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KUTSAL RUH
SİZİ DOLDURUR
Kutsal Ruh'un bize vaat edildiğini
öğrendik. Bunu almaya ne zaman
hazır oluruz? A. W, Tozer, Keys to
the Deeper Life (Daha Derin Bir
Yaşamın Anahtarları) adlı kitabında
bize bir yanıt verir:

İlk olarak, "Kutsal Ruh'la dolmanın
mümkün olduğundan emin olmamız" gerektiğini söyler. Bunun garip ya da sıradışı bir şey olmadığına
ikna olmamız gerekir. Bunun Tanrı'
nın bir işi olduğuna, Mesih'in bizi
kurtarmak için yapmış olduğu işten
ötürü bize gelen bir armağan oldu-

204

ğunu görmeliyiz. Kutsal Kitap'ın,
Kutsal Ruh'la dolma konusunda
söylediklerini okur ve incelersek,
imanımız güçlenecektir (sf. 26-27).
Tozer ikinci olarak, Kutsal Ruh'la
dolmayı arzulamamız gerektiğini
söyler.

"Tanrı'nın Ruhu'nun yaşamınızın
Efendisi olmasına izin vermeye
gerçekten razı mısınız? Gurur, böbürlenme ve bencillikten vazgeçmeye razı mısınız? Tanrı'nın yazılı
Sözü'ne itaat etmeye razı mısınız?
Sınanmaya ve disiplin edilmeye
razı mısınız?" diye sorar.
Bu sorulara içten bir "Evet"le yanıt
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veremiyorsanız motivasyonlarınızı
gözden geçirin. Sadece güç ya da
zaferin heyecanını istiyor olabilirsiniz. Ama eğer "Evet" yanıtı verebiliyorsanız, Kutsal Ruh'la dolmaya
hazırsınızdır!
Çalışacağınız Konular
• Başkaları Doluyorlar
• Kutsal Ruh'u Sevinçle Davet Edin
• İnanın ve Alın
• Kendinizi Kutsal Ruh'a Teslim
Edin

