Haberciler’in İşleri: Bölüm 27

Roma'ya Doðru 27:1-9
27:1

Ýtalya'ya yelken açmamýza kararlaþtýrýlýnca, Pavlos'la baþka bazý tutuklularý Avgustus
birliðinden Yulius adlý bir yüzbaþýya teslim ettiler.
27:2
Asya kýyýlarýna uðrayacak olan, Edremit limanýna baðlý bir gemiye binip açýldýk. Selanik'ten
Makedonyalý Aristarhos bizimle birlikteydi.
27:3
Ertesi gün Sayda'ya uðradýk. Yulius Pavlos'a insanca davranarak gidip arkadaþlarýný
görmesine ve saðlayacaklarý konukseverlikten yararlanmasýna izin verdi.
27:4
Oradan açýlýp Kýbrýs'ýn rüzgâr altý yanýnýb aþtýk; çünkü rüzgâr bize karþý esiyordu.
27:5
Kilikya ve Pamfilya açýklarýndan geçerek Likya'nýn Mira limanýna ulaþtýk.
27:6

Yüzbaþý burada Ýtalya'ya giden, Ýskenderiye'ye baðlý bir gemi bulunca, bizleri buna bindirdi.
Günlerce aðýr aðýr yol alarak, güçlük içinde Knidos açýklarýna vardýk. Ancak rüzgâr kýyýya
yanaþmamýzý önledi. Girit'in rüzgâr altý yanýndan Salmone karþýsýndan geçtik.
27:8
Bu kýyý boyunca güçlükle yol aldýktan sonra Ýyi Limanlar denen bir yere vardýk. Lasea Kenti
oraya yakýndý.
27:9
Çok vakit yitirmiþtik. Güz orucunun* geçmiþ olmasý nedeniyle, bu dönemde gemi yolculuðu
tehlikeli olduðundan, Pavlos onlara öðüt verdi.
27:7

a
b

Yazar Luka Pavlos'la birlikte yola çýkýyor. (Bakýnýz, 16:10; 20:5.)
Güneyini.

Azgýn Fýrtýnanýn Ortasýnda 27:10-26
27:10

«Arkadaþlar» dedi, «Görüyorum ki, yolculuk hem yýkýma, hem de aðýr zarara yol açacak;
yalnýz gemiyle yükü için deðil, canlarýnýz için de.»
27:11
Ne var ki yüzbaþý, Pavlos'un dediklerinden çok, kaptanla gemi sahibinin önerisini dinledi.
27:12
Liman kýþý geçirmeye elveriþli olmadýðýndan, çoðunluk buradan açýlmak istiyordu. Girit'in
Feniks limanýna ulaþýp kýþý orada geçirmeyi umuyorlardý. Güneybatýya ve kuzeybatýya dönük
bir yerdir burasý.
27:13

Güney rüzgârý esince, amaçlarýnýn gerçekleþtiðini sanarak, demir alýp Girit kýyýsý boyunca
yol almaya koyuldular.
27:14

Ama çok geçmeden karadan esen kuzeydoðu kasýrgasý bastýrdý.
Gemi dalgalara kapýlýp rüzgâra karþý boðuþmanýn olanaksýzlýðý anlaþýlýnca, kendimizi
sürüklenmeye koyuverdik.
27:16
Klavda adlý küçük bir adanýn rüzgâr altý yanýný aþarken geminin filikasýna güçlükle
sarýlabildik.
27:17
Filikayý yukarý çekerek tüm gemiyi alttan güçlendirmesi için halatlar baðladýlar. Sirtis'e*
çarpmaktan korkarak yelken takýmlarýný indirdiler; böylece sürüklenip gittiler.
27:15

27:18

Korkunç fýrtýna üstümüze saldýrýyordu. Ertesi gün gemideki yükü denize boþaltmaya
baþladýlar.
27:19
Üçüncü gün de kendi elleriyle geminin takýmlarýný attýlar.
27:20
Günlerce ne güneþi, ne de yýldýzlarý gördüler. Fýrtýna tüm hýzýyla direnmeyi sürdürdü.
Sonunda bizim için kurtulma umudu tümden yitirildi.

