Haberciler’in İşleri: Bölüm 25

Yeni Valinin Tuttuðu Yol 25:1-12
25:1

Yönetim bölgesine varmasýndan üç gün sonra, Festus Kayseriye'den Yeruþalem'e çýktý.
Baþrahiplerle ileri gelen Yahudiler Pavlos'a karþý davalarýný kendisine açýkladýlar ve ondan
dilekte bulundular.
25:3
Pavlos'u Yeruþalem'e göndermesi için onun yardýmýný istediler. Amaçlarý pusuya yatýp onu
öldürmekti.
25:4
Festus Pavlos'un Kayseriye'de tutuklu bulunduðunu, kendisinin de yakýnda oraya gideceðini
bildirdi.
25:5
«Onun için, aranýzdan yetkili kiþiler benimle birlikte insin, bu adamýn herhangi bir yolsuzluðu
varsa onu suçlasýnlar» dedi.
25:2

25:6

Onlarýn arasýnda çok çok sekiz-on gün geçirdikten sonra Kayseriye'ye indi. Ertesi gün yargý
kürsüsüne oturup Pavlos'un getirilmesi için buyruk verdi.
25:7
Pavlos gelince, Yeruþalem'den inen Yahudiler çevresini sardýlar. Ona karþý bir sürü aðýr
suçlamada bulundular, ama bunlara iliþkin hiçbir kanýt gösteremediler.
25:8
Pavlos Yahudiler'in yasasýna, tapýnaða ve Kayser'e karþý hiçbir suç iþlemediðini söyleyerek
kendini savundu.
25:9

Ama Festus Yahudiler'e hoþ görünmek istediðinden, Pavlos'a, «Yeruþalem'e çýkýp orada bu
suçlamalara karþý benim önümde yargýlanmak ister misin?» diye sordu.
25:10
Pavlos, «Ben Kayser'in yargý kürsüsü önünde duruyorum ve burada yargýlanmam gerekir»
dedi, «Senin de çok iyi bildiðin gibi, Yahudiler'e hiçbir haksýzlýkta bulunmadým.
25:11
Eðer yolsuzluk ya da ölümü gerektirecek herhangi bir iþ yapmýþsam, ölümden kaçmýyorum.
Ama bu insanlar beni boþ yere suçluyorlarsa, hiç kimse beni onlarýn eline teslim edemez.
Kayser'e baþvuruyorum.»
25:12
Bundan sonra Festus danýþmanlarla görüþtü ve þu karara vardý: «Kayser'e baþvurdun,
Kayser'e gideceksin.»

Durum Krala Yansýtýlýyor 25:13-27
25:13

Birkaç gün sonra Kral Agrippa'yla Bernikia Festus'a saygýlarýný sunmak için Kayseriye'ye
geldiler.
25:14
Epey bir süre orada kaldýlar. Festus Pavlos'la ilgili davayý krala açýkladý. «Feliks'in tutuklu
býraktýðý bir adam var» dedi,
25:15
«Ben Yeruþalem'deyken Yahudiler'in baþrahipleriyle Ýhtiyarlarý ona karþý davalarýný
açýklayarak, kendisinin cezaya çarptýrýlmasýný istediler.
25:16
Onlara, ‹Suçlanan kiþi suçlayanlarla yüzleþtirilmeden ve yüklenen suç konusunda
kendisine savunma fýrsatý verilmeden bir insaný baþkalarýnýn eline teslim etmek Romalýlar'ýn
geleneðine uymaz› dedim.
25:17
Benimle birlikte Kayseriye'ye geldiklerinde de vakit geçirmeden ertesi gün yargý kürsüsüne
oturup adamýn getirilmesi için buyruk verdim.
25:18
Suçlayanlar ayaða kalkýnca, onu aklýma gelen kötülüklerden hiçbiriyle suçlamadýlar.
25:19
Onunla kendi inançlarý konusunda çekiþmeleri vardý. Bir de ölen Ýsa'yla ilgili bir konu vardý:
Pavlos onun yaþdýðýný savunuyordu.
25:20

«Bu sorunlar karþýsýnda þaþýrýp kaldýðýmdan, Pavlos'a Yeruþalem'e gidip orada bu
suçlamalara karþý yargýlanmayý isteyip istemediðini sordum.

25:21

Ama Pavlos, Avgustus'unb kararýný beklemek üzere tutuklu kalmayý dileyince, onu Kayser'e
gönderinceye dek tutuklu kalmasýný buyurdum.»
25:22

Agrippa Festus'a, «Bu adamý bir de kendim dinlemek isterim» dedi. Festus, «Yarýn onu
dinlersin» diye karþýlýk verdi.
25:23

Ertesi gün Agrippa'yla Berniki göz kamaþtýrýcý süsler içinde gelip komutanlarla ve kentin ileri
gelenleriyle birlikte duruþma binasýna girdiler. Festus'un çaðrýsýyla Pavlos getirildi.
25:24
Festus, «Kral Agrippa ve aramýzda bulunan herkes!» dedi, «Yeruþalem'de ve burada tüm
Yahudi topluluðunun kendisine karþý dilekte bulunduklarý kiþiyi önünüzde görüyorsunuz. Onun
için, ‹Bundan böyle yaþamasý doðru deðildir' diye baðýrýyorlar.
25:25
Ama ben onun ölümü gerektirecek hiçbir suç iþlemediði sonucuna vardým. Kendisi
Avgustus'a baþvurunca da onu göndermeye karar verdim.
25:26
Ýmparatoruma onun hakkýnda yazabileceðim bir þey yoktur. Bu nedenle kendisini size,
özellikle de sana getirdim, ey Kral Agrippa! Öyle ki, onu sorguya çektikten sonra
yazabileceðim bir þey olsun.
25:27
Çünkü neyle suçlandýðýný açýklamadan bir tutukluyu göndermek, olmayacak bir iþ gibi
görünüyor bana.»
a
b

Agrippa'nýn karýsý.
Roma Ýmparatoru.

