
Haberciler’in İşleri: Bölüm 16

Haber Gezisine Katýlan Genç 16:1-5

16:1Pavlos Derbe ve Listra'ya uðradý. Listra'da Timoteos adlý bir öðrenci vardý. Ýman etmiþ
Yahudi bir kadýnla Yunanlý bir babanýn oðluydu.
16:2Listra'da ve Konya'da bulunan kardeþler onun için olumlu tanýklýk ediyorlardý. 
16:3Pavlos onun kendisiyle birlikte gelmesini istedi. Yörede yaþayan Yahudiler Timoteos'un
babasýnýn Yunanlý olduðunu bildiklerinden, onu sünnet ettiler. 
16:4Yollarý üzerindeki kentlerden geçerken, inanlýlara Yeruþalem'deki haberciler ve Ýhtiyarlar'ca
kararlaþtýrýlan temel kurallarý bildirdiler, bunlarý uygulamalarýný istediler.
16:5Böylece kilise topluluklarý giderek imanda güçlendi, sayýlarý günden güne arttý.

Kutsal Ruh Müjde Gezisini Yöneltiyor 16:6-10

16:6Onlar Frikya ve Galatya bölgesinden geçtikten sonra, Kutsal Ruh Tanrý Sözü'nü Asya
bölgesinde* yaymalarýný engelledi.
16:7Misiya sýnýrlarýna ulaþýnca, Bitinya bölgesine girmek istedilerse de, Ýsa'nýn Ruhu onlarý
býrakmadý. 
16:8Misiya'yý geçerek Troas'a indiler. 
16:9Geceleyin Pavlos'a bir görme geldi. Makedonyalý bir adam önünde durmuþ ona yalvarýyor,
«Makedonya'ya gel, bize yardým et!» diyordu.
16:10Pavlos bu görmeyi görünce, biz hemen Makedonya'ya gitmenin yolunu aradýk*. Tanrý'nýn
Sevindirici Haber'i onlara müjdelemek için bizleri çaðýrdýðý sonucuna vardýk.

Avrupa'da Ýlk Bildiri 16:11-15

16:11Troas'tan açýlýp Samotrakya doðrultusunda denizi aþtýk. Bir gün sonra Neapolis'e ulaþtýk. 
16:12Buradan Filippi'ye gittik. Burasý Makedonya bölgesinin önde gelen bir kenti ve Romalýlar'ýn
kurduðu bir kolonidir*. Bu kentte birkaç gün kaldýk.
16:13Ôabat günü kent kapýsýndan çýkýp ýrmak kýyýsýna gittik. Burada bir dua toplantýsý olabileceðini
düþündük*. Oturup orada toplanan kadýnlarla konuþtuk.
16:14Dinleyicilerden biri Tanrý'ya tapan, Lidya adýnda Tiyatiralý bir kadýn. Mesleði erguvan çiçeði
renginde kumaþ satýcýlýðý. Rab onun yüreðini Pavlos'un söylediði sözlere önem vermesi için
açtý.

16:15Lidya ev halkýyla birlikte vaftiz edilince, yalvararak þöyle dedi: «Eðer beni Rab'be iman
etmiþ sayýyorsanýz, evime buyurun, orada kalýn.» Ve üsteleyerek dileðini kabul ettirdi.

Falcý Kýz Kurtuluyor, Ortalýk Karýþýyor 16:16-24

16:16Duaya gidiyorduk. Kâhinlik ruhu taþýyan köle bir kýz bize rastladý. Kýz falcýlýk ederek
efendilerine bol para kazandýrýyordu.
16:17Pavlos'u ve bizleri izleyerek, «Bu insanlar yüce Tanrý'nýn uþaklarýdýr» diye baðýrýyordu,
«Size bir kurtuluþ yolu bildiriyorlar!»
16:18Günlerce böyle baðýrdý durdu. Pavlos çileden çýktý. Dönüp ruhu payladý: «Ýsa Mesih'in adýyla
sana buyuruyorum, ondan ayrýlasýn!» Ruh o anda kýzdan ayrýldý*.
 
