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KUTSAL RUH
SİZE GÜÇ VERİR
“İlk öğrencilerinkine eşit güce sahip olabilir miyiz?” diye soruyorsunuz. Ben de, “Evet” diyorum. Günümüzde, İncil yazıldığı ilk dönemlerdeki vaizlerden daha iyi vaizler olduğunu sanmıyorum. Onların bu
güce ihtiyaçları vardı, bizim de aynı
güce ihtiyacımız vardır.
“Bugün biz de Kutsal Ruh’la vaftiz
olabilir miyiz?” diye sormayın. Bu
güce çok fazla ihtiyacım varsa ve
şartları yerine getirirsem Tanrı'nın
bunu benden esirgemesi olası mıdır? Kutsal Kitap, vaadi almam için
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Tanrı’ya tam bir güven ve imanla
yaklaşmam gerektiğine ilişkin vaatler ve öğütlerle doludur. Tanrı’nın
O’nu size vermeyeceğini söyleyen
bir tek paragraf bile yoktur.
Kurtarıcımız, bu armağanı bizim
için satın aldı. Bu, müjdenin bütününün içinde var olan önemli bir
parçadır. Orada olması tasarlanmıştır. İncil’den başka bir anlam
çıkartılamaz. Armağan... sizin şimdi kullanmanız içindir!
Çalışacağınız Konular
• Birçok Amaç İçin Güç
• Güç Vaadi
• Vaadin Pentikost’ta Yerine Gelişi
• İman Ettikten Sonraki Normal De-
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neyim
• Kutsal Ruh’un Gücünün İşaretleri

BİRÇOK AMAÇ İÇİN GÜÇ
Gücü Nasıl Kullanabileceğinizi
Öğrenin
Elektriğin kullanıldığı birçok yolu
düşünün: İnsanlar elektrikle kentlerini aydınlatır, yemek pişirir, evlerini ısıtır, fabrikalarını işletir, her
türlü makineyi çalıştırırlar. İnsan
elektrik gücünü kullanmasını öğrendiği için eskiden imkânsız görünen şeyleri yapabilmekte, aya bile
gidebilmektedir.
Kutsal Ruh yaşamınızı, elektrikten
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daha büyük bir güçle, O’nsuz yapılması imkânsız olan şeyleri yapma
gücüyle doldurmayı istemektedir,
ama sizin bunu nasıl kullanabileceğinizi öğrenmeniz gerektir. Bu güç
doğru şekilde kullanıldığında Tanrı’
ya yücelik ve yaşamınıza bereketler
getirecektir. Yanlış bir şekilde kullanılan herhangi bir güç sorun getirecektir.
Kaçınılması gereken üç hata:
Bazı insanlar Kutsal Ruh'un gücünü
oynanacak bir oyuncak gibi kullanmaktadır.
Korint kilisesinin sorunu buydu.
Oradaki inanlılar kendilerini güçlü
ve çok ruhsal görmek istediler.
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Herhangi anda kalkıp dillerde söz
vermek bunun kanıtı sandılar. Düzensizlik o kadar yaygındı ki Tanrı
Sözü'nün ilan edilmesi bile engelliyordu.
Dışarıdaki kişiler onların deli olduklarını düşünüyorlardı. Pavlus onlara
her şeyin uygun ve düzenli bir şekilde yapılması gerektiğini bildirdi.
Kutsal Ruh’un gücünü insanlar Mesih’e sırtlarını çevirsinler diye değil, kurtulsunlar diye öğrenmleri
gerekmektedir. Burada önemli bir
not lazım: Pavlus, hiç bir şekilde
dillerde konuşmanın özünde yanlış
ve yasak olduğunu söylemiyor.
Toplulukta düzensiz olarak kullanılmasını azarlıyor. (1.Korintliler 12-
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14'e kadar yazdığı talımatlar bu
düzensizliği düzeltmek üzere
yazılmıştır.)
Bazı insanlar Tanrı'ya yücelik vermek yerine kendilerine ilgiyi çekerler.
