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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 13, Haberciler'in İşleri 16. bölüm

A. Haberciler'in İşleri'nin on altıncı bölümünü okuyun.  Özellikle bu konulara
dikkat edin:

1. Timoteos, Pavlus'la Silas'a katılıyor.
2. Pavlus Makedonya'yla iligili bir görüm görüyor.
3. Lidya Mesih'e iman ediyor.
4. Pavlus'la Silas cezaevinde bulunuyor.

B. Haberciler'in İşleri 16:30-32'yi ezberleyin:

«Onları dışarıya çıkarıp, <Efendiler> dedi, <Kurtulmak için ne yapmalıyım?>  Onlar,
<Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın> dediler, <Sen de ev halkın da.> Ona ve
evindeki herkese Tanrı Sözü'nü söylediler»  (Haberciler'in İşleri 16:30-32).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

16:25'ten 16:31'e dek ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

Gece yarısı dolaylarında Pavlos'la Silas ______________________________

_________________________________.  Cezalılar da onları dinliyordu.  Ansızın

_________________________________________________________.  Öylesine

güçlü ki, ____________________________________________. Bir anda tüm

kapılar açıldı, ______________________________________________.  Gardiyan

uyandı.  Cezaevinin kapılarını açılmış görünce _____________________

___________________________________________________.  Çünkü cezalıların

kaçtığını sanmıştı.  Ama Pavlos yüksek sesle, «Kendine kötülük etme» diye bağırdı,

«Çünkü __________________________________________».  Gardiyan ışık istedi

ve içeriye koştu.  Korkudan tir tir titreyerek Pavlos'la Silas'ın önünde yere kapandı.

Onları dışarıya çıkarıp, «Efendiler» dedi, «________________________________

__________?»  Onlar, «_______________________________________________

________________» dediler, «Sen de ev halkın da».  (Haberciler'in İşleri 16:25-31)
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Ç. Kişisel Araştırma

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

1. Pavlus, hangi öğrenciyi beraberinde götürmek istedi? (Haberciler'in İşleri

16:1-3)  

2. Kutsal Ruh Pavlus'u bu yolculukta nereye yöneltti? (Haberciler'in İşleri 16:6-8)

3. Pavlus'un görmesinde Makedonyalı kişi ona nasıl yalvardı?  (Haberciler'in İşleri

16:9)  

4. Pavlus'la arkadaşları bu görmeyi nasıl yorumladılar? (Haberciler'in İşleri 16:10)

5. Pavlus'la arkadaşlarının uğradıkları Filipi'yle ilgili iki özellik nedir? (Haberciler'in

İşleri 16:12)  

6. Rabbin yüreğini açtığı kadın nereliydi?  (Haberciler'in İşleri 16:14)  

İşi neydi? 

Tanrı'yla ilgilenen biri miydi? 
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7. Falcılık ruhuna tutsak köle kız, Pavlus'la arkadaşlarını izleyerek neler

bağırıyordu?  (Haberciler'in İşleri 16:17)  

8. Pavlus'la Silas dövüldükten sonra nereye atıldılar? (Haberciler'in İşleri 16:23)

9. Pavlus'la Silas gardiyana günahlarından kurtulması için ne yapması gerektiğini

belirttiler? (Haberciler'in İşleri 16:29-31)  

10. Gardiyan neye sevindi? (Haberciler'in İşleri 16:33-34)  

D. Dersin Özeti

Pavlus ikinci habercilik yolculuğunda Silas'ı yanına aldı (Haberciler'in İşleri 15:40-
41'e bakın).  Listra kentinde Timoteos adlı genç bir Mesih inanlısı vardı.  Çevredeki
tüm inanlılar onu övüyordu.  Pavlus Timoteos'un kendisiyle gelmesini isteyince, bu
genç onunla birlikte Tanrı Sözü'nü yaymaya çıktı.  Yaşamının sonuna dek Pavlus'a
içten bağlı bir iş arkadaşı oldu.

Yolculukları boyunca Pavlus'la yol arkadaşları Kutsal Ruh'un yönetimindeydiler.
Kutsal Ruh onların Asya'yla Bitinya'ya gitmelerini önleyerek Makedonya'ya
yönlendirdi.

İsa'nın müjdesi Avrupa'da ilkin Filipi kentine ulaştı.  Tiyatira (Anadolu'daki Akhisar)
kentinden Lidya adlı bir kadın, Pavlus'u dinleyenlerin arasındaydı.  Onun tanıttığı
İsa Mesih'e iman etti, ev halkıyla birlikte vaftiz olundu.

Falcılık ruhuna tutsak köle kız günlerce Pavlus'la iş arkadaşlarını izleyerek «Bu
adamlar yüce Tanrı'nın uşaklarıdır, size kurtuluş yolunu bildiriyorlar!» diye
bağırıyordu.  Pavlus İsa Mesih'in adıyla cinin kızdan çıkmasını buyurdu.  Kızın
kendilerine sağladığı kazançtan yoksun kalan sahipleri, Pavlus'la Silas'ı kentin
yönetmenlerine sürüklediler.  Onları Romalılar'a yasaklanan bazı töreleri yaymakla
suçladılar.  Yetkililer habercileri dövüp zindana attı.
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

Zindandayken Pavlus'la Silas Rabbi yücelterek ilahi söylüyorlardı.  Ansızın güçlü
bir deprem oldu.  Cezaevinin temelleri sarsıldı, tüm kapılar açıldı, herkesin bağları
çözüldü.  Cezalıların kaçtığını sanan gardiyan canına kıymak istedi.  Pavlus hiç
kimsenin kaçmadığını bildirerek onu engelledi.  Gardiyan korkudan titreyerek
Pavlus'un önüne kapanıp «Kurtulmak için ne yapmalıyım?» diye sordu.  Pavlus da
«Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın, sen de ev halkın da» dedi.  O gece Rabbin
Sözü'nü duyan gardiyanla ev halkı İsa Mesih'e iman edip vaftiz edildiler.

Kutsal Ruh, bizi de İsa Mesih'le ilgili müjdeyi duymayanlara yaymaya çağırıyor.
O'nun bizi yöneltmesi için dua edelim, kendimizi Tanrı'ya sunalım.


