
İNSAN'A DEĞIL TANRI'YA ITAAT ETMEK, VAADI YERINE GETIRIR (BÖLÜM 

1:8)! 
ELÇILERIN İŞLERI CH5:17-33 

 
YENİDEN KAPAK! 
Kudüs'teki Kilise başlangıçta: 

1. 120 kişi - Ch1:15 

2. sonra 3120 kişi - Ch2:41 

3. sonra 3120+ kişi - Ch2:47 

4. o zaman 5000 adam muhtemelen 5000 - 10.000 kişi arasında bir şey - Ch4: 4 

5. o zaman insanlar her gün, benzeri görülmemiş bir şekilde Hıristiyan oluyorlar – 

Ch5:14!  Belki 15.000+ kişi! 

Petrus bu noktaya kadar dört kez vaaz vermiştir: 

1. Bölüm 1:15-26 

2. Bölüm 2:14-36 

3. Bölüm 3:12-26 

4. Bölüm 4:8-12 

(Petrus tarafından 8 vaaz verilecektir - Ch1:15-22; 2:14-41; 3:6-26; 4:8-22; 5:29-42; 10:34-

48; 11:4-18; + 15:7-11) 
 
Havariler doldu ve cesurca konuşmaya devam ediyor!  Bölüm 4:31 
 
RESİM 
Mahkemede ne olması gerekiyor?  Suçsuz olduğunuzu iddia ederseniz, savcılık avukatı 

neden suçu işlediğinizi düşündüklerini belirtir. Kanıt sunarlar - bu da suça tanıklık etmeyi 

içerebilir. İddia makamı, suçlu bulunmadan önce aşağıdakileri kanıtlamalıdır: 1. Yasadışı bir 
şey yaptığınızı, bunu kastettiğinizi ve suçu kasıtlı veya pervasızca işlediğinizi.  2. Yaptığınız 

şeyin yanlış olduğunu bildiğiniz veya yaptığınızı bildiğiniz.  3. Davanızı ya siz ya 

daavukatımız savcılığın söylediklerine meydan okuyorsunuz ve yemin üzerine kendi 

kanıtınızı verebilirsiniz (gerçeği söylemek için 'yemin etmeniz' gerektiğinde).  4. Mahkeme 
kararını verir.  5. Hakimler (veya hakim / jüri) suçtan suçlu olup olmadığınıza karar 

verecektir. Eğer suçsuz bulunursanız, "beraat" edilirsiniz ve ayrılmakta özgürsünüz.  Suçlu 

bulunursanız, Mahkeme tarafından cezalandırılacaksınız. 

 
Elçilerin İşleri bölümünde elçilere olmak üzere olan şey budur! 
 
Düşünmek için duraklamak? 
1. Sadukiler neden kıskanç?  V17 sürümü 
2. Neden kamu hapishanesi?  V18 sürümü 
3. Melek "bu hayat" ile ne demek istiyor?  Sürüm 20 
4. "Tapınağın Kaptanı ve baş rahipler bu sözleri duydular (v23'e atıfta bulunarak), 

büyük ölçüde şaşırdılar ........."?  V24 sürümü 
5. Havariler kendilerine sunulduktan sonra, neden elçilerin büyük kaçış tarzlarından 

bahsedilmiyor?  V27-33 



6. Başrahip neden İsa'nın adını anmıyor?  V28 sürümü 
7. Petrus hangi 4 büyük gerçeği sunuyor?   
8. V30 - Tanrı İsa'yı diriltti 
9. V31 - Tanrı İsa'yı yüceltti 
10. V31 - Tanrı tövbe ve bağışlanma sunar 
11. V32 - Tanrı Kutsal Ruh'u itaat edenlere verdi 
 
KISKANÇLIK VE TUTUKLAMA!  V17-18 
Eğer Elçilerin İşleri kitabından Kitabın temasını belirtecek bir cümle seçmem gerekseydi, 

sanırım bu Elçilerin İşleri Ch1:8 olurdu.  İsa, Tanrı'nın sağında yerini almak için göğe 

dönmeden hemen önce, öğrencilerine tüm Elçilerin İşleri kitabında yankılanan şu Söz'ü 

verir: "Ama Kutsal Ruh üzerinize geldiğinde güç alacaksınız ve Yeruşalim'de, tüm 

Yahudiye ve Samiriye'de tanıklarım olacaksınız.  ve dünyanın sonuna kadar." 
 
Bu vaazlarda Elçilerin İşleri Kitabı'nda ilerlerken, gördüğümüz şey bu vaadin yerine 

getirilmesidir.  Kutsal Ruh, alışılmadık bir dolgunlukla öğrencilerin üzerine tekrar tekrar 

gelir, sonuç cesur, hayat veren tanıklığa yol açan doğaüstü güçtür.  Ruh... güç... tanık... Yeni 
yaşam - ilk kilisenin tarihinde ortaya çıktığını gördüğümüz şey budur! 
 
John Piper'a göre "Ve güç sadece doğal görünen vaazın sessiz gücü değil, aynı zamanda 

gerçekten doğaüstüdür (ve bunun için Tanrı'ya şükrediyoruz!).  Tekrar tekrar, tanıkla 

birlikte gelen ve onun yaşamı değiştirmesine yardımcı olan güç, olağanüstü bir şeydir, 

açıkça doğaüstü bir şeydir – ateş dilleri, rüzgarın sesi (Ch2: 2-3), sarsılan bina (Ch4: 31). 

