
Haberciler’in İşleri: Bölüm 28

Pavlos'un Ýmaný Kanýtlanýyor 28:1-6

28:1Kurtulduktan sonra, adanýn Malta olduðunu öðrendik.
28:2Yerliler bize görülmemiþ insanlýk gösterdiler. Ateþ yaktýlar, hepimizi aðýrladýlar. Çünkü
yaðmur yaðýyordu, hava da soðuktu.
28:3Pavlos bir deste çalý çýrpý toplayýp ateþe attý. Sýcaktan kaçan bir engerek yýlaný onun eline
sarýldý.
28:4Pavlos'un elinden zehirli yýlanýn sarktýðýný gören yerliler birbirlerine, «Kuþku yok, bu adam bir
katil!» dediler, «Denizden kurtulmasýna karþýn Hak onun yaþamasýna izin vermedi!»
28:5Ama Pavlos zehirli yýlaný ateþe attý ve hiçbir kötülüðe uðramadý. 
28:6Yerliler Pavlos'un þiþmesini ya da birden düþüp ölmesini beklediler. Ama uzun süre
bekledikten sonra ona hiçbir þey olmadýðýný görünce, düþüncelerini deðiþtirip onun bir tanrý
olduðunu sandýlar.

Pavlos Hastalarý Saðlýða Kavuþturuyor 28:7-10

28:7Bu yörede ada baþkanýnýn çiftlikleri vardý. Adý Publius olan bu adam bizleri kabul etti ve üç
gün süreyle konukseverlik göstererek aðýrladý.
28:8Publius'un babasý yüksek ateþten yanýyordu. Dizanteriye tutulmuþ, yataða düþmüþtü.
Pavlos onu görmeye gitti. Saðlýðý için dua sundu, ellerini üstüne koyarak onu iyi etti.
28:9Bundan sonra adadaki baþka hastalar da Pavlos'a gelip saðlýða kavuþtular.
28:10Bu insanlar bizlere armaðanlar vererek saygý gösterdiler, denize açýldýðýmýzda da tüm
gereksinmelerimizi karþýladýlar.

Roma'ya Varýþ 28:11-31

28:11Aradan üç ay geçti. Adada kýþlamýþ -Ýkiz Oðullar armasýyla donatýlmýþ*- Ýskenderiye'ye baðlý
bir gemiyle denize açýldýk.
28:12Sirakuza'ya uðradýk ve orada üç gün geçirdik.
28:13Buradan sonra dolaþarak Regium'a ulaþtýk. Ertesi gün bir güney rüzgârý esti, ikinci gün
Puteoli'ye vardýk.

28:14Orada kardeþler bulduk. Aralarýnda yedi gün geçirmemiz için yalvardýlar. En sonunda
Roma'ya vardýk.

28:15Oradaki kardeþler bizlere iliþkin bilgi alýnca, bizi karþýlamak için Appius Forumu'na* ve üç
Taverna'ya* kadar geldiler. Pavlos onlarý görünce Tanrý'ya þükranlarýný sundu, yüreklendi.
28:16Roma'ya girdiðimizde Pavlos'a kendisini gözaltýnda tutan askerle birlikte kalmasý için özel
izin verildi.

28:17Aradan üç gün geçince Pavlos Yahudiler'in ileri gelenlerini çaðýrdý. Onlar toplanýnca,
«Kardeþlerim» dedi, «Ben ne halka, ne de atalarýmýzýn törelerine karþý bir suç iþledim.
Yeruþalem'den tutuklu olarak Romalýlar'ýn eline teslim edildim.
28:18Onlar soruþturmayý yaptýktan sonra beni özgür býrakmak istediler. Çünkü ölümü
gerektirecek hiçbir davranýþým olmadý.
28:19Ama Yahudiler karþý çýkýnca, Kayser'e baþvurmak zorunda kaldým. Yoksa kendi ulusuma
karþý hiçbir suçlamada bulunmuþ deðilim. 
28:20Bu nedenle sizleri görmek ve sizinle görüþmek istedim. Çünkü Ýsrail'in umudu yüzünden
ben þu zincirle baðlýyým*.»



28:21Onlar þöyle yanýtladýlar: «Biz Yahudiye'den seninle ilgili ne bir mektup aldýk, ne kardeþler
içinden buraya gelen biri bizlere herhangi bir þey anlattý, ne de sana karþý kötü bir söz söyledi.
28:22Kaldý ki, biz senin düþünceni öðrenmeyi uygun görüyoruz. Bu partiye gelince, her yerde
ona karþý konuþulduðunu biliyoruz.»

28:23Pavlos'a bir gün ayýrdýlar. Büyük bir topluluk onun konuk kaldýðý yere geldi. Pavlos onlara
Tanrý hükümranlýðýný anlattý ve sabahtan akþama dek Ýsa'ya iliþkin tanýklýkta bulunarak
Musa'nýn ruhsal yasasýndan, peygamberlerden kendilerine kanýtlar gösterdi.

28:24Söylenenlere kimi inandý, kimi imansýzlýk gösterdi.

28:25Birbirleriyle anlaþmazlýða düþünce ayrýldýlar. Pavlos onlara son bir söz söyledi: «Kutsal Ruh
Yeþaya Peygamber aracýlýðýyla atalarýnýza çok doðru söylemiþtir:

 28:26«‹Git bu halka bildir,  çok dinleyeceksiniz ama bir þey anlamayacaksýnýz.  Çok
göreceksiniz ama bir þey kavramayacaksýnýz.

28:27Çünkü bu halkýn yüreði yað baðladý,
 Kulaklarý iyi duymaz oldu.
 Gözlerini yumdular
 Gözleriyle görmesinler
 Kulaklarýyla duymasýnlar,
 Yürekleriyle anlamasýnlar diye.
 Dönmesinler de ben kendilerini iyi etmeyeyim diye.›

28:28«Sizlerce bilinsin ki, Tanrý'nýn bu kurtarýþý uluslara gönderilmiþtir. Onlar dinleyeceklerdira.»

a(28:29) «O bunlarý söyleyince Yahudiler kendi aralarýnda yoðun tartýþmaya giriþerek ayrýldýlar.»

28:30Pavlos tam iki yýl kiraladýðý evde oturdu ve yanýna gelen herkesi kabul etti.
28:31Tanrý hükümranlýðýný yayýyor ve hiçbir engelle karþýlaþmadan, yüreklilikle Rab Ýsa Mesih'e
iliþkin konularý öðretiyordu.

28:26 Yeþaya 6:9,10.
28:28 Mezmur 67:2; 98:3.


