazık ki, herkes İsa Mesih'i Mesih
ve Kurtarıcı olarak kabul etmiyor.

Elçilerin İşleri 18:1-11, Korint’te
Bundan sonra Pavlus Atina’dan ayrılıp Korint’e gitti. Korint’te de Paul cesaretle İsa'nın Mesih
olduğunu kanıtladı.
- Pavlus Korint’te kimlerle karşılaştı? Onlar nereden ve neden Korint’e gelmişlerdi?
(ayetler 2-3)
- Pavlus’u dinleyen Korintliler müjdeye nasıl tepki gösterdiler? (ayetler 5-8)
- Pavlus bir gece nasıl bir görüm gördü? (ayetler 9-10)
Allah’ın kendisi Pavlus’u yüreklendirdi! O’na onunla birlikte olduğunu hatırlattı.
Çok güzel sözler ve çok büyük bir vaat! İsa Mesih bizi asla terk etmez, O her an
bizimledir.
- Allah bizi nasıl yüreklendirir?
Pavlus Korint’te 1,5 yıl kaldıktan sonra Efes’e ve Yeruşalim’e uğrayarak Antakya’ya döndü.
Onun ikinci yolculuğu yaklaşık üç sene sürdü.
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15. Pavlus’un üçüncü yolculuğu başlıyor
Elçilerin İşleri 18:23-19:40
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
Pavlus Antakya’da bir süre kaldıktan sonra yine yola çıktı. Galatya ve Frikya bölgesindeki
imanlıları ruhça pekiştirip Efes’e gitti. O zamanlar, Efes kenti çok önemli ve güzel bir liman
kentiydi, bölgenin başkentiydi. Kent, tanrıça Artemis tapınağı için çok ünlüydü.
Pavlus Efes'i önceki yolculuğunda ziyaret etmişti ama şimdi daha uzun kalmayı planladı.
Efes’te imanlılar ve onların topluluğu vardı; Priskilla ile Akvila da orada oturuyorlardı. Onlar
çadırcı olarak çalıştılar, fakat müjdeyi de duyurdular.
Elçilerin İşleri 18:23-26 ve 19:1-12, Efes’te
- Pavlus Efes’e varmadan önce başka bir misafir oraya geldi. Kim geldi? Nasıl bir
adamdı? (ayetler 23-25)
Apollos çok uzaktan, Kuzey Afrika’dan geldi. O’nun üstün bir konuşma yeteneği
vardı ve o İsa Mesih ile ilgili geçekleri doğru öğretti.
- Apollos’u dinleyen Priskilla ve Akvila, öğretisinde bir eksikliği fark ettiler. Neydi o
eksiklik? (ayet 25)
Apollo sadece Vaftizci Yahya’nın vaftizini bilip öğretiyordu. Vaftizci Yahya’nın
vaftizi, İsa’nın ölümü ve dirilişinden sonraki (Hristiyan) vaftizden ne şekilde
farklıydı? Vaftizci Yahya, İsa Mesih’in yolunu hazırlayan kişiydi. O, gelecek olan
Mesih’e hazırlık kapsamında, halkı günahlarından tövbe etmeye ve Ürdün
Nehri’nde vaftiz olmaya çağırıyordu. Yahya’nın vaftizi tövbeyi örnekleyen vaftizi,
oysaki Hristiyan vaftizinin daha derin bir anlamı vardır. Kutsal Kitap’a göre,
insanlar her zaman Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edilmeli. Sadece böyle
bir vaftiz Hristiyan vaftizidir. Vaftiz iman eden kişinin günahlarının bağışlanmasını
sağlar, kişiyi ölümden ve İblis’ten kurtarır ve ona ebedî kurtuluşu verir. Ayrıca
vaftizde Kutsal Ruh verilir.
-

