Devredilebilir Kavramlar 3
RUHLA NASIL DOLUNUR?

ĐÇĐNDEKĐLER (Kısaltılmış özet)
Tanıtma
I.Kutsal Ruh kimdir?
II.Kutsal Ruh niçin geldi?
III.Kutsal Ruh'la dolmak ne demektir?
IV.Sıradan bir Mesih inanlısı niçin Kutsal Ruh'la dolu değildir?
V.Đnsan, Kutsal Ruh'la nasıl dolabilir?
DÜŞÜNCE SORULARI, ÇALIŞMA REHBERĐ ve GENĐŞLETĐLMĐŞ ÖZET

RUH'LA NASIL DOLUNUR?
"Artık yaşamım, bu gece burada duyduklarımdan sonra eskisi gibi olmayacak. Bu sözleri, "Ruh'la
Nasıl Dolunur" konusunda yaptığım bir konuşmadan çıktığımda yanıma gelen, hatırı sayılır bir
kilisenin vaizi söylüyordu. Sözlerine şunları da eklemişti: "20 yıldan fazladır vaizlik yaparım ama
şimdiye kadar, bir yaşam biçimi olarak Kutsal Ruh tarafından güçlendirilmeyi ve denetilmeyi hiç
anlamamıştım. Bunu gidip iman topluluğumdaki öteki dostlarımla paylaşmak için
sabırsızlanıyorum.”

Ülkenin ta öteki ucundan kalkıp beni görmeye gelmiş olan emekli bir iş adamı ve eşi de bana
şunları söylemişti: "Yaptığınız çalışmalar sonucu, Kutsal Ruh'la nasıl dolunacağını öğrendiğimiz
zaman yaşamlarımız birden değişiverdi. Artık gittiğimiz her yerdeki kişilerle Mesih'i
paylaşmaktayız. Buraya sizden, Kutsal Ruh'la nasıl dolunacağını televizyonda anlatmanızı rica
etmek üzere geldik. Basit, kolay ve anlaşılır yaklaşımınız bize ulaştı. Şimdi de çok sayıdaki
insanlara ulaşmanızda size yardımcı olmak arzusundayız."
Kutsal Ruh'la nasıl dolunacağını; Kutsal Yazıların ışığı altında anlayarak büyük bir heyecana
kapılmış olan öğrenci, vaiz ve bunların dışındaki insanlar hakkında daha buna benzer binlerce öykü
anlatabilirim.
ÖNEMLĐ BĐR BULUŞ
Eğer şimdiye kadar bunu öğrenmemişseniz; Kutsal Ruh'la iman yoluyla nasıl dolunacağını (Ruh
tarafından güçlendirilip denetlenmeyi) bilmeniz, Mesih inanlı yaşamınızda yapacağınız buluşların
en önemlisi olacaktır.
Cennete yükselmesinden az önce, Zeytin dağında toplanan öğrencileriyle karşılaşan Rab'bimizin;
onlara söylediği son sözleri dikkatle inceleyin. Đsa öğrencilerine; bütün dünyaya yayılmaları, Đncil'i
vazetmeleri ve her ulustan öğrenci edinmeleri görevini vermişti. Ama Kutsal Ruh'un gücüyle
dolmadan önce, Kudüs'ü terk etmemelerini söylemişti
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“Kutsal Ruh üzerinize inince; güç alacaksınız, Kudüs’te, Samiriye’de ve tüm Yahudiye’de ve
dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız.” (1)

Đsa bu sözlerle şunu demek istemiştir: "Benimle birlikte üç yıldan fazla bir süre geçirmiş olduğunuz
halde, yine de geniş insan topluluklarına verdiğim dersleri işitmeniz, hastaları iyileştirdiğimi
görmeniz ve ölüleri bile dirilttiğime tanık olmanız yeterli değildir. Tanıklarım olarak; dünyanın her
tarafında etkin ve verimli olmanız için, Kutsal Ruh'un sizi güçlendirmesi gerekmektedir."
PAYLAŞMAK GÜCÜ
Yaptığım konuşmaların birinin sonunda, cesareti gerçekten kırılmış bir öğrenci öğüt almak için
bana geldi. Birkaç aylık bir süre içinde, Kutsal Kitap okumaya; dua etmeye ve imanını başkalarıyla
paylaşmaya günde en az üç saat ayırıyordu. Yine de şimdiye kadar kimseyi Mesih'e
kazandıramamıştı. Kendisiyle bir süre görüştükten sonra anlaşıldı ki; bütün sorunu, gönülden
istediği halde Kutsal Ruh'un verdiği güç ve denetiminden yararlanamıyordu.
Böylece birlikte dua ettik ve Tanrı Sözü'nün yetkisine dayanarak, iman yoluyla Kutsal Ruh'un
gücünü istedik. Yanımdan ayrıldıktan sonra hemen aynı gün, bir canı Mesih'e kazandırmanın
heyecanını yaşamıştı. Ertesi gün bir başkasını Mesih'e yöneltmiş ve o günden bu yana Rab'bimize
birçok can kazandırmıştı. Tabii hayatı da bu arada tamamen değişmişti.
Geçenlerde, kurslarımıza katılmak üzere, çok başarılı bir iş adamı geldi. Kendisi, güzel bir kilise
terbiyesiyle yetişmiş; kilisede her zaman aktif olmuş, Amerika’nın önde gelen teoloji fakültelerine
önce okutman, sonra dekan ve yönetim kurulu üyesi olarak hizmet etmiş ve çeşitli iman
topluluklarında vaazlar vermişti. Ne var ki, o zamana kadar kimseyi Mesih'e kazandıramamıştı.
Babası vaizdi.
GĐTGĐDE VERĐMĐ ARTAN ÇALIŞMALAR
Kurslarımızda gördüğü öğrenimde, iman yoluyla Kutsal Ruh'un gücünü nasıl isteyeceğini ve
Ruh'la nasıl dolunacağını öğrendi. Bu öğrendikleri arasında, başkalarını Mesih'e nasıl kazandıracağı
da yer alıyordu. O zamandan bu yana, kendisi tek başına yüzlerce kişiyi Mesih'e kazandırmış, çeşitli
meslek gruplarından binlerce kişiyi imanı yayma konusunda yetiştirmişti. Bu yetiştirdiği kişiler de,
daha binlerce canı Mesih'e kazandırmıştı.
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BÜYÜK BĐR MACERA
Mesih inanlı yaşam, çok heyecanlı bir maceradır. Tehlike ve uğraş dolu bir macera! Bu yaşamda
hem amaç, hem de güç vardır. Mesih, inanılmayacak kadar güzel olan şu vaatte bulunmuştur:
"Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri bana iman edenin kendisi de yapacak; hatta
daha büyüklerini de yapacaktır. Çünkü ben Baba'ya gidiyorum, Baba Oğul'da yüceltilsin diye,
benim adımla her ne dilerseniz yapacağım." (2)
Şurası açıktır ki, yapabileceğimizi vaad ettiği bu büyük işleri biz kendi güç ve enerjimizle yerine
getiremeyiz. Bize bu büyük işleri yaptımak için Kutsal Ruh'la güç verecek olan, içimizde yaşayan,
bütün diriliş gücüyle bedenlerimizde gezinen, akıllarımızla düşünüp yüreklerimizle seven ve
dudaklarımızla konuşan, Mesih'in kendisidir. Canları Kurtarıcımıza kazandıran, sahip olduğumuz
hikmet, güzel konuşma yeteneği, mantık, iyi kişiliğimiz ya da ikna kabiliyeti değildir.
Kaybolmuşları arayıp kurtarmaya gelmiş olan, ĐNSANOĞLU'dur. Đsa demiştir ki, "Ardımdan
gelin, sizi insan tutan balıkçılar yapacağım." (3) O'nu izlemek bizim sorumluluğumuz, bizi insan
tutan balıkçılar yapmak da O'nun sorumluluğudur. O ilk yüzyıl Mesih inanlıları, Kutsal Ruh
tarafından güçlendirilmiş ve idare edilmişler ve O'nun sevgisiyle dolmuşlardı. Bu sayede o kişiler,
dünyanın altını üstüne getirmişti.
Đsa'nın öğrencileri ilk başta korkak kişilerdi. Ama Kutsal Ruh onları doldurunca, kendilerini bu
korkak hallerinden uzaklaştırıp pırıl pırıl Mesih tanıkları yapan; doğa üstü, tanrısal bir güce
kavuşmuşlardı. Tanrı Bu kişileri, tarihin akışını değiştirmekte kullandı. Bu her şeye kadir olan güç,
Kutsal Ruh'un gücü size de dolabilir ve siz de, Mesih'e canlar kazandıran, kutsal bir yaşam
sürebilirsiniz.
KUTSAL RUH'U BĐLMEMEK
Đşin en üzücü tarafı, Kutsal Ruh'un kim olduğunu bilmeyen ya da bilse bile O'nun gücünü nasıl
alıp kullanacağını bilmeyen milyonlarca Mesih inanlısının böyle başarısız, sönük bir şekilde
yaşamalarıdır. Bunun sonucu bu gibi kişiler, Mesih'in Kendisine inanan herkes için vaat ettiği bol,
bereketli ve semereli yaşamın zevkine varmadan yaşayıp gitmektedir. Tekrar tekrar aklıma, Đsa'nın
o zamanki kilisesiyle bugünkü kilisesi arasındaki büyük ayrılıklar gelmektedir.
"Yeni kurulan Kiliselere Mektuplar" adlı kitabın yazarı, kitabın önsözünde şöyle demektedir.
"Günümüz Mesih inanı ile bu mektuplarda (Yeni Ahit'teki mektuplar) okuduğumuz Mesih inancı
arasındaki büyük fark bize; bizim günümüzde yaptıklarımızın bir gösteriden ileri gitmediğini, ama
Mesih inanının onlar için gerçek bir yaşantı olduğunu göstermektedir. Bizler, Mesih inanını bir
prensipler kümesi ya da daha çok, yürek ve yaşam koşullarına indirgemek eğilimindeyiz. Oysa o ilk
yüzyıl Mesih inanlıları için iman, yaşamlarına yepyeni nitelikler getiren eşsiz bir değerdi. Onlar
bunu, Mesih'in içlerinde yaşaması şeklinde tanımlamakta tereddüt etmemektedirler."
