Haberciler’in İşleri: Bölüm 10

Tanrý'yý Arayan Subay 10:1-8
10:1

Kayseriye'de Ýtalyan birliði diye bilinen birlikte Kornilyos adlý bir yüzbaþý vardý.
Hem kendisi hem de tüm ailesi tanrýsayardý, Tanrý korkusuyla yaþardý. Ýsrail halkýna bol
baðýþta bulunur, Tanrý'ya her zaman dua ederdi.
10:3
Bir gün saat on beþ sularýnda apaçýk bir görme gördü. Tanrý'nýn bir meleði onun yanýna
gelerek, «Kornilyos!» dedi.

10:2

10:4

Kornilyos korkuyla gözlerini meleðe çevirerek, «Ne var, ya Rab?» diye sordu. Melek,
«Dualarýn ve baðýþlarýn Tanrý katýna ulaþtý ve O seni anýmsadý» dedi,
10:5
«þimdi Yafa'ya adamlar gönder, öbür adý Petros olan Simon adlý kiþiyi çaðýr.
10:6
Dericilikle uðraþan Simon adlý birinin deniz kýyýsýndaki evinde konuktur o.»
10:7

Kendisiyle konuþan melek gidince, Kornilyos evinde çalýþan iki kiþiyi ve yanýnda görev
yapan tanrýsayar bir askeri çaðýrdý;
10:8
onlara tüm olup bitenleri anlattý, sonra da Yafa'ya gönderdi.

Petros'a Açýklanan Görme 10:9-16
10:9

Ertesi gün onlar yolda gitmekte ve kente yaklaþmaktayken, saat on iki sularýnda Petros dua
etmek için dama çýktý.
10:10
Çok acýkmýþtý, bir þey yemek istedi. Ýçeride yemek hazýrlarlarken üstüne dalýnç geldi.
10:11
Göðün açýldýðýný, çarþafa benzer koca bir nesnenin indiðini gördü. Bu nesne dört
köþesinden yere sarkýtýlmýþtý.
10:12
Ýçinde yeryüzünün tüm dört ayaklý yaratýklarýyla sürüngenleri ve gökyüzünün kuþlarý
bulunuyordu.
10:13
Bir ses ona þöyle buyurdu: «Kalk, Petros, kes ve ye!»
10:14
Ama Petros, «Hayýr, ya Rab» dedi, «çünkü ben hiçbir zaman sýradan ya da kirli sayýlan bir
þeyi yemedim*.»
10:15
10:16

Bunun üzerine ses bir kez daha duyuldu: «Tanrý'nýn arýttýðý þeyleri sen sýradan sayma.»
Bu olay üç kez yinelendi ve o nesne hemen göðe çekildi.

Görmenin Anlamý 10:17-23a
10:17

Petros gördüðü görmenin ne anlama gelebileceðini düþünüp taþýnýrken, Kornilyos'un
gönderdiði adamlar da Simon'un evi nerede diye soruþturarak kapýnýn önüne vardýlar.
10:18
Petros adýyla bilinen Simon burada mý kalýyor, diye yüksek sesle soruyorlardý.
10:19

Petros görmüþ olduðu görmeyi düþünürken Ruh ona, «Bak seni arayan üç adam var» dedi,
«þimdi kalk, aþaðýya in, hiç ayrým gözetmeden onlarla birlikte git. Çünkü onlarý ben
gönderdim.»
10:21
Petros aþaðýya inip adamlara, «Ýþte aradýðýnýz kiþi benim» dedi, «Sizi buraya getiren nedeni
anlatýr mýsýnýz?»
10:20

10:22

Onlar anlatmaya koyuldular: «Doðru bir adam olan ve Tanrý korkusuyla yaþayan Kornilyos,
tüm Yahudi ulusunca hakkýnda iyi konuþulan bir yüzbaþýdýr. Kutsal bir melek, aðzýndan
bildirilecek sözleri duymak için seni evine çaðýrmasýný ona söyledi.»

10:23

Petros onlarý içeriye alýp konuk etti.

Petros Töreciliði Býrakýyor 10:23b-33
Petros ertesi gün kalkýp onlarla birlikte yola çýktý. Yafa'dan bazý kardeþler de yanýna katýldýlar.
10:24
Ertesi gün Kayseriye'ye ulaþtýlar. Kornilyos kendilerini bekliyordu. Akrabalarýný, yakýn
arkadaþlarýný da çaðýrmýþtý.
10:25
Petros içeriye girince onu Kornilyos karþýladý. Ayaklarýna kapanýp ona tapýndý*.
10:26
Ama Petros onu çekip ayaða kaldýrdý. «Kalk» dedi, «Ben de bir insaným.»
10:27
Kendisiyle konuþarak içeriye girdi. Birçok kiþinin toplanmýþ olduðunu gördü.
10:28
Onlara þöyle dedi: «Ýyi bilirsiniz: Bir Yahudi'nin baþka bir toplumdan biriyle iliþki kurmasý ya
da onu görmeye gelmesi yasal deðildir. Ne var ki, Tanrý bana hiç kimseye sýradan ya da kirli
dememeyi öðretti.
10:29
Bu nedenle, çaðrýldýðýmda hiç direnmeden geldim. Beni neden çaðýrdýðýnýzý sorabilir
miyim?»
10:30

