
Haberciler’in İşleri: Bölüm 4

Petros'la Yuhanna Kurul'a Çýkarýlýyor 4:1-22

4:1Öðrenciler halkla konuþurken, rahipler, tapýnak komutaný ve Sadukiler onlarýn üstlerine
yürüdüler.
4:2Öðrencilerin halka öðretmeleri ve Ýsa aracýlýðýyla ölülerin diriliþini bildirmeleri onlarý çileden
çýkardý.
4:3Onlarý tutukladýlar ve vaktin gecikmesi nedeniyle ertesi güne dek içeride alýkoydular.
4:4Sözü iþitenlerin birçoðu iman etti, böylece adamlarýn sayýsý yaklaþýk beþ bine yükseldi.

4:5Ertesi gün Kurul baþkanlarýyla Ýhtiyarlarýa ve dinsel yorumcularýb Yeruþalem'de bir araya
geldiler.
4:6Baþrahip Hanna oradaydý. Kayafas, Yuhanna, Aleksander ve baþrahibin ailesinden herkes
toplanmýþtý.
4:7Öðrencileri ortada durdurup sordular: «Siz bu iþi hangi güç ile ya da hangi adla yaptýnýz?»

4:8Bunun üzerine Kutsal Ruh'la dolan Petros onlara þöyle dedi:
«‹Halkýn baþkanlarý ve Ýhtiyarlar!
4:9Eðer biz bugün bir insana ettiðimiz iyilik ve onun nasýl saðlýða kavuþtuðu konusunda sorguya
çekiliyorsak,
4:10hepinizce ve tüm Ýsrail halkýnca bilinsin ki, çarmýha gerdiðiniz, Tanrý'nýn ise ölüler arasýndan
dirilttiði Nasýralý Ýsa Mesih adýyla, evet O'nun adýyla, bu adam sizin önünüzde sapasaðlam
duruyor.
4:11O, yapýcýlar tarafýndan aþaðý görülen, ama baþ köþeye konulan Taþ'týr.

4:12Baþka hiç kimsede kurtuluþ yoktur. Çünkü göðün altýnda, insanlar arasýnda bizi
kurtarabilecek verilmiþ baþka hiçbir ad yoktur.

4:13Onlar Petros'la Yuhanna'nýn atýlganlýðýný görünce ve onlarýn okul bitirmemiþ, sýradan kiþiler
olduklarýný anlayýnca þaþýrýp kaldýlar. Bu insanlarýn Ýsa ile birlikte bulunduklarýný anladýlar.
4:14Öte yandan saðlýða kavuþturulanýn da onlarla birlikte durduðunu görünce verilecek yanýtlarý
kalmadý.
4:15Onlara Kurul'dan çýkmalarýný bildirdiler. Kendi aralarýnda tartýþmaya baþladýlar.

4:16«Bu insanlara ne yapalým?» diyorlardý, «Onlarýn aracýlýðýyla göze görünür bir belirti yapýldýðý
tüm Yeruþalem'de yaþayanlarca kesinlikle biliniyor. Bunu yadsýyamayýz.
4:17Ama bunun halk arasýnda daha geniþ çapta yayýlmasýný önlemek için, kendilerine gözdaðý
verelim; bundan böyle Ýsa adýyla kimseye bir þey söylemesinler!»

4:18Onlarý çaðýrdýlar ve buyruk verdiler: «Ýsa adýyla ne bir söz söyleyeceksiniz, ne de bir þey
öðreteceksiniz.»
4:19Petros'la Yuhanna onlarý þöyle yanýtladýlar: «Tanrý katýnda sizleri mi, yoksa Tanrý'yý mý
dinlemek doðrudur? Bunun yargýsýný kendiniz verin.
4:20Biz gördüklerimizi, duyduklarýmýzý bildirmekten geri duramayýz.»
4:21Kurul üyeleri yeniden gözdaðý vererek onlarý serbest býraktýlar. Onlarý cezalandýracak hiçbir
yol bulamadýlar.  Çünkü olay nedeniyle tüm halk Tanrý'yý yüceltiyordu.
4:22Ýyileþtirme belirtisinin kendisinde gerçekleþtiði adam kýrkýný aþkýndý.

aBakýnýz, Luka 22:66.
bDinsel Yorumcular açýklamasý için bakýnýz, Matta 2:4.
4:11 Mezmur 118:22.



Yüreklilik Ýçin Tanrý'ya Dua 4:23-31

4:23Petros'la Yuhanna serbest býrakýlýnca arkadaþlarýnýn yanýna gittiler ve baþrahiplerle
Ýhtiyarlar'ýn söylediklerini ilettiler.
4:24Onlar bunu duyunca hep birlikte seslerini yükselterek Tanrý'ya dua ettiler: «Ey Egemen Rab!
Göðü, yeri, denizi ve onlarda bulunan her þeyi yaratan sensin. 
4:25Kutsal Ruh aracýlýðýyla bizim atamýz ve senin uþaðýn Davut'un aðzýndan bildirdin:
«‹Uluslar neden kaynaþtý?  
Halk topluluklarý neden boþ tasarýlar ardýna düþtü?
4:26Yeryüzünün krallarý sýralandý:
Rab'be ve O'nun Mesihi'ne karþý,
Baþkanlarýn tümü bir araya toplandý.›

4:27«Gerçekten bu kentte, senin Mesih atadýðýn Kutsal Uþaðýn Ýsa'ya karþý tümü bir araya
geldiler; Herodes de, Pontios Pilatus da, onlarla birlikte uluslar da, Ýsrail halký da.
4:28Senin elinin ve senin ereðinin öncelerden kararlaþtýrdýðý iþi uygulamak için bir araya geldiler.
4:29Þimdi, ya Rab, onlarýn gözdaðý veriþine bak! Ve senin sözünü yüreklilikle bildirmeleri için
uþaklarýna yardým et.
4:30Elini uzat, böylece Kutsal Uþaðýn Ýsa'nýn adý aracýlýðýyla insanlarý iyi et, belirtiler ve göz
kamaþtýrýcý iþler getirilmesini saðla.»

4:31Onlar dua edince toplandýklarý yer sarsýldý. Tümü Kutsal Ruh'la doldu ve Tanrý Sözü'nü
yüreklilikle bildirdiler.

4:24 Çýkýþ 20:11; Mezmur 146:6; Yeþaya 37:16; Yeremya 32:17.
4:25 Mezmur 2:1,2.

Ýnanlýlar Varlýklarýný Paylaþýyor 4:32-37

4:32Ýman eden topluluðun yüreði, caný birdi. Ýçlerinden hiçbiri sahip olduðu þeylere kendi malý
gözüyle bakmýyordu. Tersine, her þeyi ortaklaþa kullanýyorlardý.
4:33Haberciler büyük bir güçle Rab Ýsa'nýn dirilmesine iliþkin tanýklýk ediyorlardý. Tümü üzerinde
yüce kayra bulunuyordu.
4:34Aralarýnda yoksul yoktu. Tarlalarý ya da evleri olanlar bunlarý satýyor, satýþtan saðlanan
karþýlýðý getirip
4:35habercilerin ayaklarý dibine býrakýyorlardý. Sonra da gereksinmesi oranýnda herkese
daðýtýyorlardý.

4:36Yusuf adýnda Kýbrýs'ta doðmuþ Levi soyundan* biri vardý.  Haberciler onu Barnabas diye
adlandýrdýlar. Bu adýn anlamý, Avuntu Verenoðlu'dur.
4:37Bu kiþi bir parça topraða sahipti. Onu sattý, parasýný getirip habercilerin ayaklarý dibine
koydu.


