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Pavlus ve Emektaşları

İsa ve on ikiler dışında, benzerine 
Kutsal Kitap’ta çok az rastladığımız 
birkaç usta çırak ilişkisi zincirine bili-
nen en iyi örnek Pavlus’un emektaşla-
rıyla yaptığı çalışmadır. Bu, yaşam ve 
eğitim, öğretiş ve danışmanlık, örnek 
olma ve öykünme unsurlarını içeren 
bir eğitim sürecidir.

Usta Çırak İlişkisi Zincirlerine 
Örnekler

Aşağıda usta çırak ilişkisi zincirle-
rine bazı örnekler bulunmaktadır. 

• Yasa Kitabı, Yeşu, Hakimler – Musa 
 Yeşu  hakimler

• Petrus 5:1–3 İsa  Petrus  İhti-
yarlar  Öğrenciler

• 2.Timoteos 2:2 – Pavlus  Timo-
teos  “güvenilir kişiler”  “baş-
kaları”

• Selanikliler 1:6–7 – Pavlus  Timo-
teos ve Silvanus  Selanikliler  
Ahaya bölgesi  bütün dünya

Pavlus tek başına çalışmadı. Ken-
disiyle birlikte oldukları dönemde 
ruhsal açıdan eğittiği yardımcılar ve 
emektaşlarla birlikte hizmet etti (Ör-
neğin Elç 17:15). Efes’teki müjdeleme 
hizmetine başlamadan önce emektaş-

larının gelişine dek bekledi: “Silas’la 
Timoteos Makedonya’dan gelince, 
Pavlus kendini tümüyle Tanrı Sözünü 
yaymaya verdi. Yahudiler’e, İsa’nın 
Mesih olduğuna dair tanıklık edi-
yordu” (Elç 18:5). Hatta daha sonra 
elçi olan kendisi onu Makedonya’ya 
çağıran bir adama ilişkin bir görüm 
gördüğünde, yolculuğa başlamadan 
önce diğerlerine danıştı: “Pavlus’un 
gördüğü bu görümden sonra hemen 
Makedonya’ya gitmenin bir yolu nu 
aradık. Çünkü Tanrı’nın bizi, Müjde’yi 
oradakilere duyurmaya çağırdığı so-
nucuna varmıştık” (Elç 16:10). Bu 
yardımcılar genellikle onun Mesih’e 
getirdiği ve en başından beri eğittiği 
kişilerdi – Timoteos (Elç 16:1–3), Ak-
vila ve Priskilla (Elç 18:2, 18,26; Rom 
16:3; 1 Ko 16:19; 2 Ti 4:19). Pavlus’un 
kurduğu kiliselerde sorumluluk al-
mak üzere gönderilmiş misyonerler 
olan “kiliselerin elçileri” (2 Ko 8:23; 
Flp 2:25) de vardı (Schirr-macher, 
1993, C1, sf 291- 299). 

Pavlus yardımcılarının yanı sıra 
diğer öğrencilerini, özellikle de yeni 
kiliselerin ihtiyarlarını eğitmeye de 
odaklandı. Hizmetin şaşırtıcı dere-
cede erken dönemlerinde – genellikle 
ilk imanlıları – ihtiyar olarak atadı 
(Elç 14:22,23). Alışılagelmiş şekilde 
başlattığı işi ihtiyarların sürdürmesini 
beklediği için her bölgede yalnızca 
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kısa bir süre kaldı. Herhangi bir yer-
deki en uzun kalış süresi Efes’teki üç 
buçuk yıldır ve büyük olasılıkla uzun 
aralıklarla kesilmiştir (Warnecke & 
Schirrmacher, 1992). Selaniklilere 
mektuplar, yalnızca Pavlus için değil, 
aynı zamanda emektaşları Silvanus ve 
Timoteus’un da müjdeyi vaaz etmekle 
kalmayıp, bir örnek olarak, kendi ya-
şamlarını paylaşmaya hazır oldukla-
rına ilişkin harika tanıklıklardır (1. 
Se 2:8). Doğal olarak her üçü de hem 
sözleri hem öğretileri kullanmışlardı. 
Öyle olmasaydı dinleyicileri onların 
sergilediği örneğin anlamını nasıl an-
layacaklardı? Bu mektuplar Timoteus 
ve Silvanus’un onlara örnek olan Pav-
lus tarafından nasıl eğitildiklerini ve 
onların da zamanı geldiğinde başka-
larına örnek olmak üzere yetiştirdik-
leri Selanik’teki Hıristiyanlara nasıl 
örnek olduklarını gösterir. 

