
SIRADAN İNSANLAR, OLAĞANÜSTÜ TANRI VE SÖZÜN İLERLEMESİ! 
 

ARKA PLAN 
"Havarilerin İşleri başlangıçta iki ciltlik bir eserin ikinci bölümü olarak yazılmıştır 
ve eğer eseri anlamak istiyorsak, Luka'nın İncil'i ile ayrılmaz ilişkisi akılda 
tutulmalıdır. İki ciltlik eserin önsözü (Luka Ch1:1-4) aslında yazarların niyetinin 
"aramızda yerine getirilen şeylerin bir açıklamasını" yazmak olduğunu öne 
sürüyor – Vaftizci Yahya'nın doğumundan İyi Haber'in Roma'ya girişine kadar 
uzanan şeyler. Ve ikinci cildine başlarken (Elçilerin İşleri Ch1:1) vurgulu fiil 
"başladı" (erxato) kullanımı, "İsa'nın tüm bu sözleri" arasındaki paralelliği kurar. 
İncil'inde kaydedildiği gibi "yapmaya ve öğretmeye başladı" ve Elçilerin 
İşleri'nde gösterildiği gibi Kilisesi'nde yapmaya ve öğretmeye devam ettiği 
şeyler" (Richard Longenecker'den alıntı, Elçilerin İşleri Üzerine Yorum, sf231-
232). 
 
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 (işçi arkadaşım) ve 2 Timoteos Ch4:11'in nitelikleri 
hakkında bir şeyler öğreniriz. 
 
Luka hakkında ne öğreniyoruz? Bir sağlık görevlisi olmasının yanı sıra, Paul ve 
diğerleri için sevgili bir arkadaştır! Pavlus tarafından Kutsal Kitap'a uygun bir 
işçi olarak kabul edilir ve Pavlus'un her iki hapis cezası için Roma'da olduğu gibi, 
sonuna kadar sadık bir arkadaş, yardımcı ve teşvik edici olmaya devam eder! 
 
Yukarıdaki referanslara ek olarak, yine Luka tarafından yazılan Havarilerin İşleri 
Kitabı'nda, Pavlus'un ikinci misyonerlik yolculuğu sırasında, Elçilerin İşleri 
Ch15:36 – Ch18:22'de ele alınan bize/ABD'deki anlatımlarına değinilmiştir. Son 
olarak, üçüncü misyonerlik yolculuğunda bir kez bahsedilir. Pavlus'un Elçilerin 
İşleri Ch20:15'te bulunduğu yerde, Luka'nın Müjde'yi yaymak için topladığı 
ekibin bir parçası olduğunu ve Luka'yı bir müjdeci yaptığını anlayabiliriz! 
 
Luka, Filistin'deki iki yılı da dahil olmak üzere tüm bu seyahatlerde İsa'nın 
işleri ve sözleri ve kilisenin ilerlemesi hakkında notlar alıyor. Nihayet 
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. 
 



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. 
 
DIKKATLI SORUŞTURMA! 
Luka Ch1:1-4 - İlk kitabında, ikinci kitabı "Havarilerin İşleri"nin başında "eski 
kitap" olarak adlandırdığı "Luka İncili"nde, her ikisi de aynı edebi Yunan 
tarzında yazılmış olan iki yazı arkadaşı "Theophilus" için bir çift oluşturur. Luka, 
arkadaşı Theophilus için yaptıklarını nasıl yazdığını şöyle kaydeder:  
 
Luka Ch1:1-4 – Luka arkadaşına "en mükemmel Theophilus"u yazıyor ve ruhsal 
iyiliği konusunda o kadar endişeli ki, İsa Mesih'in Müjdesi'ni açıkça ortaya 
koyuyor. Müjde'yi yazarken Theophilus'un henüz kurtarılmamış olması 
muhtemeldir, Luka'nın ondan nasıl bahsettiğine dikkat edin, çünkü Luke'un 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!  
 

Peki Luke soruşturmasını nasıl yürüttü? Görgü tanıklarından "aktarılanları" saf 
tuttu (ayet 2) ve "görgü tanıkları" sözcüğü Yeni Ahit'te yalnızca başka bir yerde, 
2 Petrus Ch1:16'da bulunur. 
 