ĐLK YÜZYIL GÜCÜ
Bu, ilk yüzyıldaki gücün aynısı-Kutsal Ruh tarafından bildirilen, dirilmiş, yaşayan ve imanlının
içinde, gönlünde taht kurup burada yerleşen Mesih'in gücüne siz bugün de kavuşabilirsiniz.
Yaşamınızda bu gücü görebiliyor musunuz?
Mesih'e yaptığınız tanıklıklarda başarılı ve verimli misiniz?
Eğer değilseniz, olabilirsiniz. Bu yüzden inanıyorum ki, Mesih inanlılarına verebileceğim
haberlerin en önemlisi, Ruh'la dolu bir yaşama ilişkin bildiklerimdir. Bu gerçekleri dünyanın dört
bir yanındaki, genç yaşlı on binlerce Mesih inanlısıyla paylaşmış bulunuyorum. Tanrı'nın çok
sayıda canların yaşamlarını değiştirerek onların kazanılmasında kullandığı bu mesaj kadar çok, hiç
bir mesajı başkalarıyla paylaşmış değilim.
Đsa'nın vaad ettiği ve bir Mesih inanlısı olarak size miras yoluyla kalan bol, bereketli yaşamın
henüz zevkine varmamış bulunuyorsanız; bir yaşam biçimi olarak başkalarını henüz Mesih'e
kazandırmış değilseniz ve bunu yapmayı candan, büyük bir içtenlikle arzuluyorsanız, ben de size
bir müjde vereyim.
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KUTSAL RUH HAKKINDAKĐ SORULAR
Aşağıdaki soruların cevapları, Ruh'la dolu yaşamın zevkine varmak ve bu konuda bilgi sahibi
olmakta size yol gösterecektir.
1. Kutsal Ruh kimdir?
2.Kutsal Ruh niçin geldi?
3.Kutsal Ruh'la dolu olmak ne demektir?
4.Sıradan bir Mesih inanlısı, niçin Kutsal Ruh'la dolu değildir?
5.Đnsanın Kutsal Ruh ile nasıl dolabilir?
1.KUTSAL RUH KĐMDĐR?
Kutsal Ruh Tanrı'dır. O cansız bir "şey" değildir. Tanrısal bir etkinlik ya da pamuk gibi beyaz bir
bulutta değildir. O, bir hayalet ya da bir kavram olmaktan uzaktır. Kutsal Ruh Tanrı'nın ta
kendisidir. Tanrılığın bütün niteliklerine sahiptir. O; Üçlü Bir’liğin, Üçüncü Kişi'sidir. Baba Tanrı
ve Oğul Tanrı ile aynı değerdedir. Tek bir Tanrı vardır, ancak bu KUTSAL BĐRLĐK, Kendisini Üç
Kişi’likte canlandırır.
Aslında ÜÇLÜ BĐRLĐĞĐ değil ben, kimse tarif edemez. Teoloji profesörlerimden biri, bir
zamanlar şöyle demişti: "Üçlü Bir’liği inkar eden bir insan, kendi canından olur. Üçlü Bir’liği
anlamaya çalışan biri aklını kaçırır. Ölümlü olan bizler, ölümsüz olan Tanrı'yı anlayamayız.”
Üçlü Bir’lik kavramını açıklığa kavuşturmak denemelerine girişiriz fakat bütün bu girişimler
yersizdir. Örneğin diyebilirim ki; bir insanın bedeni, aklı ve ruhu vardır. Bu var olan şeylerden
hangisi o insandır?
Ya da H2O’yu; katı, sıvı ve buhar olarak tanımlayabilirim. Bu tanımı yaparken; buz, sıvı veya
buhar olmasına bağlı kalmış olabilirim. Bunların hangisi H20'dur?
Veya bir adam kocadır, babadır ve de bir oğuldur. Ama yine de o tek bir kişidir. Bu tek kişiliğin
her üç durumu birbirinden farklı aşamalar gösterir. Ne var ki, bunu açıklamak için hiç bir örnek
yeterli olamaz. En iyisi Üçlü Bir’liğin; Tanrı'nın kendisinin kim olduğunu açıkladığını düşünerek
kabul etmektir.
2. KUTSAL RUH NĐÇĐN GELDĐ?
Kutsal Ruh'un yeryüzüne gelmesindeki amaç; Mesih'e yücelik getirmek ve imanlılara gerçeğin
bütün yüzünü göstermektir. Çarmıha gerilmesinden bir önceki günün akşamında Rab Đsa,
öğrencilerine şunları söylemiştir:
"Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem O'nu size
gönderirim. Ne var ki O, yani gerçeğin Ruh'u gelince,sizi her gerçeğe yöneltecek.O kendiliğinden
konuşmayacak, yalnız işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.O beni
yüceltecek.Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek."(4)
Kutsal Ruh,yeniden doğuş sayesinde Mesih'i tanıyabilmemizi sağlamak üzere ve Đsa'nın
Kendisine inanan herkese vaad ettiği bol,bereketli yaşamdan payımızı almak konusunda bizi
uyarmak için gelmiştir.
GERÇEĞĐ GÖZLER ÖNÜNE SERER
Kutsal Yazıları kaleme alan kişilere, bu yazıları yazma ilhamını veren Kutsal Ruh'tur. Kutsal
Kitap'ta okuduğumuz gibi O, bize gerçekleri açıklamaktadır. Önceden çok kez okumuş olduğum
Kutsal Yazıların belirli bir bölümü, tam bir şeye ihtiyacı olduğu anda, gözlerim bu satırlar üzerinde
gezinirken; birden dipdiri bir şekilde karşıma çıkar.
Bu neden böyle olmaktadır?
Çünkü Kutsal Ruh; ihtiyacım olduğu zaman Tanrı Kelamı'nın bu belirli bölümünü, tam bu
ihtiyacımı karşılayacak şekilde anlamlı kılmakta ve gözlerimin önüne sermektedir.Kutsal Kitap,
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Ruh tarafından esinlenmiş canlı bir kitaptır ve ancak Ruh'un denetimi altındaki kişiler bu kitabı
anlayabilirler.(5)
Ettiğim dualara (itiraf duası dışında)Ruh'ta yürüyor olmadıkça; Tanrı'nın cevap vermesini
bekleyemem.Yaptığım tanıklıklara Ruh'ça denetlenmeden, birilerinin karşılık göstereceğini ummam
saflık olur.
Vaiz dostlarımdan biri, bir gün bana şöyle dedi: "Kutsal Ruh hakkında bu kadar çok
konuşulması hoşuma gitmiyor. Kutsal Ruh'tan konuşacağımıza Đsa Mesih'ten söz edelim. O zaman
kendisine,Kutsal Ruh'un geliş nedeninin de aynı şey olduğunu söyledim: Kutsal Ruh; Đsa'yı
yükseltmek ve yüceltmek için gelmiştir.(6)
Đnsanın içinde Kutsal Ruh'un yenileyen çalışması olmazsa, Đsa'yı tanımak bile olanaksızdır.
Nitekim Đsa'nın Kendisi de şöyle demiştir:
"Bir kimse sudan ve Ruh'tan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez." (7)
Tanrı'nın Kutsal Ruh'u dışında dua etmemiz; kutsal yaşam sürmemiz, tanıklık etmemiz
olanaksızdır. Böyle bir durumda ne bizim Đsa için, ne de Đsa'nın bizim için yapacağı bir şey vardır.
3. KUTSAL RUH'LA DOLMAK NE DEMEKTĐR?
Kutsal Ruh'la dolmak; Mesih'le dolmak demektir. Kutsal Ruh,Mesih'i yüceltmek için
gelmiştir.Bu yüzden eğer ben Ruh'la doluysam; Mesih'teyim demektir. Artık Mesih benim
içimdedir. O'nun ışıkta olduğu gibi, ben de ışıkta yürüyorum(8) ve Đsa Mesih'in Kutsal kanı, beni
bütün günahlarımdan temizleyecek ve temizlemeye devam edecektir.(9) Ben artık Mesih'in
denetimi altındayım. Çünkü "dolmak" sözcüğünün anlamı; kontrol edilmektir. Bu,bir robot gibi
değil;Ruh tarafından yol gösterilen ve güçlendirilen birinin kontrol edilmesidir.Ve eğer ben
Mesih'in denetimi altında olup O'nun tarafından güçlendirilmişsem; diriliş yaşamını içimde ve
benim aracılığımla sürdürerek, Mesih bedenimde dolaşıyor demektir.
Mesih'in içimizde yaşaması ve sevgisini bizim aracılığımızla göstermesi; şaşırtıcı bir gerçektir.
Bu, aynı zamanda Tanrı'nın Kelam’ındaki en önemli gerçeklerden biridir. Tanrı'nın Söz’üne göre;
Mesih inanlı yaşamı ölçüleri o kadar yüksek ve erişilmesi zordur ki, yalnız tek bir kişi bu yaşamda
başarıya ulaşmıştır.Bu kişi Đsa Mesih'tir. Şimdi de gelip içimize yerleşmiş varlığı sayesinde;
Kendisine iman eden herkese, bu aynı doğaüstü yaşamı sürdürtmek istemektedir.
Eğer Mesih'in diriliş yaşamını içimizde ve bizim aracılığımızla sürdürmesini istiyorsak; iyi
bakılmış bir asmanın bol bol üzüm vermesi kadar doğal olarak, biz de ruhsal meyveler vereceğiz.
Bu meyveler, O'na kazandırılacak canlar ve Ruh'un meyveleridir. Đsa, Markos 1:17 de: "Peşimden
gelin, sizi insan tutan balıkçılar yapacağım." demiştir. Mesih'in peşinden gitmek ve O'nda kalmak
bizim sorumluluğumuz, bizi insan tutan balıkçılar yapmak ise O'nun sorumluluğudur.
