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Haberciler'in ¤Õ¤Õ¤Õ¤Õleri Çal2222ÕÕÕÕma Kursu

¤¤¤¤sa Mesih'in ¤¤¤¤nanl2222lar Toplulu————u

Ders 1, Haberciler'in ¤Õ¤Õ¤Õ¤Õleri, 1. bölüm

A. Haberciler'in ¤¤¤¤ÕÕÕÕleri'nin birinci bölümünü okuyun.  Özellikle ÕÕÕÕu konulara dikkat
edin:

1. Kutsal Ruh'un geliÕine iliÕkin vaatler
2. ¤sa Mesih'in göklere yükseliÕi
3. Ö—rencilerin Yerusalem'e dönüÕü

B. Haberciler'in ¤Õ¤Õ¤Õ¤Õleri 1:3'ü ezberleyin:

«Çekti—i iÕkencelerden sonra ¤sa say2s2z kan2tlarla kendini diri olarak habercilere
sundu.  K2rk gün süreyle onlara belirerek Tanr2 hükümranl2—2na iliÕkin konuÕtu»
(Haberciler'in ¤Õleri 1:3).

C. Cümlelerde aç2222k yerleri doldurun.

1:7-11 ayetleri dikkatle okuyup aç2k yerlere uygun sözleri ekleyin.

«¤sa onlar2 Õöyle yan2tlad2: <___________________________________________

___________________ vakitleri ve dönemleri siz bilemezsiniz.  Ama ___________

_____________________________________ güç ile kuÕanacaks2n2z. 

YeruÕalem'de, tüm Yahudiye'de, Samiriye'de ve ___________________________

________________________________ benim tan2klar2m olacaks2n2z.>  Bunlar2

söyledikten sonra, ___________________________________________________

____________________.  Bir bulut bakanlar2n gözleri önünden O'nu al2p götürdü. 

¤sa giderken _______________________________________________________

______________, ans2z2n yanlar2nda beyaz giysilere bürünmüÕ iki adam dikildi. 

<______________________________________!> dediler, <_________________

__________________________________________________________________

_______?  Sizin aran2zdan gö—e al2nan bu ¤sa'n2n __________________________

_______________________________________________________________.>»

(Haberciler'in ¤Õleri 1:7-11)
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Ç. KiÕÕÕÕisel AraÕÕÕÕt2222rmalar

Haberciler'in ¤Õleri birinci bölümü yine dikkatle okuyun, sonra aÕa—2daki sorular2
yan2tlay2n.  Yan2tlar2 yazarken parantezde ( ) verilen ayetleri oldu—u gibi kopya
etmeyin.  Sorular2 yan2tlayan sözü ya da sözleri seçin.

1. Mesih ¤sa göklere al2nmadan önce buyruklar2n2 kimlere verdi?  (Haberciler'in

¤Õleri 1:1,2)  

2. Ö—rencileri nas2l bir güç alacaklard2?  (Haberciler'in ¤Õleri 1:8)  

3. Kutsal Ruh niçin onlar2n üzerine gelecekti?  (Haberciler'in ¤Õleri 1:8)  

4. Beyaz giysili iki kiÕinin verdi—i haber neydi?  (Haberciler'in ¤Õleri 1:10-11) 

5. ¤sa göklere al2nd2ktan sonra ö—rencileri nereye döndüler?  (Haberciler'in ¤Õleri

1:12)  

6. Tümü birlikte ne yap2yordu?  (Haberciler'in ¤Õleri 1:14)  

7. Toplananlar kaç kiÕiydi? (Haberciler'in ¤Õleri 1:15)  
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

8. Ö—rencilerin anlay2Õ2na göre, Yahuda'n2n yerini al2p ö—rencilerden biri say2lmak

için hangi koÕullar gerekti? (Haberciler'in ¤Õleri 1:21,22)  

9. Herkesin yüre—ini bilen kimdir?  (Haberciler'in ¤Õleri 1:24)  

10. On bir ö—renciye kim kat2ld2?  (Haberciler'in ¤Õleri 1:25,26)  

D. Dersin Özeti

¤ncil'de Haberciler'in ¤Õleri parças2; Matta, Markos, Luka, Yuhanna ad2yla an2lan
parçalardan sonra gelir.  Doktor olan Luka, Tanr2'dan esinlenerek hem ¤ncil'deki Luka
parças2n2 yazd2, hem de Haberciler'in ¤Õleri'ni.

Birinci bölümün ilk on bir ayeti, ¤sa Mesih'in kiÕili—iyle ilgilidir.  O'nun ölümü, diriliÕi,
göklere al2nmas2, konuÕmalar2, Kutsal Ruh'u gönderece—i ve yücelikle dönece—i orada
aç2klanmaktad2r.

Kurtar2c2 ¤sa Mesih, say2s2z kan2tlarla kendini diri olarak ö—rencilerine gösterdi.  Onlara
buyruklar2n2 verdikten sonra göklere al2nd2.  Bu, gözle görülmüÕ çok kan2tla kan2tlanm2Õ
görkemli bir olayd2r.

¤lk inanl2lar, ¤sa'n2n verdi—i görevi yüklenmeden önce, O'nun vaat etti—i Kutsal Ruh'un
geliÕini beklerken tam bir birlik içinde sürekli dua ediyorlard2.  Görevleri tüm dünyada
¤sa Mesih'in tan2klar2 olmak, Tanr2'n2n insanlar2 günahtan özgür etme plan2n2 yaymakt2.

On bir ö—renci, ¤sa Mesih'i ele veren Yahuda ¤skariot'un yerini baÕka birisinin almas2
gerekti—ini düÕünüyordu.  Kura çekerek, Rabbin onlara, diledi—i kiÕiyi belirtmesini
bekliyorlard2.  Kura Mattias'a düÕtü.  Böylece Mattias, on bir haberciye kat2ld2.


