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Büyücülük

Uur, evham, kuruntu, korku, ard1ndan da bat1c1l1k, falc1l1k, sihirbazl1k, fincanl1k, afsunculuk, üfürükçülük, nazar boncuu, at
nal1, muska, t1ls1m, manyetizma, ispiritizma, ipnotizma, horoskop, astroloji, zayiçeye bakma, avuç okuma, eski zaman
iskambil ka1d1 açma, ölülerle konu_ma, ruhlar1 ça1rma, seans, ak büyü, kara büyü...Yap1s1 bozuk, temeli çürük ademolunu tar
_afa1ndan bu yana k1sk1vrak balayan y1k1c1, kahredici bilgi ara_t1rmalar1n1n adlar1d1r bunlar. Ku_kusuz sen de
birkaç1na kap1ld1n, belki de _u anda onlar1n pençesindesin. Nedir kad1n1 erkei bu tutkulara çeken etkenler? Bilinemeyen
gelecein gizlerine dalabilme mera1, ruhlar dünyas1n1 etkileme çabas1, _eytana külah1 ters giydirme ura_1, dü_man1n
kuyusunu kazma h1rs1.

Eski Babil'de imparatorun buyruuyla sihirbazlar heybeye ba_ka ülkelerin adlar1 yaz1l1 bir sürü ok atarlard1. Alicengiz
oyunuyla oklar1 kar1_t1r1r, birini çekerlerdi. Ad1 gelen ülkenin, kentin vay ba_1na! Sihirbazlar1n büyüsüyle, egemen kral
ordular1na fetih buyruu verirdi. Talihi kesilen ülkenin fethi, her _eyin yamas1, k1z1n kad1n1n cariyele_tirili_i tanr1lar1n
onay1 ve takdiri say1l1rd1. Babil bu yolda kocaman bir egemenlik kurdu; ama sonunda batt1 gitti. Hezekiel peygamber
bu sihirbazl11 _öyle aç1klar: "Babil kral1 yollar1n ayr1ld11 yerde, yol az1nda fal açmaya durdu; oklar1 kar1_t1rd1, terafime
sordu, karaciere bakt1" (21:21). Bunlar, sömürü fatihinin ba_vurduu sihirbazl1k oyunlar1yd1. Egemen güçlerin falla, büyüyle,
sirhibazl1kla eylemlere koyulmas1 tümden olaan say1l1yor. Y1ld1z falc1l11 baz1 politikac1lar1n ura_lar1ndan..
Tammuz, Finikiler'in Sumer'den, Babil'den ald11 güne_-bitki tanr1s1yd1. E_i 0_tar'd1. M1s1r'da bunlara Osiris ve 1ris
dendi. Genç bir çoban olan Tammuz'u (Adonis) , bir yaban domuzu öldürdü. Kar1s1 1_tar derin yasa bouldu, e_ini kurtarma
giri_imi onu yer alt1na indirdi. Bu efsaneye uyarak, Temmuz ay1nda kad1nlar biraraya gelir, yas tutar, çe_itli okalt
oyunlar1yla Tammuz'u yeniden ya_atmaya çabalarlard1 (Hezek1el 8:14). Birçok ülkeyi ve ça1 kucaklayan gizemli dinlerden
biri oldu bu; onun ad1na bir sürü astroloji ayini, sihirbazl1k töresi düzenlendi. Okaltla baharda diriltilen Tammuz, ya_am ve ölüm
gizinin betimleyicisi oldu. Bu inanç bir sürü bat1c1l1a, afsunculua anal1k etti. Onu iki sözle anlatmaya kalkarsak, çe_itli büyü ve
sehir ura_lar1yla, istenmeyen, korkuyla beliren bir durumu dei_tirme, gelecei çizme, olaylar1 etkileme çabas1 diyebiliriz. Bu
sihir ve t1ls1m oyunlar1n1n ana merkezi Babil'e Tanr1'n1n yarg1lamas1 o çada _öyle vurguland1: "Y1ld1zlar1 okuyanlar,
y1ld1z falc1lar1, yeni ay1n geli_inde kehanette bulunanlar kalks1n da ba_1na geleceklerden seni kurtars1n. Bak, onlar
an1za dönü_ecek, onlar1 ate_ yakacak. Canlar1n1 alevlerden kurtaramayacaklar" (Ye_aya 47:12-15).
Kesenkes bilinsin kabul edilsin; telveyi okumaktan tut, mavi boncuk, muska, büyü türünden her çe_it ura_ ve giri_ime git, Tanr1
tümünden irenir. Bu türden uygulamalar1n kökten _eytan esinlemesi olduunu, bireyi mahva y1k1ma götürdüünü üstelemeyle
an1msat1r. Bunlar1n bir tekine olsun tutsak edilmi_ isen ayd1nlat1lman, tehlikeli tuzaktan kurtulman buyrulur. Bu
eylemlerin belirli durumlarda uyu_turucularla elele beraber gittii de an1msat1lmal1.
"Ben Gerçeim" bildirisiyle her tür yalan1 yalanc1l11 er-geç ezeceini kan1tlayan 0sa Mesih, '_eytan1n derin gizleri' dedii
(Vahiy 2:24), ate_le oynama serüvenlerine yara_an kar_1l11 vereceini belirtir. Mesih'e ba_ kald1ran, O'nun gerçeine
meydan okuyan her çaba ve ura_ tam kar_1l11n1 alacakt1r. Horoskoptan kara büyücülüe var1ncaya dek her tür
_arlatanl1k..Kutsal Kitap'ta _u ilke vurgulan1r: "Çünkü Tanr1 karga_al11n deil, esenliin Tanr1s1'd1r...Her _ey düzenli ve
uyumlu olsun...Her yapt11n1z1 sevgiyle yap1n" (I Korintoslular 14:33,40; 16:14).

Haberci Pavlos Efesos'ta Sevinç Getirici Haber'i yay1yordu. Hepsinin üzerine korku bast1 ve Rab 0sa Mesih'in ad1 yüceltildi.
Büyücülük sanat1n1n çöreklendii merkezdi bu yer. 1man edenlerin birçou gelip yapt1klar1n1 aç1k aç1k söylüyor, her eylemi oldu
bildiriyorlard1. Büyücülükle ura_anlardan büyük bir topluluk elli bin parça gümü_ deerindeki kitaplar1n1 toplay1p herkesin gözü ö
yakt1 (Habercilerin 1_leri 19:18,19).

0nsan karde_ _eytan1n kand1r1c1 oyununda, her tür tehlikenin kuca1nda. Ak1l hastaneleri, psikoloji klinikleri bu karanl1k
oyunlara kap1lanlarla dolu. 1ntiharlar da çaba. Tanr1'n1n yarg1s1 _udur: "Ev ilahlar1 bo_ _eyler bildirdiler, falc1lar yalan
görmeler gördüler, hileli rüyalar anlatt1lar, bo_una avuntu veriyorlar. Bu nedenle, insanlar sürü gibi ba_1bo_ kalm1_. Yoksulluk
çekiyorlar; çünkü çoban yok" (Zekarya 10:2). Alicengiz oyunlar1 yolunu _a_1rm1_ ademoluna hiçbir ko_ul alt1nda esenlikgüvenlik getiremedi _imdiye dek. Bunlardan kesin özgürlük herkese verilen hakt1r. 0nsan1 seven göksel Baba yüceden gönderdi
Mesih'i yitik insana 0yi Çoban olarak sunmakta (Yuhanna 10:11).
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