Kutsal Ruh‟la mutlu olun (Efesliler 3:14-21)

Tanrı yaşam gücüyle doludur. „O bize yük vermek için bizden bir şey istiyor‟ diye yanlış
düşünmeyelim. O bize O‟ndaki iyi şeyleri vermek ister. Matta 7:11 „Sizler kötü yürekli
olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki Babanız`ın,
kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi?‟ diye söyledi.
Ama aynısını Luka 11:13 „Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel
armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Baba`nın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh`u
vereceği çok daha kesin değil mi?‟ diye söyledi. Tanrı‟nın kendi çocuklarına vermek istediği
şeylerden en iyisi Kutsal Ruh‟tur.
İsa neden öğrencilerine „benim gidişim sizin yararınızadır‟ (Yuhanna 16:7) diye söyledi?
Çünkü O göğe alınması lazımki Kutsal Ruh bize gelebilir. Elçi Pavlus da iman edenler için
Kutsal Ruh‟u almanın ne kadar önemli olduğunu bildiği için Efes‟te görüştüğü öğrencilerine
„İman ettiğiniz zaman Kutsal Ruh`u aldınız mı?‟ (Elçilerin işleri 19:2) diye sordu.
Kutsal Ruh ruhumuzun Tanrı‟nın verdiklerini alabilmesi için yardım eder. Kutsal Ruh
içimizde olduğu için biz Tanrı‟nın antlaşma ve gücüne sahip olabiliriz ve Tanrı‟nın
mutluluğuyla mutlu olabiliriz. Birde Kutsal Ruh ilerde bizim dirilmemizi sağlayacaktır,
Tanrı‟nın sağladıkları bütün bolluğa sahip olmamıza yardım edecektir.
Sorun nedir? İnsan günahından dolayı Kutsal Ruh‟u alamaz. Kutsal Ruh kutsal yerlerde
sadece kalabilir. Dolaysıyla bir günahkâr Kutsal Ruh‟u almak isterse ilk önce günahından
bağışlanmak lazım. Bu yüzden Tanrı İsa Mesih‟i dünyaya göndererek kanını dökmesini
sağladı.
Ruh‟un içimizde olduğunu biz anlayabiliriz. Ç ünkü İsa‟nın adı içimizdedir. İsa adı Baba,
Oğul, Kutsal Ruh‟un adıdır. Bu ad aslında Baba Tanrı‟nın adıydı ama Baba bunu Oğlu‟na
verdi (Yuhanna 17:11-12). Ve şimdi artık o ad Kutsal Ruh aracılığıyla ruhumuzdadır
(Yuhanna 14:26).
Tanrı‟nın egemenliği Tanrı‟nın mutluluk ve sevinciyle dolu bir yerdir. Kutsal Ruh‟un bize
gelmesinin anlamı bizim Tanrı‟nın egemenliğine ait olmamızdır (Matta 12:28). O zaman
içimiz Tanrı‟nın mutluluk ve sevinciyle dolu olması lazım. Sorun olan nedir biliyor musunuz?
Bizim mutlu olmamızı engelleyen bir varlığın olmasıdır. Yani bu cindir. Medeniyeti gelişmiş
olan Modern toplumda insanlara ölümcül bir tehdit olarak ortaya çıkmakta olan ise salgın
hastalıktır. Hava trafiğinin gelişmesiyle birlikte kıtalararası iletişim çok gelişti ama salgın
hastalık da çok hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Hatta modern toplumda insanlar büyük
şehirlerde yoğun oldukları için zararı geçmişten daha büyüktür. Tıp bilim salgın hastalığın
nedeninin virüs ve bakteriler olduğunu söylüyor. Ama Kutsal Kitap salgın hastalık dahil çeşit
çeşit hastalıkların arkasında cin denen ruhsal varlık olduğunu söylüyor.
