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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 23, Haberciler'in İşleri, 27. bölüm

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

1. Pavlus'un Roma'ya deniz yolculuğu
2. Denizde fırtına

B. Haberciler'in İşleri 27:22'yi ezberleyin:

«Ama şu anda yürekli olmanızı öğütlerim.  İçinizden hiçbirinin canına bir zarar
gelmeyecek; yalnız gemi kaybolacak»  (Haberciler'in İşleri 27:22).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

27:21'den 27:25'e dek ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

Uzun süre ağızlarına hiçbir şey koymamışlardı.  Bunun üzerine Pavlus ortalarında

durup, «Arkadaşlar!» dedi, «___________________________________________

____________________________________ Girit'ten açılmamalıydınız.  Ama şu

anda _____________________________________________________.  İçinizden

hiçbirinin canına bir zarar gelmeyecek; yalnız gemi kaybolacak. Çünkü __________

__________________________________________________________________

Tanrı'nın bir meleği yanımda durup, <_________________________________>

dedi, «Senin _______________________________________________________.

Bu nedenle yüreklenin, arkadaşlar. ______________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________ olacaktır.»  (Haberciler'in İşleri 27:21-25).
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Ç. Kişisel Araştırma

Haberciler'in İşleri yirmi yedinci 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'la öbür tutuklular nereye gönderiliyordu? (Haberciler'in İşleri 27:1)  

2. Pavlus nasıl bir tehlikeyi gördü? (Haberciler'in İşleri 27:9,10)  

3. Yüzbaşı neyi yeğledi? (Haberciler'in İşleri 27:11)  

4. Ne durumda kaldılar? (Haberciler'in İşleri 27:15)  

5. Gemiyi korumak için ne önlemler alındı? (Haberciler'in İşleri 27:17-19)  

6. Pavlus, kendisiyle birlikte olanları nasıl yüreklendirdi? (Haberciler'in İşleri 27:22)

7. Pavlus'un güveni neydi? (Haberciler'in İşleri 27:23,24)  

8. Gemicilerin bazısı gemiden kaçmak isterken Pavlus ne dedi? (Haberciler'in

İşleri 27:30,31)  
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

9. Pavlus yemeden önce ne yaptı? (Haberciler'in İşleri 27:35)  

10. Gemi parçalandığında kim kurtuldu? (Haberciler'in İşleri 27:44)  

D. Dersin Özeti

Pavlus'la öbür tutuklular Avgustus taburundan Yulyus adlı bir yüzbaşıya teslim
edildi.  İtalya'ya götürülmek üzere denize açıldılar.  Rüzgar karşı estiğinden çok ağır
ilerleyebildiler.  Pavlus, adı Güzel Limanlar olan yerde kışı geçirmelerini önerdi.
Ama yüzbaşı, kaptanla gemi sahibinin sözünü dinleyerek yeniden denize açıldı.
Kışı daha güvenlikli bir yer olan Feniks'te geçirmeye karar verdi.  Denize açıldıktan
az sonra bir rüzgar doğdu ve gemiyi sürükledi.  Gemiyi korumak için onu halatlarla
alttan kuşattılar ve geminin yüküyle takımlarını denize attılar.  Günlerce ne güneşi,
ne de yıldızları gördüler.  Fırtına olanca hızıyla sürdüğünden kurtuluş ümidini
tümden yitirdiler.

Geceleyin Tanrı'nın bir meleği Pavlus'a görünüp «Korkma, Pavlus» dedi.  Kayser'in
önüne çıkman gerekiyor.  İşte onun için Tanrı seninle gemi yolculuğunda
bulunanların tümünü sana bağışladı.»  Pavlus Tanrı'ya güvenle öbür yolcuları
yüreklendirdi ve yemek yemelerini önerdi.  

Geminin ön tarafı kuma saplanınca kıç tarafı dalgaların gücüyle parçalanmaya
başladı.  Yüzbaşı yüzme bilenlerin denize atlayıp karaya çıkmalarını, geriye
kalanların ise tahta parçalarına tutunarak kıyıya ulaşmalarını buyurdu.  Böylece her
can sağ salim karaya çıktı.


