
Haberciler’in İşleri: Bölüm 20

Haber Gezisi Makedonya'da Sürdürülüyor 20:1-6

20:1Gürültü son bulunca Pavlos öðrencileri çaðýrdý; onlara öðüt verdikten sonra vedalaþtý ve
Makedonya'ya gitmek üzere yola çýktý. 
20:2Bu yörelerden geçerken inanlýlara öðüt verici birçok söz söyledikten sonra Yunanistan'a
gitti. 
20:3Burada üç ay kaldý. Suriye'ye açýlmayý amaçlarken, Yahudiler kendisine karþý düzen
kurdular. Bu nedenle, Makedonya üzerinden geri dönmeye karar verdi.
20:4Veriya'dan Piros oðlu Sopater, Selanikli Aristarhos ile Sekundus, Derbeli Gaios ile Timoteos
ve Asyalý Tihikos ile Trofimos ona yoldaþlýk etmekteydi. 
20:5Bunlar önden gidip Troas'ta bizleri beklediler*.
20:6Biz de Mayasýz Ekmek Bayramý günlerinden sonra Filippi'den gemiye bindik ve beþ günde
Troas'a vararak onlara katýldýk. Burada bir hafta kaldýk.
 

Uzayan Öðüt, Kazanýlan Yaþam 20:7-12

20:7Haftanýn ilk günü ekmek bölmek için toplandýðýmýzda, Pavlos onlara ruhsal öðütler verdi.
Ertesi gün gidecekti. Sözünü gece yarýsýna dek uzattý. 
20:8Toplandýðýmýz yukarý odada birçok lamba yanmaktaydý. 
20:9Eftihos adlý bir genç pencerenin eþiðinde oturuyordu. Pavlos'un öðüdü oldukça uzadý; genç
derin uykuya daldý. Uyku ona egemen olunca üçüncü kattan aþaðý düþtü. Kendisini ölü olarak
yerden kaldýrdýlar.
20:10Pavlos aþaðý inip gencin üzerine eðildi, onu kollarýna alarak, «Gürültü etmeyin» dedi,
«çünkü caný kendisindedir.»

20:11Bundan sonra yukarý çýkýp ekmek bölüp yemek yedi. Sabaha dek uzun uzun konuþtuktan
sonra gitti.
20:12Çocuða gelince, onu diri olarak içeri aldýlar ve sýnýrsýz avunç buldular.

Miletos'a Yolculuk 20:13-16

20:13Biz gemiye binip Asos'a açýldýk. Orada Pavlos'u gemiye alacaktýk. Çünkü Pavlos oraya
kadar karadan gitmek istiyordu. 
20:14Asos'ta bizi karþýladý. Onu gemiye alýp Midilli'ye geldik. 
20:15Oradan da yelken açarak ertesi gün Sakýz Adasý karþýsýndan geçtik, daha sonraki gün
Sisam'ý aþtýk ve bir gün sonra da Miletos'a ulaþtýk.
20:16Çünkü Pavlos Efesos'a uðramamaya karar vermiþti. Asya bölgesinde oyalanmak
istememesinin nedeni, olanaðý varsa Pentekosta günü Yeruþalem'de bulunmak için acele
etmesiydi.

aPentekost gününün açýklamasý için bakýnýz, 2:1.

Efesos Ýhtiyarlarý'na Öðüt 20:17-38

20:17Pavlos Miletos'tan Efesos'a* haber salýp kilise topluluðunun Ýhtiyarlarý'ný çaðýrdý.
20:18Onlar yanýna gelince þunlarý söyledi: «Asya bölgesine vardýðým ilk günden bu yana,
aranýzda tüm vakti nasýl geçirdiðimi iyi bilirsiniz. 



20:19Her bakýmdan alçakgönüllülükle, gözyaþlarýyla -ve Yahudiler'in düzenleri yüzünden
karþýlaþtýðým denenmelerin ortasýnda- Rab'be hizmet sundum. 
20:20Gerek herkese açýk yerlerde, gerekse evlerde, sizlere yararlý olan þeylerin hiçbirini
bildirmekten ve size öðretmekten çekinmedim.
20:21Yahudiler'e ve Yunanlýlar'a Tanrý doðrultusunda günahtan dönmeleri ve Rabbimiz Ýsa'ya
iman etmeleri için tanýklýkta bulundum.
20:22Ve iþte þu anda Ruh denetiminde, baðlanmýþ olarak Yeruþalem'e gidiyorum. Orada baþýma
ne gelecek, bilemem.

20:23«Ancak Kutsal Ruh her kentte bana tanýklýk ederek, beni cezaevi baðlarýnýn ve acýlar
zincirinin beklemekte olduðunu bildiriyor.
20:24Ama bunlardan hiçbiri yaþamýmý kendi gözümde deðerli kýlmaz. Tek amacým çalýþma
dönemimi ve Rab Ýsa'dan aldýðým hizmeti sona erdirmektir. Bu hizmet Tanrý kayrasýnýn
Sevindirici Haberi'ne tanýklýk etmektir.

20:25«Ýþte þu anda, Tanrý hükümranlýðý bildirisini yaymak amacýyla aranýzda kalmýþ olduðum
sizlerden hiçbirinin bundan böyle yüzümü görmeyeceðinizi biliyorum.
20:26Bu nedenle bugün size tanýklýk ediyorum ki, hiç kimseye boyun borcum kalmadý.
20:27Çünkü tüm Tanrý ereðini sizlere bildirmekten geri durmadým.

20:28Kendinize ve Kutsal Ruh'un sizi Gözeticia atadýðý tüm sürüyü* -Tanrý'nýn kilise topluluðunu-
gütmeye dikkat edin; o kilise topluluðu ki, O bunu kendi kanýyla saðlamýþtýr.

20:29«Ben gittikten sonra aranýza sürüyü esirgemeyen yýrtýcý kurtlar girecek, biliyorum.
20:30Hatta sizin aranýzdan, öðrencileri koparýp artlarýna takmak için saçma sapan þeyler
söyleyen adamlar çýkacak. 
20:31Onun için uyanýk olun, üç yýl gece gündüz gözyaþlarý dökerek her birinize öðüt vermekten
hiç usanmadýðýmý anýmsayýn. 
20:32Ôimdi sizleri Tanrý'ya ve O'nun kayrasýnýn sözüne býrakýyorum. O'nun gücü sizi geliþtirmeye
ve kutsal kýlýnanlarýn tümü arasýnda mirasý vermeye yeterlidir.

20:33«Hiç kimsenin gümüþüne, altýnýna ya da giysisine göz dikmedim.
20:34Benim ve benimle birlikte olanlarýn gereksinmeleri için þu ellerimle çalýþtýðýmý siz de
biliyorsunuz.
20:35Her ortamda böylece emek vererek zayýflarý desteklemek gerektiðini size gösterdim.
‹Vermek almaktan üstün mutluluktur› diyen Rab Ýsa'nýn sözlerini anýmsayýn.»

20:36Pavlos bunlarý söyledikten sonra diz çöktü ve hepsiyle birlikte dua etti.
20:37Herkes acý acý aðladý; Pavlos'un boynuna sarýlarak onu sevgiyle öptüler.
20:38Özellikle bundan böyle yüzünü hiç görmeyeceklerine iliþkin sözlerinden ötürü derin üzüntü
duydular. Bundan sonra kendisini gemiye kadar yolcu ettiler.

aGözeticiler açýklamasý için bakýnýz, 1:20.
20:28 Mezmur 74:2.
20:32 II.Yasa (Tesniye) 33:3.


