Haberciler’in İşleri: Bölüm 1

Giriþ 1:1-5
1:1

Saygýdeðer Teofilos,
Ýsa'nýn yapmaya ve öðretmeye giriþtiði her þeye iliþkin ilk incelemeyi,
1:2
seçmiþ olduðu habercilere* Kutsal Ruh aracýlýðýyla buyruk verip göklere alýndýðý güne dek
geçen olaylarý kaleme aldým.
1:3
Çektiði iþkencelerden sonra Ýsa sayýsýz kanýtlarla kendini diri olarak habercilere sundu. Kýrk
gün süreyle onlara belirerek Tanrý hükümranlýðýna iliþkin konuþtu.
1:4
Kendileriyle bir aradayken onlara Yeruþalem'den ayrýlmamalarý, Baba'nýn vaadini
beklemeleri için buyruk verdi: «Siz bu vaadi benden duydunuz.
1:5
Bildiðiniz gibi Yahya su ile vaftiz ettia, ama birkaç gün içinde siz Kutsal Ruh'la vaftiz
edileceksiniz.»
a

Bakýnýz, Matta 3:11.

Ýsa Göklere Yükseliyor 1:6-11
(Luka 24:21)
1:6

Haberciler bir araya geldiklerinde Ýsa'ya sordular: «Ya Rab, sen Ýsrail'e Hükümranlýðý bu
dönemde mi vereceksin?»
1:7
Ýsa onlarý þöyle yanýtladý: «Baba'nýn kendi yetkisinde sakladýðý vakitleri ve dönemleri siz
bilemezsiniz.
1:8
Ama Kutsal Ruh sizlere geldiðinde güç ile kuþanacaksýnýz. Yeruþalem'de, tüm Yahudiye'de,
Samiriye'de ve dünyanýn en uzak köþesine dek benim tanýklarým olacaksýnýz.»
1:9

Bunlarý söyledikten sonra, onlar bakarken, yukarýya yükseltildi. Bir bulut bakanlarýn gözleri
önünden O'nu alýp götürdü.
1:10
Ýsa giderken dikkatle göðe baktýklarý sýrada, ansýzýn yanlarýnda beyaz giysilere bürünmüþ iki
adam belirdi.
1:11
«Galileli arkadaþlar!» dediler, «Neden durmuþ göðe bakýyorsunuz? Sizin aranýzdan göðe
alýnan Ýsa'nýn göðe gittiðini nasýl gördünüzse, O öyle gelecektir.»
YERUÞALEM'DE OLUÞAN ÝNANLILAR TOPLULUÐU
Yahuda'nýn Yerine Seçilen Öðrenci 1:12-26
1:12

Bundan sonra Zeytinlik diye bilinen daðdan Yeruþalem'e döndüler. Bu dað Yeruþalem'e bir
þabat günü yolculuðu yakýnlýðýndadýr*.
1:13
Öðrenciler kente girince kaldýklarý evin üst katýna çýktýlar: Petros, Yuhanna, Yakup, Andreas,
Filippos, Tomas, Bartolomeos, Matta, Alfeos'un oðlu Yakup, Partizan Simon ve Yakup'un oðlu
Yahuda.
1:14
Bunlarýn tümü, kadýnlar, Ýsa'nýn annesi Meryem ve kardeþleri hep birlikte sürekli baðlýlýkla
kendilerini duaya adamýþlardý.
1:15

Birkaç gün sonra kardeþler arasýnda Petros ayaða kalkarak, þunlarý söyledi -orada bulunan
kardeþlerin sayýsý yaklaþýk yüz yirmi kiþiydi-:
1:16
«Kardeþlerim, Kutsal Ruh Davut'un aðzýyla Yahuda'ya iliþkin daha önce konuþmuþtur. Ýsa'yý
tutuklayanlara öncülük eden bu adamla ilgili Kutsal Yazý'nýn yerine gelmesi gerekliydi.
1:17
Çünkü Yahuda bizden sayýldý ve bu hizmette onun da bir payý bulundu.

1:18

«Bu adam kötülüðü karþýlýðýnda elde ettiði parayla bir tarla satýn aldý. Tarlaya düþerek
bedeni yarýldý ve tüm baðýrsaklarý dýþarý döküldü*.
1:19
Olay Yeruþalem'de yaþayan herkesçe duyuldu. Öyle ki, bu tarla kendi dillerinde Akeldama
adýný aldý. Bu, Kan Tarlasý demektir.
1:20
Mezmur Kitabý'nda yazýlý söz akla geliyor:
«‹Onun evi çöle dönüþsün ve orada hiç kimse yaþamasýn.›
«Yine ‹Onun Gözeticilik* görevini baþka birisi üzerine alsýn.›
1:21

«Bu nedenle, Rab Ýsa'nýn aramýzda geçirdiði tüm günler boyunca bizlerle bir arada
bulunanlardan birini seçmemiz gerekir:
1:22
Yahya'nýn vaftiz etmesi olayýndan baþlayarak Ýsa'nýn aramýzdan göklere alýnmasýna dek,
O'nun diriliþine böyle bir kiþi bizlerle birlikte tanýklýkta bulunsun.»
1:23

Bunun ardýndan iki aday gösterdiler: Barsabba denen ve Yustos adýyla bilinen Yusuf ile
Mattias.
1:24
Dua ederek, «Ya Rab!» dediler, «Herkesin yüreðini tanýrsýn sen. Bu iki kiþiden hangisini
seçtiðini açýkla.
1:25
Kendine yaraþan yere gitmek için Yahuda'nýn boþ býraktýðý hizmeti ve haberciliðe iliþkin yeri
kim alacak?»
1:26
Bunun ardýndan, iki kiþi arasýnda kura çektiler. Kura Mattias'a düþtü ve on bir haberciye o
katýldý.
1:20 Mezmur 69:25; 109:8.

