Haberciler’in İşleri: Bölüm 19

Efesos'ta Ruhsal Uyanma 19:1-7
19:1

Apollos Korintos'tayken Pavlos iç Anadolu'yu dolaþarak Efesos'a geldi ve orada bazý
öðrencilere rastladý.
19:2
Kendilerine, «Siz iman ettiðinizde Kutsal Ruh'u aldýnýz mý?» diye sordu. Onlar, «Hayýr»
dediler, «Biz Kutsal Ruh'un varlýðýný bile duymuþ deðiliz.»
19:3
Pavlos, «Öyleyse nasýl vaftiz edildiniz?» diye sordu. «Yahya'nýn vaftiziyle» diye karþýlýk
verdiler.
19:4
Pavlos, «Yahya'nýn uyguladýðý vaftiz, günahtan dönüþle ilgili vaftizdi» dedi, «Yahya
kendisinden sonra gelecek kiþiye, yani Ýsa'ya iman etmenin gereðini halka bildirdi*.»
19:5
Bunu duyunca Rab Ýsa'nýn adýyla vaftiz edildiler.
19:6
Pavlos ellerini üstlerine koyunca, Kutsal Ruh onlara geldi ve diller konuþarak peygamberlik
ettiler.
19:7
Bu adamlar yaklaþýk on iki kiþiydi.
Efesos'ta Üç Yýl 19:8-12
19:8

Pavlos sinagoga girdi ve hiç korkmadan üç ay süreyle Tanrý hükümranlýðýna iliþkin
kanýtlayýcý tartýþmalar yaptý.
19:9
Ama bazýlarý yüreklerini katýlaþtýrýp iman etmeyince n üstelik topluluk karþýsýnda Yol'u*
kötüleyince n Pavlos onlardan çekildi; öðrencileri de ayýrdý. Her gün Tiranos'un toplantý
salonunda tartýþmalar yaptý.
19:10
Bu iþ iki yýl sürdü. Sonunda Asya'da yaþayan herkes n Yahudi olsun, Yunanlý olsun n Tanrý
Sözü'nü duydu.
19:11

Tanrý, Pavlos'un eliyle görülmemiþ güçlü iþler yaptý.
Öyle ki, onun bedenine dokunmuþ mendiller ya da peþkirler hastalara götürülünce
rahatsýzlýklarý geçiyor, kötü ruhlar çýkýyordu.
19:12

Kötü Ruhlarýn Saldýrýsý 19:13-20
19:13

Yahudiler arasýnda bazý gezici cin çýkaranlar, kötü ruhlara tutulan kiþiler üzerine Rab Ýsa'nýn
adýný çaðýrmaya heveslendiler. «Pavlos'un adýný yaydýðý Ýsa aracýlýðýyla size buyruk veriyorum»
diyorlardý.
19:14
Skeva adlý Yahudi bir baþrahip vardý, yedi oðlu da bu iþi yapmaktaydý.
19:15
Kötü ruh onlara þöyle yanýt verdi: «Ýsa'yý biliyorum, Pavlos'u da tanýyorum. Siz kim
oluyorsunuz?»
19:16
Kendisinde kötü ruh bulunan adam onlarýn üzerine sýçradý. Hepsini alt ederek onlarý
darmadaðýn etti. öyle ki, o evden çýrýlçýplak ve yara bere içinde kaçtýlar.
19:17
Bu olay Efesos'ta yaþayan tüm Yahudiler'ce ve Yunanlýlar'ca duyuldu. Hepsi korkuya
kapýldý ve Rab Ýsa'nýn adý yüceltildi.
19:18
Ýman edenlerin birçoðu gelip yaptýklarýný açýk açýk söylüyor, her iþi olduðu gibi bildiriyorlardý.
19:19
Büyücülükle uðraþanlardan büyük bir topluluk kitaplarýný toplayýp herkesin gözü önünde
yaktýlar. Bunlarýn deðerini hesap ettiklerinde, elli bin parça gümüþ* tuttu.
19:20
Böylece Rab'bin Sözü egemenliðinin etkisiyle giderek geliþip güçlendi.

