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YEDİ	  
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İYİLEŞTİREN	  	  
VE	  KUTSAL	  RUH'LA	  	  
VAFTİZ	  EDEN	  İSA	  MESİH	  

Şimdiye kadar İsa hakkında birçok şey 
okudunuz. O'nun vaat edilmiş Mesih, 
Tanrı Oğlu, İnsanoğlu, Tanrı Sözü ve 
Dünyanın Işığı olduğunu öğrendiniz. Bu 
unvanlar bize O'nun kim olduğu hakkın-
da önemli gerçekleri gösterirler. 

İsa'nın yaptığı işlere bakmak, O'nun kim 
olduğunu anlamanın bir başka yoludur. 
Bu derste, O'nun işlerinden ikisine baka-
cağız: İsa bedenlerimizi ve ruhlarımızı 
iyileştirir ve bizleri Kutsal Ruh'la vaftiz 
eder. İsa'nın bunları hangi vasıfla yapa-
bildiğini bilmek önemlidir. O, bedenleri-
miz dâhil, her şeyi yaratan Tanrı Oğlu 
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olduğu için bunları yapabilir. Gökte 
Baba'nın sağına yükseltilen kusursuz 
kurban, İnsanoğlu olduğu için bizleri 
Kutsal Ruh'la vaftiz edebilir. Oradan 
Kutsal Ruh'u çocuklarının üzerine gön-
derir. Bunları bizim için yapar, çünkü 
bizi sever. O harika bir Arkadaştır! 

İsa bugün de yaşıyor; bizi iyileştiren ve 
Vaftiz Eden Kişi olmaya devam etmek-
tedir. O'nun bu hizmetlerini gördükçe, 
bunların içerdiği birçok harikulade bere-
keti de keşfedeceksiniz. 

Bu	  derste	  şunları	  	  
inceleyeceksiniz... 
* Tanrısal Doktor İsa 
* Kutsal Ruh'la Vaftiz Eden İsa 
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TANRISAL	  DOKTOR	  
İSA	  MESİH	  

İsa Mesih'in günümüzde de insanları 
iyileştirebilmesi devam eder mi? 

İncil'in ilk dört bölümünde, İsa'yla be-
deni ve ruhu iyileştiren Büyük Doktor 
olarak tanışıyor ve O'na ait olanlarla 
konuştuğumuzda aynı şeyleri bugün de 
yaptığını keşfediyoruz. 

Bedeni	  	  
ve	  Ruhu	  İyileştiren	  
Doktor nedir? Ne yapar? Bu soruların 
yanıtı, İsa'yı Büyük Doktorumuz olarak 
takdir etmemize yardımcı olacaktır. İyi 
bir doktor: 
1. Hastalara yardım etmeyi ve onları 
iyileştirmeyi ister. 
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2. Hastaları tedavi etme yetkisine 
sahiptir ve bunu yapmaya hazırlanmış-
tır. 
3. Hastalarını iyice muayene eder. 
4. Teşhis koyar. 
5. Doğru tedavinin ne olduğunu söyler. 
6. Gereken tedaviyi uygular (hastanın 
onayıyla). 

Yukarıdaki altı cümle İsa için de geçerli 
midir? 

Evet! 

Hem de hepsi! İsa, ruhen ve bedenen 
hasta olanlarla ilgilendiğini göstermiş-
tir. Yaratıcımız olarak, sorunlarımızın ne 
olduğunu keşfetmek için tıbbi tahliller 
yapmasına gerek yoktur. Bizi tanır ve 
gereksinimlerimizi bilir. Bizi O yaratmış-
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tır ve doğru çalışmayan herhangi bir 
uzvumuzu kolaylıkla iyileştirebilir. 

İyileştirme ve kurtarış, Kurtarıcı'nın hiz-
metinin çok önemli parçalarıdır. Hatta 
Kutsal Kitap'ta geçen kurtuluş sözcüğü, 
ruhun kurtuluşu ve güvenliğinin yanı 
sıra, bedenin sağlığını da içerir. 

Matta 4:23-24  
"İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaş-
tı. Buralardaki havralarda öğretiyor, gök-
sel egemenliğin Müjdesi'ni duyuruyor, 
halk arasında rastlanan her hastalığı, her 
illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye 
yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış 
bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, 
saralıları, felçlileri O'na getirdiler; hepsini 
iyileştirdi. 
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Matta 8:17  
"Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bil-
dirilen şu söz yerine gelsin diye oldu: 
'Zayıflıklarımızı O kaldırdı, / Hastalık-
larımızı O üstlendi.'" 

