
MÜJDE LÜTFU RADİKAL TOPLULUĞU DOLDURDU 
MISYONER OLMAK VE BAKIMLA ILGILENMEK! 

ELÇILERIN İŞLERI CH4:32-37 
 

YENİDEN KAPAK! 
Kudüs'teki Kilise başlangıçta: 

1. 120 kişi - Ch1:15 

2. sonra 3120 kişi - Ch2:41 

3. sonra 3120+ kişi - Ch2:47 

4. 5000 erkeğe muhtemelen 5000 - 10.000 kişi arasında bir şey - Ch4: 4 

Petrus bu noktaya kadar üç 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 tane olacak - 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 
Sıva!  Bunları "hızlıca" mı yoksa "yavaşça" mı kaldırıyorsunuz? 
 
BÜYÜK LÜTUF RADIKAL BIRLIKTELIĞE NEDEN OLUR!  V32 sürümü 
Mesih'teki yeni yaşam ve bir Müjde Lütuf Topluluğu neye benziyor?  
 
Ch2:42-47'yi karşılaştırın: 
1. Kilise üyelerini eğitti ve eğitti.  V42 sürümü 
2. Kilise üyelerini bir araya getirdi.  V42+46 sürüm 
3. Kilise üyeleri karşılıklı destek ve paydaşlık ilişkilerine taşıdı.  V42+44 
4. Kilise hem küçük grup toplantıları hem de büyük grup toplantıları yaptı.  Sürüm 46 
5. Kilise, Rab'bin akşam yemeğinin kutsal törenini/kutsallığını uyguladı. V42+46 sürüm 
6. Kilise grup duasında çok zaman geçirdi.  V42+46 sürüm 
7. Kilise radikal bir vekilharçlık uyguladı.  V44+45+46 
8. Elçilerin öğretisini doğrulayan eylemler/güç eylemleri vardı.  V43 sürümü 
9. Kilise genel bir NEŞE ruhuna sahipti.  V47 sürümü 
10.  Topluluk hayatı yabancılar için olağanüstü çekiciydi.  V47 sürümü 
11.  Kilise müjdeci olarak etkiliydi.  V47 sürümü 
12.  İnsanlar kurtuldukları zaman, sadece Rab ile değil, Kilise bedeniyle de derin bir 

ilişkiye dahil edildiler.  V42-47 
 
 
 
 



Ch4:32-37 ile: 
 
1. Tam sayı tek bir kalp ve ruha aitti.  V 32 
2. Paylaşmaya istekliydiler.  V32+34+35 
3. Her şey ortaktı.  V32 sürümü 
4. Tüm ihtiyaçlara cevap verildi.  V34+35 
5. Hıristiyanlar, ihtiyacı karşılamak için mülk satmaya istekliydiler.  V34+37 

6. Zenginlik ve ihtiyaçlara karşı tutumların radikal örnekleri.  V32-37 
 
Benzerlikler nelerdir?  Şunları öneririm: 
 
HER IKI PASAJDAN DA KILISEYI DOLDURAN BIR RUHUN BEŞ HAYATI 

BELIRTISI! 
1. MÜJDE – diğer her şeyin aktığı merkezdir 
2. BÜYÜME – kişisel mülkiyet, kutsallıkta büyüme arzusu 
3. GRUPLAR – sağlıklı öğrencilik grupları, birlikte yürümek 
4. HEDİYELER – Hristiyanlar armağanlarını Tanrı'nın Kilisesi'ni inşa etmek için 
kullanırlar 
5. VERME – Hristiyanlar zamanlarını, yeteneklerini ve hazinelerini kullanırlar     
 
Luka bizim için ilk Kilise'nin birbirlerine gösterdiği olağanüstü cömertliği ve özeni 

bildiriyor; bu, Kilise'nin 120'den 5000'den fazla kişiye ne kadar hızlı büyüdüğü ve bu tür 
radikal bir büyüme meydana geldiğinde, bölünme ve bireysel ihtiyaçların ihmal edilmesinin 

ne kadar sık ortaya çıkabileceği göz önüne alındığında olağanüstü! 
 
