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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 20, Haberciler'in İşleri, 24. bölüm

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

1. Pavlus Kayseriye'deki duruşmada Yahudiler'in suçlamalarına karşılık veriyor.

B. Haberciler'in İşleri 24:15-16'yı ezberleyin:

«Onların da benimsediği Tanrı'ya umut besliyorum.  Doğruların ve eğrilerin dirilmesi
gerçekleşecektir.  İşte bunun için Tanrı'ya ve insanlara karşı her zaman tertemiz bir
vicdanım olmasına özenle çalışıyorum» (Haberciler'in İşleri 24:15-16).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

24:22'den 24:25'e dek ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

___________________________________________________________ bulunan

Feliks oturumu erteledi.  «Davanızla ilgili kararımı komutan Lisias Kayseriye'ye

inince vereceğim» dedi.  Ardından yüzbaşıya Pavlus'un ____________________

_________________________________________________________________

yardımına gelen _____________________________________________________

________________________ buyruk verdi.  Aradan birkaç gün geçince Feliks,

Yahud¥ olan karısı Drusila ile geldi.  Pavlus'u çağırttı, ______________________

________________________________________________________________.

Ne var ki, Pavlus ____________________________________________________

_______________________________________________________________

____ Feliks ___________________________.  «�imdilik git» dedi, «___________

_______________________________________________________________

_______________________________________.» (Haberciler'in İşleri 24:22-25).
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Ç. Kişisel Araştırma

Haberciler'in İşleri yirmi dördüncü 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'a karşı Yahud¥ler'in davasını valiye açıklamak için Kayseriye'ye kim indi?

(Haberciler'in İşleri 24:1)  

2. Tertulus Pavlus'u neyle suçladı? (Haberciler'in İşleri 24:5-6)  

3. Tertulus'un suçlamalarına katılan Yahudiler ne dedi? (Haberciler'in İşleri 24:9)

4. Pavlus kendisini nasıl savundu? (Haberciler'in İşleri 24:11-13)  

5. Pavlus inancına ilişkin nasıl tanıklık etti? (Haberciler'in İşleri 24:14)  

6. Pavlus'un Tanrı'ya umudu hangi olayı ön görüyordu? (Haberciler'in İşleri 24:15)

7. Pavlus neye özen gösteriyordu? (Haberciler'in İşleri 24:16)  

8. Pavlus, Feliks ile eşine hangi konuyu vurguladı? (Haberciler'in İşleri 24:24)  



     1Başlangıçta Mesih inancı için «�u Yol!» diyerek alaya kaçan bir değiş kullanırlardı.  Mesih İnanlısı
(Hıristiyan) deyimi daha sonra kullanıldı (Bakınız, 11:26).
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

9. Feliks niçin korktu? (Haberciler'in İşleri 24:25)  

10. Feliks Pavlus'u neden cezaevinde bıraktı? (Haberciler'in İşleri 24:27)  

D. Dersin Özeti

Pavlus 470 askerin gözetiminde Kayseriye'ye getirildi.  Beş gün sonra Pavlus'a
karşı dava açmak üzere ihtiyarların bazıları başrahip Hananya'yla Yerusalem'den
geldiler.  Tertullus adlı bir avukat aracılığıyla vali Feliks'in önünde Pavlus'u
suçladılar: Tüm Yahud¥ler'e zarar getiriyor, halkı ayaklanmaya kışkırtıyor, Nasıralılar
partisinin elebaşılarındandır, tapınağı da kirletti.

Feliks'ten izin alan Pavlus şu sözlerle kendini savundu: Yol'un1 bir izleyicisi olarak
atalarının Tanrısı'na hizmet ediyor, ruhsal yasada ve peygamberlerde yazılı her
şeye inanıyor, tüm ölülerin dirileceğine ümit bağlıyor.  Bunların yanı sıra Tanrı ve
insanlar önünde vicdanını tertemiz tutmaya özen gösteriyor, ulusuna yardım
getirdiği sırada sunular sunmak için tapınağa girdiğinde yakalanıyor.

Yahud¥ bir kadınla evli olan Feliks hem Yahud¥ dinini hem de Mesih'in yolunu çok
iyi biliyordu.  Yine de Pavlus'un davasıyla ilgili kararı vermeden önce Lisias'ın
Kayseriye'ye gelmesini beklemeyi uygun görüyordu.  Vali Feliks Pavlus'un
tutukluluğunu sürdürdü.  Aynı zamanda ona biraz özgürlük vererek yardıma gelen
arkadaşlarına engel olunmamasını buyurdu.  Hatta Feliks Pavlus'u yanına
çağırtarak Mesih İsa'ya iman etmenin ne olduğunu sordu.  Pavlus, doğruluktan ve
gelecek yargıdan söz edince Feliks ürktü.  Pavlus'u geri gönderdi.  İki yıl dolunca,
Feliks'in yerini Porkius Festus aldı.  Yahud¥ler'e hoş görünmek isteyen Feliks
Pavlus'u cezaevinde bıraktı.

Pavlus Feliks'e Mesih aracılığıyla sağlanan sonsuz yaşam yolunu açıkladı.  Ama
Feliks, gerçeğe karşı onu yüzgeri etti.  Günahlarının bağışlanması için Tanrı'ya
sığınacak yerde insanları hoşnut etmeyi yeğledi.  Feliks dünyasal çıkarı tanrısal
sağlayıştan üstün tuttuğu için canı mahva gitti.  Bunun gibi, Tanrı'nın sağladığı
sonsuz yaşamı dünyasal bağlılıklar yararına küçümsemeyelim.


