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KUTSAL RUH

Öğrenciler İsa'nın aralarından ayrılaca-
ğını biliyorlardı. Kendisi bunu onlara 
söylemişti. Bu önceleri onlara iyi bir 
haber gibi gelmedi ve yürekleri sıkıntıyla 
doldu. İsa'yı seviyorlardı; üç yıl boyunca 
İsa'yla birlikte yürümüşlerdi. O'nsuz 
nasıl yaşarlardı?

İsa onların kalplerinden geçenleri oku-
muştu ve cennetteki Babası'nın yanına 
dönmesinin onlar için en iyisi olduğu 
konusunda onlara güvence vermişti. 
Babası onlara Kutsal Ruh'u yollayacaktı 
(Ders 2'de hakkında okuduğumuz Üçlü 
Birliğin Kişilerinden biri) ve onlar hiçbir 
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zaman yalnız kalmayacaklardı.

Tanrı'nın Ruhu sadece bir tek ülkede 
hissedilmeyecek ya da sadece bir tek 
ırka hizmet etmeyecekti—bütün dünya-
da hissedilip bütün dünya insanlarına 
hizmet edecekti. Pentikost Günü'nde 
Petrus, en az 15 dil grubunu temsil eden 
bir kalabalığa seslenmişti. Elçilerin İşleri 
2:16-17, Petrus'un söylediklerini bize bil-
dirir: "Bu gördüğünüz, Peygamber Yoel 
aracılığıyla önceden bildirilen olaydır: / 
Son günlerde, diyor Tanrı, / Bütün insan-
ların üzerine Ruhum'u dökeceğim.”

Ders 6'da kurtuluşu inceledik. Kutsal 
Ruh'un işi aracılığıyla kurtuluşa getirildi-
ğimizi biliyor muydunuz? Şimdi Kutsal 



86

Ruh ve içimizdeki işini inceleyelim.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz

* Kutsal Ruh'un Kişiliği 
* Kutsal Ruh'un İşi

KUTSAL RUH'UN KİŞİLİĞİ

Kutsal Ruh, Tanrı'dır. Adına Üçlü Birlik 
denilen Tanrılık'taki üçüncü Kişi'dir. 
Baba ve Oğul gibi, O'nun da başka isim-
leri vardır. Bunlardan bazıları, Kutsal Ruh, 
Tanrı'nın Ruhu, Gerçeğin Ruhu, Tesellicidir. 
Matta 28:19, her üç Kişi'den de söz eder. 
"Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrenci-
lerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve 
Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin."
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Kutsal Ruh, Baba Tanrı gibidir. Sonsuz-
dur, her şeye gücü yeter, her şeyi bilir ve 
her yerdedir. Baba ve Oğul'la birlikte 
çalışır ve Yaratılış'ta onlarla birlikteydi. 
Kutsal Ruh'tan söz eden ayetlerden 
bazılarına bakalım.

“Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini 
lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Me-
sih'in kanının.." (İbraniler 9:14).

"Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini 
bile araştırır" (1.Korintliler 2:10).

“/ Beni Tanrı'nın Ruhu yarattı, / Her Şeye 
Gücü Yeten'in soluğu yaşam veriyor 
bana" (Eyüp 33:4).

Kutsal Ruh, Eski Antlaşma zamanların-
da peygamberler ve kahinlerin üzerinde 
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işliyordu. İnsanların Tanrı'ya hizmet et-
melerine yardım ediyordu. Mısır'a köle 
olarak satılan Yusuf hakkında şöyle 
denmişti: "Bu adam gibi Tanrı Ruhu'na 
sahip birini bulabilir miyiz?" (Yaratılış 
41:38).

KUTSAL RUH'UN İŞİ

Kutsal Ruh, kurtuluşumuzda önemli bir 
rol oynar. Günahlarımızın ne kadar yan-
lış olduklarını gösterir ve İsa Mesih'i 
Kurtarıcımız olarak kabul etmemize yar-
dım eder. Yaşamlarımızı değiştirir.

“O gelince günah, doğruluk ve gelecek yar-
gı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ik-
na edecektir” (Yuhanna 16:8).
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İsa şöyle yanıt verdi: "Sana doğrusunu 
söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan 
doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ne gire-
mez. Bedenden doğan bedendir. Ruh'tan 
doğan ruhtur” (Yuhanna 3:5-6).

Kutsal Ruh her imanlının içinde yaşar. 
İsa'ya iman ettiğinizde yüreğinize girer. 
"Oğullar olduğunuz için Tanrı öz Oğlu'nun 
'Abba! Baba!' diye seslenen Ruhunu yürek-
lerinize gönderdi" (Galatyalılar 4:6). 
Romalılar 8:9 da, "Ama içinde Mesih'in 
Ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir" der. 
Eğer Tanrı'nın ailesine aitsek, Tanrı'nın 
Ruhu içimizde yaşar.

“Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyerek 
kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu 
aldınız. Bu ruhla, "Abba, Baba!" diye ses-
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leniriz. Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla 
birlikte, Tanrı'nın çocukları olduğumuza 
tanıklık eder” (Romalılar 8:15-16).

Kutsal Ruh'un içimizde yaşamasından 
söz ettik ve İsa'yı Kurtarıcı olarak kabul 
ettikten sonra gerçekleşen Ruh'un içi-
mizi doldurmasına da sahip olabiliriz. 
Buna bazen, Kutsal Ruh'un Vaftizi de 
denir. Her imanlı, Kutsal Ruh'la vaftiz 
olmamıştır ama bu, Tanrı'nın bütün ço-
cuklarının yaşamasını istediği bir dene-
yimdir.

“O, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen 
Kutsal Ruh'u Baba'dan almış ve şimdi gör-
düğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh'u üzeri-
mize dökmüştür” (Elçilerin İşleri 2:33).
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Petrus onlara şu karşılığı verdi: "Tövbe 
edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz 
olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak 
ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız" 
(Elçilerin İşleri 2:38).

Kutsal Ruh bizim Tesellicimiz, Yardımcı-
mız'dır. Bizlere öğretir, bizlere sevgi ve 
paydaşlık verir ve bizleri gerçeğe götü-
rür. Bizler için, sevinç, esenlik, sabır, yu-
muşak huyluluk ve özdenetim gibi 
meyveleri vardır (Galatyalılar 5:22). Ve 
Ruh aracılığıyla Rab'be ve diğer insan-
lara hizmet edebileceğimiz ruhsal arma-
ğanlar verir (1.Korintliler 12:4-7).

İçindekilere...


