
PENTECOST GÜCÜ! 
KUTSAL RUH TANRI ILE DOLU (V4)! 

ELÇILERIN İŞLERI CH2:1-13 
 
RESİM 
Paris, Fransa ve Metro! 
 
YER!  V1 sürümü 
Yer, Kudüs, tarih, binlerce Yahudi'nin Kudüs'e hacca gittiği ve emredilen festivale katıldığı 

"Haftalar Bayramı" olarak bilinen önemli bir Yahudi Festivali olan Yahudi Fısıh kutlamasından bu 

yana 50 gündür (Mısır'dan Çıkış Ch23:16; Mısır'dan Çıkış Ch34:22-23; Levililer Ch23:15-22; 

Sayılar Ch28:26-31; Yasa'nın Tekrarı Ch16:9-12)! 
 
İsa'nın çarmıha gerilmesinden bu yana 50 gün (Fısıh Bayramı'ndan 7 hafta 1 gün sonra)!  

Bizim için, bu yıl 2022, Hıristiyan takviminde "Pentekost" olarak bilinen 15 Nisan Cuma,  İyi 

Cuma, 5 Haziran Pazar gününe kadar olacaktır  .  Yukarıdakilere ek olarak, Pentikost Günü'nün, 

aynı zamanda Tanrı'nın M.Ö. 1400 civarında Sina Dağı'nda Musa'ya Yasa'yı verdiği gün olduğuna 

inanılmaktadır! 
 
İsa'nın verdiği güç vaadi, Elçilerin İşleri Ch1:5 + Ch1:8, yerine getirilmektedir.  Kutsal Ruh'un 

verilmesi, Tanrı'nın Krallığı'nın başlangıcının başlıca işaretidir! 
 
Kutsal Ruh olmadan, Hristiyan öğrenciliği düşünülemez, hatta imkansız olurdu.  Yaşam veren 

olmadan hiçbir yaşam, gerçeğin Ruhu olmadan hiçbir anlayış, Ruh'un birliği olmadan paydaşlık, 

meyvesinden başka hiçbir Mesih karakter benzerliği ve O'nun gücü olmadan hiçbir duygusal 

tanıklık olamaz.  Nefessiz bir bedenin bir ceset olması gibi, Ruhsuz Kilise de ölmüştür (John Stott, 

Elçilerin İşlerinin Mesajı, sf60).    
 
ŞAVUOT!  V2-11 
Kutsal Ruh zaman zaman Kendisini işitilebilir, görünür ve anlaşılabilir tezahürlerle bilinir kılar.  

Eski Antlaşma'da bulut sütunu ve ateş sütunu vardı (Mısır'dan Çıkış Chodus 13:21-22).  İsa'nın 

vaftizinde güvercin vardı (Luka Ch3:21-22).  Acts Ch4'te bina sallanır.  Elçilerin İşleri Ch6'da 

Stephen'ın yüzü bir meleğin yüzü gibiydi.  Acts Ch16'da bir deprem var!  Bazen Ruh bize O'nun 

varlığının ve gücünün işitilebilir, görünür ve anlaşılabilir gösterilerini vermek için durur. 
 
Bu özel günde, kutsama, inanan topluluğun bir parçası olan her birey içindi! 
 
V2 Ses - Rüzgar yok, sadece rüzgar gibi geliyor!  (2 Sam Ch22:16; Eyüp Ch37:10; Ezk Ch13:13) 
 
V3 Görüş - Ateş dilleri gibi görünen şeyleri gördüler!  Vaftizci Yahya, Luka'da Ch3:16'da, İsa'nın bu 

şekilde vaftiz edeceğini söyler!  (Örn. Ch19:18) 
 
V4 Konuşma – Anlaşılmaz kelimeler değil, bilinen diller!  Tanınabilir diller!  Kutsal Ruh tarafından 

doldurulur, görev için Kutsal Ruh tarafından güçlendirilir! 
 
Bu dışsal işaretlerle, Kutsal Ruh, Tanrı'nın varlığını ve gücünü gösteren içsel görünmez bir 

gerçeklik olarak geldi!  
 
İsa'nın Ch1:8'de sözünü ettiği "güç", "yenilenme" (Hristiyan olma) gücü ya da Mesih'in 

benzerliğine dönüştürülmenin çoğu zaman yavaş kutsallaştırma gücü olamaz!  Çünkü bunların 

hiçbiri Elçilerin İşleri Ch1+2'sinde belirgin değildir.  Peki, İsa hangi "güç"ten söz ediyor? 
 