Salgın hastalık yayılırsa bütün toplum korku içinde oluyor. Okul kapanıyor, enfeksiyon
kapmış kişiler izole edilirler. Kalabalık toplantılar yasaklanıyor. Biri içinde Kutsal Ruh varsa
böyle durumda dünyadaki başka insanlarla farklı olmalıdır. Salgın hastalıktan korkmamalı,
Ruh‟un gücüyle cinlerin saldırılarını kırabilmelidir.
İsa “İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: Benim adımla cinleri kovacaklar,
yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, zarar
görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek” (Markos 16:1718) diye söyledi. İsa‟nın adıyla gelen Kutsal Ruh içimizde varsa bu söz bizde gerçekleşecektir.
Dolaysıyla cinlerden korkmamaalı tersine cinleri kovmalıdır. Hastalar varsa cesaretle el
koyarak Ruh‟un gücünü göstermelidir.

Elçilerin işleri 2:4 “İmanlıların hepsi Kutsal Ruh`la doldular, Ruh`un onları konuşturduğu
başka dillerle konuşmaya başladılar” diye söyledi. İsa‟nın öğrencileri Pentikost günü olunca
Kutsal Ruh‟la doldular ve bilinmeyen dillerle konuşmaya başladılar. İsa‟nın vaat ettiği işler
onlarda gerçekleşmeye başladılar. Bu olay olmadan on gün önceden itibaren öğrenciler çok
gayretle dua ediyorlardı.
Biz Kutsal Ruh‟la dolmamız için çok gayretle dua etmeliyiz. Ö zellikle İsa Getsemani‟de
çok gayretle dua ettiği gibi biz de öyle yapmamız lazım. İbraniler 5:7 “Mesih, yeryüzünde
olduğu günlerde kendisini ölümden kurtaracak güçte olan Tanrı`ya büyük feryat ve
gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve Tanrı korkusu nedeniyle işitildi” diye söyledi. Ve Luka
24:44 “Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teri, toprağa düşen kan
damlalarını andırıyordu” dedi. Tanrı‟nın Oğlu da Baba‟nın önünde böylece hararetle yalvardı.
Hatta biz nasıl dua etmeliyiz?
Bilinmeyen diller ruhumuza çok faydalıdır. Ruhumuz gönenç içinde olunca her bakımdan
sağlıklı ve gönenç içinde olabiliriz. Dolaysıyla hastalıktan sıkıntı çekenler varsa bilinmeyen
dillerle dua ederse çok güzel olur. „Bilinmeyen diller ağzımdan çıkmıyor‟ demeden
bilinmeyen dillerle konuşmaya çalışmalı. Hatta yüksek sesle konuşmaya çalışmalıdır. Zayıf,
güçsüz konuşmamak lazım. Bilinmeyen dillerle biraz konuştuktan sonra hemen durmamalıdır.
Kutsal Ruh‟la doluncaya kadar sürekli bilinmeyen dillerle dua etmelidir. Elçi Pavlus da
“Dillerle hepinizden çok konuştuğum için Tanrı`ya şükrediyorum” (1.Korintililer 14:18) diye
söyledi.
Kutsal Ruh bizleri mutlu etmeye geldi. Ruh‟u almaktan sadece memnun olmamalı, Kutsal
Ruh‟la mutlu olmaya çalışmalıdır. Para varsa beden mutlu olabilir ama ruhu ayrılınca her şey
kaybolur. Bizim istediğimiz şey Ruh‟un mutluluğudur. Ailemiz Kutsal Ruh‟la mutlu olmalı,
çocuklarımız Kutsal Ruh‟la mutlu olmalıdır. Ç ocuklarımız Kutsal Ruh‟la dolu olmaları için el
koyarak bilinmeyen dillerle konuşmalarını sağlayalım. Onlar Kutsal Ruh‟la dolsunlar ki
salgın hastalıkları yenebilsinler. Kutsal Ruh‟u alabilmemiz için günahımız yüklenerek kanını
dökerek ölmüş olan Rab‟bin isteği yerine gelsin.
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