
Haberciler'in İşleri, Ders 24, sayfa 81

Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 24, Haberciler'in İşleri, 28. bölüm

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

1. Malta'da geçirilen günler
2. Roma'ya varış
3. Roma'daki Yahudiler'le görüşme

B. Haberciler'in İşleri 28:30-31'i ezberleyin:

«Pavlus tam iki yıl kiraladığı evde oturdu ve yanına gelen herkesi kabul etti.  Tanrı
hükümranlığını yayıyor ve önlenmeksizin, yüreklilikle Rab İsa Mesih'e ilişkin
konuları öğretiyordu»  (Haberciler'in İşleri 28:30-31).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

28:25'ten 28:28'e dek ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

Birbirleriyle anlaşmazlığa düşünce ayrıldılar.  Pavlus onlara son bir söz söyledi:

Kutsal Ruh _________________________________________________________

__________________________________________________________________

«Git bu halka bildir,

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

Çünkü  ________________________________________________________,

Kulakları iyi duymaz oldu.
Gözlerini yumdular.
Gözleriyle görmesinler,
Kulaklarıyla duymasınlar, yürekleriyle anlamasınlar diye.

Dönmesinler de ________________________________________________.

«Sizlerce bilinsin ki, ________________________________________________.

Onlar ________________________________________________________.»

(Haberciler'in İşleri 28:25-28).
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Ç. Kişisel Araştırma

Haberciler'in İşleri yirmi sekizinci 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. Fırtınadan kurtulduktan sonra Pavlus'la öbür yolcular hangi adaya çıktılar?

(Haberciler'in İşleri 28:1)  

2. Adada oturanlar onları nasıl karşıladı? (Haberciler'in İşleri 28:2)  

3. Pavlus'a ne oldu? (Haberciler'in İşleri 28:3)  

4. Adada oturanlar bu olayı nasıl yorumladı? (Haberciler'in İşleri 28:4)  

5. Düşüncelerini neden değiştirdiler? (Haberciler'in İşleri 28:6)  

6. Pavlus Malta'dayken hangi hizmette bulundu? (Haberciler'in İşleri 28:8-9)  

7. Roma'ya yaklaştıklarında Pavlus'u yüreklendiren neydi? (Haberciler'in İşleri

28:15)  
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

8. Pavlus, İsa'yla ilgili tanıklığı neyle kanıtladı?   (Haberciler'in İşleri 28:23)  

9. Konuşmasının sonucu ne oldu? (Haberciler'in İşleri 28:24)  

10. Pavlus'un, tutukluluğu süresinde durumu neydi?  Pavlus günlerini nasıl

geçiriyordu? (Haberciler'in İşleri 28:30-31)  

D. Dersin Özeti

Karaya oturup parçalanmış gemiden kurtulunca Pavlus'la öbür yolcular,
bulundukları yerin Malta adası olduğunu öğrendiler.  Malta yerlileri onları olağanüstü
yakınlıkla karşıladı.  Pavlus ateş için çalı çırpı topladı.  Pavlus odunları ateşin
üzerine atınca sıcaktan kaçan zehirli bir yılan eline yapıştı.  Halk bu olayı kendi
safsatasına göre yorumlayarak Pavlus'un, denizden kurtulduysa da ölümü hak eden
bir katil olduğuna karar verdi.  Pavlus'un şişmesini ya da birden ölmesini bekledi.
Ama hiçbir şey olmayınca onun bir ilah olabileceğini düşündü.

Publiyus adındaki ada başkanı onları üç gün evinde ağırladı.  Babası dizanteriye
tutulmuş yatıyordu.  Pavlus ellerini üzerine koyup sağlığa kavuşması için dua
ettiğinde adam iyileşti.  Bunu duyan başka hastalar da Pavlus'a gelip sağlıklarına
kavuştular.  Bu insanlar karaya çıkanlara armağanlar vererek saygı gösterdiler,
denize açıldıklarında da tüm gereksinimlerini karşıladılar.

Malta'da üç ay kaldıktan sonra İskenderiye'ye bağlı bir gemiyle Roma'ya doğru
yelken açtılar.  Apiyus kentine ve Üç Hanlar'a vardıklarında Roma'dan gelen
kardeşler onları karşıladılar.  Bu yakınlık Pavlus'u çok yüreklendirdi.  Roma'ya
vardıktan üç gün sonra Pavlus Yahud¥ önderlerini yanına çağırdı.  Roma'ya neden
tutuklu getirilmesinin nedenini açıkladı, «İsrail'in ümidi» dediği İsa Mesih'i anlatmak
için onlarla konuşmak istediğini bildirdi.  Bu inanca ilgi duyan Yahud¥ler, başka bir
gün sabahtan akşama dek Pavlus'u dinlediler.  Onlara Tanrı Egemenliğini anlattı
ve Musa'nın Yasası'yla peygamberlerden kanıtlar göstererek İsa Mesih'e tanıklık
etti.  Kimiler onun sözlerine inandı, kimiler de imansızlık gösterdi.

Pavlus iki yıl süreyle kiraladığı evde oturdu ve yanına gelen herkesi kabul etti.
Tanrı hükümranlığını yayıyor ve önlenmeksizin, Rab İsa Mesih'e ilişkin konuları
yüreklilikle öğretiyordu.


