
GÖREV İHMAL, GÖREV TEHLIKESI, GÖREV MEYVESI! 
ELÇILERIN İŞLERI CH6:1-7 

 
YENİDEN KAPAK! 
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 
Bakımsız!  J.K Rowlingen düşük yaştaki ebb'siydi, işsizdi, bekar bir anneydi ve o kadar şiddetli 

bir depresyondaydı ki, zaman zaman intiharı düşünüyordu.  Korkunç mali durumuyla 

birleştiğinde, Rowling hayatta kalmak için refah yardımlarına güvenmek zorunda kaldı.  Yazıları 

neden reddedildi, reddedilme nedenleri arasında  çok geleneksel, çok uzun, çok garip veya çok 

eski moda vardı.  Bununla birlikte, 2012 yılına gelindiğinde, paraya sahip olmamak artık bir sorun 

değildi, Forbes, hayırsever bağışları ve yüksek İngiltere vergileri nedeniyle artık milyarder olmadığı 

sonucuna vardı.  2008, 2017 ve 2019 yıllarında Forbes tarafından dünyanın en yüksek ücretli 

yazarı seçildi. 

 

HELENISTLER VE İBRANILER ARASINDAKI ÇATIŞMA!  V1-2 

Luka'nın Elçilerin İşleri Kitabı'nı yazmaktaki amaçlarından biri, İsa'nın yeryüzünü terk edip halkını 

güçlendirmek için Ruh'unu göndermesinden sonraki yıllarda Kilise'nin olağanüstü büyümesinin 

öyküsünü anlatmaktır (Elçilerin İşleri Ch1:8).  Kilise'nin büyümesini ne sıklıkta vurguladığını fark 

ederseniz bunu görebilirsiniz. Örneğin, şurada: 

 

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!  (Kudüs ve Yahudiye'de) 

6. sonra "Böylece tüm Yahudiye, Celile ve Samarya'daki kilise barışa kavuştu ve inşa 

ediliyordu.  Ve Rab'bin korkusu içinde ve Kutsal Ruh'un rahatlığı içinde yürürken, çoğaldı."  

(Yahudiye, Celile ve Samiriye'de)  - Ch9:31 

7. sonra "Ve Rab'bin sözü tüm bölgeye yayılıyordu." (Pisidia bölgesinde) - Ch13:49 

8. sonra "Böylece kiliseler inançta güçlendi ve sayıları her geçen gün arttı." (Galatya 

bölgesinde) - Ch16:5 



9. sonra "Böylece Rab'bin sözü artmaya ve güçlü bir şekilde hüküm sürmeye devam etti." 

(Efes'te) - Ch19:20 

 

İnanılmaz bir hareketti, doğaüstü bir güçle doluydu.  Ama saf değildi!  İlk yıllarda Hıristiyan 

hareketinin büyümesini belgelemenin yanı sıra, Luka'nın amacı bize bunun nasıl gerçekleştiğini 

ve Kilise'ye yönelik çeşitli tehditlerin ve büyümenin önündeki engellerin nasıl aşıldığını 

göstermektir.  Örneğin, 

 
Elçilerin İşleri Ch5:1-11 - Yeruşalim hareketinde aldatıcı Ananias ve Sapphira gibileri vardı. 

 

Elçilerin İşleri Ch8: 13-24 - Samiriyeli hareketin sihirbazı güce aç Simon 

 

Elçilerin İşleri Ch13:13; Ch.15:38 - Misyoner grubundaki korkulu, geri çekilen John Mark 

 

Elçilerin İşleri Ch18: 24-28 - Asya hareketinde doktrinsel olarak kafası karışmış Apollos 

 

Elçilerin İşleri Ch19:18 - Efes'te bir süre kara büyülerini gizleyen Hıristiyanları kabul etmek. 

 

Bu pasajın konusu budur!  Büyümeye bir referansla başlar ve biter.  "Şimdi öğrencilerin sayısının 

arttığı bu günlerde... (Elçilerin İşleri Ch6:1)."  "Ve Tanrı'nın sözü artmaya devam etti, Yeruşalim'de 

öğrencilerin sayısı büyük ölçüde çoğaldı ve rahiplerin büyük bir kısmı imana itaat etti" (Elçilerin 

İşleri Ch6:7).   

