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Ders 1 

Bir Arkadaşınız  

Var — 

Kutsal Ruh 
Günümüzde, insanlar dünya 

tarihinde şimdiye kadar olandan 
çok daha fazla bir şekilde Kutsal 
Ruh ve O’nun işinden söz 
etmektedirler. O’nun sadece bir  



etki değil, bir Kişi olduğunu 
keşfetmişlerdir. Kutsal Ruh, 
binlerce kiliseye yeni yaşam ve 
güç getirmiştir. Günümüzde 
milyonlarca insan, ilk 
Hıstiyanların “Kutsal Ruh’la 
dolmak” dediklerinde neden söz 
ettiklerini keşfetmektedir. 

Robert C. Cunningham, The 
Pentecostal Evangel (Pentikost 
Müjdesi) adlı dergide, "Tanrı'yla 
dolmak ne demektir?" sorusunu 
ele alır. Şöyle der: "Bir insanın 
korkuyla, kıskançlıkla ya da 
öfkeyle dolmasının ne demek 
olduğunu biliyoruz, öyle değil 
mi?... Bunun sonucunda kişi, 
kendisini denetim altına alan 
ruhların etkisini açığa vuran 
davranışlarda bulunur.” 



“Pentikost’un gerçek zaferi 
budur. Kutsal Ruh, insanların 
yaşamlarına girer ve varlığıyla 
onları doldurur. Rab birden bire 
gelip tapınağını doldurur! Bir 
düşünün! İnsanlar Tanrı’nın 
tapınakları olurlar. Tanrı’yla 
dolmanın olağanüstü güzelliğini 
yeniden öğrenmemiz en büyük 
dileğimdir.”  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Çalışacağınız Konular 

• Kutsal Ruh Özel Bir 
Arkadaştır 

• Kutsal Ruh Size Yardım 
Edecektir 

• Kutsal Ruh Size Öğretecektir 
• Kutsal Ruh, Tanrı'nın Gerçek 

Olduğunu Size Gösterecektir 
• Kutsal Ruh Sizin Hayatınızı 

Sevgiyle Dolduracaktır  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Çalışma Hedefleri 
• Kutsal Ruh'un kim olduğunu 

açıklamak. 
• Kutsal Ruh'un nasıl sizin 

arkadaşınız olabileceğini 
tanımlamak. 

• Kutsal Ruh'un kim olduğunu 
ve ne yaptığını gösteren yedi 
belirli unvanını listelemek. 
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KUTSAL RUH 
ÖZEL BİR ARKADAŞTIR 

Hedef: İsa'nın göndermeyi vaat 
ettiği ‘Yardımcı'nın adını söylemek. 

Biri büyük bir adama 
başarısının sırrını sormuştu. "O 
da, bir arkadaşım vardı" diye 
yanıt verdi. Arkadaşı olmadan 
hayatının bir başarısızlık örneği 
olacağını herkese bildirdi. 
Arkadaşı ona yardım etmiş, 
cesaretlendirmiş ve yanında 
durmuştu. Onu sevmiş, inanmış 
ve hayatını yaşamaya değer bir 
hale getirmişti. Sizin böyle bir 
arkadaşınız var mı? Böyle bir 
arkadaşa ihtiyacınız var. 
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Nasıl bir arkadaşa sahip 
olmayı isterdiniz? Onun sizi 
sevmesini, sizinle ve 
sorunlarınızla ilgilenmesini, 
mutluluğunuzu paylaşmasını 
isterdiniz. Size karşı tamamen 
dürüst olmasını, sizi inciteceği 
zaman bile size gerçeği 
söylemesini, daha iyisini 
yapmanıza yardım etmek için size 
hatalarınızı şefkatli bir şekilde 
söylemesini isterdiniz. 

Belki arkadaşınızın sizden 
daha akıllı, daha kuvvetli, daha 
iyi olmasını isterdiniz. O zaman 
size öğretir ve günden güne size 
yardım ederdi. Sorularınızı 
yanıtlardı. Bütün sorunlarınızda 
size yardım ederdi. Arkadaşınızla 
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birlikte ne kadar çok zaman 
geçirirseniz arkadaşınıza daha 
çok benzerdiniz, şimdi 
olduğunuzdan daha kuvvetli, 
daha akıllı, daha iyi olurdunuz. 

İsa Mesih, Petrus, Yakup, 
Yuhanna ve diğer öğrenciler için 
böyle bir arkadaş olmuştu. 
Günahkârların dostuydu. Onların 
günahlarını bağışladı. Onlara 
temiz ve yeni bir hayat verdi. Her 
ulustan arkadaşlığını kabul eden, 
zengin ya da fakir, günahkâr ya da 
kutsal, cahil ya da iyi eğitilmiş, 
herkese dosttu. Onlara daha önce 
bildiklerinden daha büyük, daha 
derin, bencillikten uzak bir sevgi 
olan Tanrı'nın sevgisini verdi. 
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Onlara gerçeği öğretti ve bütün 
sorunlarında yardım etti. 