Yuhanna 15:8’de: "Babam çok meyve vermenizle yüceltilir.Böylelikle öğrencilerim olursunuz."
denmektedir. Đnsan büyük bir vaiz, alim, üniversite dekanı, imanda olgunlaşmış iman topluluklarına
düzenli olarak devam eden, temiz ve ahlaklı bir yaşam süren, Kutsal Yazılardan yüzlerce ayet
ezberlemiş ve iman topluluğunda aktif roller yüklenmiş biri olabilir. Canları Mesih'e kazandırmak
bakımından meyve vermiyorsa; bütün bu kutsal yaşamına rağmen, Tanrı'nın Söz’üne göre Kutsal
Ruh'la dolmuş ve O'nun kontrolü altında değildir.
RUHSAL MEYVA NASIL VERĐLĐR?
" Đyi bir yaşam sürmekle Mesih'e tanıklık ediyorum." diyen kişilere rastlamak mümkündür. Ne
var ki; iyi bir yaşam sürmek yeterli değildir. Mesih inanlısı olmayan pek çok kişi; iyi, düzgün
ahlaklı, türel bir yaşam sürmektedir. Rab Đsa'ya göre, gerçek bir şekilde Kendisinin ardından
gittiğimizi gösterebilmemizin tek yolu; Kutsal yaşam sürmenin yanı sıra canları Mesih'e
kazandırmamız demek olan, meyve vermemizdir. Meyve verebilmemizin de tek yolu; Kutsal
Ruh'un verdiği güçtür.
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Geçenlerde zamanımızın ileri gelen din alimlerinden birine; bir insanın, başkalarıyla Mesih'i
paylaşmayı kendisine bir yaşam biçimi olarak benimsemeksizin, Ruh'la dolu biri olabilmesi
hakkında ne düşündüğünü sordum.Cevabı kesindi: " Hayır! Böyle bir şey olamaz."
Neye dayanarak bu derece kesin bir cevap verebilmişti?
Bunun cevabı açıktır. Kurtarıcımız,"Kaybolanları arayıp, kurtarmak" için gelmiştir.(10) Müjdeyi
sevgi ve bağışlamasını her yerde ve herkesle gidip paylaşmamız için bizi O " seçmiş ve
atamıştır."(11) Mesih'e sözlerimizle tanıklık etmemek; kutsal yaşam sürerek O'na tanıklık
etmemek olduğu kadar, aynı zamanda O'nun buyruğuna karşı gelmek demektir. Her iki durumda da
itaatsiz Mesih inanlısı, Tanrı'nın yaşamını kontrol etmesi ve güçlendirmesini bekleyemez.

Bir zamanlar genç bir adam, bana şunları söylemişti:"Yıllardır tanıklık ederim.Ama şimdiye
kadar hiç başarılı olamadım. Neyim eksik bilemiyorum."
Kendisine Kutsal Ruh'la nasıl dolabileceğini, ( Ruh tarafından denetlenip,
güçlendirilebileceğini ) açıkladıktan sonra başımızı öne eğerek dua ettik. Đman yoluyla Tanrı'nın
Ruh'unun doluluğunu istedik. Daha sonra Tanrı onu, canları kurtarıcımıza kazandırmada
kullanmaya başladı.
Ruh'la dolduğumuzda sadece tanıklık etmek için doğaüstü bir güce sahip olmakla kalmayız;
kişiliklerimiz de değişmeye yüz tutar. Adımlarımızı Ruh'un denetimi ve gücü altında attıkça;
yaşamlarımızda Ruh'un meyvesi giderek, apaçık bir şekilde belirir. Galatyalılar 5:22-23 ayetlerinde
Pavlus şöyle açıklamaktadır.
"Ruh'un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz
denetimdir."
KARARLI VE ĐLERLEYĐCĐ
Mesih inanlısının Kutsal Ruh'la olan ilişkisi hem kararlı, hem de ilerleyicidir. Kararlıdır; çünkü
bu ilişkide insan Mesih inanlı yaşamın yapılan işlerden çok, imana dayanan bir yaşam olduğunu
öğrenir. Bu yaşamda duyguların yerini iman almıştır.
“Đmanla aklanan insan yaşayacaktır." (12)
Đlerleyicidir,çünkü bu ilişkide insan sürekli olarak Ruh'un güç ve denetimi altında
yürüdükçe, yaşamında Ruh'un meyvelerinin filizlendiğini görecektir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur:Başınıza duygusal yada mistik bir olay gelmesini
beklemeyin. Kapıldığınız mistik tesirlere, bir takım esrarlı düşüncelere bağlı kalmayın.Ruhsal
gelişmemizin temeli Tanrı'nın Sözü olmak gerekir. Bizi ara vermeksizin, sürekli olarak Kutsal
Ruh'la dolu olmamız için uyaran Kutsal Yazıların,
Efesler 5:18 ayetinde " Mesih'in sözü tüm zenginliği ile içinizde yaşasın."öğüdünü veren
Koloseliler 3:16 arasında ilginç bir paralel bulunmaktadır.
Gerek Mesih'in Sözü'nün içimizde yaşaması, gerekse Ruh'la dolu olmamız sonucunda;
birbirimize Mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerimizde şükranla Rab'be
nağmeler yükseltip, mümkün olduğu kadar çok Rab'bi konuşmamız isteniyor.(13)
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RUH SÖZ'Ü AYDINLATIR
Tanrı'nın Kelamı ile, Tanrı'nın Ruh'u arasındaki dengenin önemini iyi bir şekilde bilmemiz,
hayati bir değer taşımaktadır. Kutsal Ruh'un aydınlatması dışında Tanrı'nın Kelamı anlayışımıza
kapalıdır ve bizce çok az bir anlam taşır ve Tanrı'nın Kelamı dışında Kutsal Ruh'un bizimle açık
seçik konuşması ile hayat değiştiren gerçeklerine set çekilmiş olur.
Đmanlının yaşamında Kutsal Ruh ile Tanrı'nın Kelamı düzgün bir denge seviyesine eriştiğinde
bunun sonucu; Kurtarıcımız Rab Đsa Mesih'in mükemmel bir şekilde yüceltildiği ve ismine onur
getirildiği, verimlilik ve güç dolu bir yaşam sürülecektir. Bu zamandan sonra kendimizi Kutsal
Ruh'un güçlendirmesi ve denetimine açtıkça ve Tanrı'nın Kelamı üzerinde durdukça; bunu
içimizden eksik etmedikçe, yaşamlarımız gittikçe renklenerek Mesih'in güzelliğini dile getirecek ve
Pavlus'un Galatyalılar 5:22-23’ de sıraladığı Ruh'un meyvelerı ile dolacaktır.Rab'bimiz Đsa Mesih'in
Kendisinde olan bu nitelikler ve bunlara ek olarak yaptığımız verimli tanıklıklar, Rab'bin yaşamını
içimizde sürdürdüğünü ve bizim aracılığımızla yansıttığını gösterir!
Bunun sonucunun, yani Ruh'la dolmanın, bol bereketli ve içimize güzelliklerin dolup taştığı bir
yaşama yol açacağı ise apaçıktır.Bir zamanlar Nasıra'lı Đsa, büyük insan kitlelerine şöyle
seslenmişti:
"Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin.Kutsal Yazıda dendiği gibi, bana iman edenin içinden
diri su ırmakları akacaktır."(14)
Ve Yuhanna şöyle eklemektedir:
"Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh'la ilgili olarak söylüyordu."(15)
Gerçekten bu,"bol,bereketli yaşamdır" ve ne yazık ki; Mesih inanlılarının çoğu bu yaşamın çok
az tadına varabilmektedir.
4. SIRADAN BĐR MESĐH ĐNANLISI NĐÇĐN KUTSAL RUH'LA DOLU DEĞĐLDĐR?
Sıradan bir Mesih inanlısının Tanrı'ya itaatsiz bir yaşam sürmeye devam etmesinin ve Ruh'la
dolu olmamasının iki nedeni vardır:
Önce bilgisizlik yada BĐLGĐ EKSĐKLĐĞĐ.
Şundan hiç kuşkum yok ki; eğer nasıl Mesih inanlısı olunacağını bilseler ve Kendisine güvenip
itaat eden herkese Rab'bin verdiği yaşamın nimetlerini Kutsal Ruh aracılığı ile anlamış olsalardı,
Mesih inancı dışındaki herkes imana gelecekti. Tanrı'nın kendisine ne kadar büyük bir sevgi
duyduğunu tam anlamı ile anlayan ve Mesih'i kabul ettiğinde bütün günahlarının bağışlanacağını,
sonsuz yaşama kavuşacağını, anlam ve amaç dolu yepyeni bir yaşama bütünüyle sahip olacağını
idrak eden birinin; Mesih'e "Hayır" diyeceğini aklım almıyor. Tanrı'nın bir çocuğu olmak, kişinin
şerefe ve mükemmel bir kadere kavuşması demektir. Ve bu kimse için yaşam artık sadece bir
varoluştan ibaret değildir.
Ne var ki; bu bilgiden yoksun olan Mesih inancı dışındaki kimse, bunu bilmediği ya da bilmek
istemediğinden, Tanrı'nın sevgi ve bağışlamasını reddederek, itaatsiz bir dik kafalılıkla yaşamaya
devam eder. Bedensel Mesih inanlısının durumu da bundan farklı değildir. Kutsal Ruh'un kim
olduğunu ve yaşamını denetleyip güçlendirmesi için Kutsal Ruh'u davet ettiğinde; kendisini
bekleyen zengin, bol, bereketli ve verimli Mesih inanlı yaşamın ne olduğunu anlamaması yüzünden,
düş kırıklığı içinde verimsiz bir yaşam sürmeye devam eder.
Ruhsal olarak doğduğumuz andan itibaren, Mesih'te olgunlaşmaya yönelik; gelişip, büyüme gücüne
kavuşuyoruz.Yine de imanla nasıl yaşanacağını anlamayan sıradan bir kişi, eninde sonunda
kendisini, bir duygusal yaşantıdan diğerine atlayan büyük bir ruhsal kepçe içinde bulur.
