
Pentikost günnün bereketi (Elçilerin işleri 2:1-4) 

 

 

 
Tanrı kutsayan Tanrı‟dır. Bereket sadece Tanrı‟dandır. Kutsal Kitab‟ın bahsettiği bereket 

sonsuzlara dek sadece Tanrı‟nın sahip ettiği Tanrı‟nın mutluluğu demektir. Tanrı bunu kendi 

sevdiklerine de paylaşarak onların Tanrı‟nın mutluluğunda olmalarını sağlıyor.  

İnsanlar bu dünyada kendi yaptıkları iyiye gidiyorsa bereket diye düşünüyorlar. Ama 

bereket sadece Tanrı‟dandır. Tanrı bize bereket vermek ister. Ama hiçbir şey yapmadan 

oturuyorsa bereket alamaz. İmanımız Tanrı‟nın mutluluğunu severek istemektir.  

Tanrı‟nın bereketi dünyadaki bereketle nasıl farklıdır? Tanrı‟nın bereketini alırsa sadece 

bereket alan değil onun soyu da ailesi de bereket alır. Hatta onun yanındakiler de bereket alır. 

Mesela bir firmanın patronu bere크람푸스 심판자 ket alırsa bütün elemanları da bereket alırlar. 

Tanrı‟nın bereketi bir sahısta kalmayarak ona ait olan bütün kişilerde de olur. 

Yuhanna 7:37 “Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi, 

Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin” diye söyledi. Burada bayram derken Haftalar 

Bayramı oluyor. Biçimden sonra ilk olarak Tanrı‟ya sunu yaptıktan Yedinci sabat gününün 

sonraki gün, yani Rab‟bin günü oluyor. Yeni antlaşma kilisesi buna Pentikost günü der. 

Böylece İsa‟nın dirildiği gün sadece değil Kutsal Ruh‟un imanlılara ilk geldiği gün de 

Rab‟bin günüydü.  

Kutsal Ruh İsa‟nın öğrencilerine geldiği zaman Yeruşalim‟de bayramı kutlamak için 

dünyanın her yerden gelen Yahudiler de vardı. Markos‟un evinde olanlar İsa‟nın ölüm ve 

dirilişi hakkında bilenlerdi ama dışarıda olanlar İsa hakkında iyi bilmeyenlerdi. Ama onlar 

Markos‟un evinde toplanmış olanlara neler olduğunu gördüler. „Ama Kutsal Ruh üzerinize 

inince güç alacaksınız. Yeruşalim`de, bütün Yahudiye ve Samiriye`de ve dünyanın dört 

bucağında benim tanıklarım olacaksınız‟ diye Rab söylediği gibi, Markos‟un evinde 

toplanmış olanlara Kutsal Ruh gelince dünyanın her yerden gelenler yaşayan İsa‟nın 

kanıtlarını gördüler. Onlar arasında üç bin kişi o gün tövbe edip Rab‟be geldi. Böylece İsa‟nın 

öğrencileri bereket alınca yanındakiler de bereket aldılar.  

Kutsal Ruh gelince öğrenciler bilinmeyen dillerle konuşmaya başladılar. Şimdi de iman 

edenler Kutsal Ruh‟u alıyorlar, Kutsal Ruh‟un gücüyle bilinmeyen dillerle konuşuyorlar. Bazı 

insan ilk kiliseye gelenlerin hemen Kutsal Ruh‟u alıp kiliseye alışmalarını istediği için 

bilinmeyen dillerle konuşturmaya çalışıyor. Ama bu iyi değil. Onun gibi zorla Kutsal Ruh‟u 

almalarını sağlamazsa da günahından bağışlanınca Kutsal Ruh‟u armağan olarak alabilir.  

Bazı insanlar bilinmeyen dilleri kötülüyor. “Kimse anlamıyor neden bilinmeyen dillerle 

konuşuyor ki” diye söylüyorlar. Tabii ki bilinmeyen dilleri kimse anlayamaz. Bunu anlayan 

sadece Tanrı‟dır (1.Korintililer 14:2). Pentikost gününde dünyanın her yerden gelen Yahudiler 

de bilinmeyen dilleri anlıyorlardı. Onların duyduğu dil normal yabancı dil değildi, 

bilinmeyen dilleri kendi ana dili gibi anlıyorlardı. Onlar hayret ve şaşkınlık içinde, “Bakın, 

bu konuşanların hepsi Celileli değil mi? Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor?” 

diye söylediler (Elçilerin işleri 2:7-8). 