Kutsal Ruh birisine hastaları iyileştirmek için iman verirse, bu onun,
“Herkes bana baksın! Ben mucizeler yapıyorum! Benim çok gücüm
var!” diye bağırması için değildir.
Ya da Tanrı, peygamberlik armağanını vererek bir kişiyi kullanırsa bu
onun, “Herkes beni dinlemeli! Ben
bir peygamberim! Ne yapmanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız
bana gelin” demesi için değildir.
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Böyle bir gurur için inanlılar toplantısında yer yok.
Bazı insanlar Kutsal Ruh'un kendileri için var olan gücünü kullanmazlar.
Bu en yaygın hatadır. Bazıları Ruh’
un gücünün yanlış kullanıldığını ya
da taklit edildiğini görmüş olduklarından doğaüstü olan her şeyden
korkmaktadırlar. Selanik kilisesinde bu sorun vardı. Pavlus onlara
Tanrı’dan olup olmadıklarını görmek için ruhları sınamalarını ve
sahte peygamberlikleri ya da Tanrı’
nın işinin taklitlerini kabul etmemelerini söyledi. Ama gerçek şeyi,
taklitlerle birlikte atmamaları ge-
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rekiyordu.
1.Selanikliler 5:19-22
Ruh'u söndürmeyin. Peygamberlik
sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi
sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun.
Her çeşit kötülükten kaçının.
Kutsal Ruh’la dolu olmak, evinizde
elektrik kablolarının olması gibidir.
Eviniz, karanlıkta oturup “Artık bizim de elektriğimiz var!” demeniz
için eviniz kablolarla donatılmamıştır. Işığı açın! Gücü kullanın! Tanrı’
nın Elçilerin İşleri kitabında, Kutsal
Ruh’un gücünün doğru kullanımı
konusundaki kalıbını görüyoruz.
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Sizin İçin Kalıp Budur
Kutsal Ruh’un gücü, her tür suç ve
yozlaşmayla dolu bir toplumda ilk
İsa Mesih inanlılarının yaşamlarını
temizleyip arındırdı. Mesih’in uğruna dövülüp hapse atıldıklarında içsel bir sevinç ve esenlik onların ilahiler söyleyip Tanrı’ya şükretmelerine neden oldu. Tanrı’nın sevgisiyle dolu olarak kendilerine işkence edenleri bağışladılar ve onlar
için dua ettiler. Burada doğru bir
şekilde kullanılan gücü görüyoruz!
Mesajları güçlüydü, çünkü imanları
güçlüydü. Neden söz ettiklerini biliyorlardı. Mesihsiz olan herkes kayıptır, ama İsa Kendisine iman
edenleri kurtaracaktır. Kendi yete-
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neklerinin ötesinde bir bilgelik,
mantık ve cesaretle – kendilerini
dinleyenleri gerçeğe ikna eden ve
günahlı olduklarını görmelerine
yardım eden bir güçle konuşuyor–
lardı.
İmanları güçlüydü. Tanrı’nın kendileriyle birlikte olduğunu ve vaat etmiş olduğu gibi kendileri aracılığıyla etkin olacağını biliyorlardı. Bu
yüzden İsa’nın isminde felçlilere
yürümelerini buyurdular ve felçliler
yürüdü. Dua ettiler ve bir şeyler oldu. Hasta insanlar iyileştiler. Hapishane kapıları açıldı. Çok sayıda
günahlı Tanrı’ya döndü.
İlk İsa Mesih inanlıları’daki bu güç
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onları, tıpkı İsa'nın söylemiş olduğu
gibi tanıklar haline getirdi. Bütün
komşularına İsa’dan söz etmek için
cesarete ve büyük bir arzuya sahiptiler. Yerine getirmeleri gereken görevleri vardı. Cesaret, sevgi, geleceğe yönelik büyük hedefler ve Mesih’e tam bir adanmışlık onları
kentten kente, ülkeden ülkeye götürdü. Kurtuluşun iyi haberini tüm
dünyaya – her erkeğe, kadına ve
çocuğa – bildirmeye azimliydiler.
