
Kutsal Ruh hakkındaki gerçek

Giriş:
"İman ettiğiniz zaman Kutsal Ruh'u aldınız mı?" (Resullerin 19:2). Eğer öyle değilse,Tanrı’nın vaad ettiği
gibi kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’tan mahrum kalıyorsunuz demektir, Kutsal kitabin söylediği gibi
(Yuhanna 7:38,39). Tek yapmaniz gereken tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun ve
Kutsal Ruh armağanını alacaksınız, başka dillerde konuşma kanıtıyla (Resullerin 2:38, 2:4).

Kutsal Ruh nedir?
Kutsal Ruh Tanrı‘nın Ruhu’dur. Mesih'te yaşayan aynı Ruh olan Tanrı'nın Ruhu (Yuhanna 14:17, 18,
Romalılar 8: 9, 10), insan vücudunda ikamet edecektir.
“Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh'un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz?
Kendinize ait değilsiniz.” (1 Korintoslulara 6:19). 
„Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın Ruhu'nun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz?“ (1 Korintoslulara
3:16).
Kutsal Ruh, insan vücudunda ikamet edindiğinde, "hediye almak" veya "Kutsal Ruh ile vaftiz edilmek"
demek (Resullerin 10:47, 11:16, 17).
Kutsal Ruh’un gelmesinin amacı, rahat ettirmek ve öğretmektir, “Ama Baba'nın benim adımla
göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak”
(Yuhanna 14:26).
“Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden
konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek” (Yuhanna 16:13).
Kutsal Ruh'un armağanı, Tanrı'nın harika bir hediyesidir. Kutsal Kitabın söylediği gibi, Rab İsa Mesih'e
iman edenlerin hepsi, Kutsal Ruh’u armagan olarak alacaktir (Luka 11:13, Yuhanna 7:38, 39).

Kutsal Ruh’un sözü (vââti)
„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." (Resullerin 2:38, 39).

Kutsal Ruh ilk önce Eski Ahit'de vaat edildi, "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. (Yoel 2:28, 29)

İsa Mesih'in öncüsü olan Vaftizci Yahya sözünü yineledi, “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” (Matta 3:11).
Yuhanna'nın on dördüncü bölümünde, İsa öğrencilerine, teselli veren, gercek Ruh yani Kutsal Ruh
şeklinde, cennete yükselişinden sonra onlara geri döneceğine dair söz verdi. Daha önce Isa, kendisine
iman edenlerin icinden diri su ırmaklari akacaktır diye vaad etmistir. “Kutsal Yazı'da dendiği gibi, bana
iman edenin 'içinden diri su ırmakları akacaktır.” (“Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh'la ilgili
olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti“) (Yuhanna 7:38, 39).
Luke, İsa'nın bize, Kutsal Ruh'un Tanrı'nın iyi bir armağanı olduğunu ve biz onu arzu edersek ve ararsak,
memnuniyetle bize vereceğini güvence altına alır. "Ben size şunu söyleyeyim: Dileyin, size verilecek;
arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır.
Aranızda hangi baba, ekmek 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?" (Luka 11:9-13).
Tanri Kutsal Ruh’un insanların icinde yaşamasını ister.
Bütün insanların yapması gereken, Kutsal Kitap'ın söylediği gibi, Tanri’ya inanmak (Yuhanna 7:38), tövbe
etmek ve Isa Mesih adına vaftiz olmaktır (Resullerin 2:38) ve Tanrı’dan Kutsal Ruhu dileyene verilecektir
(Luka 11:10).