Luka "başlangıçtan" (ayet 3) ifadesiyle ne demek istiyor? Luka'nın Ch3:21-
38'deki soyağacını göz önünde bulundurursak, İsa'dan Yaratılış'a ve Aden 
Bahçesi'ne kadar, Luka'nın İsa ile ilgili tüm belgeleri, tanıklıkları ve gerçekleri 
dikkatle araştırdığını ve şimdi hacim açısından en büyük müjde anlatımını 
sağladığını önermek istiyorum! 
 
Bu Müjde bugün bizim ve yaşamlarımız için nasıl bir ışık tutacak?  
– İncil gerçektir ve bu nedenle bize neye inanmamız gerektiğini söyler!  
– İncil gerçektir ve bize nasıl yaşayacağımızı söyler!  
– İncil gerçektir ve bizi kimin rahatlatacağını söyler!  



– İncil gerçektir ve gelecekte ne olacağını söyler! 
 
NEDEN THEO'YA YAZMALISINIZ? 
John Stott, Luka hakkındaki yorumunda şöyle der: "Luka'nın Hıristiyanlığın 
kökenleri üzerine iki ciltlik eserini neden yazdığı sorusuna geri dönersek, en az 
üç cevap verilebilir. Hristiyan tarihçi, diplomat ve ilahiyatçı-müjdeci olarak 
yazdı.  
 

1. Tarihçi Luka Ch1:1-4, Elçilerin İşleri ve İncil'in kendisinin gerçek 
önsözüdür (bir Kitaba giriş).  

İşte burada:  
 

"Birçoğu, aramızda yerine getirilen şeylerin bir hesabını hazırlamayı taahhüt 
etti, tıpkı ilk başta görgü tanıkları ve sözün hizmetkarları olanlar tarafından bize 
verildikleri gibi. Bu nedenle, ben kendim başından beri her şeyi dikkatle 
araştırdığım için, size öğretilen şeylerin kesinliğini bilebilmeniz için, en 
mükemmel Theophilus için düzenli bir açıklama yazmak bana da iyi geldi. 
 

Bu önemli ifadede Luke, birbirini izleyen beş aşamayı betimlemektedir: 
 
İlk önce tarihsel olaylar geldi, Luka onlara "aramızda yerine getirilen şeyler" 
diyor. Ve eğer yerine getirilen doğru çeviri ise, bu olayların rastgele ya da 
beklenmedik olmadığını, Eski Ahit peygamberliğinin yerine getirilmesinde 
gerçekleştiğini gösteriyor gibi görünüyor. 
 

Daha sonra Luka çağdaş görgü tanıklarından bahseder, çünkü "aramızda yerine 
getirilen şeyler daha sonra bize ilk görgü tanıklarından ve sözün 
hizmetkarlarından olanlar tarafından verildi". Luka burada kendisini dışlar, 
çünkü Elçilerin İşleri kitabının ikinci bölümünde kaydedeceği pek çok şeyin 
görgü tanığı olmasına rağmen, "birincisinden" görgü tanığı olan gruba ait 
değildi. Bunlar, tarihi İsa'nın tanıkları olan ve daha sonra kendilerinin 
gördüklerini ve duyduklarını başkalarına ('geleneğin' anlamı) aktaran 
havarilerdi. 
 

Üçüncü aşama Luke'un kendi kişisel araştırmalarıydı. İsa hakkındaki "geleneği" 
elçisel görgü tanıklarından alan ikinci nesle mensup olmasına rağmen, bunu 
eleştirisiz bir şekilde kabul etmemişti. Aksine, "başından beri her şeyi dikkatlice 
araştırmıştı". 
 



Dördüncüsü, olaylardan sonra görgü tanığı geleneği ve soruşturma yazısı geldi. 
"Birçokları bu şeylerin hesabını hazırlamayı üstlendi" diyor ve şimdi "düzenli bir 
hesap yazmak bana da iyi geldi." 'Çok' yazar şüphesiz Mark'ı da içeriyordu..  
 

Beşincisi, yazının aralarında Luka'nın hitap ettiği Theophilus'un da bulunduğu 
okuyucuları olacaktı, böylece "size öğretilen şeylerin kesinliğini bilebilirsiniz". 
Böylece başarılan, tanık olunan, aktarılan, araştırılan ve yazılan olaylar 
Hıristiyan inancının ve güvencesinin temeli olmuştur (ve hala da öyledir).  
 

