
APOSTOLİK EKİBİ TAMAMLAMAK! ELÇILERIN İŞLERI CH1:12-26 

 
RESİM 

The Twelve Disciples şarkısı! 
 
YENİDEN KAPAK!  
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, Luka'nın Müjdesi'nde 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, Luka - Elçilerin İşleri. 
 
Peki, Luka İncili'nde, İsa ile Kutsal Ruh arasındaki ilişki nedir? 

 
1. 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)  
2. Luka İncili, 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 kaldırsak ve "Pekala, Ruh dolu bir kişi var, onlar gibi ol" 
desek, yanlış kişi! Günahkârların hiçbirimiz mükemmel bir şekilde, sürekli olarak Kutsal 
Ruh'la dolu değiliz. Direnebiliriz (Elçilerin İşleri Ch7:51), yas tutabiliriz (Efes Ch4:30)), 
söndürebiliriz (1. Tez Ch5:19) ve zaman zaman Kutsal Ruh'a hakaret edebiliriz (İbraniler 
Ch10:29). Ama İsa "Kutsal Ruh'la doluydu", sürekli, mükemmel bir şekilde. (Luka Ch4:1)  
3. 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)  
4. 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. 
(Luka Ch4:14)  
5. 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 günah ve ölümden kurtarabilecek." Ve İsa der ki, "Ben buradayım. Bu 
benim. Hepinizin beklediği kişi benim, Rab'bin Ruhu üzerimde." (Luka Ch4:16-21)  



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)) 
 
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 yücelten hizmet 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). 
 
"Cep telefonunun yeniden şarj edilmesi" illüstrasyonunu hatırlıyor musunuz? İşte benim 
vardığım sonuç, Kutsal Ruh ile vaftiz edilmek, İsa Mesih'e iman eden birinin Mesih'i yücelten 
hizmet için olağanüstü bir güç kazandığı zamandır! 

 
Kutsal Ruh'un verilmesi, Tanrı'nın Krallığı'nın başlangıcının başlıca işaretidir! İsa 40 gününü 
havarilerle Luka İncili'ndeki öğretisinde merkezi bir tema olan Tanrı'nın Egemenliği (Ch1:3) 
hakkında konuşarak geçirdi – Ch4:43; Bölüm 6:20; Ch8:1+10; Bölüm 9:2+11; Bölüm 11:20; 
Bölüm 17:20-21; Ch18:16-17+24-25; Bölüm 21:31; Ch22:16 (24 bölümde 15 kez)! 
 
Tanrı'nın Krallığındaki güç, dünyevi krallıklardaki güçten farklıdır! Dünyevi liderlerin günahlı 
dünyevi gücün kötüye kullanımı yoluyla "dünyevi krallıklarını" korumaya veya genişletmeye 
çalıştıklarını gördüğümüzde, Tanrı'nın Krallığı çok farklı bir şekilde yayılır: 
 
1. Tanık aracılığıyla, askerler değil! 2. Savaş ilanı değil, barış müjdesi aracılığıyla! 3. Kutsal 
Ruh aracılığıyla, zorla değil! 4. propaganda değil, hakikat yoluyla! 5. eserlerle değil, gerçek 
imanla!  
 
Tanrı'nın Egemenliği'nin gücü, Kutsal Ruh'un insanların yüreklerinde çalıştığı, Tanrı'nın 
egemenliğini insanların yüreklerine geri getirdiği, O'nun kurtuluşu ve Rabliği'nde görülür! 
 
İLAHI DUA EKİBİ! V12-14 

Böylece İsa, dirilişinden itibaren 40 gün boyunca havarileriyle birlikte kalmıştı ve bu süre 
zarfında birçok insana göründü, bir keresinde aynı anda 500'den fazla kişiye göründü (1. 



Korintliler Ch15: 6), öğrencilerine Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın gücünü Yeruşalim'de 
beklemelerini emretti (Ch1: 4-8),  göğe geri yükselmeden önce (Ch1:9-11). 
13 – Burası üst kattaki son akşam yemeği (Luka Ch22:12) ve İsa'nın dirilişinden sonra 
görülmesi (Luka Ch24:33-36) için kullanılan aynı oda mıdır? 

 
V13-14 - Luka şimdi, Theophilus için, 11 öğrenciyi, Luka Ch6:12-16'da derlediği aynı listeyi 
(biraz farklı bir sırayla da olsa) listeler, dolayısıyla şarkı! On bir kadınla birlikte, muhtemelen 
Magdalalı Meryem'i de içeren kadınlar da vardır (Matta Ch27: 56, Ch27: 61, Ch28: 1; Markos 
Ch15:40, Ch15:47; Bölüm 16:1, Bölüm 16:9; Luka Ch8:2-3; Bölüm 24:10; Yuhanna Ch19:25, 
Ch20:18), Yoanna (Luka Ch3:27, Ch8:2-3, Ch24:10), Susanna (Luka Ch8:3), Yakup'un annesi 
Meryem ve boş mezarı bulan diğerleri (Matta Ch27:56, Ch28:8; Luka Ch24:10+22), İsa'nın 
annesi Meryem ve her zaman iman etmeyen kardeşleriyle birlikte (Markos Ch3:21, 31-34; 
Yuhanna Ch7:5)! 
 
