Haberciler’in İşleri: Bölüm 18

Korintos'ta Sert Direniþ 18:1-11
18:1

Bu olaylardan sonra Pavlos Atina'dan ayrýlýp Korintos'a gitti.
Bu kentte Akila adýnda Pontoslu bir Yahudi'yi buldu. Akila Priskila adýndaki eþiyle birlikte
Ýtalya'dan yeni gelmiþti. Çünkü Klavdiusb tüm Yahudiler'in Roma'dan gitmeleri için buyruk
çýkarmýþtý. Pavlos kendilerini görmeye gitti.
18:3
Ayný meslekten olduðu için onlarla kaldý, birlikte çalýþtýlar. Sanatlarý çadýrcýlýktý.
18:2

18:4

Her Ôabat sinagogta tartýþýyor, Yahudiler'le Yunanlýlar'ý inandýrýyordu.
Silas'la Timoteos Makedonya'dan geldiðinde, Pavlos kendini Kutsal Söz'ü yaymaya
adamýþtý. Ýsa'nýn Mesih olduðuna iliþkin Yahudiler'e tanýklýk ediyordu.
18:6
Ama onlar direnip aþaðýlayýcý sözler söyleyince, yakasýný silkti ve, «Artýk tüm sorumluluk
sizindir» dedi, «Boyun borcu benden gitti. Bundan böyle uluslara yöneliyorum.»
18:5

18:7

Oradan ayrýlýp Titius Yustus adýn da, Tanrý'ya tapýnan birisinin evine gitti. Adamýn evi
sinagoga bitiþikti.
18:8
Sinagog baþkaný Krispos'la tüm ev halký Rab'be iman etti. Kutsal Söz'ü iþiten baþka birçok
Korintoslu da iman ederek vaftiz edildi.
18:9
Bir gece Rab Pavlos'a görme yoluyla, «Korkma» dedi, «Konuþ ve sesini kýsma.
18:10
Çünkü ben seninle beraberim ve kimse sana saldýrmayacak, kaba kuvvet kullanmayacak.
Çünkü bu kentte bana baðlanacak büyük bir halk topluluðu var.»
18:11
Pavlos bundan sonra bir buçuk yýl orada kalarak bu insanlara Tanrý Sözü'nü öðretti.
b

Bakýnýz, 11:28.
18:10 Yeþu 1:5,9; Yeþaya 41:10; 43:5; Yeremya 1:8; Hoþea 2:23.
Aydýn Görüþlü Vali 18:12-17
18:12

Gallio Ahaya'da valilik ederken Yahudiler hep birlikte Pavlos'a karþý ayaklandýlar. Onu yargý
kürsüsünün önüne götürdüler.
18:13
«Bu adam yasaya ters düþecek biçimde Tanrý'ya tapmalarý için insanlarý kandýrýyor»
dediler.
18:14

Pavlos konuþmaya hazýrlanýrken Gallio Yahudiler'e þöyle dedi: «Sorun bir yolsuzluk, bir
kötülük ya da bir dalavere olsaydý, ey Yahudiler, sözlerinizi dinlerdim.
18:15
Ama kendinize özgü deyimler, adlar ve yasalarla ilgili bir konu olduðuna göre, bununla
kendiniz ilgilenin. Ben bu tür iþlere yargýç kesilmek istemem.»
18:16
Vali böylece onlarý yargý yerinden kovdu.
18:17
Adamlarýn hepsi sinagog baþkaný Sostenis'i tutup yargý kürsüsünün önünde tartakladýlar.
Gallio ise onlar karþýsýnda kýlýný bile kýpýrdatmadý.
Antakya'ya Dönüþ 18:18-22
18:18

Pavlos bir süre daha Korintos'ta kaldýktan sonra, kardeþlerle vedalaþýp Suriye'ye gitmek
için gemiye bindi. Priskila ile Akila da kendisiyle beraberdi. Bir adaðý olduðu için* Kenhrea'da
saçýný
kesmiþti.
18:19
Efesos'a ulaþtýklarýnda Priskila ile Akila'dan ayrýlýp sinagoga gitti, Yahudiler'le tartýþtý.

18:20

Onlar daha uzun süre kalmasýný istedilerse de kendisi bunu uygun görmedi.
Ama onlarla vedalaþýrken, «Tanrý buyurursa yeniden aranýza döneceðim» dedi ve gemiyle
Efesos'tan açýldý.
18:21

18:22

a

Kayseriye'ye varýnca çýkýpa kilise topluluðunu selamladý, sonra Antakya'ya indi.

Bu dolaylarda, ‹çýkmak, inmek› deyiþi için bakýnýz, Matta 20:17.

ÜÇÜNCÜ HABER GEZÝSÝ
Apollos Aydýnlanýyor ve Aydýnlatýyor 18:23-28
18:23

Pavlos bir süre Antakya'da kaldýktan sonra oradan ayrýldý. Galatya ve Frikya bölgesinde
sýrayla dolaþarak öðrencileri destekledi.
18:24
Apollos adýnda, söz söyleme yeteneði olan Ýskenderiyeli bir Yahudi Efesos'a geldi. Kutsal
Yazýlar'ý çok iyi biliyordu.
18:25
Rab yolunda eðitilmiþti ve ateþli bir ruhla Ýsa'ya iliþkin gerçekleri tüm ayrýntýlarýyla
öðretiyordu. Ancak, yalnýz Yahya'nýn vaftizini* biliyordu.
18:26
Bu adam hiç korkmadan sinagogta konuþmaya baþladý. Priskila ile Akila konuþmalarýný
duyunca onu yanlarýna aldýlar, Tanrý'nýn yolunu tüm ayrýntýlarýyla ona açýkladýlar.
18:27

Apollos Ahaya'ya gitmek isteyince kardeþler onu yüreklendirdiler ve ona kollarýný açsýnlar
diye öðrencilere mektup yazdýlar. Apollos oraya ulaþýnca, kayra aracýlýðýyla iman edenlere
büyük yardýmlarda bulundu.
18:22

Çünkü Kutsal Yazýlar'dan Mesih'in Ýsa olduðunu kanýtlayarak, ateþli sözlerle herkesin gözü
önünde Yahudiler'i kesinlikle susturdu.

