
TANRI'NIN KRALLIĞININ RESTORASYONU! ELÇILERIN İŞLERİ CH1:6-11 

 
RESİM 

Edith Cavel, 1915'te Birinci Dünya Savaşı sırasında Belçika'yı işgal eden Alman kuvvetleri 
tarafından askeri mahkemeye çıkarılan ve idam edilen öncü bir İngiliz hemşireydi. Suçu, 
Alman hatlarının arkasında sıkışıp kalmış yaklaşık 200 Müttefik askerini barındırmak ve onları 
güvenli bir yere götürmek için Belçika direnişiyle birlikte çalışmaktı. İdam mangası tarafından 
infaz edilmesi, dünya çapında kınanmasına neden oldu. İngiltere'de ordu alımında bir artışa 
neden oldu ve ABD'yi savaşa girmeye teşvik eden faktörlerden biri olduğu düşünülüyor.  
 

200 erkeğin Hollanda sınırına ulaşmasına yardım ettiğini itiraf etti ve 11 Ekim'de ölüme 
mahkum edildi. O akşam Brüksel'de kalan tek İngilizce konuşan bakanla birlikteliği vardı. Ona 
dedi ki, '... Ölümü o kadar sık gördüm ki, benim için garip ya da korkutucu değil... (ama) 
Tanrı'yı ve sonsuzluğu göz önünde bulundurduğumda olduğu gibi durarak, vatanseverliğin 
yeterli olmadığını anlıyorum. Kimseye karşı nefret ya da acı duymamalıyım." Bir kahraman ve 
şehit olarak hatırlanacağını söylediğinde, 'görevini yapmaya çalışan bir hemşire olarak' 
hatırlanmak istediğini söyledi. 12 Ekim'de şafak vakti Edith Cavel, bir Alman idam mangası 
tarafından idam edildi.  
 

Tanrı'nın Krallığının vatandaşları, Kutsal Ruh'un gücü ve varlığı aracılığıyla, Krallık değerlerine 
tanıklık ederler! Edith Cavell de bu vatandaşlardan biri! 
 
YENİDEN KAPAK!  
1. 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."  
2. Daha sonra, Musa İsraillileri Mısır'dan Vaat Edilen Topraklar'a doğru götürdükten 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.  
3. Kenan'a uzun zamandır beklenen girişlerinin arifesinde, Tanrı Musa'ya keşif yapabilmeleri 
için ülkeye casuslar göndertti. 40 gün ve gece boyunca ülkeyi gözleyerek geçirdiler, sonra 
geri döndüler ve buldukları her şeyi bildirdiler (Çölde Sayım Ch13:25).  
4. Davut ve dev Goliath'ın ünlü öyküsünde, Tanrı'nın halkı, Davut kardeşleri için ekmekle 
savaş alanına gönderilmeden ve halkı için savaşacak olanın kendisi olduğuna karar vermeden 
önce Golyat'tan 40 gün boyunca alay ve meydan okumaya katlanır (1. Samuel Ch17: 16).  
5. Peygamber İlyas 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.  
6. Yunus'un isyanından sonra, Tanrı'nın gazabı hakkında Dokuzlular'a kehanet etti ve onlara 
40 gün içinde yok edileceklerini söyledi (Yunus Ch3: 4).  
7. O zamandan çok, çok uzun 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). 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'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'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)  
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. 
Bakın, bakanlığın programları var, ama iktidar olmadan hiçbir şey yapmaz. (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 günahtan 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 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. 
 
TANRI'NIN KRALLIĞI! V6 sürümü 

Krallık nedir? Bir bölge mi? Bir lider? Bir güç mü? Bir halk? 

 
Havarilerin/havarilerin sorusundan anlaşılacağı gibi, onlar hala İsa'nın İsrail'i, Kralını, 
Krallığını (topraklarını) ve vatandaşlarını (sadece Yahudileri) restore etmesini 
düşünüyorlardı. Tanrı'nın Krallığı belirli bir alana sahip herhangi bir haritada bulunamaz! 
Aslında Tanrı'nın Krallığı'nı İsrail Krallığı ile karıştırıyorlardı! Öğrenciler anlamadılar! Hala 
İsrail'in Kralı, Krallığı ve Yahudi Vatandaşları ile eski ihtişamına kavuşmasını düşünüyorlardı! 
 
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)! 
 