V14 - Ne yapıyorlar? Dua! "Hepsi bir araya geldi ......", yani aynı anda sadece aynı yerde 
değil, John Stott bu birlikteliği tanımlamak için üç "A" kullanır ".... sadece toplanmanın ve ne 
için dua ettikleri konusunda anlaşmaya varmak için faaliyetin ötesine geçiyor gibi 
görünüyor" (John Stott Commentary on The Message of Acts, sf 53). Kilise duası için ne 
harika bir model, 5 - 9 Eylül tarihleri arasında 19:00 - 20:00 saatleri arasında Kilise duası için 
bize katılmayı taahhüt etmeyi düşünün.  
 
David Peterson, "Tanrı'nın Elçilerin İşleri'ndeki kurtarıcı eyleminin anlatısındaki hemen 
hemen her önemli dönüm noktasında duadan söz etmemiz dikkat çekicidir (örneğin, Bölüm 
1:24; Bölüm 8:14-17; Bölüm 9:11-12; Bölüm 10:4, 9, 30; Ch13:2-3)" (David Peterson, 
Havarilerin İşleri, sf118).  
 
Luka bizim için İsa'nın çok önemli karar verme zamanlarında da dua ettiğini kaydeder; 1. 
Luka Ch6:12-13 – 12 öğrenciyi seçmeden önce dua etmek 2. Luka Ch9:28-29 – Başkalaşım 
Dağı 3. Luka Ch22:40-46 – İsa Getsemane'nin Bahçesi'nde 

 
İLAHI GEREKLILIK EKİBİ! V15-20 

V16 Tamamlandı! Yeryüzünde "İlahi Gereklilik Ekibi" nedir, dediğinizi duyuyorum? Eh, 
oldukça basit, v16 "..... Kutsal Ruh'un uzun zaman önce konuştuğu Kutsal Yazılar'ın yerine 
getirilmesi gerekiyordu..." Tanrı'nın anlamı olan "İlahi" kelimesini ve kaçınılmaz ve 
vazgeçilmez anlamına gelen "zorunluluk" (ayet 21) kelimesini düşünürüz, biraz doğumdaki 
acı gibi, acı kaçınılmaz ve vazgeçilmezdir, çünkü lanetin bir parçasıdır! 
 
"İlahi ekibi" kim oluşturur? İlk olarak, İsa'nın yeryüzüne gelmesinden yaklaşık bin yıl önce 
Kral Davut'a bir peygamberlik veren Kutsal Ruh Tanrı. İkinci olarak, bu peygamberlik 
Mezmurlar'dan, yani Kutsal Yazılar'dan gelir! Petrus, 20. ayette doğrudan Mezmurlar 69:25 
ve 109:8'den alıntı yapar. "İlahi Gereklilik Ekibi"nin üçüncü bölümü, Tanrı'nın kendi 
yüreğinden sonra gelen bir adam olduğu için Tanrı'nın seçtiği Kral Davut'tur (1. Samuel 
Ch13:14). Ekibin dördüncü kısmı, yıkım için seçilen Yahuda'dır (Yuhanna Ch17:12), bize 
parayı sevdiği söylenir (Matta Ch26: 14-16; Luka Ch22:1-6; Yuhanna Ch12:4-6). 
 
Gereklilik nedir? Sadece bir peygamberliğin yerine getirilmesi değil (v16 + v21 - gelecekte ne 
olacağına dair bir kehanet), aynı zamanda: 1. Tanrı bir şeyler yapıyor! 2. Öğrenciler bunun ne 



olduğunu her zaman anlamadılar! 3. Olanları yorumlamak için Kutsal Yazılar'a, burada iki 
Mezmur'a ihtiyaç vardı! 
 
Yahuda'ya olanlar önceden haber verildi, Kutsal Yazılar'a kaydedildi ve sonra tamamen 
gerçekleşti! 
 

Petrus iki Mezmur'dan iki ayet kullanır, 69:25 ve 109:8. İlk Mezmur aracılığıyla, Yahuda'ya ne 
olduğunu, iltica ettiğini ve öldüğünü görürüz, ikinci Mezmur'da onun değiştirilmesi 
gerektiğini görürüz! Yahuda, parayı Kurtarıcı'yı sevdiğinden daha çok seven (Yuhanna 
Ch12:4-6), tövbeden ziyade pişmanlıkla dolu (Matta Ch27:3-10) ve hayatını korkunç bir 
şekilde, yalnız ve cehenneme yazgılı olarak sona erdiren kötü ve aldatıcı bir insandı 
(Mezmurlar 69:25)! 
 

