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Gel Kutsal Ruh ! 

(Come Holy Ghost) 

Bundan yüzyillar önce Tanri bir söz vermisti, bu verilen söz Peygamberlerin 

Kalbini o denli Heycanlandirmisti. Vermis oldugu söz suydu sonsuzluklarin 

Tanrisi, ve hatta biz insanlar arasinda oturaçak. Önce bu sözlerei 

Peygamberler hiç anlayamaislardi, bunun nasil olabilecegini, ama Onlar 

inaniyorlardi. Onlar bu durumun büyük bir sir oldugunu zanediyorlardi. Bu 

Tanri sirrnin birinci bölümü gerçeklesti, ki böylece Tanri kendisini bir insan 

dan oldugu gibi kandan ve candan olan bir kisilige büründü,ve aramizda 

oturdu (Yuhanna 1,14+18). Isa Mesih Tanri ama simdi biz insanlar gibiydi, 

aramizda yasadi ve nefes aldi, ama buna ragmen Tanrinin yasayan kutsal 

Ruhu ona güç ve yasam veren Tanrinin Irmagiydi. 

 

Simdi insanlar biliyordu Tanri kimdi, ve nasildi, çünkü Onu artik insan 

kisiliginde Isa Mesih olarak görüyorlardi, dokuna biliyor ve hissede 

biliyorlardi. Yuhanna sunlari söylemisti: “Taa baslangictan beri, neler 

duyduysak gözlerimizle neler gördüysek ve nelere baktiksa ve ellerimizle 

dokunduksa buna yasayan sözlerle taniklik ediyoruz …Ve bu tanikligi 

sizlerede duyuruyoruz“ (Yuhanna1,1+3). Isa Mesih Tanriydi insanlar içinde. 

Ama tanrinin verdigi söz neydi, insanlar arasinda oturacagim? Bu olan bir 

sorumluluk eger tanri oglunda oturursa, ama nasil olurda Tanri biz insalar 

gibi kisisel bir kisilikte kala bilir? Isa Mesih son adimina kadar Tanrinin 

Planini açikladi. Tanri kendi kutsal Ruh uyla ve kendi gücüyle Isa Mesih 

ogulluguna büründü. Isa Mesih tanrinin Ruhunu istedi, onun Kutsal 

yasamini, ki tanrinin kiliselerine vermek için. Ki bu dünyada yasayan 
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insanlara Yüce Tanrinin Kutsal Ruhuyla ve yasamiyla, dolmalari için. Ve 

onun sonsuz yasamina, insansal yasamda bizlerle birlesti, ve bizlere yeni bir 

benlik verdi, ki tanrinin sonsuzlugunda çocuklari olalim diye. Iste bu bir 

sirdi sakli olan yillar önce: "Isa Mesih içimizde, bu umut ve Yücelikler 

Görkemligi içinde" (Koloseliler 1,26-27). 

 

Günümüzde bu durumu Tanri nasil uyguluyor? Aynen O zamanlarda oldugu 

gibi tipki Elçilrin zamaninda oldugu gibi.Yesaya açiklamisti: “kipirdayan 

dudaklar ve baska dillerle konusarak kendi halkina açiklamisti .“ (Yesaya 

28,11- Rev.Elb) Bu uyari ve ötekilerde Pentikost günü gerçeklesti, o 

zamanlar Isa Mesih kilisesi kuruldu.“ Ve o günlerde pentikostbayramiyla 

doldu, her kes bir aradaydi. Ansizin gökten,güçlü bir rüzgarin esisini andiran 

bir ses geldi ve bulunduklari evi tümüyle doldurdu. Atesten dillere benzer 

bir seylerin dagilip her birinin üzerine indigini gördüler. Imanlilarin hepsi 

Kutsal Ruh'la doldular, Ruh’un onlari konusturdugu baska dillerle 

konusmaya basladilar.  

