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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 6, Haberciler'in İşleri, 6. ve 7. bölümler

A. Haberciler'in İşleri'nin altıncı ve yedinci bölümlerini okuyun.  Özellikle şu konulara
dikkat edin:

1. İnanlılar topluluğunda hizmete seçilmiş yedi kişi
2. Stefanos'un suçlanması
3. Stefanos'un vaazı
4. Stefanos'un taşlanarak öldürülmesi

B. Haberciler'in İşleri 7:55-56'yı ezberleyin:

«Ama Kutsal Ruh'la dolu olan Stefanos gözlerini dikkatle göğe doğrulttu.  Tanrı'nın
yüceliğini ve O'nun sağında duran İsa'yı gördü.  <İşte görüyorum> dedi, <Gökler açılmış,
İnsanoğlu da Tanrı'nın sağında duruyor>» (Haberciler'in İşleri 7:55-56).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

6:8-14 ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

Kayra ile ve ruhsal güç ile dolu olan Stefanos, halk arasında __________________

____________________________ ve güçlü belirtiler yapıyordu.  Ama Özgürler Sinagogu

denen koldan belirli kişiler,  ____________________________________

____________________________________________________________________

______ Stefanos'la tartışmaya giriştiler.  Ancak bu insanlar Stefanos'un _____________

___________________________________________________ koyamadılar.  Bunun

üzerine bazı kişileri kışkırtarak onlara şöyle dedirttiler: «Biz bu adamın Musa'ya ve

Tanrı'ya karşı _________________________________________________________

_____________________________________________________.» Böylelikle

_________________________________________________________________

____________________________________________________ ayaklandırdılar.

____________________________________________________________________

_______________________________ götürdüler.  Yalancı tanıkları öne sürerek, «Bu

adam _______________________________________________________________

____________________________________________________________________
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___________________________________» dediler, «Onu, Nasıralı İsa'nın

_________________________________________________ ve Musa'nın bize vermiş

olduğu töreleri ______________________________________ söylerken duyduk».

(Haberciler'in İşleri 6:8-14)

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. Hizmete şeçilecek yedi kişinin hangi özellikeri taşımaları gerekliydi?  (Haberciler'in

İşleri 6:3).  

2. Onikiler yedi kişinin hizmete seçilmesini niçin istiyordu? (Haberciler'in İşleri 6:4)

3. Stefanos'un yüzü kiminkine benziyordu? (Haberciler'in İşleri 6:15)  

4. İbrahim'e görünen kimdi? (Haberciler'in İşleri 7:2)  

5. Tanrı Yusuf'u nasıl kutladı? (Haberciler'in İşleri 7:9-10)  

6. Musa sonraki görevlerine nasıl donatıldı? (Haberciler'in İşleri 7:22)  
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

7. Musa yanan çalının içinden kimin sesini duydu? (Haberciler'in İşleri 7:31-32)

8. Kutsal Ruh'a karşı sürekli direnenler kimdi? (Haberciler'in İşleri 7:51)  

9. Stefanos kimi gördü? (Haberciler'in İşleri 7:55)  

10. Stefanos taşlanırken düşmanlarına ne diledi?  (Haberciler'in İşleri 7:58-60)  

D. Dersin Özeti

Mesih inanlılarının sayısı çoğaldığında günlük yardım dağıtımında bazı sorunlar doğdu.
Haberciler, inanlılar arasından iyilikleriyle tanınmış, Ruh'la ve bilgelikle dolu yedi kişinin
seçilmesini önerdiler.  Böylece haberciler, kendilerini büsbütün duaya ve Tanrı Sözü'nü
yaymaya verebildiler.

Tanrı Sözü yayıldıkça inanlıların sayısı arttı.  Dinsel önderlerin arasından da bazıları İsa
Mesih'e iman etti.

İnanlılara hizmet için seçilen yedi kişi arasında Stefanos, lütufla ve ruhsal güçle donatılmıştı.
Halk arasında göz kamaştırıcı eylemler ve güçlü belirtiler yapıyordu.  Bu olaylar, hem ona
karşı hem de eylemlerine karşı şiddetli tepki uyandırdı.  Bunun sonucu, onun Yüksek Kurul'a
sürüklenerek idama çarptırılmasıydı.  Stefanos, kendisini suçlayanlara hoş görünmeye
çalışmadı.  Savunmasında, İsrail'in Kutsal Yasa'ya uymayarak Tanrı'ya karşı asırlardır isyan
etmesine karşın, Tanrı'nın bu halka gösterdiği sabır ve iyiliği vurguladı.  Tıpkı atalarının
peygamberleri öldürdükleri gibi Yahudiler'in de İsa'yı çarmıha gerdirmekle Tanrı Ruhu'na
karşı suç işlediklerini belirtti.

Bu suçlamalar karşısında Kurul üyeleri ökfeyle doldu.  Stefanos'u kentin dışına sürükleyip
taşladılar.  Çektiği eleme karşın Stefanos Tanrı'nın kendisini yalnız bırakmadığını biliyordu.
Gözlerini göğe diktiğinde Tanrı'nın görkemini ve O'nun sağında İsa'yı gördü.  Taşlanırken
ruhunu İsa Mesih'e teslim edip, O'ndan kendini taşlayanları affetmesini diledi.

Stefanos Mesih inanlıları arasında inancı için ölen ilk kişiydi.  Tıpkı onun gibi biz de
cesaretimizi yitirmeyerek ölüme dek Mesih'i izlemeye kararlı olalım.


