Haberciler’in İşleri: Bölüm 9

Tarsuslu Saul'u Sarsan Karþýlama 9:1-9
(22:6-16; 26:12-18)
9:1

Saul Rab'bin öðrencilerine gözdaðý vererek onlarý ölümle korkutmaktan geri durmuyordu. Bu
arada baþrahibin yanýna gitti.
9:2
Yol'dan* olan kadýn, erkek, her kimi bulursa tutuklayýp Yeruþalem'e getirsin diye, baþrahipten
Ôam'dakia sinagoglara kendisini yetkili kýlan mektuplar istedi.
9:3

Ama yolculuðu sýrasýnda Ôam'a yaklaþýrken, ansýzýn gökten parlayan bir ýþýk onun çevresini
sardý.
9:4
Saul yere düþtü ve kendisiyle konuþan bir ses duydu: «Saul, Saul, neden bana
saldýrýyorsun?»
9:5
Saul, «Sen kimsin, ya Rab?» diye sordu. O da, «Ben senin saldýrdýðýn Ýsa'yým» dedi,
9:6
«Ama ayaða kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiði sana bildirilecektir.»
9:7

Saul ile birlikte giden adamlar afallayýp kaldýlar. Sesi duyuyor, ama hiç kimseyi
görmüyorlardý.
9:8
Saul yerden kalktý. Gözlerini açtýðýnda görmüyordu. Elinden tutup onu þam'a getirdiler.
9:9
Üç gün ne gördü, ne yedi, ne de içti.
a

Damaskos.

Tanrý'nýn Saul'u Yeniden Ýyileþtirmesi 9:10-19a
9:10

Ôam'da Hananya adlý bir öðrenci vardý. Rab bir görmede ona, «Ey Hananya» dedi. O da,
«Buradayým, ya Rab» diye yanýtladý.
9:11
Rab ona, «Kalk, ‹Doðru› diye bilinen sokaða git» dedi, «Yahuda'nýn evinde Tarsuslu Saul'u
sor. Kendisi þu anda dua ediyor.
9:12

Gözleri yine görsün diye, Hananya adlý bir adamýn gelip üstüne ellerini koyduðunu gördü.»

9:13

Hananya yanýt verdi: «Ya Rab, bu adamýn Yeruþalem'de senin kutsal yaþamlýlarýna karþý
iþlediði bunca kötülüðü birçoklarýndan duydum.
9:14
Üstelik þu anda senin adýna baðlýlýðýyla bilinenlerin tümünü tutuklasýn diye, baþrahiplerden
kendisine yetki verilmiþtir.»
9:15

Rab ona, «Sen oraya git» dedi, «çünkü o uluslarla krallar ve Ýsrailoðullarý önünde adýma
tanýklýk etmek için seçilmiþ aracýmdýr.
9:16
Adýma baðlýlýðý yüzünden çekeceði iþkencelerin tümünü kendisine göstereceðim.»
9:17

Bunun üzerine Hananya kalkýp o eve gitti. Saul'un üstüne ellerini koyarak, «Saul kardeþ»
dedi, «Yolda gelirken seninle karþýlaþan Rab Ýsa gönderdi beni; gözlerin yeniden görsün ve
Kutsal Ruh'la dolasýn diye.»
9:18
O anda Saul'un gözlerinden sanki balýk puluna benzer kabuklar düþtü. Yeniden gördü.
Ayaða kalkýp vaftiz edildi.
9:19
ve yemek yedikten sonra güç kazandý.

Herkesi Ôaþýrtan Geliþme 9:19b-25
Saul birkaç gün Ôam'daki öðrencilerle birlikte kaldý;
9:20
hiç vakit geçirmeden Ýsa'yý Tanrý'nýn Oðlu diye sinagoglarda yaydý.
9:21
Ýþitenlerin tümü parmaðýný ýsýrdý. «Yeruþalem'de bu adý aðzýna alanlarý kýrýp geçiren ayný
adam deðil miydi?» diyorlardý, «Buraya gelmesinin nedeni, inanlýlarý tutuklayýp baþrahiplere
götürmek deðil mi?»
9:22

Ama Saul günden güne güçleniyordu. Mesih budur diye kanýtlar göstererek Ôam'da
yaþayan Yahudiler'i þaþkýnlýða düþürüyordu.
9:23

