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

Ders 12, Haberciler'in İşleri 14. ve 15. bölümler
A. Haberciler'in İşleri'nin on dördüncü ve on beşinci bölümlerini okuyun.
Özellikle bu konulara dikkat edin:
1. Habercilik gezisin¥n bütünlenmesi
2. Pavlus'la Barnaba'nın Antakya'ya dönüşü
B. Haberciler'in İşleri 14:15 ezberleyin:
«Ey insanlar!» diye bağırdılar, «Nedir bu yaptığınız işler? Biz de sizin gibi doğal
ademoğullarıyız. Sizlere Sevinç Getirici Haber'i müjdeliyoruz. Bu değersiz
şeylerden diri Tanrı'ya dönes¥niz diye. <Göğü, yeryüzünü, denizi ve onlarda
bulunan her şeyi yaratan O'dur>» (Haberciler'in İşleri 14:15).
C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.
15:7'den 11'e dek ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.
___________________________________________________, Petros ayağa
kalkıp onlara şöyle dedi: «Arkadaşlar, kardeşler! Biliyorsunuz ki, bundan önceki
dönemde _________________________________________________________;
uluslar benim ağzımdan ______________________________________________
__________________________ diye. İnsan yüreğini bilen Tanrı, bizlere verdiği
gibi onlara da Kutsal Ruh'u vererek kendilerini onayladı. Bizlerle onlar arasında
hiçbir ayrım gözetmedi. ______________________________________________.
imdi siz neden öğrencilerin boynuna boyunduruk takarak Tanrı'yı denemektesiniz?
Bunu ne atalarımız, ne de biz taşıyabildik. Hayır. Onlar gibi biz de ___________
_________________________________________________________________.
(Haberciler'in İşleri 15:7-11)
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Ç. Kişisel Araştırma
Haberciler'in İşleri on dordüncü ve on beşinci bölümlerini tekrar dikkatle okuyun.
Sonra aşağıdaki soruları yanıtlayın. Yanıtları yazarken parantezde ( ) verilen
ayetleri olduğu gibi kopya etmeyin. Soruları yanıtlayan sözü ya da sözleri seçin.
1. Mesih'e iman etmeyen Yahudiler ne yaptı? (Haberciler'in İşleri 14:2)

2. Pavlus'la Barnabas kimin gücüyle belirtiler ve göz kamaştırıcı eylemler yaptılar?
(Haberciler'in İşleri 14:3)

3. Pavlus, kötürümün yüzüne baktığında ne gördü? (Haberciler'in İşleri 14:8-10)

4. Adamın yürüdüğünü gören halk ne yapmak istedi? (Haberciler'in İşleri 14:1113)

5. Topluluğun girişimini duyan Barnabas'la Pavlus halka nasıl seslendi?
(Haberciler'in İşleri 14:15)

6. Haberciler inanlıları imana bağlı kalmalarını öğütlerken onlara hangi gerçeği
belirttiler? (Haberciler'in İşleri 14:22)

7. Yahudiye'den Antakya'ya gelenlerle Yerusalem'de Ferisilik'ten çıkan inanlılar
ne savunuyorlardı? (Haberciler'in İşleri 15:1,5)
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8. Tanrı, uluslara neden ilgi gösterdi? (Haberciler'in İşleri 15:14)

9. Yanlış bilgi yayan bu insanların sözleri inanlılarda nasıl bir tepki uyandırdı?
(Haberciler'in İşleri 15:24)

10.

Antakya'da bir süre kaldıktan sonra Pavlus ne yapmak istedi? (Haberciler'in
İşleri 15:36)

D. Dersin Özeti
Konya'da Yahudiler'den ve Yunanlılar'dan birçok kişi İsa Mesih'e iman etti. İnanmayan
bazı Yahudiler, halkı Pavlus'la Barnabas'a karşı kışkırttılar. Haberciler tüm direnişe
karşın Tanrı Sözü'nü yaymayı sürdürdüler.
Listra'da Pavlus'un kötürümü iyileştirmesi, oradaki halk arasında taşkınlığa neden oldu.
Halk, bu doğadışı mucizeyi yapanın Pavlus'la Barnabas olduklarını düşünerek onlara
tapmak istedi. Haberciler bunu duyunca, yüksek sesle kötürümün Tanrı gücüyle
iyileştiğini belirtip halkı bu çılgınlıktan döndürdüler. Bu arada Antakya'yla Konya'dan
gelen bazı Yahudiler topluluğu kendilerine çekerek Pavlus'un taşlanmasına ve kentten
dışarı atılmasına neden oldular.
Onlar büyük baskılara karşın yolculuklarını sürdürerek çeşitli kentleri dolaştılar. Her
yerde pek çok kişi iman etti. En sonunda, yolculuklarının başladığı Antakya kentine
geri dönüp, Tanrı'nın kendileri aracılığıyla neler yaptığını oradaki inanlılara anlattılar.
Pavlus'la Barnabas, Yahudiye'den Antakya'ya gelen bazı kişilerin Musa'nın bildirdiği
Yasa uyarınca inanlıların sünnet edilmeleri gerektiği öğretişine karşı çıktılar. Bu konuda
haberciler ve İhtiyarlar'la danışmak üzere Yerusalem'e gittiler. Orada Petrus ayağa
kalkarak Kutsal Ruh'un Yahudiler'den İsa Mesih'e iman edenlere verildiği gibi, hiçbir
ayrım gözetmeksizin uluslardan çıkanlara da verildiğini vurguladı. Yüreklerinin
günahtan arıtılması için İsa Mesih'e iman etmeleri tek koşuldur. Yakup da,
peygamberlerin sözlerinden aktararak Tanrı'nın tüm uluslardan kendine bir halk
seçeceğini çağlar öncesi bildirdiğini anımsattı.
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Konseyin sonunda, toplananlar Mesih inanlılarının yalancı tanrılara kesilen sunulardan,
kan yemekten, boğazı sıkılarak öldürülmüş hayvanlardan ve rasgele cinsel ilişkiden
sakınmaları gerektiğini vurgulayan bir mektup yazdı. Bu mektubu inanlılara iletmek
üzere Barsaba diye bilinen Yahuda'yla Silas'ı, Pavlus ve Barnabas'la birlikte
göndermeye karar verdiler.
Yahuda'yla Silas Antakya'daki inanlıları eğitip
yüreklendirerek onları ruhsal bilgiyle donattılar. Bir süre orada kaldıktan sonra yeniden
Yerusalem'e döndüler. Pavlus'la Barnabas ise, Antakya'da kalarak başka yeteneklilerle
Rabbin Sözü'nü öğretmeyi sürdürdüler.

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