Haberciler’in İşleri: Bölüm 7

Stefanos'un Savunmasý 7:1-8
7:1

Baþrahip, «Doðru mu bu?» diye sordu.
Stefanos þöyle yanýtladý: «Kardeþler, büyükler, beni dinleyin! Yüceliðin Tanrýsý, atamýz
Ýbrahim'e daha o Harran'da yaþamadan önce, Mezopotamya'da göründü.
7:3
Tanrý kendisine þöyle dedi:
«‹Yurdundan ve hýsým akrabandan ayrýl,
Benim sana göstereceðim yere gel.›
7:2

7:4

«Bundan sonra o Kildaniler'in ülkesinden ayrýlarak Harran'da yaþadý. Babasýnýn ölümünden
sonra Tanrý onu oradan bugün sizin yaþadýðýnýz yere getirdi.
7:5
Ama kendisine burada miras olarak bir karýþ yer bile vermedi. Oysa Tanrý orayý ona ve
kendisinden sonra gelecek soyuna mülk olarak vereceðine söz vermiþti. Ne var ki, Ýbrahim bu
dönemde çocuksuzdu.
7:6

«Tanrý ona soyunun yabancý bir ülkede uyruksuz bir topluluk olarak yaþayacaðýný, dört yüz yýl
süreyle köle edileceðini ve baský göreceðini bildirdi.
7:7
Tanrý þöyle dedi: ‹Onlarýn kölelik ettiði ulusu ben yargýlayacaðým. Bundan sonra oradan
çýkacaklar ve bana burada ruhsal hizmet sunacaklar.›
7:8
Bunun ardýndan Tanrý ona sünnet antlaþmasýný* verdi. Sonra Ýbrahim Ýshak'a baba oldu ve
sekizinci gün onu sünnet etti. Ýshak Yakup'a, Yakup da on iki ataya ayný yolda davrandý.»
7:2 Doðuþ (Tekvin) 11:31; 15:7; Mezmur 29:3.
7:3 Doðuþ (Tekvin) 12:1; 48:4.
7:5 II.Yasa (Tesniye) 2:5; Doðuþ (Tekvin) 12:7; 13:15; 17:8; 48:4.
7:6 Doðuþ (Tekvin) 15:13,14; Çýkýþ 2:22; 12:40.
7:7 Çýkýþ 3:12.
7:8 Doðuþ (Tekvin) 17:10; 21:4.

Atalarýn Yaþadýðý Dönem 7:9-16
7:9

«Atalar Yusuf'u kýskanarak onu bir köle gibi Mýsýr ülkesine sattýlar. Ama Tanrý onunla
birlikteydi.
7:10
Onu tüm acýlarýndan kurtardý ve Mýsýr'ýn kralý olan Firavun'un karþýsýnda kayra ve bilgelikle
donattý. Firavun onu Mýsýr ülkesine ve tüm krallýk ailesine yönetici olarak atadý.
7:11

«Bu olaylardan sonra tüm Mýsýr'da ve Kenan bölgesinde kýtlýk oldu, yoðun bir acý baþladý.
Öyle ki, atalarýmýz yiyecek bulamaz oldular.
7:12
Yakup Mýsýr'da buðday bulunduðunu duyunca, ilkin atalarýmýzý oraya gönderdi.
7:13
Ýkinci kez gidiþlerinde, Yusuf kendisini kardeþlerine açýkladý. Böylece Firavun Yusuf'un
hangi soydan geldiðini anladý.
7:14

Yusuf haber gönderip babasý Yakup'la toplamý yetmiþ beþ kiþi olan tüm hýsým akrabasýný
çaðýrdý.
7:15
Yakup Mýsýr'a indi. Kendisi de atalarýmýz da orada öldüler.
7:16

Bedenleri Ôekem'e götürülerek, Ýbrahim'in Ôekemli Hamoroðullarýndan para karþýlýðý satýn
almýþ olduðu mezara gömüldü.»

