
HISTIORY'DEKI DIĞER NEDENLER GIBI DEĞIL! 
ELÇILERIN İŞLERI CH5:34-42 

 
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 beş kez vaaz vermiştir: 

1. Bölüm 1:15-26 

2. Bölüm 2:14-36 

3. Bölüm 3:12-26 

4. Bölüm 4:8-12 

5. Bölüm 5:29-42 

(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 
Pandomim –  1.  gayri resmi olarak "panto".  2. aile eğlencesi için tasarlanmış bir tür müzikal 

komedi sahne prodüksiyonudur.  İngiltere'de geliştirildi ve Birleşik Krallık, İrlanda ve (daha az 

ölçüde) İngilizce konuşulan diğer ülkelerde, özellikle Noel ve Yeni Yıl sezonunda gerçekleştirildi.  

Modern pandomim şarkılar, tıkaçlar, slapstick komedi ve dans içerir. 

Pandomim, Batı kültüründe klasik tiyatro dönemine kadar uzanan uzun bir tiyatro tarihine sahiptir.  

Kısmen İtalya'nın 16. yüzyıl "commedia dell'arte" geleneğinden ve 17. yüzyıl markaları ve müzik 

salonları gibi diğer Avrupa ve İngiliz sahne geleneklerinden gelişti.   

 

Hem Sadukilerden hem de Ferisilerden oluşan Sanhedrinler "pandomim kötüleri", havariler 

(Hıristiyanlar) "iyi adamlar" ve İsa "Kral"dır, hikaye etrafında gelişir! 

 
KONSEY!  V34-39a 
Marshall'a göre, "Ama bu noktada biraz şaşırtıcı bir müdahale oldu.  Müjdeler'de Ferisiler oldukça 

tutarlı bir şekilde İsa'nın muhalifleri olarak görünürler (Luka Ch5:21, 30; Bölüm 7:30; Bölüm 

11:53; Bölüm 15:2; Ch16:14) ve İsa'nın kendisi,  ikiyüzlü olarak gördüğü dini davranışlarını 

kesinlikle şiddetle eleştirdi (Luka Ch11: 39-52; Bölüm 12:1; Bölüm 16:15; Bölüm 18:9-14).  

Ferisiler, kâtipler tarafından temsil edildiği gibi, İsa'yı ölüme mahkûm eden Sanhedrin'in de bir 

parçasını oluşturuyorlardı  (Luka Ch22:2; Matt Ch27:62).  Bununla birlikte, Luka'daki Ferisilerin 

bazılarının İsa'ya karşı daha olumlu bir tutum sergilediğine dair işaretler vardır (Luka Ch7:36; 

Bölüm 11:37; Bölüm 14:1).  Müjdelerin hiçbirinde İsa'nın kınanmasıyla bağlantılı olarak doğrudan 

isimlendirilmemişlerdir ve Elçilerin İşleri'nde Hristiyan olan bazı Ferisiler buluruz (Elçilerin İşleri 

Ch15:5; Bölüm 23:6); Pavlus, inançta Ferisiler'in Hristiyanlar'a Sadukiler'den daha yakın 



durduklarını (Elçilerin İşleri Ch23:6-9) ve bazı kâtiplerin Hıristiyanların gerçek muhalifleri olarak 

temsil edilen Sadukilere karşı onun yanında yer aldıklarını iddia eder (Elçilerin İşleri Ch23:9).  Bu 

nedenle, önde gelen bir Ferisi'nin Hıristiyanlara karşı aşırı önlemler alınmaması konusunda 

uyarmak için ayağa kalkması belki de o kadar da garip değildir" (I. Howard, Marshall'dan 

alıntılanmıştır.  Elçilerin İşleri – sf121). 
 
Tıpkı Elçilerin İşleri Ch4:15-17'de olduğu gibi, Luka'nın kapalı kapılar ardında Sanhedrin'de neyin 

dikkate alındığına dair raporlara nasıl erişebildiğini düşünmemiz gerektiğini belirtmekte fayda var!  

Luka tartışmadan haberdar edildi, onurlu bir hukuk öğretmeni olan Gamaliel (Pavlus, 

öğrencilerinden biriydi Elçilerin İşleri Ch22: 3), itidal ve ihtiyat için bir ricada bulunuyordu ve 

Yahudi tarihinde hareketlerin başladığı, ivme kazandığı, liderlerinin öldürüldüğü, takipçilerin kısa 

sürede motivasyonunu kaybettiği ve hareketlerin yakında öldüğü iki örnek kullanıyor!       
 
V34 - Yanlış onur türü!  Gamaliel, İsa'nın (LİDER) artık ölmesiyle takipçilerin yakında 

motivasyonlarını kaybedeceklerini ve hareketin öleceğini öne sürüyordu!  Ne kadar yanılıyordu!  

Gamaliel, elçilerin iddialarının doğruluğunun incelenmesi çağrısında bulundu!  V39 – Tanrı'ya 

Karşı Çıkmak!  Gamaliel, Yahudi Konseyi'ni Tanrı'ya karşı çıkma olasılığı konusunda uyarır! 
 
SONUÇ!  V39b-40 Serisi 
Bu yüzden Gamaliel Konsey arasında onurlandırıldığı için ve iki tarihsel hikaye nedeniyle, eğer bu 

hareket Tanrı'dan geliyorsa, o zaman devrilemeyeceği uyarısıyla birlikte, Konsey onun tavsiyesini 

almayı kabul eder! 
 
Bununla birlikte, havarilerin dövülmesi, dayağın "kırk kırbaç eksi bir" olacağı ve İsa'nın adıyla 

konuşmalarını daha da yasaklayacağı sonucuna varırlar!  Daha sonra gitmelerine izin verdiler. 
 
HIRİSTİYANLAR!  V41-42 
1. V40 Charged - Dayak "kırk kirpik eksi bir!" olurdu. 
2. 41. Layık sayıldı – Hıristiyanlar seviniyorlar (Ch4:24).  Mesih'in Matt Ch5:10-13'teki 

takipçilerine söylediği sözleri hatırlıyor musunuz?  Sevinmek! 
3. V42 Dur – Mesih için acı çektiğimizde, "benliği" inkar eder, ölmekte olan bir dünyaya 

tanıklık eder ve Şeytan'a "bizi dövmenin" bizi sadece daha güçlü kıldığını açıklar! 
 
V41 – Doğru onur türü!  John Stott "şerefsizleştirilmenin onuru!" diyor.  John Stott bizim için 

şunları kaydediyor: "Luka şimdi bebek Kilisesi'ni kıran iki zulüm dalgası hakkındaki açıklamasını 

tamamladı.  İlkinde Konsey, elçilerin vaaz vermeye devam etme cesareti için Egemen Rab'be dua 

etmelerine yol açan bir yasak ve uyarı yayınladı; ikincisinde bir yasak ve dayak yediler, bu da onları 

Mesih için acı çekmenin onuru için Tanrı'yı övmeye yöneltti" (John Stott, Commentary on Acts, s. 

119'da alıntılanmıştır). 
 
UYGULAMA 
Zulüm Kilise'yi arıtacak, ama yok etmeyecek! 
Acı çekmekten sevinç – Rom Ch5:3; 2 Kor Ch6:10; 1. Petrus Ch4:13 – Krallığa girmeden önce 

birçok zorluktan geçmeliyiz – Elçilerin İşleri Ch14:22! 
 


