
İSA DÜNYEVI HIZMETINDEN GÖKSEL HIZMETINE GEÇER! ELÇILERIN İŞLERİ CH1:1-5 

 
RESİM 

Devamı! Farklı film devam filmlerini kim adlandırabilir? Ian? 

 
İSA'NIN HIZMETI BAŞLIYOR! V1-2 

Luka'dan Yeni Ahit'te sadece üç kez bahsedilir ve elçi Pavlus'un yazıları aracılığıyla her 
seferinde Luke'un, Koloselilerin Ch4:14 (sevgili dostum Doktor Luka), Filimon 24'ün (çalışma 
arkadaşım) ve 2 Timoteos Ch4:11'in nitelikleri hakkında bir şeyler öğreniriz. Luka hakkında 
ne öğreniyoruz? O, bir sağlık görevlisi olmanın yanı sıra, Paul ve diğerleri için sevgili bir 
arkadaştır! Pavlus tarafından müjdede bir işçi olarak kabul edilir ve Pavlus'un her iki hapis 
cezası için Roma'da bulunduğu gibi, sonuna kadar sadık bir arkadaş, yardımcı ve teşvik edici 
olarak kalır! 
 
Onunla ilk kez Troas'ta karşılaşıyoruz ve burada Pavlus, Silas ve Timoteos'a ikinci misyonerlik 
yolculuğunda katılıyor (Elçilerin İşleri Ch16:10), "biz"e dikkat edin. Orada din değiştirmiş ve 
misyoner ekibine bir tür kurmay doktor olarak katılmış olabilir. 
 
Yukarıdaki referansların yanı sıra, Luka tarafından da yazılan Elçilerin İşleri Kitabı'nda, 
Pavlus'un Elçilerin İşleri Ch15:36 – Ch18:22'den kapsanan ikinci misyonerlik yolculuğu 
sırasında, biz/ABD hesaplarında ondan bahsedilir. Son olarak, Pavlus'un Elçilerin İşleri 
Ch20:15'teki üçüncü misyonerlik yolculuğunda bir keresinde ondan bahsedilir, burada 
Luka'nın Pavlus'un müjdeyi yaymak için topladığı ekibin bir parçası olduğunu ve Luka'yı bir 
müjdeci yaptığını toplayabiliriz! Hem Luka İncili'nde hem de Elçilerin İşleri Kitabı'nda yer alan 
yazıların hacmi, Luka İncili'ni sadece en büyük olmakla kalmaz, aynı zamanda Elçilerin İşleri 
ile birleştiğinde, Luka hacim bakımından tüm Yeni Ahit'in en büyük katkıcısıdır. 
 
Luka, Filistin'deki iki yılı da dahil olmak üzere tüm bu seyahatlerde İsa'nın işleri ve sözleri 
ve kilisenin ilerlemesi hakkında notlar alıyor. Son olarak, Tanrı onu, elçi Pavlus da dahil 
olmak üzere diğer Yeni Antlaşma yazarlarının yazdıklarından daha fazla Yeni Ahit'i 
oluşturan iki ciltlik bir eser yazmaya yönlendirir. 
 
Luka İncili'nde onu arkadaşına "en mükemmel Theophilus" u yazarken buluruz ve ruhsal 
refahı hakkında o kadar endişelidir ki, İsa Mesih'in İncil'ini açıkça ortaya koyar. Yazarken, 
Theophilus'un henüz kurtarılmamış olduğu İncil'in, Luka'nın kendisinden nasıl bahsettiğini 
fark etmesi muhtemeldir, çünkü Luka'nın bir Hristiyan'ı aynı şekilde selamlaması pek olası 
değildir. Theophilus, Luka'nın yalnızca Yahudiye'nin valileri Felix (Elçilerin İşleri Ch23:26) ve 
Festus (Elçilerin İşleri Ch26:25) gibi Romalı yetkililer için kullandığı "en mükemmel" unvanı 
nedeniyle muhtemelen bir tür Romalı görevlidir. Theophilus'un İsa ve kilise hakkında bazı 
bilgileri vardı, ama bu açık, kesin ve eksiksiz değildi. Luka'nın amacı, İsa'nın yaptıklarının ve 
söylediklerinin ve ardından kilisenin dünyadaki ilerleyişinin ona sadık bir anlatımını vermekti. 
 
