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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 18, Haberciler'in İşleri 21:1-36

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

1. Yerusalem'e dönüş
2. Tapınaktaki kargaşalık

B. Haberciler'in İşleri 21:13 ezberleyin:

«Ben yalnız bağlanmaya değil, Rab İsa'nın adı için Yerusalem'de canımı bile
vermeye hazırım»  (Haberciler'in İşleri 21:13).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

21:15'ten 21:21'e dek ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

Bu günlerin sonunda hazırlık yapıp _______________________________ çıktık.

____________________________________________________ de bizimle birlikte

geldiler.  Bizi yanında konuk edileceğimiz eski öğrencilerden Kıbrıslı Minason'un

evine getirdiler.  Yerusalem'e ulaştığımızda kardeşler bizi sevinçle karşıladılar.

Ertesi gün Pavlus bizimle birlikte ________________________________________

gitti.  __________________________________________________________

orada hazırdı.  Pavlus onları selamlayıp Tanrı'nın ___________________________

__________________________ kendi hizmeti aracılığıyla ___________________

_______________________________________ teker teker anlattı.  Onlar bunu

duyunca ______________________________________.   Bu arada Pavlus'a,

«Kardeş» dediler, «__________________________________________________.

__________________________________________________________________

_____________________.  Sana ilişkin bilgi edinmişler; uluslar arasında yaşayan

Yahudiler'in tümüne __________________________________________________

_______________ öğretiyormuşsun.  ____________________________________
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_______________________________________________________________

_________________________ söylüyormuşsun.»  (Haberciler'in İşleri 21:15-21)

Ç. Kişisel Araştırma

Haberciler'in İşleri yirmi birinci 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'la yoldaşları Suriye'nin hangi liman kentinde karaya çıktı?  (Haberciler'in

İşleri 21:1-3)  

2. Sur'daki inanlılar Pavlus'un Yerusalem'e gitmesini neden istemiyorlardı?

(Haberciler'in İşleri 21:4)  

3. Pavlus'la yoldaşları Sur'daki inanlılardan ayrılmadan önce ne yaptılar?

(Haberciler'in İşleri 21:5)  

4. Kayseriye'de kimin evinde kaldılar? (Haberciler'in İşleri 21:8)  

5. Kutsal Ruh Agabus'a neyi açıkladı? (Haberciler'in İşleri 21:10-11)  

6. Pavlus Agabus'a nasıl bir karşılık verdi? (Haberciler'in İşleri 21:13)  
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7. Uluslardan olan inanlılar nelerden sakınmalıydılar? (Haberciler'in İşleri 21:25)

8. Halk Pavlus'a karşı nasıl davrandı? (Haberciler'in İşleri 21:30-33)  

9. Halk Pavlus'u ne gibi şeylerle suçladı? (Haberciler'in İşleri 21:28)  

10. Pavlus nereye götürüldü? (Haberciler'in İşleri 21:34)  

D. Dersin Özeti

Pavlus'la arkadaşları Yerusalem'e gitmek için Milet'ten denize açıldılar.  İstanköy
ve Rodos adasından geçerek Asya'da Patara limanında gemi değiştirdiler.  Oradan
Suriye'de Sur kentine gidip bir hafta kaldılar.  Sur'daki öğrenciler Pavlus'u
Yerusalem'e gitmemesi için uyardılar.  Ama Pavlus onlara kulak asmadı, sekizinci
gün arkadaşlarıyla Yerusalem'e doğru yeniden yola çıktı.  Önceden Efes kilisesinin
ihtiyarlarına şunu bildirdi: «Kutsal Ruh'un buyruğuna uyarak Yerusalem'e gidiyorum.
Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum.  Ancak Kutsal Ruh, beni zincirler ve
sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor.  Canımı hiç önemsemiyorum,
ona değer vermiyorum.  Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi,
Tanrı'nın lütfunu açıklayan müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım» (20:22-
24).

Kayseriye'de oturan Filipus'u ziyaret ettiler.  Yahudiye'den yeni gelmiş olan Agabus
adlı bir peygamber, Pavlus'un kuşağını alıp kendi ellerini ve ayaklarını bağlayarak,
«Kutsal Ruh şöyle dedi: <Yahudiler, bu kuşağın sahibini Yerusalem'de böyle
bağlayıp diğer uluslara teslim edecekler>».  Pavlus bu söz karşısında yine de
Yerusalem'e gitmekten caymadı.

Pavlus'un Yerusalem'e dönmesiyle üçüncü habercilik gezisi sonuçlandı.
Yerusalem'deki kardeşler habercileri sevinçle karşıladılar.  Ertesi gün ihtiyarlarla
birlikte Yakup'un evinde toplandıklarında Pavlus Tanrı'nın uluslar arasında yapmış
olduğu işleri teker teker anlattı.  Toplananlar bu haberi duyunca Rabbi yücelttiler.



1Yahudî inanlılardan bazıları,  Mesih İsa'ya iman etmenin yanı sıra Musa'nın Yasası'nı da tutma
gereğini savunuyorlardı.
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

Ne var ki, Mesih İsa'ya iman bağlamış Yahudiler1 Pavlus'u Yahudiler'e Yasa'yı
bıraktırmakla suçluyordu.  Bu yüzden bu ihtiyarlar, Pavlus'un Yahudi törelerini
savsaklamadığını kanıtlamasını istediler.  Bunun üzerine Pavlus, adak adamış dört
kişiyle birlikte arınma törenine katılmaya razı oldu.  Paklanma günlerinin sonunda
Pavlus tapınağa gittiğinde bazı Yahudiler tarafından yakalandı.  Onlar Pavlus'u,
Yahudi olmayan Trofimus'u tapınağa getirmekle suçlayıp tapınağın dışarısına
sürükledi.  Bu kargaşalık komutanın kulağına ulaştığında askerleriyle birlikte
kalabalığın bulunduğu yere koştu.  Halk askerleri görünce Pavlus'u dövmeyi
durdurdu.  Pavlus'u halktan koparıp kaleye götürebilmeleri için askerlerin onu
taşımaları gerekti.  Arkasından da kalabalık «Onu öldürün!» diye bağırıyordu.