Romalılar 7.bölümde Pavlus,bedensel Mesih inanlısının kötü durumunun bir portresini çiziyor:
"Ne yaptığımı anlamıyorum.Çünkü istediğim şeyi yapmıyorum; Nefret ettiğim ne ise, onu
yapıyorum. Ne zavallı insanım! Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak?”(16)
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BEDENSEL MESĐH ĐNANLISI
1 Korintliler, 3. Bölümde Pavlus, bedensel Mesih inanlısını tanımlamaktadır. Böyle bir Mesih
inanlısı, genellikle acınacak biridir. Böyle biri, Mesih inanlısı olmayan kişilerden bile daha acınacak
durumdadır. Tanrı'yla olan dostluğun zevk ve nimetlerini tatmış biri olarak, şu anda bu beraberliği
yitirmiş durumdadır ve bu dostluğu nasıl yeniden elde edebileceğini bilmemektedir. Döndüğü eski
yaşantısı da artık ona hiçbir doyum sağlayamamaktadır. Mutluluk ve doyumun peşinde koşmak;
kişiliğinde Mesih'in hakim olması yerine, onu artık bencilliğinin esiri haline getirmiştir. Bunun
sonucu olarak, aklı giderek karışmakta ve düş kırıklıkları birbirini izlemekte; işin kötü tarafı, bu
gidişini önlemek için ne yapacağını bilemez durumdadır. Đman ederek yaşamayı bilmez, bütün
yaşamı duygularına bağlıdır. GÜVENMEKTEN çok BĐR ŞEYLER YAPMAYI ĐSTER. Ne nasıl
bedensel olmaktan vazgeçeceğini, ne de ruhsal bir Mesih inanlısı olmak için ne yapacağını bilmez.
Onu bu acınacak durumdan kurtarabilecek olan tek kişi, tabii ki Kutsal Ruh'tur.
Şunu hatırınızdan çıkarmayın ki; Rab Đsa, bu dünyada ki fiziksel bedeni taşırken bizim,
kendisinin yaptığından daha büyük işleri başaracağımızı söylemiştir. Bu işler nasıl yerine
getirilecektir?
Tabii ki, Kutsal Ruh'un, o her şeye kadir yüce kudretiyle...
Bir düşünün! Mesih inanlı yaşam; mucizelerle dolu, doğaüstü bir yaşamdır. Mesih inancı, bizim
Tanrı için yaptıklarımız değil, Tanrı'nın bizim için yaptıkları temeline dayanmaktadır. Mesih'e iman
etmek dışında, Mesih inanlısı olamayız ve her an O'na iman etmek ya da bağlı kalmak dışında;
Mesih inanlı yaşamı süremeyiz. Kutsal Ruh'la dolduğumuzda, Mesih doğaüstü yaşamını içimizde
sürmeye ve bizim aracılığımızla sürdürmeye başlayacaktır.
RUHSAL YOKSULLUK ĐÇĐNDE YAŞAMAK
Ama sıradan bir Mesih inanlısı; iman ederek, Mesih'in diriliş kaynaklarından nasıl
yararlanacağını bilmez. Bunun sonucu olarak da, Mesih'teki büyük zenginliklerin ve kaynakların
tadına varamayarak, ruhsal bir yoksulluk içinde yaşar.
Batı Teksas'ta, Yates tesisleri olarak tanınan meşhur bir petrol sahası vardır. Amerika'daki
ekonomik çöküntünün olduğu yıllarda bu topraklar, Yates adındaki birine ait bir koyun çiftliği idi.
Bay Yates çiftliği işletmekle, değil bankadan aldığı borcu ödemek; bu borçların faizini bile
ödeyemeyecek kadar az bir para kazanıyordu. Öyle ki, artık çiftliği kaybetmek tehlikesi ile yüz yüze
gelmişti. Ailesi için giyecek ve yiyecek bulabilsin diye, birçokları gibi o da devletin yardımıyla
geçinmek zorundaydı. Günlerce koyunlarını Batı Teksas'ın kıvrıntılı tepelerinde gezdirirken
kuşkusuz, hesap faturalarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyordu. Sonradan bir petrol
şirketinden sismografik araştırmalar yapan bir heyet gelmiş ve bay Yates'e, topraklarında petrol
olabileceğini söylemişti. Kendisinden, petrol aramaları için bir sondaj kuyusu açmak izni istemişler,
bay Yates'de onlarla belirli bir zaman için kontrat imzalamıştı.
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KULLANIMA HAZIR KAYNAKLAR
Heyet bu araştırmasında, dört yüz elli metre derinlikte büyük bir petrol rezervine inmişlerdi.
Burada açtıkları ilk petrol kuyusu, günde seksen bin varil petrol üretmeye başlamıştı. Bunu izleyen
diğer kuyular, en azından bu ilk kuyunun iki misli üretime ulaşmıştı.
Aslında bu buluştan otuz
yıl sonra, hükümetin bu kuyulardan birinde yaptığı test sonucu, bu kuyunun hala günde yüz yirmi
beş bin varil üretim yapabileceği ortaya çıkmıştı. Bütün bunlar bay Yates'e aitti. Daha toprağı satın
aldığı ilk günden bu yana, petrol ve diğer minerallerin kullanım hakkı kendisine geçmişti ama yine
de sıkıntı içinde yaşıyordu. Yoksulluk çeken bir mülti milyoner! Peki, sorun neydi?
Toprağının altında petrol olduğundan haberi yoktu. O bu petrole sahipti ama onun nimetlerinden
yararlanmıyordu.
Mesih inancını bundan daha iyi bir şekilde açıklayan bir örnek düşünemiyorum. Mesih'e iman
yoluyla Tanrı'nın çocukları haline geldiğimiz andan itibaren, Tanrı'nın mirasçıları oluyoruz ve
Tanrı'nın bütün kaynakları, bizim kullanmamıza hazır bir hale geliyor. Hikmet, sevgi ve güç de
dahil olmak üzere, ihtiyaç duyduğumuz her şey; Tanrı'nın insanları ve Mesih'e verimli tanıklar
olabilmemiz için bize gerekli olan değerlerin tümü, o anda bizim için temin edilebilir hale geliyor.
Ne var ki; Mesih inanlılarının çoğu artık kendilerinin olan, Tanrı'dan gelen bu ruhsal kaynakları
nasıl alacağını ve bunlardan nasıl yararlanacağını bilmemeleri yüzünden, kendi kendilerini mahkum
ettikleri ruhsal yoksulluk içindeki yaşamlarını sürmekte devam etmektedirler. Petrol'un
bulunuşundan önceki bay Yates gibi, sahip oldukları eşsiz zenginliklerin bilgisizliği içinde
yaşamaktadırlar.
ĐMAN EKSĐKLĐĞĐ
Mesih inanlılarının Kutsal Ruh'la dolu olmamalarının tek nedeni, bilgi eksikliği değildir. Bu
kişilerin çoğu, temelde Tanrı'nın güvenilirliğine inanmaz. Gerçeğin farkına varmış olabilen ama
çeşitli nedenlerle Tanrı'nın sevgisini hiç anlayamamış olan birçok Mesih inanlısından söz edilebilir.
Nedense bu gibi kişiler, Tanrı'dan korkar ve O'na güvenmezler.
Güven, imanın başka bir sözle ifadesidir ve "Đman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek
imkansızdır." (17)
Günün birinde çocuğunuz size gelip; "Anneciğim, babacığım artık sizi sevmiyor ve size
güvenmiyorum." diyecek olsa, acaba kendinizi nasıl hissederdiniz?
Sizi bundan daha çok ve derinden kırabilecek başka bir şey düşünebiliyor musunuz? Bana
sorarsanız, hayır! Yine de sözlerimizle olmasa bile; tutum ve davranışlarımızla çoğumuz Tanrı'ya
böyle söyleriz. Sözlerimizle Tanrı'nın hizmetindeymişiz gibi görünsek de, ne yazık ki; sanki O
yokmuşcasına yaşamaktayız. Tanrı'nın Kelamında yer alan vaatlerine inanmak; nedense işimize
gelmez.
Bir çok kişi Mesih inanlısı olmaktan korkar.Buna neden olarak, Tanrı'nın kendilerinden
yapamayacakları şeyleri isteyeceğini, ileriye yönelik planlarını değiştireceğini, parasal
zenginliklerini fakirlere dağıtmalarını isteyeceğini, yaşamlarındaki zevki alıp götüreceğini,
kendilerini bir takım üzüntülere katlandıracağını ya da bunlar gibi şeyleri gösterirler.
Genç bir vaiz bir zamanlar bana şöyle demişti: "Bana yapacaklarından korktuğum için,
yaşamımı hiç bir zaman Mesih'e teslim etmedim."Sonra bana, yıllar önce kapıldığı bir önseziden
söz ederek;eğer yaşamını Mesih'e teslim edecek olsa, ana-babasının feci bir trafik kazasında can
vereceklerini sanmış olduğundan bahsetti. Ana-babasının hayatlarını kaybedeceği zannı yüzünden;
Tanrı'ya "Evet" demekten korkuyordu. Ona göre Tanrı; Kendisine bağlılığındaki içtenliği tayin
etmek için, onu böyle bir denemeye tabii tutacaktı.
TANRI'YA GÜVENEBĐLĐRSĐNĐZ
Sorarım size?Seven bir baba bu şekilde davranır mı? Bu dostumun aklına böyle bir fikri kim
soktu dersiniz? Elbette Tanrı değil.Yüzyıllar önce Adem'le Havva'ya dediği gibi:"Tanrı'ya
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güvenemezsin." diyen, şeytan'ın ta kendisiydi. Şimdi de ben size diyorum ki: “Tanrı'ya
güvenebilirsiniz! O sizi seviyor. O'na her şeyinizle güvenebilirsiniz.”
Düşünün ki; oğullarımdan ikisi de, bir akşam eve geldiğimde beni şu sözlerle karşılıyorlar:
"Babacığım, seni çok seviyoruz ve şimdiden sonra yaşamımız boyu senin sözünden dışarı
çıkmayacağımıza karar vermiş bulunuyoruz."
Bu sözler karşısında ki tutumum ne olacaktır dersiniz?
Eğer onların bu güven sözlerine vereceğim karşılık, bir çoklarının yaşamlarını Tanrı'ya teslim
ettiklerinde;Tanrı'nın takınacağına inandıkları tavır gibi olmuş olsaydı, onları omuzlarından
tutup sarsacak, sert bir ifadeyle yüzlerine bakacak ve: "Đşte benim beklediğim de buydu. Artık
yaşamınız boyunca sizi böyle bir karar aldığınıza pişman edeceğim. Bundan böyle yaşamınızda hiç
bir zevk alamayacaksınız. Size ait olan her şeyi sizden alıp, başkalarına verecek; hiç yapmak
istemediğiniz şeyleri, size zorla yaptırtacağım." diyecek olurdum.
