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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 7, Haberciler'in İşleri, 8. bölüm

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

1. Saul inanlılar topluluğunu altüst ediyor.
2. Sahte imanlı olan Simun sergileniyor.
3. Etiyopyalı bütçe bakanı iman ediyor.

B. Haberciler'in İşleri 8:32'yi ezberleyin:

«Bir koyun gibi kesime götürüldü, kırkanın önünde duran bir kuzu gibi suskundu.
Onun gibi ağzını açmadı» (Haberciler'in İşleri 8:32).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

8:34-39 ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

Enenmiş kişi Filippos'tan sordu: «Lütfen bana bildir.  _____________________

______________________________________________?  Kendisine mi, yoksa

başka birine mi?»  Filippos aynı Kutsal Yazı'dan başlayarak konuştu, ___________

________________________________________________________________.

Yolda ilerlerken bir suya vardılar.  Enenmiş kişi, «_____________________» dedi,

«______________________________________________________________

______?»  Filippos, «Eğer tüm yüreğinle iman ediyorsan vaftiz edilebilirsin» dedi.

O da, «___________________________________________________________»

diye yanıtladı.  Sonra taşıtın durması için buyruk verdi.  Filippos ile enenmiş kişi

birlikte suya indiler; __________________________________________________.

Sudan çıktıklarında __________________________________________________

ve enenmiş kişi artık onu görmedi.  Ama _________________________________

__________________________________________.  (Haberciler'in İşleri 8:34-39).
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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. Yerusalem'de Mesih inanlılarına baskı yapan kimdi? (Haberciler'in İşleri 8:3)

2. Saul, Mesih inanlılarına karşı saldırılarını nasıl sürdürüyordu? (Haberciler'in

İşleri 8:3)  

3. Her yana dağılan inanlılar gittikleri yerlerde ne yaptılar? (Haberciler'in İşleri 8:4)

4. Filippos nereye gitti ve orada ne yaptı? (Haberciler'in İşleri 8:5)  

5. Yeni iman edenler imanlarını nasıl kanıtladılar?   (Haberciler'in İşleri 8:12)

6. İnanlılara katılan Simun, günahlarından dönmüş müydü?  Yanıtınız geniş

kapsamlı olsun.  (Haberciler'in İşleri 8:13,18-24)  

7. Filippos'u çöle gönderen kimdi? (Haberciler'in İşleri 8:26)  
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

8. Kutsal Yazılar'da açıklanan kuzu kimdir?   (Haberciler'in İşleri 8:32-33) 

9. Vaftiz edilmeden önce Etiyopyalı ne biçimde iman etmeliydi? (Haberciler'in

İşleri 8:36-38)  

10. Bu olay, Etiyopyalı'da nasıl bir tepki uyandırdı?  (Haberciler'in İşleri 8:39) 

D. Dersin Özeti

Stefanos'un ölümünden sonra habercilerden başka Mesih inanlılarının tümü, baskı
sonucu Yerusalem'den kaçtı.  İnanlılar dağıldı, birçok inanlı cezaevine atıldı.  Olup
bitenler bir yenilgi görünüyorsa da, Tanrı üzücü olayları kutluluğa dönüştürdü: İsa
Mesih'in müjdesi her yere yayılmış oldu.

Filippos, bir Samiriye kentinde İsa Mesih'i tanıtıyordu.  Dinleyen topluluklar, cinlerin
çıkarıldığını, hastaların sağlığa kavuştuğunu gördüklerinde, haberi büyük ilgiyle
dinlediler.  Simun adlı bir sihirbaz Filippos'un sözlerine uydu, vaftiz oldu.  Ne yazık ki
Simun, günahtan arıtılmanın ve Kutsal Ruh'un verilmesinin karşılıksız bir armağan
olduğunu kavramadı.  Kutsal Ruh, günahlarından dönerek Mesih'i kurtarıcı olarak kabul
edende kalmaya gelir.  Kutsal Ruh, içinde yaşadığı inanlının öz yapısında Tanrı'ya özgü
nitelikleri oluşturur.  İnanlıya günah eğilimine karşı üstünlük sağlar, onu Kutsal Söz'e
uymaya güçlendirir.  Oysa Simun'un davranışı, onun bu ilişkiye geldiğini kuşkuda
bırakıyor.

Yerusalem'de haberciler, Tanrı Sözü'nün Samiriye'de kabul edildiğini duyduklarında
Petrus'la Yuhanna'yı oraya gönderdiler.  Onlar da vaftiz edilen Samiriyeliler'in üzerine
el koyarak Sevinç Getirici Haber'in salt Yahudiler için değil, İsa Mesih'e iman eden
herkesi kapsadığını gösterdiler.

Rabbin bir meleği Filippos'u, ülkesine dönmekte olan Etiyopyalı bir bakanın yanına
gönderdi.  Filippos, Etiyopyalı'nın Kutsal Yazı'dan hiç anlayamadığı bir bölümü
okuduğunu duyunca, ona Yeşaya peygamberin sözünü ettiği Kuzu İsa Mesih'tir dedi.
Bu peygamberlikten başlayarak Mesih'le ilgili bilgileri ona anlattı.  Etiyopalı, İsa Mesih'in
Tanrı Oğlu olduğuna, insanları günahlarından kurtarmak için öldüğüne iman etti.  Sen
de İsa Mesih'in günahlardan kurtarabilen tek kişi olduğuna iman ediyor musun?  Seni
günahlarından kurtarsın diye dilekte bulundun mu?