Ilk Kilise Kutsal Ruh’u aldı
İsa, Kutsal Ruh ile ilgili, öğrencilerine bir emiri verdi, “Ben de Babam'ın vaat ettiğini size göndereceğim.
Ama siz, yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın." (Luka 24:49). Yaklaşık yüz yirmi
öğrenci İsa'nın emrine uydu ve Kudüs şehrinde Pentecost gününde yaklaşık iki bin yıl önce, İsa sözünü
yerine getirdi.
“Pentecost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın
esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları 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” (Resullerin 2:1-4)
Yukarıdaki yazı, insanlara sunulan en büyük deneyimlerden birinin başlangıcıydi ve bu söz ilk yüz yirmi
kişi ile yerine getirilmeye başlamıstı. Joel tüm eti kehanetti (Yoel 2:28). Isa “her dileyen alir” dedi (Luka
11:10). Pentekost gününde Kutsal Ruh’un sunulmasinla Petrus, sözün devam etmesinden bahsetti. Birçok
meraklı insan, tüm gürültünün anlamının ne olduğunu görmek için, Kutsal Ruh’u armağan olarak alanların
etrafında toplandı. Petrus açıklama fırsatı buldu ve peygamber Joel tarafından konuşulduğu gibi, haksız
yere çarmıha gerilmiş olan İsa'nın Rab ve Mesih olduğunu söyledi. Bu sözleri duyanlar, yüreklerine
hançer saplanmış gibi oldular ve Petrus ve öbür elçilere ne yapmaları gerektiğini sordular (Resullerin
2:37). Peter, tövbe edip İsa adına vaftiz olurlarsa Kutsal Ruh'un armağanını alacaklarını söyledi.
Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı (Resullerin 2:41). “Bu
vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rab'bin çağıracağı herkes için geçerlidir"
(Resullerin 2:39). “Uzaktakilerin hepsi için”, o günden bu güne kadar bütün ulusları kapsar. Bu vaad,
arzulayan herkes için geçerlidir, çünkü Tanrı herkesin tövbe etmesini istiyor (II Petrus 3:9).
Birçok kişi Havariler Günü'nde inandilar ve armagani aldilar. Kutsal Ruh havarilerin üzerine inmesinle
tanık olma yetkisine/ gücüne sahip oldular (Resullerin 1: 8) ve Rab İsa Mesih'in müjdesini bilinen
dünya'ya taşıdılar. Philip mesajı Samaria’ya taşıdı ve birçok kişi inandı ve vaftiz edildi. Havariler
Samaria'nın Tanrı'nın Sözü'nü kabul etiklerini duyunca, Petrus ve Yuhanna’yı oraya gönderdiler, onların
Kutsal Ruh’u almaları için dua etmeleri için, “Petrus'la Yuhanna onların üzerine ellerini koyunca, onlar da
Kutsal Ruh'u aldılar” (Resullerin 8:17). Böylelikle eskiden Yahudiler tarafından sonsuz yaşamdan dışlanan
Samaritanlar, Baba'mizin sözünün bir parçası haline geldiler. Petrus, Rab İsa'nın mesajını hatta müsevi
olmayan Cornelius'un evine teslim etti. Ancak Tanrı kendisine bir vizyonla vurguladi ve şöyle buyurana
kadar: Tanrı’nın verdiği söz, hangi ulus, aşiret veya dil ne olursa olsun, Tanrı'nın yarattığı her insana aitti.
Sonunda, Tanrı'nın bu gerçeğini algılayan Petrus, Caesarea'ya gitti.
Petrus daha bu sözleri söylerken (Mesih’le ilgili) Kutsal Ruh, konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi
(Resullerin 10:44). Tanrı insanlar arasında ayrım kesinlikle yapmiyor (Resullerin 10:34).
Tanri, ilk kiliselere zulüm veren Saul’a bile, kendi Ruhu ile dolmasina izin verdi.
Saul, sonradan Paul ismini alan, Tanrı'nın kendisini kurtarmadan önce günahkarların başı olduğunu itiraf
etti (1 Timoteosa 1:15). Ama Tanrı ona Kutsal Ruhu armağan etti (Resullerin 9:17) ve onu Rab İsa
Mesih'in müjdesinde büyük bir misyoner yaptı.