Đnsanların çoğu: "Rab,yaşamımın denetimini sana teslim ediyorum." dediklerinde; Tanrı'nın
takınacağı tavrın bu olacağına inanırlar. Tanrı'nın kendilerini ne kadar sevdiğinden haberleri yoktur.
Çocuklarım beni bu şekilde karşılamış olsalardı, ben ne yapardım biliyor musunuz? Onları hemen
kucaklar ve: "Bende sizi çok seviyorum. Bana olan sevginizi bu şekilde dile getirmeniz, beni çok
sevindirdi. Bana bundan daha büyük bir hediye veremezdiniz." derdim.
TANRI SĐZĐ SEVĐYOR
Acaba Tanrı, kendi çocuklarına karşı daha mı az ilgili ve onlara karşı daha mı az bir sevgi
beslemektedir? ....Hayır! Seven bir Tanrı olduğunu defalarca kanıtlamış bulunmaktadır. O bizim
güvenimize layıktır. Đsa bize şu sözlerle teminat vermektedir:
"Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız;
göklerde olan Baba'nızın, kendisinden dileyenlere güzel şeyler vereceği çok daha kesin değil
mi?”(18)
Birçok öğrenci ve yetişkin kimse; benden, yaşamları için Tanrı'nın isteklerine ilişkin öğüt almak
için gelirler.Tanrı'nın onlardan yapmalarını isteyeceği şeyler, onları çoğu zaman korkutur. Genelde
kendilerine şu soruları sorarım:
"Tanrı'nın sizi sevdiğine inanıyor musunuz?”
“Yaşamınız için fevkalade bir planı olduğuna inanıyor musunuz?”
“Kendisine güvendiğinizde, size yol göstermek ve sizi nimetlerine boğmak gücü Tanrı'da
bulunur mu?”
Genelde aldığım cevap hep: "Evet" olur ve sonra onlara şöyle sorarım:"Kutsal bir yaşam
sürmeniz ve Mesih'e verimli tanık olabilmeniz için; hemen şimdi, sizi yönlendirmesi ve
güçlendirmesini Tanrı'dan istiyor musunuz?”
Artık o anda bu kişilerin çoğu, kendilerine bir şey saklamaksızın Tanrı'ya "Evet" demeye
hazırdır. O andan itibaren anlamaya başlamışlardır ki; içlerindeki kuşkulu duygular, oraya can
düşmanları tarafından yerleştirilmiştir.
KARŞILIĞINDA KAVUŞULAN NĐMETLER
Yaşamınızı Mesih'e verdiğiniz zaman, size bundan böyle ne olacağından endişe duymanıza
gerek yoktur. Belki de sizi zevklerinizden uzaklaştıracağından, işinizi ya da mesleğinizi terk
etmenize neden olacağından, paranızı elinizden alacağından ya da bir dostluk veya aşk macerasına
son vereceğinden korkuyor olabilirsiniz. Dünyanın uzak bir köşesine sizi imanı yayma görevlisi
olarak göndereceği ve belki de burada O'nun uğruna hayatınızı kaybedeceğiniz düşüncesi, size
korku veriyor olabilir.
Bunlardan bir ya da birkaçını gerçekten sizden isteyebilir veya istemeyebilir. Eğer isterse;
Tanrı'nın Kendisine güvenip itaat edenleri daima nimetlerine boğduğundan, büyük bir ayrıcalıkla bu
nimetlere kavuşacağınız için sevineceksiniz. Şimdiye kadar karşılaştığım en mutlu insanların
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bazıları; dünyanın uzak ve ilkel yerlerinde Mesih'e hizmet veren kişilerdi. Rab'bimizi izlemek
uğruna; şan, şöhret ve servetlerini bir kenara bırakmış insanlardı.
Kutsal Kitap bize şu gerçeği hatırlatmaktadır:
"Rab'bin gözleri, yürekleri Kendisiyle bütün olanlar uğrunda kuvvetli olduğunu göstermek için
bütün yeryüzünde dolaşır durur."(19)
Tanrı'ya güvenebilirsiniz.Eğer sizden bir şeyden vazgeçmenizi isterse; karşılığında size, O'nun
lütfu dışında hiç bir zaman kavuşamayacağınız daha büyük nimetlere boğacaktır. Tanrı TEK
BAŞINA ve YALNIZCA Tanrı, sizin güveninize layıktır. Sizi, göğsünüzü gererek Mesih'e
gelmeye ve "Đşte geldim Rab.Yaşamımı al ve beni, Senin yüceltilmen için kullan." demeye davet
ediyorum. Size yapacaklarından korkmanız yersizdir. Đşte, Tanrı bize I.Yuhanna 4:18'de şunu
hatırlatmaktadır:"Sevgide korku yoktur. Tersine; yetkin sevgi, korkuyu siler atar. Çünkü korku
cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi, sevgide yetkin kılınmış değildir."
Tanrı'nın Kelamı ve birçok insanın yüzyıllar boyu başına gelenler; bizlere, yaşamlarımız ve
her şeyimizle Tanrı'ya güvenebileceğimizin tarifsiz güvencesini vermektedir.
5. ĐNSAN KUTSAL RUH'LA NASIL DOLABĐLĐR ?
Kutsal Ruh'la dolmamız, iman yoluyla olur.
Nasıl Mesih inanlısı oldunuz?
Đman yoluyla.
"Đman yoluyla, lütufla kurtuldunuz.Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın bir armağanıdır. Kimse
övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir."(20)

"O halde Rab Mesih Đsa'yı nasıl kabul ettinizse, öylece O'nda yaşayın."(21)
Mesih'i iman yoluyla kabul ettik. Đman ederek yaşamaktayız. Ruhsal doğuşumuzdan
ölüşümüze kadar Tanrı'dan aldığımız her şey; iman yoluyla, iman ederek bize gelmektedir.
Kutsal Ruh'la dolmak ister misiniz?
Şu anda nerede olursanız olun; hemen şimdi, iman yoluyla Kutsal Ruh'la dolabilirsiniz.
Sizi Kutsal Ruh'la doldurması için Tanrı'ya yalvarmak zorunda değilsiniz. Oruç tutarak;
ağlayarak, yalvararak ya da bir şeyler söyleyerek, O'nunla bir şeyleri değiş tokuş etmenize gerek
yoktur.Uzun bir zaman boyunca oruç tutup; Tanrı'dan bana doluluğunu vermesi için yakarmıştım.
Derken günün birinde, Kutsal Yazılardan: "Doğru insanın imanla yaşayacağı"nın (22) farkına
vardım.Tanrı'nın bütünlüğünü kazanamaz, sadece iman ederek bunu alırız.
Diyelim ki,100 poundluk bir çeki paraya çevirmek istiyorsunuz. Binlerce pountluk hesabınızın
bulunduğu bankaya gidip elinizdeki çeki kasadaki görevlinin önüne bırakıp; dizlerinizin üzerine
çökerek: "Ah, ne olur kasiyer hanım (ya da bey) bu çekimi paraya çevirir misiniz?" mi dersiniz?
Yok, bir çeki bozdurmanın yolu bu değildir. Paranızın orada olduğuna inanarak ve bunun
verdiği güvenceyle bankaya gider, çekinizi masaya bırakır ve zaten sizin olan paranın; size
verilmesini sakin sakin beklersiniz. Sonra da para size verildiğinde; oradaki görevliye teşekkür eder
ve oradan ayrılırsınız.
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Bir zamanlar benim de yaptığım gibi; milyonlarca Mesih inanlısı, hemen temin edebilecekleri bir
şey için Tanrı'ya yalvarıp durmaktadır. Oysa bunu iman yoluyla kabul edip almaları için, sadece
durup beklemeleri yeterlidir. Bu kişiler, böyle bir davranışın Tanrı'ya hakaret etmek anlamına
geldiğinden habersiz, bir çeşit duygusal yaşantı peşindedirler ki; bu tür bir davranış, Tanrı'yı hoşnut
ettiğimiz imanı inkar etmektedir.
YÜREĞĐN HAZIRLANMASI
Kutsal Ruh'la dolmanızın yolu, iman yoluyla ve sadece iman yoluyla olur. Buna rağmen; Kutsal
Ruh'la dolmanız için yüreğinizin hazırlanmasında birtakım faktörlerin rolü olduğunu bilmeniz
önemlidir.
ĐLK ÖNCE; Tanrı'yı hoşnut edecek bir biçimde yaşam sürmeyi arzulamanız gerekmektedir. Bu
konuda, Kurtarıcımızın bize yaptığı vaadi hatırlıyoruz: "Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara!
Onlar doyurulacaklar." (23)
ĐKĐNCĐ OLARAK; Romalılar 12.bölüm 1. ve 2. ayetlerde açıklanan Tanrı buyruğu uyarınca,
yaşamınızı Mesih'e teslim etmeye istekli olun:
"Bunun için ey kardeşler, kendinizi Tanrı'ya diri, kutsal, O'nu hoşnut eden kurbanlar olarak
sunmanız için Tanrı'nın merhameti uğruna size yalvarırım. Ruhsal tapınışınız budur. Bu çağın
gidişine uymayın; Tanrı'nın iyi, hoş ve mükemmel isteğinin ne olduğunu ayırdetmek için
düşüncenizin yenilenmesiyle değişin."
HER GÜNAHI ĐTĐRAF EDĐN
ÜÇÜNCÜ OLARAK; Kutsal Ruh'un size hatırlattığı her bilinen günahı Tanrı'ya itiraf edin ve
Tanrı'nın 1 Yuhanna 1:9’ da vaadettiği temizlenme ve bağışlanmanın zevkini yaşayın:
"Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi
her kötülükten arındıracaktır."