İlk kilisedeki gücün kalıbı budur.
Öyleyse onların gücü kendilerini
dolduran ve onların aracılığıyla etkin olan Kutsal Ruh’un gücüydü.
Tüm bunlar, Ruh’la dolu yaşamlarının sonucunda oluyordu. Kutsal
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Kitap onların deneyimlerini ayrıntılarıyla anlatır, çünkü günümüzde
Mesih İnanlısı yaşamı için kalıp
budur.

GÜÇ VAADİ
Vaftizci Yahya, İsa’nın Kutsal Ruh
ve ateşle vaftiz edeceğini vaat etmişti. Bu, orada iman eden ve kendisi tarafından suda vaftiz edilen
herkese verilen genel bir vaatti.
Matta 3:11
Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra
gelen benden daha güçlüdür. Ben
O'nun çarıklarını çıkarmaya bile la-
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yık değilim. O sizi Kutsal Ruh'la ve
ateşle vaftiz edecek.
İsa, her çağdaki İsa Mesih inanlılarına yapmaları için büyük bir görev vermişti. Bunu kendi güçleriyle
asla yapamayacaklarını biliyordu.
Bu yüzden Kendisini izleyenlere
Kutsal Ruh’un gücünü alana dek
beklemelerini ve bundan sonra
Kendisinin tanıkları olacaklarını
söyledi. İsa’nın buyruğu ve vaadi
Kendisini izleyen herkes içindi.
Luka 24:49
Ben de Babam'ın vaat ettiğini size
göndereceğim. Ama siz, yücelerden
gelecek güçle kuşanıncaya dek
kentte kalın.
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Elçilerin İşleri 1:4-5,8
Kendileriyle birlikteyken onlara şu
buyruğu vermişti: “Yeruşalim'den
ayrılmayın, Baba'nın verdiği ve
benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki, Yahya
suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç
güne kadar Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz. Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında
benim tanıklarım olacaksınız.

VAADİN PENTİKOST’TA
YERİNE GELİŞİ
İsa’nın izleyicileri vaat edilen Kut-
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sal Ruh’u almak için ne yaptılar? On
gün boyunca 120 kişi birden dua
edip bir şeylerin olmasını bekledi.
Ve bir şey oldu! Pentikost Günü’nde
bizim adına Pentikost deneyimi ya
da Kutsal Ruh’un vaftizi dediğimiz
armağanı aldılar.
Elçilerin İşleri 1:14
Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür
kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle
tam bir birlik içinde sürekli dua
ediyordu.
Elçilerin İşleri 2:1-5,7-8,13
Pentikost Günü geldiğinde bütün
imanlılar bir arada bulunuyordu.
Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın
esişini andıran bir ses geldi ve bu-
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lundukları evi tümüyle doldurdu.
Ateşten dillere benzer bir şeylerin
dağılıp her birinin üzerine indiğini
gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal
Ruh'la doldular, Ruh'un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar.
O sırada Yeruşalim'de, dünyanın
her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Hayret ve şaşkınlık içinde, “Bakın, bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?” diye
sordular. “Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor?
Başkalarıysa, “Bunlar taze şarabı
fazla kaçırmış” diye alay ettiler.
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Bundan önce Petrus kendisiyle alay
edilmesinden korkuyordu. Kutsal
Ruh’un gücünü aldıktan sonra çok
değişmişti. Ayağa kalkıp etkili bir
vaaz verdi. Gördüklerinin Tanrı’nın
vaadinin yerine gelişi olduğunu
açıkladı. Tanrı, Ruhunu dökmüştü.