Ancak, Luka'nın Elçilerin İşleri Ch1:1'de Theophilus'a nasıl hitap ettiğine bakın, bu çok farklı. 
Muhtemelen farklıdır çünkü Theophilus şimdi yeniden doğmuştur! 
 
Dr. Luke inanılmaz bir adam! İsa'nın yaşamının, ölümünün, gömülmesinin, dirilişinin görgü 
tanığı değildi. Daha çok araştırmacı bir muhabir gibiydi. Dışarı çıkacak bir adamdı ve 



araştıracaktı. Bu yüzden, İsa'yı tanıyanlarla, onunla birlikte büyüyen çocuklarla, hala hayatta 
olan aile üyeleriyle konuşmaya giderdi. 
Pavlus'un vaaz ettiği, Petrus'un vaaz ettiği ve kiliselerin toplandığı yerlere gider ve 
araştırmacı bir muhabirin işini yapardı: görgü tanıklarıyla konuşur, sözlü geleneği toplar, 
orada bulunan herhangi bir kanıta bakar ve Luka kitabındaki İsa'nın hikayesini ve İsa'nın 
halkının Elçilerin İşleri kitabında toplamaya ve biriktirmeye çalışırdı. 
 

Paul ile çok yakın arkadaştı. Elçilerin İşleri kitabını birlikte okurken, Pavlus'un "Buraya gittik 
ve şunu yaptık ve şunu yaptık" dediği bazı pasajlar göreceksiniz ve merak ediyorsunuz, 
"Pekala, Pavlus'un kim olduğunu biliyorum. Bay 'Biz' kimiz?" Bay "Biz" Dr. Luke olurdu. Dr. 
Luke, Pavlus'un yol arkadaşıdır. Paul ile arkadaştır. Sanırım aslında Pavlus'un kişisel doktoru 
da olabilirdi. Paul dövülürken, gemi kazası geçirirken, evsizleşirken, hapsedilirken, bir doktor 
yardım edecekti. Ve yanında Dr. Luke var. Ve böylece, orada Paul ile seyahat ediyor ve neler 
olduğunu görüyor ve neler olduğunu kaydediyor. O, İsa'nın yaptıklarına bakmak için geri 
dönme işini yapan araştırmacı gazeteci ve aynı zamanda Pavlus'un gibi liderlerle Kutsal Ruh 
aracılığıyla neler olup bittiğini kaydeden bir görgü tanığıdır. 
 

Şimdi, Luka ve Elçilerin İşleri Yeni Ahit'in iki kitabıdır, ancak birlikte Yeni Ahit'in çoğunluğunu 
oluştururlar. Luka, Yeni Ahit'in büyük bir kısmını çok uzun bir süre yazar. Yeni Ahit'teki en 
fazla sayıda kitap, yine Luka'nın arkadaşı olan Pavlus tarafından yazılmıştır. Ve böylece, Luka, 
bir dereceye kadar, Yeni Ahit'in büyük çoğunluğuna -neredeyse tamamına- karışmıştır! 
 

İSA'NIN HIZMETI DEVAM EDIYOR! V3 Sürümü 

İsa, öğrencileriyle "Tanrı'nın Egemenliği" hakkında konuşmaya devam ediyor, Müjdeler'de 
kullanıldığında Tanrı'nın İsa aracılığıyla kurtarıcı ve egemen eylemini ifade eden bir ifade ve 
şimdi öğrencilerde çalışan Kutsal Ruh'un gücüyle devam edecek olan aynı temadır (Ch8: 12, 
Ch14: 22,  Ch19:8, Ch20:25, Ch28:23 + 31). 
 