1. Se 1:6 ayetinde Silvanus ve Ti-
moteyus da dahil edilerek şöyle der: 
“Bizi ve Rab’bi örnek aldınız.” Bir-
çokları bu ifadeyi aşırı bulur. Pavlus 
nasıl olur da kendisini İsa’yla karşılaş-
tırır? Ancak Kutsal Yazılar’ın kendisi, 
örnek olan kişilere Tanrı’nın örneğini 
izlemelerini tavsiye eder ve bu her 
zaman öyle değil midir? Bir çocu-
ğun Tanrı’ya ilişkin anlayışı, iyi ya da 
kötü, ailesine dayanmaktadır. Ruh-
sal çocuklar da ruhsal ana babaların 
Tanrı’yla ilişkilerinin oluşturduğu iyi 
ya da kötü örneklerden etkilenirler. 
Herkes bir şekilde başkasına örnek 
olur. Biz örnek olup olmama konu-
sunda seçim yapamayız; yapabilece-
ğimiz seçim, iyi ya da kötü bir örnek 

olmak arasındadır. Her kilise önderi 
ve her politikacı örnektir. Yapabile-
cekleri seçim yalnızca nasıl bir örnek 
olacaklarına ilişkindir. Bu durum 
özellikle ilahiyat eğitimi konusunda 
doğrudur. 

Öğreti ve Yaşam, Selanik
lilere mektuplarda örnek ve 
öykünme

1. Selanikliler 1:5–10 – “Çünkü 
yaydığımız Müjde size yalnız sözle 
değil, kudretle, Kutsal Ruh’la ve bü-
yük güvenle ulaştı. Nitekim aranız-
dayken sizin yararınıza nasıl yaşadı-
ğımızı bilirsiniz. Siz de büyük sıkın-
tılara karşın, Kutsal Ruh’un verdiği 
sevinçle Tanrı sözünü kabul ederek 
bizi ve Rab’bi örnek aldınız. Böy-
lece Makedonya ve Ahaya’daki bütün 
imanlılara örnek oldunuz. Rab’bin 
sözü sizden yayıldı. Tanrı’ya imanı-
nızın haberi yalnız Makedonya ve 
Ahaya’ya değil, her yere ulaştı. Artık 
bizim bir şey söylememize gerek kal-
madı. Çünkü herkes bizi ne kadar iyi 
karşıladığınızı anlatıp duruyor. Ya-
şayan gerçek Tanrı’ya kulluk etmek, 
O’nun ölümden dirilttiği ve bizle-
rin gelecek gazaptan kurtaran Oğlu 
İsa’nın göklerden gelişini bek-lemek 
üzere putlardan Tanrı’ya nasıl döndü-
ğünüzü anlatıyorlar.”

1. Selanikliler 2:7–12 – “Mesih’in 
elçileri olarak size ağırlığımızı hisset-
tirebilirdik. Ama çocuklarını bağrına 
basan bir anne gibi size şefkatle dav-
randık. Sizlere öylesine gönülden bağ-
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lanmıştık ki, sizinle yanlı Tanrı’nın 
Müjdesi’ni değil, kendi canlarımızı 
da paylaşmaya razıydık çünkü sizi o 
denli sevdik! Evet, kardeşler, nasıl 
uğraşıp didindiğimizi anımsarsınız. 
Hiç birinize yük olmamak için gece 
gündüz çalıştık, Tanrı’nın Müjdesi’ni 
size duyurduk. İman eden sizlere 
karşı davranışımızın ne denli kutsal, 
adil, kusursuz olduğuna siz tanıksı-
nız; Tanrı da buna tanıktır. Bildiğiniz 
gibi, bir baba çocuklarına nasıl dav-
ranırsa, her birinize öyle davrandık. 
Sizi yüreklendirdik, teselli ettik; siz-
leri egemenliğine ve yüceliğine çağı-
ran Tanrı’ya yaraşır biçimde yaşamaya 
özendirdik.”