-

-

Priskilla ve Akvila eksikliği fark edince ne yaptılar? (ayet 26)
Onlar Apollos’u yanlarına alarak, ona Tanrı yolunu daha doğru biçimde açıkladılar.
Biz de aynı şekilde davranmalıyız, eğer Kutsal Kitap’a göre yanlış ya da yetersiz
öğretme duyarsak.
Neden Hristiyan inancının temelini bilmek çok önemlidir? Biz doğru bilgiyi nasıl
öğrenebiliriz?
Doğru imanda kalmak için temelini bilmek lazım. Hristiyan inancının temelini
Kutsal Kitap’ı okuyarak ve kiliseye ayine katılarak öğreniriz.
Pavlus Efes’e gelince ne yaptı? (bölüm 19, ayetler 1-6)
Pavlus, vaftizin doğru anlamını açıklayıp onları vaftiz etti.
Kimin adıyla insanlar vaftiz edilmeli? Bu neden önemli?
Sonra Pavlus ne yapmaya başladı?
Rab’bin sözünü öğretmeye başladı. Önceleri, havrada Allah’ın Egemenliğini
öğretiyor, sonra bir dershanede iki yıl Rab’bin sözünü öğretiyordu.
Pavlus ayrıca ne yaptı? (ayetler 11-12)
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Pavlus’un yaptığı olağanüstü işlerinin hedefi neydi?
Pavlus kendi gücüyle değil, Rab İsa Mesih’in gücüyle olağanüstü işleri yapıyordu.
Bunları, insanlar İsa Mesih’i tanımayı öğrensinler, O’nun Allah olduğunu kabul
etsinler ve iman etmeye başlasınlar diye yapıyordu.
İsa Mesih’e olan inançta kötü ruhlar ya da büyücülük asla hiçbir rol almaz. İkisi
İsa’nın düşmanı olan İblis’in güçleri ve onlardan uzak durmalıyız. İsa Mesih
insanları kötü ruhlardan özgür kılabilir, çünkü O’nun gücü ve yetkisi her şeyden
üstündür.

Elçilerin İşleri 19:23-41, Efes’teki kargaşalık
Pavlus Efes’te üç sene kalıyordu. Sonra Makedonya ve Ahaya’dan geçip Yeruşalim’e gitmeye
karar verdi, fakat gitmeden önce bir şey daha oldu.
Efes’te birçok kişi tanrıça Artemis’e inanıyordu ve onların Artemis heykelinin küçük bir
gümüş modeli vardı. Kuyumcular bu ticaretten bol para kazandıkları için gayet memnundular.
Pavlus duyuruyordu ki tek gerçek bir Allah var; O dünyayı ve insanı yaratan, İsa Mesih’te
beden alıp bizim yanlış yaptıklarımız için ölen ancak dirilen ve ölümün gücünü yenen
Allah’tır. Hristiyan olan biz de, bu Allah’a inanırız. İsa Mesih’e inananlar kesinlikle putlara,
tanrıçalara vs. inanmazlar.
-