7:9 Doðuþ (Tekvin) 37:11,28; 39:1,2,21; 45:4.
7:10 Doðuþ (Tekvin) 39:21; 41:38-45; Mezmur 105:21.
7:11 Doðuþ (Tekvin) 41:54; 42:5.
7:12 Doðuþ (Tekvin) 42:2.
7:13 Doðuþ (Tekvin) 45:3,16.
7:14 Doðuþ (Tekvin) 45:9-11; 46:27; Çýkýþ 1:5; II.Yasa (Tesniye) 10:22.
7:15 Doðuþ (Tekvin) 46:1; 49:33; Çýkýþ 1:6.
7:16 Doðuþ (Tekvin) 23:16,17; 33:19; 45:9; 50:13; Yeþu 24:32.

Tanrý Yardýma Yetiþiyor 7:17-22
7:17

«Tanrý'nýn Ýbrahim'e vurguladýðý vaadin dönemi yaklaþtýðýnda, Mýsýr'da halk geliþip
çoðalmýþtý.
7:18
Ülkede baþka bir kral egemenlik kurdu. Bu kralýn Yusuf'tan haberi bile yoktu.
7:19
Bu adam soyumuza karþý sinsi bir siyaset güttü. Atalarýmýza acýmasýz davrandý, çocuklarýnýn
kökünü kazýmak amacýyla onlarý yavrularýný kaldýrýp atmaya zorladý.
7:20

«Musa bu dönemde doðdu. Tanrý'nýn önünde çok güzel bir çocuktu. Üç ay babasýnýn evinde
kaldý.
7:21
Kendisini kaldýrýp attýklarýnda onu Firavun'un kýzý aldý ve öz oðlu gibi yetiþtirdi.
7:22
Musa Mýsýrlýlar'ýn bilgeliðine yaraþýr bir eðitim gördü. Böylece gerek söz söylemede,
gerekse iþ görmede güçlü birisi oldu.»
7:17 Çýkýþ 1:7.
7:19 Çýkýþ 1:9,22.
7:20 Çýkýþ 2:2.
7:21 Çýkýþ 2:5,10.

Musa Mýsýr'dan Kaçýyor 7:23-29
7:23

«Musa kýrk yaþýna gelince gidip kardeþleri Ýsrailoðullarý'ný görme düþüncesi içine doðdu.
Bunlardan birinin haksýzlýða uðradýðýný görünce, onu savunmaya koþtu; caný yananýn öcünü
aldý, Mýsýrlý'yý öldürdü.
7:25
Tanrý'nýn onun eliyle kurtardýðýný kardeþleri anlayacak sandý. Ama onlar bunu anlamadýlar.
7:26
Ertesi gün dövüþmekte olan iki Yahudi'ye rastladý. Onlarý barýþmaya çaðýrarak, ‹Arkadaþlar›
dedi, ‹Siz kardeþsiniz. Neden birbirinize karþý haksýz davranýyorsunuz?›
7:27
«Ama insan kardeþine karþý haksýzlýkta bulunan, þu sözlerle Musa'yý bir yana itti: ‹Seni
baþýmýza kim baþkan ve yargýç atadý?
7:28
Yoksa, dün o Mýsýrlý'yý öldürdüðün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun?›
7:29
Musa bu sözler üzerine kaçtý ve Midyan bölgesindea uyruksuz birisi oldu. Orada iki oðul
babasý oldu.»
7:24

a

Sina yarýmadasýnýn karþý yakasý. Kýzýl Deniz'in öbür yaný.
7:23 Çýkýþ 2:11.
7:24 Çýkýþ 2:12.
7:27 Çýkýþ 2:14.
7:29 Çýkýþ 2:15,22; 18:3,4.

