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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 17, Haberciler'in İşleri, 20. bölüm

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

1. Makedonya'da ve Ahaya'da (Korintos Ahaya'nın başkentiydi) bulunan Pavlus
2. Troas'ta: Eftihos'un dirilişi
3. Pavlus'un Miletos'ta Efes kilisesi ihtiyarlarına son konuşması

B. Haberciler'in İşleri 20:20-21'i ezberleyin:

«Gerek herkese açık yerlerde, gerekse evlerde, sizlere yararlı olan şeylerin hiçbirini
bildirmekten ve size öğretmekten çekinmedim.  Yahudiler'e ve Yunanlılar'a Tanrı
doğrultusunda günahtan dönmeleri ve Rabbimiz İsa'ya iman etmeleri için tanıktlıkta
bulundum»  (Haberciler'in İşleri 20:20-21).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

20:27'den 20:32'ye dek ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

Çünkü tüm Tanrı ereğini ______________________________________________

____________________________________________________.  Kendinize ve

Kutsal Ruh'un sizi Gözetici atadığı ______________________________________

________________________________________________________________;

o kilise topluluğu ki, _________________________________________________.

Ben gittikten sonra aranıza sürüyü esirgemeyen yırtıcı _______________________

____________________________ biliyorum.  Hatta sizin aranızdan, öğrencileri

koparıp artlarına takmak için  __________________________________________

çıkacak.  ____________________________________________________ üç yıl

gece gündüz ______________________________________________________

her birinize öğüt vermekten hiç usanmadığımı anımsayın.  �imdi sizleri Tanrı'ya ve

O'nun kayrasının sözüne bırakıyorum.  ___________________________________
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ve kutsal kılınanların tümü arasında mirası vermeye ______________________

____________________________».   (Haberciler'in İşleri 20:27-32)

Ç. Kişisel Araştırma

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

1. Pavlus inanlılarla niçin buluştu? (Haberciler'in İşleri 20:7)  

2. Pavlus konuşmasını uzattıkça nasıl bir olay geçti? (Haberciler'in İşleri 20:9)

3. Genç adam yeniden nasıl yaşama kavuştu?  (Haberciler'in İşleri 20:10,12)  

4. Pavlus Troas'tan hangi yolla Asos'a gitti? (Haberciler'in İşleri 20:13)  

5. Pavlus Rabbe ne biçimde hizmet etti? (Haberciler'in İşleri 20:19,20)  

6. Pavlus Yahudiler'i de Yunanlılar'ı da neye çağırdı? (Haberciler'in İşleri 20:21)

7. Kutsal Ruh, Pavlus'a neyi bildirdi? (Haberciler'in İşleri 20:23)  
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

8. Pavlus'un yaşam ereği neydi? (Haberciler'in İşleri 20:24)  

9. Pavlus, Rab İsa'dan ne tür görev aldı? (Haberciler'in İşleri 20:24)  

10. Rab İsa'nın bildirdiği mutluluğun gizi nedir? (Haberciler'in İşleri 20:35)  

D. Dersin Özeti

Pavlus, Efes'ten çıkıp önce Makedonya'ya ondan sonra Ahaya'ya gitti.  Suriye'ye
açılmayı amaçlarken Yahudiler'in kendisine karşı düzen kurduklarını duyup yeniden
Makedonya üzerinden geri dönmeye karar verdi.  İnanlılar Troas'ta ekmek kırmak
için toplandıklarında Pavlus ruhsal öğütler verdi.  Konuşmasını gece yarısına dek
uzatınca Eftihos adlı bir delikanlı uykuya dalıp ikinci kattan aşağı düştü, ölü olarak
yerden kaldırıldı.  Pavlus aşağı inerek gencin üzerine kapandı, onu kollarına alıp
yaşadığını müjdeledi.

Asos'a yaya giden Pavlus gemiyle gelen arkadaşlarıyla karşılaştı.  Bu yerden açılıp
Midilli, Sakız, Sisam'dan geçerek Milet'e vardılar.  Pavlus vakit kaybetmemek için
Efes ihtiyarlarını Milet'e çağırarak bazı önemli gerçekleri onlara bildirdi:

1. Kutsal Ruh onun cezaevine düşüp acılar çekeceğini onlara açıkladı;
2. Tanrı'nın isteğini herkese eksiksiz bildirmekten çekinmediği için hiç kimsenin

uğrayacağı yargıdan sorumlu tutulamaz;
3. İnanlılar topluluğunu gütmeye atandıkları biçimde bu işi tümlesinler;
4. Sapık öğretiler yayanlar inanlıların bazılarını topluluktan koparmak için onların

arasına sokulacaklar.

Pavlus bu kardeşlerle yeniden buluşamayacağını bildirerek onlarla dua etti, ayrıldı.