Kutsal Kitap, bir dizi referansta "40 gün ve gece" zaman aralığını not eder. Örneğin, Yaratılış 
Ch7:4+12 bize Tanrı'nın dünyanın kötülüğünden o kadar rahatsız olduğunu söyler ki, 
gemideki doğru birkaç kişi hariç, tüm yaşamı yok etmeyi planlamıştır ve "yağmur yeryüzüne 
kırk gün kırk gece yağdı." 

 

Daha sonra, Musa İsraillileri Mısır'dan Vaat Edilen Topraklar'a doğru yönlendirdikten sonra, 
Tanrı onu "kırk gün kırk gece boyunca ekmek yemeden veya su içmeden" Sina Dağı'nın 
tepesine çağırdı (Mısır'dan Çıkış Ch34:28). Orada, Tanrı Musa'ya antlaşmasını, Rab ile uyum 
içinde yaşayabilmeleri için On Emir'i verdi. 
 

Daha sonra, Musa İsraillileri Mısır'dan Vaat Edilen Topraklar'a doğru yönlendirdikten sonra, 
Tanrı onu "kırk gün kırk gece boyunca ekmek yemeden veya su içmeden" Sina Dağı'nın 
tepesine çağırdı (Mısır'dan Çıkış Ch34:28). Orada, Tanrı Musa'ya antlaşmasını, Rab ile uyum 
içinde yaşayabilmeleri için On Emir'i verdi. 
 

Daha sonra, Musa İsraillileri Mısır'dan Vaat Edilen Topraklar'a doğru yönlendirdikten sonra, 
Tanrı onu "kırk gün kırk gece boyunca ekmek yemeden veya su içmeden" Sina Dağı'nın 
tepesine çağırdı (Mısır'dan Çıkış Ch34:28). Orada, Tanrı Musa'ya antlaşmasını, Rab ile uyum 
içinde yaşayabilmeleri için On Emir'i verdi. 
 



İlyas peygamber kötü kraliçe İzebel'den kaçtığında, Horeb Dağı'na ulaşana kadar 40 gün ve 
gece seyahat etti (1. Krallar Ch19:8). Orada, bir mağaranın sığınağında, Tanrı'yı duydu - güçlü 
rüzgarda, depremde veya ateşte değil, yumuşak bir fısıltıyla. 
Yunus'un isyanından sonra, Tanrı'nın Dokuzlular'a gazabı hakkında peygamberlik etti ve 
onlara 40 gün içinde yok edileceklerini söyledi (Yunus Ch3:4). O zamandan yıllar sonra, 
Kutsal Kitap bize, vaftizinden sonra İsa'nın Kutsal Ruh tarafından Şeytan tarafından 
denenmek üzere çöle yönlendirildiğini söyler. 40 gün ve gece oruç tuttu ve şeytan İsa'yı 
açlığı ve görünür zayıflığı içinde orada denendi (Matta Ch4:2). 
 

İSA'NIN KUTSAL RUH VE ELÇILER ARACILIĞIYLA HIZMETI! Sürüm 4-5 

Kutsal Ruh'un gücünü, İsa'nın yaşamından ayrı olarak anlayamayız. İsa'nın yaşamına 
bakmadıkça, Ruh'la güçlendirilmiş bir yaşam sürmenin ne anlama geldiğine dair hiçbir örnek 
yoktur. Ve böylece, Luke'un bize söylediği şey budur. "Tamam, İsa Kutsal Ruh'un gücüyle 
yaşadı" der. Günahsız yaşar, günahımız için ölür, günahımız için dirilir, kırk gün boyunca 
bunu kanıtlar ve halkına şöyle der: "Henüz hizmet etmeye gitmeyin. Beklemek. Güce 
ihtiyacınız var. Kutsal Ruh senin benim gibi olmana neden olmak için geliyor." Bu yüzden ilk 
kitap ve ikinci kitap birlikte gider. 
 

Peki, Luka kitabında, İsa ile Kutsal Ruh arasındaki ilişki nedir?  
 