Ama İsa bir insan bedeniyle 
sınırlıydı. Sadece tek bir yerde 
olabilirdi. Aynı anda kendisine 
ihtiyacı olan bütün dostlarıyla 
birlikte olamazdı. Bunun üzerine 
İsa arkadaşlarına kendisinin göğe 
alınacağını, ama her nerede 
olurlarsa olsunlar aynı anda 
hepsiyle birlikte olacak başka bir 
Arkadaş, bir Yardımcı 
göndereceğini söyledi. 

“Ben de Baba'dan dileyeceğim. O 
sonsuza dek sizinle birlikte olsun 
diye size başka bir Yardımcı, 
Gerçeğin Ruhu'nu verecek. Dünya 
O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu 
ne görür, ne de tanır. Siz O'nu 
    Ders 1 !10



tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda 
yaşıyor ve içinizde olacaktır.” 

Yuhanna 14:16-17. 

İsa'nın yollamayı vaat ettiği 
bu yardımcı, Üçlü Birliğin üçüncü 
kişisi olan Kutsal Ruh'tur. 
Doğası, gücü ve amacı 
bakımından tıpkı Baba Tanrı ve 
Oğul İsa Mesih gibidir. Her şeyi 
bilir. Bütün güce sahiptir. Bir 
bedeni yoktur, ama aynı anda her 
yerde olabilir. İsa, kendisini kabul 
edecek kişilerin içinde 
yaşayabilmek için, vaat etmiş 
olduğu gibi Kutsal Ruh'u 
gönderdi. O, İsa'nın öğrencileri 
için yaptıklarını sizler için 
yapmaya geldi. 
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“Benim gidişim sizin 
yararınızadır. Gitmezsem, 
Yardımcı size gelmez. Ama 
gidersem, O'nu size gönderirim.” 

Yuhanna 16:7. 

Bazen kimsenin sizi 
anlamadığını ya da sorunlarınızla 
ilgilenmediğini düşünüyor 
musunuz? Tanrı anlıyor ve 
ilgileniyor! Tam olarak neye 
ihtiyacınız olduğunu biliyor. Sizi 
o kadar çok seviyor ki, özel 
Arkadaşınız ve Yardımcınız olmak 
üzere Kutsal Ruhu'nu yollamıştır. 
Bu kursta, Kutsal Ruh'un nasıl 
geldiğini, ilk Hıristiyanlar için 
neler yaptığını ve sizin için neler 
yapabileceğini öğreneceksiniz. 
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Kutsal Ruh'un Arkadaşınız olarak 
size yardımıyla bir daha kendinizi 
asla yalnız ve çaresiz hissetmeniz 
gerekmeyecek. 
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Yapmanız İçin 

Bu Yapmanız İçin 
bölümlerinin her birindeki 
sorular ya da alıştırmalar 
çalıştıklarınızı gözden 
geçirmenize ya da hayatınıza 
uygulamanıza yardımcı olacaktır. 
Her birini tamamlamak için 
verilen talimatları izleyin. 

1 Yuhanna 14:16-17'yi 
ezberleyin. İsa'nın insanlar için 
neler yaptığını ve Kutsal 
Ruh'un sizin için neler 
yapacağını düşünün. 

“Ben de Baba'dan dileyeceğim ve 
O, sonsuza dek sizinle birlikte 
olsun diye size başka bir Yardımcı, 
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Gerçeğin Ruhunu verecek. Dünya 
O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu 
ne görür, ne de tanır. Siz O'nu 
tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda 
yaşıyor ve içinizde olacaktır.” 

Yuhanna 14:16-17. 
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2 İsa'nın göndermeyi vaat 
ettiği 'Yardımcı' kimdir?  

(Yanıt gelecek sayfada)  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2 Kutsal Ruh 

    Ders 1 !17



KUTSAL RUH SİZE 
YARDIM EDECEKTİR 

Hedef: Kutsal Kitap'ın Kutsal Ruh 
için kullandığı yedi unvanı 
listelemek. 

