
Bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır (Yuhanna 7:37-43) 

 

 

 
 Tanrı üçlübirlik Tanrı‟dır. Tanrı hayali bir varlık değil, bizim bu dünyada yaşadığımız 

sürece işitip dokunduğumuz ve tecrübe ettiğimiz her şeyi yaratan ve yöneten Tanrı‟dır. Biz 

Tanrı‟yı itibari bir varlık olarak davranan dini adam değiliz, yaşayan Tanrı‟ya inanan 

Tanrı‟nın çocuklarıyız.  

Birçok insan Tanrı‟yı tanımadıkları için Tanrı‟nın çocukları olamıyorlar. Onlar Tanrı‟yı 

tanımadıkları için Tanrı‟ya inanmazlar, Tanrı‟yı tanımadıkları için Tanrı‟ya itaat etmezler, 

Tanrı‟yı tanımadıkları için O‟nun isteğine göre yaşamıyorlar. Bizim günahkâr olduğumuzu 

bilen Tanrı günahımızı bağışlamak için kendi değerli kanını verdi. O Tanrı‟nın isteğini 

anlayarak kanını kabul edenler Tanrı‟nın çocuklarıdır.  

Biz günahımızdan bağışlandık. Yani Kutsal Yasa‟nın yargı v cezasından kurtulmuş kişileriz. 

İçimizdeki kanın sayesinde biz buna inanabiliriz. İçimizde değerli kanın bulunduğuna kim 

tanıklık ediyor? Yani Kutsal Ruh‟tur. Kutsal Ruh insanın gözüyle görünmez. Ama Kutsal Ruh 

kişinin içine gelince tecrübe edilebilir. Bunlardan en çok belirgin ve hemen görünen de 

bilinmeyen dillerdir.  

İnsanın evcilleştirmesi en çok zor olan şey dildir. Bütün hayat boyunca iman hayatını 

sürdürmüş olsada ayartılıp kendi diliyle Rabbi inkâr ederse yargılanır. Dolaysıyla İsa da 

“Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız” (Matta 12:37) 

diye söyledi. Ama Kutsal Ruh bu kadar küstah olan dili hemen kontrol edip bilinmeyen 

dillerle konuşturabilir.  

İsa‟nın adıyla bilinmeyen dillerle konuşuyor demek Tanrı‟dan yeni bir dil aldı demektir. 

Bedendeki dille insanlar kendi düşünce ve duygularını belirtebilirler. Ama Tanrı‟nın verdiği 

yeni dille ruhumuzun düşüncelerini Tanrı‟ya açıklayabiliriz. Bu İsa‟nın iman edenlere vaat 

ettiğidir. Bu vaat Pentikost gününde Markos‟un evinden bu yana iman edenlerde sürekli 

gerçekleşmektedir. Biz imanlıyız dersekte İsa bizi iman edenler olarak kabul etmezse bir 

hiçiz. İsa “İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: Benim adımla cinleri 

kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Ö ldürücü bir zehir içseler 

bile, zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek” 

(Markos 16:17-18) diye söyledi. Yani bu İsa‟nın düşündüğü normal imanlıdır.  

Yuhanna 7:38 “Kutsal Yazı`da dendiği gibi, bana iman edenin `içinden diri su ırmakları 

akacaktır” diye söyledi. Bu iman edenlerin alacakları Kutsal Ruh‟tan İsa bahsetmiştir. İsa 

bunu söylerken belki Celile Gölü‟nün çevresinde çıkan su sütununu düşünmüş olabilir. 

Siryon Dağı‟nın karları erince yeraltına girdikten sonra dağın çevresindeki çeşmeler 

aracılığıyla tekrar çıkıyor ve onlardan bazılar Celile Gölü‟nün çevresinde su sütun olarak 

çıkıyor. İsa‟nın bakış açısında içinden diri su ırmakları akmazsa imanlı değildir.  

İlerde Rab kendi adını çağıranlar arasında koyunları keçilerden ayıracaktır, buğdayları 

samanlardan ayıraracaktır. Biz Rabbin gelişinde O‟nun gözünde imanlı olarak bulunmalıyız. 