Kardeşinize bir yanlışlık yaptıysanız ya da hak etmediğiniz bir şeyi almışsanız; Kutsal Ruh sizi,
bu işi düzeltip onarmanız, yapılan yanlışı doğru hale getirmeniz için yönlendirecektir. Eğer durum
buysa, O'na itaat edin; yoksa nimetlerini kaçırırsınız. Tanrı'nın Ruh’u ile dolmak, birçok nimetler
getirir ve bu nimetler ancak O'na isteyerek itaat edenlere gelir. Đsa şu vaatte bulunmuştur:
"Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni gerçekten seven odur. Beni seveni Babam da
sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim." (24)
Yine söyleyeyim, Kutsal Ruh'la dolmamızın nedeni; ne bu doluluğu istememiz yüzünden, ne
günahlarımızı itiraf ettiğimiz için ve ne de bedenlerimizi diri kurbanlar olarak sunmamız
yüzündendir. Kutsal Ruh'la dolmanın tek yolu, iman etmektir. Diğerleri sadece, iman ederek Kutsal
Ruh'la dolmamızı sağlayacak bekleme devresinde yüreklerimizi hazırlamaya yardımcı faktörlerdir.
(Bu devre iki saniye de olabilir, iki hafta ya da iki yıl da... Her şey bu istek ve itiraflarınızdaki
samimiyetinize bağlıdır ve bunu ANCAK Tanrı bilir.)
EMĐR VE VAAT
Hatırlanacak çok önemli iki sözcükten söz edeceğim. Bunlardan ilki EMĐRDĐR. Efesliler
5:18’de Tanrı bize, Ruh'la dolmamızı emrediyor: "Şarapla sarhoş olmayın, sizi sefahate götürür.
Bunun yerine Ruh'la dolu olun."
Ruh'la dolup; O'nun tarafından denetlenip, güçlendirilmemek Tanrı'ya yapılmış bir
itaatsizliktir. Hatırlanması gereken öteki sözcük ise; VAATTĐR. Emri olurlu kılan bir vaat:
"Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek
bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilemiş olduklarımızı aldığımızı da biliriz." (25)
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Peki, Ruh'la dolmanız ve O'nun tarafından denetlenmeniz Tanrı arzusu mudur? Bu O'nun
EMRĐ olduğundan, elbette aynı zamanda O'nun arzusudur. O halde hemen şimdi, Tanrı'nın sizi
doldurmasını isteyebilirsiniz. Bu dileğiniz, doldurulmayı hak ettiğiniz için değil; O'nun yapmış
olduğu vaatten dolayıdır.
Eğer bir Mesih inanlısı iseniz; Kutsal Ruh zaten sizin içinize gelip, yerleşmiş demektir. Bu
yüzden O'nu, yaşamınıza girmesi için davet etmenize gerek yoktur. O bu işi, daha siz Mesih inanlısı
olduğunuz zaman yapmıştır ve Đsa'nın vaadi uyarınca, sizi bir daha hiç terk etmeyecektir. (26)
Mesih'i kabul ettiğiniz anda, Kutsal Ruh'da sizi, Mesih'in bedenine vaftiz etmiştir. Bu durumu
Pavlus, 1. Korintliler 12:13 de açıklamaktadır: "...hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta
vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi sağlandı."
Kutsal Ruh, insanın içine gelip sadece bir kere yerleşir. Kutsal Ruh'la yeniden doğuş sadece
bir kere olur ve Kutsal Ruh'un vaftiz etmesi bir kereye mahsustur. Bütün bunlar, Mesih'i kabul
ettiğinizde gerçekleşir. Bununla beraber, Kutsal Ruh'la dolmak; ilk ve son kereye mahsus bir şey
değildir. Efesliler 5:18 de açıklığa kavuşturulduğu gibi, Kutsal Ruh'la dolmak birçok kereler olur.
(Mesih'i kabul ettiğimiz anda, Kutsal Ruh'un gelip içimize yerleşmesiyle; Tanrı'yla bizim aramızda,
sonsuzluğa kadar kopmayacak, günahın hatta ölümün bile ayıramayacağı bir ilişki kurulmuştur.)
Đçimizdeki Kutsal Ruh'un varlığı, bu ilişkinin simgesidir. Ancak O'nun içimizdeki varlığıyla,
doluluğu arasında fark vardır.
O'nunla dolu olduğumuz sürece Tanrı ile dostluğumuz söz konusudur. O'nun içimizdeki
varlığı ise; dediğim gibi, Tanrı ile olan ilişkimizi doğrular. Bu ilişki hiçbir zaman kopmamasına
rağmen; Tanrı'yla olan dostluğumuz, zaman zaman bozulabilir. Ki, bu kaçınılmazdır. Söz, düşünce
ve davranışlarımızla işlediğimiz günahlar; bu dostluğu hemen anında bozar. Đşte bu gibi anlarda,
hemen bu günahımızı Tanrı'ya itiraf etmemiz ve imanla, Kutsal Ruh'la yeniden dolmamız
gerekmektedir. Bu şekilde dostluğumuz yeniden kurulmuş olur. Eski Yunanca’da(ki bu emrin aslı,
bu dilde yazılmıştır) söz konusu emrin anlamı; yapılan çevirilerden çok daha açıktır. Tanrı'nın bu
emri; günlük yaşamımızın bir parçası olarak, her zaman ve hiç ara vermeksizin Kutsal Ruh'la dolu
olmamız, O'nun tarafından denetlenmemiz ve güçlendirilmemiz anlamına gelmektedir.
Daha ilmi bir açıklama isterseniz; Kutsal Yazıların hiçbir yerinde, bize Kutsal Ruh'la
dolmamız için dua etmemiz bildirilmediğinden, sizin de Kutsal Ruh'un doluluğuna erişebilmeniz
için dua etmenize gerek yoktur. Ancak, imanınızın konusu Tanrı ve O'nun Kelamı olduğundan;
size, Tanrı'nın emrine ve vaadine olan imanınızı dile getirmek anlamında Ruh'la dolmanız için dua
etmenizi öneririm. Şunu da bilmeniz gerekir ki; Ruh'la dolmanızın nedeni dua etmeniz değil, sizi
Ruhuyla dolduracağına ilişkin Tanrı'ya olan imanınızdır.
Günün birinde Romalılar 8.bölümü okurken; içime ne kadar büyük bir rahatlama gelmişti:
"Benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya karşı düşmanlıktır; Tanrı'nın Yasasına boyun eğmez,
eğemez de..." (27)
Bir zamanlar, Tanrı'yı hoşnut etmeye yetecek; elimden gelen her şeyi yapıyordum. Bütün bunların
yetersiz olduğunu ve O'nu kendi çabalarımla hoşnut edemeyeceğimi ise sonradan anladım. Kutsal
Kitab'a göre: "Yürek her şeyden daha çok aldatıcıdır ve çok çürüktür." (28)
Bu yüzden, Tanrı'nın onayını kazanmak için gösterdiğim çabalarla kendimi iyi bir duruma
getirmeyi bekleyemem. Tanrı'yı hoşnut edebilmemin tek yolu; O'na iman etmem sayesinde açılmış
olur. Pavlus, Galatyalılar’a yazdığı mektubunda; bu kavram hakkında şunları söylemiştir:
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"Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi
bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı Oğlu’na imanla
sürdürüyorum."(29)
YENĐ EFENDĐ-YENĐ YAŞAM
Ruh'un denetimi altında yaşayan bir kimsenin, artık yeni bir efendisi vardır. Rab Đsa şöyle
demiştir:
"Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkar etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin." (30)
"Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir." (31)
Şurası açıktır ki; kendi yaşamımı kendim kontrol ederken, aynı zamanda Kutsal Ruh'un
kontrolü altında bulunamam. Eğer yaşamımın tahtında ben bulunuyorsam, Đsa'dan beni kontrol
etmesini bekleyemem. O halde; çaresiz, benim tahttan feragat etmem gerekiyor. Burada işin içine
iman girer. Bu durumda dua ederek arzumu dile getirir; yaşam tahtımı O'na teslim ederim. Ve
Kutsal, verimli bir yaşam sürmek üzere; içimdeki imanla O'nun kaynaklarından yararlanırım.
Efesliler 5:18’deki, yaşamlarımızın her günü sürekli olarak Kutsal Ruh'un doluluğunu
almak; O'nun tarafından güçlendirilmek ve kontrol edilmek emri, bütün imanlılara verilmiştir.
1.Yuhanna 5:14,15’deki vaat ise; yine bütün imanlılara yapılmıştır ve Tanrı'nın
isteğine uyan bir şeyi dua ederek istediğimizde; bizi işiteceği ve cevapsız bırakmayacağı
hakkındadır. Eğer Tanrı'nın Ruhu'yla dolmak ister ve duanızda dilerseniz; O size, önce kulak ve
sonra cevap verecektir. O sizi Ruhu'yla dolduracaktır.
DUYGULARA BAĞLI KALMAYIN
Kutsal Ruh'la dolmada, başınızdan duygusal bir yaşantının geçmesi ya da size çarpıcı
birtakım şeyler olması gerektiğini sanmayın.
Peki, Mesih'i kabul için ne yaptınız ya da O'nu nasıl kabul ettiniz?
Bu kabul edişiniz üzerinize yapılan herhangi bir duygusal baskı yüzünden miydi?
Đşin içine duygularınız karışmış olabilir ama sonunda Mesih inanlısı olmanız yaşadığınız duygusal
olaylardan dolayı değil; imanınız yüzündendi. Çünkü Kutsal Kitab'ın sözleri açıktır:
"Çünkü lütufla, Đmanınız sayesinde kurtarıldınız." (32)
Duygusal yaşantı, bir iman ifadesi ya da itaatli bir davranışın bir yan ürünüydü. Kutsal Ruh
bize, başımızdan büyük bir duygusal olay geçsin diye değil; Kutsal yaşamlar sürelim ve Mesih'e
verimli tanıklar olalım diye verilmiştir. O halde; başınızdan duygusal bir olay geçsin ya da
geçmesin, bu önemli değildir.
Tanrı'nın isteklerini yerine getirmiş bulunuyor musunuz?
Doğruluk için bir açlık ve susuzluk duyuyor musunuz? (33)
Kutsal Ruh'un denetim ve güçlendirmesi altına girmeyi içtenlikle istiyor musunuz?
Eğer istiyorsanız; sizi hemen şimdi, başınızı öne eğip bu iman duasını etmeye davet ediyorum.