İsa bir Yardımcı 
göndereceğini vaat etmişti. Bazen 
Tesellici olarak çevrilen sözcük 
Yunanca'da Paraklit olarak 
geçmektedir. "Yardım etmek için 
yanınıza çağrılan biri" anlamına 
gelir. Paraklit'in diğer unvanları, 
size, O'nun güç ve 
sorumluluklarının ne olduğunu 
ve size nasıl yardım edeceğini 
gösterir. O'na, yaşam Ruhu, 
Kutsal Ruh, gerçeğin Ruhu, 
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bilgelik Ruhu, Mesih'in Ruhu ve 
Tanrı'nın Ruhu adları verilir. 
Sorununuz her ne olursa olsun, 
Yardımcınız onu çözebilecek 
güçtedir. 

KUTSAL RUH  
YAŞAM RUHU’DUR 

Bedeninizde bir iyileşmeye 
ihtiyacınız var mı? Günümüzde 
dünyanın çeşitli yerlerindeki 
hasta insanlar duaya yanıt olarak 
mucizesel bir şekilde 
iyileşmektedirler. Sağır kulaklar 
yeniden duyuyor. Kör gözler 
görüyor. Felçli insanlar koltuk 
değneklerini bir kenara atıp 
Kutsal Ruh'un gücüyle yeniden 
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yürüyor. O, bütün varlıklara 
yaşam veren Yaşam Ruhu'dur. 
Hastaları iyileştirmek için İsa 
aracılığıyla etkin olmuştur ve 
aynı işi hâlâ yapmaktadır.  

Bundan sonraki derste daha 
çok Kutsal Ruh'un size hem 
beden hem de ruh için nasıl 
yaşam — yeryüzünde sevinç dolu, 
tatmin eden ve gelecek olan 
dünyada da görkemli, sonsuz bir 
yaşam — verdiği konusunu 
çalışacaksınız. Ama Ruh'un 
verdiği yaşamın tadını 
çıkarabilmek için, O'nun size yol 
göstermesine izin vermelisiniz. 

“Benliğe uyanlar benlikle ilgili, 
Ruh'a uyanlarsa Ruh'la ilgili işleri 
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düşünürler. Benliğe dayanan 
düşünce ölüm, Ruh'a dayanan 
düşünceyse yaşam ve esenliktir.” 

Romalılar 8:5-6. 
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Yapmanız İçin 

3 Kutsal Kitap'ın Kutsal Ruh 
için kullandığı yedi unvanını 
ezberleyin. Unvanlar şunlardır 
(herhangi bir sıralamayla 
olabilir): 

a) Tesellici 
b) Yaşam Ruhu 
c) Kutsal Ruh 
d) Gerçeğin Ruhu 
e) Bilgelik Ruhu 
f) Mesih'in Ruhu 
g) Tanrı'nın Ruhu  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3 Kutsal Ruh’un unvanlarını 
listeleyebilir misiniz (herhangi 
bir sıralamayla olabilir)? 

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
f)  
g)  
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4 Kutsal Ruh'un sizin 
Arkadaşınız ve Yardımcınız 
olmasını ister misiniz? 

(Yanıt gelecek sayfada)  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4 Kendi yanıtınız. Eğer 
yanıtınız ‘Hayır’ ise bunun 
nedenini düşünün. 
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5 Kutsal Ruh'u daha iyi 
tanımak istiyor musunuz?  

(Yanıt gelecek sayfada)  

    Ders 1 !26



5 Kendi yanıtınız. Eğer 
yanıtınız ‘Hayır’ ise bunun 
nedenini düşünün.  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6 Romalılar 8:5-6'yı birkaç kez 
okuyun. Kutsal Ruh'un 
hayatınızda yapabileceği 
değişiklikleri bir düşünün. 

“Benliğe uyanlar benlikle ilgili, 
Ruh'a uyanlarsa Ruh'la ilgili işleri 
düşünürler. Benliğe dayanan 
düşünce ölüm, Ruh'a dayanan 
düşünceyse yaşam ve esenliktir.”  

Romalılar 8:5-6. 
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KUTSAL RUH  
KUTSALLIK RUHU’DUR 

Hedef: Hayatınızda, Kutsal Ruh'un 
size yardım edebileceği belirli bazı 
alanları tanımlayın. 

Doğru bir yaşam sürmekte 
zorlanıyor musunuz? Daha iyi bir 
Hıristiyan olmayı istiyor 
musunuz? Yardımcınız, Kutsal 
Ruh ya da kutsallık Ruhu'dur. 
Kutsal, "günahtan ayrılmış ve 
Tanrı'ya verilmiş" demektir. 
Kutsal Ruh bizlere 
günahlarımızın ne kadar korkunç 
olduğunu gösterir ve onlardan 
kurtulmamıza yardım eder. 
Kutsal Ruh'un yaşamımızda 
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istediğini yapmasına izin 
verdikçe, bizi Tanrı'ya daha çok 
yakınlaştırır ve gurur, bencillik, 
inatçılık, öfke, önyargı, nefret, 
içerleme, tembellik, kendine 
acıma, asilik, hırs, ahlaksız 
düşünce ve davranışlardan 
uzaklaştırır. 