Kornilyos onu þöyle yanýtladý: «Dört gün önce bu saatlerde evimde öðleden sonra
yapýlmasý gereken duayý yapýyordum. Birdenbire önümde parlak giysiler kuþanmýþ bir adam
durdu.
10:31
‹Kornilyos!› dedi, ‹Duan duyuldu ve yaptýðýn baðýþlar Tanrý önünde anýmsandý.
10:32
Yafa'ya adamlar gönder, öbür adý Petros olan Simon'u buraya çaðýr. Kendisi deniz
kýyýsýnda dericilikle uðraþan Simon'un evinde konuktur.›
10:33
Ýþte onun için vakit yitirmeden adamlarý sana gönderdim. Sen de geldiðine çok iyi ettin.
Ôimdi hepimiz Tanrý'nýn önünde Rab'bin sana buyurduðu her þeyi dinlemek için buradayýz.»

Petros'un Konuþmasý 10:34-43
10:34

Petros konuþmaya baþladý: «Gerçekten, Tanrý'nýn adam kayýrmadýðýný anlýyorum.
Tam tersine, Tanrý'dan korkan ve doðru yaþayan herkes hangi ulustan olursa olsun O'nun
tarafýndan kabul edilir.
10:36
Kutsal Sözü'nü Ýsrailoðullarý'na gönderdi, herkesin Rabbi olan Ýsa Mesih aracýlýðýyla barýþý
müjdeledi.
10:35

10:37

«Yahya'nýn vaftiz konusunda yaydýðý öðüdün ardýndan, Galile'den baþlayarak tüm
Yahudiye bölgesinde geçen görkemli olaylarý biliyorsunuz.
10:38
Tanrý'nýn Kutsal Ruh'la ve büyük güçle meshettiði Nasýralý Ýsa'yý da biliyorsunuz. O iyilik
yaparak ve iblisin egemen olduðu insanlarýn hepsini iyileþtirerek her yeri dolaþtý. Çünkü Tanrý
O'nunla beraberdi.
10:39
Bizler Yahudiler'in ülkesinde ve Yeruþalem'de O'nun yaptýðý tüm iþlere tanýklýk ediyoruz.
O'nu bir tahtaya asarak öldürdüler.
10:40

Ama Tanrý O'nu üçüncü gün ölümden diriltti ve açýkça görünmesini saðladý.
O'nu tüm halka deðil, ama Tanrý'nýn önceden atadýðý tanýklar olan bizlere gösterdi. ölüler
arasýndan dirilmesinden sonra O'nunla birlikte yedik, içtik.
10:42
Halka bu haberi yayalým, Tarý'nýn ölüleri ve dirileri yargýlamaya atadýðý kiþinin O olduðunu
kanýtlayalým diye kendisi bize buyruk verdi.
10:43
«Tüm peygamberler O'nun için tanýklýk ediyor, O'na iman eden herkesin O'nun adý
aracýlýðýyla günahlarýnýn baðýþlanacaðýný bildiriyorlar.»
10:41

10:34 II.Yasa (Tesniye) 10:17; I.Samuel 16:7.
10:36 Mezmur 107:20; 147:18; Yeþaya 52:7; Nahum 1:15.
10:38 Yeþaya 61:1.
10:39 II.Yasa (Tesniye) 21:22.

Kutsal Ruh Bildiriyi Onaylýyor 10:44-48
10:44

Petros daha bu sözleri söylerken Kutsal Ruh sözü dinleyenlerin tümü üzerine indi.
Petros'la birlikte oraya gelmiþ olan sünnetli kuþaða baðlý inanlýlar*, Kutsal Ruh armaðanýnýn
uluslara da saðanak gibi dökülmesi karþýsýnda þaþkýna döndüler.
10:46
Çünkü onlarýn diller konuþtuklarýný ve Tanrý'yý yücelttiklerini duydular.
10:45

Bunun üzerine Petros þöyle dedi:
10:47
«Bizler gibi Kutsal Ruh'u alan bu insanlarýn vaftiz edilmesini önlemek için onlarý kim sudan
geri çevirebilir?»
10:48

Sonra onlarýn Ýsa Mesih adýyla vaftiz edilmeleri için buyruk verdi. Onlar Petros'un birkaç
gün orada kalmasýný istediler.

