Haberciler’in İşleri: Bölüm 5

Hananya ile Safira 5:1-11
5:1

Öte yandan, Hananya adýnda baþka bir adam vardý. Eþinin adý Safira idi. Hananya bir parça
toprak sattý.
5:2
Satýþ karþýlýðýnýn bir bölümünü kendine sakladý. Karýsý da bunu biliyordu. Paranýn kalanýný ise
getirip habercilerin ayaklarý dibine koydu.
5:3

Petros ona, «Hananya!» dedi, «þeytan niçin senin yüreðini böyle doldurdu da Kutsal Ruh'a
karþý yalan konuþarak tarladan elde edilen paranýn bir bölümünü kendine sakladýn?
5:4
Onu satmadan önce mal kendinin deðil miydi? Satýldýktan sonra yine yetkin altýnda deðil
miydi? Nasýl oldu da yüreðinde böyle bir iþ düzenledin? Sen insanlara deðil, Tanrý'ya yalan
söyledin.»
5:5

Hananya bu sözleri duyduðunda yere yýkýlýp can verdi. Olayý duyanlarýn tümünü büyük bir
korku sardý.
5:6
Topluluðun gençleri kalktý, onun cesedini sarýp götürdüler, gömdüler.
5:7

Aradan yaklaþýk üç saat geçince, Hananya'nýn hiçbir þeyden haberi olmayan karýsý içeri girdi.
Petros dönüp ona sordu: «Söyle bana, bu tarlayý þu deðere mi sattýnýz?» O da, «Evet, bu
deðere» dedi.
5:9
Petros, «Nasýl oldu da siz kendi aranýzda Rab'bin Ruhu'nu denemek amacýyla sözbirliði
ettiniz?» dedi, «Ýþte kocaný gömenlerin ayak sesi kapýdadýr. Onlar seni de alýp götürecekler.»
5:10
Kadýn o anda Petros'un ayaklarý dibine yýkýlýp can verdi. Gençler içeri girdiklerinde kendisini
ölü buldular. Onu da götürüp kocasýnýn yanýna gömdüler.
5:11
Bundan sonra bütün kilise topluluðunu* ve olayý duyanlarýn hepsini büyük bir korku sardý.
5:8

Belirtiler, Göz Kamaþtýrýcý Ýþler 5:12-16
5:12

Haberciler eliyle halk arasýnda birçok belirti ve göz kamaþtýrýcý iþ yapýlýyordu. Hep birlikte
Süleyman'ýn sundurmasý denen yerde toplanýyorlardý.
5:13
Baþka hiç kimse onlara katýlmak ataklýðýný göstermiyordu*. Ama halk kendilerinden derin
saygýyla söz ediyordu.
5:14
Rab'be iman eden çok sayýda erkek, kadýn sürekli olarak onlara katýlmaktaydý.
5:15

Öyle ki, insanlar hastalarýný sokaklara çýkararak onlarý yataklarda, þiltelerde yere
yatýrýyorlardý. Petros geçerken hiç olmazsa gölgesi bazýlarýnýn üstüne düþsün diyorlardý.
5:16
Yeruþalem çevresindeki kasabalardan da halk hastalarý ve kötü ruhlarýn saldýrýsý altýnda
bulunanlarý taþýyarak üþüþüyordu. Bunlarýn tümü saðlýða kavuþtu.
Baskýlar Baþlamadan 5:17-26
5:17

Baþrahiple Saduki partisinea baðlý iþ arkadaþlarýnýn hepsi kýskançlýkla dolarak ayaklandýlar.
Habercileri yakalayýp cezaevine kapattýlar.
5:19
Gece vakti Rab'bin meleði cezaevinin kapýlarýný açtý, onlarý dýþarý çýkarýp,
5:20
«Gidin, tapýnakta durun, bu Yaþam Sözleri'nin tümünü halka bildirin» dedi.
5:21
Onlar bu buyruðu duyarak sabahýn çok erken saatinde tapýnaða girdiler, öðretmeye
baþladýlar. Baþrahiple iþ arkadaþlarý varýp Kurul'u -Ýsrail toplumunun tüm senatosunutoplantýya çaðýrdýlar. Ardýndan, tutuklularý getirmek için cezaevine adamlar gönderdiler.
5:18

