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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 5, Haberciler'in İşleri, 5. bölüm

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

1. Hananya'yla Safira'nın günah sonucu ölümü
2. Haberciler'in artan güçlüklere karşın çoğalan başarıları

B. Haberciler'in İşleri 5:29'u ezberleyin:

«İnsanları değil, Tanrı'yı dinlememiz gerekir» (Haberciler'in İşleri 5:29).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

5:12-16 ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

Haberciler eliyle halk arasında birçok ____________________________________

_______________________ yapılıyordu.  _______________________________

Süleyman'ın sundurması denen yerde ___________________________________.

Başka hiç kimse ____________________________________________________.

Ama halk kendilerinden __________________________________ söz ediyordu.

______________________________________________________ erkek, kadın

sürekli olarak ______________________________________________________.

Öyle ki, insanlar hastalarını caddelere çıkararak onları yataklarda, şiltelerde yere

yatırıyorlardı.  Petros geçerken hiç olmazsa gölgesi bazılarının üstüne düşsün

diyorlardı.  Yeruşalem çevresindeki kasabalardan da ______________________

_______________________________________________________________

_______ _________________.  Bunların tümü sağlığa kavuştu.(Haberciler'in İşleri

3:12-16)
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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. Hananya kime karşı yalan söyledi? (Haberciler'in İşleri 5:3-4)  

2. Hananya'yla Safira hangi konuda anlaştılar? (Haberciler'in İşleri 5:9)  

3. Tanrı onları, söyledikleri yalan nedeniyle nasıl yargıladı? (Haberciler'in İşleri 5:5

ve 10)  

4. Haberciler cezaevinden nasıl kurtarıldı? (Haberciler'in İşleri 5:19)  

5. Haberciler meleğin buyruğunu duyunca ne yaptı? (Haberciler'in İşleri 5:20-21)

6. İnsanları değil, kimi dinlemek gerek? (Haberciler'in İşleri 5:29)  

7. Tanrı Kutsal Ruh'unu kimlere verdi? (Haberciler'in İşleri 5:32)  

8. İnsansal girişimlerinin sonu nedir? (Haberciler'in İşleri 5:38)  
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

9. Habercilere direnenler, aslında kendilerini kime karşı savaşmakta bulurlardı?

(Haberciler'in İşleri 5:38-40)  

10. Haberciler neden sevinçteydiler? (Haberciler'in İşleri 5:41)  

D. Dersin Özeti

Hananya ve Safira'nın korkunç ölümü bizi şaşırtabilir.  Para tutkusu ve açgözlülüğün
ağırlığını kanıtlamak için Tanrı, ilk inanlılara uyarı olsun diye onları cezalandırmalıydı.
Tanrı herşeyi bilir, insanoğlu O'ndan hiçbir şey gizleyemez.  Günahsız hiç kimse yoktur.
Günahın sonuçlarını göz önünde bulunduran, Kutsal Ruh'a sığınarak yaşamını O'nun
yönetimine bırakmalı.

Kutsal Ruh aracılığıyla haberciler birçok mucize ve belirti yaptı.  Tanrı kendi işini kutlu
kıldığından, kurtarıcı İsa'ya iman edenlerin sayısı gün günden çoğaldı.

Petrus'la Yuhanna ikinci kez cezaevine atıldı.  Bu kez Tanrı onları bir melek aracılığıyla
özgürlüğe kavuşturdu.  Tanrı inanlıların İsa'yı tanıklık etmelerine öylesine yardım etti ki,
sayısız kişi İsa'ya iman edip inanlılar topluluğuna katıldı.  Bu olgular karşısında dinsel
önderlerin ağızları açık kaldı.

Haberciler'in Tanrı'ya güvenleri ve kurul üyeleri önünde yüreklilikleri övülmeye değer.
Onlar tehlikeyi göze alarak, insanlardan çok Tanrı sözünü dinlemek gerektiğini
vurguluyorlardı.  Haberciler, dinsel önderleri İsa'nın çarmıha gerilmesinden sorumlu
tuttular.  Ama Tanrı'nın herkesin günahını -- dinsel önderlerinkini bile -- İsa Mesih
aracılığıyla affetmeye hazır olduğunu da anlattılar.  Dinsel önderlerin tepkisi, habercileri
kamçılatmak oldu.  Haberc¥ler Mes¥h İsa'nın adı için yerilmeye yaraşır sayıldıklarına
sevinerek, Tanrı Sözü'nü yaymaya daha çok yüreklendirildiler.

Çağımızda yaşayan Mesih inanlıları da, ilk inanlılar gibi sonsuz yaşam müjdesini
cesaretle bildirmeliler.  Kutsal Ruh her inanlıyı yükümlülüğünü yerine getirmek için
güçlendirir.