Musa Tanrý'yla Karþýlaþýyor 7:30-34
7:30

Aradan kýrk yýl geçince çölde, Sina Daðý yakýnýnda bir çalýlýkta, Musa'ya alevin içinde bir
melek göründü.
7:31
Musa bu görmeyleb karþýlaþýnca þaþakaldý. Daha yakýndan bakmak için yaklaþýrken Rab'bin
sesi duyuldu:
32 ‹Ben atalarýnýn Tanrýsý'yým; Ýbrahim'in, Ýshak'ýn ve Yakup'un Tanrýsý.› Musa korkuyla sarsýldý
ve bakmayý göze alamadý.
7:33

«Rab ona, ‹Ayaklarýndaki pabuçlarý çýkar› dedi, ‹çünkü durduðun yer kutsal topraktýr.
Halkýmýn Mýsýr'da karþýlaþtýðý acýmasýzlýða baktým, durumu gördüm. Onlarýn iniltisini duydum
ve onlarý kurtarmak için geldim. Ôimdi gel, seni Mýsýr'a göndereceðim.›»
7:34

b

Bakýnýz, Matta 17:9.
7:30 Çýkýþ 3:2; II.Yasa (Tesniye) 33:16.
7:32 Çýkýþ 3:6.
7:33 Çýkýþ 3:5.
7:34 Çýkýþ 3:7,10; 2:24.

Musa Yadsýnýyor 7:35-43
7:35

«Musa'yý, ‹Seni kim baþkan ve yargýç atadý?› diyerek yadsýdýlar. Çalýlýkta kendisine görünen
meleðin desteðiyle Tanrý onu baþkan ve kurtarýcý olarak gönderdi.
7:36
Mýsýr ülkesinde ve Kýzýl Deniz'de göz kamaþtýrýcý iþler ve belirtiler yaparak halký oradan o
çýkardý. Kýrk yýl boyunca çölde bu iþleri sürdürdü.
7:37

«Ýsrailoðullarý'na þu sözleri söyleyen Musa'dýr:
«‹Tanrý týpký beni yükselttiði gibi,
Kendi kardeþleriniz arasýndan
Size bir peygamber yükseltecektir.›
7:38

«Çölde toplananlar arasýnda bulunan kiþidir bu. Sina Daðý'nda kendisiyle konuþan melekle
ve atalarýmýzla birlikte olandýr. Bizlere iletmek üzere dipdiri tanrýsal sözleri aðýrlayandýr.
7:39
Atalarýmýz onun sözünü dinlemek istemediler. Tam tersine, kendisini bir yana ittiler ve
yüreklerinde Mýsýr'a geri döndüler.
7:40

Harun'a, ‹Bizleri yöneltecek ilahlar yap› dediler, ‹çünkü bizi Mýsýr ülkesinden çýkaran
Musa'ya ne oldu bilmiyoruz.›
7:35 Çýkýþ 2:14.
7:36 Çýkýþ 7:3,10; 14:21; Sayýlar 14:33.
7:37 II.Yasa (Tesniye) 18:15.
7:39 Sayýlar 14:3.
7:40 Çýkýþ 32:1,23.

7:41

«O günlerde danaya benzer yalancý bir tanrý yaptýlar ve ona sunu sundular. Ellerinin yaptýðý
iþten mutluluk duydular!
7:42
Tanrý onlardan ayrýldý ve onlarý göklerin yýldýzlarýna hizmet sunmaya býraktý. Peygamberler
kitabýnda yazýlý olduðu gibi:
«‹Ey Ýsrail soyu! Çölde kýrk yýl boyunca
Bana kurbanlar ve sunular mý getirdiniz?
7:43
Siz Moloh'un* çadýrýný,
Ýlah Refan'ýn* yýldýzýný,
Tapýnmak amacýyla yaptýðýnýz benzetileri taþýdýnýz.
Ben sizleri kaldýrýp Babil'in ötesine götüreceðim.›»
7:41 Çýkýþ 32:4,6.
7:42 Yeremya 7:18; 19:13; Amos 5:25-27.

