Haberciler’in İşleri: Bölüm 8

Yoðunlaþan Saldýrýlar 8:1b-3
8:1

Saul da onun öldürülmesini onaylamýþtý.

O gün Yeruþalem'de kilise topluluðuna karþý büyük saldýrý baþladý. Haberciler dýþýnda inanlýlarýn
tümü Yahudiye ve Samiriye bölgelerine daðýldýlar.
8:2
Tanrýsayar insanlar Stefanos'u gömdüler ve onun için derin yas tuttular.
8:3
Bu arada Saul kilise topluluðunu altüst ediyordu. Evden eve dalýyor, erkekleri, kadýnlarý
sürükleyerek götürüyor, cezaevine atýyordu.
Sevindirici Haber Samiriye'ye Ulaþýyor 8:4-8
8:4

Böylece daðýlanlar her yere gidip Tanrý Sözü'nün Sevindirici Haberi'ni yaydýlar.
Filippos da Samiriye Kenti'ne varýp onlara Mesih'i bildirdi.
8:6
Topluluklar Filippos'u dinleyip yaptýðý belirtileri görünce, hep birlikte onun sözlerine dikkat
kesildiler.
8:7
Çünkü cine çarpýlanlarýn birçoðundan kötü ruhlar haykýrarak çýktý. Birçok inmeli ve kötürüm
de saðlýðýna kavuþtu. Böylece kenti büyük sevinç kapladý.
8:5

Sözde Ýman Eden Büyücü 8:9-17
8:9

Bu kentte epey zamandan beri Simon adlý bir büyücü vardý. Bu adam Samiriye halkýna
parmak ýsýrtýyordu. Kendisinin çok önemli biri olduðunu söylüyordu.
8:10
Küçüðünden büyüðüne varýncaya dek hepsi, «Bu kiþi Yüce Güç denen Tanrý'nýn gücüdür»
diyerek onu ilgiyle dinlemekteydi.
8:11
Onu böylesine ilgiyle dinlemelerinin nedeni, uzun süredir büyücülük gösterileriyle gözlerini
kamaþtýrmasýndandý.
8:12
Ama Filippos'un Tanrý hükümranlýðýna ve Ýsa Mesih'in adýna iliþkin Sevindirici Haber'i
yaymasý üzerine iman ettiklerinde erkek kadýn vaftiz edildiler.
8:13
Simon bile iman etti ve vaftiz edildikten sonra Filippos'un yanýndan ayrýlmadý. Belirtiler ve
güçlü olgular getirildiðini görerek gözleri kamaþtý.
8:14

Yeruþalem'deki haberciler Samiriye'nin Tanrý Sözü'nü benimsediðini duyunca, Petros'la
Yuhanna'yý oraya gönderdiler.
8:15
Bu ikisi gelip Kutsal Ruh'u alsýnlar diye Samiriyeliler için dua ettiler.
8:16
Çünkü Kutsal Ruh daha onlarýn hiçbirine gelmemiþti. Onlar yalnýzca Rab Ýsa'nýn adýna vaftiz
edilmiþlerdi.
8:17
Petros'la Yuhanna ellerini onlarýn üstüne koyunca onlar da Kutsal Ruh'u aldýlar*.
Saygýsýzca Bir Dilek 8:18-25
8:18

Habercilerin elleri bir insanýn üstüne konunca Ruh'un verildiðini gören Simon onlara para
sundu.
8:19
«Bu gücü bana da verin» dedi, «öyle ki, ellerimi her kimin üstüne koysam o kiþi Kutsal
Ruh'u alsýn!»