John Stott, "Mezmur 69, Yeni Ahit'te İsa'ya beş kez uygulanır. Bu kitapta, masum bir acı 
çeken kişi, düşmanlarının kendisinden sebepsiz yere nasıl nefret ettiğini ve ona hakaret 
ettiğini (Mezmurlar 69:4) ve Tanrı'nın evi için nasıl bir gayretle tüketildiğini (Mezmurlar 69:9) 
anlatır. Bu ayetlerin her ikisi de Yuhanna'nın Müjdesi'nde, 4. ayette İsa'nın Kendisi 
tarafından (Yuhanna Ch15:25) ve 9. ayette havarileri tarafından (Yuhanna Ch2:17) 
alıntılanırken, Pavlus bu Mezmur'dan iki kez İsa'ya atıfta bulunur (Romalılar Ch11:9-10; 
Bölüm 15:3). Mezmurcu, kitabın sonuna doğru (Mezmurlar 69:24), Tanrı'nın yargısının bu 
kötü ve cezasız insanların üzerine düşmesi için bir dua eder. Petrus bu metni bireyselleştirir 
ve Tanrı'nın yargısının gerçekten üzerine düştüğü Yahuda'ya uygular: Onun yeri terk edilsin; 
içinde oturacak kimse olmasın (20a).  
 

Mezmur 109 da benzerdir. Gerekçesiz bir şekilde yazardan nefret eden, iftira atan ve ona 
saldıran "kötü ve aldatıcı adamlar" ile ilgilidir. Sonra belirli bir kişi, belki de elebaşı seçilir ve 
Tanrı'nın onun hakkındaki yargısı istenir (Mezmurlar 109:8); Onun liderliğinin yerini bir 
başkası alsın (20b). Bu ayet de, Dr. Longnecker'in "benzer öznenin yaygın olarak kabul gören 
dışsal ilkesi" olarak adlandırdığı şey üzerine, Petrus Yahuda'ya uygulanır" (John Stott 
Commentary on The Message of Acts, sf57).  
 

İLAHI TEMEL APOSTOLIK TAKIMI! V21-26 sürümü 

Bir elçi olmak için, hangi dört şey gerekliydi?  
• İsa tarafından seçilmek (ayet 2 + ayet 24-26)  
• İsa'nın yaşamının ve dirilişinin tanıkları olmak (ayet 3 + ayet 21-22)  
• İsa tarafından görevlendirilecek (ayet 8 + ayet 22-25)  
• Kutsal Ruh'un gücünü İsa aracılığıyla almak (ayet 5 + ayet 14) 
 

Bu yüzden Misyon Kilisesi'nde, bugün havarilerin olmadığını teşvik edeceğiz, çünkü İsa'nın 
dirilişinin görgü tanıkları yok, ancak Kilise'nin ekilmesini ve güçlendirilmesini içeren 
"apostolik hizmet" için yer olduğunu kabul ediyoruz. Ayrıca, diğer Kiliselerin bugünün 
Kilisesi'nde elçiler olduğunu iyi bir şekilde destekleyebileceğini de kabul ediyoruz!  
 
"Lutların Atılması"ndan önce, elçiler, Kutsal Yazılar'dan başka bir kişiye ihtiyaç duyulduğunu 
anladılar, kendilerine ve Yahuda'ya atfedilen aynı şartları yerine getirdiler, dua ettiler ve 
Tanrı'nın tüm yürekleri bildiğini bilerek, "Kura Dökün". Kutsal Yazılar'da gördüğümüz 



"lotların dökümü", Levililer Ch16:8 (Günah Keçisi); Sayılar Ch26:55 (Kara); Süleyman'ın 
Özdeyişleri Ch16:33 (Kararlar Rab'bindir); Yunus Ch1:7 (Felaketin suçu kimdir). 
 
Elçiler, görgü tanıklarının anlatımlarıyla, İncil'in garantörleri haline gelirler! Bu elçiler, İsrail'in 
12 kabilesini yargılayacakları için onurlandırılmalıydılar (Luka Ch9: 1-6 + Ch22: 28-30, "temel 
elçiler" olmanın yanı sıra (Vahiy Ch21: 14)! 12 kabilenin başarısız olduğu yerde, 12 havari İsa 
için görevlerinde başarılı olacaklardır!  
 
UYGULAMA 

Belki de diğer Hıristiyanlarla dua etmek söz konusu olduğunda dua etme rolümüzü 
yansıtmanın zamanı geldi, değişmesi gereken bir şey var mı?  
Kutsal Yazılar bugün hala konuşmaktadır, Tanrı'nın O'nun için önemli olan şeyler hakkında 
bilmemizi istediği her şey Kutsal Kitap'ta bulunabilir.  
Havarilerin 12. elçiyi atadıklarında Tanrı'nın isteğini nasıl aradıkları hakkında ne 
öğrenebilirsiniz?  
Havari olmayabiliriz, ama yine de tanıklarız. 
 
 