Bu iki ifade arasına sıkıştırdığımız şey, Hıristiyanlığın büyümesine ve bunun nasıl üstesinden 

gelindiğinin hikayesine yönelik bir tehdittir.  Bu yüzden metnin amacı bize Kilise'nin büyümesinin 

nasıl tehdit altında olduğunu ve tehdidin nasıl üstesinden gelineceğini öğretmektir. 

 

İlk bölüm, Helenistler (Yunanca konuşan Yahudiler) ve İbraniler (İbranice veya Aramice konuşan 

Yahudiler) arasındaki çatışma ve bunun sonucunda Kilise'nin Helenistlerin dul eşlerine bakmadaki 

başarısızlığıdır.  Bunu 1. ayette görüyorsunuz: "Helenistlerin İbranilere karşı bir şikayeti ortaya 

çıktı, çünkü dul eşleri günlük dağıtımda ihmal ediliyordu." 

Bu yüzden Kudüs'teki İncil Topluluğu'nda bazı kültürel veya etnik gerilimler var.  Belki de 

Yeruşalim'de dil çizgileri boyunca birbirinden ayrılmış iki hareket vardı (tıpkı Yeruşalim'deki 

Helenistik sinagoglar ve İbrani sinagogları olduğu gibi (Elçilerin İşleri Ch6:9).  Ve bu kültürel ve 

etnik bölünmenin sonuçlarından biri, yoksullara bakmak için Elçilerin İşleri Ch2: 45 + Ch4: 35'te 

geliştirilen sistemin  Kilise'deki azınlık grubu için çalışmadığıydı.  Eğer bu devam ederse, o zaman 

Hıristiyanlar itibarsızlaşacak ve Mesih'in yüceliği dünyanın gözünde kararacak ve hareket ciddi bir 

gerileme yaşayacaktır.  Bu, "Söz"ün yayılmasına yönelik tehdidin ilk kısmıdır. 

Harekete yönelik tehdidin diğer kısmı, ilk bölüm yanlış şekilde çözülürse ne olacağıdır.   Bunu 2. 

ayette açıkça görebilirsiniz.  "Ve on iki kişi öğrencilerin tam sayısını çağırdı ve şöyle dedi: 

'Masalara hizmet etmek için Tanrı'nın sözünü vaaz etmekten vazgeçmemiz doğru değil.'"  Luka 

bize, bunu yapma isteğinin hareket için büyük bir tehdit olduğuna dair açık bir işaret veriyor.  Bize 

bu göstergeyi verme şekli, 2. ayette "Tanrı'nın sözü" ile 7. ayette "Tanrı'nın sözü" arasında kurduğu 

bağlantıdır.  2. ayette elçilerin "Tanrı'nın sözü"nü terk etmenin büyük bir hata olacağını 



söylediklerini aktarıyor.  Ve 7. ayette Tanrı Sözü'nden ayrılmamanın etkisini bildirir: "Ve Tanrı'nın 

sözü (bağlantıya dikkat edin) arttı ve öğrencilerin sayısı büyük ölçüde çoğaldı." 

Başka bir deyişle, onun vurguladığı nokta, "Tanrı Sözü"nün yayılmaya ve meyve vermeye devam 

etmesidir, çünkü elçiler  acil bir sorunu çözmek için odaklarını "Söz" e bırakma gibi stratejik bir 

hata yapmamışlardır  .  Luka'nın bize öğrettiğine göre, harekete yönelik en büyük tehdit, Söz'ün 

hizmetini tehdit eden her şeydir.  Ve bu durumda, onu tehdit eden çok iyi bir şey olurdu, kötü bir 

şey değil! 

Yani tehdidin iki kısmı vardı: 

1.  Dul kadınların ihmal edilmesiyle sonuçlanan çatışma 
2.  Bu sorunu kısa görüşlü bir şekilde çözme tehlikesi, elçileri Tanrı Sözü'nün hizmetinden ve 

duadan uzaklaştıracaktı. 
 

HELENISTLER VE İBRANILER ARASINDAKI ÇATIŞMA IŞE YARADI!  V3-6 

Tanrı, elçileri tehdidin her iki kısmını da birbirlerine karşı oynamayarak yenmeleri için yönlendirdi.  