Dahası, tarih yazdığını iddia eden Luka bunu yapmak için çok nitelikliydi, çünkü 
eğitimli bir doktordu, Pavlus'un yol arkadaşıydı ve en az iki yıldır Filistin'de 
yaşıyordu.  
 

b. Diplomat Luka Tarih yazımı Luke'un tek amacı olamazdı, çünkü bize verdiği 
tarih seçici ve eksiktir. Bize Petrus, Yuhanna, Rab'bin kardeşi Yakup ve 
Pavlus'tan bahseder, ancak Zebedee'nin oğlu Yakup'un başının kesilmesi 
dışında diğer elçiler hakkında hiçbir şey söylemez. İncil'in Kudüs'ün kuzeyine ve 
batısına yayılmasını anlatır, ancak Etiyopyalıların din değiştirmesi dışında doğu 
ve güneydeki ilerlemesi hakkında hiçbir şey yazmaz. Pentikost sonrası erken 
dönemde Filistin Kilisesi'ni tasvir ediyor, ancak bunun yerine Pavlus'un 
önderliğinde Yahudi olmayan misyonun genişlemesini takip ediyor. Yani Luka 
bir tarihçiden daha fazlasıdır. Aslında, hassas bir Hıristiyan - hem Kilise hem de 
devlet ile ilgili olarak "diplomat".  
İlk olarak, Luka siyasi bir özür dileme (resmi bir savunma) geliştirir, çünkü 
Romalı yetkililerin Hıristiyanlığa karşı tutumundan derin endişe duymaktadır. 
Bu nedenle eleştiriye karşı Hıristiyanlığı savunmak için kendi yolundan çıkar. 
Yetkililerin Hıristiyanlardan korkacak hiçbir şeyleri olmadığını iddia ediyor, 
çünkü onlar ne kışkırtıcı (insanların otoriteye karşı isyan etmesine neden 
oluyor) ne de yıkıcı (otoriteyi baltalıyor), aksine aksine yasal olarak masum ve 
ahlaki açıdan zararsızlar. Daha olumlu olarak, toplum üzerinde sağlıklı bir etki 
yaparlar.  
 

Luka defalarca üç noktayı siyasi özür diliyor. Birincisi, Romalı yetkililer 
Hıristiyanlığa sürekli dostça davrandılar ve bazıları çarmıhtaki centurion, 
centurion Cornelius ve Kıbrıs'ın prokonsül Sergius Paulus gibi Hıristiyan oldular. 
İkincisi, Romalı yetkililer ne İsa'da ne de havarilerinde hiçbir hata bulamadılar. 
İsa isyanla suçlanmıştı, ama ne Hirodes ne de Pilatus suçlama için herhangi bir 
temel bulamadı. Pavlus'a gelince, Filipi'de yargıçlar ondan özür diledi, Korint'te 
prokonsül Gallio karar vermeyi reddetti ve Efes'te kasaba memuru Pavlus'u ve 
arkadaşlarını masum ilan etti. Daha sonra Felix, Festus ve Agrippa'nın hepsi onu 
herhangi bir suçtan mahkum edemediler - Luka'nın Pilatus'un İsa'yı masum ilan 



ettiğini söylediği üç defaya karşılık gelen üç beraat. Üçüncü olarak, Romalı 
yetkililer Hıristiyanlığın bir religio licita (yasal veya lisanslı bir din) olduğunu 
kabul ettiler, çünkü yeni bir din değildi (devlet tarafından onaylanması 
gerekecekti), aksine Yahudiliğin en saf biçimi (M.Ö. ikinci yüzyıldan beri 
Romalılar altında dini özgürlüğe sahip olan). Mesih'in gelişi, Eski Antlaşma 
peygamberliğinin gerçekleşmesiydi ve Hıristiyan topluluğu, Tanrı'nın Eski 
Antlaşma halkıyla doğrudan sürekliliğin tadını çıkardı" (John Stott'un Elçilerin 
İşleri hakkındaki yorumunda alıntılanmıştır – sf21-27).  
 

c. İlahiyatçı-Evanjelist Luka Howard Marshall'a göre "Luka hem tarihçi hem de 
ilahiyatçıdır ve .... onu tanımlamak için en iyi terim müjdecidir, inandığımız bir 
terim, diğerlerinin her ikisini de içerir ... Bir ilahiyatçı olarak Luka, İsa ve ilk 
Kilise hakkındaki mesajının güvenilir tarihe dayanması gerektiğinden endişe 
duyuyordu. Tarihini teolojisinin hizmetinde kullandı" (John Stott Commentary 
on Acts – sf 29-30'da alıntılanmıştır). 
 

