Haberciler’in İşleri: Bölüm 13

ÝLK HABER GEZÝSÝ
Kutsal Ruh Barnabas'la Saul'u Haber Gezisine Çaðýrýyor 13:1-12
13:1

Antakya'daki kilise topluluðunda peygamberler ve öðretmenler vardý: Barnabas, Siyah
adýyla bilinen Simeon, Kirineli Lukius, Manaen -ülkenin dörtte birini yöneten, Herodes'in süt
kardeþi- ve Saul.
13:2
Bunlar Rab'be karþý ruhsal görevlerini yapýp oruç tutarken Kutsal Ruh, «Barnabas'la Saul'u
kendilerini çaðýrdýðým iþe ayýrýn» dedi.
13:3
Bunun üzerine oruç tutup dua ettiler, ellerini Barnabas'la Saul'un üstüne koydular ve onlarý
gönderdiler.
13:4

Böylece, Barnabas ile Saul Kutsal Ruh'un buyruðuyla gönderildikten sonra Selefke'ye*
geldiler, oradan da Kýbrýs'a yelken açtýlar.
13:5
Salamis'e ulaþtýklarýnda Tanrý Sözü'nü Yahudiler'in sinagoglarýnda bildirdiler. Yuhanna'yý da
yardýmcý olarak beraberlerinde götürüyorlardý.
13:6

Pafos'a kadar tüm adayý baþtan baþa aþtýlar. Orada Yahudiler'in yalancý bir peygamberiyle
karþýlaþtýlar. Büyücülükle uðraþan bu kiþinin adý Bar Yeþu idi.
13:7
Kendisi vali Sergius Pavlos'un yakýnýydý. Vali akýllý bir adamdý. Barnabas'la Saul'u yanýna
çaðýrdý. Tanrý Sözü'nü dinlemek istedi.
13:8
Adýnýn taþýdýðý anlam uyarýnca* bir büyücü olan Elimas onlara direndi. Valiyi imandan
saptýrmaya çalýþýyordu.
13:9

Ama Pavlos adýyla da bilinen Saul Kutsal Ruh'la doldu; gözlerini ona çevirerek,
«Ey iblis oðlu!» dedi, «Her tür düzenbazlýkla ve dalaverecilikle dolu insan, her gerçeðe
düþman kesilen! Rab'bin düz yollarýný saptýrma çabasýný býrakmayacak mýsýn sen?
13:11
Bak, þu anda Rab'bin eli seni yargýlýyor. Gözlerin kör olacak ve belirli bir süre güneþi
görmeyeceksin.» O anda Elimas'a donukluk ve karanlýk çöktü. Elinden tutacak birisini bulmaya
çalýþtý.
13:12
Olaya tanýk olan vali iman etti. Rab'bin öðrettikleri karþýsýnda hayranlýk duydu.
13:10

13:10 Hoþea 14:9.
Habercilerin Anadolu Gezisi 13:13-25
13:13

Pavlos'la yol arkadaþlarý Pafos'tan denize açýlýp Pamfilya'nýn Perge Kenti'ne geldiler.
Yuhanna kendilerini burada býrakarak Yeruþalem'e döndü.
13:14
Onlarsa Perge'yi* aþýp Pisidya'da* bulunan Antakya'yaa vardýlar. þabat günüb sinagoga girip
oturdular.
13:15
Ruhsal yasayla peygamberler okunduktan sonra, sinagogun ileri gelenleri onlara haber
iletti: «Arkadaþlar, kardeþler! Halka verilecek bir öðüdünüz varsa çekinmeden söyleyin.»
13:16

Pavlos ayaða kalkýp elini sallayarak þunlarý söyledi: «Ýsrailli arkadaþlar ve Tanrý'dan korkan
insanlar*! Kulak verin.
13:17
Bu Ýsrail halkýnýn Tanrýsý bizim atalarýmýzý seçti ve Mýsýr'da yabancý olarak yaþadýklarý
dönemde halký yükseltti. Sonunda güçlü bileðiyle onlarý oradan çýkardý.
13:18
Yaklaþýk kýrk yýl boyunca çölün ortasýnda kendilerine katlandý.
13:19
Kenan bölgesinde yedi ulusu ortadan kaldýrýp topraðý miras olarak kendilerine verdi.