1. İsa, annesi Meryem'deki Kutsal Ruh'un gücü tarafından tasarlandı. İsa'nın anlayışı, bir 
insan olarak insanlık tarihine girişi, Kutsal Ruh'un gücüyle oldu. (Luka Ch1:35)  

2. İsa'nın vaftizinde, Baba Tanrı gökten konuşur. Bütün Üçlü Birlik oradadır. "Bu benim 
Oğlum, ondan çok memnunum." İşte İsa, Tanrı'nın Oğlu, Üçlü Birlik'in ikinci üyesi sudan 
çıkıyor. İsa'nın üzerine kim iner? Kutsal Ruh güvercin şeklinde. Bu, İsa'nın Kutsal Ruh 
tarafından meshedildiğini, Kutsal Ruh tarafından yaşadığını, Kutsal Ruh tarafından 
doldurulduğunu, Kutsal Ruh tarafından güçlendirildiğini, tüm yaşamının Kutsal Ruh'un 
gücüyle olduğunu herkese açık bir şekilde göstermek içindir. Bu yüzden bu halka açıktı, 
böylece herkes onu görebiliyordu. Bakın, İsa bunu zaten biliyordu. Bu İsa'nın anlayışı için 
değildi; bu bizim anlayışımız içindi. (Luka Ch3:21-22)  

3. Luka'nın kitabı, İsa'nın "Kutsal Ruh'la dolu" olduğunu söylemeye devam eder. Kaçınız "Ruh 
dolu bir hayat yaşamalısınız" sözünü duydunuz. Bu doğru. Bunun neye benzediğini biliyor 
musun? Isa. Ne zaman bir başkasını yukarı kaldırsak ve "Pekala, Ruh dolu kişi var, onlar gibi 
ol" dediğimizde, yanlış kişi. Günahkârların hiçbirimiz mükemmel bir şekilde, sürekli olarak 
Kutsal Ruh'la dolu değiliz. Direniriz (Elçilerin İşleri Ch7:51), yas tutarız (Efes Ch4:30)), 
söndürürüz (1. Tez Ch5:19) ve zaman zaman Kutsal Ruh'a hakaret ederiz (İbraniler Ch10:29). 
Ama İsa "Kutsal Ruh'la doluydu", sürekli, mükemmel bir şekilde. (Luka Ch4:1)  

4. Luka İncili, "Ruh tarafından yönetildiğini" söyler. Böylece, İsa buraya gider çünkü Ruh'un 
onu yönlendirdiği yer burasıdır. Bu insanlara öğretiyor, bu insanlara önderlik ediyor, bu 
şeytanları kovuyor, bu kalabalığın üzerine dua ediyor. Neden? Çünkü O, Kutsal Ruh 
tarafından yönetilmektedir. (Luka Ch4:1)  
5. Luka İncili'nde "Ruh'un gücünde" geldiğini okuduk. Nasıl öğretti? Kutsal Ruh'un gücünde. 
Şeytanları nasıl kovdu? Kutsal Ruh'un gücünde. Kör olanlara nasıl görüş verildi? Çünkü Kutsal 
Ruh tarafından yetkilendirilmişti. O, Kutsal Ruh'un gücüyle, için, Kutsal Ruh'un gücüyle geldi. 
Bakın, bakanlığın programları var, ama iktidar olmadan hiçbir şey yapmaz. (Luka Ch4:14) 
 

  



6. Luka İncili, "Kutsal Ruh'ta sevindiğini" söyler. Sevinç duyduğunda, kutladığında, bunun 
nedeni Rab'bin sevincinin onun gücü olmasıydı. Onun içindeki Kutsal Ruh'tu ve onu 
yüceltmeye, ibadet etmeye, zevk almaya, tapınmaya, teşekkür etmeye, Baba Tanrı'yı 
kutsamaya neden oldu. (Luka Ch10:21))  

