Haberciler'in ¤Õleri
Çal22Õma Kursu
¤Õ
İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu
Ders 2: Haberciler'in İşleri, 2. bölüm
A. Haberciler'in İşleri'nin ikinci bölümünü okuyun. Özellikle bu konulara dikkat
edin:
1.
2.
3.
4.

Kutsal Ruh'un gelişi
Petrus'un vaazı
Yeni Mesih inanlıları 3000 kişi
İlk Mesih inanlılarının yaşam düzeni

B. Haberciler'in İşleri 2:38-39'u ezberleyin:
«Petros onları şöyle yanıtladı: <Günahlarınızdan dönün ve günahlarınızın
bağışlanması için her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz edilsin. Böylece Kutsal Ruh
armağanını alacaksınız. Çünkü bu vaat sizler, çocuklarınıza ve ırakta olan
herkesedir; Tanrımız Rabbin kendisini çağırdığı herkese>» (Haberciler'in İşleri
2:38-39).
C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.
2:29-36 ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.
«Kardeşler, sizlerle _______________________________________________
apaçık konuşmam gerekiyor. Kendisi __________________________________.
Mezarı

da

bugüne

dek

buradadır.

O

bir

peygamber

olduğundan,

____________________________________________________________
___________________________________________________ ilişkin Tanrı'nın
________________________________________________________ biliyordu.
_______________________________________________________________
________ ________________________________________ ve şunları söyledi: <O
ne

ölüler

ülkesinde

bırakıldı,

ne

de

O'nun

bedeni

çürüme

gördü.>

_________________________________________. Hepimiz bu olayın tanıklarıyız.
_____________________________________.

Baba'dan aldığı Kutsal Ruh'u

______________________________________, gördüğünüz ve duyduğunuz
kapsamda sağanak gibi döktü. Çünkü Davut göklere yükselmediyse de şunları
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söyledi:

<__________________________________________________,

«__________________________________________________________» dedi,
«______________________________________________________________
_____.»>

Bu

nedenle,

tüm

İsrail

toplumu

kesin

olarak

bilsin

ki,

___________________ __________________________________ -- sizin çarmıha
çaktığınız

bu

İsa'yı

--

______________________________________.»

(Haberciler'in İşleri 2:29-36)

Ç. Kişisel Araştırmalar
Haberciler'in İşleri ikinci bölümü yine dikkatle okuyun; sonra aşağıdaki soruları
yanıtlayın. Yanıtları yazarken parantezde ( ) verilen ayetleri olduğu gibi kopya
etmeyin. Soruları yanıtlayan sözü ya da sözleri seçin.
1. Tüm Mesih inanlıları neyle doldular? (Haberciler'in İşleri 2:4)

2. İnanlılar nereliydi? (Haberciler'in İşleri 2:7)

3. Öğrencilerin yabancı dillerle konuştuklarını duyanlar nereden geliyordu?
(Haberciler'in İşleri 2:9-11)

4. Kimler kurtulabilir? (Haberciler'in İşleri 2:21)

5. Tanrı, İsa'nın kişiliğini nasıl kanıtladı? (Haberciler'in İşleri 2:22)
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6. Ölüm acılarını çözüp İsa'yı dirilten kimdi? (Haberciler'in İşleri 2:24)

7. Petrus'un konuşması dinleyenler üzerinde nasıl bir etki bıraktı? (Haberciler'in
İşleri 2:37)

8. Petrus'un yanıtı neydi? (Haberciler'in İşleri 2:38)

9. Kim vaftiz edildi? (Haberciler'in İşleri 2:41)

10.

Kendilerini adadıkları dört amaç neydi? (Haberciler'in İşleri 2:42)

11.

