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sa n n tan klar  olal m 

(Elçilerin i leri1:1-8) 

 

 

Tanr  Kutsal Ruh la çal r. Kutsal Ruh la dünyay  yaratt . Gökte tamamlad ğ  isteğini yer 

yüzündede gerçekle tirmek için sözünü gönderdiği zamanda Kutsal Ruh arac l ğ yla yapt . 

Tanr n n Oğlu nun bir bakirenin rahmine dü mesi de yani immanuel olmas  da Kutsal Ruh 

arac l ğ yla oldu. O vaftiz olup Sevgili Oğlum budur, O`ndan ho nudum (Matta 3:17) denen 

Tanr n n tan kl ğ n  almas  da ve çölde blis le kar la arak görevli ya am n  ba lamas  da 

Kutsal Ruh O nun üzerinde indikten sonraki olayd . Müjdelemek olsun öğretmek olsun çarm h  

üstlenmek olsun O nun bütün i leri Ruh un arac l ğ yla oldu.  

sa ilk müjdelediği zaman Tövbe edin! Çünkü Göklerin Egemenliği yakla t (Matta 4:17)dedi 

ondan sonra Ben cinleri Tanr `n n Ruhu`yla kovuyorsam, Tanr `n n Egemenliği üzerinize 

gelmi  demektir (Matta 12:28) dedi. Ruh un i leyi i olmadan Tanr n n Egemenliğinin gelmesi 

imkâns zd r. nsan n bereket almas  da ayn d r.  

sa dirildikten sonra öğrencilere ilk olarak söylediği söz Kutsal Ruh u al n (Yuhanna 20:22) 

oluyor. O göğe al nmadan önce de öğrencilerine Kutsal Ruh geleceğini vaat etti (Elçilerin i leri 

1:4-8). Yeru alim`den ayr lmay n, Baba`n n verdiği ve benden duyduğunuz sözün 

gerçekle mesini bekleyin (Elçilerin i leri 1:4)dedi. Sanki sava a ç kan askere Haz r ol, emiri 

bekle!  demesine benzer. Rab Kutsal Ruh u alan öğrencilerin Yeru alim`de, bütün Yahudiye ve 

Samiriye`de ve dünyan n dört bucağ nda O nun tan klar  olmalar n  istedi (Elçilerin i leri 1:8).  

Birinin bilgi ve felsefesi yeterli değilse büyüyemez. Bu nedenle eğitim gerekir. Eğitim yüksek 

seviyeli bilgi ve felsefeye sahip olmas n  sağlar. Felsefe hayal etme yada dü ünme gücü 

olarak her alanda mutlaka gereklidir. nsaat olsun ehir plan  olsun politika olsun mutlaka 

felsefe gerekir. Çe it çe it bilimler aras nda en yüksek seviyeli bilim felsefe oluyor. Ama 

felsefenin s n r  vard r. Evren denen maddesel alan n s n r n  geçemez. Bu yüzden biz Kutsal 

Ruh u almam z gerekir.  

Felsefeyle kimse Tanr ya kavu amaz. Sadece Kutsal Ruh la O na kavu abilir. Ho ea 4:6 

Yok oldu halk m bilgisizlikten, Sen bilgiyi reddettiğin için, Ben de seni reddedeceğim, Bana 

kâhinlik etmeyesin diye. Sen Tanr n` n yasas n  unuttuğun için, Ben de senin çocuklar n  

unutacağ m. diye söyledi. 6:3 RAB`bi tan yal m, RAB`bi tan maya gayret edelim. diye 

söyledi. her ne kadar kiliseye gelerek Rabbin sözünü i itirsede Tanr y  tan mazsa hiç 

anlams zd r. Tanr y  tan mas n  sağlayan söz Gerçek oluyor (Yuhanna 17:17). Bu Gerçeği 

anlamas n  sağlayan ise Gerçeğin Ruhu dur (Yuhanna 16:13). Dolays yla biz Kutsal Ruh la 

Gerçeği kabul etmeliyiz.  