13:20

Yaklaþýk dört yüz elli yýllýk bir süreydi bu. «Bundan sonra onlara -Samuel Peygamber'in
dönemine dek- yargýçlar* verdi.
13:21
Ardýndan onlar bir kral istediler. Ve Tanrý kendilerine kýrk yýl krallýk süren Kiþ oðlu Saul'u
verdi. Saul Benyamin soyundandý.
13:22
Sonra onu tahttan indirdi, kral olarak kendilerine Davut'u yükseltti. Ona iliþkin þu tanýklýðý
bildirdi: ‹Yesse oðlu Davut'u yüreðime yaraþan bir insan niteliðinde buldum. O benim tüm
isteklerimi uygulayacak.›
13:23

«Tanrý vermiþ olduðu söz uyarýnca Ýsrail'e Davut'un soyundan kurtarýcý Ýsa'yý gönderdi.
Yahya önceden O'nun geliþine yol hazýrladý ve tüm Ýsrail halkýna günahlardan dönüp vaftiz
edilmelerini bildirdi.
13:25
Yahya yolunun sonuna eriþmek üzereydi ki, ‹Benim kim olduðumu sanýyorsunuz?› dedi,
‹Beklediðiniz kiþi ben deðilim. Ama benden sonra gelen biri var; ben O'nun ayaklarýndaki
çarýklarýn baðýný çözmeye bile yaraþmam.›»
13:24

a

Haritaya bakýnýz. Bu Antakya bugünün Yalvaç'ýdýr.
Yahudiler'in dinlenme ve tapýnma günü. (Bakýnýz, Matta 12:1)
13:17 Çýkýþ 6:1,6; 12:37,41; 14:8; Yeþaya 1:2.
13:18 Çýkýþ 16:35; Sayýlar 14:34; II.Yasa (Tesniye) 1:31.
13:19 II.Yasa (Tesniye) 7:1; Yeþu 14:2.
13:22 Mezmur 89:20; I.Samuel 13:14; 16:12,13; Yeþaya 44:28.
b

Sevindirici Haber'i Müjdeliyoruz 13:26-43
13:26

«Arkadaþlar, kardeþler! Ýbrahimoðullarý ve aranýzda bulunan Tanrý'dan korkan insanlar. Bu
kurtuluþ bildirisi bizlere gönderildi.
13:27
Çünkü Yeruþalem'de yaþayanlarla baþkanlarý Ýsa'yý tanýmadýlar ve O'nu yargýlayarak her
Ôabat günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirdiler.
13:28
Ölümü gerektirecek hiçbir suçlama bulamadýlar, yine de Pilatus'tan O'nun idamýný istediler.
13:29

«O'na iliþkin yazýlý olan her þeyi yerine getirdikleri zaman, baðlýlarý O'nu tahtadan indirip bir
mezara koydular.
13:30
Ama Tanrý O'nu ölüler arasýndan diriltti.
13:31
Kendisiyle birlikte Galile'den Yeruþalem'e gelenlere günlerce göründü. Bu insanlar bugün
halk önünde O'nun tanýklarýdýr.
13:32
Biz de atalara verilen sözü, Sevindirici Haber'i sizlere müjdeliyoruz.
13:33
Tanrý Ýsa'yý ölülerden diriltmekle, onlarýn çocuklarý olan bizler için bu sözünü yerine getirdi.
Týpký ikinci Mezmur'da yazýlý olduðu gibi:
«‹Sen benim Oðlum'sun,
Baba oldum sana bugün.›
13:34

«Tanrý O'nu artýk çürümeye göndermemek amacýyla dirilttiðini þöyle kanýtladý:
«‹Davut'a söz verilen kutsal ve kesin kutluluklarý Sana vereceðim.›
13:35

«Nitekim baþka bir Mezmur'da da þunlarý söylüyor:
«‹Kutsal Olaný'ný çürümeye býrakmayacaksýn.›
13:36

«Davut Tanrý'nýn ereðiyle kendi kuþaðýna hizmet ettikten sonra uyudu ve atalarýnýn yanýna
giderek çürüdü.
13:37
Ama Tanrý'nýn dirilttiði kiþi çürümeye býrakýlmadý.

