Haberciler’in İşleri: Bölüm 14

Konya'daki Direniþ 14:1-7
14:1

Konya'da Pavlos'la Barnabas birlikte her zaman yaptýklarý gibi Yahudiler'in sinagoguna
girerek söz aldýlar. Bunun sonucunda Yahudiler'den ve Yunanlýlar'dan pek çok kiþi iman etti.
14:2
Ama iman etmemekte direnen Yahudiler, uluslardan olanlarý ayaklandýrdýlar, kardeþlere
karþý onlarýn yüreklerini zehirlediler.
14:3

Haberciler uzunca bir süre orada kalarak hiç çekinmeden Rab adýyla konuþtular. Rab da
kayrasýyla ilgili söze tanýklýkta bulundu. Onlarýn eliyle belirtiler ve göz kamaþtýrýcý iþler
yapýlmasýný saðladý.
14:4
Kentin insanlarý ikiye ayrýldý: Bir kesimi Yahudiler'den yanaydý, bir kesimi de habercilerden
yana.
14:5

Uluslardan olanlarla Yahudiler ve bunlarýn baþkanlarý habercileri aþaðýlayýp taþa tutmak için
sert bir çýkýþ yaptýlar.
14:6
Düzeni anlayan haberciler, Likaonya'nýn kentleri olan Listra ile Derbe'ye ve çevre bölgeye
kaçtýlar.
14:7
Burada da Sevindirici Haber'i müjdelediler.

Listra'da Saðlýða Kavuþturma ve Taþkýnlýk 14:8-20
14:8

Listra'da ayaklarý sakat bir adam yerde oturuyordu. Doðuþtan kötürümdü, yürümek nedir
bilmiyordu.
14:9
Pavlos konuþurken bu adam kulak kesildi. Pavlos da gözlerini ona çevirdi. Saðlýða
kavuþmaya imaný olduðunu görünce,
14:10
yüksek sesle, «Ayaða kalk, dikil!» dedi. Adam yerinden sýçrayýp yürümeye baþladý.
14:11

Topluluklar Pavlos'un yaptýðý iþi görünce, seslerini yükseltip Likaonya diliyle, «Tanrýlar insan
görünümüne bürünüp aramýza indiler!» diye baðýrdýlar.
14:12
Barnabas'ý Zeus* diye adlandýrdýlar, Pavlos'a da Hermes* dediler; çünkü kendisi baþ
sözcüydü.
14:13
Kentin giriþindeki Zeus tapýnaðýnýn rahibi kent kapýlarýna boðalarla çelenkler getirdi,
topluluklarla birlikte kurban kesmek istedi.
14:14

Haberciler -Barnabas'la Pavlos- olayý duyunca, giysilerini yýrtarak topluluða doðru seðirttiler

ve,

14:15

«Ey insanlar!» diye baðýrdýlar, «Nedir bu yaptýðýnýz iþler? Biz de sizin gibi ademoðullarýyýz.
Sizlere Sevindirici Haber'i müjdeliyoruz. Bu deðersiz þeylerden diri Tanrý'ya dönesiniz diye.
«‹Göðü, yeryüzünü, denizi ve onlarda bulunan her þeyi yaratan O'dur.›
14:16
«Önceki kuþaklarda tüm uluslarý kendi yollarýnda yürümeye býrakan O'dur.
14:17
Öyleyken, tanýðý olmayan biri durumunda býrakmadý kendisini: Ýyiliðini gösterdi. Sizlere
gökten yaðmur ve verimli mevsimler gönderdi. Karýnlarýnýzý yiyecekle doyurdu, yüreklerinizi de
mutlulukla.»
14:18

14:19

Bu sözleri söyleyerek kendilerine kurban kesmek isteyen topluluðu güçlükle durdurabildiler.

Bu arada Antakya'dan, Konya'dan Yahudiler gelip dayandý. Bunlar topluluklarý kandýrdý.
Pavlos'u taþa tuttular. Onu ölü sanarak kentten dýþarýya sürüklediler.

14:20

Öðrenciler çevresinde toplanýnca, Pavlos ayaða kalkýp kente girdi. Ertesi gün Barnabas'la
birlikte oradan ayrýlýp Derbe'ye gitti.
14:15 Çýkýþ 20:11; Mezmur 146:6; Yeþaya 37:16; Yeremya 32:17.

Haber Gezisinden Dönüþ 14:21-28
14:21

Derbe'de Sevindirici Haber'i müjdeleyip birçok öðrenci kazandýktan sonra Listra'ya,
Konya'ya ve Antakya'ya döndüler.
14:22
Öðrencilerin canlarýný destekledikten, imanda durmalarý için onlara öðüt verdikten sonra,
«Bizim birçok acýdan geçerek Tanrý'nýn Hükümranlýðý'na girmemiz gerekiyor» dediler.
14:23
Kilise topluluklarýnýn her birine Ýhtiyarlara atadýktan sonra, oruç tutarak dua ettiler ve onlarý
iman edip güvendikleri Rab'be býraktýlar.
14:24
14:25

Pisidya'dan geçerek Pamfilya'ya geldiler.
Perge'de Tanrý Sözü'nü bildirdikten sonra Antalya'ya indiler.

14:26

Oradan da Antakya'ya -artýk yerine getirmiþ olduklarý göreve baþlamadan önce Tanrý'nýn
kayrasýna teslim edildikleri yere- doðru yelken açtýlar.
14:27

Antakya'ya ulaþýnca, kilise topluluðunu bir araya getirdiler. Tanrý'nýn kendileri aracýlýðýyla
yaptýðý iþlerin tümünü onlara bildirdiler; O'nun iman kapýsýný uluslara nasýl açtýðýný anlattýlar.
14:28

a

Orada öðrencilerle birlikte uzun süre kaldýlar.

Bakýnýz, 11:30.