Luka'nın kurtuluş teolojisi, İncil'de kaydettiği 'Simeon'un Şarkısı' veya Nunc 
Dimittis'te zaten (gelecekteki olay, haberci) adumbrated edilmiştir. Üç temel 
gerçek öne çıkıyor.  
 

İlk olarak, kurtuluş Tanrı tarafından hazırlanmıştır. Simeon, Tanrı'yla 
konuşurken, "tüm insanların gözünde hazırladığınız kurtuluşunuzdan" söz 
etmiştir (Luka Ch2:30-31). Sonradan düşünülmüş bir düşünce olmaktan uzak, 
yüzyıllardır planlanmış ve vaat edilmişti. Aynı vurgu Elçilerin İşleri boyunca 
tekrarlanır. Petrus ve Pavlus'un vaazlarında, İstefanos'un savunmasından 
bahsetmiyorum bile, İsa'nın ölümü, dirilişi, saltanatı ve Ruh'un armağanı, 
yüzyıllarca süren peygamberlik vaadinin doruk noktası olarak görülür.  
 

İkinci olarak, kurtuluş Mesih tarafından bahşedilmiştir. Simeon, Tanrı'ya kendi 
gözleriyle gördüğü "kurtuluşunuzdan" bahsettiğinde, kucağında tuttuğu ve "bir 
Kurtarıcı olarak doğmuş" olan bebek İsa'dan bahsediyordu (Luka Ch2:11). 
İsa'nın kendisi daha sonra "kaybolmuş olanı aramaya ve kurtarmaya" geldiğine 
dair kesin bir açıklama yaptı (Luka Ch19:10) ve bunu insan kaybıyla ilgili üç ünlü 
benzetmesiyle gösterdi (Luka Ch15:1-32). Sonra onun ölümünden ve 
dirilişinden sonra elçileri, tövbe edecek ve İsa'ya iman edecek herkes için 
günahların bağışlanmasının mümkün olduğunu bildirdiler (Elçilerin İşleri 
Ch2:38-39; Bölüm 13:38-39). Gerçekten de, kurtuluş başka hiç kimsede 
bulunamazdı (Elçilerin İşleri Ch4:12). Çünkü Tanrı, İsa'yı sağ eline yüceltmişti: 
"Günahlardan tövbe ve bağışlanma verebilmesi için Prens ve Kurtarıcı olarak..." 
(Elçilerin İşleri Ch5:31).  
 



Üçüncüsü, kurtuluş tüm halklara sunulur. Simeon'un belirttiği gibi, "tüm 
halkların huzurunda" (kelimenin tam anlamıyla), hem uluslara bir ışık hem de 
İsrail'in yüceliği olacak şekilde hazırlanmıştı (Luka Ch2: 31-32). Kuşkusuz 
Luka'nın en büyük vurgusunu yaptığı gerçek budur. Luka Ch3:6'da, Vaftizci 
Yahya'ya atıfta bulunarak, "tüm bedenler Tanrı'nın Kurtuluşunu görecek" 
ifadesini dahil etmek için Matta ve Markos'un durduğu yerin ötesindeki Yeşaya 
Ch40'tan yaptığı alıntıya devam eder. Elçilerin İşleri Ch2:17'de, Petrus'un Yoel 
aracılığıyla Tanrı'nın vaadinden yaptığı alıntıyı kaydeder: "Ruhumu tüm 
bedenlerin üzerine dökeceğim." Bu iki kelime pasa sarx, 'tüm beden' veya 'tüm 
insanlık', Luka'nın iki cildinin her birinin başlangıcına yakın bir işaret direği 
olarak durur, her iki durumda da Eski Ahit peygamberliğine gömülüdür, Luke'un 
temel mesajına işaret eder. İsa dünyanın Kurtarıcısıdır; hiç kimse sevgisinin 
kucaklamasının ötesinde değildir. Luka, Müjdesi'nde, İsa'nın başkalarının hor 
gördüğü topluluk kesimlerine, yani kadınlar ve çocuklara, yoksullara, hastalara, 
günahkârlara ve dışlanmışlara, Samiriyelilere ve diğer uluslardan olanlara olan 
şefkatini gösterirken, Luka, Elçilerin İşleri'nde Pavlus'un diğer uluslardan 
olanlara nasıl döndüğünü açıklar ve İncil'in Yahudilerin başkenti Kudüs'ten 
dünyanın başkenti Roma'ya zaferle ilerlemesini tanımlar" (John Stott'un 
Elçilerin İşleri hakkındaki yorumunda alıntılanmıştır,  sf 30- 31).  
 

