Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu
İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 11, Haberciler'in İşleri 13. bölüm
A. Haberciler'in İşleri'nin on üçüncü bölümünü okuyun. Özellikle bu konulara
dikkat edin:
1. Kutsal Ruh'un Saul'la Barnaba'yı görevlendirmesi
2. İlk habercilik gezisi
B. Haberciler'in İşleri 13:28-30'ü ezberleyin:
«Ölümü gerektirecek hiçbir suçlama bulamadılar, yine de Pilatus'tan O'nun idamını
istediler. O'na ilişkin yazılı olan her şeyi yerine getirdikleri zaman, bağlıları O'nu
tahtadan indirip bir gömüte koydular. Ama Tanrı O'nu ölüler arasından diriltti»
(Haberciler'in İşleri 13:28-30).
C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.
13:32'den 13:39'a dek ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.
Biz de ____________________________________________, Sevinç Getirici
Haber'i sizlere müjdeliyoruz. Tanrı ______________________________________
onların çocukları olan bizler için ________________________________________.
Tıpkı ______________________________________________________: «Sen
benim Oğlum'sun, Baba oldum sana bugün.»

Tanrı O'nu artık çürümeye

göndermemek amacıyla dirlittiğini şöyle kanıtladı: «Sana Davut'a vaat edilen kutsal
ve kesin kutlulukları vereceğim.» Nitekim başka bir Mezmur'da da şunları söylüyor:
«_______________________________________________________________.»
__________________________________________________________________
______________ uyudu ve atalarının yanına giderek çürüdü. Ama Tanrı'nın
dirilttiği kişi çürümeye bırakılmadı. Bu nedenle arkadaşlar, kardeşler, şu gerçek
sizlerce bilinsin: ___________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________. Musa'nın yasası aracılığıyla kötülüklerin tümünden
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doğrulukla donatılamadınız. ___________________________________________
________________________________________. (Haberciler'in İşler 13:32-39)
Ç. Kişisel Araştırma
Haberciler'in İşleri on 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'la Barnabas'ı belirli bir görevi yüklenmeye kim seçti? (Haberciler'in İşleri
13:2)

2. Elimas'ın Pavlus'la (Pavlus Saul'dur) Barnabas'a karşı tutumu neydi ve sonucu
ne oldu? (Haberciler'in İşleri 13:8-10)

3. Vali Sergiyus Pavlus olup bitenleri görünce ne yaptı? (Haberciler'in İleri 13:12)

4. Pavlus'la Barnabas, Pisidya Antakyası'nda sinagoga gidince onlardan ne
istendi? (Haberciler'in İşleri 13:14-15)

5. İsrail halkını Mısır'dan çıkaran kimdi? (Haberciler'in İşleri 13:17-18)

6. Tanrı kırk yıl boyunca İsrail'le nasıl davrandı? (Haberciler'in İşleri 13:18)
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7. Tanrı Davut'a ilişkin ne demişti? (Haberciler'in İşleri 13:22)

8. Kurtuluş bildirisi kime gönderiliyordu? (Haberciler'in İşleri 13:26)

9. Yahudiler Tanrı Sözü'nü nasıl karşıladılar? (Haberciler'in İşleri 13:46)

10.

Rab Pavlus'u nasıl bir görevde kullanacaktı? (Haberciler'in İşleri 13:47)

D. Dersin Özeti
Tanrı, Sevinç Getirici Haber'in o zamanlar Suriye Antakya'sından tüm dünyaya
yayılmasını öngörmekteydi. Kutsal Ruh, bu topluluktan Saul'la Barnaba'yı Tanrı
Sözü'nü başka yerlere götürmeye seçti. Yola çıktıktan sonra Kıbrıs'a ulaştılar, ilkin
Yahudi sinagoglarında Sevinç Getirici Haberi bildirdiler. Baf (Pafos) kentinde Romalı
vali Sergiyus Pavlus Tanrı Sözü'nü dinlerken Elimas adlı bir sihirbaz valiyi imandan
ayırmaya çalıştı. Saul Elimas'ı payladı, bir süre gözlerinin görmeyeceğini söyledi.
Elimas'a donukluk ve karanlık çöktüğünü gören vali, Tanrı'ya iman etti.
Saul'la Barnabas, Kıbrıs'tan denize açılıp Pamfilya bölgesinde Perge'ye geldiler.
Yollarını sürdürerek Pisidya Antakya'sında bir sinagoga girdiler. Sinagog yöneticileri
onlara «Arkadaşlar, kardeşler! Halka söylenecek bir öğüt sözünüz varsa çekinmeden
söyleyin» dediler. Pavlus ayağa kalkıp sinagogda toplanmış olanlara, İsrailoğulları'nın
tarihi boyunca Tanrı'nın onlara gösterdiği sabrı ve sevgiyi vurguladı. Davut
peygamberden söz ederek Kurtarıcı'nın onun soyundan geleceğini anımsattı, İsa'yla
ilgili bilgi verdi. Yasa'yı tutanın değil, İsa Mesih'e iman edenin günahtan arıtılacağını ve
doğrulukla donatılacağını bildirdi. Bir hafta sonra Pavlus'a yine sinagogda konuşma
fırsatı sağlandı. Ama bu kez Yahudiler, bazı insanları kışkırtarak Pavlus'la Barnabas'ı
kentten dışarı attırdılar. Onlar da kente karşı tanıklık için ayaklarının tozunu silktiler.
Ardından da Konya'ya ayrıldılar.

Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).
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