Sanatçýlar Ayaklanýyor 19:21-41
19:21

Bu olaylar son bulunca, Pavlos ruhunda Makedonya ve Ahaya'dan geçerek Yeruþalem'e
gitmeyi tasarladý. «Oraya gittikten sonra Roma'yý da görmem gerekir» dedi.
19:22
Kendisine hizmette bulunanlardan iki kiþiyi -Timoteos'la Erastos'u- Makedonya'ya
gönderdi. Kendisi ise bir süre daha Asya bölgesinde kaldý.
19:23

Bu sýralarda, Yola ile ilgili büyük kargaþalýk koptu.
19:24
Dimitrios adýnda bir kuyumcu vardý, Artemis Tapýnaðý'nýn gümüþ yontularýný yapardý.
Bununla sanatçýlara bol iþ saðlamaktaydý.
19:25
Dimitrios bu adamlarý ve benzeri iþlerle uðraþanlarý bir araya toplayýp, «Arkadaþlar» dedi,
«Biliyorsunuz, bu iþten saðlam kazancýmýz var.
19:26
Bu Pavlos'un yalnýz Efesos'ta deðil, neredeyse tüm Asya'da el yapýtý nesneler tanrý deðildir
dediðini görüyor, duyuyorsunuz. Böylece büyük bir topluluðu inandýrarak akýllarýný çeldi.
19:27
Yalnýz bu sanatýmýzýn çürütülme tehlikesi deðil, yüce tanrýçamýz Artemis'in tapýnaðýnýn da
hiçe sayýlma tehlikesi var. Sonunda tüm Asya bölgesinin ve dünyanýn saygý duyduðu
Artemis'in yüceliði ortadan kaldýrýlacak.»
19:28

Topluluk bunu duyunca öfkeyle dolarak, «Efesoslular'ýn Artemis'i yücedir!» diye baðýrdý.
Kenti kargaþalýk sardý. Pavlos'a yol arkadaþlýðý eden Makedonyalý Gaios'la Aristarhos'u
yaka paça yakalayýp hep birlikte tiyatroyab üþüþtüler.
19:30
Pavlos halkýn karþýsýna çýkmak istediyse de, öðrenciler onu býrakmadýlar.
19:31
Pavlos'la arkadaþ olan Asya bölgesinin bazý yöneticileri kendisine haber salýp sakýn
tiyatroya gelmesin diye yalvardýlar.
19:32
Her kafadan bir ses çýkýyordu. Toplantý karmakarýþýktý. Çoðu niçin bir araya geldiklerini bile
bilmiyordu.
19:29

19:33

Topluluk Yahudiler'in öne sürdüðü Aleksander adlý birisini ortaya getirdi*. Aleksander elini
sallayarak halka karþý kendini savunmak istedi.
19:34
Ama onun Yahudi olduðunu anlayýnca, yaklaþýk iki saat süreyle tümü bir aðýzdan,
«Efesoslular'ýn Artemis'i yücedir!» diye baðýrdýlar.
19:35

En sonunda kent görevlisi topluluðu susturarak, «Efesoslu arkadaþlar!» dedi, «Efesos
Kenti'nin yüce Artemis Tapýnaðý'nýn ve Zeus'tan indirilen tanrý taþýnýn koruyucusu olduðunu
bilmeyen var mý*?
19:36
Bunlar yadsýnamaz gerçeklerdir. Onun için susmanýz ve ölçüsüz davranýþtan kaçýnmanýz
gerekir.
19:37
Buraya getirdiðiniz bu adamlar ne tapýnak hýrsýzýdýr, ne de tanrýçamýza sövmektedirler.
19:38
Ama Dimitrios'la sanatçý arkadaþlarý birinden davacý iseler, mahkemeler açýktýr, yargýçlar
vardýr. Birbirlerini suçlasýnlar.
19:39
Yok, eðer sorunu daha ileri götürmeyi istiyorsanýz, bu yasal toplantýda çözülmeli.
19:40
Çünkü bugün geçen olaylar yüzünden ayaklanma suçunun bizlere yüklenmesi tehlikesi
içindeyiz. Bu taþkýnlýðýn hesabýný verebilecek durumda da deðiliz.»
19:41
Kent görevlisi bu sözleri söyledikten sonra toplantýyý daðýttý*.
a
b

Bakýnýz, 9:2.
Efes'in bugüne dek duran tarihsel açýk hava tiyatrosu.