7. Hizmetinin başlarında, bir sinagoga girer, Yeşaya kitabını, Yeşaya 61:1–2'yi açar ve okur. 
Ne okuduğunu hatırlıyor musun? Şunu okur: "Rab'bin Ruhu, iyi haberleri vaaz etmek ve 
esirleri serbest bırakmak için üzerimdedir." Ve sonra onu kapattı ve şöyle dedi: "Bugün, bu 
Kutsal Kitap sizin işitmenizde yerine getirildi." Yeşaya yedi yüz yıl önce yazdı ve şöyle dedi: 
"Gelecek olan biri var ve Rab'bin Ruhu onun üzerinde oturacak, böylece iyi haberi vaaz 
edebilecek ve esirleri günahtan ve ölümden kurtarabilecek." Ve İsa der ki, "Ben buradayım. 
Bu benim. Hepinizin beklediği kişi benim, Rab'bin Ruhu üzerimde." (Luka Ch4:16-21)  

 

Kutsal Ruh ile vaftiz edilmenin özü nedir? Rüzgarın sesi, ateşin dilleri, diğer diller, övgü 
sözleri, kehanetler, rüyalar ve vizyonlar mı? Kutsal Ruh'la vaftiz olmanın ne anlama 

geldiğinin özüne ulaşabilir miyiz, yoksa tüm bunları içermesi mi gerekiyor? 

 

Bence Kutsal Ruh ile vaftiz edilmenin özü, zaten inanlı olan bir kişinin Mesih'i yüceltmek için 
olağanüstü ruhsal güç almasıdır. Bu öğrencilerin zaten yeniden doğduklarına, din 
değiştirdiklerine ve Kutsal Ruh'un içlerinde yaşadığına inanmak için iyi nedenler vardır 
(Yuhanna Ch13:10; Bölüm 15:3; Romalılar Ch8:9). Fakat bundan daha da önemlisi, 
havarilerin yeni doğuşu ve din değiştirmesi konusunun Elçilerin İşleri Ch1 + Ch2'de hiç göz 
önünde bulundurulmadığı gerçeğidir. İsa, "Yeniden doğana veya dönüştürülene veya 
Mesih'in bedenine konana kadar Yeruşalim'de bekleyin" demez. Dedi ki, "Ama sen güç 
alacaksın..." O, "Kutsal Ruh üzerinize geldiğinde Mesih'in bedenine üyelik alacaksınız" 
demez. "Ama Kutsal Ruh üzerinize geldiğinde güç alacaksınız" der. 
 

Bu yüzden "Ruh" ile doldurmak, "...... Kutsal Ruh ile vaftiz edildi." ve bu "vaftiz" fikri 
neredeyse her zaman Elçilerin İşleri kitabındaki bu olağanüstü hizmet gücüyle ilişkilendirilir. 
Elçilerin İşleri Ch2:4'te Ruh'la vaftiz gerçekleştiğinde, Luka'nın şöyle dediğine dikkat edin: 
"Hepsi Kutsal Ruh'la doluydu..." Bu doyumun etkisi, Mesih'in gerçeğine güçlü ve hatta 
mucizevi bir tanıklıktı ve 3.000 kişinin din değiştirmesiyle sonuçlandı (Elçilerin İşleri Ch2:41). 
 

Bu yüzden burada vardığım sonuç, Kutsal Ruh ile vaftiz edilmenin, İsa Mesih'e iman eden 
birinin Mesih'i yücelten hizmet için olağanüstü bir güç kazanması olduğudur. 
 

Bir elçi olmak için, hangi dört şey gerekliydi? 

 

1. İsa tarafından seçilmek (ayet 2) 
2. Dirilmiş İsa'nın tanıkları olmak (ayet 3) 
3. İsa tarafından görevlendirilmek üzere (ayet 4) 
4. Kutsal Ruh'un gücünü İsa aracılığıyla almak (ayet 5) 
 

UYGULAMA 

Luka Kitabı ile Elçilerin İşleri arasındaki bağlantıyı nasıl tanımlarsınız? 

Luka, Theophilus'a İsa'nın hayatta olduğuna dair hangi kanıtı sağladı? 

Kutsal Kitap'ta 40'ın önemi nedir? 

Elçi olmanın şartları nelerdir? 

Günümüz havarileri var mı? Neden? Neden olmasın? 