-

Efes’te neden bir kargaşa çıktı? (ayetler 25-27)
Bölgedeki insanlar Ifsa Mesih’e iman etmeye başladığında kuyumcuların satışları
düştü̈ .
Öfkeli kalabalığı kim sakinleştirdi? (ayet 35) Pavlus’a bir şey oldu mu?
Kargaşa müjdenin yaymasını durdurdu mu?
Efes’teki kargaşa bile müjdenin yaymasını durduramadı. Bu hâlâ aynı: hiçbir şey ya
da hiç kimse Allah’ın Sözünün yaymasını durduramaz!
Hristiyanlık hâlâ bugünlerde tehdit olarak görülür mü?
Belki İsa'ya inandığımızı söylediğimizde alay ediliyoruz, ama yine de İsa Mesih
hayatımızdaki en önemli şeydir.
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16. Eftihos
Elçilerin İşleri 20:6-21:16
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
Efes’teki kargaşalık yatıştıktan sonra Pavlus oradakilere veda edip yola koyuldu ve birkaç ay
sonra Troas’a ulaştı.
Elçilerin İşleri 20:6-12, Troas’ta
- Pavlus ve Troas’taki imanlılar haftanın ilk gününde (yani pazar gününde) ne
yapmaktaydılar? (ayet 7)
İsa Mesih ölüp dirildiğinden beri O’nun öğrencileri yani imanlılar bir araya
toplanıyorlar. Bu toplantı herhangi bir toplantı değil, bir kilise ayinidir.
- Ayet 7 “ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda” deniyor. Ekmek bölmek ne
demek?
Ekmek bölmek Rab’bin sofrası demektir. Ayinde hizmet eden insan değil, Allah’ın
kendisidir. Allah, bize Sözüyle (=Kutsal Kitap) ve Sakramentle (=Rab’bin sofrası ve
vaftiz) hizmet eder.
- İmanlıların bir araya toplanması neden önemlidir?
Kiliseye geldiğimizde İsa Mesih’e geliyoruz. Allah İsa Mesih’te aramızdadır, O’nun
adıyla bir araya geliyoruz. Bir ve üç olan Allah’ın adı neredeyse kendisi de oradadır.
- Eftihos neden uykuya daldı? Sonra ona ne oldu? (ayet 9)
- Pavlus ne yaptı? (ayet 10)
Pavlus, pencereden düşen ve ölen Eftihos’u ölümden diriltti. Bu çok büyük bir
mucizeydi ve oradaki imanlılar bu olaydan cesaretlendiler.
- Pavlus bu büyük mucizeyi nasıl yapabildi?
Pavlus bunu kendi gücüyle değil, Allah’ın gücüyle yaptı. Allah ölüleri bile diriltebilir,
çünkü Allah’ın gücü ölümden üstündür. İsa Mesih, ölümden dirilerek ölümün
gücünü ve Şeytan'ı yendi.
Elçilerin İşleri 20:17-25, Veda konuşması
Pavlus Troas’tan ayrıldıktan birkaç gün sonra Milet’e vardı. Pavlus Yeruşalim’e doğru yöneldi
ve Pentikost Günü’nde Yeruşalim’de olmak istediği için biraz acelesi vardı. Ancak Milet’te
Pavlus Efes’teki imanlılara veda etmek istedi, çünkü onlarla bir daha görüşmeyeceğini
biliyordu.
- Pavlus’un yıllar boyunca yaptığı işlerinin en önemlisi neydi? (ayet 21)
- Pavlus Yeruşalim’e gitmesi için kendini nasıl hissetti? (ayetler 22-24)
Pavlus gelecekte ne olacağını bilmiyordu, fakat hiç korkmayıp Allah’a güvendi.
- Pavlus’un yaşam amacı neydi? Onun görevi neydi? (ayet 24)
Pavlus’un Allah’tan aldığı görevi vardı: Müjde’ye tanıklık etme görevi idi.
- Eğer sen biriyle vedalaştığında bundan sonra onunla bir daha görüşmeyeceğini
bilirsen, nasıl hissedersin?
Bundan sonra Pavlus, Efes’teki imanlıları Allah’a emanet etti. “Şimdi sizi Tanrı’ya ve O’nun
lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Bu söz, sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan
bütün insanlar arasında mirasa kavuşturacak güçtedir.” (ayet 32)
Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız bize iyi bakar, bizi korur ve yönlendirir.
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Elçilerin İşleri 21:10-15, Uyarı
Pavlus Yeruşalim’e doğru yolculuk etmekteydi. Birkaç gün Sezariye’de Filipus’un evinde
kalıyordu.
- Hagavos adlı bir peygamber ne dedi? O’nun dediği ne demekti? (ayet 11)
- İman kardeşleri Pavlus’un Yeruşalim’e gideceğini neden istemiyorlardı? (ayetler 1012)
- Pavlus onlara nasıl bir cevap verdi? (ayet 13)
Pavlus müjdeleme yolculuğu yapmaya başladığı günlerden bu yana birçok yolculuk
yapmıştı. Pavlus korkmadığını ve Rab İsa için ölmeye bile hazır olduğunu söyledi.
Bu, Allah’ın ona sağladığı güvenlik hissiydi. Yeruşalim’de neler olursa olsun, hiçbir
şey onu Allah’ın sevgisinden ayırmayacaktı.
Sonunda Pavlus’un arkadaşları, “Rab’bin istediği olsun” dediler. Dün, bugün, yarın ve gelecek
günleri Allah bilir! Korkmamıza ya da endişelenmemize gerek yok. Allah her zaman
bizimledir, O bizi terk etmez. Her gün ve her zaman O’nun isteği olsun; Rab’bin duasında da
bunu rica ederiz.