Belki kötü bir alışkanlıktan 
kurtulmak için yardıma 
ihtiyacınız vardır. Eğer 
Hıristiyansanız, bedeniniz Kutsal 
Ruh'un tapınağıdır. Kutsal Ruh, 
bedeninize zarar verecek her 
alışkanlıktan kurtulmanıza 
yardım edecektir. Binlerce 
uyuşturucu bağımlısı, Kutsal Ruh 
tarafından özgür kılınmıştır. Tıp 
bilimi ve sosyal yardım çalışanları 
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onlara sadece geçici bir rahatlık 
verebilmişlerdir. "Alışkanlıktan 
kurtulmak" için son çare olarak 
kendilerine yardım etmesi için 
Tanrı'ya dönmüşlerdir. Rab İsa'yı 
kurtarıcıları olarak kabul ettikten 
sonra, Kutsal Ruhtan kendilerini 
doldurmasını ve Tanrı için 
yaşamak üzere kendilerine güç 
vermesini istemişlerdir. Kutsal 
Ruh onları doldurduğunda, onları 
uyuşturucu alışkanlığından 
kurtarmıştır. Onları Tanrı'nın 
sevgisi ve başkalarına yardım 
etmek için bir arzuyla 
doldurmuştur. Bu kişilerin 
birçoğu bugün müjdeyi 
duyurmaktadır. Yaşamları, 
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içlerindeki kutsallık Ruhu'ndan 
ötürü temiz. 

“Baba Tanrı'nın öngörüsü 
uyarınca Ruh tarafından kutsal 
kılınarak seçildiniz.” 

1.Petrus 1:2. 

    Ders 1 !32



Yapmanız İçin 

7 Kutsal Ruh'un sizi özgür 
kılmasını istediğiniz 
günahlarınız ya da kötü 
alışkanlıklarınız var mı? 
Bunları sadece kendinizin ve 
Kutsal Ruh'un görmesi için 
yazın. O'ndan yönetimi eline 
almasını ve sizi bu şeylerden 
kurtarmasını isteyin. 
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KUTSAL RUH SİZE 
ÖĞRETECEKTİR 

Hedef: Kutsal Ruh’u Gerçeğin Ruhu 
olarak tanımlamak. 

KUTSAL RUH  
GERÇEĞİN RUHU’DUR 

İsa, öğrencilerine gerçeği 
öğretip onların sorularını 
yanıtladığı gibi, Kutsal Ruh da 
size öğretecektir. Tanrı 
hakkındaki sorularınızı 
yanıtlayacaktır. Size yaşamın 
amacını gösterecektir. Kutsal 
Kitap'ı anlamanıza yardım 
edecektir. Anlayamadığınız şeyler 
birden bire açıklığa kavuşacaktır. 
İsa şöyle demiştir: 
    Ders 1 !34



"Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu 
gelince, sizi her gerçeğe 
yöneltecek" demiştir. 

Yuhanna 16:13. 

Geçenlerde bazı yüksek 
ilahiyat öğrencileri Kutsal Ruh'u 
aldılar. Kutsal Kitap gerçekleri 
onlar için birden bire "canlandı." 
Öğretmenleri, onların ruhsal 
konular hakkındaki yeni 
anlayışlarından ötürü hayrete 
düştüler. Gerçeğin Ruhu gelmişti. 
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Yapmanız İçin 

8 Yuhanna 16:13'ü ezberleyin. 

"Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu 
gelince, sizi her gerçeğe 
yöneltecek" demiştir. 

Yuhanna 16:13.  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8 Yuhanna 16:13'ü ezberden 
tekrarlayabilir misiniz? 
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9 Gerçeğin Ruhu'nun size 
öğretmesini ister misiniz? 
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9 Gerçeğin Ruhu'nun size 
öğretmesini ister misiniz? 

Basit bir ‘Evet’ ya da 
‘Hayır’dan öteye giderek 
düşüncenizi anlatabilir 
misiniz? 
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KUTSAL RUH  
BİLGELİK RUHU’DUR 

Hedef: Kutsal Ruh'u bilgelik Ruhu 
olarak tanımlamak. 

Ne yapmanız gerektiği ya da 
sorunlarınızı nasıl çözebileceğiniz 
konusunda düşünüyor musunuz? 
Bilgelik Ruhu size yardım etmek 
için gelmiştir. Size yol gösterecek 
ve sizin için neyin en iyi 
olduğunu gösterecektir. Ders 4'te 
O'nun bunu nasıl yapacağı 
konusunu çalışacaksınız. 