Onların konuştuğu dil normal yabancı dil değildi Tanrı‟nın işiteceği insanın içindeki ruhun 

duasıydı. Bilinmeyen dillerle konuşmak neyi gösteriyor? Günahından dolayı Tanrı‟yla 

iletişim kuramayan insanların artık Tanrı‟yla iletişim kurabildiklerini gösteriyor. Bilinmeyen 

dillerle konuşmak yeni bir dile sahip olduğunu gösteriyor. İnsanlarla dünyadaki bilgelik ve 

duyguları paylaşabilen dil artık Tanrı‟yla konuşabilen dil oldu.  

Kusal Kitap bilinmeyen diller olayının sadece Markos‟un evinde olmadığını gösteriyor. 

Petrus Kornelius‟un evinde Tanrı‟nın sözünü paylaştığı zaman işitenlere Kutsal Ruh geldi ve 



onlar bilinmeyen dillerle konuştular (Elçilerin işleri 10:1-47). Filipus Samiriye kilisesine 

gidip müjdelerken müjdeyi dinleyen kişiler bilinmeyen dillerle konuştular (Elçilerin işleri 

8:5-17). Pavlus Efes kilisesindekilere el koyduğu zaman da onlar Kutsal Ruh‟u aldılar, ve 

bilinmeyen dillerle konuştular, peygamberlikte bulundular (Elçilerin işleri 19:6-7).  

Şimdi de Kutsal Ruh iman edenlere geliyor ve armağanları döküyor. Rab Kutsal Ruh 

hakkında „Baba`dan çıkan Gerçeğin Ruhu‟ (Yuhanna 15:26) dedi. Nehir durmadan sürekli 

akıyor gibi Kutsal Ruh şimdi de Baba‟dan çıkıp iman edenlere gelmektedir. Cin kovma ve 

bilinmyen dillerle konuşma iman edenler için normal bir şeydir. Kutsal Ruh‟u almış insanlar 

sadece cin kovarak bilinmeyen dillerle konuşmakla bitmeden Tanrı‟nın işlerini gayretle 

yaparak Tanrı‟dan gelen armağanlarını bol bol almalıdır.  

Biz Rab‟bin buyruğunun Kutsal Yasa‟dan daha korkunç olduğunu bilmeliyiz. Bu nedenle 

biz Rab‟bin buyruğuna göre tövbe edip Kutsal Ruh‟la dolu olmalıyız. Tanrı geçmişte İsrail 

halkına Sabat gününü hatırlayın ve kutlayın dedi. Ama İsa geldikten sonra artık bayramın son 

ve en önemli günü yüksek sesle “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal Yazı`da 

dendiği gibi, bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır” diye söyledi. Bu şimdi de 

geçerlidir.  

Kutsal Ruh‟la dolu olmak için ilk önce bizi durmadan süçlayan İblis‟in hilelerine karşı 

durmalıdır. Bedende yaşadığımız sürece günah işlememek imkânsızdır. Ama biz zaten 

Rab‟bin lütfüyla aklandık. Ama İblis “Senin günahın çok büyük bağışlanamazsın” diye bizi 

süçlüyor. Öyle yaptıkça biz İsa‟nın kanının başarısını kabul etmeliyiz. Vahiy 12:11 

“Kardeşlerimiz Kuzu`nun kanıyla Ve ettikleri tanıklık bildirisiyle Onu yendiler. Ö lümü göze 

alacak kadar Vazgeçmişlerdi can sevgisinden” diye söyledi. Rab‟bin kanını kabul edenler 

sadece günahla savaşıp yenebilir.  

Rab‟bin kanının gücüyle dolu olanlara Tanrı Kutsal Ruh‟u armağan olarak verir. Rab‟bin 

kanı ve Kutsal Ruh her zaman birlikte olur. Pentikost gününde Markos‟un evinde olanlar gibi 

biz Rab‟bin gününde toplanıp Kutsal Ruh‟la dolmamız lazım.  
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