
Bir PESHER! 
ESKI AHIT'IN YERINE GETIRILMESININ YORUMU! 

ELÇILERIN İŞLERI CH2:14-21 
 
RESİM 

Filme isim verebilir misiniz?  "Marty Mcfly, Biff ve Dr. Emmett!  "Bu kitabı 

görüyor musun?" Yaşlı Biff, genç benliğine anlatır. Bu kitap geleceği 

anlatıyor. Yüzyılın sonuna kadar her büyük spor etkinliğinin sonucunu 

anlatıyor."  Kitaba isim verebilir misiniz?  Grays Sports Almanac 1950 - 2000 

"Back to the Future II" den Bu sahteydi, ama bu gerçek! 

 
SEBEP ŞARAP DEĞIL!  V14-15 
Bu v12 ne anlama geliyor? 
 
Kutsal Ruh Tanrı'nın taşkınlığı, öğrencilerin (ya havariler ya da hem havariler hem de 

tüm havariler) Tanrı'yla övgü ve dua v11 olarak konuşmalarını sağlar, kalabalıklar 

(diasporanın bir kısmı) v6'yı duyarlar!  Farklı diller, farklı diller, v9 - v11'den 

bahsedilen 15 farklı ülkenin dillerindedir, bu da bazılarının şaşırmasına ve kafasının 

karışmasına neden oldu v12!  Kalabalıktaki bazı insanlar Tanrı'yla konuşanların 

sarhoş olduklarını düşünüyor v13!  Ve kalabalık tarafından bir soru sorulur: "Bu ne 

anlama geliyor?" (v12) 
 
Bu mucizevi işarete ne sebep oldu? 
 
SEBEP ÖNCEDEN BELİRTİLMİŞTİR!  V16 sürümü 
Yoel Kitabı'nı Eski Ahit'te, 29 numaralı kitapta bulacaksınız!  Sadece 3 bölüm 

uzunluğunda ve gerçekten ne zaman yazıldığını kimse bilmiyor!  Joel, Tapınak hala 

çalışır durumdayken ve bir Çekirge felaketinin insanları diz çöktürdüğü bir zamanda 

yazılmıştı! 
 
Tanrı, Joel'i hem o zaman hem de gelecekte bir noktaya kadar bu durum hakkında 

konuşmak için kullanır!  Bir peygamberlik, Tanrı'nın herhangi bir günde ve gelecekte 

belirli bir günde devreye girmesiyle gerçekleşebilir!  Bu, gelecekteki "bir nokta" idi – 

pesher! 
 
Sebep anlatılmaya devam edecek!  19 Elçilerin İşleri Sırasında Hristiyan 

Konuşmaları: 
Petrus tarafından 8 - Ch1:15-22; 2:14-41; 3:6-26; 4:8-22; 5:29-42; 10:34-48; 11:4-18; 

+ 15:7-11. 
1 Stephen Ch7:2-53 tarafından 
1 James Ch15:13-21 tarafından 
Pavlus'un 9'u, vaazlarda 5 Ch13:16-41; 14; 17; savunma konuşmalarında 20 + 28 

+ 4;  Ch22:1-21; 23:1-8; 2410-21; 26:2-27  
 



DAVA KUTSAL RUH TANRI'YI IÇERIR!  17-21 
Öğrenciler "Kutsal Ruh'la doludur" (Ch2:4; 4:8; 4:31; 9:17; + 13:9), farklı dillerde 

konuşabilmeleri O'nun aracılığıyladır! 
 
Kutsal Ruh Tanrı'nın akın etmesi, İsa'nın doğumu, yaşamı, ölümü, dirilişi ve göğe 

yükselişi, Son Günlerin açılışı (başlangıcı) ile birlikte başka kanıtlardır! 
 
V17 – V18 Pour out – Pentikost gününden İsa'nın geri döndüğü zamana kadar sürekli 

şiddetli bir tropik yağmur fırtınası – Elçilerin İşleri Ch9:10, 12; 10:3, 17, 19; 11:5; 

12:9; 16:9, 10; 18:9! 
 
 
David Peterson, "Elçilerin İşleri Ch1:4-5, 8'de vaat edildiği gibi, Kutsal Ruh, 

Yeruşalim'de yenilenme işine başlamak ve kurtuluşunun 'yeryüzünün sonlarına' 

ulaşmasını mümkün kılmak için öğrencilerin üzerine dökülmüştür" (bkz. Ch49:10) 

(David Peterson, Havarilerin İşleri, s. 129). 
 