5:22

Kolcular vardýklarýnda onlarý cezaevinde bulamadýlar. Geri dönüp þu haberi verdiler:
«Cezaevini tam güvenlik içinde ve kilitlenmiþ bulduk. Nöbetçiler de kapýlarda bekliyorlardý.
Ama açýp içeriye girdiðimizde orada hiç kimseyi bulamadýk.»
5:24
Tapýnak komutanýyla rahipler bu sözleri duyunca, habercilerle ilgili bu iþin sonu nereye
varacak diye þaþkýnlýða düþtüler.
5:25
Yanlarýna birisi geldi, kendilerine bilgi verdi: «Ýþte sizin cezaevine kapattýðýnýz adamlar!
Tapýnakta durmuþ halka öðretiyorlar.»
5:26
Bunun ardýndan tapýnak komutaný kolcularla birlikte koþup onlarý getirdi. Ama zor
kullanmadý. Çünkü halkýn kendilerini taþa tutmasýndan korkuyorlardý.
5:23

a

Sadukiler açýklamasý için bakýnýz, Matta 3:7.

Haberciler Tanrý Gerçeðini Belirtiyor 5:27-32
5:27

Onlarý getirip Kurul'un önüne çýkardýlar. Baþrahip kendilerini sorguya çekti.
«Bu adla ilgili bir þey öðretmeyeceksiniz diye size kesin buyruk vermiþtik» dedi, «Gelin de
yaptýðýnýz iþe bakýn! Yeruþalem'i öðretinizle doldurdunuz. Üstelik bu adamýn kanýnýn
sorumluluðunu bizim üzerimize yýkmak istiyorsunuz.»
5:28

5:29

Petros'la öbür haberciler, «Ýnsanlarý deðil Tanrý'yý dinlememiz gerekir» dediler,
«Sizlerin bir tahtaya asýp ölüm cezasýna çarptýrdýðýnýz Ýsa'yý atalarýmýzýn Tanrýsý diriltti.
5:31
Tanrý O'nu kendi saðýna Baþkan ve Kurtarýcý olarak yükseltti; Ýsrail'e günahlardan dönüþü ve
günahlarýn baðýþlanmasýný saðlasýn diye.
5:32
Biz bu olaylarýn tanýðýyýz. Tanrý'nýn kendisini dinleyenlere verdiði Kutsal Ruh da bizlerle
birlikte tanýklýk etmektedir.»
5:30

5:30 II.Yasa (Tesniye) 21:22.
Saðduyulu Gamaliel'in Önerisi 5:33-42
5:33

Bu sözleri duyan Kurul üyeleri çileden çýktý, onlarý öldürmek istediler.
Ama Kurul üyelerinden Gamaliel adýnda bir Ferisia -tüm halkýn saydýðý bir hukuk doktoruayaða kalkýp adamlarýn kýsa bir süre için dýþarýya çýkarýlmasýný buyurdu
5:35
ve üyelere þunlarý söyledi:
«Ýsrailli arkadaþlar! Bu insanlara bir þey yapmaya kalkýþmadan önce dikkat edin.
5:36
Çünkü bir süre önce kendisini çok önemli birisi olarak ortaya atan Tevdas ayaklandý.
Yaklaþýk dört yüz kiþi ona katýldý. Ama Tevdas öldürüldü, onu dinleyenlerin tümü de daðýldý,
kaybolup gitti.
5:37
Onun ardýndan nüfus sayýmý günlerinde Galileli Yahuda ayaklandý ve halký ardý sýra götürdü.
Ama o da yok oldu ve katýlanlarýn hepsi çil yavrusu gibi daðýldý.
5:38
«Þimdi ben size bildiriyorum: Bu insanlardan uzak durun, onlarý kendi baþlarýna býrakýn.
çünkü bu erek veya eylem insanlara özgü bir þeyse, buhar gibi daðýlýp gidecek.
5:39
Ama Tanrý'dan esinleniyorsa, siz onlarý daðýtamayacaksýnýz. Üstelik Tanrý'ya karþý savaþ
açanlar durumuna düþeceksiniz.»
5:34

5:40

Gamaliel'in öðüdünü dinlediler. Habercileri çaðýrýp onlara dayak attýlar. Ýsa adýyla
konuþmamalarýný kesinlikle belirttikten sonra onlarý salýverdiler.

5:41

Haberciler Ýsa'nýn adý için yerilmeye yaraþýr sayýlmalarýndan sevinç duyarak Kurul'un
önünden ayrýldýlar.
5:42
Her gün tapýnakta ve evlerde Ýsa'nýn Mesih olduðunu öðretmekten ve Sevindirici Haber'i
müjdelemekten geri kalmadýlar.
a

Ferisiler açýklamasý için bakýnýz, Matta 3:7.