27:21

Uzun süre aðýzlarýna hiçbir þey koymamýþlardý. Bunun üzerine Pavlos ortalarýnda durup,
«Arkadaþlar!» dedi, «Beni dinlemeliydiniz; bu yýkýmý, bu zararý baþýnýza getirmemek için
Girit'ten açýlmamalýydýnýz.
27:22
Ama þu anda yürekli olmanýzý öðütlerim. Ýçinizden hiçbirinin canýna bir zarar gelmeyecek;
yalnýz gemi kaybolacak.
27:23
Çünkü bu gece, baðlý olduðum ve kendisine ruhsal hizmet sunduðum Tanrý'nýn bir meleði
yanýmda durup,
27:24
‹Korkma, Pavlos› dedi, ‹Senin Kayser'in karþýsýnda durman gerekiyor. Ýþte onun için Tanrý
seninle gemi yolculuðunda bulunanlarýn tümünü sana baðýþladý.›
27:25
Bu nedenle yüreklenin, arkadaþlar. çünkü benim Tanrý'ya imaným vardýr; her þey bana
bildirdiði gibi olacaktýr.
27:26
Ancak bir adaya bindirmemiz gerekiyor.»

Kara Görünüyor 27:27-32
27:27

Adriyatik Denizi'nde sürüklenmemizin on dördüncü gecesi, gece yarýsý sularýnda, gemiciler
bir karaya yaklaþtýklarýný anladýlar.
27:28
Denizin derinliðini ölçtüler ve yirmi kulaça olduðunu gördüler. Biraz daha ilerledikten sonra
yeniden denizin derinliðini ölçtüler; on beþ kulaç olduðunu gördüler.
27:29
Kayalýklara bindirmekten korkuyorduk. Bu nedenle kýçtan dört demir attýlar ve günün
doðmasý için dua ettiler.
27:30
Gemiden ayrýlmak amacýyla filikayý denize indiren gemiciler, baþ taraftan demir atacak gibi
davrandýlar.
27:31
Pavlos yüzbaþýya ve askerlere, «Bu adamlar gemide kalmazlarsa siz kurtulamazsýnýz»
dedi.
27:32
Bunun üzerine askerler filikanýn iplerini kesip onu salýverdiler.
a

Bir kulaç: 1.78 metre.

Kurtuluþ Kesinleþiyor 27:33-44
27:33

Günün doðuþundan önce Pavlos herkese yemek yemelerini öðütledi. «Bugün on dördüncü
gündür» dedi, «Aðzýnýza bir lokma ekmek koymadan, sinirleriniz gergin, bekliyorsunuz.
Besinsiz kaldýnýz.
27:34
Bu nedenle yemek yemenizi öðütlerim. Çünkü kurtuluþunuz için gerekli bu. Hiç kimsenin
baþýndan bir tek kýl yitirilmeyecektir.»
27:35

Pavlos bunlarý söyledikten sonra ekmek aldý; herkesin önünde Tanrý'ya þükran sunduktan
sonra bölüp yemeye baþladý.
27:36
Hepsi de yüreklendi ve yemeye koyuldular.
27:37
Bizler -gemideki canlarýn toplamý- iki yüz yetmiþ altý kiþiydik.
27:38
Gönüllerinin özlediði oranda yemek yedikten sonra buðdayý denize boþaltýp gemiyi
hafiflettiler.
27:39

Gün doðunca karayý tanýyamadýlar. Kumsalý olan bir koy gördüler; gemiyi oraya yanaþtýrýp
yanaþtýramayacaklarýný düþündüler.
27:40
Demirleri kaldýrýp denize býraktýlar. Bu arada dümenlerin baðlarýný gevþettiler; gabya
yelkenini rüzgâra açýp kumsala doðrulttular.
27:41
Ama gemi karþýt akýmlý* bir yere düþtü ve baþtan kara ettiler. Geminin baþ tarafý saplanýp
kýmýldanmaz oldu, kýçý ise dalgalarýn gücünden parçalanmaya baþladý.

27:42

Askerlerin amacý, hiçbiri yüzerek kaçamasýn diye, tutuklularý öldürmekti.
Ama Pavlos'u kurtarmak isteyen yüzbaþý onlarýn bu amacýna engel oldu. önce
yüzebilenlerin gemiden atlayýp karaya çýkmalarý için buyruk verdi.
27:44
Geriye kalanlarýn ise kiminin bir tahta parçasýna, kiminin de geminin baþka bir parçasýna
tutunup onlarý izlemelerini buyurdu. Böylece herkes sað salim karaya çýktý.
27:43

