
Haberciler’in İşleri: Bölüm 21

YERUÔÔÔÔALEM'E DÖNÜÔÔÔÔ, ROMA'YA YOLCULUK
Yeruþalem'e Doðru 21:1-16

21:1Onlardan ayrýlýp denize açýlýnca, dümdüz bir yol tutarak Ýstanköy'e geldik. Ertesi gün
Rodos'a, oradan da Patara'ya vardýk.
21:2Finike'ye giden bir gemi bulunca, ona binip denize açýldýk. 
21:3Kýbrýs görününce adayý solda býrakýp Suriye'ye yöneldik ve Sur'a vardýk. çünkü burada
gemideki mallar boþaltýlacaktý. 
21:4Öðrencileri arayýp bulduk. Orada yedi gün kaldýk. Öðrenciler Kutsal Ruh'tan esinlenerek,
Yeruþalem'e gitmemesi için Pavlos'u uyardýlar.
21:5Günlerimiz dolunca oradan ayrýlýp yola çýktýk. Hepsi eþiyle, çocuðuyla birlikte bizimle geldi
ve kentin dýþýna kadar bizi yolcu ettiler. Kýyýda diz çöküp dua ettik. 
21:6Birbirimizle vedalaþtýktan sonra gemiye bindik; onlar da evlerine döndüler.

21:7Sur'dan yola çýkýp Ptolemais'e vardýk. Kardeþleri selamladýktan sonra, onlarla birlikte bir gün
geçirdik.
21:8Ertesi gün oradan ayrýlýp Kayseriye'ye geldik. Sevindirici Haber'i müjdeleyen yedi kiþiden
biri olan Filippos'una evine gidip orada kaldýk.
21:9Filippos'un peygamberlik eden evlenmemiþ dört kýzý vardý.
21:10Burada birçok gün kalmýþtýk ki, Yahudiye'den Agabos adýnda bir peygamber geldi.
21:11Bizleri görmeye geldiðinde, Pavlos'un kemerini aldý, kendi ayaklarýný ellerini baðladý ve,
«Kutsal Ruh þunlarý bildiriyor» dedi, «Bu kemerin sahibi olan adamý Yahudiler Yeruþalem'de
böylece baðlayýp uluslarýn eline teslim edecekler.»
21:12Bu sözleri iþitince biz de, oradakiler de Yeruþalem'e çýkmamasý için Pavlos'a yalvardýk.

21:13Bunun üzerine Pavlos, «Aðlayarak yüreðimi parçaladýnýz. Bu yaptýðýnýz nedir?» dedi, «Ben
yalnýz baðlanmaya deðil, Rab Ýsa'nýn adý için Yeruþalem'de canýmý bile vermeye hazýrým.»
21:14Onu sözlerimize inandýramadýk. Bunun üzerine, «Rab'bin istemi olsun» deyip sustuk.

21:15Bu günlerin sonunda hazýrlýk yapýp Yeruþalem'e çýktýk.
21:16Kayseriye'den bazý öðrenciler de bizimle birlikte geldiler. Bizi yanýnda konuk edileceðimiz
eski öðrencilerden Kýbrýslý Mýnason'un evine getirdiler.

aBakýnýz, 6:5-6.

Pavlos Yakup'u Görüyor 21:17-26

21:17Yeruþalem'e ulaþtýðýmýzda kardeþler bizi sevinçle karþýladýlar. 
21:18Ertesi gün Pavlos'la birlikte Yakup'a gittik. Kilise Ýhtiyarlarý'nýn tümü orada hazýrdý.
21:19Pavlos onlarý selamlayýp Tanrý'nýn uluslar arasýnda kendi hizmeti aracýlýðýyla yaptýðý iþleri
teker teker anlattý. 

21:20Onlar bunu duyunca Tanrý'ya þükrettiler. Bu arada Pavlos'a, »Kardeþ» dediler, «Yahudiler
arasýnda iman edenlerin kaç bin kiþiye vardýðýný görüyorsun. Bunlarýn tümü ruhsal yasanýn
ateþli baðlýlarýdýr.
21:21Sana iliþkin bilgi edinmiþler; uluslar arasýnda yaþayan Yahudiler'in tümüne Musa'nýn
yasasýný býrakmalarýný öðretiyormuþsun. Onlara çocuklarýný sünnet etmemelerini, törelere kulak
asmamalarýný söylüyormuþsun.



