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İsa’nın kulları  
Pavlus ve Silas 
hapisteydiler.   
Hayır, onlar yanlış  
bir şey yapmadılar  
– onlar bir kadından  
 
 
 

cin  
çıkarmışlardı. 



Gerçek Tanrı ve  
O’nun Oğlu İsa’nın 
gücünü Efes’te  
yaşayıp puta  
tapan insanlara  
göstermişlerdi.  



Bu nedenle 
tutuklandılar, 
kırbaçlandılar 
ve hapse 
atıldılar. 



Pavlus ve 
Silas’ın acı  
ve kızgın 
olduğunu 
düşünebilirsini
z ama onlar 
öyle değildi. 



Aslında gece 
uyumayıp 
Rab’bi öven 
ilahiler 
söylediler! 



Bütün 
mahkûmlar ve 
gardiyanlar 
onları 
duydular.  



Birdenbire sustular.  Rab 
hapishaneyi sarsacak bir DEPREM 
gönderdi.  Bütün kapılar açıldı.  
Herkesin zinciri çözüldü. 



Of- Offf!  Gardiyanlar 
bütün mahkûmların 

 bu gürültüde 
 kaçtığından 

 emindiler. 
  Eğer bir 
 mahkûm 

 bile kaçsa 
 gardiyanlar ölümle  

        cezalandırılırdı. 



Zavallı gardiyan 
 kılıcını çekti. 

  Kendini öldürüp, 
 her şeyi 

 bitirebilirdi.  



Ama Pavlus bağırıp,  
“Kendine zarar 
verme, hepimiz  
buradayız”  
dedi. Gardiyan  
bunu gördüğünde, 
“Efendiler 
kurtulmak için  
ne yapmalıyım?”, 
diye sordu. 



O zaman  
ona, “İman et,  
sen ve ev halkın 
kurtulacaksınız”, 
dediler.   
Gardiyan  
büyük bir  
sevinçle  
iman  
etti. 



Diğer gün 
salıverilen 
Pavlus ve Silas 
insanlara İsa 
hakkında 
anlatmak 
için başka 
kentlere 
 gittiler. 



Bazıları inandı, 
bazılarıysa 
onlara zarar 
vermek istedi.  
Ama Tanrı onlarla 
birlikteydi.  Bir 
akşam Pavlus 
 saatlerce 
      vaaz etti. 



Genç bir delikanlı 
açık pencerenin 
kenarında 
otururken 
uykuya daldı. 
Ne olduğunu 
tahmin 
edebilirsin.  



Herkes delikanlının 
 öldüğünü biliyordu. 
  Ama Pavlus aşağı 
 inip onu kucağına 

 aldı “Yaşıyor”, 
 dedi. 



Onu tekrar yaşama 
 geri döndürdü, 
 oradakiler çok 

 sevindiler. 



Pavlus ve Silas’ın Avrupa’da seyahat 
ederken çok maceraları  
oldu.  Pavlus’un  
en büyük  
macerası  
gemideyken  
oldu. 



Bu okyanus yolu pek güvenli  
değildi çünkü fırtınalı  
havalarda  
yelkenler  
ve botlar  
kolayca  
sarsılabilirdi. 



Pavlus gemideydi çünkü tekrar 
tutuklanmıştı.  Şimdi ise dünyanın 
başkenti olan Roma’da İmparator’un 
huzuruna çıkması gerekiyordu. 



Güçlü rüzgârlar geminin hızını  
kesti.  Öyle göründü ki fırtınalı  
bir hava gelmek üzereydi. 



Pavlus, diğer mahkûmlar  
ve hatta geminin personeli  
için de zor bir yolculuktu.  



Pavlus, “Efendiler, öyle 
hissediyorum ki bu deniz 
yolculuğu bir felaketle 
bitecek”, diye  
uyardı. Kaptan  
dinlemedi.   
Denize  
açıldılar. 



Büyük bir fırtına onları  
vurduğunda, geminin  
parçalanmasını  
önlemek için  
geminin  
etrafındaki  
halatları  
bağladılar. 