Tanrı'dan sizi doldurmasını dileyin. Yalvarıp yakarmaya kalkmadan, sadece şunları söylemekle
yetinin:
"Sevgili Baba, sana ihtiyacım var. Şimdiye dek yaşamımı kendimin kontrol ettiğini ve bunun
sonucu sana karşı günah işlediğimi kabul ediyorum. Sana teşekkür ederim. Sana; Mesih'in, benim
uğruma çarmıhta ölmesiyle günahlarımı bağışlamış olduğun için şükürler olsun. Şu anda Mesih'i
yaşamımın tahtını kontrol etmesi için davet ediyorum. Ruh'la dolmamı EMRETTĐĞĐN gibi, beni
Kutsal Ruhunla doldur. Bunu senden, imanla dilediklerimi yerine getireceğine ilişkin VAADĐNE
güvenerek istiyorum. Sana bu duayı, Rab Đsa Mesih'in yüce isminin yetkisiyle ediyorum. Sana olan
imanımın bir ifadesi olarak, beni Kutsal Ruh’unla doldurduğun ve yaşamımın kontrolünü
üstlendiğin için, Sana şu anda şükürler sunuyorum."
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Eğer bu dua, içinizdeki arzuyu dile getirdiyse; Tanrı'nın bu duanıza cevap vermiş
olduğundan kuşkunuz olmasın. Sizin Kutsal bir yaşam sürmenizi sağlayacak, Kutsal Ruh'un bitip
tükenmek bilmeyen; çok engin kaynaklarından, hemen bu andan itibaren yararlanmaya ve Rab
Đsa'nın öne sürdüklerini, sevgi ve bağışlamasını gidip her yerdeki insanlarla paylaşmaya
başlayabilirsiniz. Unutmayın, Kutsal Ruh'un doluluğuna erişmek; yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır.
Güne her başladığınızda; Kutsal Ruh tarafından devamlı ve günün her anında sizi denetmesi için,
O'nu davet etmemiz bize emredilmiştir. Tanrı'nın bir çocuğu olarak bu, size kalan mirastır.
PAYLAŞMAK ĐÇĐN RUH'LA DOLUN
Kutsal Ruh'la dolmanızdaki en önde gelen amaç; yaşadığımız hayat boyunca ve
konuştuğumuz sözlerle bizi, Mesih'e tanıklık yapacak duruma getirmektir. Rabbimizin öğrencilerine
ve onlar kanalıyla bizlere aktardığı son sözleri hatırlayın:
"Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te, tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve
dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız." (34)
Hasat bayramından (Pentikost Günü) bu yana meydana gelen en
büyük ruhsal uyanma; kanımca başlamış bulunmaktadır. Milyonlarca Mesih inanlısı artık
günümüzde, kötülük sembolü Roma Đmparatorluğunu altüst edip; tarihin akışını değiştiren bu büyük
güç kaynağını keşfeder durumdadır. Bu aynı güç; Kutsal Ruh'un gücü, dünyamızı tersine çevirmek
ve yüce görevin neslimizde yerine getirilmesini hızlandırmak için, imanlı ve itaatkar günümüz
Mesih inanlılarının yaşamlarından çevrelerine yayılmaktadır.
Unutmayın, "Kutsal Ruh'la nasıl dolunur" aktarılabilir bir kavramdır. Bu kavramı iyi
öğrenmeniz ve "Bu büyük gerçekleri başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere
emanet etmeniz" (II Timoteus 2:2) konusunda sizi harekete geçmeye davet ederim.
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DÜŞÜNCE SORULARI
1. Kutsal Ruh kimdir?
2. Kutsal Ruh niçin gelmiştir?
3. Kutsal Ruh'la dolmak ne demektir?
4. Galatyalılar 5:22-23'e göre; kendisini Kutsal Ruh'un denetimine veren (teslim eden) kişinin yaşamında
Ruh, ne tür meyveleri üretir? Siz kendi yaşamınızda, özellikle bu niteliklerden hangisine ihtiyaç
duymaktasınız?
5. Niçin bu kadar az Mesih inanlısı, Kutsal Ruh'la dolmak mutluluğuna erişebilmektedir?
6. Kutsal Ruh'la dolmanın, Mesih inanında olgunlaşmayla olan ilgisi nedir?
7. Kutsal Ruh'la dolmanın bir sonucu olarak, yaşamınıza ne gibi değerler kazandırabileceğinizi
bekliyorsunuz?
8. Aşağıdaki kavramlar, birbirini ne şekilde tamamlamaktadır:
a. Kutsal Ruh'la dolmak ve
b. Tanrı Kelamının, içinize bütün zenginliğiyle yerleşmesine izin
vermek (bakınız: Efesliler 5:17-21 ve Koloseliler 3:16,17.)
9. Kutsal Ruh'la dolmak ilk ve son kereye mi mahsustur; yoksa bu, sürekli olarak yinelememiz gereken bir
şey midir? Bunun bilincine varmak ve bunu akıldan hiç çıkarmamak, neden bu kadar önemlidir?
10. "Tanrı'ya teslim olmak istemiyorum. Teslim olduğumda, benden alacağı şeyler beni korkutuyor"
düşüncesini benimseyen birine; ne şekilde yardımcı olabilirsiniz? Bu kimseye, Kutsal Yazılardan hangi
ayetleri gösterebilirsiniz?
11. Kutsal Ruh'la dolmak için; her şeyden önce, insan yüreğinin hazırlanması gerekmektedir. Aşağıdaki
faktörlerin, bu yürek hazırlanmasındaki önemini açıklayın:
a. Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde bir yaşam sürdürmeyi arzulamak.
b. Gönülden isteyerek, yaşamınızın kontrolünü Tanrı'ya teslim
etmek,
c. Yaşamınızdaki bilinen bir günahı Tanrı'ya itiraf etmek.
12. Bir insan, Kutsal Ruh'la nasıl dolar?
13. Size biri gelip de: "Kutsal Ruh'un beni doldurmasını kaç zamandır bekliyordum" dese ve eğer bunu
söyleyen bir Mesih inanlısıysa; bu kitapçıkta öğrendiklerinize dayanarak, ona ne söylerdiniz?
14. Kutsal Ruh'la dolmamızın temeli, yaptığımız işlere değil, tamamen Tanrı'ya olan imanımıza
dayanmaktadır. Bunu bilmemiz neden bu kadar önemlidir?
15. Çoğumuz, önemli bir şekilde duygularımızın tesiri altında bulunmaktayız. Ruh'un çizdiği yoldan
ayrılmamamız için, neleri bilmemiz gerekmektedir?
16. Đbraniler 11:6, Efesliler 5:18 ve Yuhanna 5:14-15’de yazılanların ışığı altında; duygusal ya da yaşanması
istenen bir olayın başımızdan geçmesini beklemek, iman prensibini reddetmek anlamına mı gelmektedir?
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ÇALIŞMA REHBERĐ
1. Bu kavramı, birbirini izleyen altı gün içinde okuyun ve/veya doldurulmuş kasetini dinleyin.
Şimdiye kadar yapılan eğitim araştırmaları göstermiştir ki; bir kavramı tamamen anlayabilmek için,
bunu altıdan on kereye kadar okumak ya da dinlemek gerekmektedir. Bu kavramda ana hatlarıyla
belirlenmiş prensipleri uygulamak, size Kutsal Ruh'la gereği gibi nasıl dolunacağını ve O'nun lütuf
göstererek denetlediği Mesih inanlı yaşamı nasıl sürdürebileceğinizi öğretecektir. Bu kavramı
olduğu gibi anlamanız, bunu başkalarına daha etkin bir şekilde anlatabilmenizi sağlayacaktır.
2. Aşağıdaki ayet ile ilgili sözleri ezberleyiniz:
Efesliler 5:18: "Şarapla sarhoş olmayın, sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh'la
dolun."
1.Yuhanna 5:14-15: "Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne
dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilemiş olduklarımızı
aldığımızı da biliriz."
Bu kavramı bir günde okuyup bitirmektense, haftanın her günü tekrar tekrar gözden
geçirmek, ezberleme işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Bu arada, bundan önceki kavramlarda
ezberlemeye çalıştığınız ayetleri de gözden geçiriniz.
3. 37 ve 38. sayfalardaki "Düşünce Sorularını" inceleyiniz.
4. Bu düşünce sorularından yararlanarak, grup tartışmalarına katılınız. Eğer şimdiye kadar herhangi
bir, Kutsal Kitap ya da “Başkalarına Aktarılabilir Kavramlar” çalışmalarına katılmış değilseniz,
tanıdıklarınızı yapacağınız çalışmalara davet ederek; kendi grubunuzu oluşturabilirsiniz. Düşünce
sorularını tartışırken; birlikte olduğunuz kişilerle, Kutsal Ruh'la dolmaya ilişkin ve bu Kavramda
öngörülen prensipleri hem kendi yaşamınızda uygulamak ve hem de bunu başkalarına yansıtmak
için düşündüğünüz yolları paylaşın.
5. Son olarak, "Kutsal Ruh'la Nasıl Dolunur" Kavramını, aşağıda yazılanları yerine getirerek;
yaşamınızın ayrılmaz bir parçası haline getirin:
a. Her gün, Rab'la beraber olacağınız bir zaman ayırın. Her güne başladığınızda, Mesih Đsa'nın
yaşam tahtınızda oturduğundan ve Kutsal Ruh'la dolu olduğunuzdan emin olmak için dua ediniz.
Bundan emin olmanın tek yolu budur. Tanrı'nın o günkü yaşamınızda meydana getireceği
değişiklikler ve sizi, başkalarının yaşamlarını değiştirmede kullanacağı için; O'na şükürler sunun.
Mesih'in sevgi ve bağışlamasına açlık çekenlere sizi yöneltmesi için, O'ndan size yol göstermesini
dileyin.
b. En gerek duyduğunuzda ruhsal solunum yapmaya bakın. Farkına vardığınız günahınızı Tanrı'ya
itiraf ederek soluk verin ve Kutsal Ruh'un doluluğunu imanla alarak soluk alınız.
c. Bu çok önemli gerçeği başkalarıyla paylaşmada, kitapçığın başındaki kısa ve kitapçığın
sonundaki genişletilmiş özetlerden ya da bu kavramın doldurulduğu bir kasetten yararlanın. Bütün
bir hafta boyunca, yapabildiğiniz kadar sık bir şekilde bu kavramı başkalarıyla paylaşmaya bakınız.