Mesajı birçok ulusa taşıdı. Resullerin 19. bölümü şöyle buyuruyor, Paul Kutsal Ruh'un gerçeğini Efes'te
vaftizci Yahya'nın takipçilerine kabul ettiriyor. Onlari gördükten sonra, Paul onlara "İman ettiğiniz zaman
Kutsal Ruh'u aldınız mı?" diye sordu. Onlarin Kutsal Ruh'un varlığından haberleri olmadığını öğrenir
öğrenmez, Paul onlara Tanrı’nın Sözü'nü daha mükemmel bir şekilde açıkladı. Onlar bunu duyunca, Rab
İsa'nın adıyla vaftiz oldular. Pavlus ellerini onların üzerine koyunca Kutsal Ruh üzerlerine indi. Hıristiyan
inancına zulmetmiş Saul, İsa Mesih'in müjdesini yaymak için Pavlus oldu.
İlk kilisede Kutsal Ruh'un vaadi, Tanrı'ya itaat edenlerin hepsine açıktı (Resullerin 5:32). Çogu ittat
etmişti ve çogu armağanı almıştı. Söz bugün hala Tanrı'ya itaat eden herkese açıktır. Binlerce kişi itaat
ediyor ve binlercesi de alıyor!

Kutsal Ruh gerekli mi? 
Evet, Kutsal Ruh’u almak Incil kurtuluşu için şarttır. Kutsal Ruh, O'na itaat ve inanç neticesinde Tanrı'nın
bir armağanıdır (Resullerin 5:32). İnsan, Tanrı'nın tövbe etmeye ve İsa'nın adına vaftiz edilmesine itaat
ederse, Kutsal Ruh ona vaat edilir (Resullerin 2:38). Tanrı vaatleri kırmaz. Insan bu emirlere uyarsa,
armağani alır. Isa Kutsal Yazı'da dendiği gibi, Ona iman edenin “içinden diri su ırmakları akacaktır” diye
buyurdu (Yuhanna 7:38). Yuhanna, Rab İsa'ya inananlar Kutsal Ruh’u “almalıdir” dedi (Yuhanna 7:39).
Petrus, tövbe ederseniz ve İsa adına vaftiz olursaniz, Kutsal Ruh'un armağanını "alacaksınız" (Resullerin
2:38) demişti. Bu kitap referansları bize, Kutsal Ruh'un, Rab İsa Mesih'in emirlerine itaat etmenin olumlu
bir sonucu olduğunu bildirir. "O'nu tanıyorum" deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır,
kendisinde gerçek yoktur” (1 Yuhanna 2:4).
İsa, Nicodemus'la konuşurken bunu açıkça söyledi; "Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve
Ruh'tan doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ne giremez” (Yuhanna 3:5). Ruh'tan doğmak, Kutsal Ruh'la
dolu olmanın sembolik bir referansıdır. 
İsa günahlarımız için acımasız bir haçda öldü, ödünç bir mezara gömüldü ve üçüncü gün dirilerek, ölüm,
cehennem ve mezar üzerine zafer kazandı. İnsanın uyması gereken Rab İsa Mesih'in müjdesi budur.
Herkes günahlarını tövbe ederek ölmeli, vaftiz olarak O'nunla gömülmeli ve Ruh'tan doğmak suretiyle
yaşamın yeni dünyasına yeniden canlanmalıdır. Kutsal Ruh inanan herekese Mesih'le yeni bir hayat verir,
“...ancak Kutsal Ruh yaşam veriyor " (2 Korintoslulara - Bölüm 3:6).
Romalılar sekizinci bölümde, Paul etteki (eti) yaşam hakkında konuşuyor.



Kutsal Ruh ile dolu olanların dinlenileceğini ve olmayanlara, Rabbimiz ve Kurtarıcı İsa Mesih'in yakında
görünmesini umut eden mübarek umuda sahip olmadığı konusunda oldukça açık sözlüdür. “Ne var ki,
Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, Ruh'un denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in Ruhu
olmayan kişi Mesih'in değildir.

Eğer Mesih içinizdeyse, bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte, aklanmış olduğunuz için ruhunuz
diridir. Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı,
içinizde yaşayan Ruhu'yla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir (Romallilar 8:9-11).

İnsan, tam Kutsal Kitap kurtuluşu için umut edinmesi için, Kutsal Ruh ile doldurulmalıdır.