Gemi parçalansaydı 
hepsi için sudan bir 
mezar olurdu. 



Gemi fırtınada çok savrulduğunda 
kaptan geminin yükünü  
hafifletmek için  
 
herkesten  
yardım  
istedi. 



Üçüncü gün, geminin takımlarını  
denize attılar.  Belki işe  
yarayacaktı. 



Bir gece, bir melek 
 gelip Pavlus’a her şeyin 

düzeleceğini söyledi. 



Pavlus gemidekilere, “Cesur 
 olun, Tanrı’ya inanıyorum 

 ki her şey bildirildiği 
 gibi olacak. 



Ancak bir adada 
 karaya oturmamız 

 gerekiyor”, 
 dedi.  



Bir kaç gün sonra, gemi Malta adası 
yakınlarında karaya çarptı. 

  Gemi sığ kayalıklarda 
 parçalanıp dağıldı. 



Kaptan ilk önce yüzme 
 bilenlerin gemiden 

 atlayıp karaya 
 çıkmasını 
 emretti. 



Geri kalanlarda bazıları 
 buldukları gemi parçalarına 

 bazıları da tahtalara 
 tutunarak karaya 

 çıktılar.  



Tanrı, Malta’da gücünü 
gösterdi.  Ateş yakmak 
için odun toplarken 
zehirli bir yılan  
Pavlus’u ısırdı.   
İnsanlar onun  
öleceğini  
düşündüler. 



Ama Pavlus’a bir şey 
olmadı.  İnsanlar onun  
bir ilah olduğunu üşündüler. 
Birçok hasta insan  
geldi, Pavlus onlar için  
dua ettikten sonra  
Rab onları  
iyileştirdi. 



Sonunda, Pavlus, Roma’ya vardı.  
Davada ifadesinin alınmasının 

üzerinden iki yıl geçmişti. 
  Bu zaman içinde 

 Pavlus bir ev 
 kiralamıştı ve 
 ziyaretçilerini 

 kabul 
 ediyordu. 



Pavlus’un ziyaretçilerine neler 
anlattığını biliyor musunuz? Tanrı’nın 
Krallığını! Rab İsa Mesih’i! Pavlus     
                               diğer  
                                yolculuklarındaki  
                                 gibi Roma’da da  
                                   Rab’bin  
                                    hizmetçisiydi. 



Pavlus, Roma’dan, “Yüce mücadeleyi 
sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı 
korudum”, diye yazdı.  İncil  
bize Pavlus’un  
hayatının  
nasıl  
                          sonlandığını  
                         anlatmıyor, … 



… ama diğer kayıtlarda Pavlus’un 
Roma’da İmparator Neron’un emriyle 
başının kesildiği söylenir.  Pavlus 
yaşadığı sürece  
Tanrı’nın  
sadık  
kulu                    olarak diğer  
                          insanlara İsa  
                         Mesih‘i anlattı. 



“Pavlus’un Şaşırtan Seyahatleri” 
 

 Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir  
hikaye 

 
Elçilerin İşleri 16, Elçilerin İşleri 27-28 

 
 
 
 

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”  
Mezmur 119:130 



Son 



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan 
ve O’nu tanımanı isteyen harika Tanrımız 

hakkında anlatır. 
 

Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, 
kötü şeyleri yaptığımızı bilir.  Günahın 

cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh 

üzerinde ölmesi ve günahlarınız için cezayı 
çekmesi için gönderdi. 



Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, 
Tanrı’ya şunları söyleyin: Sevgili İsa, Senin 

Tanrı olduğuna ve benim günahlarım için 
ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 

yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen 
yaşamıma gel ve günahlarımı affet, öyle ki 

şimdi yeni yaşama sahip olabileyim ve bir gün 
sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat 
edebilmem ve Senin için yaşayabilmem için 

bana yardım et.  Amin.  
 

Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla 
konuşun!  Yuhanna 3:16 
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