İstanbul Luteryen Kilisesi – www.luteryenkilisesi.org

34

17. Pavlus Yeruşalim’de suçlanıyor
Elçilerin İşleri 21:17-26:32
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
Yeruşalim’e vardığında imanlı kardeşler Pavlus’u ve diğer kardeşleri sevinçle karşıladılar.
Ertesi gün kilise önderleriyle bir araya geldiler. “Pavlus hizmetinin aracılığıyla Tanrı’nın öteki
uluslar arasında yaptıklarını teker teker anlattı. Bunları işitince Tanrı’yı yücelttiler.” (21:1920) Ayrıca Pavlus yanında Yeruşalim’deki imanlılara diğer iman kardeşlerin topladığı bir
bağış getirdi. (“Uzun yıllar sonra, ulusuma bağışlar getirmek ve adaklar sunmak için
Yeruşalim’e geldim.” Elç. 24:17)
Elçilerin İşleri 21:27-36, Pavlus tutuklanıyor
- Bazı Yahudiler neden Pavlus’a kızdılar? Hangi şey için Pavlus’u suçladılar? (ayet 28)
Bu Yahudiler Pavlus’u Yeruşalim’de Yahudi olmayan bir kişiyle gö rdüler ve
Pavlus’un onu tapınağ a getirdiğ ini dü şü ndü ler. Yahudi yasasına gö re Yahudi
olmayan kişiler tapınağ ın sadece belli bir kısmına girebilirler.
Kısa bir sü re içinde tam bir kargaşa ortaya çıktı. Pavlus’u tapınağ ın dışına
sü rü kleyip tapınağ ın kapılarını kapattılar. Pavlus’u dö vdü ler ve ö ldü rmeye
kalkıştılar.
-

Pavlus ölümden nasıl kurtuldu, kimin yüzünden? (ayetler 31-32)
Ayet 36’da kalabalık “Öldürün onu!” diye bağırdı. Birkaç yıl önce, aynı cümle kime
bağırılmıştı?
Evet, Rab Ifsa’nın ö lü mü nden ö nce Yahudiler aynı şekilde bağ ırdılar: “Öldürün onu!”
İnançsızlık her zaman İsa Mesih’e ve tanıklarına karşıdır. Pavlus bunu biliyordu,
fakat yalnız olmadığını da biliyordu. İsa Mesih onunlaydı.

Elçilerin İşleri 23:6-11, Pavlus Yüksek Kurul’un önünde
Pavlus 71 kişiden oluşturulmuş Yüksek Kurul’un önüne getirildi. Daha önceki yıllarda hem İsa
Mesih hem de ilk Hristiyan şehit İstefanos aynı Kurul’un önünde suçlanmıştı ve suçsuz
olmalarına rağmen suçlu bulunmuştu. Pavlus yine cesaretle konuştu; Kutsal Ruh Pavlus’a güç
ve cesaret verdi. Sonra Kurul’da büyük bir kargaşalık çıktı.
- O gece ne oldu? (ayet 11)
Pavlus’u desteklemek amacıyla İsa Mesih ona görünüp konuştu. Pavlus’a cesur
olması gerektiğini dedi. Rab İsa Pavlus’la birlikteydi. Allah’ın haberi olmadan
hayatımızda bize hiçbir şey olamaz.
- İsa, Pavlus'a ne vaat etti? (ayet 11)
Pavlus Allah’a ve O’nun iyi iradesine güvendi.
- Sen ne düşünüyorsun, bu vaat Pavlus için neden önemliydi?
Bundan sonra öldürmekten kaçınmak için Pavlus Sezariye’ye, Vali Feliks’in yanına yollandı.
Pavlus birkaç yıl hapiste kalıyordu. Feliks’ten sonra Festus yeni Vali oldu. Pavlus Vali Festus’a
“Ne Yahudiler’in yasasına ne tapınağa ne de Sezar’a karşı hiçbir günah işlemedim” diyerek
kendini savundu. Ayrıca davasının Sezar’a iletmesini istedi. Sezar Roma’da oturuyordu. Pavlus
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Roma’ya gönderilmesini ve orada yargılanmasını istedi. Vali Festus bu talebi kabul etti ama
Pavlus’u hemen yollamadı.
Elçilerin İşleri 26:20-32, Pavlus Kral Agrippa’nın önünde
Birkaç gün sonra Kral Agrippa ile kız kardeşi Bernili, Festus’a bir ziyarete geldiler. Agrippa ve
Bernili Yakup’u öldüren ve Petrus’u hapse attıran Kral Hirodes’in oğlu ve kızıydı.
-

Pavlus’un duyurduğu haber neydi? (ayetler 20-23)
Dünyanın en büyük haberi, müjde, asla değişmez. Pavlus da şöyle dedi: “Benim
söylediklerim, peygamberlerin ve Musa’nın önceden haber verdiği olaylardan
başka bir şey değildir.” Ve bu büyük haber, müjde, şudur: “Tanrı dünyayı o kadar
çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri
mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (Yuhanna 3:16)
Allah seni o kadar çok sevdi ki, İsa Mesih’i verdi. Senin tüm günahların İsa’nın
üzerine yüklendi. İsa senin günahların için çarmıhta ölüp dirildi. İsa Mesih'e
inanmakla, sonsuz bir yaşamın var.