1. Selanikliler 2:14 (Selanik’teki 
kiliseye) – “Çünkü kardeşler, siz 
Tanrı’nın Yahudiye’de bulunan ve 
Mesih İsa’ya bağlı olan kiliselerini 
örnek aldınız. Onların Yahudiler’den 
çektiği sıkıntıların aynısını siz de 
kendi yurttaşlarınızdan çektiniz.”

2. Selanikliler 3:7 – “Bizleri nasıl 
örnek almanız gerektiğini kendiniz 
biliyorsunuz. Çünkü biz aranızday-
ken boş gezenler değildik.”

2. Selanikliler 3:9 – “Yardımları-
nızı hak etmediğimiz için değil, izle-
yebileceğiniz bir örnek bırakmak için 
böyle yaptık.”

Pavlus’un Emektaşları

Pavlus’un karşıtlarına ilişkin birçok 
çalışma vardır ama dostları ve emek-
taşları büyük ölçüde ihmal edilmiştir 
(Ollrog, 1979 sf 3). Pavlus’un emek-

taşlarına ilişkin iki yayın vardır ve her 
ikisi de farklı bakış açılarından yazıl-
mışlardır (Ollrog, 1979; Bönig, 1980). 
Volff – Henning Ollrog’un varsayı-
mına göre, Pavlus’un birçok yardımcı 
kullanması gelişigüzel bir kararın 
sonucu değil, incelikle düşünülmüş 
bir misyon stratejisinin sonucudur. 
Yeni Antlaşma’da verilen tarihsel 
bilgiyle başlayıp ve synergos (“emek-
taş”) terimi üzerine yapılan bir çalış-
mayla ilerleyen bu bilimsel inceleme 
Pavlus’un çevresinde yardımcılardan 
oluşan üç çember olduğu sonucuna 
varmıştır: Pavlus’a sürekli eşlik eden 
en yakın emektaşları; “değişik” özel 
durumlarda ona yardım eden bağım-
sız emektaşlar; Pavlus’un misyon ça-
lışmalarında elçiye eşlik etmek üzere 
toplulukları tarafından görevlendiri-
len kişiler. 

En son söz edilen grup, yardım-
cılar ve misyonlar arasındaki ortak 
çalış mayı mümkün kılmıştır. Oll-
rog kişilerin teolojilerine ilişkin bir 
çalışma ve Pavlus’un onları değer-
lendirmesine ilişkin bir tartışmayla 
çalışmasını sonuçlandırır. Kitap, 
araştırılacak yeni alanlar açar ve gele-
neksel çalışmalar tarafından göz ardı 
edilmiş ilişkileri aydınlatır; ancak ya-
zar 2. Selanikliler, Koloseliler, Efes-
liler ve çoban mektuplarını (1. ve 2. 
Timoteos, Titus) Pavlus’a ait olmayan 
metinler olarak değerlendirdiği için 
eldeki malzemenin önemli bir bölü-
münü ihmal etmiş ve bu nedenle ne 
yazık ki tamamlanmamıştır. Yanıt-
lamakta başarısız olduğu soruların 
çoğu özgün malzemeyi elemeyen ti-
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tiz bir eleştirel yöntemle yanıtlanabi-
lirdi. Her ne kadar Luka’nın yazdığını 
düşünse de Ollrog’un metni ciddiye 
almaması nedeniyle, Elçilerin İşleri 
kitabı da aynı kaderi paylaşır. Ollrog 
her zaman Luka’nın gerçekleri neden 
çarpıtmış olabileceğini biliyor gibi gö-
zükmektedir. Bu son sorun Bönig’in 
(1980) kitabında yoktur. Yazar, elçiyle 
ilişkilerine yoğunlaşarak Pavlus’un 
yardımcılarından on altısını tanım-
lamıştır. Her ne kadar Bönig Yeni 
Antlaşma’nın bütün kaynaklarından 
kapsamlı bir çalışmayla harika bir 
inceleme oluşturduysa da, yöntem 
seçimi konusunda Pavlus’un strateji-
sini göz önüne almakta yetersiz kal-
mıştır. Bir kez daha, eski bir sorunla 
karşı karşıyayız: Liberal eleştiri, Yeni 
Antlaşma’da yeni boyutlar ortaya çı-
karan harika bir inceleme gerçekleş-