MÜJDENIN ADI NE OLMALIDIR?  
Luka'nın anlatımı boyunca, Kutsal Ruh'un vaadi, armağanı, dökülmesi, vaftizi, 
tamlığı, gücü, tanıklığı ve rehberliğine referanslar vardır. Müjdenin ilerleyişini 
Ruh'un işinden ayrı olarak açıklamak imkansız olurdu. Bununla birlikte, eğer 
"Havarilerin İşleri" başlığı insan unsurunu vurguluyorsa, "Kutsal Ruh'un İşleri" 
ilahi olanı vurgular, çünkü havarileri Ruh'un üzerinde çalıştığı başlıca 
karakterler olarak görmezden gelir. Aynı zamanda, Luka'nın bildirdiği 
eylemlerin ve sözlerin, Luka'nın bildiği gibi "İsa'nın Ruhu" olan Kutsal Ruh 
aracılığıyla çalışan yükselmiş Mesih'e ait olduğunu ima eden ilk ayeti ile de 
tutarsızdır (Elçilerin İşleri Ch16:7). O halde, Luka'nın 1+2. ayetlerdeki kendi 
ifadesinin hakkını veren en doğru (hantal olsa da) başlık, "İsa'nın Havarileri 
aracılığıyla Ruhu Tarafından İsa'nın Devam Eden Sözleri ve Eylemleri" gibi bir 
şey olacaktır (John Stott'tan alıntı, Elçilerin İşleri üzerine yorum sf33-34).  
 

"EYLEMLERİN YAPISI!  
1. Müjde gibi, Hıristiyan Misyonu'nun kurucu olaylarıyla (Ch1: 1 – Ch2: 41) 
ilgilenen belirgin bir şekilde Luka dökümünün giriş bölümüyle başlar ve İncil'in 
"Yeruşalim'de, tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın uçlarına" (Ch1: 7) 
ilerlemelerini dördüncü sıraya koyar.  



2. Bu giriş bölümünü, tematik bir ifade gibi görünen şey izler (Ch2: 42-47). Bu 
materyal, genellikle öncekilerin bir özeti olarak görülse de, büyük olasılıkla 
takip edenler için tez paragrafı olarak hizmet eder.  
3. Hristiyan Misyonu'nun ilerleyişine ilişkin sunumunda Luka, Yeruşalim'den 
(Ch2:42 – Ch6:7), Yahudiye ve Samarya'dan (Ch6:8 – Ch9:31), Filistin-Suriye'ye 
(Ch9:32 – Ch12:24), ardından Roma İmparatorluğu'nun doğu kesimindeki diğer 
uluslardan olanlara (Ch12:25 – Ch19:20) doğru hareket eden esasen coğrafi bir 
taslağı izler.  ve sonunda Pavlus'un savunması ve İncil'in Roma'ya girmesiyle 
sonuçlanır (Ch19:21 – Ch28:31).  
4. Luka sunumunda, Petrus'un Elçilerin İşleri ilk yarısındaki hizmeti ile Pavlus'un 
son yarısındaki hizmeti arasında kasıtlı olarak bir dizi paralellik kurmuştur.  
 