-

Vali Festus, Pavlus ile nasıl alay etti? (ayet 24)
Hristiyanlar çıldırmış mı? Aptallar mı? İman etmeyenler kolayca böyle
düşünebilirler. Oysa ki Kutsal Kitap şöyle der: “Çarmıhla ilgili bildiri mahva
gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür.” (1.Kor.1:18)

-

Hristiyan olduğun için (yani imanlı olduğun için) hiç alay ettin mi?

-

Pavlus’un en büyük dileği neydi? (ayet 29)
Pavlus herkese tanıklık ediyordu ki İsa Mesih'te gerçek yaşam ve ümit vardır. O
yüzden Pavlus’un en büyük dileği şuydu: “Tanrı’dan dilerim ki yalnız sen değil,
bugün beni dinleyen herkes, bu zincirler dışında benim gibi olsun!” Yani herkes İsa
Mesih’e inansınlar!

-

Kral, vali, Berniki ve diğerler Pavlus’u suçlu buldular mı? (ayet 30-31)
Hayır, onlar Pavlus’un ölüm ya da hapis cezasını gerektiren bir şey yaptığını
bulmadılar. Eğer Pavlus davasını Sezar’a iletmeseydi, serbest bırakılabilirdi.

Pavlus hâlâ tutuklu kaldı ve suçsuz olmasına rağmen onu Roma’ya gönderme kararı alındı. Bu
Allah’ın planıydı, çünkü Pavlus Roma’da da müjdeyi yayacaktı. Allah her zaman planını yerine
getirir! Rab’bin duasında şöyle dua ederiz: “Senin istediğin olsun; gökte nasıl olursa,
yeryüzünde de öyle olsun.”
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18. Pavlus Roma’ya gönderiliyor
Elçilerin İşleri 27
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
- Her zaman sözünü tutabilir misin?
Bu insan için zor, hatta imkansızdır, fakat Allah daima sözünü tutar. Allah Pavlus’a Roma’ya
gideceğini vaat etmişti ve Pavlus Allah’a güvendi. Şimdi Pavlus’un önünde uzun bir deniz
yolculuğu vardı; Allah’a güvenerek yola koyulabildi.
Yulius adlı bir Yüzbaşı Pavlus’la öteki diğer tutuklulardan sorumluydu. Onlar gemiyle birkaç
limana uğradıktan sonra İtalya’ya gidecek olan tahıl nakleden Mısırlı bir gemiye bindiler.
Gemide toplam 276 kişi vardı, yani gemi oldukça büyüktü. Kış mevsimi yavaş yavaş başlamak
üzereydi ve gemi ilerlemekte çok zorlanıyordu.
Elçilerin İşleri 27:9-26, Fırtınada
- Pavlus diğerleri ne şekilde uyardı? (ayetler 9-10)
Pavlus birçok deniz yolculuğu yapmıştı ve o mevsimde deniz yolculuğunun tehlikeli
olacağını biliyordu, fakat onun tavsiyesine kulak verilmedi.
-

Fırtına nasıldı? (ayetler 14-20)
Gemideki insanlar farklı ilahlara inanıp onlara yardım için yalvardılar. Pavlus kime
yalvardı? Pavlus’un imanı ne şekilde farklıydı?
Fırtına günlerce sürdü ve gemideki herkes artık kurtuluş umudunu tümden
yitirmişti. O zaman Allah’ın bir meleği Pavlus’a göründü ve korkması gerekmediğini
ve Allah’ın herkesi kurtaracağını söyledi. Pavlus Allah’ın Sözüne inanıyordu.

-

Neden Allah fırtınayı engellemedi? Pavlus neden bu korkunç fırtınayı yaşamak
zorunda kaldı?
Allah imanlıların zor durumlarla karşı karşıya kalmayacağını vaat etmemişti.
Herhangi zor bir durum hem Hristiyan olanların hem de Hristiyan olmayanların
başına gelebilir. Ancak Hristiyan olarak Allah’ın bizimle birlikte olmasından yüzde
yüz emin olabiliriz! Allah bizi asla yalnız bırakmaz, zor durumlarda bile bizimledir!

-

Sen o fırtınada olsaydın umudunu yitirir miydin?
Uzun ve tehlikeli yolculukta Rab Allah Pavlus’u ve gemideki herkesi korudu. Biz de
Allah’a güvenip inanalım! Kutsal Kitap’ta “Korkma!” sözcüğü 365 kere bulunur yani
her gün bize “Korkma!” denir. (Bir yılda 365 gün vardır.)