tirir ama geleneksel engelleri yıkacak 
malzemenin büyük bir çoğunluğunu 
göz ardı eder; bu sırada muhafazakar 
yazar ise bize destekleyici ama yetersiz 
bir çalışma sunmaktadır. Akademik 
bütünsellik ve muhafazakar yorumun 
bir araya getirilmesi mümkün olana 
dek konuyla ilgilenen okuyucu her iki 
çalışmayı da okumalı ve onlardan en 
iyi olan parçaları almalıdır.

Devam eden öğrencilik

Bazılar sadece İsa ve Pavlus’un 
yaşamını ve işini az sayıdaki ruhsal 
çocuklarıyla yoğun bir şekilde pay-
laştığını öne sürerek itirazda buluna-
bilirler 2. Ti 2:2 bu varsayımı haksız 
çıkarır. Kilise ve misyonlara devam 
eden bir öğrencilik programı bu-
yurarak bu varsayımı boşa çıkarır: 
“Birçok tanık önünde benden işitti-
ğin sözleri, başkalarına da öğretmeye 
yeterli olacak güvenilir kişilere ema-
net et.” İsa’nın örneği zorunlu bir 
eğitim programına dönüşür. Mesih’in 
kilisesi düzinelerce, yüzlerce, hatta 
binlercesine birden adil davranmaya 
çalışan bir tek sorumlu liderin giri-
şimleriyle gelişmez. Olgun, ruhsal 
düşünen hristiyanların oluşturduğu 
küçük inanlı grupların yoğun katılı-
mıyla gelişir. Gerçek ruhsal büyüme 
ve meyve veren eğitim ancak ruhsal 
düşünen olgun Hıristiyanlar’ın ruh-
sal çocuklardan oluşan küçük bir 
gruba yoğunlaşmalarıyla oluşur; bu 
olgun inanlılar ruhsal çocuklarıyla 
onlar bağımsız yetişkinler olana ve 

Gerçek ruhsal büyüme 
ve meyve veren eğitim 
ancak ruhsal düşünen, 

olgun Hıristiyanlar’ın ruhsal 
çocuklardan oluşan küçük 

bir gruba yoğunlaşmalarıyla 
oluşur; bu olgun inanlılar 
ruhsal çocuklarıyla onlar 
bağımsız yetişkinler olana 
ve başkaları için sorumlu-
luk alma yeterliliğine sahip 
olana dek yaşamı ve bilgiyi 

onlarla paylaşırlar.
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başkaları için sorumluluk alma ye-
terliliğine sahip olana dek yaşamı ve 
bilgiyi onlarla paylaşırlar. Bu, ‘bütün 
ulusları öğrenciler olarak yetiştirme 
ve buyrulan her şeye uymayı onlara 
öğretme’ (bkz Mat 28:18–20) Yüce 
Görevi’nin yerine getirilmesi için en 
iyi yoldur.

Öğrenci Yetiştirmenin Tanımı

Aşağıdaki tanım Hadidian’daki 
(1979, sf 29) tanımın uyarlanmış ha-
lidir. Bu kitap yerel kilisede öğrenci 
yetiştirmeye iyi bir giriş yapmaktadır. 
Her satır bir temel noktayı tanımla-
maktadır.
•  Başkalarını öğrenci olarak yetiştir-

mek,
•  Özenilmeye değer bir yaşamı olan 
•  Hıristiyan’ın

•  Kendisini geniş bir zaman dilimi 
için

•  Mesih’e kazanılmış 
•  Az sayıda bireye
•  Onların ruhsal olgunluğa doğru bü-

yümelerine
•  Yardım etmek
•  Onlara yol göstermek
•  Amacıyla 
•  Kendisini adaması
•  Sürecidir.
•  Böylelikle onlar da öğrenci yetiş-

tirme aracılığıyla
•  Üçüncü bir ruhsal kuşakta
•  Kendilerine benzer ürünler verebi-

leceklerdir.
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