Baz  insanlar kilseye sunular sunduktan sonra pi manl k duyarlar ve baz  insanlar kilise 

sürekli sunular  vurguluyor  diye ikâyet ederler. Ama sa Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de 

orada olacakt r (Matta 6:21) dedi. Kilisede Rabbe tap n rken Tanr ya sunu sunmak kendisinin 

yüreğinin Tanr da olduğunu ikrar etmektir. sa da sunular  ihmal etmedi. Hatta bağ  kutulara 

para atan halk  seyrediyordu. Baz  pastör Bizim kilisemizde sunularla ilgili yük 

hissetmeyebilir. Herkes özgürlü ekilde sunular sunabilir  der. Pastörlük insan  değil Tanr y  

ho nut etme i idir. Galatyal lar 1:10 imdi ben insanlar n onay n  m , Tanr `n n onay n  m  

ar yorum? Yoksa insanlar  m  ho nut etmeye çal yorum? Eğer hâlâ insanlar  ho nut etmek 

isteseydim, Mesih`in kulu olmazd m. diye söyledi. sa göğe al nmadan önce size buyurduğum 

her eye uymay  onlara öğretin  dedi (Matta 28:19-20).  

nsan n görü  aç s nda istediklerine göre sunular sunmak ho  görünebilir ama Tanr  Kimsenin 
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RAB`bin önüne eli bo  gitmesini istemez (Yasa n n tekrar  16:16). Tanr  bizi severken kendi 

kan n  hiç esirgemedi. O Tanr ya bizim bütün can m zla hizmet etmemiz doğal bir eydir. Ama 

birçok insan sa n n buyruğuna itaat etmiyor hatta O nun buyurduğu her eye uymay  

öğretenleri ele tirerek ihmal ediyor.  

1.Korintililer 2:10 Tanr  Ruh arac l ğ yla bunlar  bize aç klad . Çünkü Ruh her eyi, Tanr `n n 

derin dü üncelerini bile ara t r r  dedi. Tanr n n s rr  sa Mesih tir (Koloseliler 2:2). Sadece 

Kutsal Ruh la O nu tan yabilir. 11.Ayette söylediği gibi  Tanr `n n dü üncelerini Tanr `n n 

Ruhu`ndan ba kas  bilemez. Annebabas n  ho nut eden çocuk annebabas n  iyice anlayand r. 

Tanr y  ho nut etmek içinde Tanr y  iyice anlamak gerekir. 16.Ayet Rab`bin dü üncesini 

kim bildi ki, O`na öğüt verebilsin? Oysa biz Mesih`in dü üncesine sahibiz dedi. Böylece 

Kutsal Ruh arac l ğ yla olmadan Tanr n n s rr n  bilmez, Tanr n n dü üncesini bilmez, Tanr y  

öğretemez. Tanr n n kabul edeceği Mesih in tan klar  olmak için mutlaka Kutsal Ruh la dolu 

olmak gerekir. 1.Korintililer 12:1-3 öyle dedi: Ruhsal armağanlara gelince, karde lerim, bu 

konuda bilgisiz kalman z  istemem. Biliyorsunuz, putperestken öyle ya da böyle sapt r l p 

dilsiz putlara tapmaya yöneltilmi tiniz. Bunun için bilmenizi isterim ki, Tanr `n n Ruhu 

arac l ğ yla konu an hiç kimse, sa`ya lanet olsun!  demez. Kutsal Ruh`un arac l ğ  olmaks z n 

da kimse, sa Rab`dir  diyemez.  Ruh un arac l ğ yla olmadan sa ya Rab diyemez. Dolays yla 

sa da öğrencilerine Ruh u almadan önce Yeru alim den ayr lmamak gerektiğini söyledi. Rabbe 

tap narak Rabbin kan ve etini ananlar Rab bin geli ine dek öğretme i i ve öğrenci yeti tirme 

i ini devam etmek gerekir. 1.Korintililer 11:26 Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her 

içtiğinizde, Rab`bin geli ine dek Rab`bin ölümünü ilan etmi  olursunuz dedi.  

Kilise sunular  Rabbin buyurduğu her eye uymay  öğretmek için kullan l r. Bu yüzden sunu 

sunmak da Kutsal Ruh arac l ğ yla yapmak laz md r. Güçsüzlüğümüzde bize yard m eden, sözle 

anlat lamaz iniltilerle bizim için arac l k eden Kutsal Ruh a s k nt  vermemeliyiz. Her ne kadar 

güç i lemi  olsada Tanr n n isteğine göre ya amazsa Rab taraf ndan kabul edilmez (Matta 

7:21-23). Kutsal Ruh la dolu olmam z gerekir.  
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