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Haberciler'in İşleri Çalışma Kursu

İsa Mesih'in İnanlılar Topluluğu

Ders 21, Haberciler'in İşleri, 25. bölüm

A. Haberciler'in İşleri'nin yirmi beşinci bölümünü okuyun.  Özellikle bu konulara
dikkat edin:

1. Pavlus'un vali Festus önünde savunması
2. Festus'un kral Agrippa'ya danışması
3. Pavlus'un Kral Agrippa'yla eşi Berniki önünde savunması

B. Haberciler'in İşleri 25:19'u ezberleyin:

«Onunla kendi inançları sorununda çekişmeleri vardı.  Bir de ölen İsa'yla ilgili bir
konu vardı: Pavlus onun yaşadığını savunuyordu»  (Haberciler'in İşleri 25:19).

C. Cümlelerde açık yerleri doldurun.

25:8'den 25:11'e dek ayetleri dikkatle okuyup açık yerlere uygun sözleri ekleyin.

Pavlus ____________________________________________________________

________________________________ söyleyerek kendini savundu.  Ama Festus,

__________________________________________ Pavlos'a «Yerusalem'e çıkıp

orada bu suçlamaları karşı benim önümde yargılanmak ister misin?» diye sordu.

Pavlus, «Ben Kayser'in yargı kürsüsü önünde duruyorum ve burada yargılanmam

gerekir» dedi, «Senin de çok iyi bildiğin gibi, Yahud¥ler'e hiçbir haksızlıkta ________

__________________________». Eğer yolsuzluk yapmışsam ve ölümü

gerektirecek herhangi bir iş yapmışsam, ölümden kaçmıyorum.  _______________

__________________________________________________________________

_______________________ hiç kimse beni onların eline teslim edemez.  _______

_______________________________________.»  (Haberciler'in İşleri 25:8-11)
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Ç. Kişisel Araştırma

Haberciler'in İşleri yirmi beşinci bölümü tekrar dikkatle okuyun.  Sonra aşağıdaki
soruları yanıtlayın.  Yanıtları yazarken parantezde ( ) verilen ayetleri olduğu gibi
kopya etmeyin.  Soruları yanıtlayan sözü ya da sözleri seçin.

1. Yahud¥ler Festus'tan ne istediler? (Haberciler'in İşleri 25:2-3)  

2. Niçin bu ricada bulundular? (Haberciler'in İşleri 25:3)  

3. Festus kimlere hoş görünmek istedi? (Haberciler'in İşleri 25:9)  

4. Pavlus kim tarafından yargılanmayı diledi? (Haberciler'in İşleri 25:10-12)  

5. Festus Pavlus'un davasını kime anlattı? (Haberciler'in İşleri 25:13-14)  

6. Roma gelenekleri uyarınca davalının hakkı neydi? (Haberciler'in İşleri 25:16)

7. Pavlus İsa Mesih'e ilişkin neyi savunuyordu? (Haberciler'in İşleri 25:19)  

8. Kral Agrippa'nın istediği neydi? (Haberciler'in İşleri 25:22)  
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Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın (Haberciler'in İşleri 16:31).

9. Pavlus'u dinlemek için kimler bir araya geldi? (Haberciler'in İşleri 25:23)  

10. Festus Pavlus'a ilişkin yargısı neydi? (Haberciler'in İşleri 25:24-25)  

D. Dersin Özeti

Yahud¥ler Pavlus'u ortadan kaldırmak için bir yol arıyorlardı. Festus'a ricada
bulunarak Pavlus'un Yerusalem'e getirtilmesini istediler; gerçek tüm amaçları
Pavlus'u yolda öldürmekti.  Festus bu dileğini yerine getirmedi.  O Pavlus'a karşı
suçlamalarını Kayseriye'de duyurmalarını istedi.

Pavlus Festus'un yargı kürsüsü karşısına çıkarıldığında da, Yahud¥ler
kanıtlayamacakları bir sürü suçlamada bulundular.  Pavlus, Yahud¥ler'in yasasına,
tapınağa ya da Kayser'e karşı hiçbir suçu olmadığını bildirdi.  Festus davanın
Yerusalem'de görülmesi önerisinde bulununca Pavlus bu davanın Kayser'e
iletilmesini diledi.  Bu dileği kabul edildi.

Birkaç gün sonra kral Agrippa'yla eşi Berniki Kayseriye'ye geldiklerinde Festus
onlara Pavlus'un davasını anlattı.  Festus Agrippa'nın davayla ilgilendiğine sevindi,
çünkü Pavlus'u Kayser'e gönderdiğinde suçunu kesinlikle kanıtlayan bir belge
gerekti.  Bu nedenle Pavlus yeniden duruşmaya çağrıldı.