13:38

«Bu nedenle arkadaþlar, kardeþler, þu gerçek sizlerce bilinsin: Ýsa aracýlýðýyla sizlere
günahlarýn baðýþlanacaðý bildiriliyor. Musa'nýn yasasý aracýlýðýyla kötülüklerin tümünden
doðrulukla donatýlamadýnýz.
13:39
Ýsa'ya iman eden herkes doðrulukla donatýlacak.
13:40
Dikkat edin, peygamberlerin söylediði söz sizlerin baþýna gelmesin:
13:41

«‹Görün, alay edenler!
Ôaþýrýp kalýn, yýkýlýp gidin.
Çünkü ben sizin günlerinizde
Bir iþ uyguluyorum.
Biri sizlere açýkladýðýnda,
Hiçbir koþulla inanmayacaðýnýz bir iþ.›»

13:42

Pavlos'la Barnabas giderken, oradakiler gelecek þabat ayný konularýn yine kendileriyle
konuþulmasýný istediler.
13:43
Sinagogtaki toplantý daðýlýnca, Yahudiler'den ve tanrýsayar inanlýlardana birçoðu Pavlos'la
Barnabas'ýn ardý sýra gittiler. Pavlos'la Barnabas onlarla konuþtular, Tanrý kayrasýnda süreklilik
göstermeleri için onlarý inandýrdýlar.
a

16. ve 26. ayetlerde sözü edilen, Tanrý'dan korkan insanlar.
13:26 Mezmur 107:20.
13:33 Mezmur 2:7.
13:34 Yeþaya 55:3.
13:35 Mezmur 16:10.
13:36 I.Krallar 2:10; Hakimler 2:10.
13:40 Habakkuk 1:5.
Bir Hafta Sonra Ters Esen Rüzgâr 13:44-52
13:44

Öbür þabat günü neredeyse tüm kent Tanrý Sözü'nü dinlemek için bir araya geldi.
Yahudiler bu büyük topluluðu görünce kýskançlýkla doldular. Pavlos'un söylediklerine karþý
direndiler, onlara birçok aþaðýlayýcý söz söylediler.
13:45

13:46

Pavlos'la Barnabas hiçbir korkuya kapýlmadýlar. «Tanrý Sözü'nün ilkin sizlere bildirilmesi
gerekiyordu» dediler, «Ama onu bir yana ittiðiniz ve kendinizi sonsuz yaþama yaraþýr
saymadýðýnýz için, biz iþte uluslara yöneliyoruz.
13:47
Çünkü Tanrý bizlere þu buyruðu vermiþtir:
«‹Yeryüzünün en uzak köþesine dek
Kurtuluþ saðlayasýn diye,
Seni uluslara ýþýk olarak atadým.›»
13:48

Uluslar bunu duyunca sevindiler ve Tanrý Sözü'nü yücelttiler. Sonsuz yaþama atanmýþ olan
herkes iman etti.
13:49

Böylece Rab'bin Sözü tüm bölgede yayýldý.
Ama Yahudiler saygýdeðer, tanrýsayar kadýnlarla kentin önde gelenlerini kýþkýrttýlar.
Pavlos'la Barnabas'a karþý saldýrý düzenleyip onlarý bölgelerinden dýþarýya attýlar.
13:51
Haberciler tanýklýk etmek için ayaklarýnýn tozunu onlara karþý silkeleyerek Konya'ya gittiler.
13:52
Öðrencilere gelince, onlar sevinçle ve Kutsal Ruh'la dolmaktaydýlar.
13:50

13:47 Yeþaya 49:6.