Bu cömertlik ve özen, Tanrı'nın lütfu aracılığıyla, Tanrı'nın misyonunda ve Tanrı'nın 

birbirimize olan ilgisinde bir araya geldiğimizde ortaya çıkar. 
 
BÜYÜK LÜTUF, İSA HAKKINDA RADIKAL TANIKLIK ETMESINE NEDEN OLUR!  

V33 sürümü 
Elçiler İsa'nın dirilişine tanıklık ederler, ki bu tam olarak atandıkları ve yapmakla 

görevlendirildikleri şeydir (Ch1:8+22)!  Onlara bu iş için güç vaat edildi (Ch1:8) ve 
mucizelerde görülebilecek bu güç verildi (Ch2:1-4) (Ch2:22; Bölüm 3:12; Bölüm 4:7) ve 

güçlü ikna edici bir konuşmayla ifade edilir (yukarıya bakınız). 
 
BÜYÜK LÜTUF RADIKAL CÖMERTLIĞE NEDEN OLUR!  V34-37 
Barnabas ile "eylemdeki lütuf" un harika bir örneğine sahibiz - yani "a" tarlasını satan 
"cesaretlendirmenin oğlu" anlamına gelir, tüm tarlalarını değil ve havarilerin ayaklarına 

bırakır!  Kişisel eşyalar ama özel eşyalar değil!  Günahkâr insanlar olarak, özel mülklere 

çok çekilebiliriz.  Bizi saran şeyler, belki de öyle bir noktaya kadar, özellikle de diğer 

Hıristiyanlara yardım etmek için onları bırakmakta gerçekten zorlanıyoruz.  Bununla nasıl 

başa çıkabiliriz?  Büyük lütuf bencilce değil dışsal olarak görür!  Tanrı'nın skandal lütfuna 
ihtiyacımız var!  Lütuf olmadan, yapmamız gerektiğini bildiğimiz zaman, bırakamayız! 
 
Barnabas, kısa bir süre sonra kendisini Ananias ve Sapfira ile karşılaştıracak olan Luka 

tarafından öne sürülür!  Barnabas, burada ve içinde bahsedilen:   
 
1. Ch9:27 – İlk Kilise'nin önünde Pavlus'a takılıp kaldım!  (Galatyalılar Ch1:18) 



2. Ch11:25-26 Pavlus'u bulup Antakya'ya götürdü! 
3. Ch13:1-6 – Antakya Kilisesi tarafından gönderildi! 
4. Ch13:46 – Pavlus'la cesurca konuşmak! 
5. Ch14:4+14 – O bir elçidir! 
6. Ch15:36-39 – Elçi Pavlus'la Yuhanna Markos konusunda büyük bir anlaşmazlık 

yaşadım! 

7. Koloseliler Ch4:10 – John Mark'ın kuzeni! 
8. 1. Korintliler Ch9:6 – Pavlus gibi, hiçbir zaman bir elçinin haklarını almadı!    

9. Galatyalılar Ch2:9-14 – Diğer uluslardan olan misyonerlik çalışmaları, ama kolayca 

yanıltılır!  Elçi Pavlus ne zaman Barnabas'tan bahsetse, bu her zaman sempati ve 

saygı sözleriyledir! 
 
Ne örnek! 
 
"Havarilerin ayaklarına serildi" - buradaki son ifade, İncil Topluluğu içindeki ihtiyacı 

karşılamak için elçiler tarafından denetlenen ortak bir fona bazı resmi transferlerin olduğunu 

göstermektedir! 
 
Barnabas'ın bağışı, Luke'un sonraki bölümlerdeki kaydında göreceğimiz gibi, ismine ve 

karakterine uygundu! 
 
UYGULAMA 
5 "G'yi" hatırlayın! 
6 kıymalı turtayı hatırlayın!  2 güçlü Hıristiyan, 2 yalpalayan Hıristiyan, 2 Hristiyan 

olmayan! 
Lastik illüstrasyonunu hatırlayın!  Doldurulmayı istemeye devam edin! 
LÜTUF YOLUYLA – RADIKAL BIR ŞEKILDE CÖMERT OLALIM! 
 