Kutsal Ruh’u armağan almanın ilk kanıtı:
Ruh'tan doğan bir kişi Ruh'un meyvesini taşır, “Ruh'un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat,
iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur“ (Galatyalılara
- Bölüm 5:22, 23). Kutsal Ruh içinde büyüdükce, Ruh'un armağanlarını tezahür edecekler, “Ruh
aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği, ötekine aynı Ruh'tan bilgi iletme yeteneği, birine aynı Ruh
aracılığıyla iman, ötekine aynı Ruh aracılığıyla hastaları iyileştirme armağanları, birine mucize yapma
olanakları, birine peygamberlikte bulunma, birine ruhları ayırt etme, birine çeşitli dillerle konuşma, bir
başkasına da bu dilleri çevirme armağanı veriliyor” (1 Korintoslulara 12:8-10). Bununla birlikte, bir kişi
başlangıçta Kutsal Rahibe vaftizini kabul ettiğinde, Ruh konuşurken diğer dillerle konuşacaktır.

Kutsal Ruh'u doldurmanın bu kanıtı ayrıdır ve dillerin armağanından ayrıdır.
Yeşaya kehanette bulundu, “Öyle olsun, o zaman RAB bu halka yabancı dudaklarla, anlaşılmaz bir dille
seslenecek“ (Yeşaya 28:11). İsa doğruladı, “Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin, ama nereden gelip
nereye gittiğini bilemezsin. Ruh'tan doğan herkes böyledir" (Yuhanna 3:8, A.S.V., 1901 edition). İsa,
iman edenlerin kanıtlarından tekrar bahsetti, “...yeni dillerle konuşacaklar“ (Markos 16:17).
İsa, Ruh'tan doğan her birinin sesini duyacağını söyledi (Yuhanna 3:8, A.S.V., 1901 edition) ve bu
Pentecost gününde doğruydu, “İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la doldular, Ruh'un onları konuşturduğu
başka dillerle konuşmaya başladılar“ (Resullerin 2:4). Petrus, Cornelius'un evinin Kutsal Ruh'u kabul
ettiğini fark etti, “Çünkü onların, bilmedikleri dillerle konuşup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı“
(Resullerin 10:46). Pavlus ellerini Efeslilerin üzerine koydu Kutsal Ruh üzerlerine insin diye, „ve
bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar“ (Resullerin 19:6).
Bugün bile biri Ruh'tan doğduğunda sesini duyuyoruz. Farkli dillerle konuşuyorlar, Kutsal Ruh’un
söylemesiyle/ ifadesiyle. Diller Ruh'u doğal bir sonuç olarak doldurmayı takip edecektir.

Sonuç:
Kutsal Ruh ile vaftiz olmak isteyen ve soran herkese vaat edilir ve bu armağanı almak için tövbe edip ve
Isa adina vaftiz olmalidir. Kutsal Ruh ile vaftiz olmak herkesin arzu’su olmalidir, çünkü Onsuz olmayan
kişi Mesih'in değildir (Romallilar 8:9).

Bir kişi Kutsal Ruh'u aldığında, Ruh'un söylediği gibi diğer dillerde konuşacaktır.
Tövbe eden, İsa'nın adına vaftiz edilen, Kutsal Ruh'u isteyen herkes, imanla inanmak için Tanrı'dan
istemelidir. Tanri onlarin Kutsal Ruh’u almalarini ister ve eğer insanlar herşeylerini Tanrı’ya teslim
ederlerse, Isa Ruh’unu onlara gönderir.
Günahlarını tövbe etmeyen veya İsa adına suya dalmamış olan herkes bunu yapmalıdır. O zaman onlarda
Kutsal Ruh'u alma fırsatı bulacaklar. Bunu yaptıklarında, Tanrı'ya hizmet etmekte yepyeni bir sevinç ve
barış yaşamı başlatacaklardır. Sadece Tanrı’nın rahmetiyle insanlar Kutsal Ruh ile yaşayabiliyor,
yürüyebiliyor, şarki söyleyebiliyor ve ibadet edebiliyor.

Fırsattan faydalanamayan herkes, Tanrı'nın O'nun içinde olması için arzunun tam gerçekleşmesinden çok
kısa sürede düşer. Evet, Ruh'taki hayat, yeryüzündeki en yücesidir insanlar için. Ve daha da güzel olan,
Ruh'taki hayat ebedidir!

http://www.sayadi-al-nas.ae
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