Kimdi, yeni kurtulanları gün günden aralarına katan? (Haberciler'in İşleri 2:47)

D. Dersin Özeti
Pentekost gününde İsa Mesih'in bağlıları bir odada toplanmışken Kutsal Ruh, ki O
Tanrı'dır, Mesih inanlılarında kalmaya geldi. Bu olay, inanlılar topluluğunun (kilisenin)
başlangıcıydı. İsa Mesih inanlısı olarak Kutsal Ruh'u alan herkes, bu evrensel
topluluğun üyesidir.
Kutsal Ruh'un Mesih inanlılarına gelmesi, Yerusalem kentini çalkaladı. Birkaç saat
içinde 3000 kişi kurtarıcı İsa Mesih'e iman etti. Kutsal Ruh dünyadaydı.
Tanrı, Mesih inanlılarının yabancı diller konuşmalarıyla, bayrama katılanların dikkati bu
olaya getirdi. Herkes hayret içinde kaldı, şaşkınlığa düştü. Bazıları, «Bunun anlamı
nedir?» diye sordular. Başkalarıysa, «Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış» diye alay etti.
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Kutsal Ruh'un yönetimiyle Petrus, Yahudiler'in dikkatini bildikleri bir peygamberliğe
çekti. Bu türden olayların Rab İsa'nın dünyaya ikinci gelişinden hemen önce1 ve hemen
sonra2 olacağının Yoel peygamberce bildirildiğini açıkladı. Petrus sözünü sürdürerek
kurtarıcı İsa'nın kişiliğini ve işlerini kanıtladı. Dinleyenleri İsa Mesih'e iman etmeye,
günahlarından dönerek arınmaya çağırdı.
Bu çağrıya uyanlar vaftiz edildi. Mesih inanlıları, her gün toplanarak kendilerini
habercilerin öğretişine, paydaşlığa, ekmek kırmaya, böylece Rab İsa'yı anımsamaya,
duaya sürekli bağlılıktaydılar.
Mesih inanlıları tüm halk önünde iyi tutumlarıyla tanınıyorlardı, Rab da her gün yeni
kurtulanları onların arasına katıyordu.

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

1

2:19,20 Bu ayetlerdeki olaylar Mesih İsa'nın ikinci gelişinden hemen önce olacak (Matta 24:27-30).
Yerdeki belirtiler kan (Vahiy 6:8; 8:7-9; 9:15; 14:20; 16:3), ateş (Vahiy 8:5,7,8,10; 16:8) ve duman (Vahiy
9:2-4) olacak. Yukarıdaki belirtiler güneş ve ayla ilgili olacak (Matta 24:29).

2
2:16 Yoel peygamberin bildirdiği dönem ne zaman olacak? Yoel 2:27'ye göre Tanrı İsrail'in ortasında olacak,
yani İsrail'i tekrar Kenan bölgesine yerleştirmiş olacak (Hezekiel 37:21-28). Ondan sonra (Yoel 2:28)
Ruhu'ndan tüm insanlığa dökecek.
3

2:17,18 Tanrı tüm insanlığa Ruhu'ndan dökecektir. Kutsal Ruh sadece inanlılara verilir (Efesliler 1:13).
Demek ki, Tanrı'nın Ruhu'ndan dökeceğinde dünyada olan her bir kişi inanlı olacaktır. Tüm insanlık hangi
çağda inanlı olacak? Büyük Sıkıntı'nın sonunda tüm inanlı olmayanlar dünyadan alınıp yargılanacak. Büyük
Sıkıntı'dan Mesih İsa'nın hükümranlığına gireceklerin tümü inanlı olacak (Matta 13:37-43,47-50; 25:31-46).
Mesih'in hükümranlığına girdikten sonra inanlıların çocukları doğacak (Yeşaya 65:20). Ama bunlardan bazıları
inanlı olmayacak (Vahiy 20:8). Görülür ki, sadece Mesih'in hükümranlığının başlangıcında tüm insanlık
inanlıdır. Bunun için Kutsal Ruh yalnız Mesih'in hükümranlığının başlangıcında tüm insanlığa dökülebilir.
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