
Haberciler’in İşleri: Bölüm 11

Kilise Topluluðunda Tepki 11:1-18

11:1Yahudiye'de bulunan haberciler ve kardeþler uluslarýn da Tanrý Sözü'nü benimsediklerini
duydular. 
11:2Petros Yeruþalem'e çýktýðýnda sünnet yanlýsý olanlar kendisini eleþtirdi.
11:3Ona, «Sen sünnete önem vermeyen insanlarla içlidýþlý oldun» dediler, «Onlarla birlikte
yemeðe oturdun.»

10:4Petros onlara olayýn nasýl geliþtiðini anlattý: 11:5«Yafa Kenti'ndeydim. Dua ediyordum.
Kendimi dalýnçta buldum, bir görme gördüm: çarþafa benzer kocaman bir nesne iniyordu. Dört
köþesinden gökten sarkýtýlmýþtý. Benim yanýma kadar geldi.
11:6Dikkatle gözlerimi çevirip baktýðýmda, yeryüzünün dört ayaklý yaratýklarýyla yabanýl
hayvanlarýný, sürüngenlerini ve gökyüzünün kuþlarýný gördüm.
11:7Bunun ardýndan bir sesin bana þöyle dediðini duydum: ‹Kalk, Petros, kes ve ye!›
11:8Ben, ‹Hayýr, ya Rab› dedim, ‹çünkü aðzýma hiçbir zaman sýradan ya da kirli sayýlan bir þey
girmemiþtir.›

11:9Ama o ses bir kez daha gökten yanýt verdi: ‹Tanrý'nýn arýttýðý þeyleri sen sýradan sayma.›
11:10Bu olay üç kez yinelendi, sonra her þey yeniden göðe çekildi.

11:11«O anda, kaldýðýmýz evin önünde üç adam belirdi. Bunlar Kayseriye'den benim yanýma
gönderilmiþti.
11:12Ruh bana, hiç ayrým gözetmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi. Ýþte bu altý kardeþ de
benim yaným sýra geldi. O adamýn evine girdik.

11:13«O bize, evinde durup kendisiyle konuþan meleði nasýl gördüðünü ve meleðin kendisine
neler söylediðini anlattý: ‹Yafa'ya adamlar gönder, öbür adý Petros olan Simon'u buraya çaðýr. 
11:14Kendisi sana senin ve aile üyelerinin kurtuluþunu saðlayacak sözler bildirecek.›

11:15«Ben konuþmaya baþlayýnca, Kutsal Ruh baþlangýçta bizlere geldiði gibi onlarýn da üzerine
geldi.
11:16Rab'bin sözünü anýmsadým. Ôöyle demiþti: ‹Bildiðiniz gibi Yahya su ile vaftiz etti, ama siz
Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz.›
 11:17Bizler Rab Ýsa Mesih'e iman ettiðimizde bize verdiði ayný armaðaný Tanrý onlara da
verdiyse, ben kim oluyorum ki, Tanrý'ya karþý çýkayým?»

11:18Bu sözleri duyunca yatýþtýlar ve Tanrý'yý yücelttiler. «Demek ki, Tanrý uluslara da
günahlardan dönerek yaþama kavuþmayý saðladý» dediler.

Ýnanlýlara Hýristiyan (Mesih Ýnanlýsý) Deniliyor 11:19-30

11:19Stefanos'a çektirilen acý sonucunda darmadaðýn olanlar Finike'ye, Kýbrýs'a ve Antakya'ya
kadar gittiler. Tanrý Sözü'nü Yahudiler'den baþka hiç kimseye bildirmiyorlardý. 
11:20Ama onlardan Kýbrýslý ve Kirineli bazý kiþiler Antakya'ya gelip Yunanlýlar'a* da Rab Ýsa'nýn
Sevindirici Haberi'ni bildirdiler.
11:21Rab'bin eli onlarý destekliyordu. Çok sayýda insan iman ederek Rab'be döndü.

11:22Bu olaylara iliþkin haber Yeruþalem'deki kilise topluluðunun kulaðýna gitti. Barnabas'ý
Antakya'ya gönderdiler. 



11:23O varýp Rab'bin kayrasýný görünce sevinç duydu, hepsine yüreklerinde Rab'be baðlý
kalmayý kararlaþtýrmalarý için öðüt verdi.
11:24Çünkü kendisi iyi bir insandý. Kutsal Ruh'la ve imanla dolu biriydi. Böylece büyük bir
topluluk Rab'be katýldý.

11:25Barnabas Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. 
11:26Onu bulunca Antakya'ya getirdi. Ýkisi bir yýl süreyle kilisede bir araya gelerek o büyük
topluluða öðrettiler. Öðrencilere ilk kez Antakya'da Hýristiyana adý verildi.

11:27O günlerde Yeruþalem'den Antakya'ya peygamberler geldi. 
11:28Bunlarýn arasýnda Agabos adýnda biri ayaða kalkarak, tüm dünyada kýrýcý bir kýtlýk olacaðýný
Ruh aracýlýðýyla bildirdi.  (Bu kýtlýk Klavdius'un günlerinde oldu*.)
11:29Öðrenciler -her biri kendi gücü oranýnda- Yahudiye'de yaþayan kardeþlere yardým
göndererek hizmette bulunmak üzere anlaþtýlar.
11:30Tasarladýklarý iþi uyguladýlar. Barnabas ve Saul'un eliyle Ýhtiyarlar'a* bu yardýmý gönderdiler.

aHýristiyan: Mesih inanlýsý.