Belki bazı kişiler Pavlus’un dediğine inandılar, fakat fırtına devam ediyordu. Ancak iki hafta
sonra bir gece gemiciler karaya yaklaştıklarını fark ettiler.
Elçilerin İşleri 27:33-43, Kurtuluş
- Neden bu durumda biraz yemek yemek gerekli? (ayetler 33-34)
Fırtına on dört gün sürmüştü ve gemidekiler günlerce yemeği düşünemediler bile.
İnsanlar yemekten enerji ve güç alırlar, bu yüzden şimdi yemek yemek önemliydi.
Ayrıca Pavlus herkese çok önemli konuyu hatırlattı: “Hiçbirinizin başından tek kıl
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-

bile eksilmeyecektir.” Bu İsa’nın dediği bir vaat. Yani Allah durumumuzu bilip bize
bakar!
Pavlus nasıl davrandı? Bu neden önemliydi? (ayetler 35-36)
Pavlus diğerlere örnek oldu: o karmakarışık bir durumda Allah’ı şükredip sakince
yemek yemeğe başladı. Sadece tek gerçek Allah bunun gibi huzur verebilir. Herkes
bunu görünce cesaret alıp yemek yedi.

-

Askerler neden tutukları öldürmek istediler? (ayet 42)
Gemi körfezde karaya oturdu ve kıç tarafı dağılmaya başladı. O anda askerler
tutukluların kaçacağını sandılar. Roma yasasına göre tutukluların kaçmasına engel
olmayan askerler öldürülecek. Askerler bu yasayı iyice biliyorlardı ve cezadan
kurtulmak istedi, o yüzden tutukluları hemen öldürmek istediler.

-

Yulius neden Pavlus’u kurtarmak istedi?
Pavlus yüzünden diğer tutuklular da hayatta kaldı!
Önce yüzme bilenler denize atlayıp karaya yüzdüler. Sonra yüzme bilmeyenler
tahtalara tutunarak karaya çıktılar. Herkes kurtuldu! Allah yine vaadini yerine
getirdi!

-

Gemideki 276 kişi bütün olaydan sonra yolculuğu hakkında ne düşünmüş olabilir? Sen
ne düşünüyorsun, onlardan bazıları Allah’a iman etmeye başladı mı?
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19. Pavlus Malta’da
Elçilerin İşleri 28:1-16
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
Allah vaadini yerine getirdi ve meleğin dediği gibi oldu: Pavlus ve gemideki diğer bütün
herkes (yani 276 insan) fırtınadan sağ salim çıktı. Herkes bir karaya çıktı. Orasının Malta adası
olduğunu öğrendiler. (Haritada Malta adasını bulun.)
Zorluklara ve kazalara rağmen, müjde ileri gidiyordu ve hiçbir şey müjdenin yayılmasını
engelleyemedi. Allah Pavlus’a bakıp onu her an korudu, öyle ki müjde yeni yerlerde yeni
insanlara yayılmış oldu. Durum günümüzde hâlâ aynı: müjde hâlâ yayılmakta ve hiçbir şey
onu önleyemez.
Elçilerin İşleri 28:1-10, Malta’da
- Yerliler onları nasıl karşılaştılar? (ayet 2)
- Yerliler Pavlus’un eline asılan yılanı görünce ilk olarak onun hakkında ne düşündüler?
(ayet 4) Ne olacağını beklediler? (ayet 6)
Yerliler yılanı görünce Pavlus’un bir katil olduğunu sandılar. Herkes Pavlus’un
birdenbire dü şüp ö lmesini bekledi. Sanki her şey Pavlus’a karşıydı: önce fırtına,
şimdi yılan zehri. Fakat Pavlus’un hayatı Rab’bin elindeydi ve Rab Allah yine onu
olağanüstü bir şekilde korudu!
-

Pavlus ölmedi, hatta hiçbir zarar bile görmedi! Niçin?
Allah Pavlus’u korudu! Allah’ın yardımıyla Pavlus hiçbir zarar görmedi! İsa Mesih
şöyle bir vaat vermişti: “İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır:
Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle
tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların
üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek.” (Markos 16:17-18).