Tanrı'ya hizmet etmek için 
bilgelik ister misiniz? Elçilerin 
İşleri kitabında, ilk kiliselerde 
hizmet eden özel yardımcıların 
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(diyakozların) işlerini doğru bir 
şekilde yapabilmeleri için Kutsal 
Ruh'la dolu olmaları gerektiğini 
görürsünüz. Belki siz kilisenizin 
Pazar Okulu'nda öğretmenlik 
yapıyor, kişisel tanıklıkta 
bulunuyor ya da vaaz 
veriyorsunuzdur. Bilgelik Ruhu, 
sizi doldurmayı ve size ilk 
kilisedeki çalışanlara yardım 
ettiği gibi yardım etmeyi 
istemektedir. 

“Ama İstefan'ın konuşmasındaki 
bilgeliğe ve Ruh'a karşı 
koyamadılar.” 

Elçilerin İşleri 6:10.  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Yapmanız İçin 

10 Bilgelik Ruhu'yla dolmaya 
ihtiyacınız var mı? 
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10 Bilgelik Ruhu'yla dolmaya 
ihtiyacınız var mı? 

Duyduğunuz bu ihtiyacın 
nereden kaynaklandığını 
kendinize ya da güvenilir bir 
arkadaşınıza anlatabilir 
misiniz? 
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KUTSAL RUH, TANRI'NIN 
GERÇEK OLDUĞUNU 

SİZE GÖSTERECEKTİR 
Hedef: Tanrı'nın kendisini bize 
nasıl tanıttığını belirtmek. 

KUTSAL RUH  
TANRI’NIN RUHU’DUR 

Tanrı gerçekten var mı? O, 
sadece zor dönemlerinizde 
yakardığınız uzaklardaki bir 
Yönetici mi? Yoksa yaşamınızın 
her ayrıntısıyla ilgilenen sevgi 
dolu göksel bir Baba mı? 
Dualarınız, görev duygusundan 
ötürü yaptığınız küçük 
konuşmalar mı? Yoksa Babanız'la 
yaptığınız içten konuşmalar mı? 
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Tanrı'nın Ruhu, Tanrı'yı daha iyi 
tanımanıza yardım etmek için 
gelmiştir. 

“Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla 
bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh 
her şeyi, Tanrı'nın derin 
düşüncelerini bile araştırır... 
Tanrının düşüncelerini de 
Tanrı'nın Ruhundan başkası 
bilemez. Tanrı'nın bize 
lütfettiklerini bilelim diye, bu 
dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan 
gelen Ruh'u aldık.” 

1.Korintliler 2:10-12. 

Öğretmeniniz sizin için 
Pavlus'un Efes'teki Hıristiyanlar 
için ettiği duayı edecektir: 
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“Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, 
yüce Baba, kendisini tanımanız 
için size bilgelik ve vahiy ruhunu 
versin diye dua ediyorum. O'nun 
çağrısından doğan umudu, 
kutsallara verdiği mirasın yüce 
zenginliğini ve iman eden bizler 
için etkin olan kudretinin aşkın 
büyüklüğünü anlamanız için, 
yüreklerinizin gözleri aydınlansın 
diye dua ediyorum.” 

Efesliler 1:16-19. 
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Yapmanız İçin 

11 Önceki iki sayfada 
bulunan Efesliler 1:16-19'u 
birkaç kez okuyun. Bunu kendi 
duanız yapın. Kendiniz ve 
Kutsal Ruh’un aklınıza 
getirdiği başka biri için bu 
şekilde dua edin. 
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12 1.Korintliler 2:10-12’ye 
bir kez daha bakın. Bu ayetlere 
göre, Tanrı kendisini bizlere 
nasıl bildirir? 

“Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla 
bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh 
her şeyi, Tanrı'nın derin 
düşüncelerini bile araştırır... 
Tanrının düşüncelerini de 
Tanrı'nın Ruhundan başkası 
bilemez. Tanrı'nın bize 
lütfettiklerini bilelim diye, bu 
dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan 
gelen Ruh'u aldık.” 

1.Korintliler 2:10-12.  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12 1.Korintliler 2:10-12’ye 
göre, Tanrı kendisini bizlere 
nasıl bildirir? 

a) Kutsal Ruh aracılığıyla 
b) Kutsal Ruh’un doluluğunu 
bize lütfetmesiyle 
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KUTSAL RUH  
MESİH'İN RUHU’DUR 

Mesih'in Kutsal Ruh'u sizi 
kurtardığında İsa'yı tanımanızı 
sağladı. İsa'nın uzun zaman önce 
yaşamış olan büyük bir 
Öğretmen'den çok daha fazlası 
olduğunu size bildirdi. Sizi 
şahsen Tanrı Oğlu İsa ile 
tanıştırdı ve O'nu Kurtarıcınız, 
Rabbiniz ve Kralınız olarak kabul 
etmenize yardım etti. Sizi 
Mesih'le birleştirdi ve sizi bedeni 
olan kilisenin bir üyesi yaptı. Bu 
birleşme öylesine gerçektir ki, 
Mesih, Ruhu aracılığıyla içinizde 
yaşar. 
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“Ama içinde Mesih'in Ruhu 
olmayan kişi Mesih'in değildir.” 

