
Haberciler’in İşleri: Bölüm 17

Selanik'teki Saldýrý 17:1-9

17:1Amfipolis ve Apolonya'dan geçerek Selanik'e vardýlar. Burada Yahudiler'in bir sinagogu
vardý. 
17:2Pavlos her zaman yaptýðý gibi yine onlarýn toplantýsýna katýldý. Üç Ôabat günüa boyunca
Kutsal Yazýlar üzerinde kendileriyle tartýþtý. 
17:3Mesih'in iþkence çekmesinin ve ölüler arasýndan dirilmesinin gerekli olduðunu kanýtlayan
belgeleri apaçýk önlerine serdi. «Ýþte size bildirdiðim Ýsa O Mesih'tir» diyerek tanýklýk etti. 
17:4Yahudiler'den bazýlarý, Tanrý'ya tapan Yunanlýlar'dan büyük bir toplulukla kentin ileri gelen
birçok kadýný iman ederek Pavlos'la Silas'ýn yanýnda yer aldý. 

17:5Ne var ki, Yahudiler bunu kýskandýlar. Çarþý pazardan topladýklarý bazý ipsizlerden bir
kalabalýk oluþturdular ve kentte kargaþalýk çýkardýlar. Yason'un evine saldýrdýlar. Onlarý
dýþarýya, halkýn önüne çýkarmak istiyorlardý.
17:6Ama onlarý bulamayýnca, Yason'la bazý kardeþleri yaka paça kent yöneticilerinin önüne
sürüklediler. Avaz avaz baðýrýyorlardý: «Dünyayý altüst eden bu insanlar þimdi de buraya
geldiler.
17:7Yason onlarý evinde konuk etti. Bu insanlarýn tümü Kayser'in yasalarýný çiðniyorlar. ‹Baþka
bir kral vardýr. O'nun adý Ýsa'dýr› diyorlar.
17:8Bu sözleri dinleyen toplulukla kent yöneticileri çok sarsýldý.
17:9Yason'la öbür adamlardan gerekli kefilliði saðladýktan sonra onlarý býraktýlar.»

aSýrayla üç hafta.

Aydýn Görüþlü Veriyalýlar 17:10-15

17:10Gece bastýrýnca kardeþler Pavlos'la Silas'ý hemen Veriya'ya gönderdiler. Pavlos'la Silas
oraya varýnca Yahudiler'in sinagoguna girdiler. 
17:11Bu insanlar Selanik halkýndan daha aydýn görüþlüydü. Yayýlan sözü göze görünür bir
içtenlikle benimsediler. Bildirilen konular gerçekten böyle midir diye her gün Kutsal Yazýlar'ý
araþtýrdýlar.
17:12Böylece aralarýndan birçoðu iman etti. Saygýdeðer Yunanlý kadýnlarla önemli sayýda erkek
de onlarýn yaný sýra iman etti. 

17:13Ne var ki, Selanik'te yaþayan Yahudiler, Tanrý Sözü'nün Pavlos aracýlýðýyla bu kez
Veriya'da bildirildiðini duyunca, oraya da yetiþip topluluklarý altüst ederek karýþtýrdýlar. 
17:14Kardeþler Pavlos'u hemen denize giden yola götürdüler. Ama Silas'la Timoteos orada
kaldý.
17:15Pavlos'u götürenler kendisini Atina'ya kadar ulaþtýrdýlar. Silas'la Timoteos hemen yanýna
gelmeleri için Pavlos'tan buyruk aldýktan sonra ondan ayrýldýlar.

Pavlos Filozoflar Arasýnda 17:16-34

17:16Pavlos Atina'da Silas'la Timoteos'u beklerken, kentin bir uçtan öbür uca yalancý tanrýlar
yataðý olduðunu görünce, ruhu çok tedirgin oldu. 
17:17Sinagogta Yahudiler'le ve Tanrý'ya tapanlarla, Agora'da da her gün gelip geçenlerle
tartýþýyordu.