Elçilerin İşleri 2:14-17,41
Bunun üzerine Onbirler'le birlikte
öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi: “Ey Yahudiler
ve Yeruşalim'de bulunan herkes, bu
durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar, sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha
sabahın dokuzu! Bu gördüğünüz,
Peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır: ‘Son günler-

190

de, diyor Tanrı, Bütün insanların
üzerine Ruhum'u dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte
bulunacaklar. Gençleriniz görümler, Yaşlılarınız düşler görecek.
Onun sözünü benimseyenler vaftiz
oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı.
Bu noktadan itibaren Elçilerin İşleri,
Kutsal Ruh’un İsa Mesih inanlıları
aracılığıyla çalışmasının bir kaydıdır: Kutsal Ruh onların tanıklık etmelerine, müjdeyi paylaşmalarına
ve insanların Mesih’i tanımalarına
yardım etti.
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İMAN ETTİKTEN SONRAKİ
NORMAL DENEYİM
Öğrenciler bütün inanlıların iman
ettikten sonra Kutsal Ruh’la dolmasını bekliyorlardı. Petrus bunu açıklığa kavuşturmuştur.
Elçilerin İşleri 2:38-39
Petrus onlara şu karşılığı verdi:
“Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in
adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh
armağanını alacaksınız. Bu vaat
sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin
hepsi için, Tanrımız Rab'bin çağıracağı herkes için geçerlidir.”
Eğer yeni inanlılar Kutsal Ruh’un
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vaftizini iman ettiklerinde almamışlarsa onu alabilmeleri için birisi
onlarla dua etti.
Elçilerin İşleri 8:14-17
Yeruşalim'deki elçiler, Samiriye
halkının, Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Petrus'la
Yuhanna oraya varınca, Samiriyeli
imanlıların Kutsal Ruh'u almaları
için dua ettiler. Çünkü Ruh daha
hiçbirinin üzerine inmemişti. Rab
İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı, o
kadar. Petrus'la Yuhanna onların
üzerine ellerini koyunca, onlar da
Kutsal Ruh'u aldılar.
Saul iman ettikten sonra Rab dua
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etmesi için Hananya’yı ona yolladı:
Elçilerin İşleri 9:17
“...İsa, gözlerin açılsın ve Kutsal
Ruh'la dolasın diye beni yolladı.”
Kornelyus ve ailesi müjdeyi duymuşlar, iman etmişler ve gerçeği
kabul ettiklerinde kurtulmuşlardı.
Petrus vaaz etmeyi bitirmeden onlar Kutsal Ruh’la dolmuşlardı. Efes’
teki inanlıların deneyimi farklı olmuştu. Günümüzdeki birçok İsa
Mesih inanlıları gibi, Tanrı'nın kendilerini Kutsal Ruh’la doldurmayı
istediğini bile duymamışlardı. Pavlus onlara şöyle sordu:
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Elçilerin İşleri 19:2,6
Apollos Korint'teyken Pavlus, iç
bölgelerden geçerek Efes'e geldi.
Orada bazı öğrencileri bularak onlara, “İman ettiğiniz zaman Kutsal
Ruh'u aldınız mı?” diye sordu.

“Kutsal Ruh'un varlığından haberimiz yok ki!” dediler. Pavlus ellerini
onların üzerine koyunca Kutsal Ruh
üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar.
İlk kilisenin örneğine bakarak bir
değerlendirme yaptığımızda, Tanrı
bütün çocuklarını Kutsal Ruh ve
güçle doldurmayı istemektedir. Öyleyse Kutsal Ruh’u kim almıştır?
Zengin ve fakirler, erkekler, kadın-
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lar ve çocuklar; okuma yazma bilmeyenler ve iyi eğitim görmüş
olanlar; dinsel önderler ve büyük
bir günahtan daha yeni kurtarılmış
olanlar ve birçok ulustan insanlar.
Petrus, Romalı bir asker olan Kornelyus’un evinde şöyle demiştir:
Elçilerin İşleri 10:34,47
O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi:
“Tanrı'nın insanlar arasında ayrım
yapmadığını, ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi,
ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini
gerçekten anlıyorum." Çünkü onların, bilmedikleri dillerle konuşup
Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı.
