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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 19, Haberciler'in İşleri 21:37-23:35

A. Haberciler'in İşleri'nin 21:37-23:35 bölümünü okuyun.  Özellikle bu konulara
dikkat edin:

1. Pavlus'un halka tanıklığı
2. Pavlus'un Yüksek Kurul'a savunuşu
3. Pavlus'a karşı suikast

B. Haberciler'in İşleri 22:16'yı ezberleyin:

«�imdi neden duraksıyorsun?  Kalk, vaftiz ol.  O'nun adını çağırarak günahlarından
arın»  (Haberciler'in İşleri 22:16).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

22:10'dan 22:16'ya dek ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

__________________________________________ dedim.  Rab bana, «Ayağa

kalk, �am'a git» dedi, «Orada yapman için saptanmış bulunan her şey sana

bildirilecektir.» ____________________________________________ gözlerim

görmez olduğundan, yol arkadaşlarımca elimden tutulup yöneltirerek �am'a vardım.

�am'da yaşayan ____________________________________________________

_________________________________________________________________.

Adı Hananya olan bu kişi geldi, ayakta durarak bana, «Saul kardeş» dedi, «Gözlerin

yeniden görsün».  O anda görüşüme kavuştum ve onu gördüm.  Bana şunları

söyledi: «__________________________________________________________

_________________ ve kendi ağzının sesini duymaya atadı.  _________________

_________________________________________________________________.

�imdi neden duraksıyorsun?  Kalk, vaftiz ol. _____________________________

__________________________________________________________ arın.» 

Haberciler'in İşleri 22:10-16)
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Ç. Kişisel Araştırma

Haberciler'in İşleri 21:37-23:35 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 nerede doğdu? (Haberciler'in İşleri 21:39; 22:3)  

2. Pavlus Mesih inanlılarına karşı nasıl davranıyordu? (Haberciler'in İşleri 22:4,5)

3. �am yolunda Pavlus'a görünen kimdi? (Haberciler'in İşleri 22:6,8)  

4. Hak Olan adıyla tanınan kimdir? (Haberciler'in İşleri 22:14)  

5. Rab Pavlus'a ne buyurdu? (Haberciler'in İşleri 22:18,21)  

6. Halkın tepkisi ne oldu? (Haberciler'in İşleri 22:22)  

7. Pavlus yargılanma nedeninin nereden kaynaklandığını bildirdi?  (Haberciler'in

İşleri 23:6)  
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8. Rab Pavlus'a geceleyin ne dedi? (Haberciler'in İşleri 23:11)  

9. Yahudiler Pavlus'a hangi amaçla pusu kurdular?  (Haberciler'in İşleri 23:12-

15,21)  

10. Komutan Klavdiyus Lisyas'ın vali Feliks'e gönderdiği mektupta Pavlus'un neyle

suçlandığını yazdı? (Haberciler'in İşleri 23:29)  

D. Dersin Özeti

Askerler Pavlus'u taşkın halktan kurtarabildiler.  Kaleye kapatılmadan önce Pavlus
halka konuşmak için komutandan izin aldı.  Onlara yönelerek Pavlus şu konulara
değindi:

1. Tanrı'ya ve ataların yasalarına bağlılığına
2. İsa Mesih'i tanımadan önce Mesih inanlılarına karşı çeşitli baskılarına
3. �am yolundayken İsa Mesih'in kendisine göründüğüne
4. Hananya aracılığıyla Tanrı'nın ona İsa Mesih'i uzaklardaki uluslara tanıtma

görevini verdiğine
5. Hananya aracılığıyla vaftiz edildiğine
6. Rabbin onun Yerusalem'de kalmasına izin vermeyip uluslara gönderdiğine.

Pavlus'un bu sözleri halkı daha da kızdırdı.  Komutan Pavlus'un hemen kaleye
götürülmesini buyurdu.  Pavlus'u sorguya çeken komutan onu kamçılatmak istedi.
Ama Pavlus'un Roma vatandaşı olduğunu öğrenince korktu.  Ertesi gün Pavlus'un
ne suç işlediğini kesinlikle öğrenmek istedi.  Başrahiplerle Yüksek Kurul'un
toplanmasını buyurdu, Pavlus'u onların önüne çıkardı.

Kendisini suçlayanların karşısına çıkarılan Pavlus, ölülerin dirileceğine imanı
nedeniyle yargılandığını bildirdi.  Ölülerin dirilişine inanan Ferisiler'le ölülerin
dirilişine inanmayan Sadukiler arasında sürtüşme doğdu.  Kurul üyeleri, biri
Pavlus'u savunan, öbürü suçlayanlar olmak üzere ikiye bölündü.  Askerler Pavlus'u
yeniden kargaşalıktan kurtarmak zorunda kaldılar.  O gece Rab Pavlus'un yanında
durup onu yüreklendirdi.  Yerusalem'de tanıklık ettiği gibi Roma'da da tanıklık
etmesi gerektiğini bildirdi.
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

Ertesi gün kırktan fazla Yahud¥, başrahipler ve ihtiyarlarla birlikte sözbirliği edip
antlaşma içti.  İhtiyarlar Pavlus'un davasını daha iyi incelemek bahanesiyle
komutandan Pavlus'un Yüksek Kurul'a getirtilmesini isteyeceklerdi.  Oraya
getirilirken de Yahudiler onu öldürecekti.  Ama Pavlus'un yeğeni suikastı öğrendi
ve komutana bildirdi.  Komutan Klavdiyus Lisyas, onu Yerusalem'den uzaklaştırmak
amacıyla vali Feliks'e bir mektup yazıp davayı ona devretti.  O gece Pavlus 470
asker koruyuşunda Kayseri'ye gönderilerek valiye teslim edildi.  Feliks, suçlayanlar
gelinceye dek Pavlus'u Hirodes'in sarayında gözaltında tuttu.