17:18Epikurosçu* ve Stoacý* filozoflardan bazýlarý da kendisine rastladýlar. Bazý kimseler,
«Kulaktan dolma bilgi getiren bu adam da ne demek istiyor yani?» diyorlardý. Baþkalarý ise,
«Yabancý tanrýlarýn propagandasýný yapan biri olsa gerek!» dediler. Çünkü Pavlos Ýsa'ya ve
ölülerden diriliþe iliþkin Sevindirici Haber'i yayýyordu. 

17:19Kendisini tuttuklarý gibi Ariopagos'a* getirdiler. «Yaydýðýn bu yeni öðretinin ne olduðunu
öðrenebilir miyiz?» diye sordular, 
17:20«Çünkü sen bizim kulaklarýmýza yabancý gelen bazý sözler söylüyorsun! Bunlarýn ne demek
olduðunu bilmek isteriz.»
17:21Tüm Atinalýlar da, bu kentteki yabancýlar da yeni bir þey konuþmaktan ve dinlemekten
baþka hiçbir iþle uðraþmazlardý*.

17:22Pavlos Ariopagos'un orta yerinde durup þunlarý söyledi*: «Atinalý arkadaþlar! Sizin her
bakýmdan dini bütün kiþiler olduðunuzu görüyorum.
17:23Çünkü dolaþýrken sizce dinsel önemi olan yerlere bakýyordum. Bu arada bir sunak gördüm.
üstünde bir yazý vardý: «BÝLÝNMEYEN BÝR TANRI'YA.

«Ýþte bilmeden saygý gösterdiðiniz bu Tanrý'yý sizlere bildiriyorum. 

17:24«Dünyayý ve onda bulunan her þeyi yaratan Tanrý, göðün ve yerin Rabbi olduðundan, elle
yapýlmýþ tapýnaklarda yaþamaz. 
17:25Sanki bir þeye gereksinmesi varmýþ gibi O'na insan elleriyle hizmet de sunulamaz. Herkese
yaþam, soluk ve daha baþka her þeyi veren O'dur.
17:26Her ulusa baðlý insanlarý tek atadan yaratmýþ ve yeryüzünün her yanýnda yaþamalarýný
saðlamýþtýr. Onlara iliþkin saptanmýþ tarih dönemlerini ve yaþam sýnýrlarýný O çizmiþtir;
17:25böylece Tanrý'yý arasýnlar, araþtýrarak O'nu bulsunlar diye. O hiçbirimizden uzak deðil. 
17:26Çünkü yaþamýmýz, hareketlerimiz ve varlýðýmýz O'ndandýr. Ozanlarýnýzdan bazýlarýnýn da
dediði gibi*: «‹Bizler de O'nun soyuyuz.›

17:29«Tanrý'nýn soyu olduðumuza göre, Tanrý'nýn öz varlýðýnýn insan sanatý ve düþüncesiyle
iþlenmiþ altýna, gümüþe ya da taþa benzetilebileceði sanýsýna kapýlmamalýyýz. 
17:30Tanrý bu türden bilgisizlik dönemlerini görmemezlikten geldi. Ama þimdi her yerde bütün
insanlarýn günahtan dönmelerini buyuruyor.
17:31Çünkü atamýþ olduðu bir adam aracýlýðýyla dünyayý adaletle yargýlayacaðý günü saptadý.
O'nu ölüler arasýndan dirilterek tüm insanlýða kanýt saðladý.»

17:32Ölülerin dirilmesi konusunu duyunca kimisi alay etti; kimisi de, «Bu konuda seni baþka bir
kez yine dinlemek isteriz» dedi.

17:33Böylece Pavlos onlarýn arasýndan çýkýp gitti.
17:34Ama bazý kimseler ona katýlarak iman ettiler. Bunlarýn arasýnda Ariopagos'tan Diyonisiyosa,
Damaris adlý bir kadýn ve baþkalarý da vardý.

aBu yüksek yargý konseyinin bir üyesi. 
17:24 I.Krallar 8:27; Yeþaya 42:5.
17:25 Mezmur 50:12.
17:31 Mezmur 9:8; 96:13; 98:9.