İsa'nın vaat ettiği "güç", "Kutsal Ruh" ile doldurulmasıdır.  Bu, bakanlık için "...... Kutsal Ruh 

ile vaftiz edildi." ve bu "vaftiz" fikri neredeyse her zaman Elçilerin İşleri kitabındaki bu 

olağanüstü hizmet gücüyle ilişkilendirilir.  Elçilerin İşleri Ch2:4'te Ruh'la vaftiz 

gerçekleştiğinde, Luka'nın şöyle dediğine dikkat edin: "Hepsi Kutsal Ruh'la doluydu..."  Bu 

doyumun etkisi, Mesih'in gerçeğine güçlü ve hatta mucizevi bir tanıklıktı ve 3.000 kişinin din 

değiştirmesiyle sonuçlandı (Elçilerin İşleri Ch2:41). 
 
Kutsal Ruh ile vaftiz edilmenin özü nedir?  Rüzgarın sesi, ateşin dilleri, diğer diller, övgü sözleri, 

kehanetler, rüyalar ve vizyonlar mı?  Kutsal Ruh'la vaftiz olmanın ne anlama geldiğinin özüne 

ulaşabilir miyiz, yoksa tüm bunları içermesi mi gerekiyor? 
 
Bence Kutsal Ruh ile vaftiz edilmenin özü, zaten inanlı olan bir kişinin Mesih'i yücelten hizmet 

için olağanüstü ruhsal güç almasıdır!  Re, bu öğrencilerin zaten yeniden doğduklarına, din 

değiştirdiklerine ve Kutsal Ruh'un içlerinde yaşadığına inanmak için iyi sebeplerdir (Yuhanna 

Ch13:10; Bölüm15:3;  Romalılar Ch8:9). Fakat bundan daha da önemlisi, öğrencilerin yeni 

doğumu ve din değiştirmesi konusunun, Elçilerin İşleri Ch1 + Ch2'de hiç de ele alınmadığı 

gerçeğidir.   İsa, "Yeniden doğana, dönüştürülene veya Mesih'in bedenine konana kadar 

Yeruşalim'de bekleyin" demez.  Dedi ki, "Ama sen güç alacaksın..." O, "Kutsal Ruh üzerinize 

geldiğinde Mesih'in bedenine üyelik alacaksınız" demez. "Ama Kutsal Ruh üzerinize geldiğinde 

güç alacaksınız" der. 
 
V9 – V11 Yeni bir birleşmiş Milletler Masası – Yaratılış Ch10'dan Elçilerin İşleri Ch2'ye, Shem, 

Ham ve Japheth'in torunları, artık kafaları karışmıyor, birleşiyorlar! 
 
Luka şimdi temsil edilen milletlerin bir listesini veriyor.  Roma İmparatorluğu'nun doğusunda Pers 

veya İran olarak bilinen bölgede üç ülke ile başlar ve daha sonra (inşaat değişikliği ile) batıya doğru 

Mezopotamya, modern Irak ve Yahudiye'ye doğru hareket eder.  Daha sonra Küçük Asya'daki 

(modern Türkiye) çeşitli iller ve bölgeler ve daha sonra Mısır ve hemen batıya doğru olan bölge, 

ardından Roma geliyor.  Son olarak ve biraz şaşırtıcı bir şekilde, liste Girit ve Arabistan'dan 

insanları içeriyor.  Bu garip bir liste!    
 
John Piper bunu şöyle ifade eder: "İbadet ve övgüyle dolup taştıklarını söylememin nedeni, 11. 

ayetten kaynaklanmaktadır: "Onların Tanrı'nın kudretli işlerini kendi dilimizde anlattıklarını 

duyuyoruz." Luka bunu 4. ayette Kutsal Ruh'un tamlığı olarak adlandırır: "Ve hepsi Kutsal Ruh'la 

doluydu ve Ruh'un onlara ifade verdiği gibi başka dillerde konuşmaya başladılar." Burada Kutsal 

Ruh ile dolu olmak, Tanrı'nın büyüklüğü ile boğulmuş olmaktır. 11. ayetin harfi harfine çevirisi, 

"Tanrı'nın büyüklüklerinden" söz ettikleridir. Ruh onlara söz hakkı verdiğinden ve söz Tanrı'nın 

büyüklüğü hakkında olduğundan, Ruh'un bütünlüğünü, Ruh'un Tanrı'nın büyüklüğü hakkındaki 

deneyiminin, Tanrı'nın büyüklüğü hakkındaki deneyimimiz haline geldiği anlamına geliyor. 
 
Kafalarındaki alevler Allah'ın ilmini ateşe vermiş, onu tutkuya dönüştürmüştü. Ve rüzgarın şiddeti 

ve gürültüsü, şüphe ve belirsizliğin tüm cılız seslerini boğmuştu. Ve böylece çekingenliğin, 

tereddütün ve zayıflığın her kalıntısı Tanrı'nın büyüklüğünün deneyiminde yutulur. Ve muazzam bir 

cesaret, cesaret ve gayret, Tanrı'nın büyüklüğüne tanıklık ederken serbest bırakıldı." 
     