Romalılar 8:9. 

Kutsal Ruh, Pentikost 
Günü'nden önce İsa'yı izleyen 
kişilerle birlikteydi, ama İsa 
O'nun yeni bir şekilde gelip 
onları dolduracağını vaat etmişti. 
İsa, onları Kutsal Ruh'la vaftiz 
edecekti. Onları vaftiz ettiğinde 
Kutsal Ruh onlara İsa hakkında 
daha çok şeyler öğretti ve Mesih'i 
başkalarına duyurmak için güç 
verdi. 

Günümüzde de aynı şekilde, 
yeniden doğan herkes Mesih'in 
Ruhu'na sahiptir. Ama İsa onları, 
kendisi için daha etkin tanıklar 
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olabilmeleri için Ruhu'yla vaftiz 
etmeyi istemektedir. Bu konu 
hakkında daha geniş bir 
etüdümüz olacaktır. 

“Baba'dan size göndereceğim 
Yardımcı, yani Baba'dan çıkan 
Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, 
bana tanıklık edecek. O beni 
yüceltecek. Çünkü benim olandan 
alıp size bildirecek.” 

Yuhanna 15:26; 16:14. 
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Yapmanız İçin 

13 Kutsal Ruh'un İsa'yı sizin 
için daha gerçek kılmasını ister 
miydiniz? Eğer isterseniz şöyle 
kısa bir duayla O’ndan bunu 
yapmasını isteyin. 

Rab İsa, 
Kutsal Ruh’un doluluğunu 
kendi yüreğimde hissetmek 
istiyorum. 
Bunun için gereken her neyse 
yüreğimi Sana açıyorum. 
Amin 

    Ders 1 !53



KUTSAL RUH SİZİN 
HAYATINIZI SEVGİYLE 

DOLDURACAKTIR 
Hedef: Tanrı'nın sevgisinin beş 
yönünü bildirmek. 

Günümüzde dünyamızın en 
çok ihtiyacı olan şey, bencillikten 
uzak sevgi, sadece Tanrı'nın 
verebileceği türde sevgidir. Eğer 
Kutsal Ruh'un sizi bu tür bir 
sevgiyle doldurmasına izin 
verirseniz, Tanrı sizi bu ihtiyacı 
karşılamakta kullanacaktır. 

Eski Antlaşma zamanlarında 
Tanrı, peygamberlerle konuşmuş 
ve onlara sevgisini göstermiştir. 
Peygamberler insanlara Tanrı'nın 
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sevginden söz ettiler. Ama birçok 
insan hâlâ günahları yüzünden 
Tanrı'nın kendilerini 
cezalandırmaya hazır, katı bir 
hakim olduğunu düşünüyordu. 
Tanrı'nın kendilerini 
günahlarından kurtarmayı ve 
göksel Babaları olmayı istediğini 
anlamadılar. 

Sonunda Tanrı, insanlar 
arasında yaşaması ve onlara 
Tanrı'nın gerçekten nasıl 
olduğunu göstermesi için Oğlu 
İsa Mesih'i gönderdi. İsa'nın 
öğretilerinde, Tanrı'nın insanlık 
için olan olağanüstü sevgisini 
öğreniyoruz. İsa'nın yaşamında, 
bu sevgiyi hareket halinde 
görürsünüz. O'nun sizin için 
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ölümü ve dirilişinde Tanrı'nın 
sevgisinin kanıtını görürsünüz. 

Ama 2000 yıl önce 
gerçekleşen bir olay size çok uzak 
gibi görünebilir. Günümüzün 
açlık, şiddet, suç, savaş gibi 
sorunları bizi fazlasıyla üzüyor ve 
Tanrı'nın gerçekten de tüm 
bunlara aldırıp aldırmadığını 
düşünüyoruz. O'nunla kişisel 
olarak bir araya gelmemiz ve 
bizleri gerçekten sevdiğini 
kendimiz görmemiz gerekir. 