İsa, iyileşmek için Kendisine gelen her-
kesi − körleri, hastaları, sakatları ve 
ruhları korku, şüphe ve nefretle dolu 
olan herkesi − iyileştirdi. 

Tanrısal Doktorumuz, insanın bedeni, 
aklı, duyguları ve ruhu olmak üzere her 
uzvunu iyileştirmeye gelmiştir. O, yaşa-
mın tadını bütün doluluğuyla çıkarma-
mızı ister. 

Yuhanna 10:10  
"Bense insanlar yaşama, bol yaşama 
sahip olsunlar diye geldim." 
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İşi	  	  
Devam	  Ediyor	  
İsa hâlâ Büyük Doktor'dur. Kendisini iz-
leyenleri, hastaları Kendi ismiyle iyileş-
tirmeye göndermiştir. Yeryüzündeyken 
yaptıklarını, bugün duaya yanıt olarak 
ve Kutsal Ruh aracılığıyla yapmaktadır. 
İsa bugün de aynıdır. Binlerce kişi, İsa' 
nın, dualarına yanıt vererek kendilerini 
iyileştirdiğini size söyleyebilir. 

Markos 16:17-18, 20  
"'İman edenlerle birlikte görülecek belir-
tiler şunlardır: Benim adımla cinleri ko-
vacaklar, yeni dillerle konuşacaklar... 
Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve 
hastalar iyileşecek. Öğrencileri de gidip 
Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab on-
larla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle 
sözünü doğruluyordu." 
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İbraniler 13:8  
"İsa Mesih, dün, bugün ve sonsuza dek 
aynıdır." 

Yakup 5:14-15  
"İçinizden biri hasta mı, kilisenin ihtiya-
rlarını çağırtsın; Rab'bin adıyla üzerine 
yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla 
edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab 
onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta 
günah işlemişse, günahları bağışlana-
caktır." 

İmanla edilen dua, hastayı iyileştirecek 
ve Rab onu ayağa kaldıracak. Eğer hasta 
günah işlemişse günahları bağışlana-
cak." 
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KUTSAL	  RUH'LA	  VAFTİZ	  EDEN	  İSA	  
MESİH 

Kutsal Kitap, Kutsal Ruh'un gelişi 
hakkında neler söyler? 

Eski Antlaşma'da, Kutsal Ruh'la dolu 
olan peygamberler, kâhinler ve yöneti-
ciler gibi bir kesimin var olduğunu oku-
yoruz. Bu kişilerin Tanrı için ayrılmak 
üzere yağla meshedildiklerini hatırlaya-
caksınız. Üzerlerine dökülen yağ simge-
seldir. Yapmalarını istediği şeyleri yapa-
bilmek ve kendilerine güç vermek için 
üzerlerine Kendi Ruhu'nu dökmesi için 
Tanrı'ya bağımlıydılar. 

Bir gün Tanrı, Peygamber Yoel'e harikul-
ade bir vaatte bulundu. Tanrı'nın Kendi 
Ruhu'nu, sadece önderlerin değil, bütün 
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insanların üzerine dökeceği bir zaman 
gelecekti. 

Yoel 2:28-29  
"Ondan sonra bütün insanların üzerine / 
Ruhum'u dökeceğim. / Oğullarınız, 
kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. / 
Yaşlılarınız düşler, / Gençleriniz 
görümler görecek. / O günler kadın, 
erkek kullarınızın üzerine de / Ruhum'u 
dökeceğim." 

Yüzyıllar sonra Tanrı, Vaftizci Yahya'ya, 
Mesih'in insanları Kutsal Ruh'la vaftiz 
edeceğini söyledi. Tanrı, Vaftizci Yah-
ya'yı, Mesih'in yolunu hazırlayacak özel 
bir haberci olarak ve O'nu halkın önün-
de temsil etmek üzere gönderdi. Yahya' 
nın konuşmalarını duymak için büyük 
kalabalıklar toplanıyordu. Yahya, onların 
günahlarından tövbe ettiklerini ve artık 
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Tanrı'ya ait olduklarını göstermek için 
birçoğunu suyla vaftiz etti. Onlara şöyle 
dedi: 

Matta 3:11  
"Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz 
ediyorum, ama benden sonra gelen 
benden daha güçlüdür. Ben O'nun 
çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. 
O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz 
edecek." 