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Kutsal Ruh'un
Gücünün İşaretleri
Başka Dillerde Konuşmak
Pentikost’ta Kutsal Ruh geldiğinde
gücünün birkaç belirtisini göstermişti. İnsanlar kuvvetli bir rüzgâr
sesine benzer bir ses duymuşlar,
ateşten diller görmüşler ve hiç öğrenmemiş oldukları dillerde konuşmuşlardı. Elçilerin İşleri kitabında,
bu belirtilerden birinin – dillerde
konuşmanın – diğerleri Kutsal Ruh’
u aldıklarında tekrarlandığını görüyorsunuz. Kornelyus ve ailesi Kutsal Ruh’u böyle almışlardı. Aynı işaret Efes’te de tekrarlanmıştı. Deneyimleri kıyaslayın.
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Elçilerin İşleri 2:4
İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la doldular, Ruh'un onları konuşturduğu
başka dillerle konuşmaya başladılar.
Elçilerin İşleri 10:44-47
Petrus daha bu sözleri söylerken
Kutsal Ruh, konuşmayı dinleyen
herkesin üzerine indi. Petrus'la birlikte gelen Yahudi imanlılar, Kutsal
Ruh armağanının öteki uluslardan
olanların da üzerine dökülmesini
şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların, bilmedikleri dillerle konuşup
Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus, “Bunlar, tıpkı
bizim gibi Kutsal Ruh'u almışlar.
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Suyla vaftiz olmalarına kim engel
olabilir?” dedi.
Elçilerin İşleri 19:6
Pavlus ellerini onların üzerine
koyunca Kutsal Ruh üzerlerine indi
ve bilmedikleri dillerle konuşup
peygamberlik etmeye başladılar.
Kutsal Ruh’un gücüyle başka dillerde konuşmak Tanrı’nın, Kutsal Ruh’
un bir kişiyi doldurduğunu göstermek için seçtiği doğaüstü belirtidir.
Hem İsa, hem de Pavlus, bilinmeyen
dillerde konuşmanın bir belirti olduğundan söz etmişlerdir.
Markos 16:17
İman edenlerle birlikte görülecek

199

belirtiler şunlardır: Benim adımla ...
yeni dillerle konuşacaklar....
1.Korintliler 14:22
Bilinmeyen diller imanlılar için
değil, imansızlar için bir belirtidir.
Dünyanın her yerindeki İsa Mesih
inanlıları, Kutsal Ruh’un bu olağanüstü armağanını sürekli olarak yaşamaktadırlar.
Genelde bu dil, orada bulunan kimse tarafından bilinmez. Ancak tıpkı
Pentikost’ta olduğu gibi, Ruh birçok kez, konuşanın anlamadığı,
ama dinleyenler arasında birilerinin
anladığı bir dilde konuşmuştur.
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Gücün Diğer Belirtileri
Kutsal Ruh’la doldukça bunu izleyen başka birçok belirtiyi göreceksiniz. Bunları okumuştunuz: temiz
bir yaşam, Tanrı’ya duyulan sevgi,
cesaret ve Mesih’e tam bir adanmışlık. Bu gücün belirtileri, güçlü
bir iman, etkili dua, tanıklık ve
vaazda görülmektedir. Tüm bu belirtileri de sonuçlar izler: insanların Mesih’e iman etmeleri, iyileşmeleri, Kutsal Ruh’ta vaftizler ve
kilisenin büyümesi gibi...
Kutsal Kitap, Pavlus’un Efes’teki
inanlılar için duasını kaydeder. Siz
de bu duayı kendiniz için mal edebilirsiniz:
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Efesliler 3:16
Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu'yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ...
dilerim.
Tanrı sizi Ruhu aracılığıyla güçlendirdikçe, kötülüğü reddedebilir, acı
çekmeye dayanabilir ve Rab’be hizmet edip tanıklıkta bulunabilirsiniz.