HALK!  V12-13 
İki tür yanıt!  İnsanlar ya şaşırırlar ve O'nun gücünü salıverirken Tanrı'ya çekilirler ya da alay 

ederler!  12. ayette , dillerin mucizesinde Tanrı'nın gücünün gösterilmesi herkes arasında şaşkınlık 

ve şaşkınlığa neden olur. "Şaşırdım ve kafam karıştı."  Ancak şaşkınlık yerini iki farklı cevaba 

bıraktı.  Bazıları ciddiyetle sordu, "Bu ne anlama geliyor?" Diğerleri (13. ayette) alay ettiler ve 

natüralist bir açıklamaya atladılar: "Çok fazla şarap içtiler." 
 

https://biblia.com/bible/esv/Acts%202.41
https://biblia.com/bible/esv/John%2013.10
https://biblia.com/bible/esv/John%2013.10
https://biblia.com/bible/esv/John%2015.3
https://biblia.com/bible/esv/Rom%208.9


Ne zaman canlanma gelse, Kutsal Ruh olağanüstü bir güçle dökülse – Hıristiyan toplumunda 

bölünme olur!  Bazıları bunun ne olduğunu gerçekten araştırır ve her şeyi test eder ve neyin iyi 

olduğuna sıkı sıkıya tutunur.  Diğerleri dışarıda durur ve alay eder ve coşkuyu sadece insan olarak 

yazar, "Çok fazla şarap içtiler." 
 
UYGULAMA 
Kutsal Kitap, Kutsal Ruh'ta vaftiz olduğumuzdan bahseder. Bu, Hristiyan olduğunuzda din 

değiştirmede bir kez olur.  Efesliler Ch1, Kutsal Ruh ile mühürlenmekten bahseder.   Tamam, 

Hristiyan olduğunuzda bu tek seferlik bir olaydır.  Sonra onu benim gibi Elçilerin İşleri Ch2'de 

okuyacaksınız ve Elçilerin İşleri kitabının geri kalanında ve Kutsal Kitap'ın inanlıların Kutsal 

Ruh'la dolu olduklarından bahsettiği Efesliler Ch5 gibi diğer yerlerde tekrar tekrar okuyacaksınız.  

Kutsal Ruh ile dolu. Tek bir vaftiz vardır ve birden fazla dolgu vardır ve bu Kutsal Ruh tarafından 

güçlendirilmektedir. 
 
Diyelim ki yeni bir Hıristiyansınız ve İsa'ya hizmet etmek için armağanlarınızın ne olduğunu 

bulmak istiyorsunuz.  Kutsal Ruh'tan sizi doldurmasını ve hizmetinizin ne olduğunu göstermesini 

istiyorsunuz.  Diyelim ki evleneceksiniz, Kutsal Ruh'tan sizi doldurmasını istiyorsunuz, böylece 

şimdi sevgi dolu ve sadık bir eş olmayı öğrenebilirsiniz.  Hamilesiniz ve şimdi ebeveyn olmak 

istiyorsunuz ve bu harika bir mevsim, Kutsal Ruh'tan sizi doldurmasını istiyorsunuz, böylece Tanrı 

tarafından verilen sevme ve çocuklarınızı Tanrı'nın yüceliğine götürme içgüdüsüne sahip 

olabilirsiniz.  Mücadele ediyorsunuz, acı çekiyorsunuz, hastasınız, inciniyorsunuz, Kutsal Ruh'tan 

sizi doldurmasını istiyorsunuz, böylece ıstıraplarınız boyunca sebat edebilir, İsa hakkında daha fazla 

şey öğrenebilir ve İsa'ya daha çok benzeyebilirsiniz. Birden fazla dolgu vardır ve inanlının vaftiz 

edildiği bir durum vardır. 
 
Böylece, İsa'nın Misyonu, Dünya müjdeciliğinin tamamlanmasını sürdürmek için Kutsal 

Ruhu'nun dökülmesiyle başlamıştır.  Dua edelim ve İsa'nın Kutsal Ruh'unu yaşamlarımıza, 

bölgemize dökmesini isteyelim ve insanların Hristiyan olduklarını görelim! 
 
Bu aynı Kutsal Ruh, Müjde Topluluğu içindeki herhangi bir inanlı için dünya müjdeciliği için 

doldurmayı güçlendirdi, her zaman mevcuttur! 
 
Fısıh Bayramı ve Pentikost, Hıristiyan Cemaatinin kutladığı Yahudilikten sadece iki 

Festival/Bayramdır! 
 
 