KRALLIK VATANDAŞLARI! V7-8 sürümü 

Zamanlar ve tarihler – Baba, kendi otoritesiyle sadece bilir (Markos Ch13:32) ve "zamanlar 
ve tarihler" O'nun planını oluşturur! Havarilerin, ne kadar uzun veya kısa olursa olsun, İsa'nın 
"Parousia" olarak da bilinen ikinci gelişiyle ilgilenmelerine gerek yoktur. Bu dönemin 
Tanrı'nın Krallığı'nın yayılmasıyla dolu olmasını sağlayan "Pentekost + Parousia" arasındaki 
zaman konusunda endişelenmeleri gerekiyor! 
 
Güç - 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! 
  
Tanıklar – Kudüs'ten başlayarak Yahudiye, Samarya ve dünyanın sonuna kadar giderek artan 
halklar, uluslar ve nesiller çemberlerini içerir. Krallık misyonu "Yerel, Ulusal, Uluslararası" dır. 
 
KRALLIĞIN KRALI! V9-11 

John Stott'a göre, Luka İncili ve Elçilerin İşleri Kitabı, İsa'nın göğe yükselişini çevreleyen 5 
benzerliğe sahiptir: 
 
1. Her ikisi de İsa'nın göğe yükselişinin, O'nun elçilere O'nun şahidi olmaları için verdiği 
görevi izlediğini söyler.  
2. Her ikisi de Kudüs'ün dışında ve doğusunda, Zeytin Dağı'nda bir yerde gerçekleştiğini 
söylüyor.  
3. Her ikisi de İsa'nın "cennete alındığını" söyler, diriliş gibi yükselişin O'nu ilk kez ölümden 
dirilten ve O'nu cennete yücelten Baba'nın bir eylemi olduğunu gösteren pasif ses. 
Chrysostom'un dediği gibi, "kraliyet arabası O'nun için gönderildi".  
4. Her ikisi de elçilerin daha sonra "Yeruşalim'e döndüklerini" söyler, İncil "büyük bir 
sevinçle" ekler.  
5. Her ikisi de, Rab'bin açık emrine ve vaadine uygun olarak Ruh'un gelmesini beklediklerini 
söylüyorlar. (John Stott Elçilerin İşleri Kitabının Mesajı Üzerine Yorum, sf46) 
 
V9 - Bulut – Bulut! Luka bizim için daha önce Luka Ch21:27'de "İnsanoğlu'nun bir bulutun 
içinde güç ve büyük bir görkemle geldiğini görecekler" sözünü kaydetmişti. Onları 
gözlerinden gizleyen (Ch1:9), daha önce O'nu ve Başkalaşım Dağı'ndaki üç yakın elçiyi sarmış 
olan (Luka Ch9:34) ve Eski Ahit boyunca Yehova'nın görkemli varlığının sembolü olan aynı 
bulut, O'nun gidişinin olduğu gibi gelişinin arabası olacaktı. 
 
V10 - Beyaz giyinmiş adamlar - İsa'nın doğumunu bildiren melekler vardı - Luka Ch1: 26; 
Melekler O'nun doğumunda hazır bulundular – Luka Ch2:9-10 + Luka Ch2:13-15; O'nu 
Getsemane'nin bahçesinde güçlendirdi – Luka Ch22:43; Dirilişini ilan etti – Luka Ch22:43; 
Meleklerin O'nun yükselişinde hazır bulunmaları tamamen uygundur! 
 
V11 - Aynı İsa - O kişisel, yüceltilmiş insan doğası ve bedensel formuyla, ancak tamamen 
sonsuz Evlat olarak geri dönecek! 
 
Aynı şekilde – Onun geri gelişi Parousia, görünür ve görkemli olacak! 
 
UYGULAMA 

Bir elçi olmak için, hangi dört şey gerekliydi?  
• İsa tarafından seçilmek (ayet 2)  
• Dirilmiş İsa'nın tanıkları olmak (ayet 3)  
• İsa tarafından görevlendirilmek üzere (ayet 4)  
• Kutsal Ruh'un gücünü İsa aracılığıyla almak (ayet 5) 



 
Bu yüzden Misyon Kilisesi'nde, İsa'nın dirilişinin tanıkları olmadığı için bugün havarilerin 
olmadığını teşvik edeceğiz, 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! 
 
Siz de, bir Hristiyan olarak, bir Krallık kurucusu olabilirsiniz! 
 
Tanrı'dan, Krallık tanıklığı, Krallık inşası ve Krallığın restorasyonu için güç almak üzere sizi 
Kutsal Ruhu ile doldurmasını istemeye devam edin! 

 
 