Bu yüzden Kutsal Ruh, 
Tanrı'yla kişisel bir karşılaşma 
sağlamak için gelmiştir. İsa, 
Baba'nın sevgisini göstermek için 
geldiği gibi, Kutsal Ruh da 
Baba'nın ve Oğul'un sevgisini 
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göstermek için gelmiştir. 
Hayatınıza öylesine bir sevgi 
dökecektir ki, bunu 
tanımlayamayacaksınız bile. O 
bunu, siz Mesih'e iman 
ettiğinizde yapmaya başlar. 
Kutsal Ruh'la vaftiz olduğunuzda, 
Tanrı'nın sevgisine daha açık 
olacaksınız. Siz yıllar boyu Kutsal 
Ruh'la tekrar tekrar doldukça 
yaşamınız sürekli olarak Tanrı'nın 
sevgisiyle dolup taşacaktır. 

“Çünkü bize verilen Kutsal Ruh 
aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi 
yüreklerimize dökülmüştür.” 

Romalılar 5:5. 
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Beşli sevgi yaşamınızı doldurur: 
1. Tanrı'nın size olan sevgisi. 
2. Sizin Tanrı için olan sevginiz. 
3. Başka Hıristiyanların size olan 
sevgisi. 
4. Sizin başka Hıristiyanlar için 
olan sevginiz. 
5. Sizin herkese olan sevginiz. 

Ruh'la dolan kişiler, deneyim-
lerini şu şekilde tanımlamakta-
dırlar: 

"Bu bir sevgi vaftiziydi. Birden 
bire Tanrı ve Sözü'ne karşı 
büyük bir sevgi duydum." 

"Kutsal Ruh bana, aileme, 
dostlarıma, başka 
Hıristiyanlara ve hatta daha 
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önce düşmanlarım olan kişilere 
karşı yeni bir sevgi verdi." 

"Kutsal Ruh, Golgota'daki 
olayı kavramamı sağladı. 
Yüreğim Tanrı'ya 
minnettarlıkla doldu. İçimde 
Tanrı'ya karşı büyük bir sevgi 
kabardı ve dudaklarımdan 
övgü sözcükleri döküldü." 

"Tanrı'nın kayıp canlara olan 
sevgisi beni doldurup Kutsal 
Ruh benim aracılığımla 
onların kurtuluşu için dua 
ettiğinde, vücudum 
hıçkırıklarla sarsılıyordu." 

Günümüzdeki deneyimler de 
ilk kilisedeki kalıbı izlemektedir:  
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"Bakın birbirlerini ne kadar 
çok seviyorlar!" 

Nereye giderseniz gidin, 
Rab'de Ruhla dolu erkek ve kız 
kardeşlerinizin sevgisinden ötürü 
minnettar olacaksınız. Kutsal 
Ruh'un sizi sevgiyle doldurma-
sına izin verdikçe, hayal 
edebileceğinizden çok daha 
büyük bir sevinç yaşamınızı 
dolduracaktır. 
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Yapmanız İçin 

14 Romalılar 5:5'i ezberleyin. 

“Çünkü bize verilen Kutsal Ruh 
aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi 
yüreklerimize dökülmüştür.” 

Romalılar 5:5. 
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15 Beşli sevginin basit 
şemasını ezberleyin. 

1. Tanrı'nın size olan sevgisi. 
2. Sizin Tanrı için olan sevginiz. 
3. Başka Hıristiyanların size olan 
sevgisi. 
4. Sizin başka Hıristiyanlar için 
olan sevginiz. 
5. Sizin herkese olan sevginiz. 
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15 Beşli sevginin şemasını 
ezberden tekrarlayabilir 
misiniz? 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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16 Bu kursu çalışırken Kutsal 
Kitap'ınızdaki Elçilerin İşleri 
kitabından günde hiç olmazsa 
bir bölüm okuyun. Kutsal 
Ruh'un ismini gördüğünüz her 
yerde sözcüğün altını çizin, ya 
da söz konusu ayetleri bir 
deftere yazın. 

Daha sonra sizden bunu rapor 
etmeniz istenecektir. 
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17 Kutsal Ruh'un bize yardım 
etmesini istiyorsak, ilk adım 
gereksinimimizi görüp kabul 
etmektir. Aşağıdaki listeyi 
defterinize yazın. 

a) Tesellici 
b) Yaşam Ruhu 
c) Kutsal Ruh 
d) Gerçeğin Ruhu 
e) Bilgelik Ruhu 
f) Mesih'in Ruhu 
g) Tanrı'nın Ruhu 

Şimdi kesin bir 
gereksiniminiz olan unvanların 
her birinin yanına G harfi 
(gereksinim için) koyun. 
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Şimdi geriye dönüp, Kutsal 
Ruh'un yardımını 
deneyimleriniz aracılığıyla 
aldığınız her unvanın yanına 
(deneyim için) D harfi koyun. 