BAŞKALARI DOLUYORLAR
Tanrı'nın günümüzde "Kutsal Ruhu'
nu bütün insanların üzerine" Penti-
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kost Günü'nde olduğundan daha
çok döktüğünü biliyor muydunuz?
Yoel'in peygamberliği o zaman kısmen gerçekleşmişti, şimdi ise daha
da büyük bir ölçüde gerçekleşmektedir.
Elçilerin İşleri 2:17-18
‘Son günlerde, diyor Tanrı, Bütün
insanların üzerine Ruhum'u dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. O günler
kadın erkek Kullarımın üzerine
Ruhum'u dökeceğim, Onlar da peygamberlik edecekler.
İ.S. 300 ile İ.S. 1900 yılları arasında
bazı kilise liderleri, kişiler ve gruplar Kutsal Ruh'la vaftiz olmaya de-
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vam ettiler. 1900 yılında Tanrı,
Ruhu'nu dünyanın her yanındaki
çocuklarının üzerine dökmeye başladı. Bundan sonra Kutsal Ruh uyanışı büyüdü, Katolik Kilisesi, Luterci
kiliseleri, Anglikan Kilisesi, Presbiteryen kiliseleri, Metodist kiliseleri
ve Baptist kiliseleri gibi birçok değişik kiliseden binlerce İsa Mesih
inanlıları, Kutsal Ruh'la doldu. Bazı
bilginler, günümüzde dünyada 594
milyona kadar pentikostçu inanlı
olduğunu hesap etmektedir.
Kutsal Ruh'la kimler dolmaktadır?
Tanrı için acıkıp susayanlar. Birçokları duada daha çok zaman geçirebilmek için bazı öğünlerini yemezler. Ruhun açlığı bedenin açlı-
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ğından çok daha önemli bir hale
gelmiştir.
Mezmur 42:2
Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya
susadı.
Yuhanna 7:37-39
İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle
dedi: “Bir kimse susamışsa bana
gelsin, içsin. Kutsal Yazı'da dendiği
gibi, bana iman edenin ‘içinden diri
su ırmakları akacaktır.’ ” Bunu,
kendisine iman edenlerin alacağı
Ruh'la ilgili olarak söylüyordu.
Kutsal Ruh, Kendisinin yaşamlarını
yönetmelerini isteyen insanları doldurmaktadır. Tanrı kendilerini seç-
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miş olduğu herhangi bir şekilde
kullansın diye zihinlerini, duygularını, iradelerini ve bedenlerini O'na
teslim ederler.
KUTSAL RUH'U
SEVİNÇLE DAVET EDİN
Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın sizi ziyarete geleceğini öğrendiğinizde ne yaparsınız? Evinizi temizleyip
onu karşılamaya hazırlanırsınız. Arkadaşınız olan Kutsal Ruh, gelip sizi
doldurmayı istemektedir. Salvation
Army'nin (Kurtuluş Ordusu'nun) kuruyucusu General William Booth
şöyle yazmıştı:
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Kutsal Ruh'la vaftiz olmak üzere diz
çökmeden önce ruhlarınızın, aradığınız Kutsal Ruh'un isteği ve amacıyla uyum içinde olmasına dikkat
edin. Kendisi aracılığıyla Kutsal
Ruh'un alınacağı iletişim kanalının
açık olmasına özen gösterin.
Bazı insanların evlerindeki musluktan suların akmadığını duydum.
Musluğu devamlı açıyorlar, ama hiç
su gelmiyordu. Depoda bol bol su
vardı; borular, musluk, bağlantılar
hepsi olması gerektiği gibiydi, ama
hiç su gelmiyordu. Sonunda boruyu
çıkarttılar ve içinden bir fare çıktı.
Vermeyi ya da yapmayı reddettiğiniz, bir şeyden ötürü kendinizi suç-
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lu hissettiğiniz, ama bir türlü vazgeçemediğiniz bir şey, bir "put" boruyu tıkamışsa, musluğu açmanın,
dua etmenin, ilahi söylemenin hatta inanmanın bile hiçbir faydası
yoktur. Onu oradan çıkarın; onu rahat bırakmayın; ondan vazgeçin.
Putlarınızı, engellerinizi ve sizi durduran şeyleri sonsuz bir yıkımla
yok edin. Sizinle Tanrı arasında özgür bir iletişim olsun. Hepsini bırakın, dizlerinizin üzerinden kalkmadan bekleyin. Kutsal Ruh'u üzerinize sel gibi gelecektir; dünya O'nun
gücünü hissedecek ve Tanrı bütün
yüceliği alacaktır.
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İNANIN VE ALIN
Kutsal Ruh'un vaftizini, kurtuluşu
aldığınız gibi, imanla alırsınız. Yani
sadece Tanrı'nın vaadine iman eder
ve O'nun size sunduğu armağanı
kabul edersiniz. Aşağıda iman edip
almanıza yardım edecek vaatlerden
bazılarını göreceksiniz. Bunlar sizin
içindir. Ezberleyin ve kendi kendinize tekrarlayın. Bunların gerçeğinin bilincine vardıkça Tanrı'nın sizin için olan armağanını kabul etmeniz kolay olacaktır.
Luka 11:9,11-13
“Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. “Aranızda hangi baba, ek-
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mek isteyen oğluna taş verir? Ya da
