
Haberciler’in İşleri: Bölüm 26

Pavlos Kendini Savunuyor 26:1-11

26:1Agrippa, Pavlos'a, «Kendin için konuþmakta serbestsin» dedi. Bunun üzerine Pavlos elini
uzatarak savunmasýna baþladý:

26:2«Yahudiler'in beni suçladýklarý konularýn tümüne karþý bugün senin önünde savunmamý
yapabileceðim için kendimi mutlu sayýyorum, Kral Agrippa!
26:3Özellikle sen tüm Yahudi törelerini ve sorunlarýný bilen birisin. Bunun için beni sabýrla
dinlemeni dilerim. 

26:4«Gençliðimden bu yana ulusum arasýnda ve Yeruþalem'de geçen yaþamýmý Yahudiler'in
tümü bilir.
26:5Tanýklýkta bulunmak isterlerse, öteden beri bilirler ki, kendi inancýmýzýn en koyu partisine
yaraþýr biçimde, bir Ferisi olarak yaþadým.
26:6Ôimdi Tanrý'nýn atalarýmýza verdiði söze umut baðladýðým için yargýlanmak üzere burada
bulunuyorum.
26:7On iki kolumuzuna gece gündüz içtenlikle tapýnarak eriþmeyi umduðu sözdür bu. Bu umuda
baðlýlýðýmdan ötürü Yahudiler'in suçlamasýna uðruyorum, ey kral!
26:8Tanrý'nýn ölüleri diriltmesi hepinizce neden olmayacak bir iþ sayýlýyor?

26:9«Ben kendim de Nasýralý Ýsa'nýn adýna karþý çok iþler yapmam gerektiðini sanmýþtým.
26:10Nitekim Yeruþalem'de bunu yaptým: Baþrahiplerden almýþ olduðum yetkiyle, kutsal
yaþamlýlardanb birçoðunu cezaevine kapattým. Üstelik onlarýn öldürülmesi gerekince oyumu da
kullandým*.
26:11Bütün sinagoglarda onlarý birçok kez cezaya çarptýrdým; üstelik onlarý sövmeyec zorladým.
Öfkeden öylesine deliye dönmüþtüm ki, saldýrýmý dýþ kentlere dek uzattým.»

aYakup'tan gelen on iki Ýsrail kolu.
bYaþam kutsallýðý aþamasýna gelen Mesih inanlýlarý. 
cZorla, «Ýsa lanetlensin» dedirtmek (Bakýnýz, I. Korintoslulara 12:3).

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

26:12«Bu amaçla baþrahiplerden aldýðým yetki ve görevle Ôam'a gidiyordum ki,
26:13ey kral, öðleyin yolda güneþten daha parlak bir ýþýðýn gökten benim ve benimle birlikte
gidenlerin çevresini sardýðýný gördüm.
26:14Hepimiz yere düþtük. Bir sesin bana Ýbranice þöyle dediðini duydum: ‹Saul, Saul, neden
bana saldýrýyorsun? Üvendireyi tepmek* senin için güç iþtir.›
26:15Ben, ‹Sen kimsin, ya Rab?› dedim. Rab, ‹Ben senin saldýrdýðýn Ýsa'yým› diye yanýt verdi,
26:16‹Doðrul ve ayaða kalk. Çünkü sana bunun için gözüktüm. Bende gördüðün ve sana
gözükeceðim þeylerde seni hizmet sunmaya ve tanýklýkta bulunmaya atadým.
26:17Seni kendilerine gönderdiðim halktand ve uluslardan kurtaracaðým.
26:18Onlarýn gözlerini açasýn, onlarý karanlýktan ýþýða ve þeytanýn egemenliðinden Tanrý'ya
döndüresin diye seni gönderiyorum. Öyle ki, günahlarýn baðýþlanmasýna kavuþsunlar ve bana
iman ederek kutsal kýlýnanlar arasýnda yer alsýnlar.›»



dHalk sözünün açýklamasý için bakýnýz, 3:23.
26:16 Hezekiel 2:1,3.
26:17 Yeremya 1:7,8; I.Tarihler 16:35.
26:18 II.Yasa (Tesniye) 33:3; Yeþaya 35:5; 42:7,16; 61:1.

Pavlos'un Yahudiler'e ve Uluslara Tanýklýðý 26:19-23

26:19«Ýþte bunun içindir ki, ey Kral Agrippa, göksel görmeye karþý söz dinlemezlikte
bulunmadým. 
26:20Ama ilkin Ôam'da, sonra Yeruþalem'de, tüm Yahudiye ülkesinde ve uluslar arasýnda
günahtan dönüp Tanrý'ya yönelmeleri, günahtan dönmüþ yaþama yaraþýr iþler yapmalarý
gerektiðini bildirdim.

26:21«Bu yüzden Yahudiler beni tapýnakta tutuklayýp öldürmek istediler.
26:22Ama Tanrý'dan gelen yardýmla bugüne dek gerek alt gerek üst tabakadan kiþilere tanýklýkta
bulundum. Peygamberlerle Musa'nýn olacaðýný bildirdikleri olaylarýn dýþýnda hiçbir þey
söylemiyorum.
26:23Mesih'in iþkence çekmesi gerektiðini, ölülerden dirilen ilk kiþi olarak halka ve uluslara ýþýk
bildirisini yayacaðýný söylüyorum.»

Pavlos Agrippa'yý Ýsa'ya Çaðýrýyor 26:24-29

26:24Pavlos bu yolda savunmasýný yaparken, Festus yüksek sesle onun sözünü kesti:
«çýldýrýyorsun, Pavlos! Fazla bilgi yüzünden aklýný oynatýyorsun.»
26:25Pavlos, «Aklýmý oynatmýþ deðilim, saygýdeðer Festus» dedi, «Tam tersine, gerçeðe ve
saðduyuya dayanan sözler bildiriyorum.
26:26Önünde hiç çekinmeden konuþtuðum kral da bunlarý iyi bilir. Çünkü bunlardan hiçbiri
gözünden kaçmamýþtýr. Kaným budur. Çünkü bu iþ bir kuytuda olmuþ deðildir.
26:27Peygamberlere inanýr mýsýn, Kral Agrippa? Ýnandýðýný biliyorum.»

26:28Agrippa Pavlos'a, «Beni kýsa sürede Mesih inanlýsýa yapacaðýný sanýyorsun» dedi.
26:29Pavlos yanýtladý: «Tanrý'dan dilerim, kýsa ya da uzun süre içinde yalnýz sen deðil, bugün
beni dinleyenlerin tümü þu baðlarý taþýmaksýzýn benim durumumda bulunsaydýnýz.»

aHýristiyan.

Pavlos Suçsuzdur 26:30-32

26:30Kral, vali, Berniki ve onlarla birlikte oturan herkes ayaða kalktý.
26:31Çekilip sorunu tartýþtýlar. «Bu adam ölümü ya da cezaevine kapatýlmayý gerektirecek hiçbir
þey yapmýþ deðildir» dediler.
26:32Agrippa Festus'a, «Bu adam Kayser'e baþvurmamýþ olsaydý, özgür býrakýlabilirdi» dedi.