Ya da geçen haftaki vaazda gördüğümüz gibi, olağanüstü iyileşme ve kurtuluş, Elçilerin 

İşleri Ch5:16'da.  Bu güç gösterisinin etkisi 14. ayette şöyle tanımlanmıştır: "Ve Rab'be 

her zamankinden daha fazla inanlılar eklendi, hem erkek hem de kadın çokluğu." Bu, 

Elçilerin İşleri Ch1:8'in oynanışıdır.  Ruh, Kilise'ye alışılmadık bir şekilde gelir; 

olağanüstü güç kendini gösterir; ve hayat veren tanıklık insanları krallığa getirir." 
 
Sadukilerin Hıristiyanların gücü hakkında bu kadar kafa yormalarının nedenini, Elçilerin 

İşleri Ch4:1-2'ye bakarak görebilirsiniz.  Sadukiler ölülerin dirilişini inkar ettiler (Elçilerin 

İşleri 23:6-8).  Bu yüzden Hıristiyanlar sadece öğretmekle kalmayıp, aynı zamanda onu 

desteklemek için işaretler ve harikalar yaptıklarında (Elçilerin İşleri Ch5: 12), muhalefeti 

hayal edebilirsiniz!  Saf kıskançlık, onların hizmetleri güçsüzdü ve elçilerin Kutsal Ruh 

aracılığıyla yaptıkları hizmet GÜÇLÜYDÜ! 

 
HAPISHANE FIRSATI VE MELEK!  V19 -21a 
Luka, Theophilus'un ve daha geniş okuyucularının, elçilerin "ilahi müdahale" yoluyla 

serbest bırakıldıkları konusunda net olmalarını istiyor (Ch12: 6-11 - Peter + Ch16: 26-30 - 

Pavlus)   
Öğrenciler sadece görgü tanıkları değil, aynı zamanda tavır almaları gereken ağız 

tanıklarıdır!  Havariler örneğinde "duruş", Yahudi ulusal ve dini yaşamının tam merkezinde, 
Tapınak'ta yapılacaktı!  Havarilere melek tarafından gidip Tapınakta durmaları talimatı 

verilir – yerlerini korumaları, sağlam durmaları, sert zulüm karşısında İncil'e inatçı bir 

kararlılık gerekiyordu!   
 
 Tanrı'nın Misyonunu engellemeye yönelik insan girişimleri ilahi olarak hayal kırıklığına 
uğradı! 

https://biblia.com/bible/esv/Acts%2023.6–8
https://biblia.com/bible/esv/Acts%2023.6–8


 
Elçilerin eylemleri, insana değil, Tanrı'ya olan şaşmaz imanlarını ortaya koymaktadır!   

 

John Stott şöyle der: "Hristiyanlar vicdanlı vatandaşlar olmaya ve genel olarak konuşursak, 

insan otoritelerine boyun eğmeye çağrılırlar (Rom Ch13: 1; Titus Ch3:1; 1. Petrus Ch2:13).  

Fakat eğer ilgili otorite, O'nun yasakladığı şeyleri emretmek veya buyurduğu şeyi 

yasaklamak için Tanrı vergisi gücünü kötüye kullanırsa, o zaman Hristiyan'ın görevi, 

Tanrı'nın itaat etmek için insan otoritesine itaatsizlik etmektir" (John Stott, The Message 

of Acts, sf116).    
 
İSA VE ÖFKE!  V21b-33 Serisi 
Bu arada, Sanhedrin toplandı ve tutuklanan havarilerin gelişini bekliyorlar!  Hapishanenin 

"kilitlenmesinde" olmasına ve gardiyanların v23'te olmasına rağmen orada değiller!  Onlara 

(yani Sanhedrin'e) aradıkları adamların Tapınak v25'te öğrettikleri söylenir!  Bize, Tapınak 

Kaptanı ve adamlarının, dini liderlerin bir araya geldiği toplantıya havarilere zorla eşlik 

ettikleri söylenir.  Gerçekten ilginç olan şey, sorgulandığında, nasıl serbest bırakıldıklarının 
sorgulanmamasıdır! 
 
Bir arbede getirilirler!  Yargılama - suçlamaları dinlemek ve genellikle suçlu ya da suçsuz 

olduğunu iddia etmek için bir hakim veya sulh hakiminin önüne (bir sanığı) getirmek.  
Başrahip tarafından iki nedenle Mahkemeyi aşağılamakla suçlandıkları yerlerde: 
1. İsa'nın adını öğretmeye ve vaaz etmeye devam etmek Ch4:18+21 (O'nun adını 

anmaya cesaret edemeseler de!) 
2. Havarilerin O'nun öldürülmesinden Yahudileri sorumlu tuttuğunu! 
 
Petrus'un cevabı inanılmaz!  Mahkemeye dört gerçek sunar: 
1. V30 - Tanrı İsa'yı diriltti 
2. V31 - Tanrı İsa'yı yüceltti 
3. V31 - Tanrı tövbe ve bağışlanma sunar 
4. V32 - Tanrı Kutsal Ruh'u itaat edenlere verdi 
 
Havariler, İsa'nın öldürülmesinin Yahudilerin sorumluluğunda olduğunu açıkça belirttiler 
Ch2:23; 3:13-15, 17-18; 4:10 ve burada!  "Ağaç" sözcüğünün kökleri Yasa'nın Tekrarı 

Ch21:22-23'e dayanır!  Belli bir suç işleyen, ağaca asılan bir insan lanetlenir! 
 
UYGULAMA 
Luke ne göstermek istiyor? 
1. Elçilerin alenen rezil edildikleri, acı çektikleri ve yine de ilahi olarak korundukları! 
2. Hristiyan inancı, Yahudilik ayet 30'un yerine getirilmesidir! 

 