Yanınızda, bu kavramı paylaştığınız kimselere verilmek üzere bir kitapçık ya da kaset bulundurun
ki; bu kavramı derinlemesine anlayabilip, bunu başkalarıyla da paylaşabilsinler.
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GENĐŞLETĐLMĐŞ ÖZET
Tanıtma
A. Kutsal Ruh'la dolmayı, yani O'nun tarafından kontrol edilen ve güçlendirilen bir yaşama
kavuşabilmeyi öğrenmek bir Mesih inanlısının hayatındaki en önemli buluştur.
1. Đsa'nın vaad ettiği bol, bereketli yaşama kavuşabilirsiniz.
2. Başkalarını Mesih'e kazandırabilirsiniz.
B. Üç yıl süreyle Rab'le birlikte oldukları halde Đsa'nın öğrencileri, Kutsal Ruh'la dolmadan
önce; Rab'bin verdiği Yüce Görevi yerine getirecek durumda değillerdi. (bkz. Elçilerin Đşleri: 4,8)
C. Đsa'nın vaadine göre biz, O'nun yaptığından daha büyük işleri yerine getireceğiz. (Yuhanna
14:12-14)
1. Bu büyük işleri kendi gücümüzle beceremeyeceğimiz açıktır.
2. Bütün bu işler, kaybolmuşları arayıp kurtarmak üzere
gelmiş olan ve bizim aracılığımızla çalışan Đnsanoğlu
tarafından gerçekleştirilecektir.
3. Bizim sorumluluğumuz Mesih'i izlemek, O'nun sorumluluğu
ise bizleri insan tutan balıkçılar haline getirmektir.
(Matta 4:19)
4. Kutsal Ruh'la doldukları, zaman Đsa'nın öğrencilerinin
Pentikost Gününde kavuştukları, onlara tarihin akışını
değiştirten gücün aynısı; bugün bizler için de temin
edilebilir durumdadır.
D. Üzülerek söylemek gerekir ki; birçok Mesih inanlısı, Kutsal Ruh'la nasıl dolabileceklerini
bilmemektedir.
I. KUTSAL RUH KĐMDĐR?
A. Kutsal Ruh Tanrı'dır.
B. O, Üçlü Birliğin Üçüncü Kişi’sidir ve Baba Tanrı'yla Oğul Tanrı O'nunla eşdeğerdir.
II. KUTSAL RUH NĐÇĐN GELMĐŞTĐR?
A. Kutsal Ruh, Mesih'e yücelik kazandırmak ve bizi Tanrı'nın Kelamındaki gerçeklere
yönlendirmek üzere gelmiştir. (Yuhanna 16:13,14)
B. Ettiğimiz dualarda bize yol gösterir.
C. Bize tanıklık yapma gücünü verir. (Resullerin Đşleri 1:8)
D. Ruh'un yardımı dışında Mesih'i tanımak bile imkansızdır. (Yuhanna 3:5)
III. KUTSAL RUH'LA DOLMAK NE DEMEKTĐR?
A.Kutsal Ruh'la dolmak; insanın Mesih'le dolması ve O'nda kalması demektir. (Yuhanna 15:18)
B. Ruh'la dolmanın iki büyük anlamı ve önemi vardır.
1. Ruhsal meyve taşırız.
a. Kaybolmuşları arayıp bulmak ve onları kurtarmak üzere
gelmiş olan Mesih, Kutsal Ruh'un gücü sayesinde; bizim
aracılığımızla, Rab'be kazandırılan can meyveleri
üretecektir (Yuhanna 15:16, Matta 4:19).
b. Kutsal Ruh'un kontrolünde kaldığımızda, Mesih'te
olgunlaşacak ve yaşamlarımızda Ruh'un meyvesi, giderek
belirli bir hale gelecektir (Galatyalılar 5:22-23).
2. Tanrı'nın Kelamı, bizim için çok daha büyük bir anlam kazanacaktır.
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a. Tanrı'nın Kelamı, ruhsal gelişmemizin temelidir
(Koloseliler 3:16).
b. Kutsal Ruh, Kelama ışık tutar ve yerine getirir.
IV. SIRADAN BĐR MESĐH ĐNANLISI NĐÇĐN KUTSAL RUH'LA DOLU DEĞĐLDĐR?
A. Sıradan bir Mesih inanlısı, sırf bilgi yetersizliği yüzünden, yenik bir durumda yaşamaya
devam eder ve Kutsal Ruh'la dolu değildir.
1. Eğer Tanrı'nın kendisini ne kadar çok sevdiğini ve bol,
bereketli yaşama kavuşabileceğini bilmiş olsaydı;
bedensel zevklerine göre yaşayan bir Mesih inanlısı,
Mesih inanı dışındaki birinin artık iman etmeden
yaşayamayacağı gibi, bu bedensel yaşamına bir son
verecekti.
2. Ruhsal doğum anından başlayarak, Tanrı'nın kendisine
Mesih'te olgunlaşmaya yönelik gücü vermiş olduğunun
bilincinde değildir ve bunu anlamaz.
3. Sıradan bir Mesih inanlısı, iman yoluyla Kutsal Ruh'un
doluluğuna kavuşmayı bilmediğinden; sefil, yenik ve
daldan dala atlayan gayesiz bir yaşam sürmektedir.
(Romalılar 7:15,25)
4. Sıradan Mesih inanlısı, kendisine kalan ruhsal mirastan
habersidir.
B. Sıradan bir Mesih inanlısı, inançsızlık yüzünden, Ruh'la dolu değildir.
1. Đnsanların çoğu Tanrı'dan korkar: O'na güvenmez
(Đbranilere 3:19, 1 Yuhanna 4:18).
2. Çoğu insan, Tanrı'nın kendilerinden yapamayacağı şeyler
isteyeceğini sanır; Tanrı'nın sevgisinin büyüklüğünden
kuşku duyar. (Matta 7:11)
3. Birçok kişi, Tanrı'nın zevklerini ellerinden alacağını
sanır, O'nun bizler için olan planının büyüklüğünü
kavrayamaz. (Matta 6:33)
V. KUTSAL RUH'LA NASIL DOLABĐLĐRSĐNĐZ?
A. Kutsal Ruh'la dolmanız, iman yoluyla olur.
1. Mesih inanlısı olmanız iman yoluyla gerçekleşir. (Efes. 2:8-9).
2. Ruh'ta yaşamanızda iman yoluyla olur. (Koloseliler 2:6).
B. Zaten sizin olan bir şeye kavuşmanız için Tanrı'ya yalvarmak zorunda değilsiniz (Romalılar
1:17).
C. Đman yoluyla Ruh'un doluluğuna kavuşmak üzere yüreğin hazırlanmasına yardımcı olan
birtakım faktörler vardır.
1. Rab'bi hoşnut edecek bir yaşam sürmeye istekli olmanız
gerekir (Matta 5:5).
2. Tanrı'nın verdiği emir gereğince, yaşamınızın kontrolünü,
gönülden isteyerek Mesih'e teslim etmelisiniz. (Romalılar
12:1,2)
3. Kutsal Ruh'un size hatırlattığı her günahınızı Tanrı'ya
itiraf etmeli, Tanrı'nın bağışını talep etmelisiniz (1.Yuhanna 1:9).
D. Tanrı'dan, sizi Ruhu'yla doldurmasını iman ederek istemenizde, hatırlanacak iki önemli
sözcük vardır:
1. Tanrı bize, Ruh'la dolmamızı EMRETMĐŞTĐR. (Efesliler 5:18)
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2. O'nun iradesine uyacak bir şekilde dua ettiğinizde, bu
dualarınıza her zaman cevap vereceği ise Tanrı'nın
VAADĐDĐR. (1 Yuhanna 5:14,15)
E. Şunları hatırdan çıkarmamak önemlidir:
1. Eğer bir Mesih inanlısıysanız, Kutsal Ruh artık içinize
yerleşmiş bulunmaktadır.
2. Kutsal Ruh’la dolmak, Đlk ve son kereye mahsuz bir şey değildir.
Yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olarak, her zaman sürekli
olarak Kutsal Ruh’la dolu olmak zorundayız.
3. Bu doluşumuz, dua ederek değil; iman yoluyla gerçekleşir.
Biz kendi çabalarımızla, Tanrı’yı hoşnut etmeye yetecek
kadar iyi olamayız. Đmanla yaşamamız gerekmektedir
(Romalılar 8:7; Yeremya 17:9 ve Galatyalılar 2:20).
Kutsal Ruh’la dolmanın ve Ruh’un doluluğuyla yaşamanın sonucu, kendi benliğimize karşı
ölü, Tanrı’ya karşı diri bir hale geliriz. (Matta 6:24 ve Yuhanna 12:24).
Đmanla yaşarız. Duygularımız, iman ve itaatimizin birer yan ürünü olarak geçerlidir. Ama
hiçbir zaman, duygularımıza bağlı kalmayız.
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KUTSAL KĐTAPTAN ALINAN AYET VE REFERANSLAR

1.Elçilerin Đşleri 1:8
2.Yuhanna 14:12-13
3.Matta 4:19
4.Yuhanna 16:7-13-14
5.I.Kor.2:20
6.Yuhanna 16:1-15
7.Yuhanna 3:5
8.I.Yuhanna 1:7
9.I.Yuhanna 1:9
10.Luka 19:10
11.Yuhanna 15:16
12.Romalılar 1:17
13.Efesliler 5:19
14.Yuhanna 7:37-38
15.Yuhanna 7:39
16.Romalılar 7:15-24
17.Đbraniler 11:6

18.Matta 7:11
19.II.Tarihler 16:9
20.Efesliler 2:8-9
21.Koloseliler 2:6
22.Galatyalılar 3:11
23.Matta 5:6
24.Yuhanna 14:21
25.I.Yuhanna 5:14-15
26.Đbraniler 13:5
27.Romalılar 8:7
28.Yeremya 17:9
29.Galatyalılar 2:20
30.Matta 16:24
31.Yuhanna 12:24
32.Efesliler 2:8
33.Matta 5:6
34.Elçilerin Đşleri 1:8

