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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 14, Haberciler'in İşleri 17. bölüm

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

1. Pavlus'un Selanik ve Veriya'da hizmetleri
2. Atina'da «Bilinmeyen Tanrı» ile ilgili vaaz

B. Haberciler'in İşleri 17:11'i  ezberleyin:

«11Bu insanlar Selanik halkýndan daha aydýn görüþlüydü. Yayýlan sözü göze görünür bir
içtenlikle benimsediler. Bildirilen konular gerçekten böyle midir diye her gün Kutsal
Yazýlar'ý araþtýrdýlar.» (Haberciler’in İşleri 17:11). 

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

17:26'dan 17:31'e dek ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

Her ulusa ba—l2 _________________________________________________ ve

yeryüzünün her yanýnda yaþamalarýný saðlamýþtýr.  Onlara iliþkin__________________;

____________________________________________________________________

______________________;  böylece _____________________________, araþtýrarak

 O'nu bulsunlar diye. ______________________________________________  Çünkü

yaþamýmýz, hareketlerimiz ve varlýðýmýz O'ndandýr.  Ozanlarýnýzdan bazýlarýnýn da dediði

gibi: ‹Bizler de O'nun soyuyuz.›  Tanrý'nýn soyu olduðumuza göre, ________________

_________________________________  insan sanatý ve düþüncesiyle iþlenmiþ altýna,

gümüþe ya da taþa _____________________________________________________
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______________________________________.   Tanrý bu türden bilgisizlik dönemlerini

görmemezlikten geldi.  Ama þimdi her yerde __________________________________

________________________________________________________.    Çünkü atamýþ

olduðu bir adam aracýlýðýyla ________________________________________________

_______________________________________________________________.  O'nu

_____________________________________________________________________

tüm insanlýða _________________________________________________________.»

(Haberciler’in İşleri 17:26-31).

Ç. Kişisel Araştırma

Haberciler’in İşleri on yedinci 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'un Selanik'te, İsa Mesih'in işkence çekip ölmesi ve ölümden dirilmesi
gerektiğini belirtti.  Kutsal Yazı'dan ayetlerle kanıtladığı bu açıklamanın sonucu ne

oldu?  (Haberciler’in 17:2-4) 

 

2. Büyük bir topluluk Pavlus'la Silas'ın bildirisine iman ederek onlara katıldı.  Bu
durumla karşılaşan Yahudiler ne tür tepki gösterdi?  (Haberciler’in 17:5) 

3. Yahudiler, Pavlus'la Silas'ı neyle suçladılar?  (Haberciler’in 17:6,7) 
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4. Veriya'da Yahudiler Pavlus'un öğretilerinin doğru olup olmadığını nasıl

 kanıtlayabildiler?  (Haberciler’in 17:11)  

5. Veriyalılar'ın her gün Kutsal Yazılar'ı incelemelerinin sonucu ne oldu?

(Haberciler’in 17:12)  

6. Pavlus, Atina'ya varınca yüreğinde neden derin bir acı duydu?  (Haberciler’in

17:16)  

7. Pavlus, Atina'da kimlerle tartışmaktaydı?  (Haberciler’in 17:17,18)  

8. Tanrı bütün insanlara ne buyuruyor?  (Haberciler’in 17:30)  

9. Tanrı dünyayı kim aracılığıyla yargılayacaktır?  Bu kişi kimdir? (Haberciler’in

17:3,31)  

10. Pavlus ölülerin dirilmesi konusunu açıklayınca dinleyecilerde oluşan üç tutum

hangileridir?  (Haberciler’in 17:31,34)  

D. Dersin Özeti

Pavlus Selanik'e vardığında alışkısı üzere Sept (�abat) gününde sinagoga gitti.  Kutsal
Yazılar'dan İsa Mesih'in işkence çekmesi ve ölüler arasından dirilmesi gerekli olduğunu
açıkladı.  Bunun üzerine birçok kişinin iman ettiğini kıskanan Yahudiler halkı kışkırtarak
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Rab İsa'ya iman et ... de kurtulursun (Haberciler’in İşleri 16:31).

Pavlus'la Silas'ı aradılar.  Bulamayınca, evinde habercileri konuk etmiş olan Yason'la
diğer kardeşleri kent yetkililerinin önüne sürüklediler.  Kent yetkililer onları salıvermek
için kefillik sağladılar.  Aynı gece kardeşler, Pavlus'la Silas'ı Veriya'ya gönderdiler.

Veriya'da da sinagoga girip Tanrı Sözü'nü açıkladılar.  Buradaki Yahudiler
Selanik'tekilerden daha aydın görüşlü oldukları için Tanrı Sözü'nü göze görünür bir
içtenlikle benimsediler.  Pavlus'un bildirdiği konuların doğru olup olmadığını öğrenmek
için Kutsal Yazılar'ı her gün incelediler.  Çok vakit geçmeden Selanik'teki Yahudiler
Pavlus'un Veriya'da Tanrı Sözü'nü öğrettiğini duyunca oraya gelerek topluluğu
ayaklandırmaya çalıştılar.  Bunun üzerine kardeşler, Pavlus'u deniz yoluyla Atina'ya
gönderdiler.  Silas'la Timoteos ise Veriya'da kaldı.

Pavlus, Atina kentinin bir uçtan öbür uca yalancı tanrılarla dolu olduğunu görünce
tümden sarsıldı.  «Bilinmeyen Tanrı'ya» dikilmiş olan bir sunak gördüğünde bundan
yararlanarak, onlara dünyayı ve içindeki şeyleri yaratan, tapınaklarda yaşamayan gerçek
Tanrı'yı bildirdi.  Bu Tanrı tüm insanların günahtan dönmelerini buyuruyor.  Çünkü
dünyayı, ölüler arasından dirilttiği Kişi aracılığıyla yargılayacağı bir gün saptadı.

Ölülerin dirilmesi konusunu duyduklarında bazısı alay etti, bazısı konuyu ileriye bıraktı,
bazısıysa İsa Mesih'e iman etti.  Sen İsa Mesih'e iman edenlerin arasında mısın?


