Haberciler’in İşleri: Bölüm 12

Kral Herodes'in Kýzgýnlýðý 12:1-5
12:1

Bu dönemde Kral Herodes* kilise topluluðundan bazý kiþilere karþý kaba kuvvet kullandý.
Yuhanna'nýn kardeþi Yakup'u kýlýçla öldürttü.
12:3
Kral bu davranýþýn Yahudiler'ce beðenildiðini görünce, iþi Petros'u tutuklamaya dek götürdü.
Bu, Mayasýz Ekmek Bayramý'nda oldu.
12:4
Onu yakalatýp cezaevine kapattý; kendisini kollasýnlar diye, her biri dörder kiþilik dört kol
askere teslim etti. Passah Bayramý'ndana sonra Petros'u halkýn önüne çýkarmayý tasarlýyordu.
12:5
Petros cezaevinde tutuluyordu ama, kilise topluluðu Tanrý'ya onun için içtenlikle dua
etmekteydi.
12:2

a

Bakýnýz, Matta 26:2.

Tanrý Gücü Petros'u Kurtarýyor 12:6-17
12:6

Herodes'in onu halkýn önüne çýkaracaðý günden bir önceki gece, Petros çift zincirle baðlý
olarak iki asker arasýnda uyuyordu. Kapýnýn önündeki askerler de cezaevini koruyordu.
12:7
Birden Rab'bin meleði orada durdu, oda ýþýkla doluverdi. Melek Petros'un böðrüne
dokunarak onu uyandýrdý. «çabuk kalk!» dedi. O anda Petros'un ellerinden zincirler düþtü.
12:8
Melek, «Kemerini baðla, pabuçlarýný giy» dedi. Petros buyrulaný yaptý. Sonra melek, «üst
giysini kuþan, ardým sýra gel» dedi.
12:9
Petros çýkýp onun ardý sýra gitti. Ama melek aracýlýðýyla uygulanan iþin gerçek olduðunu
bilmiyor, bir görme gördüðünü sanýyordu.
12:10
Ýlk nöbetçi yerini, sonra ikinciyi geçtiler; kente çýkan demir kapýya vardýlar. Kapý önlerinde
kendiliðinden açýldý. Oradan çýkýp bir sokaðý geçince, melek hemen ondan ayrýldý.
12:11
Petros kendine gelince þöyle dedi: «Ôimdi gerçekten biliyorum ki, Rab meleðini gönderip
beni Herodes'in elinden ve Yahudi halkýnýn amaçladýðý her düzenden kurtardý.»
12:12

Petros durumu anlayýnca Meryem'in evine gitti. Bu Meryem, Markos diye bilinen
Yuhanna'nýn annesiydi. Orada birçok kiþi dua etmekteydi.
12:13
Petros dýþ kapýyý çalýnca Roda adlý hizmetçi kýz kapýyý açmaya gitti.
12:14
Petros'un sesini tanýdýysa da duyduðu sevincin coþkusuyla kapýyý açmadý. Hemen içeriye
koþup Petros'un kapý önünde durduðunu bildirdi.
12:15
Onlar kýza, «Sen çýldýrmýþ olmalýsýn» dediler. Ama kýz boþ söz konuþmadýðýný kesinlikle
bildirdi. Bunun üzerine, «Görünen, Petros'un meleðidir» dediler.
12:16

Petros ise kapýyý sürekli çalýyordu. Kapýyý açýp onu görünce çok þaþýrdýlar.
Petros elini sallayarak onlara aðýzlarýný açmamalarýný belirttikten sonra, Rab'bin kendisini
cezaevinden nasýl çýkardýðýný anlattý. «Bunu Yakup'a ve kardeþlere bildirin» dedi. Sonra
onlardan ayrýlarak baþka yere gitti.

12:17

Herodes'in Öfkesi ve Ölümü 12:18-25
12:18

Sabah olunca, acaba Petros'a ne oldu diye askerler birbirine girdi.
Herodes de onu aradý; bulamayýnca askerleri sorguya çekti, öldürülmeleri için buyruk
çýkardý*. Sonra Yahudiye'yi býrakýp Kayseriye'ye gitti ve orada kaldý.
12:19

12:20

Herodes Sur ve Saydalýlar'a karþý çok öfkeliydi. Bu insanlar hep birlikte kendisine geldiler.
Kralýn protokol baþkaný Vlastos'un desteðini saðlayarak barýþ aradýlar. Çünkü ülkeleri yiyecek
yönünden kralýn ülkesine bel baðlamýþtý.
12:21
Kararlaþtýrýlan gün Herodes krala özgü giysiler kuþandý, yargý kürsüsüne kuruldu, onlara bir
söylev verdi.
12:22
Halk, «Bu Tanrý sesidir, insan sesi deðil!» diye baðýrdý.
12:23

O anda Tanrý'nýn meleði onu çarptý, çünkü yüceliði Tanrý'ya vermemiþti. Kurtçuklar bedenini
kemirdi ve öldü.
12:24
Bu arada Tanrý Sözü geliþip çoðalýyordu.
12:25

Barnabas ile Saul hizmetleri sona ermiþ olarak Yeruþalem'den döndüler. Markos diye
bilinen Yuhanna'yý da beraberlerinde getirdiler.