16:19Kýzýn efendileri kazanç umutlarýnýn yittiðini görünce, Pavlos'la Silas'ý tuttuklarý gibi
Agora'ya*, yöneticilerin önüne sürüklediler. 



16:20Onlarý savcýlara getirerek, «Bu insanlar Yahudi'dir» dediler, «Kentimizde kargaþalýk
çýkarýyorlar.
16:21Romalý olan bizlerin benimseyip uygulayamayacaðýmýz töreler bildiriyorlar.
16:22Topluluk da onlara karþý saldýrýya katýldý. Savcýlar Pavlos'la Silas'ýn giysilerinin çýkartýlmasýný
ve sopayla dövülmelerini buyurdu.

16:23Onlarý amansýzca dövdükten sonra cezaevine attýlar. Gardiyana onlarý iyi gözlemesi için
çok sýký buyruk verdiler.
16:24Gardiyan buyruðu duyunca adamlarý hücreye týktý, ayaklarýný delikli aðýr tahtalarla kenetledi. 

Deprem ve Kurtuluþ 16:25-34

16:25Gece yarýsý dolaylarýnda Pavlos'la Silas dua ediyor, Tanrý'ya ilahi söylüyorlardý. Tutuklular
da onlarý dinliyordu.
16:26Ansýzýn güçlü bir deprem oldu. öylesine güçlü ki, cezaevinin temelleri sarsýldý. Bir anda tüm
kapýlar açýldý, tüm tutuklularýn baðlý olduðu baðlar gevþedi. 
16:27Gardiyan uyandý. Cezaevinin kapýlarýný açýlmýþ görünce kýlýcýný çekti, kendini öldürmek
istedi. Çünkü tutuklularýn kaçtýðýný sanmýþtý.
16:28Ama Pavlos yüksek sesle, «Kendine kötülük etme» diye baðýrdý, «çünkü hepimiz
buradayýz.»

16:29Gardiyan ýþýk istedi ve içeriye koþtu. Korkudan tir tir titreyerek Pavlos'la Silas'ýn önünde
yere kapandý. 
16:30Onlarý dýþarýya çýkarýp, «Efendiler» dedi, «Kurtulmak için ne yapmalýyým?»

16:31Onlar, «Rab Ýsa'ya iman et, kurtulacaksýn» dediler, «Sen de, ev halkýn da.»

16:32Ona ve evindeki herkese Tanrý Sözü'nü söylediler. 
16:33Gardiyan gecenin o geç saatinde onlarý alýp yaralarýný yýkadý. O anda hem kendisi hem de
tüm ev halký vaftiz edildi.
16:34Bundan sonra onlarý evine getirdi, sofra kurdu. Tüm ailesiyle birlikte Tanrý'ya iman etmenin
sevincini yaþadý.

Yetkililer Sertlikten Cayýyor 16:35-40

16:35Sabah olunca savcýlar baltacýlarý* göndererek, «O adamlarý salýverin» dediler.
16:36Gardiyan bu haberi Pavlos'a iletti: «Savcýlar salýverilmeniz için haber gönderdi. Onun için
artýk kalkýn, esenlikle yolunuza koyulun.»

16:37Ama Pavlos baltacýlara þunlarý söyledi: «Roma uyruklu olan bizleri suçlu bulmamalarýna
karþýn, herkesin gözü önünde dövüp cezaevine attýlar. Ôimdi de el altýndan bizi dýþarýya
çýkarmak istiyorlar. Hayýr! Böyle iþ olmaz. Kendileri gelip bizi serbest býraksýnlar.»

16:38Baltacýlar bu sözleri savcýlara ilettiler. Savcýlar adamlarýn Roma uyruklu olduklarýný duyunca
korktular.
16:39Gelip onlardan özür dileyerek serbest býraktýlar ve kentten gitmeleri için yalvardýlar.

16:40Pavlos'la Silas cezaevinden çýkýnca Lidya'nýn evine uðradýlar. Orada kardeþleri gördüler,
onlara öðüt verdikten sonra Filippi'den ayrýldýlar.