balık isterse balık yerine yılan verir? Ya da yumurta isterse ona akrep verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel
armağanlar vermeyi biliyorsanız,
gökteki Baba'nın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh'u vereceği çok
daha kesin değil mi?”
Tanrı'ya inanın. İstemekten korkmayın. Ve Kutsal Ruh'un gücü üzerinize geldiğinde korkmayın. Tanrı
sizi seviyor. Siz O'nun çocuğusunuz. Siz Kutsal Ruh'u istediğinizde
O size zararlı olacak bir şey vermez.
Elçilerin İşleri 2:38-39
“Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in
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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.”
Elçilerin İşleri 5:32
Biz, Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği Kutsal Ruh'la birlikte bu olayların tanıklarıyız.”
Bir armağanı kabul etmek için onun
sizin olduğuna inanırsınız, armağanı verene teşekkür eder ve onu almak için elinizi uzatırsınız. Onu alır
ve kendinizin kılarsınız. Aynı şekilde de, Tanrı'nın vaadine inanırsınız.
O'na gider ve O'nun size sunmuş
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olduğu armağanı istersiniz. Onun
için Tanrı'ya teşekkür eder ve onu
kendinizin olarak kabul edersiniz.
Kutsal Ruh'un sizi doldurmak için
geldiğine inanırsınız. O'na iradenizi, arzularınızı, isteklerinizi teslim
eder ve O'nun hayatınızda ilk sırayı
almasına izin verirsiniz. Siz bunu
yaptıkça O sizi dolduracaktır. Siz de
bunu fark edeceksiniz.
Galatyalılar 3:2,14
Sizden yalnız şunu öğrenmek istiyorum: Kutsal Ruh'u, Yasa'nın gereklerini yaparak mı, yoksa duyduklarınıza iman ederek mi aldınız?...
Bizler vaat edilen Ruh'u imanla alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek bizi Yasa'nın lanetinden
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kurtardı.
KENDİNİZİ
KUTSAL RUH'A TESLİM EDİN
Size yol gösterebilmesi, sizin aracılığınızla dua etmesi, tanıklık ederken size söyleyeceğiniz sözleri vermesi, Kendisinin mucizeler yaratan
gücüne inanmanız için size iman
vermesi için Kutsal Ruh'un sizi doldurmasını istersiniz. Kutsal Ruh'la
vaftiz, bu tür hayata bir başlangıçtır. Vaftizde bu işlerin hepsinin bir
kısmını yaşarsınız. Kutsal Ruh'un
vaftizi kendisi aracılığıyla Ruh'la
dolu, Ruh'un yönetiminde olan bir
yaşama girdiğiniz bir kapı gibidir.
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Buradan girerken Kutsal Ruh'a, aklınızı, duygularınızı, iradenizi ve bedeninizi tamamen teslim edersiniz.
Aklınızı Teslim Edin
Kutsal Ruh, dua ve tanıklık etmenize yardım edebilmek için gelir. Bu
yüzden O'ndan dua etmeniz ya da
hakkında Tanrı'ya şükretmeniz için
belirli şeyleri aklınıza getirmesini
bekleyebilirsiniz. Kutsal Ruh'a itaat
edin. Siz bunu yaptıkça, O sizin aracılığınızla kendi dilinizde ya da
Kendi seçtiği bir dilde dua edecektir.
Duygularınızı Teslim Edin
Duygusal doğanız, sizin bir parçanızdır; onu Kutsal Ruh'a teslim
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edin. Dua ederken içinizden ağlamak geliyorsa, gözyaşlarınızı tutmaya çalışmayın. Kutsal Ruh'un
sizin içinizde bulmuş olabileceği
bütün katılığı, kendi iradenizi, gururu, şüpheyi ve Tanrı'ya karşı direnişi kırmasına izin verin. Size günahınızı göstermesine, sizi temizlemesine ve istediği gibi yapmasına
izin verin. Günah içinde kaybolmuş
olan arkadaşlarınız, sevdikleriniz ya
da müjdeyi hiç duymamış olan milyonlarca insan için ağlayın. Bu, insanların kurtuluşu için Kutsal Ruh'
un sizin içinizdeki işidir. Kutsal Ruh
sizi doldurduğunda, size öylesine
çok sevgi verecektir ki, bütün ruhunuzla Tanrı' ya tapınacak ve O'nu
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öveceksiniz. Ya da öylesine mutlu
olacaksınız ki, sevinçle gülmek isteyeceksiniz. Kendinizi tutmayın ve
Kutsal Ruh' tan gelen bu sevgi ve
sevinci dile getirin.
1.Petrus 1:8
...sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle
coşuyorsunuz.
Romalılar 14:17
Çünkü Tanrı'nın Egemenliği...
doğruluk, esenlik ve Kutsal Ruh'ta
sevinçtir.
Ancak, Tanrı'nın bereketlerinin
farklı insanlara farklı şekillerde geldiğini hatırlayın. Bazı insanlar Kutsal Ruh'la dolduklarında hiçbir bü-
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yük his hissetmezler. Bu yüzden bu
konuda endişelenmeyin ya da kendinizi duygusal bir konuma sokmaya çalışmayın. Benjamin Bauer şöyle diyor:

