Haberciler’in İşleri: Bölüm 22

Pavlos Kendini Savunuyor, devam22 22:1-5
22:1

«Kardeþler ve büyükler, yapacaðým savunmaya kulak verin!»
Pavlos'un kendileriyle Ýbranice konuþtuðunu duyunca halk daha da suskunlaþtý. Pavlos
anlatmaya baþladý:

22:2

22:3

«Ben Kilikya'nýn Tarsus Kenti'nde doðmuþ bir Yahudi'yim. Yetiþmem ise bu kentte* oldu.
Gamaliel'ina dizi dibinde, atalarýn yasasýna sýmsýký baðlýlýkla eðitildim. Bugün burada bulunan
hepiniz gibi, ben de Tanrý'nýn ateþli bir baðlýsýydým.
22:4
Bu Yol'ab saldýrmam onlarý öldürmeye dek vardý. Erkekleri de, kadýnlarý da baðlayýp
cezaevine attýrdým.
22:5
Baþrahiple tüm Ýhtiyarlar Kurulu buna tanýklýk edebilir. Kendilerinden Yahudi kardeþlere
yazýlmýþ mektuplar almýþ, Ôam'a gidiyordum. Amacým orada bulunanlarý da baðlý olarak
Yeruþalem'e getirip cezaya çarptýrmaktý.»
a
b

Yeruþalem'de.
Yol'a iliþkin bakýnýz, 9:22; 19:9.

Pavlos Ýsa'ya Baðlanýþýný Anlatýyor 22:6-16
(9:1-19; 26:12-18)
22:6

«Derken þöyle bir geliþim oldu: Yolda gitmekte ve Þam'a yaklaþmaktaydým ki, öðle vakti
ansýzýn gökten güçlü bir ýþýk parladý çevremde.
22:7
Yere düþtüm ve bir sesin bana, ‹Saul, Saul neden bana saldýrýyorsun?› dediðini duydum.
22:8
Sordum: ‹Sen kimsin, ya Rab?› O bana, ‹Ben senin saldýrdýðýn Nasýralý Ýsa'yým› diye yanýt
verdi.
22:9
Yanýmdakiler ýþýðý gördülerse de benimle konuþanýn sesini duymadýlar.
22:10
‹Ne yapayým, ya Rab?› dedim. Rab bana, ‹Ayaða kalk, Þam'a git› dedi, ‹Orada yapman
için saptanmýþ bulunan her þey sana bildirilecektir.›
22:11
O ýþýðýn görkeminden gözlerim kör olduðundan, yol arkadaþlarýmca elimden tutulup
yöneltilerek Þam'a vardým.
22:12

«Þam'da yaþayan tüm Yahudiler'ce hakkýnda iyi tanýklýk edilen, ruhsal yasa uyarýnca
tanrýsayar bir adam vardý. Adý Hananya olan bu kiþi
22:13
geldi, ayakta durarak bana, ‹Saul kardeþ› dedi, ‹Gözlerin yeniden görsün.› O anda görüme
kavuþtum ve onu gördüm.
22:14
Bana þunlarý söyledi: ‹Atalarýmýzýn Tanrýsý seni kendi istemini tanýmaya, Hak Olan'ý
görmeye ve kendi aðzýnýn sesini duymaya atadý.
22:15
Çünkü sen gördüklerin ve duyduklarýn üzerine tüm insanlara O'nun için tanýklýk edeceksin.
22:16
Þimdi neden duraksýyorsun? Kalk, vaftiz ol. O'nun adýný çaðýrarak günahlardan arýn.›»
Pavlos Uluslara Gönderiliyor 22:17-21
22:17

«Yeruþalem'e dönüp tapýnakta dua ediyordum ki, dalýnca geldim,
Rab'bi gördüm. Bana, ‹çabuk davran, vakit geçirmeden Yeruþalem'den git› dedi, ‹çünkü
bana iliþkin tanýklýðýný olumlu karþýlamayacaklar.›
22:19
Ben, ‹Ya Rab› dedim, ‹Her sinagogta sana inananlarý cezaevine kapatýp döven kiþinin ben
olduðumu biliyorlar.
22:18

22:20

Senin için tanýklýkta bulunan Stefanos'un kaný akýtýlýrken, ben orada durmuþ yapýlaný
onaylýyor ve onun canýna kýyanlarýn giysilerini gözetiyordum.›
22:21
Rab, ‹Git› dedi, ‹çünkü seni uzaklardaki uluslara göndereceðim*.›»
Pavlos Romalý Komutanla Karþýlaþýyor 22:22-30
22:22

Bu sözü söyleyene dek Pavlos'u dinlediler. Sonra birden seslerini yükselterek, «Böyle bir
insaný yeryüzünden kaldýr» dediler, «Yaþamak yaraþmaz ona!»
22:23
Onlar baðýrmakta, giysilerini çýkarýp atmakta ve havaya toz savurmaktayken,
22:24
komutan Pavlos'un kýþlaya getirilmesi için buyruk verdi. Halkýn neden kendisine karþý böyle
baðýrýp çaðýrdýðýný öðrenmek için Pavlos'un kamçýlanarak sorguya çekilmesini buyurdu.
22:25
Kendisini sýrýmla baðladýklarýnda, Pavlos orada duran yüzbaþýya, «Roma uyruklu bir
yurttaþý -hem de suçlu görülmemiþ bir insaný- kamçýlamak sizce yasaya uygun mudur?» diye
sordu.
22:26
Yüzbaþý bu sözü duyunca komutana giderek, «Ne yapýyorsun?» dedi, «Bu adam Romalý bir
yurttaþ!»
22:27
Komutan Pavlos'un yanýna gelip, «Söyle bana, Romalý mýsýn?» dedi. Pavlos, «Evet» diye
yanýt verdi.
22:28
Komutan, «Ben bu yurttaþlýðý çok para karþýlýðýnda elde ettim» dedi. Pavlos, «Ben yurttaþ
olarak doðdum*» diye yanýtladý.
22:29

Pavlos'u sorguya çekmeye hazýrlananlar hemen onu býraktýlar. Onun Romalý bir yurttaþ
olduðunu kavrayan komutan da korkuya düþtü. Çünkü onu baðlamýþtý.
22:30

Yahudiler'in Pavlos'u neden suçladýðýný iyice öðrenmeyi tasarlayarak, ertesi gün onu
serbest býraktý. Baþrahiplerle tüm Kurul'un toplanmasý için buyruk verdi ve Pavlos'u aþaðýya
getirip karþýlarýna çýkardý.

