
Haberciler’in İşleri: Bölüm 23

Yahudiler'in Kurulu Önünde 23:1-11

23:1Pavlos Kurul'a dik dik bakarak, «Kardeþler» dedi, «Ben bugüne dek tüm vicdan
doðruluðuyla Tanrý'ya baðýmlý yaþadým.»
23:2Baþrahip Hananya yanýnda duranlara onun aðzýna vurmalarýný buyurdu.
23:3Bunun üzerine Pavlos ona, «Tanrý sana vuracak, ey badanalý duvar*!» dedi, «Hem oturmuþ
ruhsal yasaya göre beni yargýlýyorsun, hem de yasaya ters olarak bana vurmalarýný
söylüyorsun*.»
23:4Orada duranlar, «Sen Tanrý'nýn baþrahibini mi yeriyorsun?» dediler.
23:5Pavlos, «Kardeþler, ben onun baþrahip olduðunu bilmiyordum» dedi, «çünkü, ‹Halkýmýn
baþkaný hakkýnda kötü söylemeyeceksin› diye yazýlýdýr.»

23:6Pavlos bir kesimin Sadukiler'dena, öbür kesimin de Ferisiler'dena oluþtuðunu anlayýnca,
Kurul'da sesini yükselterek, «Kardeþler!» dedi, «Ben Ferisi'yim, bir Ferisi oðluyum. ölülerin
dirileceðini umduðum için yargýlanýyorum.»
23:7Pavlos bunu söyleyince, Ferisiler'le Sadukiler arasýnda bir sürtüþme oldu ve topluluk ikiye
bölündü. 
23:8Çünkü Sadukiler ne ölülerin dirilmesi, ne melek, ne de ruh diye bir þey vardýr, derler. Oysa
Ferisiler bunlara açýkça tanýklýkta bulunurlar. 
23:9Bunun üzerine büyük bir gürültü koptu. Ferisiler kesiminden bazý dinsel yorumcularb ayaða
fýrlayýp çekiþmeye baþladýlar.
«Biz bu adamda hiçbir kötülük bulmuyoruz» dediler, «Belki de gerçekten bir ruh ya da melek
konuþmuþ olamaz mý onunla?»

23:10Sürtüþme büyüyünce komutan Pavlos'u parçalamalarýndan korktu; askerlere aþaðý inmeleri
ve Pavlos'u zorla onlarýn arasýndan alýp kýþlaya götürmeleri için buyruk verdi.

23:11Ertesi gece Rab, Pavlos'un yanýnda durup, «Yüreklen!» dedi, «Yeruþalem'de benim için
nasýl tanýklýk ettinse, Roma'da da tanýklýk etmen gerekiyor.»

aSadukiler, Ferisiler açýklamasý için bakýnýz, Matta 3:7.
bDinsel Yorumcular açýklamasý için bakýnýz, Matta 2:4.
23:5 Çýkýþ 22:28.

Ant Ýçen Baðnazlar 23:12-21

23:12Gün aðarýnca Yahudiler sözbirliði edip ant içtiler. Pavlos'u öldürünceye dek hiçbir þey yiyip
içmemeye söz verdiler. 
23:13Kan akýtma yolunda anlaþmaya girenlerin sayýsý kýrký aþkýndý.

23:14Bunlar baþrahiplerle Ýhtiyarlar'aa gelip, «Biz Pavlos'u öldürünceye dek aðzýmýza hiçbir þey
koymamaya ant içerek kendimizi baðladýk» dediler, 
23:15«Onun için þimdi siz Kurul'la birleþip daha kesin bilgi toplamak içinmiþ gibi görünerek,
Pavlos'u önünüze getirmesini komutandan isteyin. Kendisi daha buraya yaklaþmadan biz onu
öldürmeye hazýrýz.»

23:16Ama Pavlos'un kýz kardeþinin oðlu onlarýn pusu kurduklarýný duydu. Varýp kýþlaya girdi ve
Pavlos'a bilgi verdi.



23:17Pavlos yüzbaþýlardan birini çaðýrarak, «Bu genci komutana götür» dedi, «Ona söyleyecek
bir þeyi var.»
23:18Yüzbaþý genci komutana götürdü ve þöyle dedi: «Tutuklu Pavlos beni çaðýrdý, bu genci
sana getirmemi diledi. Sana bir diyeceði varmýþ.»
 23:19Komutan onu elinden tutup bir kenara çekti, «Bana diyeceðin nedir?» diye sordu. 

23:20Genç þöyle yanýtladý: «Yahudiler anlaþtýlar. Pavlos'a iliþkin sözümona daha kesin
soruþturma yapýlsýn diyerek yarýn onu Kurul önüne çýkarmaný senden isteyecekler.
23:21Onlarýn isteðine kulak asma. Çünkü kýrk kiþiyi aþkýn adam ona karþý pusuya yatmýþ
bekliyor. Bunlar onu öldürünceye dek hiçbir þey yiyip içmemeye ant içmiþler. þu anda hazýrlar,
senin onayýný bekliyorlar.»

aÝhtiyarlar açýklamasý için bakýnýz, 4:5.

Askerlerin Yönetiminde 23:22-30

23:22Komutan genci salýverdi. Kendisine, «Bunlarý bana açýkladýðýný hiç kimseye söyleme» diye
buyruk verdi.
23:23Sonra yüzbaþýlardan ikisini çaðýrýp, «Gece saat dokuzda Kayseriye'ye gidecek iki yüz asker
hazýrlayýn» dedi, «Ayrýca yetmiþ atlý ile iki yüz de kargýlý hazýrlayýn. 
23:24Bunun yaný sýra binek hayvanlarý saðlayýn. Pavlos'u bindirip güvenlik içinde vali Feliks'e
götürsünler.»
23:25Komutan þöyle bir de mektup yazdý:

23:26«Klavdius Lisias'tan saygýdeðer vali Feliks'e selam!
23:27Bu adamý Yahudiler yakalamýþ, öldürmek üzereydiler. Askerlerimle üzerlerine yürüyüp onu
ellerinden kurtardým. Çünkü onun Romalý bir yurttaþ olduðunu öðrendim.
23:28Kendisini suçlamalarýnýn nedenini anlamaya çalýþarak onu Yahudiler'in Kurulu'na çýkardým. 
23:29Onun kendi yasalarýna iliþkin sorunlardan ötürü suçlu gösterildiðini, ama ölümü ya da
tutuklanmayý gerektirecek bir suçu olmadýðýný gördüm.
23:30Adama karþý bir düzen tasarlandýðýný haber alýnca da onu hemen sana gönderdim. Onu
suçlu çýkaranlara da suçlamalarýný sana bildirsinler diye buyruk verdim.»

Romalý Valinin Önünde 23:31-35

23:31Askerler kendilerine verilen buyruða uyarak Pavlos'u aldýlar, geceleyin Antipatris'e
getirdiler. 
23:32Ertesi gün onunla gidecek olan atlýlarý býrakýp kýþlalarýna döndüler.
23:33Atlýlar Kayseriye'ye ulaþýnca mektubu valiye verdiler ve Pavlos'u onun önüne çýkardýlar.
23:34Vali mektubu okuyup Pavlos'a hangi yönetim bölgesine baðlý olduðunu sordu. Kilikya'dan
olduðunu öðrenince,
23:35«Seni suçlayanlar geldiði zaman seni dinleyeceðim» dedi. Pavlos'un Herodes'in sarayýnda
tutulmasý için buyruk verdi.