8:20

Ama Petros onu þu sözlerle payladý: «Gümüþün seninle birlikte yok olsun! Çünkü sen
Tanrý'nýn armaðanýný parayla satýn alabileceðini sandýn.
8:21
Bu hizmette sana ne bir hisse, ne de pay vardýr. Çünkü yüreðin Tanrý önünde doðru deðildir.
8:22
Bu kötülükten dön. Yüreðinin bu tasarýsý sana baðýþlanabilir mi diye Rab'den dilekte bulun.
8:23
Çünkü ben sende zehirli bir kök ve kötülüðe baðlýlýka görüyorum.»
8:24

Simon þöyle yanýtladý: «Ne olur, siz benim için dua edin de, söylediklerinizin hiçbiri gelmesin
baþýma!»
8:25

Petros'la Yuhanna Rab'bin Sözü'ne tanýklýk ederek onu yaydýktan sonra Yeruþalem'e
döndüler. Giderken Samiriye'nin birçok kasabasýna Sevindirici Haber'i müjdelediler.
a

Asýl anlamý öd acýlýðý, haksýzlýk ortaklýðýdýr.
8:21 Mezmur 78:37.
8:23 II.Yasa (Tesniye) 29:18; Yeþaya 58:6.
Filippos'a Yöneltilen Yabansý Çaðrý 8:26-40
8:26

Rab'bin bir meleði Filippos'la konuþarak, «Kalk, güneye yönel» dedi, «Yeruþalem'den
Gaza'ya giden yola.» (Bu yol çölden geçer.)
8:27
Filippos kalkýp oraya yöneldi. Giderken gözü, enenmiþ* bir Etiyopyalý'yab iliþti.
Etiyopyalýlar'ýn kraliçesi Kandaki'ninc bir bakaný, onun bütçesini yöneten kiþiydi bu.
Yeruþalem'e tapýnmaya gelmiþti.
8:28
Geri dönerken arabada oturmuþ, Yeþaya Peygamber'in yazdýklarýný okuyordu.
8:29
Ruh Filippos'a, «Yaklaþ, bu arabaya katýl» diye buyruk verdi.
8:30

Filippos hemen koþtu, Etiyopyalý'nýn Yeþaya Peygamber'den okumakta olduðunu duydu.
Kendisine, «Okuduðunu anlýyor musun?» diye sordu.
8:31

Etiyopyalý yanýt verdi: «Bana birisi yol göstermezse nasýl anlayabilirim?» Sonra arabaya
atlayýp kendisiyle birlikte oturmasýný Filippos'tan istedi.
8:32
Okumakta olduðu Kutsal Yazý bölümü þuydu:
«Bir koyun gibi kesime götürüldü,
Kýrkanýn önünde duran bir kuzu gibi suskundu.
Onun gibi aðzýný açmadý.
8:33
Alçaltýldýðýnda O'na adalet tanýnmadý.
O'nun soyunu kim açýklayacak?
Çünkü yaþam süresi yeryüzünden kesilip kaldýrýldý.»
8:34

Enenmiþ kiþi Filippos'a sordu: «Lütfen bana bildir. Peygamber bunlarý kime iliþkin söylüyor?
Kendisine mi, yoksa baþka birine mi?»
8:35
Filippos ayný Kutsal Yazý'dan baþlayarak konuþtu, Ýsa'ya iliþkin Sevindirici Haber'i ona
müjdeledi.
8:36
Yolda ilerlerken bir suya vardýlar. Enenmiþ kiþi, «Ýþte su» dedi, «Benim vaftiz edilmemi
önleyen bir sorun var mý?»
8:37
(Filippos, «Eðer tüm yüreðinle iman ediyorsan vaftiz edilebilirsin» dedi. O da, «Ýsa Mesih'in
Tanrý'nýn Oðlu olduðuna iman ediyorum» diye yanýtladý.)
8:38
Sonra arabanýn durmasý için buyruk verdi. Filippos ile enenmiþ kiþi birlikte suya indiler;
Filippos onu vaftiz etti.
8:39
Sudan çýktýklarýnda Rab'bin Ruhu Filippos'u alýp götürdü ve enenmiþ kiþi artýk onu görmedi.
Ama sevinç içinde yolunu sürdürdü.
8:40
Filippos ise kendini Azotos'ta buldu ve Kayseriye'ye gelinceye dek geçtiði kentlerin tümüne
Sevindirici Haber'i müjdeledi.

b

Habeþ.
Kandaki Etiyopya dilinde kraliçe anlamýna gelirdi.
8:33 Yeþaya 53:7,8.
c

