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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 8, Haberciler'in İşleri, 9. bölüm

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

1. Saul'un İsa Mesih'le karşılaşması
2. Petrus'un etkin hizmeti

B. Haberciler'in İşleri 9:3-4'ü ezberleyin:

«Ama yolculuğu sırasında �am'a yaklaşırken, ansızın gökten parlayan bir ışık onun
çevresini sardı.  Saul yere düştü ve kendisiyle konuşan bir ses duydu: <Saul, Saul,
neden bana saldırıyorsun?>» (Haberciler'in İşleri 9:3,4).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

9:10-16 ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

�am'da Hananya adlı bir öğrenci vardı.  Rab bir görmede ona, «Ey Hananya» dedi.

O da, «____________________________» diye yanıtladı.  Rab ona,

«___________ ____________________________________________» dedi,

«Yahuda'nın evinde Tarsuslu Saul'u sor.  ________________________________

___________________________________, Hananya adlı bir adamın gelip üstüne

ellerini koyduğunu gördü.»   Hananya yanıt verdi: «Ya Rab, _______________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

bunca kötülüğü birçoklarından duydum.  Üstelik şu anda _____________________

_____________________________________________________, başrahiplerden

kendisine yetki verilmiştir.»  Rab ona, «Sen oraya git» dedi, «Çünkü o ________

__________________________________________________________________

____________________________ aracımdır.  ____________________________

__________________________________________ kendisine göstereceğim.»

(Haberciler'in İşleri 9:10-16).
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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. Saul, Mesih inanlılarına nasıl davranıyordu? (Haberciler'in İşleri 9:1,2)  

2. Saul'un saldırısı kime yönelikti? (Haberciler'in İşleri 9:4,5)  

3. İsa, Saul'a ne buyurdu? (Haberciler'in İşleri 9:6)  

4. Hananya Saul'un yanına gitmekten niçin kuşkulandı? (Haberciler'in İşleri

9:13-14)  

5. a. Saul, Mesih'i kimlere tanıtmaya çağrılıyordu?   (Haberciler'in İşleri 9:15)

b. İsa'yı tanıtmanın yanı sıra Saul nelerle karşılaşacaktı? (Haberciler'in İşleri

9:16)  

6. Saul, sinagoglarda neyi bildiriyordu? (Haberciler'in İşleri 9:20)  
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7. Saul'un öğrencileri, onu niçin bir sepette kale duvarından aşağı indirdiler?

(Haberciler'in İşleri 9:23-25)  

8. Yerusalem'deki öğrenciler, Saul'u niçin kabul etmekten çekindiler?

(Haberciler'in İşleri 9:26)  

9. Sekiz yıl yatalak olan adamın iyileştirildiğini görünen Lidda ve �aron insanları

ne tepki gösterdiler? (Haberciler'in İşleri 9:32-35)  

10. Petrus, Tabita'yı nasıl diriltti? (Haberciler'in İşleri 9:40)  

D. Dersin Özeti

İsa Mesih'in sonsuz yaşam müjdesi yayılıyordu.  Suriye'nin başkenti �am'da çok inanlı
vardı.  Stefanos'un ölümünü onaylayan Saul, kadın erkek demeden, yeni öğretiyi yayan
tüm inanlılara karşı savaşıyordu.

Saul Yerusalem'deki başrahipten, kendisini �am'daki inanlıları tutuklamak için
yetkilendiren mektuplar alıp yola koyuldu.  �am'a yaklaşırken gökten bir ışık ansızın
onun çevresini sardı.  O yere düştü, bir sesin kendisine «Saul, Saul, neden bana
saldırıyorsun?» dediğini duydu.  �aşkınlık içinde, kendisiyle konuşanın kim olduğunu
sorduğunda «Ben senin saldırdığın İsa'yım» yanıtını aldı.  Saul o ana dek Mesih
inanlılarına işkence çektirmekle Mesih'e karşı savaştığını bilmiyordu.

İsa Mesih Saul'a, �am'a gitmesini, ne yapacağını orada kendisine söyleneceğini bildirdi.
Üç gün ne gördü, ne yedi, ne de içti.  Üçüncü günde Tanrı Hananya adlı bir öğrenciyi
Saul'un yanına gönderdi.  Hananya, gözleri yeniden görsün ve Kutsal Ruh'la dolsun
diye Saul'un üzerine ellerini koydu.  Balık puluna benzer kabuklar gözlerinden düştü ve
o yeniden görebildi.  Vaftiz edildi, yemek yiyip güçlendi.  Tanrı Saul'un yaşamıyla ilgili
özel bir iş hazırlamıştı: Saul uluslarla krallar ve İsrailoğulları önünde İsa'nın adına
tanıklık etmeye seçilmişti.  Aynı zamanda bu Ad'a bağlılılığı yüzünden işkenceler
çekecekti.  �am'da, Tanrı Oğlu budur diye İsa'yı tanıtığından Yahudiler kendisine
saldırdılar.
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

Lidda'daki yaşayan kutsal yaşamlıları ziyaret eden Petrus, sekiz yıl yatağından
kalkamayan bir inmeliyi iyileştirdi.  Lidda yakınında Yafa'da da Tabita adlı bir kadını
Tanrı'nın gücüyle ölümden diriltti.  Bu iki olaya tanık olanların birçoğu İsa Mesih'e iman
etti.

İsa Mesih bugün de insanları kendisine inanmaya ve Sözü'nü yaymaya çağırıyor.  Saul,
Hananya ve Petrus'ta gördüğümüz gibi cesaretle çağrıya uyalım!  Hananya gibi biz de
«Ya Rab, buradayım!» diyerek Mesih'in istediğini yerine getirmeye hazır olduğumuzu
belirtelim.


