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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 9, Haberciler'in İşleri, 10. bölüm

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

1. Yüzbaşı Kornelyus Mesih'e iman ediyor.
2. Kutsal Ruh uluslardan çıkan Mesih inanlılarına geliyor.

B. Haberciler'in İşleri 10:42,43'ü ezberleyin:

«Halka bu haberi yayalım, Tanrı'nın ölüleri ve dirileri yargılamaya atadığı kişinin O
olduğunu kanıtlayalım diye kendisi bize buyruk verdi.  <Tüm peygamberler O'nun
için tanıklık ediyorlar, O'na iman eden herkesin O'nun adı aracılığıyla günahların
bağışlanışına kavuştuğunu bildiriyorlar>» (Haberciler'in İşleri 10:42,43).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

10:34-41 ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

Petros konuşmaya başladı: «Gerçekten, Tanrı'nın __________________________

______________ anlıyorum.  Tam tersine, ________________________________

____________________________________________________________, O'nun

tarafından kabul edilen insandır.  Kutsal Sözü'nü İsrailoğulları'na gönderdi, herkesin

_________________________________________________________ müjdeledi.

Yahya'nın vaftiz konusunda yaydığı öğüdün ardından, Galile'den başlayarak tüm

Yahudiye bölgesinde geçen _________________________________ biliyorsunuz.

Tanrı'nın ____________________________________________________ Nasıralı

İsa'yı da biliyorsunuz.  O iyilik yaparak ve _________________________________

_____________________________________________ her yeri dolaştı.  Çünkü

Tanrı O'nunla beraberdi.  Bizler Yahudiler'in ülkesinde ve Yeruşalem'de O'nun

yaptığı tüm işlere tanıklık ediyoruz.  O'nu bir tahtaya asarak öldürdüler.  Ama Tanrı

O'nu __________________________________________________ ölümden diriltti

ve ____________________________________________________.  O'nu tüm
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halka değil, ama ___________________________________________________

______________________________ belgeledi.  Ölüler arasından dirilmesinden

sonra O'nunla birlikte ______________________________________________.»

(Haberciler'in İşleri 10:34-41)

Ç. Kişisel Araştırma

Habercilerin İşleri onuncu 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. Kornelyus'un dualarıyla bağışları kimin önünde anıldı? (Haberciler'in İşleri 10:4)

2. Petrus, kendisine «Kes ve ye!» diyen sese ne karşılık verdi?  (Haberciler'in

İşleri 10:13-14)  

3. Aynı ses ikinci kez ne dedi? (Haberciler'in İşleri 10:15)  

4. Kutsal Ruh Petrus'a ne buyurdu? (Haberciler'in İşleri 10:20)  

5. Kornelyus, Petrus'u nasıl karşıladı? (Haberciler'in İşleri 10:25)  

6. Petrus, Kornelyus'u ayağa kaldırırken ne dedi? (Haberciler'in İşleri 10:26)  
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7. Tanrı Petrus'a hangi gerçeği öğretti? (Haberciler'in İşleri 10:28)  

8. Kornelyus'la onun evinde toplananlar ne duymak istiyorlardı? (Haberciler'in

İşleri 10:33)  

9. Petrus'la birlikte gelen Yahudi inanlıları şaşırtan neydi? (Haberciler'in İşleri

10:45)  

10. Petrus, uluslardan çıkan ve Yahud¥ kökenli olmayan Kornelyus'la arkadaşların

vaftizine neden karşı çıkmadı? (Haberciler'in İşleri 10:47,48)  

D. Dersin Özeti

Kornelyus'un duaları ve bağışları Tanrı katına ulaşmıştı.  Buna karşın, Tanrı sayarlığı,
iyi işleri, yoğun duaları Kornelyus'un sonsuz yaşama kavuşmasını sağlayamayacaktı.
Günahlarından arıtılsın diye İsa Mesih'e iman etmesi gerekiyordu.  Bu nedenle, Kutsal
Ruh Petrus'u, Kornelyus'la tüm ev halkını kurtuluşa iletecek sözleri bildirmek için onun
evine gönderdi.

Ama Petrus'un uluslardan çıkan birini ziyaret etmesi, Yahudi törelerine ters
düşmekteydi.  Tanrı Petrus'un önyargılarını gidermek için bir görümle, Yahudiler'e yasal
olmayan hayvanları kesip yemesini üç kez buyurdu.  Petrus «Hayır, ya Rab» dedi.
«Çünkü ben hiçbir zaman sıradan ya da kirli sayılan bir şeyi yemedim.»  Başlangıçta
Mesih inanlıları, Yahudiler'in yasasını tutmayanın Mesih inanlısı sayılamayacağını
düşünüyorlardı.  İsa Mesih'in öğrencilerine «Bütün ulusları öğrencim yapın» demiş
olmasına karşın onlar bu buyruğun önemini kavrayamamışlardı.  Tanrı'nın: Petrus'un
Yahudilikten gelmeyenlerin kirli olmadıklarını anlaması için tüm sabırla ona üç kez aynı
görmeyi gösterdi.  Kornelyus'un gönderdiği insanlar, Petrus'un kaldığı evin kapısına
vardılar.  Kutsal Ruh Petrus'a hemen onlarla birlikte Kornelyus'un evine gitmesini
buyurdu.

Petrus, eve vardığında Kornelyus Petrus'un ayaklarına düşüp ona tapındı.  Olayın nasıl
geliştiğine dikkat edelim: Petrus onu çekip ayağa kaldırdı.  Ona «Kalk» dedi.  «Ben de
bir insanım» diyerek kendisine tapınılmasına kesinlikle izin vermedi.
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

Petrus Kornelyus'un evinde toplanmış bulunan kişilere, İsa Mesih'in yaşamını, ölümünü
ve dirilişini anlattı.  O'na iman eden herkesin günahlarının bağışlandığını ve sonsuz
yaşama kavuştuğunu bildirdi.  Petrus bu sözleri söylemekteyken Kutsal Ruh onu
dinleyenlerin tümü üzerine indi.  Buna tanık olan Petrus, inananların Rab İsa'nın adıyla
vaftiz edilmelerini buyurdu.

Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.  Kişi hangi ırktan ya da ulustan olursa olsun, İsa
Mesih'in aracılığıyla ona sonsuz yaşamı sağlar.


