Haberciler’in İşleri: Bölüm 2

Kutsal Ruh'un Gelmesi 2:1-13
2:1

Pentekost günü* geldiðinde, Mesih'e baðlý olanlarýn hepsi bir arada ayný yerdeydiler.
Bir anda, gökten sanki hýzla esen rüzgârýn sesiymiþ gibi bir ses geldi, toplananlarýn oturduðu
evi doldurdu.
2:3
Gözlerinin önünde ateþe benzer diller göründü. Bunlar daðýlarak onlarýn her biri üzerine indi.
2:4
Tüm Mesih baðlýlarý Kutsal Ruh'la doldu. Ruh'un kendilerine verdiði belirgin açýklamayla
baþka dillerde konuþmaya baþladýlar.
2:2

2:5

Yeruþalem'de yaþayan tanrýsayar Yahudiler yeryüzünün her ülkesinden kopup gelmiþti.
Gökten gelen sesin duyulmasý üzerine büyük bir þaþkýnlýk içine düþen halk bir araya toplandý.
Çünkü herkes ötekilerin aðzýndan kendi dilinin konuþulduðunu duyuyordu.
2:7
Hayranlýk ve þaþkýnlýk içinde soruyorlardý: «Bu konuþanlarýn tümü Galileli deðil mi?
2:8
Nasýl oluyor da her birimiz kendi dilimizi duyuyoruz?
2:9
«Persler, Medler, Elamlýlar, Mezopotamya'da yaþayanlar, Yahudiye'de, Kapadokya'da,
Pontos'ta, Asya'da,
2:10
Frikya'da, Pamfilya'da, Mýsýr'da, Kirine'ye yakýn Libya yörelerinde oturanlar, Roma'dan
kalkýp gelenler
2:11
-hem Yahudiler hem de Yahudiler'in inancýný benimseyenler-, Giritliler ve Araplar... Hepimiz
bu insanlarýn Tanrý yüceliklerini kendi dillerimizde konuþtuklarýný duyuyoruz!»
2:12
Tümü þaþkýnlýktan donakaldý, merakla birbirlerine, «Bu da ne demek oluyor?» diye sordular.
2:13
Bazýlarý da onlarý alaya alarak, «Taze þarapla sarhoþ olmuþlar!» dediler.
2:6

Petros'un Konuþmasý 2:14-36
2:14

Bunun üzerine, Petros on bir öðrenciyle birlikte ayaða kalkarak sesini yükseltti ve
kendilerine þöyle bir açýklamada bulundu: «Yahudi arkadaþlar ve Yeruþalem'de yaþayanlarýn
tümü! Sözlerime kulak verin, sizleri bu konuda aydýnlatayým.
2:15
Sandýðýnýz gibi bu insanlar sarhoþ deðiller. Bakýn, saat daha sabahýn dokuzu.
2:16
Bu olay, Yoel Peygamber'in aðzýndan bildirilen olaydýr.
2:17

«‹Tanrý buyuruyor: çaðýn sonu olan günlerde bir iþ yapacaðým.
Ruhum'dan saðanak gibi tüm insanlýða dökeceðim,
Oðullarýnýzla kýzlarýnýz peygamberlik edecekler.
Gençleriniz görmeler* görecekler,
Ýhtiyarlarýnýz da rüyalar görecekler.
2:18

Evet, erkek, kadýn hizmet görenlerine
O günlerde Ruhum'dan saðanak gibi dökeceðim
Ve peygamberlik edecekler.
2:19

Yukarda, göklerde göz kamaþtýrýcý iþler
Ve aþaðýda yeryüzünde belirtiler göstereceðim:
Kan, ateþ ve buhar gibi yükselen duman oluþacak,
Rab'bin Yüce ve görkemli Günü* gelmeden önce
2:20
Güneþ karanlýða, ay da kana dönüþecek.
2:21

Ve Rab'bin adýný anan herkes kurtulacak.›

2:22

«Ýsrailli arkadaþlar! Bu sözleri dinleyin. Nasýralý Ýsa Tanrý'dan sizlere güçlü ve göz
kamaþtýrýcý iþler ve belirtilerle kanýtlanan insandýr. O'nun aracýlýðýyla Tanrý'nýn aranýzda yaptýðý
iþleri kendiniz biliyorsunuz.
2:23
Tanrý'nýn amacý ve ön bilgisi uyarýnca O sizin ellerinize verildi ve sizler yasaya saygýsý
olmayanlar* eliyle kendisini çarmýha gerip öldürdünüz.
2:24
Ama Tanrý ölüm acýlarýný çözerek O'nu diriltti. Çünkü O'nun ölümün gücüyle tutsak edilmesi
olanaksýzdý.
2:25