-

Yerliler Pavlus’a bir şey olmadığını görünce onun hakkında ne düşündüler? (ayet 6)
Onlar Pavlus hakkındaki düşüncelerini hemen değiştirdiler ve Pavlus’un bir ilah
olduğunu sandılar. Tabii ki Pavlus bir ilah değildi; Pavlus sadece gerçek Allah’a ve
İsa Mesih’e tanıklık ediyordu.

-

Pavlus Malta adasında ne yaptı? (ayetler 8-9)
Pavlus hastaları iyileştirdi. Bunu kendi gücüyle değil, Allah’ın gücüyle yaptı, öyle ki
insanlar gerçek Allah’ı tanımayı öğrensinler. Pavlus her yerde yaptığı gibi Malta
adasında da Allah’ın lütfunu bildirip insanlara müjdeyi duyuruyordu. Fırtına
nedeniyle Pavlus kendini Malta’da buldu ve o şekilde Malta’daki insanlar İsa Mesih
hakkındaki gerçeği duydular.

Elçilerin İşleri 28:11-16, Roma’ya varış
Pavlus ve diğer yolcular üç ay Malta adasında kaldılar yani kış ayları adada geçirdiler. Sonra
bir İskenderiye gemisine binerek yolculuğuna devam ettiler. Sirakuza ve Regium kentlerine
uğrayıp sonunda Puteoli’ye vardılar. (Haritada bugünkü İtalya’daki Pozzuoli kentini bulun, o
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Napoli kentine yakındır.) Oradan yürüyerek Roma’ya doğru yolculuğuna devam ettiler.
Mesafe yaklaşık 200 km idi.
-

Pavlus Roma’daki iman kardeşleri tarafından nasıl karşılaşıldı? (ayet 15)
Roma’daki imanlılar Pavlus’un geldiğini duyunca onunla buluşmaya geldiler. Çok
heyecan verici bir an olmalıydı, değil mi!

-

Pavlus ise Roma’daki kardeşleri görünce ne düşündü? (ayet 15)
Pavlus Roma’daki iman kardeşlerini daha önce hiç̧ görmemişti, fakat şimdi onları
görünce sevinç̧ içinde Allah’a şükretti. Nihayet uzun, zor ve tehlikeli bir yolculuk
bitmiş oldu ve Pavlus Roma’ya vardı.

-

Pavlus Roma’da hâlâ hapiste mi kalmalıydı?
Pavlus hâlâ bir tutukluydu, fakat hapiste kalmak zorunda değildi. Bir ev kiralandı
ve Pavlus orada Romalı bir asker gözetiminde oturuyordu, ama her gün bu askere
zincirle bağlıydı. (ayet 20’ten bunu anlıyoruz)

