
Ebeveynlere; 

Çocuklara İman Eğitimi Hakkında 
 

“Sendeki içten imanı anımsıyorum. Önce büyükannen Lois’in ve annen Evniki’nin sahip 

olduğu imana şimdi senin de sahip olduğuna eminim” (2. Timoteos 1:5). 

 

“Mesih İsa’ya iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal 

Yazılar’ı da çocukluğundan beri biliyorsun” (2. Timoteos 3:15). 

 

İ.S. 64 yılının 18 Temmuz’unda Roma’da, 9 gün süren büyük bir yangın çıkar. Bu olayda 

Roma kentindeki 14 bölgeden 10’u yanarak harabe haline gelir. Roma İmparatorluğu’nun 5. 

Sezarı olan Neron suçu Hristiyanlar’a yükler ve onlara karşı baskıcı bir tutum sergilemeye 

başlar.  

Elçi Pavlus, yangın sırasında Roma’da değildi ancak, yangından sonra tutuklanıp Roma’ya 

götürüldü ve burada öldürüldü. Bizler, Pavlus’un hem Yahudi hem de Roma vatandaşı 

olduğunu biliyoruz. O dönemde bir Roma vatandaşı haksız bir yargıyla karşı karşıya kaldığında 

Roma’ya gitmeyi talep edebilirdi. Pavlus da bu hakkından yararlanarak davasının Sezar’ın 

Roma’daki mahkemesinde görülmesini ister. Bunun için Yeruşalim’de yakalanmasının 

ardından Roma’ya götürülür. Pavlus Roma’da dava gününü beklerken yaklaşık iki yıl boyunca 

hapishanede kalır (İ.S. 60-62) ve ardından bir süre serbest bırakılır. Bu olaydan sonra Pavlus, 

dördüncü müjdeleme yolculuğuna çıkar. Fakat ne yazık ki, dördüncü yolculuğu sırasında 

Roma’da yangın çıkar ve Pavlus tutuklanıp tekrar Roma’ya götürülür. Burada idam cezasına 

çarptırılmasının ardından imanı uğruna canını verir. 

Elçi Pavlus, Roma’da şehit edilmeden önce “imanda oğlum” dediği Timoteos’a bir mektup 

yazmıştır (İ.S. 67). Bu mektuba bugün, “2. Timoteos” diyoruz. O zaman Timoteos, Efes’deki 

kilisenin önderi olarak hizmet etmişti. Pavlus, artık Roma İmparatoru’nun Hristiyanlar’a baskı 

yapacağının bilincindedir. Bunun sonucu olarak Timoteos’a son mektubunu gönderir. RAB’be 

şükreder çünkü çocukluğundan beri ailede Timoteos gibi Kutsal Yasa’yı öğrenen biri vardır. 

Timoteos, çocukluğundan itibaren büyükannesi Lois ve annesi Evniki tarafından Kutsal 

Yazılar’ı öğrenmiştir. Bizler için bir örnek olan Timoteos gibi, çocukluktan itibaren Rab’bin 

sözleri hayatına işlenmiş biri dünyanın her yerinde imanla yaşayabilir. 

Elçi Pavlus, baskı konusundaki tahmininde yanılmaz. Büyük yangından sonra Roma 

İmparatorluğu ve sınırlarında Hristiyanlar’a karşı büyük zulümler başlar. Hristiyan halk için bu 

ağır koşullar, tam 250 yıl devam eder. Birçok imanlı acı ve zulüm görerek şehit olur. Bu 

durumun sonra eriş tarihi ise İ.S. 313 yılıdır. Bunun nedeni Roma İmparatoru Konstantin’in 

Hristiyanlığı kabul etmesidir. Konstantin’in ardından İ.S. 391 yılında İmparator Theodosius 

Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu’nun resmi dini olarak ilan eder. Artık bu olayla birlikte 

Hristiyanlık bütün dünyaya yayılmaya ve küreselleşmeye başlar. 

Biz biliyoruz ki dünyayı yenebilecek en büyük ve tek güç Kutsal Kitap’tadır. Bu yüzden 

ebeveynler, çocukları 3-6 yaş aralığında iken onlara dünyasal bilgileri öğretmeden önce Kutsal 

Kitap’ı öğretmelidir. Özellikle günümüzde insanların Tanrı bilgisinden uzaklaşmaya başladığı, 

bilim ve ekonomik kaygıların çoğaldığı bu zamanlarda Kutsal Kitap eğitimi daha da önem 

kazanmaktadır.  

İmanlı çocuklarımız dünyaya karşı neyle ve nasıl savaşabilirler? Bilgiyle mi? Malla mı? 

Siyasi güçle mi? Onurla mı? Bu sorunun yanıtı şüphesiz ki “hiçbiri”dir. Bizim çocuklarımızın 

Tanrısızlığa kapılmış dünyaya karşı savaşında başarı kazanabilmesi için kullanabileceği tek 

güç, Tanrı’yı tanımak ve Kutsal Kitap’ı öğrenmekten geçer. Başka bir şekilde zafer meydanını 

göremeyiz. 



Tanrımız, düşüncesini ve isteğini Kutsal Kitap’ta bizlere açıklamıştır. Bu nedenle 

çocukluktan itibaren ailede Tanrı’nın sözlerini öğrenen kişi, her yerde ve her durumda Tanrı’nın 

isteğinin ne olduğunu ayırt edebilecek kabiliyete sahip olabilecek, uydurulmuş inançlara, 

öğretilere ve dünyaya karşı savaşarak onları yenebilme gücünü kendinde bulabilecektir. Bu 

çocuklar, zor ve sıkıntılı zamanlarda imana dayanmanın ne demek olduğunu bilir.  

Boş inanç ve boş öğretilere karşı savaşabilecek tek güç, Tanrı’yı tanımak ve Tanrı Sözü 

olan Kutsal Kitap’ı öğrenip öğretmekten geçer. Başka silahımız, çaremiz, yolumuz ve 

yöntemimiz yoktur.  

İşte bu sebeplerden kiliselerde Pazar okulunda (kilise çocuk hizmeti) ve anne babaların aile 

içinde çocuklarına mutlaka, Kutsal Kitap’ı öğretmeleri gerekmektedir. Çocukluk döneminden 

itibaren Kutsal Kitap’ı okumak, öğrenmek ve uygulamak çok önemlidir. Bunu yapan çocuklar, 

Timoteos ve başlangıçtaki kiliselerdeki imanlılar gibi imanla dünyaya karşı zafer 

kazanacaklardır. 

 

 

 

 

 