«Davut O'na iliþkin þunu vurgular:
«‹Rab'bi her an önümde gördüm, Ben sarsýlmayayým diye O benim saðýmdadýr.
2:26
Bu nedenle yüreðim mutluluða erdi, dilim kývanç buldu.
Bedenim de umut içinde yaþayacak.
2:27
Çünkü sen canýmý ölüler ülkesinde* býrakmayacaksýn,
Ne de Kutsal Olaný'ný çürümeye býrakacaksýn.
2:28
Yaþam yolunu bana bildirdin.
Kendi katýnda içimi mutlulukla dolduracaksýn.›
2:29

«Kardeþler, sizlerle ulu ata Davut'a iliþkin apaçýk konuþmam gerekiyor. Kendisi öldü ve
gömüldü. Mezarý da bugüne dek buradadýr.
2:30
O bir peygamber olduðundan, kendi soyundan birini onun tahtýna oturtacaðýna iliþkin
Tanrý'nýn kendisine verdiði andý biliyordu.
2:31
Mesih'in ölülerden diriliþini önceden gördü ve þunlarý söyledi: ‹O ne ölüler ülkesinde
býrakýldý, ne de bedeni çürüme gördü.›
2:32

«Tanrý Ýsa'yý ölülerden diriltti. Hepimiz bu olayýn tanýklarýyýz.
O, Tanrý'nýn saðýna yükseldi. Baba'dan aldýðý Kutsal Ruh'utanrýsal vaat uyarýnca*
gördüðünüz ve duyduðunuz biçimde saðanak gibi döktü.
2:34
Çünkü Davut göklere yükselmediyse de þunlarý söyledi:
«‹Rab Rabbim'e, «Sen benim saðýmda otur» dedi.
2:35
Ben senin düþmanlarýný ayaklarýna basamak yapýncaya dek.›»
2:36
«Bu nedenle, tüm Ýsrail toplumu kesin olarak bilsin ki, Tanrý O'nu -sizin çarmýha gerdiðiniz
Ýsa'yý- Rab ve Mesih atadý.»
2:33

2:16 Yoel 2:28-32
2:25 Mezmur 16:8-11.
2:30 Mezmur 89:3,4; 132:11; II.Samuel 7:12,13.
2:31 Mezmur 16:10.
2:34 Mezmur 110:1.
Konuþmaya Tepki 2:37-42
2:37

Bu sözleri duyduklarýnda yüreklerine hançer saplanmýþ gibi oldu. Petros'a ve öbür
habercilere: «Kardeþler, öyleyse biz ne yapmalýyýz?» diye sordular.
2:38
Petros onlarý þöyle yanýtladý: «Günahlarýnýzdan dönün ve günahlarýnýzýn baðýþlanmasý için
her biriniz Ýsa Mesih'in adýyla vaftiz edilsin. Böylece Kutsal Ruh armaðanýný alacaksýnýz.
2:39
Çünkü bu vaat sizlere, çocuklarýnýza ve uzakta olana herkesedir; Tanrýmýz Rab'bin kendisini
çaðýrdýðý herkese.»
2:40

Petros daha birçok sözle tanýklýkta bulundu. «Bu sapkýn kuþaktan kurtulun» diyerek
kendilerine öðüt verdi.
2:41
Onun sözünü deðerlendirenler vaftiz edildiler. Böylece o gün yaklaþýk üç bin kiþi inanlýlara
katýldý.
2:42
Bunlar habercilerin öðretisini dinlemekte, ruhsal paydaþlýkta, ekmek bölmekte ve dualara
katýlmakta sürekli baðlýlýk gösterdiler.

a

En uzak yerlerde bulunanlara varýncaya dek tüm dünyaya.
2:39 Yoel 2:32; Yeþaya 57:19.
Ýlk Ýnanlýlar Arasýnda Oluþan Birlik 2:43-47
2:43

Herkesi korku sardý. Haberciler aracýlýðýyla birçok göz kamaþtýrýcý iþ ve belirti yapýlýyordu.
Ýnananlarýn tümü bir aradaydý, kendilerinde bulunan her þeyi ortaklaþa kullanýyorlardý.
2:45
Topraklarýný, mallarýný satarak, parayý herkese gereksinmesi oranýnda daðýtýyorlardý.
2:46
Günden güne hep birlikte tapýnak toplantýsýnda sürekli baðlýlýk gösteriyor, evlerinde ekmek
bölüyor*, kývançla ve temiz yürekle yemek yiyor,
2:47
Tanrý'ya övgü sunuyor, tüm halk önünde iyi tutumlarýyla tanýnýyorlardý. Rab da kurtulanlarý
günden güne onlara katýyordu.
2:44