Bunun üzerinden çok geçmeden Yahya, 
İsa'yı halka tanıttı. Yahya, İsa'yı ve hiz-
metini tanımlamak için dört tanım kul-
lanır: 
1. Tanrı Kuzusu 
2. Benden daha büyük olan Kişi 
3. Kutsal Ruh'la vaftiz eden Kişi 
4. Tanrı Oğlu 
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Yuhanna 1:29-30, 32-34  
"Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğ-
ru geldiğini görünce şöyle dedi: "İşte, 
dünyanın günahını ortadan kaldıran 
Tanrı Kuzusu! Kendisi için, 'Benden 
sonra biri geliyor, O benden üstündür. 
Çünkü O benden önce vardı' dediğim kişi 
işte budur." Yahya tanıklığını şöyle sür-
dürdü:  

"Ruh'un güvercin gibi gökten indiğini, 
O'nun üzerinde durduğunu gördüm. 
...Suyla vaftiz etmek için beni gönderen, 
"Ruh'un kimin üzerine inip durduğunu 
görürsen, Kutsal Ruh'la vaftiz eden O' 
dur" dedi. Ben de gördüm ve "Tanrı'nın 
Oğlu budur" diye tanıklık ettim.'" 

Gördüğünüz gibi, Kutsal Kitap'ta ("dal-
dırmak" ya da "suya batırmak" anlamına 
gelen) "vaftiz" sözcüğü iki ayrı deneyim-
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den söz eder: 1) Kişinin tövbe ettiğini 
göstermesi için suya daldırılması. 2) 
Kutsal Ruh armağanını almak. Tanrı, 
Kutsal Ruh'u inanlıların üzerine döktü-
ğü, onlara yolladığı ya da verdiğinde, 
onlar Kutsal Ruh'la "vaftiz olur"lar. 
Bunun sonucu olarak Kutsal Ruh'la 
dolarlar. 

İsa'nın üç buçuk yıllık halka dönük hiz-
meti boyunca elçileri birçok kez O'nun 
kendilerini ne zaman Kutsal Ruh'la vaf-
tiz edeceğini merak etmiş olmalılar. İsa 
bu deneyime, "Baba'nın vaadi" dedi. 
Ama onları Kutsal Ruh'la Vaftiz Eden 
Kişi olmadan önce Tanrı Kuzusu olarak 
görevini yerine getirmeliydi. Ölmesi, di-
rilmesi ve göğe gitmesi gerekiyordu. 
Bundan sonra Kutsal Ruh'u onlara gön-
derecekti. İsa ölmeden bir gece önce 
elçilerine birçok şeyin yanı sıra Kutsal 
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Ruh'tan ve O'nun neler yapacağından 
söz etti. 

Yuhanna 14:16, 26; 15:26; 16:7, 13 
"Ben de Baba'dan dileyeceğim. O son-
suza dek sizinle birlikte olsun diye size 
başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu'nu 
verecek... Ama Baba'nın benim adımla 
göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size 
her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi 
size hatırlatacak... bana tanıklık edecek 
...benim gidişim sizin yararınızadır. Git-
mezsem, Yardımcı size gelmez. Ama 
gidersem O'nu size gönderirim. O, yani 
Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe 
yöneltecek." 

İsa, dirilişinden sonra, cennete alınma-
sından hemen önce elçilerine, 
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1) Kendisine tanıklık edebilmeleri için 
Kutsal Ruh'u ve O'nun gücünü almaları-
nı. 

2) Bundan sonra herkese İsa ve sundu-
ğu kurtuluş hakkında anlatmalarını 
söylemiştir. 

Elçilerin İşleri 1:4-5, 8  
"Baba'nın verdiği ve benden duyduğunuz 
sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle 
ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler bir-
kaç güne kadar Kutsal Ruh'la vaftiz 
edileceksiniz... Ama Kutsal Ruh üzerini-
ze inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, 
bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünya-
nın dört bucağında benim tanıklarım ola-
caksınız." 
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Gerçekleşmesi 
İsa, göğe alınmadan önce elçilerine bir-
kaç gün içinde Kutsal Ruh'la vaftiz ola-
caklarını bildirmişti. Yeruşalim'e dönüp 
beklediler. Bu olay on gün sonra − 
Pentikost Günü'nde − gerçekleşti! İsa 
onları (120 inanlıyı) Kutsal Ruh ve ateş-
le vaftiz etti. Onlar da O'nun vaat ettiği 
gücü  O'nun tanıkları olma gücünü al-
dılar. 

