
İYI HABER, MESIH! 
CH2:37-41 

 
RESİM 
Şimdiye kadar duyduğunuz en iyi haber nedir?  "Benimle evlenir misin?  Evet." " Hamileyim!" Bu 

bir kız!" " Bu bir çocuk!" İşin sende!" Ev senin!"  Hayatta iyi haberler alabileceğimiz birçok zaman 

olabilir!  Ama hiç düşündünüz mü, en iyi, iyi haber nedir? 
 
Petrus 14. ayetten itibaren "İyi Haber"i vaaz ediyordu ve bugün bunun nasıl bir tepkiye yol açtığını 

göreceğiz. 
 
Kerusso – Yunanca "Vaaz vermek, müjdelemek, ilan etmek".  Bu, Petrus'un "kerygma" bildirisidir, 

çünkü kardeşleri İsrailliler'i ister. Tanrı'nın halkı olması gereken, Tanrı'nın İsa Mesih'te çalıştığını 

bilen – ayet 22 x2, 23 x 2, 24, 30, 32, 33 + 36 (15 ayette 9 kez) 
 
Petrus'un Ch2-4 arasındaki vaazlarında (2:14-41; 3:6-26; 4:8-22), vaazında 6 tema tanımlanmıştır: 
 
1. Tamamlanma çağı doğdu! 
2. Bu, İsa Mesih'in doğumu, yaşamı, ölümü ve dirilişi aracılığıyla gerçekleşmiştir ve bunun 

hakkında kısa bir açıklama yapılmıştır ve Kutsal Yazılar aracılığıyla kanıtlarla birlikte 

verilmiştir! 
3. İsa, Yeni İsrail'in Başı Mesih olarak Tanrı'nın sağında yüceltildi! 
4. Tanrı'dan Kutsal Ruh'un dökülmesi, Krallığın başlangıcının ve İsa'nın varlığının, gücünün ve 

yüceliğinin başlıca işaretidir! 
5. Mesih çağı, İsa'nın 2. gelişiyle kısa bir süre sonra sona erecek! 
6. Tövbenin kurtulması için bir yakarış ve çağrı her zaman yapılır!   
 
Sebep ortaya çıkmıştır ve bu İsa v36'dır! 
 
SEBEP HER ZAMAN BIR YANIT ÇAĞIRIR!  V37 sürümü 
Bu, Pentekost olayının üçüncü bölümüdür: 1-13 Olay: 14-36 Petrus'un açıklaması ve şimdi 

kalabalıklar v38-41 etkinliğine tepki veriyor.  Olay V37'ye bir tepki veriyor: Kalabalık derinden 

etkileniyor, gerçekten de "kalbe kesilmiş".  Yeni Ahit'teki tek referans olan "katanyssomai" fiili, 

genellikle duyguyla ilişkili keskin bir acı veya bıçak anlamına gelir. 
 
"Yürek" hakkındaki söz  , kalabalığın tepkisinin samimiyetini ve derinliğini gösterir ve kalabalığı 

İncil'in gerçeğine o kadar ikna eder ki, Petrus'a ve diğer elçilere (çünkü 12'si de o gün V38'deki 

tanıklıkta yer almıştı) ne yapmaları gerektiğini sorarlar.   
 
SEBEP INSANLARI TÖVBE ETMEYE VEYA REDDETMEYE GÖTÜREBILIR!  V38-39 
İşte Petrus'un kalabalığın sorusuna verdiği yanıt. V36, konuşmanın teolojik sonucudur ve v38 

uygulamadır. 3 temel bölüm vardır i] tövbe ii] vaftiz olmak iii] Kutsal Ruh'un armağanını almak. 

Böylece Petrus burada bağışlamayı ve Ruh'u İsa'nın sağladığı Tanrı'nın başlıca armağanları olarak 

sunar. O, Tanrı ile bir yaşama giden yoldur. 
 
1 Tövbe et: Doğru yanıt budur. Tövbe, yöne doğru bir dönüşü gösterir. [Ayrıca bakınız Barclay, 

kelimenin başlangıçta 'sonradan düşünce' anlamına geldiğini, daha sonra 'dürüst olmak gerekirse bir 

eylem değişikliği gerektiren bir zihin değişikliği' anlamına geldiğini belirtti. Buradaki bağlam, İsa 

aracılığıyla Tanrı'ya ve Tanrı'nın eylemine bilinçli bir dönüş yapmak anlamına gelir [bkz. 

elçilerin İşleri 26:20].  Bu terim, kişinin bağışlama teklifine nasıl cevap vermesi gerektiğini 

tanımlamak için Luke'un favorilerinden biridir. Yunanca kelime 'birinin fikrini değiştirmek' 

anlamına gelebilir, ancak İbranice'deki fikir, yön değişikliğini gösteren 'dönüş'tür. Petrus 



kalabalığa, İsa'yı çarmıha germelerine ve bağışlanmaları için İsa aracılığıyla Tanrı'ya 

bakmalarına yol açan tutumlardan yön değiştirmelerini söylüyordu. Böylece tövbe, bağışlanma 

ihtiyacını anlamanın başlangıç noktasını vurgular. 
 