 

Olabilirki imkansiz ve olanaksiz gelebilir, insanlar in yabanci ve baska 

dillrede konusmalari, Kutsal Ruh la dolduklari anda, ama Tanrinin kendi 

yolu var. Sundan olabilir ki, O biliyor, ki bizler için zor oldugunu, dilimize 

sahip olalbilmek halinde. Bizlerde biliyoruz ki onun yaratigi vücudumuz 

daki bu organinin nasil kullanmak istedigimizi, ve bizlerde biliyoruz ki bu 

dil konusmasi oldugunu – ve bu bize Onun bir belirtisi oldugunu. (Lütfen 

Yakup 3,1-12). Bu konuda Ilgili bilgiler için: Bu Kutsal Ruh’un göstrmis 

oldugu bir delildir). Ki Kutsal kitap ta yazili olan su sayfalari yazili olanlari 

takip edersek, anlicagiz ki insanlari o zamanlarda kendi kiliselerinde tanrinin 

Kutsal Ruh’unun alarak baska dillerde konusmus olduklariana. 
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*Su Yahudalilar Pentikost Günü - Elçilerin Isleri 2,4 

*Su Yahuda olmayanlar Casarea - Elçilerin Isleri 10,46 

*Su Imanlilar Ephesus - Elçilerin Isleri 19,6 

*Su Korintliler - 1.Korintliler Kap. 12-4-14 

*Su Elçi Pavlus - Elçilerin Isleri 9,17; 13,9 + 1.Kor.14,18 

*Isa ini Annesi Meryem – Elçilerin Isleri 1,14+2,4 (Hepsi) 

 

Dil konusmasi incil den de anlasildigi gibi bizim için delilidir ve Favtiz 

olmak Kutsal Ruh la. her kim ki Tanrinin Ruh unu ararsa o kisi baska dilerle 

dua etmesin, ve Favtiz lik için ve Kutsal Ruh‚ un verecegi armagan için dua 

etsin. Delliler zaten açikta, eger Kusal Ruh – Isa Mesih içimizde – 

Imanlilarin Kalbindeyse, o rad kalmak için .ki buna ragman yasayan tanrinin 

Kutsal Ruhuyla birlikte Tanrinin çocugu olabilir. Jerusalem deki kardesler 

120 kisi üzerinde gelen Tanrinin Kutsal Ruh una saitdiler. Ve Petrus, 

gördüklreini anlatarak bütün insanlarin Kalblerini heycanlastirmistir, ve 

haykirisla Elçilere: "Ne yapmamiz lazim diye?" ve Petrus onlara su cevabi 

verdi: "Tövbe edin ve her kes Rab Isa Mesih In adiyla Favtiz olsun ki 

günahlariniz bagislansin ve böylelikle Rab bin Kutsal Ruhunu alasiniz. Ve 

size ve çocuklariniza bu söz verilmistir, ve her Ruhtan uzak olan canli için 

Tanrinin çagra bildigi kadar:" (Elçilerin Isleri 2,38-39). 

 

Tanrinin çocuklari bu sonsuz yasama layik görülmüslerdir aynen O nun gibi 

ölümsüz yasama, vücudumuz bu dünyada kalaçak, ama o bize sözünü verdi 

yeni bir vücud için tipki kendisinin kutsalik vücudu gibi . "Su ki Isa Mesih 

ölümden kaldiran Ruh, bizlerdede olmaktadir, ve böylelikle de bizimde 

ölmüs olan bedenimiz Rabbin Ruh sayasinde uyanaçak, bizdede olan Rabb 
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in Kutsal Ruhu" (Romalilar 8,11). Isa Mesih ögrencilerine söyledigi gibi 

günüm üz dede bize söylüyor: Size söylüyorum: Dilegin size verilecektir, 

arayin bulacaksiniz, kapiyi çalin açilacaktir! Her kim ki dilerse alaçak, ve 

aryan bulur, ve kapiyi çalana açilir. Gökteki baba nin, kendisinden 

dileyenlere Kutsal Ruh u verecegi çok daha kesin degilmi? (Luka 11,9-13) 

Bu sözler sizin için de geçerli dilegin bu gün! 

 

Kusal Ruh sizede geleçektir, eger isa Mesih e gelirseniz! 
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