Elçilerin İşleri 2:1-7,11  
"Pentikost Günü geldiğinde bütün iman-
lılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gök-
ten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir 
ses geldi ve bulundukları evi tümüyle 
doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şey-
lerin dağılıp her birinin üzerine indiğini 
gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la 
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doldular, Ruh'un onları konuşturduğu 
başka dillerle konuşmaya başladılar. 

O sırada Yeruşalim'de, dünyanın her 
ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler 
bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine 
büyük bir kalabalık toplandı. Herkes 
kendi dilinin konuşulduğunu duyunca 
şasakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, 
'Bakın, bu konuşanların hepsi Celileli 
değil mi?' diye sordular... Ama her biri-
miz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi 
dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz." 

Petrus, Kutsal Ruh'la dolu olarak, halka 
Tanrı'nın mesajını iletti: Peygamber 
Yoel'in bulunduğu peygamberliğin ger-
çekleştiğini görüyorlardı. İsa'yı Mesih 
olarak reddedip O'nu çarmıha germiş-
lerdi. Ama Tanrı O'nu ölümden diriltmiş-
ti. İsa göğe alınıp Kutsal Ruh'u Kendisi-
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ni izleyenlere göndermişti. Bu, İsa'nın 
Mesih olduğunu kanıtlıyordu. 

Elçilerin İşleri 2:32-33, 36  
"Tanrı, İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepi-
miz bunun tanıklarıyız. O, Tanrı'nın sağı-
na yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh'u 
Baba'dan almış ve şimdi gördüğünüz ve 
işittiğiniz gibi, bu Ruh'u üzerimize dök-
müştür. ...Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz 
İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır." 

Yahya'nın, İsa'nın insanları Kutsal Ruh'la 
vaftiz edeceğiyle ilgili mesajı doğruydu. 
İsa, Tanrı Kuzusu, Vaftizci, Tanrı Oğlu, 
Mesih'ti. İnsanların İsa'ya inanmamaları 
çok korkunçtu. Onların inançsızlığı İsa' 
yı çarmıha yollamıştı. Tanrı onları ba-
ğışlayabilir miydi? 
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Elçilerin İşleri 2:37-39, 41  
"Bu sözleri duyanlar, yüreklerine hançer 
saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür 
elçilere, 'Kardeşler, ne yapmalıyız?' diye 
sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi: 
'Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adı-
yla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız 
bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını 
alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız, 
uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız 
Rab'bin çağıracağı herkes için 
geçerlidir.' ...O'nun sözünü 
benimseyenler vaftiz oldu. O gün 
yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı." 

O andan itibaren, Kutsal Ruh'la dolu 
olan inanlıların gittikleri her yerde İsa 
için nasıl tanıklık yaptıklarını görüyoruz. 

İsa hâlâ Kutsal Ruh'la vaftiz ediyor mu? 
Evet! Yoel'in peygamberliği günümüzde, 
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tarihin bütün diğer dönemlerinden daha 
fazla gerçekleşmektedir. Dünyanın her 
yanında milyonlarca inanlı, Pentikost 
deneyimi olan Kutsal Ruh'un vaftizini 
yaşamıştır. İsa, birçok kiliseye yeni ha-
yat ve güç götürmektedir. Buna kariz-
matik uyanış adını veriyoruz. Karizma, 
Kutsal Ruh'un bir armağan olarak gel-
diği ve yanında birçok ruhsal güç arma-
ğanı getirdiği anlamına gelir. 

Dua 
İsa, lütfen bana Kutsal Ruh armağanını 
ver. O'nun benim Yardımcım olmasını ve 
bana Senin hakkında öğretmesini istiyo-
rum. Senin tanığın olmam için bana güç 
vermesini istiyorum. O'nun şimdi benim 
aracılığımla Tanrı'nın yaptığı büyük işleri 
başka dillerde ilan etmesini istiyorum. 
Teşekkür ederim, İsa. Harikulade Kutsal 
Ruh armağanını kabul ediyorum. Amin. 
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Bu derste, İsa'nın İyileştirici ve Vaftiz 
Eden yönünü inceleyerek O'nun kimliği 
hakkında biraz daha bilgi edindiniz. İsa 
bu armağanlara sahiptir ve bunları size 
vermeye hazırdır. Size düşen, bunları 
O'ndan istemektir. İsa şöyle dedi: 

Luka 11:9, 13  
"Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksı-
nız; kapıyı çalın, size açılacaktır... Sizler 
kötü yürekli olduğunuz halde çocukları-
nıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsa-
nız, gökteki Baba'nın, kendisinden dile-
yenlere Kutsal Ruh'u vereceği çok daha 
kesin değil mi? 


