Haberciler’in İşleri: Bölüm 3

Kötürüm Adam Saðlýða Kavuþuyor 3:1-11
3:1

Petros'la Yuhanna öðleden sonra saat üçte -dua vaktinde- tapýnaða çýkýyorlardý.
Doðuþtan kötürüm bir adam her gün oraya getirilir, tapýnaðýn Güzel adýndaki kapýsýna
býrakýlýrdý. Tapýnaða gelen gidenden yardým dilerdi.
3:3
Adam Petros'la Yuhanna'nýn tapýnaða girdiklerini görünce, yine yardým diledi.
3:4
Petros'la Yuhanna gözlerini ona çevirip, «Bize bak» dediler.
3:5
O da kendilerinden bir yardým saðlayacaðýný umarak dikkatle onlara baktý.
3:6
Petros, «Bende ne gümüþ var, ne de altýn» dedi, «Ama sana bende olaný veriyorum. Nasýralý
Ýsa Mesih adýyla kalk ve yürü!»
3:7
Sonra adamý sað elinden tutarak ayaða kaldýrdý. O anda adamýn ayaklarýyla ayak bilekleri
sapasaðlam oldu.
3:8
Yerinden sýçrayarak ayaða kaltý ve yürüdü. Onlarla birlikte tapýnaða girdi. Bir yandan
sevinçle sýçrayarak yürüyor, bir yandan da Tanrý'ya övgü sunuyordu.
3:9
Tüm halk onun yürüdüðünü ve Tanrý'ya övgü sunduðunu gördü.
3:10
Onu tanýdýlar. Tapýnaðýn Güzel denen kapýsýnda oturup yardým isteyen adamýn ta kendisiydi.
Adamýn baþýna gelenlerden ötürü þaþkýnlýða düþtüler, akýllarý duracak gibi oldu.
3:11
Adam Petros'la Yuhanna'ya yapýþmýþtý. Tüm halk bir arada, þaþkýnlýk içinde onlara koþtu.
Süleyman'ýn sundurmasý diye bilinen yere geldiler.
3:2

Petros Yeniden Konuþuyor 3:-26
3:12

Petros bunu görünce halka þöyle dedi:
«Ýsrailli arkadaþlar, bu iþe neden þaþýrýyorsunuz? Neden bize dikkatle bakýyorsunuz? Sanki
kiþisel gücümüz ya da tanrýsayarlýðýmýz nedeniyle bu insanýn yürümesini kendi baþýmýza
saðlamýþýz!
3:13
«‹Ýbrahim'in, Ýshak'ýn ve Yakup'un Tanrýsý, Atalarýmýzýn Tanrýsý Öz Uþaðý Ýsa'yý yüceltti.›
«Sizler O'nun yargýlanmasýna neden oldunuz ve Pilatus'un O'nu salýverme kararýna karþýn,
Pilatus'un önünde kendisini yadsýdýnýz.
3:14
Sizler Kutsal Olan'ý, Doðru Kiþi'yi yadsýdýnýz ve bir katilin size baðýþlanmasýný dilediniz.
3:15
Öte yandan da yaþam veren Baþkan'ýn canýna kýydýnýz. Tanrý O'nu ölüler arasýndan diriltti.
Biz bu olayýn tanýklarýyýz.
3:16
«Þu gördüðünüz ve tanýdýðýnýz adamý Ýsa'nýn adý tümden iyileþtirdi. Çünkü o, Ýsa'nýn adýna
iman etti. Ýsa aracýlýðýyla iman hepinizin gözü önünde ona saðlýk verdi.
3:17

«Þimdi, ey kardeþler, biliyorum ki, baþkanlarýnýz gibi siz de bunu bilmeyerek yaptýnýz.
Ama Tanrý tüm peygamberlerin aðzýndan kendi Mesihi'nin iþkence çekeceðini önceden
bildirdi ve bunu bu yolda yerine getirdi.
3:19
Bu nedenle kötülüklerinizden sýyrýlýn ve Tanrý'ya dönün ki, günahlarýnýz silinsin.
3:20
Rab'bin katýndan böylece caný tazeleme dönemleri gelsin ve çok öncelerden atanan Mesih
Ýsa'yý sizlere göndersin.
3:21
Tanrý'nýn çok önceki çaðlarda kutsal peygamberleri aðzýyla bildirdiði evrensel yenilenme
vakitleri gelinceye dek, O'nun göklerde kalmasý gerekir.
3:22
Nitekim Musa þöyle demiþti:
«‹Rabbiniz Tanrý týpký beni yükselttiði gibi,
Kendi kardeþleriniz arasýndan
Sizlere bir peygamber yükseltecektir.
Size her ne söylerse O'nu dinleyeceksiniz.
3:23
O peygamberi dinlemeyen her can
Halktan* ayrýlýp yok edilecek.›
3:18

3:24

«Samuel'den baþlayarak, ondan sonra konuþan peygamberlerin tümü bu günleri bildirdiler.
Sizler peygamberlerin ve Tanrý'nýn atalarýmýza atadýðý Antlaþma'nýn çocuklarýsýnýz. Tanrý
Ýbrahim'e þöyle demiþti:
«‹Senin soyun aracýlýðýyla yeryüzünün tüm kuþaklarý kutlu kýlýnacak.›
3:26
«Tanrý ilkin öz Uþaðý'ný sizler için yükseltti; O'nu her birinizi kötülüklerinizden ayýrmak,
böylelikle sizlere kutluluk saðlamak için gönderdi.»
3:25

3:13 Çkýþ 3:6; Yeþaya 52:13; 53:11.
3:22 II.Yasa (Tesniye) 18:15,19.
3:25 Doðuþ (Tekvin) 12:3; 22:18.

