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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 4, Haberciler'in İşleri, 4. bölüm

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

1. Petrus'un kahinlere verdiği vaaz
2. Mesih inanlılarının dua ve sevgideki birliği

B. Haberciler'in İşleri 4:10-12'yi ezberleyin.

«Hepinizce ve tüm İsrail halkınca bilinsin ki, çarmıha çaktığınız, Tanrı'nın ise ölüler
arasından dirilttiği Nasıralı İsa Mesih adıyla, evet O'nun adıyla, bu adam sizin
önünüzde sapasağlam duruyor.  O siz yapıcılarca aşağı görülen, ama baş köşeye
konulan Taş'tır.  Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur.  Çünkü göğün altında, insanlar
arasında bizi kurtarabilecek verilmiş başka hiçbir ad yoktur» (Haberciler'in İşleri
4:10-12).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

4:24-28 ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

Onlar bunu duyunca hep birlikte Tanrı'ya dua yükselttiler: «Ya Egemen Rab!

_______________________________________________________________

_______, _________________________________________________________.

Kutsal Ruh aracılığıyla ________________________________________________

ağzından bildirdin: <Uluslar neden kaynaştı?  ______________________________

_________________________________________________________________?

Yeryüzünün Kralları sıralandı: _________________________________________

________________________________________________________________.>

Gerçekten bu kentte, senin ____________________________________________

__________________________________ tümü bir araya geldiler; Herodes de,

Pontios Pilatus da, onlarla birlikte uluslar da, İsrail halkı da.  Senin elinin ve senin

_____ ____________________________________________________________

bir araya geldiler.»  (Haberciler'in İşleri 4:24-28)
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Ç. Kişisel Araştırma

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. Petrus'la Yuhanna, İsa Mesih'le ilgili hangi öğretiyi bildiriyorlardı?  (Haberciler'in

İşleri 4:2)  

2. Bu bildirinin sonucu ne oldu? (Haberciler'in İşleri 4:4)  

3. Petrus neyle doldu? (Haberciler'in İşleri 4:8)  

4. Kurtuluşumuz salt kimden sağlanır?  (Haberciler'in İşleri 4:11-12)  

5. Petrus'la Yuhanna'yı dinleyenler, onlarda nasıl bir özellik gördüler?

(Haberciler'in İşleri 4:13)  

6. Kurul üyeleri, İsa'nın üzerinde hiç kimseye söz etmesinler diye Petrus'la

Yuhanna'ya niçin gözdağı verdiler? (Haberciler'in İşleri 4:17-18)  
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7. Mesih inanlıları, Tanrı'nın müjdesini nasıl bildirdiler? (Haberciler'in İşleri 4:31)

8. Mesih'in öğrencileri neye tanıklık ediyorlardı? (Haberciler'in İşleri 4:33)  

9. Sahip oldukları şeylere ilişkin inanlıların tutumu neydi? (Haberciler'in

İşleri 4:32,34,35)  

10. Yusuf, tarlasını nasıl kullandı? (Haberciler'in İşleri 4:37)  

D. Dersin Özeti

Mesih İsa'nın dirilişini örnek göstererek ölülerin dirileceğini öğrettiklerinden Petrus'la
Yuhanna cezaevine tıkıldı.  Olay Tanrı'nın işini önlemedi. Tersine, Haberciler'in
vaazlarını güçlendirerek birçok kişinin Mesih'e imanını sağladı.

Ertesi gün Petrus'la Yuhanna, Yahudiler'in yöneticileri, İhtiyarlar'ı ve dinsel bilginleri
önüne çıkarıldı.  Bunlar, «Siz bu işi hangi güç ile ya da hangi adla yaptınız?» diye
soruşturuldular.  Kutsal Ruh'la dolan Petrus, «Çarmıha çaktığınız ... Nasıralı İsa
Mesih'in adıyla bu adam sizin önünüzde sapasağlam duruyor» diye yanıtladı.  İsa'nın
insanları iyileştirmekteki amacı; onları salt bedensel sağlığa kavuşturmak değildir.
Tanrı'yla ilişkilerini gerçekleştirmek için kendisine iman etmelerini sağlamaktır.  Petrus
bunu bildirdi: «Bizi [günahlarımızdan] kurtarabilecek verilmiş başka hiçbir ad yoktur».

Dinsel bilginlerle görevliler, kötürümün sağlığa kavuştuğunu kabul etmek zorunda
kaldılar; çünkü gözleri önünde dolaşıyordu o.  Buna karşın, Petrus'la Yuhanna'nın İsa'yı
tanıtmalarını önlemeye kalktılar.  Petrus'la Yuhanna ise, onlara sordu: «Tanrı'nın
önünde, O'nun sözünü değil, sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur?  Kararı kendiniz
verin!»
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

Y¥ne de, Kurulca uyarıldılar.  Öbür kardeşlerin yanına dönüp olup biteni anlattılar.
Rabbin yüceliğine ve güçlülüğüne birlikte hamdettiler.  Tanrı Ruhu'nun yönetimine
uydular.  Yaşamlarının kolaylaştırılması için değil, ama Tanrı Sözü'nü yüreklilikle
duyurabilmek için dua ettiler.

İlk Mesih inanlıları, yürekte ve düşüncede birdi.  Birbirlerinin gereksinimlerini karşılıyor,
birlikte Tanrı'nın Sözü'nü yüreklilikle duyurmayı sürdürüyordu.


