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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 22, Haberciler'in İşleri, 26. bölüm

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

1. Pavlus'un Agrippa önünde tanıklığı
2. Pavlus'un suçsuzluğu

B. Haberciler'in İşleri 26:23'ü ezberleyin:

«Mesih'in işkence çekmesi gerektiğini, ölülerden dirilen ilk kişi olarak halka ve
uluslara ışık bildirisini yayacağını söylüyorum»  (Haberciler'in İşleri 26:23).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

26:6'dan 26:10'a dek ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

�imdi ____________________________________________________________

yargılanmak üzere burada bulunuyorum.  On iki kolumuzun gece gündüz ________

_________________________________ umdukları vaattir bu.  Bu umuda

bağlılığımdan ötürü __________________________________________________,

ey Kral! ___________________________________________________________

hepinizce neden ___________________________________________________?

Ben kendim de _____________________________________________________.

Nitekim Yerusalem'de bunu yaptım: Başrahiplerden almış olduğum yetkiyle, kutsal

yaşamlılardan birçoğunu cezaevine kapattım.  Üstelik onların öldürülmesi gerekince

________________________________________________________________.»

(Haberciler'in İşleri 26:6-10)
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Ç. Kişisel Araştırma

Haberciler'in İşleri yirmi altıncı 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. Pavlus neye seviniyordu? (Haberciler'in İşleri 26:3)  

2. Pavlus önceden hangi inanca bağlıydı? (Haberciler'in İşleri 26:5)  

3. Pavlus Mesih inanlılarına saldırdığında gerçekte kime baskı ediyordu?

(Haberciler'in İşleri 26:11,14,15)  

4. Pavlus neye tanıklık edecekti? (Haberciler'in İşleri 26:16)  

5. Mesih'e iman edenler neye kavuşacak ve kimler arasında yer alacaklar?

(Haberciler'in İşleri 26:18)  

6. Pavlus'un Yahud¥ler'e ve Uluslar'a çağrısı neydi? (Haberciler'in İşleri 26:20)

7. Musa'yla öbür peygamberler neyi bildirdiler? (Haberciler'in İşleri 26:22-23)
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

8. Pavlus'un dileği neydi? (Haberciler'in İşleri 26:29)  

9. Kral, Vali, Berniki ve onlarla birlikte oturanlar geri çekildikten sonra hangi

sonuca vardılar? (Haberciler'in İşleri 26:30,31)  

10. Pavlus davasını Kayser'e iletmeseydi olacak neydi? (Haberciler'in İşleri 26:32)

D. Dersin Özeti

Kral Agrippa söz hakkı tanıdığında Pavlus onu dinleyenlere gençliğinden bu yana
halkına olsun, Ferisi inancına olsun, bağlılıkla yaşadığını bildirdi.  Tanrı'ya hizmet
ettiğini sanarak hem Yerusalem'de hem de dış kentlerde Mesih inanlılarına baskı
uyguladığını açıkladı.  Bu amaçla �am'a gitmekteyken Mesih İsa ona göründü.
�eytanın egemenliğinde yaşayan insanları günahlarının bağışlanmasına
kavuşturmak ve Tanrı'ya çağırmak için  kendisini görevlendirdiğini anlattı.

Pavlus'un konuşması vali Festus'a saçma gibi geldi.  İmanı olmadığından bu ruhsal
gerçekleri kavrayamadı.  Kral Agrippa ise, Pavlus'un kendisini çarçabuk Mesih
inanlısı yapmak istemini gülünç buldu.  Pavlus'un savunmasını yetersiz bulmaya
karşın onun öldürülmesini ya da cezaevine kapatılmasını gerektiren bir neden
göremediler.  Tersine, davasını Kayser'e iletmeseydi, özgür bırakılabilirdi dediler.