Kutsal Ruh'un üzerinizdeki gücü,
içinizdeki duyguların miktarıyla
değil, içinizdeki imanla ölçülür.
Kutsal Ruh'un gücü fiziksel benliğinizde bir damla bile duygu yaratmadan etkin oluyor olabilir. Ama
Ruh'la dolu olan bir kişi her zaman
iman ve sevgiyle dolu olacaktır.
İradenizi Teslim Edin
Kutsal Ruh'u yaşamınızı tamamen
yönetimi altına alması için davet
ettiniz. O'nun bunu nasıl yapması

221

gerektiği hakkında O'nunla tartışmaya başlamayın. Başka birisinin
yaşamış olduğu bir deneyimin aynısını yaşamak için ısrar etmeyin.
O'nun size vermek istediği şeyi
kabul edin.
Bazı insanlar bunun kendilerini
akılsız göstereceğinden korktuklarından Tanrı'nın gücüne karşı koyarlar. Ya insanlar sizi eleştirirlerse? İnsanlar İsa ve Pavlus'un deli
olduğunu ve Pentikost günündeki
inanlıların sarhoş olduklarını söylemişlerdi. Benliğe bağlı iradenizi bırakın ve Tanrı'nın Kendi yolunu gerçekleştirmesine izin verin.
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Bedeninizi Teslim Edin
Kutsal Ruh, aklınız ve duygusal doğanızın yanı sıra bedeninizi de dolduracaktır. Kutsal Ruh'un gücünü
almak için dua ettiniz; bunun gerçek olduğunu bilmeniz için sizin bu
gücü hissetmenize izin verebilir.
İnsanlar, tıpkı Kutsal Kitap zamanlarında olduğu gibi, Kutsal Ruh'un
gücüne fiziksel olarak farklı şekillerde yanıt verirler. Musa çok titremişti. Daniel ölü gibi yere düşmüştü. Davut, Rab'bin sandığının önünde sevinçle dans etmişti. Sakat
adam iyileştikten sonra sevinçle
sıçramıştı. Pentikost Günü'nde,
orada toplanmış olan grup, Kutsal
Ruh dillerinin kontrolünü ele alıp
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onlara söyleyecekleri sözleri verdiğinde farklı yabancı dillerde konuşmuştu.
Kutsal Ruh, dilin bütün organlarımız içinde kontrol edilmesi en zor
olanı olduğunu söylemiştir. Söylemememiz gereken şeyleri söylemekte hızlı, söylememiz gereken
şeyleri söylemekte yavaşızdır. Bu
yüzden dilimizi Kutsal Ruh'a teslim
eder ve Tanrı'nın yüceliği için kullanmasını isteriz. Kutsal Ruh dilimizin yönetimini ele alarak ve bize
dua edip Tanrı'ya şükredebileceğimiz yeni bir dil vererek onları kabul
ettiğini bildirir.
İnsanlar Kutsal Ruh'un bu işini bir-
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kaç değişik yolda alırlar. Bazıları
birdenbire hiçbir sorun, çaba ya da
kuşku olmadan başka bir dili ana
dilleri gibi konuşmaya başlar. Ses
organlarını sadece Kutsal Ruh'a
teslim ederler.
Diğerleri kendilerini Kutsal Ruh'un
gücüne yavaş yavaş teslim eder.
Bazıları kendi dillerinde konuşmayı
sürdürebilmek için kekeler ve mücadele verir. Bazıları konuşmayı
öğrenen çocuklar gibi, Kutsal Ruh'
un kendilerine verdiği bir ya da iki
heceyi ya da sözleri tekrarlayıp durur. Ama dua ettikleri her zaman
Ruh'a kendilerini teslim etmeyi öğrendikçe Kutsal Ruh, dillerinin yönetimini eline alır ve onlar aracılığı-
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yla akıcı bir şekilde konuşur.
Kutsal Ruh, anlamadıkları belirli bir
sözcüğü ya da sözcükleri konuşmaları için onlara güçlü bir istek verir.
İmanla Ruh'un bu yönetimini kabul
edip bu sözleri söylerler. Onlar bunu yaptıkça, Kutsal Ruh o kişinin
başka bir dilde konuşmasını sağlar;
bunu artık kafalarından geçen sözcüklerle değil, direkt, doğaüstü güç
aracılığıyla gerçekleştirir.
Aşağıda, Türkiye'de çalışan bir müjdeci olmadan evvel yaşadığı deneyimin bir özetini anlatan bir Mesih
inanlısının tanıklığını bulacaksınız:

