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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 3, Haberciler'in İşler, 3. bölüm

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

1. Kötürümün sağlığa kavuşması
2. Petrus'un tapınaktaki konuşması

B. Haberciler'in İşleri 3:19-21'i ezberleyin:

«Bu nedenle kötülüklerinizden sıyrılın ve Tanrı'ya dönün ki, günahlarınız silinsin.
Rabbin katından böylece canı tazeleme dönemleri gelsin ve çok öncelerden atanan
Mesih İsa'yı sizlere göndersin.  Tanrı'nın çok önceki çağlarda kutsal peygamberleri
ağzıyla bildirdiği evrensel yenilenme vakitleri gelinceye dek, O'nun göklerde kalması
gerekir» (Haberciler'in İşleri 3:19-21).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

3:12-16 ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

Petrus bunu görünce halka şöyle dedi: «İsrailli arkadaşlar, ____________________

_______________________?  Neden dikkatinizi bize çeviriyorsunuz?  Sanki

_________ ________________________________________________________

bu insanın yürümesini kendi başımıza sağlamışız!  <İbrahim'in, İshak'ın ve

Yakup'un Tanrısı, Atalarımızın Tanrısı __________________________________.>

Sizler O'nu yargılanmaya verdiniz ve Pilatus'un _______________________

________________________________, Pilatus'un önünde kendisini yadsıdınız.

Sizler Kutsal Olan'ı, ________________________________ yadsıdınız ve

________________________________________________ dilediniz.  Öte yandan

da ____________________________________________________________.

__________________________________________________.  Biz bu olayın

tanıklarıyız.  �u gördüğünüz ve tanıdığınız adamı __________________________.

Çünkü o, ___________________________________________.  İsa aracılığıyla

_______________________ hepinizin gözü önünde ona bu sağlığı verdi.»

(Haberciler'in İşleri 3:12-16)
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Ç. Kişisel Araştırmalar

Haberciler'in İşleri üçüncü 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. Kötürüm, Petrus'la Yuhanna'yı gördüğünde nasıl bir ricada bulundu?

(Haberciler'in İşleri 3:3)  

2. Kötürümü iyileştirmek için Petrus, kimin adına güvendi?  (Haberciler'in İşleri

3:6,16)  

3. Kötürüm tapınağa nasıl girdi? (Haberciler'in İşleri 3:8)  

4. Bu şifa hangi amaçla sağlandı?  (Haberciler'in İşleri 3:12-16)  

5. Tanrı, tüm peygamberleri aracılığıyla ne bildiriyordu?  (Haberciler'in İşleri 3:18)

6. Günahlarımızın arıtılması için gerekli iki koşul nedir?  (Haberciler'in İşleri 3:19)

7. Musa bu bölümde hangi peygamberden söz ediyordu?  (Haberciler'in İşleri

3:21-23)  
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

8. İsa Mesih'i dinlemeyene ne olacak? (Haberciler'in İşleri 3:23)  

9. Tanrı'nın İbrahim peygamberle kestiği antlaşmadan kim yararlanabilir? 

(Haberciler'in İşleri 3:25)  

10. Tanrı, bizi ne biçimde kutlamak istiyor? (Haberciler'in İşleri 3:26)  

D. Dersin Özeti

Birgün Yahudiler'in dua vaktinde Petrus'la Yuhanna tapınağa girmek üzereyken,
kendilerinden sadaka dilenen, anadan doğma bir kötürümle karşılaştılar.  İsa Mesih'in
adı ve gücüyle Petrus adamı iyileştirdi.  Adam yürürken sıçrayarak ve Tanrı'yı överek
tapınağa girdi.  Bu mucizeye tanık olan topluluk şaşkınlık içinde kaldı.

Bu olgu, Mes¥h İsa'yı yüceltmek ve Sevinç Getirici Haberi anlatmak için Petrus'a yeni
bir olanak sağladı.  Açıklamasında Petrus, bu mucizenin kendi güçleri ya da
dindarlıklarından oluşmadığını, sadece İsa'nın gücünden geldiğini belirtti.  Petrus, bu
olayla Tanrı'nın İsa'yı yücelttiğini anlayan herkesi o gün günahlarından tövbe edip
yaşamlarını Tanrı'ya teslim etmeye yüreklendirdi.

Tüm peygamberlerin önceden bildirdiği gibi, İsa Mesih günahlarımız ve suçlarımız
nedeniyle acı çekerek öldü.  Ama Tanrı O'nu diriltti.  �imdi yaşamakta, bügün O'na iman
edene sonsuz yaşam vermektedir.  Sen Tanrı'yla barışa kavuşmak istemez misin?