21:22«Öyleyse ne yapmalý? Hiç kuþkusuz, geldiðini duyacaklar.
21:23Sana söyleyeceðimizi yap. Aramýzda adak adamýþ dört adam var.
21:24Onlarý al, kendileriyle birlikte göreneksel paklanmayý uygula, saçlarýný týraþ etmeleri için
gerekli parayý öde*. Böylece hakkýndaki söylentilerin boþ olduðunu, tam tersine, senin de
ruhsal yasayý uyguladýðýný herkes bilecektir. 
21:25Uluslar arasýndan iman edenlere gelince, kararýmýzý kendilerine ilettik. Yalancý tanrýlara
kesilen sunulardan, kandan, boðazý sýkýlarak öldürülmüþ hayvanlardan ve zinadan
sakýnsýnlar.»

21:26Bundan sonra aradan bir gün geçince Pavlos o adamlarý aldý, onlarla birlikte göreneksel
paklanmayý yaptý ve paklanma günlerinin ne zaman dolacaðýný -her biri için sununun
sunulacaðý vakti- bildirme düþüncesiyle tapýnaða girdi.

21:26 Sayýlar 6:1-20; I.Korintoslular 9:20.

Öldürmeyi Amaçlayan Düzen 21:27-30

21:27Yedi gün dolmak üzereydi ki, Asya'dan gelme Yahudiler Pavlos'u tapýnakta görünce tüm
topluluðu kýþkýrtarak onu yakaladýlar. 
21:28«Ey Ýsrailli arkadaþlar, yardýma gelin» diye baðýrýyorlardý. «Ýþte her yerde herkese, halka,
ruhsal yasaya ve bu Yer'ea karþý öðreten adam budur. Üstelik tapýnaða Yunanlýlar'ý sokarak bu
Kutsal Yer'i de kirletti.»
21:29Çünkü daha önce kentte Efesoslu Trofimos'u onunla birlikte görmüþler ve onu Pavlos'un
tapýnaða soktuðunu sanmýþlardý*. 
21:30Tüm kent ayaklandý, halk kaynaþtý. Pavlos'u yakaladýklarý gibi tapýnaktan dýþarýya
sürüklediler. Tapýnaðýn kapýlarý hemen kapatýldý.

aBakýnýz, 6:13,14.

 Romalý Askerler Araya Giriyor 21:31-36

21:31Pavlos'u öldürmeyi tasarlýyorlardý ki, tüm Yeruþalem'in kargaþalýk içinde olduðu haberi
askeri birliðin komutanýna ulaþtý. 
21:32Komutan hemen askerlerle yüzbaþýlarý yanýna alýp oraya koþtu. Topluluk komutanla
askerleri görünce, Pavlos'u tartaklamayý býraktý. 
21:33Bunun üzerine komutan yaklaþýp onu tutukladý ve çift zincirle baðlanmasý için buyruk verdi.
Onun kim olduðunu ve ne yaptýðýný soruþturdu. 
21:34Topluluk içinde her kafadan bir ses çýkýyordu. Gürültü yüzünden komutan olayý iyice
öðrenemediði için, Pavlos'u kýþlaya götürmelerini buyurdu.
21:35Pavlos merdivenlere vardýðýnda, topluluk kaba kuvvete baþvurdu; bunun üzerine askerler
onu taþýmak zorunda kaldýlar.
21:36Çünkü kalabalýk, «öldürt onu!» diye baðýrarak onlarý izlemekteydi.

Pavlos Kendini Savunuyor 21:37-40; 22:1-5

 21:37Pavlos kýþlaya alýnmadan önce komutana, «Sana bir þey söyleyebilir miyim?» dedi. O da,
«Yunanca bilir misin?» diye sordu,
21:38«Son günlerde ayaklanmaya önayak olup silahlý teröristlerden dört bin adamý çöle yönelten
Mýsýrlý sen deðil misin*?»



21:39Pavlos, «Ben Tarsuslu bir Yahudi'yim» diye yanýtladý, «Kilikya'nýn önemsiz sayýlmayan bir
kentinin yurttaþýyým. Senden rica ediyorum, halka birkaç söz söylemem için bana izin ver
lütfen!»
21:40Komutan izin verince, Pavlos merdivenlerde durup halka elini salladý. Derin bir sessizlik
çökünce, Ýbrani diliyle þunlarý söyledi:


