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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 10, Haberciler'in İşleri 11. ve 12. bölümler

A. Haberciler'in İşleri'nin on birinci ve on ikinci bölümleri okuyun.  Özellikle bu
konulara dikkat edin:

1. Uluslar arasında ilk inanlılar topluluğu
2. Istırap çeken inanlılar topluluğu

B. Haberciler'in İşleri 11:18b, 11:21 ve 12:24'ü ezberleyin:

«Demek ki, Tanrı uluslara da günahlardan dönerek yaşama kavuşmayı sağladı»
(Haberciler'in İşleri 11:18b).

«Rabbin eli onları destekliyordu. Çok sayıda insan iman ederek Rabbe döndü»
(Haberciler'in İşleri 11:21).

«Bu arada Tanrı'nın Sözü gelişip çoğalıyordu» (Haberciler'in İşleri 12:24).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

11:9'dan 16'ya dek ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

Ama o ses bir daha gökten yanıt verdi: «_________________________________

_____________________________.»  Bu olay __________________________

yinelendi, sonra her şey yeniden göğe çekildi.  O anda, kaldığımız evin önünde ___

_________________ belirdi.  Bunlar ___________________________________

benim yanıma gönderilmişti.  Ruh bana, __________________________________

___________________________________ söyledi.  İşte bu altı kardeş de benim

yanım sıra geldi.  O adamın evine girdik.  O bize, evinde durup kendisiyle konuşan

meleği nasıl gördüğünü ve meleğin kendisine neler söylediğini anlattı: «Yafa'ya

adamlar gönder, öbür adı Petros olan Simon'u buraya çağır.  Kendisi sana senin

ve aile üyelerinin ____________________________________________________

________________________________________________________________.»

Ben konuşmaya başlayınca, ___________________________________________

______________________ onların da üzerine geldi.  Rabbin sözünü anımsadım.
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�öyle demişti: «Bildiğiniz gibi Yahya su ile vaftiz etti, ama siz __________________

__________________________».  (Haberciler'in İşleri 11:9-16)

Ç. Kişisel Araştırma

Haberciler'in İşleri on birinci ve on ikinci bölümleri tekrar dikkatle okuyun.  Sonra
aşağıdaki soruları yanıtlayın.  Yanıtları yazarken parantezde ( ) verilen ayetleri
olduğu gibi kopya etmeyin.  Soruları yanıtlayan sözü ya da sözleri seçin.

1. Tanrı Sözü kimlere duyurulmuyordu? (Haberciler'in İşleri 11:19)  

2. Öte yandan Antakya'ya giden bazı inanlılar kimlere Sevinç Getirici Haberi

bildirdi? (Haberciler'in İşleri 11:20)  

3. Barnaba'yla Saul Antakya'daki inanlılar topluluğuna nasıl bir katkıda

bulundular? (Haberciler'in İşleri 11:25-26)  

4. Antakyalılar Mesih inanlılarına hangi adı verdiler? (Haberciler'in İşleri 11:26)

5. Kıtlık nedeniyle yokluk çeken kardeşlere öğrenciler ne yaptı? (Haberciler'in

İşleri 11:29)  

6. Petrus cezaevindeyken ne biçimde tutuklanıyordu? (Haberciler'in İşleri 12:6) 



Haberciler'in İşleri, Ders 10, sayfa 34

7. Petrus cezaevindeyken Mesih inanlıları ne yapıyordu? (Haberciler'in İşleri

12:5,12)  

8. Melek, Petrus'u uyandırdığında ne yapmasını buyurdu? (Haberciler'in İşleri

12:7,8)  

9. Petrus ne düşündü, nasıl davrandı? (Haberciler'in İşleri 12:9)  

10. Petrus'u Hirodes'in elinden kim kurtardı? (Haberciler'in İşleri 12:11,17)  

11. Hirodes niçin ansızın öldü? (Haberciler'in İşleri 12:23)  

D. Dersin Özeti

Yahudiye'deki habercilerle öbür inanlılar, ulusların da Tanrı Sözü'nü benimsediklerini
duydular.  Petrus Yerusalem'e çıktığında şeriatçılar onu suçlayıp «Sen sünnete önem
vermeyen insanlarla içlidışlı oldun» dediler, «Onlarla birlikte yemeğe oturdun».  Petrus
onlara, Tanrı'nın kendisini Kornelyus'un evine nasıl yolladığını, oradakilere İsa Mesih'i
açıklarken sozü dinleyenlere Kutsal Ruh'un nasıl geldiğini iletti.  Olayı duyanlar Tanrı'nın
uluslara günahtan dönerek yaşam bulma olanağını verdiği için O'nu yücelttiler.

Mesih inanlıları baskılar nedeniyle Yerusalem'den kaçıp Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya
gittiler.  Tanrı Sözü'nü Yahudiler'den başkasına bildirmiyorlardı.  Kıbrıslı ve Kireneli bazı
kişiler Antakya'ya gidip Grekler'e de Sevinç Getirici Haberi bildirdiler.  Çok sayıda insan
iman ederek Rabbe döndü.

Kilise topluluğu Barnabas'ı Yerusalem'den Antakya'ya gönderdi, o da herkesi Rabbe
bağlı kalmaya yüreklendirdi.   Baranabas daha sonra Tarsus'a gitti, Saul'u buldu, onu
Antakya'ya getirdi.  İkisi bir yıl süreyle yeni inanlıları eğittiler.  Mesih inanlılarına
Hıristiyan (Mesihçiler) adı ilk kez Antakya'da verildi.
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

O günlerde Hirodes Yakup'u tutuklayıp kılıçla öldürttü.  Bunun Yahudiler'in hoşuna
gittiğini görünce, Petrus'u da tutuklayıp cezaevine attırdı.  İnanlılar onun için
yakarmaktaydı.  Tanrı onların yakarılarını duydu, meleği aracılığıyla Petrus'u
cezaevinden kurtardı.  Hirodes, olayın gerisinde Tanrı'nın yüceliğini görmek istemedi,
vicdansız işlerini sürdürdü.  Birgün krallık giysilerini kuşanarak yargı kürsüsüne kuruldu,
toplananlara bir söylev çekti.  Halk «Bu Tanrı sesidir, insan sesi değil» diye bağırdı.
Ama  Tanrı'nın yüceliğini çaldığı için o anda kurtçuklar onu kemirdi ve öldü.

O dönemde Mesih bağlıları baskılar altında kalmaya karşın giderek çoğalıyor ve imanda
güçleniyordu.  Rabbin eli onları desteklediğinden Tanrı Sözü etkisini artırarak
yayılıyordu.