Tanrý'nýn Verdiði Yetkiler 7:44-50
7:44

«Çölde atalarýmýzýn Tanýklýk çadýrý* vardý. Bu çadýr Musa ile konuþanýn verdiði yönerge
uyarýnca yapýlýp Musa'nýn gördüðü örneðe göre kurulmuþtu.
7:45
Bir kuþak sonra gelen atalarýmýz Yeþu* ile birlikte uluslardan ülkeyi aldýklarýnda -Tanrý bu
uluslarý atalarýmýzýn önünden kovdu- Tanýklýk çadýrý'ný beraberlerinde getirdiler. Çadýr Davut'un
günlerine dek kaldý.
7:46

«Davut Tanrý'nýn önünde kayra buldu ve Yakup'un Tanrýsý'na bir barýnak kurmak için izin
istedi.
7:47
Ama O'na Ev'i Süleyman yaptý.
7:48
Ne var ki, Yüce Olan elle yapýlmýþ evlerde yaþamaz. Týpký peygamberin dediði gibi:
7:49
«‹Gök benim tahtýmdýr.
Yeryüzü de ayaklarýmýn altýnda basamak.
Siz benim için nasýl bir ev yapacaksýnýz
diye buyuruyor Rab.
Ya da benim rahatýmý saðlayacak yer nerede?
7:50

Bunlarýn tümünü yaratan benim elim deðil mi?›»

7:44 Çýkýþ 25:40.
7:45 Doðuþ (Tekvin) 17:8; 48:4; II.Yasa (Tesniye) 32:49; Yeþu 3:14; 18:1.
7:46 II.Samuel 7:2; Mezmur 132:5.
7:47 I.Krallar 6:1.
7:48 Yeþaya 66:1,2.

Direniþ ve Baþkaldýrma 7:51-53
7:51

«Enseleri sertleþmiþ, yürekleri kabuk tutmuþ, kulaklarý duymaz olmuþ insanlar! Siz her
zaman Kutsal Ruh'a karþý direnirsiniz, týpký atalarýnýz gibi davranýrsýnýz.
7:52
Atalarýnýz hangi peygambere saldýrmadýlar ki? Doðru Kiþi'nina geliþini önceden bildirenlerin
canýna kýydýlar. Sizler de þimdi O'nu ele verdiniz ve öldürdünüz.
7:53
Ruhsal yasayý melekler aracýlýðýyla alan sizler onu tutmadýnýz.»
a

Ýsa'nýn.
7:51 Çýkýþ 32:9; 33:3; Levililer 26:41; Sayýlar 27:14; Yeremya 9:26; 6:10; Yeþaya 63:10.

Kaba Kuvvet 7:54-60; 8:1a
7:54

Bu sözleri iþitince yürekleri kýzgýnlýkla doldu, Stefanos'a karþý diþlerini gýcýrdattýlar.
Ama Kutsal Ruh'la dolu olan Stefanos gözlerini dikkatle göðe doðrulttu. Tanrý'nýn yüceliðini
ve O'nun saðýnda duran Ýsa'yý gördü.
7:56
«Ýþte görüyorum» dedi, «Gökler açýlmýþ, Ýnsanoðlu da Tanrý'nýn saðýnda duruyor.»
7:55

7:57

Onlar yüksek sesle baðýrarak kulaklarýný týkadýlar ve hep birlikte ona saldýrdýlar.
Onu kentten dýþarýya sürükleyip taþa tuttular. Olaya tanýk olanlar giysilerini çýkarýp Saul adlý
bir gencin ayaklarý dibine koydular.
7:59
Stefanos'u taþa tuttuklarýnda o, «Ya Rab Ýsa, ruhumu al» diyerek dilekte bulundu.
7:60
En sonunda diz çöküp yüksek sesle baðýrdý: «Ya Rab, bu günahý onlara sayma!» Bunu
söyleyince uyudu.
7:58

