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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 15, Haberciler'in İşleri 18. bölüm

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

1. Pavlus Atina'dan ayrılıyor, Korint'te Tanrı Sözü'nü yayıyor.
2. Pavlus Korint'¥ bırakıyor, Efes'ten geçerek Antakya'ya dönüyor.
3. Üçüncü habercilik yolculuğu başlıyor.
4. Priskila'yla Akila Apollos'a Tanrı yolunu tüm inceliğiyle anlatıyor.

B. Haberciler'in İşleri 18:9-10'u ezberleyin:

«Bir gece Rab Pavlos'a görme yoluyla, <Korkma> dedi, <Ama konuş ve sesini kısma.
Çünkü ben seninle beraberim ve kimse sana saldırıya kalkışmayacak, kaba kuvvet
kullanmayacak.  Çünkü bu kentte bana bağlanacak yoğun bir halk topluluğu var>»
(Haberciler'in İşleri 18:9-10).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

18:22'den 18:26'ya dek ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

Kayseriye'ye varınca çıkıp kilise topluluğunu selamladı, sonra Antakya'ya indi.

Pavlos bir süre Antakya'da kaldıktan sonra oradan ayrıldı.  Galatya ve Frikya

bölgesinde sırayla yer yer dolaşarak ____________________________________.

______________ adında, söz söyleme yeteneği olan İskenderiyeli bir Yahudi

Efesos'a ulaştı.  ____________________________________________________.

Rab yolunda eğitilmişti ve ateşli bir ruhla _______________________________

____________________________________________________________.  Ama

____________________________ biliyordu.  Bu adam _____________________

sinagogda konuşmaya başladı.  ________________________________________

konuşmalarını duyunca onu yanlarına aldılar, _____________________________

________________________ ona açıkladılar.  (Haberciler'in İşleri 18:22-26)



Haberciler'in İşleri, Ders 15, sayfa 52

Ç. Kişisel Araştırma

Haberciler'in İşleri on sekizinci 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 Korint'te kimleri buldu? (Haberciler'in İşleri 18:1-2)  

2. Bu üç kişinin tümünün de mesleği neydi? (Haberciler'in İşleri 18:3)  

3. Silas'la Timoteos Makedonya'dan Korint'e geldiklerinde Pavlus kendini neye

verdi? (Haberciler'in İşleri 18:5)  

4. Rab bir görmeyle Pavlus'a ne bildirdi? (Haberciler'in İşleri 18:9)  

5. Rab Pavlus'a nasıl bir vaat verdi? (Haberciler'in İşleri 18:10)  

6. Yahudiler Pavlus'u nasıl suçladılar? (Haberciler'in İşleri 18:13)  

7. Vali Galyo Pavlus'u suçlayanları nasıl yanıtladı? (Haberciler'in İşleri 18:16)  

8. Pavlus Korint'ten ayrılırken yanında kimler vardı? (Haberciler'in İşleri 18:18)  
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

9. Pavlus'un Sezariye'den (Kayseriye'den) sonra ziyaret ettiği kentlerin ve

bölgelerin adları nedir? (Haberciler'in İşleri 18:22-23)  

10. Priskila ve Akvila Apollos'la oturup ne konuştular? (Haberciler'in İşleri 18:24-26)

D. Dersin Özeti

Pavlus Atina'dan ayrıldıktan sonra Ahaya'nın başkenti Korint'e geldi.  Orada bir
buçuk yıl geçirdi.  Klavdius'un tüm Yahudiler'i Roma'dan kovması sonucu Korint'e
gelen Priskila ve Akvila adlı, Pontuslu bir çiftle tanıştı.  Üçü de çadır yapıcısı
olduklarından Pavlus onlarla bir arada çalıştı.  Daha sonra Pavlus, Priskila ve Akvila
için «Onlar benim için kendilerini ölüm tehlikesine attılar.  Yalnız ben değil,
uluslardan oluşan tüm kilise toplulukları da onlara teşekkür borçludur» diyecekti
(Romalılar 16:4).

Silas'la Timoteos'un Makedonya'dan gelmeleriyle Pavlus kendini tamamen Tanrı
Sözü'nün etkisi altındaydı ve onu yayıyordu.  Yahudiler ara vermeden karşı gelince
Pavlus sinagogdan ayrıldı, Titius Yustus adlı birinin evinde öğretmeye başladı.
Krispus adlı sinagog başkanı tüm ev halkıyla birlikte İsa Mesih'e iman etti.  Bunlardan
başka birçok Korintliler iman edip vaftiz edildi.  Bu olaylar nedeniyle Yahudiler
yeniden tedirgin oldu.  Pavlus'u Ahaya valisi olan Galyo'nun yargı kürsüsü önüne
getirdiler.  Ne var ki, vali Galyo Yahudiler'in din sorunlarıyla ilgili davalara bakmaya
yanaşmadı.

Pavlus bir süre sonra Priskila ve Akvila'yı yanına alarak gemiye bindi.  Suriye'ye
gidişinden önce Efes'e uğrayıp sinagogdaki Yahudiler'le tartıştı.  Priskila'yla Akvila'yı
oraya bıraktıktan sonra ayrıldı.  Sezariye'ye (Kayseriye'ye) vardıktan sonra
Yeruşalim'e çıktı, orada inanlıları ziyaret etti, sonra Antakya'ya döndü.  Bir süre
geçirdikten sonra Galatya ve Frikya bölgelerine doğru üçüncü habercilik gezisine
çıktı.

Öte yandan, Apollos adlı, İskenderiye doğumlu bir Yahudi Efes'te İsa Mesih'i
tanıtıyordu.  Tanrı Sözü'nü iyi bilen biriydi.  Yalnız Yahya'nın vaftizini bilmesine karşın
İsa Mesih'e ilişkin gerçekleri incelikle ve korkusuzlukla öğretiyordu.  Ama Akvila'yla
Priskila onda bir eksiklik buldular, onunla birlikte oturarak Tanrı yolunu daha geniş
çapta kendisine anlattılar.  Kardeşler kendisini Ahaya'ya gitmeye yüreklendirdiler. O
da gidip iman edenlere çok yardımda bulundu.  Kutsal Yazılar'dan Mesih'in İsa
olduğunu kanıtlayark Yahudiler'in ileri sürdükleri savların temelsizliğini gösterdi.

Pavlus'la iş arkadaşları olsun, Akvila'yla Priskila olsun, Apollos olsun, her birinin
belirgin yeteneği vardı.  Kutsal Yazılar'dan kanıtlayıcı biçimde İsa'nın Mesih olduğunu
tanıtıyorlardı.  Sen de Tanrı Sözü'ne onlarki gibi ilgi gösteren, onu bilen biri misin?
Her gün Kutsal Yazılar'ı araştırıp onlarda yetenek kazanmaya çalışır mısın?