3. ayette elçiler Kilise'ye, bu ihtiyacı karşılamak için Ruh ve bilgelikle dolu yedi Helenistik lider 

(Yunanca isimlerinden Helenist olduklarını biliyoruz) ataması talimatını verdi.  Delege ettiler.  Ve 

elçiler kendilerini Söz'ün ve duanın hizmetine adamaya devam ettiler (ayet 4).  Havarilerin 

stratejisine dikkatlice bakın, organize ettiler: 

1. v2 bir toplantı!  Kilise Toplantısı! 

2. v3 siz seçin!  Katılan üyeler (cemaatsel!) kendi aralarından seçim yapıyorlar! 

3. v3 iyi bir itibar (bir görüş) - test edildi! 

4. v3 Ruh'la dolu (yeniden doğmuş!) 

5. v3 bilgelik dolu (hediye led!) 

6. v3 atayacağız (yaşlılar tarafından onaylandı ve denetlendi!) 

7. 5. Bu bütün Kilise'yi memnun etti (birlik!) 

8. v6 servis için ellerin üzerine uzanıyor! (dua dolu!) 

HELENISTLER VE İBRANILER ARASINDAKI ÇATIŞMA KUTLANDI!  V7 sürümü 

"Yeni İncil Sözlüğü"ne (sf961) göre, Hıristiyanlar ve Rahipler arasında çatışma vardı, "Bu çatışma 

kökünde Hıristiyan inancından ve İsa'nın yaşamının, ölümünün, dirilişinin ve yükselişinin 

tutulmayı, değilse de eski rahip yapılarının yıkımını hecelediğine dair Yahudi şüphesinden 

kaynaklandı.  İsa'nın kendi öğretisi onu yeni bir kutsal (rahiplerle ilgili) yapının merkezine 

yerleştirmişti: "tapınaktan daha büyük bir şey burada" (Matt Ch12: 6). "Bu tapınağı yıkın ve üç gün 

içinde onu yükselteceğim" (Yuhanna Ch2:19); "Çünkü İnsanoğlu da hizmet edilmek için değil, 

hizmet etmek ve hayatını birçokları için fidye olarak vermek için geldi" (Markos Ch10:45)." 



NT yazarları arasında, bu iplikleri toplayan ve onları birçok renkli kumaşa dokuyan İbranilerin 

yazarıdır.  İbraniler, Hıristiyan inancının OT ibadet kalıplarından üstün olduğunu, hatta onun yerini 

aldığını kanıtlama tutkusunda, İsa'nın Tanrı tarafından Tanrı tarafından atandığı iddiasını ısrarla 

(Ch5:5-10) yeni, sonunda insan günahıyla başa çıkabilecek gerçek başrahip olarak atadığını ileri 

sürerler. 

Luke bu çözümü kutluyor.  Dul kadınlara bakılıyordu ve Tanrı Sözü'nün hizmeti terk edilmedi.  Her 

ikisi de son derece önemliydi.  Her ikisi de Kilise'nin altını oyabilir ve inanılmaz büyümesini sona 

erdirebilirdi.  Çözüm, hediyelerin ve çağrıların çeşitliliğiydi. Çözüm, Mesih'in bedeninde yeni bir 

tür ekip çalışmasıydı.  Luka'nın Kilise'nin bu tehdide karşı zaferini kutlama şekli, 7. ayette etkisini 

göstermektir: "Ve Tanrı'nın sözü (terk edilmemiş) artmaya devam etti ve Yeruşalim'de öğrencilerin 

sayısı büyük ölçüde çoğaldı ve rahiplerin büyük bir kısmı imana itaat etti."  Luke'un kutladığı şey, 

bu kurum içi soruna karşı kazanılan zaferin, müjdeci güçte yeni bir atılımla sonuçlanmasıdır.  

Şimdi, çok düşmanca davranmış olan rahipler bile (Elçilerin İşleri Ch4:1), Tanrı Sözü'ne yanıt 

veriyor ve imana itaat ediyorlar.  Kilise test edilmişti.  Testi dul kadınlara bakarak ve Söz'ü 

koruyarak geçmişti.  Ve Tanrı bu zaferi yeni bir güç ve bereketle onurlandırdı. 

UYGULAMA 
Bunu bağlamımıza nasıl uygulayabiliriz? 
Kendi Müjde topluluğumuzdaki yoksulları ne kadar iyi görüyor ve onlara tepki veriyoruz? 
"Söz'ün hizmetini" tehdit eden bir şey var mı? 
 

https://biblia.com/bible/esv/Acts%204.1