Luka 6 özet ifade veya "ilerleme raporu" içerir (Bölüm 6:7; Bölüm 9:31; Bölüm 
12:24; Bölüm 16:5; Bölüm 19:20; Ch28:31", her biri kendi malzeme "paneli" 
olduğu sonucuna varıyor gibi görünüyor. Tüm bu edebi ve yapısal özellikleri göz 
önünde bulundurarak, Luka'nın Elçilerin İşleri'ndeki malzemesini aşağıdaki 
çizgiler doğrultusunda geliştirdiği sonucuna varabiliriz: 
Giriş: Hristiyan Misyonunun Kurucu Olayları (Ch1:1 – Ch2:41)  
 

BÖLÜM 1  
1. Yahudi Dünyasına Hristiyan Misyonu (Ch2:42 – Ch12:24)  
2. Panel 1 – Yeruşalim'deki Kilisenin İlk Günleri (Ch2:42 – Ch6:7) Özet ifade: 
"Böylece Tanrı Sözü yayıldı. Yeruşalim'deki öğrencilerin sayısı hızla arttı ve çok 
sayıda Rahip imana itaat etmeye başladı" (Ch6:7).  
3. Panel 2 – Üç Önemli Figürün Yaşamlarında Kritik Olaylar (Ch6: 8 - Ch9: 31) 
Özet ifade: "O zaman Yahudiye, Celile ve Samarya'daki Kilise barış zamanının 
tadını çıkardı. Güçlendirildi; ve Kutsal Ruh tarafından cesaretlendirilerek, 
Rab'bin korkusu içinde yaşayarak sayıca büyüdü" (Ch9: 31).  
4. Panel 3 – Filistin-Suriye'de İncil'in İlerlemeleri (Ch9:32 – Ch12:24) Özet ifade: 
"Ama Tanrı Sözü artmaya ve yayılmaya devam etti" (Ch12:24).  
 

BÖLÜM 2  
1. Diğer Uluslardan Dünyaya Hristiyan Misyonu (Ch12:25 – Ch28:31)  
2. Panel 4 – İlk Misyoner Yolculuğu ve Kudüs Konseyi (Ch12:25 – Ch16:5) Özet 
ifade: "Böylece Kiliseler imanda güçlendi ve sayıları her geçen gün arttı" 
(Ch16:5)  
3. Panel 5 – İki Misyoner Yolculuğu Yoluyla Geniş Erişim (Ch16: 6 - Ch19: 20) 
Özet ifade; "Bu şekilde Rab'bin Sözü hızla yayıldı ve gücü arttı" (Ch19:20). 4. 
Panel 6 – Kudüs'e ve ardından Roma'ya (Ch19:21 – Ch28:31) Özet ifade; 
"Cesurca ve hiçbir engel olmaksızın Tanrı'nın Egemenliğini vaaz etti ve Rab İsa 



Mesih'i öğretti" (Ch28; 31) (Richard Longenecker'den alıntı, Elçilerin İşleri 
Üzerine Yorum, sf233-234)."  
 

PAVLUS'UN KRONOLOJISINE POTANSIYEL BIR GENEL BAKIŞ!  
Pavlus'un doğumu MÖ 5 - MS 10?  
İsa'nın Ölümü MS 29/30?  
Hıristiyanlara Zulüm 30 - 33  
Dönüşüm 33  
Arabistan/Şam Bakanlığı 34 - 37  
Kudüs (1. Ziyaret) 37  
Suriye ve Kilikya 37 - 46  
Antakya 47  
Kudüs 47 - 48  
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PAVLUS'UN KRONOLOJISINE POTANSIYEL BIR GENEL BAKIŞ!  
Pavlus'un doğumu MÖ 5 - MS 10?  
İsa'nın Ölümü MS 29/30?  
Hıristiyanlara Zulüm 30 - 33  
Dönüşüm 33  
Arabistan/Şam Bakanlığı 34 - 37  
Kudüs (1. Ziyaret) 37  
Suriye ve Kilikya 37 - 46  
Antakya 47  
Kudüs 47 - 48  
 

Üçüncü Misyoner Yolculuğu 52 - 57?  
Efes'te Zaman 52 - 55?  
1. - 2. Korintliler Mektupları (4+5)  
Filipi 55  
Korint 55 - 56  



Romalılara Mektup (6)  
Kudüs (Son Kez) 57  
Caesarea'da hapis cezası 57 - 59  
Roma'ya yolculuk 59 - 60?  
Roma'da ev hapsi 60 - 63?  
Efeslilere, Albay, Phil, Filimon'a Mektup (7,8,9+10)  
 

İkinci hapis 63 - 68?  
Mektuplar - Pastoral Mektuplar (11, 12+13) 63 – 68?  
68 kişinin kafası kesilerek mi şehit edildi?  
 

 