Son Günler – İsa Mesih'in 1.  gelişinden (Doğumu) 2. gelişine (Dönüş) kadar Son 

Günlerdir! 
 
Evrensellik – 17a – tüm insanlar; 17b – cinsiyetten bağımsız olarak; 17c – yaştan 

bağımsız olarak; 18 – tüm insanlar, Mesih'e içsel olarak açık olmalarına 

bakılmaksızın tüm insanlar değil, dışsal statülerine bakılmaksızın tüm insanlar.  Etnik 

köken, cinsiyet, yaş veya statü ne olursa olsun! 
 
18 – SÖZ KONUSU INSANLARIN ÖZELLIKLE TANRI'NIN HIZMETKARLARI 

OLDUĞUNU BELIRTMEK.  BU YÜZDEN KUTSAL RUH'UN ARMAĞANI 

GERÇEKTEN TANRI'YA AIT OLAN HERKES IÇINDIR.    
 
Kehanet – Tanrı konuşuyor mu, Tanrı Kendisini Kendi Sözüyle tanıtıyor!  İnsanlar 

Tanrı'nın Sözü'nü konuştukça, özünde peygamberler olurlar!  Tanrı'nın Sözü'nü 

söylerken Tanrı'nın tüm halkı peygamberdir!  Luther "Kutsal Ruh'un müjdenin 

sözünü tutuşturduğu ve yaktığı Mesih aracılığıyla Tanrı'nın bilgisi" Lenski sf 75 
 
İster inanın ister inanmayın, Musa zamanında Rab'bin Ruhu'nu tüm halkına 

koymasını ve böylece hepsinin peygamberlik edebilmesini dilemişti (Çölde Sayım 

Ch11:29).  Dileği gerçekleşti!!!! 
 
V20 – Yoel, Tanrı'nın Ruhu'nun dökülmesinden Kıyamet Günü'ne kadar olan zamanı 

belirtmez (Vahiy Ch6: 12-14), ancak birincisi, ikincisinin gerçekleşeceğinin açık bir 

işaretidir! 
 
V21 - İsa'nın doğumundan ikinci gelişine kadar en uzun fırsat günü! 
 
UYGULAMA 



Kutsal Kitap, Kutsal Ruh'ta vaftiz olduğumuzdan bahseder. Bu, Hristiyan 

olduğunuzda din değiştirmede bir kez olur (1. Korintliler Ch12:13).  Efesliler Ch1, 

Kutsal Ruh ile mühürlenmekten bahseder.   Bu, Hristiyan olduğunuzda tek seferlik 

bir olaydır.  Sonra onu benim gibi, Elçilerin İşleri Ch2'de okuyacaksınız ve Elçilerin 

İşleri Ch2'nin geri kalanında ve Kutsal Kitap'ın inanlıların "Kutsal Ruh'la dolu" 

olduklarından bahsettiği Efesliler Ch5 gibi diğer yerlerde tekrar tekrar okuyacaksınız.  

Tek bir vaftiz vardır ve birden fazla dolgu vardır ve bu, Tanrı Merkezli hizmet için 

Kutsal Ruh tarafından güçlendirilmiştir. 
 
Böylece, İsa'nın Misyonu, Dünya müjdeciliğinin tamamlanmasını sürdürmek için 

Kutsal Ruhu'nun dökülmesiyle başlamıştır.  Dua edelim ve İsa'nın Kutsal Ruh'unu 

yaşamlarımıza, bölgemize dökmesini isteyelim ve insanların Hristiyan olduklarını 

görelim!  Bu aynı Kutsal Ruh, Müjde Topluluğu içindeki herhangi bir inanlı için 

dünya müjdeciliği için doldurmayı güçlendirdi, her zaman mevcuttur! 
 
Mevcut "işaretler ve harikalar", seller, depremler, kıtlıklar, kuraklık, savaşlar, savaş 

söylentileri gibi şeyler söz konusu olduğunda, Hıristiyanlar olarak bir açıklama 

sunabiliriz!  İsa'nın 1. gelişiyle başlayan "Son Günler"de yaşıyoruz  .  Bu, fırsatların 

en uzun günü (zamanı) olmaya devam eder, çünkü "Rab'bin adını çağıran herkes 

kurtulacaktır." 
 
ÇÜNKÜ ONU TANIYORUZ, ONU TANITMALIYIZ! 
 