Aradan günler geçti, Yahudiler kendisini ortadan kaldýrmak için sözbirliði ettiler.
Ama onlarýn düzeni Saul'a belirgin oldu. Yahudiler onu ortadan kadýrmak için gece gündüz
kent kapýlarýný gözlediler.
9:25
Bir gece öðrencileri Saul'u alýp kale duvarýndan sarkýttýklarý bir sepet içinde aþaðý indirdiler.
9:24

Kuþkular Yatýþtýrýlýyor 9:26-31
9:26

Saul Yeruþalem'e varýnca öðrencilere katýlmak istedi. Ama herkes kendisinden
kuþkulanýyordu. Saul'un öðrenci olduðuna bir türlü inanamýyorlardý.
9:27
Barnabas onu alýp habercilerin yanýna götürdü. Kendilerine Saul'un yolda giderken Rab'bi
gördüðünü, Rab'bin kendisiyle konuþtuðunu, Saul'un Ôam'da hiç çekinmeksizin Ýsa'nýn adýný
yaydýðýný sýrayla anlattý.
9:28

Saul artýk onlarla birlikteydi. Yeruþalem'de enikonu saða sola gidiyor, çekinmeksizin Rab'bin
adýný yayýyor,
9:29
Helenistler'lea konuþup tartýþýyordu. Onlar ise kendisini ortadan kaldýrmak için yollar
araþtýrýyorlardý.
9:30
Ama kardeþler bunu öðrenince Saul'u Kayseriye'ye götürdüler, oradan da Tarsus'a*
gönderdiler.
9:31

Tüm Yahudiye, Galile ve Samiriye'de kilise topluluðu barýþa kavuþtu, geliþti ve Rab korkusu
içinde ilerledi. Kutsal Ruh'un desteðiyle sayýca çoðaldý.
a

Helenistler açýklamasý için bakýnýz, 6:1.

Petros Lidda ve Yafa'da 9:32-43
9:32

Petros bütün ülkeyi kapsayan bir gezi sýrasýnda Lidda'da yaþayan kutsal yaþamlýlara uðradý.
Orada Eneas adlý birine rastladý. Eneas sekiz yýldan beri inmeli bir yatalaktý.
9:34
Petros ona, «Eneas» dedi, «Ýsa Mesih seni iyi ediyor. Ayaða kalk ve yataðýný topla!» Adam
o anda ayaða kalktý.
9:35
Lidda ve Ôaron'da yaþayanlarýn tümü onu görerek Rab'be döndüler.
9:33

9:36

Yafa'da Tabita adlý bir kadýn öðrenci vardý. Bu adýn çevirisi Dorkas'týr a. Bu kadýnýn yaþamý iyi
iþlerle ve yoksullara yardýmla doluydu.
9:37
Ýþte o günlerde Dorkas rahatsýzlandý, sonra da öldü. Cesedini yýkayýp üst katta bir odaya
koydular.
9:38
Lidda Kenti Yafa'nýn yakýnýnda olduðundan, öðrenciler Petros'un orada bulunduðunu
öðrenerek ona iki adam gönderdiler. «Gecikmeden yanýmýza gel» diye dilekte bulundular.

9:39

Petros kalkýp iki adamla birlikte yola çýktý. Oraya vardýðýnda kendisini üst kattaki odaya
çýkardýlar. Bütün dul kadýnlar yanýna varýp aðlaþtýlar; Dorkas'ýn kendileriyle birlikteyken diktiði
gömlekleri, üstlükleri gösterdiler.
9:40
Ama Petros onlarýn tümünü dýþarýya çýkardý ve diz çöküp dua etti. Cesede yönelerek,
«Tabita, ayaða kalk!» dedi. Kadýn gözlerini açtý, Petros'u görünce oturdu.
9:41
Petros ona elini verdi, kendisini kaldýrdý. Sonra kutsal yaþamlýlarý ve dul kadýnlarý çaðýrdý,
Dorkas'ý dipdiri olarak onlara gösterdi.
9:42
Olay tüm Yafa'da yayýldý, birçok kiþi Rab'be iman etti.
9:43

a

Petros bir süre Yafa'da dericilikle uðraþan Simon adlý birinin yanýnda kaldý.

Ceylan, Gazal, Antelope: Dorkas.

