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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 16, Haberciler'in İşleri, 19. bölüm

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

1. Pavlus Vaftizci Yahya'nın öğrencileriyle karşılaşıyor.
2. Skeva oğulları İsa'nın adıyla cinleri kovmaya çalışıyor.
3. İsa'ya yeni iman edenler büyücülük kitaplarını yakıyor.
4. Dimitriyus Artemis'e tapınan Efesliler'i kışkırtıyor.

B. Haberciler'in İşleri 19:17-18'i ezberleyin:

«Bu olay Efesos'ta yaşayan tüm Yahudiler'ce ve Yunanlılar'ca duyuldu.  Hepsinin
üzerine korku bastı ve Rab İsa'nın adı yüceltildi.  İman edenlerin birçoğu gelip
yaptıklarını açık açık söylüyor, her işi olduğu gibi bildiriyorlardı» (Haberciler'in İşleri
19:17-18).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

19:8-19:11'e dek ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

Pavlos sinagoga girdi ve _______________________________________

T a n r ı ' n ı n  h ü k ü m r a n l ı ğ ı n a  i l i ş k i n

__________________________________________ yaptı.  Ama bazıları

______________________________________________ _________________ --

üs te l i k  t op lu luk  ka rş ı s ında  Yo l 'u  kö tü ley ince  - -  Pavlos

_____________________________________________________________.  Her

gün Tiranos'un toplantı salonunda tartışmalar yaptı.  Bu iş ___________________

sürdü.  Sonunda ___________________________________________________

-- Yahudi olsun, Yunanlı olsun -- ______________________________________.

________________________________________________ Pavlos'un eliyle

görülmemiş _______________________________________________________.

(Haberciler'in İşleri 19:8-11)
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Ç. Kişisel Araştırma

Haberciler'in İşleri üçüncü 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. Yahya'nın öğrencileri Sevinç Getirici Haberi duyunca kimin adıyla vaftiz

edildiler?  (Haberciler'in İşleri 19:5)  

2. Kötü ruh, cinleri kovmaya çalışan Skeva oğullarına ne dedi?  (Haberciler'in

İşleri 19:13-15)  

3. Kendisinde kötü ruh bulunan adam ne tepki gösterdi? (Haberciler'in İşleri

19:16)  

4. Büyücülükle uğraşanlardan birçok kişi ne yaptı? (Haberciler'in İşleri 19:19)  

5. Dimitriyus'un mesleği neydi? (Haberciler'in İşleri 19:24)  

6. Dimitriyus, gelirini korumak için nasıl davrandı? (Haberciler'in İşleri 19:25)  

7. Pavlus'un elle yapılmış ilahlara ilişkin dedikleri nedir (Haberciler'in İşleri 19:26)
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8. Dimitriyus'un, korkarak öne sürdüğü üç olanak neydi?  (Haberciler'in İşleri

19:27)  

9. Dimitriyus'u dinleyenler ne tepki gösterdi? (Haberciler'in İşleri 19:28,29)  

10. Kent görevlisi Pavlus'la arkadaşlarının suçlanmasına karşı ne dedi?

(Haberciler'in İşleri 19:37)  

D. Dersin Özeti

Pavlus, Efes'e geldiğinde yalnız Yahya'nın öğrettiği tövbe vaftizini
benimseyen, Kutsal Ruh'un var olduğunu bilmeyen bazı kişilerle karşılaştı.
Bunlar yalnız Yahya'nın bildirdiği tövbe vaftizini biliyor, Kutsal Ruh'un
varlığından haberleri yoktu.  Pavlus, Yahya'nın bildirdiği Kişi'ye, yani
kendisinden sonra gelecek olan İsa Mesih'e iman etmeleri gerektiğini
vurguladı. Bu sözlerini kabul eden yaklaşık on iki kişi İsa Mesih adıyla vaftiz
edilip Kutsal Ruh'u aldı.

Pavlus sinagogda üç ay Tanrı'nın Hükümranlığıyla ilgili kanıtlamalarda
bulundu.  Bazıları ona sert biçimde direnerek İsa'nın yolunu kötüledi.  Bu
yüzden Pavlus öğrencileriyle birlikte Tiranus'un toplantı salonuna çekilip orada
Tanrı Sözü'nü iki yıl daha öğretti.  Sonunda Asya ilinde yaşayan herkes Tanrı
Sözü'nü işitti.

Pavlus'un cinleri kovduğunu gören bazı Yahudiler, onu taklit ederek ve İsa
Mesih'in adını çağırarak aynısını yapmaya yeltendiler.  Bunların arasında
Skeva adlı bir Yahudi başkahinin yedi oğlu vardı.  Ama cin onlara, «İsa'yı
biliyorum, Pavlus'u da tanıyorum, siz kim oluyorsunuz?» deyip içinde
bulunduğu adamı onlara karşı saldırttı.  Bu olay nedeniyle Efes'te yaşayan
herkes, İsa'nın adını büyük saygınlıkla söylemeye başladı.  Sonunda, iman
edenlerin birçoğu, yaptıkları kötülükleri açık açık bildirdiler, büyücülükle
uğraşanlar da kitaplarını toplayıp yaktılar.  Böylece Rabbin Sözü etkisini
güçlendiriyordu.
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

Artemis tanrıçasına tapan Dimitriyus adlı bir kuyumcu, bol kazancını
kaybedeceğinden korktuğu için Artemis'in onurunu korumaya kalktı.  Bu
bahaneyle meslek arkadaşlarını bir araya toplayarak halkı kışkırttı.  Tüm
topluluk «Efesliler'in Artemis'i yücedir!» diye bağırarak kenti kargaşılığa
düşürdü.  Pavlus'un yol arkadaşlarından Makedonyalı Gayus'la Aristarkus'u
alıp tiyatroya sürüklediler.  Pavlus halkın karşısına çıkmak istediyse de,
öğrencileri onu bırakmadı.  En sonunda kent görevlisi güçlükle ayaklanmayı
yatıştırıp halkı dağıttı.  Bu görevli, Pavlus'la arkadaşlarını savunmak için
Tanrı'nın elinde bir gereçti.