Pavlus Roma’ya vardığında Allah’ın planı yerine getirilmiş oldu, çünkü müjdenin bütün
uluslara ve Yahudi olmayanlara da duyurulması gerekiyordu. Pavlus uzun zaman Roma’da
kalıp müjdeyi tam bir cesaretle duyuruyordu.
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20. Pavlus Roma’da birçok mektup yazıyor
Elçilerin işleri 28:17-30
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
Pavlus nihayet Roma’daydı. M.S. yaklaşık 59 yılıydı. Roma kenti o dönemlerde putperestliğin
merkeziydi, fakat orada Hristiyanlar da vardı. Pavlus müjdeyi özgürce paylaşamadı, çünkü
hâlâ tutukluydu ve her gün Romalı bir askere zincirle bağlıydı.
Elçilerin İşleri 28:17-30
- Ne düşünüyorsun, bir askere zincirle bağlı olan Pavlus’un günlük hayatı nasıldı?
- Pavlus Yahudiler hakkında ne düşündü? (ayetler 17-20)
Pavlus Yahudilere bahsettiği zaman ‘kardeşler’ dedi. Pavlus onları bir şey için
suçlamadı, onlara açıkça konuşmak istedi. ‘İsrail’in umudu’ İsa Mesih’i kastetti.
Pavlus İsa'ya olan inancından dolayı zincire vurulmuş bulunuyordu.
- Yahudiler neden Pavlus’la başka bir gün tekrar buluşmak istediler? (ayetler 22-23)
Yahudiler Pavlus’un fikirlerini daha büyük bir kalabalıkla duymak istediler.
- Pavlus Yahudi grubuna neler anlattı? (ayet 23)
- Neden aynı sözleri işiten insanların bazıları bu sözlere inandı, bazıları inanmadı?
(ayet 24)
- Son söz olarak Pavlus Peygamber Yeşaya’nın sözlerini hatırlattı. Bu sözler ne anlama
geliyor? Ne tür bir yürek duygusuz?
Duygusuz bir yürek bilinçli olarak Allah’ın çağrısını reddeder. Allah’ın seçtiği İsrail
halkı yani Yahudiler İsa Mesih’i Allah’ın Oğlu olarak kabul etmemişlerdi
(Yahudilerin birçoğu). Bunun için “Allah’ın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki
uluslara gönderilmiştir ve onlar buna kulak vereceklerdir” (28-29)
- Elçilerin işlerinin son bölümün son ayeti (ayet 31) hakkında ne düşünüyorsun? Elçi
Pavlus’un “hayat hikayesi” neden bu noktada bitti, neden hikâyenin devamı Kutsal
Kitap’ta yok?
Pavlus tam iki yıl evde kaldı ve ziyaretine gelenlere İsa Mesih’le ilgili gerçekleri
öğretiyordu. Yani Pavlus dışarı çıkıp müjdeyi duyuramıyordu ama ziyaretçilere
konuşabiliyordu.
Elçilerin işlerinin sonunda en önemli şey kaldı: müjde. Ve müjde hâlâ bugünlerde
de yayılmakta! Pavlus’un hayat hikayesi Allah’ın daha büyük “hikayesinin”
parçasıydı ve müjdeyi yaymak Pavlus’un İsa’dan aldığı göreviydi. İsa Mesih bize de
aynı görevini verdi, çünkü herkesin kurtulmasını ister. Hristiyan olarak görevimiz
şudur: “Gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve
Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin.”
(Matta 28:19-20)
Pavlus ev hapsinde kaldığı zaman başka ne yaptı? Pavlus ayrıca diğer iman kardeşlerine ve
Hristiyan cemaatlere mektuplar yazdı. Bu Pavlus’un yazdığı mektuplar Kutsal Kitap’ta hâlâ
bulunur!
Pavlus Roma’dayken Kutsal Kitap’taki üç mektup yazdı: Efesliler, Filipililer ve Koloseliler
Mektubu.
Pavlus’un mektupları da Allah’ın Sözüdür, çünkü Pavlus kendi yorumlarını değil, Allah onun
aracılığıyla ne söylemek istediğini yazdı.
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Filipililer 1:12-14
- Pavlus neden durumunu için (yani tutuklu olduğu için) üzülmedi?
Pavlus Filipililere tutuklu olan durumunu ya da zorluklarını anlatmayıp müjde
yayıldığından bahsetti. En önemlisi müjdenin yayılmasıydı! Bazen hayatımızdaki
zor anlar ve olaylar müjdenin yayılmasına yarayabilir. Bizim görevimiz şudur:
müjdeyi yaymalıyız. Allah ise insanların yüreklerini açıp onlara iman armağan eder.
Pavlus İsa'ya neredeyse 30 yıldır inanıyordu. Bu süre içinde Pavlus birçok defa
imanı için hapsedildi ve ölümüyle karşılaştı. Buna rağmen Pavlus yorgun ya da
üzgün değildi! Tam tersi: mutlu ve minnettardı. Pavlus, Allah'ın her şeyi kontrol
ettiğini biliyordu ve bu yüzden her zaman Allah'a güveniyordu. Bir Hristiyan olarak
şundan emin olabilirsin: Allah her zaman seni korur ve senden asla vazgeçmez!
Filipililer 4:4-6
- Pavlus’un bahsettiği sevinç nereden (ya da kimden) geldi?
Allah bize hayatımızın olaylarına dayanmayan huzur ve neşe verir, bu huzur gerçek
huzurdur.
Bu hayat kısa bir yarışa benziyor; gideceği yer cennettir. Ve yarış sırasında İsa
Mesih’e her zaman dua edebiliriz. Pavlus İsa Mesih'i kendi gücüyle takip etmeye
devam edemedi. Aynı şekilde biz iman yolumuza kendi gücümüzle devam
edemeyiz. Fakat Allah, Pavlus’tan asla vazgeçmedi ve bizden de asla vazgeçmez.
Nasıl ki Allah Pavlus’a ihtiyacı olan gücü verdi, kesinlikle bize de verir.
İki yıl sonra Pavlus serbest bırakıldı, ancak birkaç yıl sonra Pavlus tekrar tutuklandı ve
Roma’ya gönderildi. Orada yaklaşık 67 yaşında şehit olarak öldü.
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