Kilisede büyüdüm. Kilisenin kapı-
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ları açılır açılmaz, ailecek -annem
babam ve küçük kardeşim- içeri girerdik . İşte bu yüzden çok genç bir
yaştayken İsa Mesih'i takip etmeyi
öğrendim.
Tapınmamızın normal bir deneyimi
olarak Kutsal Ruh'un hareketlerine
tanık oldum. Ben altı yaşındayken
babam, pastörümüzün duasına bir
yanıt olarak veremden hemen şifa
buldu. İmanlıların Kutsal Ruh'la
doluşlarına ve bilinmeyen dillerde
konuşmalarına da sık sık şahit
oldum.
Dolayısıyla ben de Kutsal Ruh'la
dolmak istedim. Kilisemizin adeti
olduğu için hemen hemen her top-
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lantının sonunda Kutsal Ruh’u aramak üzere kilisenin önündeki ‘sunak’ dediğimiz dua sırasına giderdim...ama Kutsal Ruh’la bir türlü
dolamıyordum. Ayrıca, kilisedeki
yaşlı imanlı teyzelerimiz beni çevirip, ellerini sırtıma koyar ve yüksek sesle Rab'be yalvarırlardı
benim doldurulmam için ama yine
de olmuyordu.
Bir Pazar sabahı yine tek başına
çıktım dua sırasına. Çapraz oturdum yere ve yüreğimi İsa’ya dökmeye başladım. Bu kez Kutsal Ruh'
la dolmayı aramaktansa sadece
O'nu ne kadar sevdiğimi anlatmaya
başladım. Bu sefer yüreğimi dökerken kendimi zifiri karanlık bir oda-
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daymışım gibi hissettim. Tuhaftı
ama korkmuyor ve Rab’bin huzurunda olduğumu biliyordum.
Bir süre sonra tam önümde açık bir
kapı gördüm. Kapının ötesinden
gelen ışık adeta güneş gibiydi. Işığa
bir adım attım. Ve kapıdan geçer
geçmez 'sıcak sıvalı ışık' içine daldırılmış gibi hissettim kendimi. Dilim hemen çözüldü ve öğrenmiş
olmadığım bir dille Rab’be övgüler
sunuyor olarak buluverdim
kendimi.
İsa'yla yüz yüzeydim. O'nu gözlerimle göremiyordum ama O’nun
huzurunda olduğumu biliyordum ve
aramızda engel yoktu artık. Yüre-
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ğimdeki herşeyi dile getirmem ve
O'nun da beni ne denli sevdiğini
söylemesi tamamen doğal şeyler
gibi geldi. Onun sevgi dolu kucağında oturmakta olduğumu biliyordum.
Kilisenin önündeki yerde otururken
o küçük odadaki diğer imanlıların
seslerini duyabiliyordum. Yani
transta değildim. Her birinin sesini
ayrı ayrı tanıdım. Ama oturduğum
yerden kalkmak istemedim. Orada
kaç dakika kaldığımı bilmiyorum
ama bir süreden sonra Rab'bin huzuru kalktı üzerimden. Ardından
etrafıma bakındım ve herkese doğru inanılmaz bir sevgi hissettim.
Yaramaz küçük kardeşime bile!
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Hiçbir yaprağı birbirine benzer
yapmayan Tanrı, sizi Kendi seçtiği
şekilde Kutsal Ruh'la dolduracaktır.
Bazıları Mesih'e iman ettikten hemen sonra Kutsal Ruh'la dolarlar.
Bazıları Kutsal Ruh'u almadan önce
uzun süre dua ederler. Kimileri oturuyor ya da ayakta duruyor olabilir.