2 Her biri "vaftiz edilecekti... günahların bağışlanması için İsa Mesih'in adıyla." Okuyucuların 

burada bakıma ihtiyacı var, çünkü metin insanların kurtarılması için vaftiz edilmeleri 

GEREKTİĞİNİ önerebilir. Kutsal Kitap'ın öğrettiği şey bu değildir ve 2:38 vaftiz yoluyla kurtuluşu 

öğretmek için kullanılamaz. Anahtar kelime 'for' [eis]'tir, ancak bu aynı zamanda "bir bakış açısıyla" 

olarak da çevrilebilir; "nedeniyle"; "temelinde". [Not: MATT 3.11 Vaftizci Yahya, insanların tövbe 

etmiş oldukları gerekçesiyle vaftiz edilmiştir. Ayrıca bakınız Elçilerin İşleri 10:43 Burada 

"günahların bağışlanması" "O'na iman eden herkese" verilmiştir]  Her ne kadar her biri vaftiz 

ayinine katılmaya çağrılmış olsa da, Petrus'un söylediği şey, anahtarın kendi başına ayin değil, 

Tanrı'ya verilen yanıt olduğunu göstermektedir. 
 
Yahudi düşüncesinde, temiz/kirli bağlamı yaygındı ve yıkama imgeleri, Tanrı'nın mevcut olabilmesi 

için kişiyi temiz yapan bir temizliğe işaret eder. Mevcut bağlamda, tövbe ile birlikte gelen vaftiz 

yıkaması, kişinin Kutsal Ruh tarafından yaşamasına izin veren bir iç temizlik anlamına gelir.  

Ayrıca, su vaftizi Yahudiler için saldırgandı, diğer uluslardan olanların Yahudiliğe dönüştüğü bir 

şeydi. Bu nedenle, vaftiz olmak, hiç kimsenin sadece Yahudiliği ile kurtarılamayacağını kabul 

etmek demekti. 
 
"İsa Mesih'in adıyla" vaftiz edilmiş olan kişi 2:21'in dilini yansıtır, bu nedenle Petrus'un sözleri 

daha önce bildirmiş olduğu şeye dayanır. Dolayısıyla vaftiz, kurtuluşa ait olan temizliğin bir 

temsilidir, İsa'nın getirdiği günahların bağışlanmasını ve sağladığı yeni, temiz yaşamı ifade eder. 

Petrus, Tanrı'ya kişisel, görünür bir dönüşü ifade etmek için her birini vaftiz olmaya çağırır. 
 
3 Ruh'un armağanı artık İsa aracılığıyla yapılan Tanrı'nın çağrısını kucaklamak için dönen herkes 

için mevcuttu.  Elçilerin İşleri'ndeki armağana yapılan 4 atıfın tümü, Kutsal Ruh'un Kilise'nin 

vaazına yanıt verenlere verilmesiyle ilgilidir [bkz. 2:38; 8:19-20; 10:45 ve 11:17]. 
 
Ruh'ta, yeni yaşam ve mesajı paylaşma için bir etkinleştirmedir. NB Vaftiz, Ruh'un armağanını 

almak için gerekli değildir [bkz. 10:44] ve bu, Ruh vaftizinin, kurtuluşun gerekli bir kanıtı veya 

kurtuluşun "ikinci" bir armağanı olarak konuşan "dillere" yapılan vurguyu temsil etmek yerine, 

öncelikle Ruh'un yıkanmasını ve bunun sonucunda ortaya çıkan varlığını nasıl ifade ettiğini gösterir. 

Yani, kişi Ruh'ta vaftiz edilir, böylece yeni yaşam gelip dışarı akabilir. Bu ayette anahtar cevap 

tövbedir, bu da 
 
A] vaftizde halkın katılımı ve ayinin ifade ettiği bağışlama 
 
B] ayrıca Ruh'u almaya da yol açar. 
 
SEBEP, KABUL EDILDIĞINDE BÜYÜMEYI GETIRIR!  V39-41 
V39 Petrus şimdi vaadin kapsamına dikkat çekiyor.  Orijinal Yunanca'da 'senin için' terimi, Yahudi 

izleyici kitlesi için vurgulanmak üzere oraya yerleştirilen cümledeki ilk terimdir. Vaat aynı zamanda 

çocuklar ve 'uzaklarda' olanlar içindir. "Çok uzaklardaki" dil Yeşaya Ch57:19'u yansıtır ve 

muhtemelen Petrus'un Yahudi diasporasını düşündüğünü/ima ettiğini öne sürer. 
 
 
'Uzak' dil, Tanrı'nın niyetleri ortaya çıktıkça vaadin kapsamının genişlemesine izin verir/yer açar. 
 
V40 Peter'ın kaydedilenden çok daha fazlasını söylediğine dikkat edin. "Yozlaşmış nesil" referansı, 

etik olarak çarpık, ruhsal olarak Tanrı'nın yolundan uzak olan [bugün bu GB mı?] ve dolayısıyla 



Tanrı'nın yargısına tabi olan bir nesli ima eder. Burada 2:19-21 ayetlerine ve Rab'bin gününe ve 

sonunda gelen yargıya bir bağlantı vardır. 
 
V41 Sonuç önemli.  Yaklaşık 3.000 kişi vaftiz edildi ve ruhları kurtarılanlara eklendi. 
 
UYGULAMA 
İnsanlığın en büyük ihtiyacı, yalnızca İsa Mesih tarafından karşılanabilecek olan bağışlanmadır. 
İnsanlar bir karar vermeli, bağışlama armağanını ve Kutsal Ruh Tanrı'nın armağanını kabul etmeli 

ya da İsa'nın çarmıhta kurban edilmiş ölümünü reddetmelidir. 
 
Burada çok şey var ama muhtemelen asıl mesele Müjde mesajını duyan kurtarılmamış olanlara 

yöneliktir, çünkü kendilerine "ne yapmalıyız?" diye sormaları gerekir. Cevap, üzgünüm demek için 

yeterli olmadığıdır. Petrus'un açıkça belirttiği gibi, tövbe etmeli, Tanrı'dan bizi bağışlamasını 

istemeli ve Müjde'ye layık bir yaşam sürmeliyiz! 
 
İsa'nın günahların bağışlanması sunusu en iyisi, İYİ HABERDİR! 
 


