Haberciler’in İşleri: Bölüm 24
Pavlos Valinin Önünde Suçlanýyor 24:1-8
24:1

Beþ gün sonra baþrahip Hananya Ýhtiyarlar'dan bazýlarý ve Tertullus adlý bir sözcüyle
Kayseriye'ye indi. Bunlar Pavlos'a karþý davalarýný valiye açýkladýlar.
24:2
Pavlos'un çaðrýlmasý üzerine, Tertullus þu sözlerle onu suçladý: «Saygýdeðer Feliks! Senin
aracýlýðýnla sürekli barýþa kavuþtuk. Sayende bu ulus kalkýnmaktadýr.
24:3
Bunlarý her zaman ve her yerde þükranla karþýlýyoruz.
24:4
Seni uzun boylu oyalamak istemem. Ancak bizleri iyi yürekliliðine yaraþýr bir biçimde kýsaca
dinlemeni dilerim.
24:5
Gördük ki, bu adam yeryüzünün her yanýnda, tüm Yahudiler arasýnda herkese zarar veriyor,
halký ayaklanmaya kýþkýrtýyor. Nasýralýlar partisinin* elebaþýlarýndan biridir o.
24:6
Tapýnaðý bile bayaðýlaþtýrmak istedi.
24:7
Ama biz kendisini tutukladýka.
24:8
Onu sorguya çekersen, kendisini suçladýðýmýz sorunlarýn tümünü ondan öðrenebilirsin.»
________________________________________
a

(6-8) 6 «Kendi yasamýz uyarýnca onu yargýlayacaktýk.
7 Ama komutan Lisias geldi, zorla onu bizim elimizden aldý.
8 Onu suçlayanlarýn sana gelmeleri için buyruk verdi.»

Pavlos'un Savunmasý 24:9-21
24:9

Yahudiler de suçlamalara katýlarak bunlarýn doðru olduðunu savundular.

24:10

Söz söylesin diye vali kendisine iþaret edince Pavlos konuþtu: «Senin yýllardýr bu ulusu
yönettiðini bildiðim için, savunmamý sevinçle yapýyorum.
24:11
Tapýnmak için Yeruþalem'e varýþýmdan bu yana on iki günlük bir sürenin bile geçmediðini
kendin öðrenebilirsin.
24:12
Beni ne tapýnakta herhangi bir kimseyle tartýþýrken, ne de sinagoglarda ya da kentte
topluluðu ayaklandýrýrken gördüler.
24:13
Kaldý ki, beni suçladýklarý sorunlara iliþkin kanýt da sunamazlar sana.
24:14
Sana açýkça tanýklýkta bulunuyorum: Kendilerinin ‹Parti› diye nitelendirdikleri Yol'a göre,
atalarýmýzýn Tanrýsý'na ruhsal hizmet sunmaktayým ben. Ruhsal yasada ve peygamberlerde
yazýlý her þeye inanýyorum.
24:15
Onlarýn da benimsediði Tanrý'ya umut besliyorum. Doðrularýn ve eðrilerin dirilmesi
gerçekleþecektir.
24:16
Ýþte bunun için Tanrý'ya ve insanlara karþý her zaman tertemiz bir vicdaným olmasýna özenle
çalýþýyorum.
24:17

«Aradan yýllar geçtikten sonra, ulusuma yardým etmeye ve sunular sunmaya geldim.
Beni tapýnakta iþte bu iþlerle, göreneksel paklanmamla ilgili görevlerimi yapmakla
uðraþýrken buldular. Asya bölgesinden bazý Yahudiler belirene dek yanýmda ne bir topluluk
vardý, ne de herhangi bir gürültü çýkarýlmýþtý.
24:19
Gerçekte onlarýn burada, senin önünde durup bana karþý ne gibi bir suçlamalarý olduðunu
bildirmeleri gerekirdi.
24:20
Ya da bu insanlar ben Kurul'un önünde dururken bende ne tür bir yolsuzluk gördüklerini
söylesinler!
24:21
Olsa olsa, aralarýndayken, ‹Bugün sizlerin önünde ölülerin dirilmesi konusunda
yargýlanmaktayým› dedim.»

24:18

Vali Feliks'in Kurnazlýðý 24:22-27
24:22

Yol'a iliþkin oldukça geniþ bilgisi bulunan Feliks oturumu erteledi. «Davanýzla ilgili kararýmý
komutan Lisias Kayseriye'ye inince vereceðim» dedi.
24:21
Ardýndan yüzbaþýya Pavlos'un tutukluluðunu sürdürmeleri, öte yandan onu belirli oranda
rahat býrakmalarý, yardýmýna gelen arkadaþlarýndan hiçbirine engel olmamalarý için buyruk
verdi.
24:22

Aradan birkaç gün geçince Feliks Yahudi olan karýsý Drusila ile geldi. Pavlos'u çaðýrttý,
ondan Mesih Ýsa'ya iman etmenin ne olduðunu dinledi.
24:23
Ne var ki, Pavlos doðruluktan, tutkulara üstün çýkmaktan ve gelecek yargýdan söz edince,
Feliks ürktü. «Ôimdilik git» dedi, «Vaktim olunca seni yeniden buraya getireceðim.»
24:23

Bir yandan da Pavlos'un kendisine rüþvet vereceðini umuyordu. Bu nedenle de onu sýk sýk
yanýna çaðýrarak kendisiyle görüþüyordu.
24:24
Ýki yýl dolunca, Feliks'in yerini Porkius Festus aldý. Yahudiler'e hoþ görünmek isteyen
Feliks, Pavlos'u cezaevinde tuttu.