Kimileri ise Tanrı için içlerinde aniden büyük bir sevgi selinin aktığını
hissedebilir. Kutsal Ruh'la dolarak
Tanrı'yı övüyor, ilahiler söylüyor,
Kutsal Kitap'ı okuyor ya da işlerini
yapıyor olabilirler.
Belki Kutsal Ruh'la doldunuz, ama
O'nunla dolmayı istediğiniz kadar
dolu değilsiniz. İlk İsa Mesih inanlılarının yaptığını yapın: O'nun sizi
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yeniden dolu dolu doldurmasına
izin verin. "Ruh'la dolmayı sürdürün."
Başkalarının Kutsal Ruh'la nasıl
dolduklarını gördükçe Tanrı'nın
kimseyi kayırmadığının bilincine
varırsınız. Tanrı başkaları için yaptığı şeyleri sizin için de yapacaktır.
Mesih'e ne zamandır iman ettiğiniz,
nerede olduğunuz ve ne yaptığınız
önemli değildir. Önemli olan tutumunuz, Tanrı'ya olan açlık ve susuzluğunuz, O'na itaat etme konusundaki istekliliğiniz ve O'nun vaadini tutacağı konusundaki imanınızdır. Kendinizi O'na teslim edin ve
sizi olduğunuz yerde doldurmasına
izin verin.
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Öğrendiklerinizi uygulamaya koydukça Tanrı sizi bereketleyecektir.
Sizin için şu şekilde dua ediyoruz:
Koloseliler 1:9-11
Bunu işittiğimiz günden beri biz de
sizler için dua etmekten, tam bir
bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın
isteğini bütünüyle bilmenizi sağlamasını dilemekten geri kalmadık.
Rab'be yaraşır biçimde yaşamanız,
O'nu her yönden hoşnut etmeniz,
her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı
tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Her şeye sevinçle katlanıp
sabredebilmeniz için O'nun yüce
gücüne dayanarak bütün kudretle
güçlenmenizi diliyoruz.
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Belki nereden başlayalım diye merak ediyorsunuz. Kutsal Ruh'u içinize davet etmek istiyorsanız, tek başına kalabildiğiniz ve sakin bir yer
bulun. Günün olaylarını ve dertlerinin gürültüsünü İsa'nın adını yüksek sesle çağırarak yavaş yavaş
dindirmeye başlayın. O'nu ne kadar
çok sevdiğinizi dile getirin. Kutsal
Ruh'un Pentikost Günü'nde döktüğü aynı Ruh'un gelişini bekleyin.
İsa'nın yakınlığını hissedeceksin.
Ve O'na açık sesle övgüler sunmaya
devam ederken, yüreğinizi, aklınızı
ve dilinizi O'nun hakimiyeti altına
teslim ederek, kendinizi Kutsal Ruh'
un sana vermek istediği yeni bir
dua diliyle konuşur bulacaksın.

234

Tebrikler! Kutsal Ruh: Seni Tüm
Gerçeğe Yöneltecek Olan adlı bu
kitabı okumayı bitirdiniz. Bu bölümlerin, Kutsal Ruhun kim olduğunu ve sizin yaşamınızda nasıl etkin
olabileceğini anlamanıza yardım
etmiş olduğunu umut ediyorum.
Kutsal Ruh'un sizi doldurmasına ve
size yol göstermesine izin verdikçe
Tanrı sizi bereketlesin.
Şimdi ÜNİTE İKİ için soruları yanıtlamaya hazırsınız. Ünite 2'deki
bölümleri bir daha gözden geçirin.