Her zaman Tanrı‟nın sözünden kuşku duyduğu için hiçbir zaman içinden diri su ırmakları 

akmamış kişi o gün keçi yada saman olarak ayrılacaktır.  

Biri imanlıysa Rabbin söylediği gibi içinden diri su ırmakları akmalıdır. „İmanlıyım‟ 

diyerekte eğer böyle tecrübeler yoksa bunun nedeni onun henüz günahından bağışlanmaması 

olabilir. Aslında günahkâr olan bizlere Kutsal Ruh‟un gelmesi bizim İsa Mesih‟in başarısına 

inanarak günahımızdan bağışlandığımız içindir. Kutsal Ruh asla İsa Mesih‟in başarısını ihmal 

etmez. Dolaysıyla İsa Mesih‟in başarısından faydalanmamış kişiye Kutsal Ruh asla gelmez.  

Yani, bir kişiye eğer Kutsal Ruh gelmemişse bunun nedeni onun Tanrı‟nın lütfunu henüz 



almamasıdır. O zaman o niçin Tanrı‟nın lütfunu almamıştır. Ç ünkü tövbe etmediği içindir. 

Neden tövbe etmiyor? Gurur olduğu için. Tanrı gurur insanların sesini işitmez. Tersine ona 

karşı direnir. Dolaysıyla biri Kutsal Ruh‟u almadıysa Tanrı‟nın önünde alçakgönüllü olmalı 

Tanrı‟nın merhametini istemelidir.  

Tanrı‟ya dua ettiği zaman neden yüksek sesle bağıramıyorlar? Neden acaba başka insanlar 

beni görüyorlar mı diye çekiniyorlar? Ç ünkü kendi gurur yüreğinden vazgeçmediği içindir. 

Biz acil bir durumdayız. Yaşamak için bütün gücümüzle yalvarmamız lazım. Rab da bizim 

için gece gündüz yalvarmaktadır. Hatta biz ne yapmalıyız? 

Bilinmeyen dillerin dışında da çeşitli Ruh‟un armağanlar vardır. 1.Korintililer 12:7-11 

şöyle dedi: “Herkesin ortak yararı için herkese Ruh`u belli eden bir yetenek veriliyor. 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. Bunların tümünü etkin kılan tek ve aynı Ruh`tur. Ruh bunları herkese dilediği gibi, 

ayrı ayrı dağıtır” Rab bizlere kendisini göstermek ister. Biz eğer gururlanmış yüreklerimizi 

bırakıp dürüst bir yürekle Rabbe yakarırsak Rab bizlere Ruh‟u belli eden bir yetenek 

verecektir.  

Dua ederken yüksek sesle yakarın. İsa da dua ederken öyle yaptı. İsa yakalandığı gün 

Getsemani‟de dua ederken öğrencilerinden bir taş atımı kadar uzaklaştı (Luka 22:41). Ama 

öğrenciler Rabbin dua sesini duyabildiler. O kadar İsa yüksek sesle feryat ederek dua etti. İsa 

teri, toprağa düşen kan damlalarını andırana kadar çok gayretle dua etti (Luka 22:44). Biz de 

öyle yapmalıyız.  

Ruh‟un armağanlarını isteyenler öyle dua edecekler. Günümüzde birçok insan Ruh‟u 

engelliyorlar yada inkâr ediyorlar. Hatta Ruh‟un armağanlarına sahip olan kişi varsa tarikat 

diye onu kötülüyorlar. Ama biz Kutsal Ruh eğer sağladıysa her şey kabul edeceğim diye karar 

vermeliyiz. Kutsal Ruh‟la mutlu olmak isteyen varsa Kutsal Ruh‟un işleyişine engel 

olmamalıdır, ilgisiz kalmamalıdır. “Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel 

armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Baba`nın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh`u 

vereceği çok daha kesin değil mi?” denen Rabbin sözünü hatırlayarak Ruh‟un armağanlarını 

gayretle istemeliyiz.  
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