Bundan sonra Ruh'a sizin için 
şimdiye kadar yaptıklarından 
ötürü teşekkür edin. Bundan 
sonra G harfi yazmış 
olduğunuz yerlerdeki 
gereksinimleriniz için dua 
edin. Bu dualarınızda kesin 
olun. 
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Bu gereksinimleri başka bir 
kâğıda yazıp bunlar üzerinde 
dua etmeyi unutmayın ve Tanrı 
cevapladıkça O'na teşekkür 
etmeyi hatırlatması için Kutsal 
Kitap'ınızın içinde tutun.  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Ders 2 

Kutsal Ruh 

Size Yaşam Verir 
Kutsal Ruh neden gelmiştir? 

Pentikostçu yazar Melvin L. 
Hodges, buna dört önemli neden 
göstermiştir. Kutsal Ruh'un, 
bizlerin Tanrı'nın düşüncelerini 
düşünmemizi sağlamak için 
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geldiğini söylemiştir. Doğal 
düşüncelerimiz ben-merkezlidir; 
tanrısal program kendimizden 
vermemizi ister. Bizler kendimizi 
düşünürüz; Tanrı başkalarını 
düşünür. Bu yüzden insanın 
düşüncelerini Tanrı'nın 
düşüncelerinin çizgisine çekecek 
bir şeyin gerçekleşmesi gerektir. 
Kutsal Ruh'un gelişiyle bunu 
gerçekleştirmesi tasarlanmıştır. 

Kutsal Ruh bizlerin, Tanrı'nın 
duygularını paylaşmamızı 
sağlamak için gelmiştir. Tanrı'nın 
duygularından biri sevgidir. 
Kayıp insanların kurtulması için 
özlem çekmek, emek sarfedip 
zamandan fedakârlık etmek ve 
imanda zayıflayanlar için dua 
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etmek insanın içinde olan bir şey 
değildir. Sadece Tanrı'nın Ruhu 
bu sevgiyi bizim içimize 
koyabilir. 

Ruh, bizlerin Tanrı'nın 
istediği gibi dua etmemizi, 
Tanrı'nın almamızı istediği şeyler 
için Tanrı'nın gücüyle dua 
etmemizi sağlamak için gelmiştir. 
Bizler ne istememiz gerektiğini 
bilmiyoruz ve kendimizi Tanrı'ya 
sunma konusunda hiçbir 
gücümüz yok. Bu yüzden Ruh 
zayıflıklarımızda bize yardım 
eder. 

Son olarak, Kutsal Ruh, 
Tanrı'nın işini yapmamıza yardım 
etmek için gelmiştir. Tanrı'nın 
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yöntemi, Kutsal Kitap'ta 
bildirilmiştir:  

"Güçle kuvvetle değil, ancak benim 
Ruhum'la başaracaksın"  

Zekeriya 4:6. 
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Çalışacağınız Konular 

• Bedeniniz için Yaşam ve 
Sağlık  

• Ruhunuz için Yaşam ve Sağlık  
• Amaçlı bir Yaşam 
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Çalışma Hedefleri 

• Kutsal Ruh'un size nasıl 
yaşam ve sağlık verebileceğini 
tanımlamak. 

• Kutsal Ruh'un sizin içinizde 
oluşturacağı karakter 
özelliklerini tanımlamak. 

• Kutsal Ruh'un, Tanrı'nın 
yaşamınız için istediği 
olağanüstü amacını yerine 
getirmenize yardım edebilme 
yollarını listelemek. 
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BEDENİNİZ İÇIN YAŞAM 
VE SAĞLIK 

Hedef: Kutsal Ruh'un 
yaşamımızdaki ve bedeninizdeki 
işini tanımlamak. 

YAŞAM RUHU'NDAN YAŞAM 

Kutsal Ruh'tan, dünyadaki 
bütün altın ve gümüşlerden daha 
değerli bir şey aldınız - yaşam. 
Kutsal Ruh'un unvanlarından 
ikisi, Tanrı'nın Ruhu ve Yaşam 
Ruhu'dur. Baba Tanrı ve Rab İsa 
Mesih'le birlikte dünyanın 
yaratılışını sağladı. Yaşam Ruhu, 
bu dünyaya yaşam getirdi. O'nun 
yaşam veren gücü, doğa 
yasalarının işlemesini sağlayan 
    Ders 2 !74



güçtür. Sizin arkadaşınız olan 
Yaşam Ruhu, bu doğal yasalar 
aracılığıyla sizi dünyaya getiren 
yaşam ve doğuş mucizesini 
gerçekleştirmiştir. 
“Beni Tanrı'nın Ruhu yarattı, 
Her Şeye Gücü Yeten'in soluğu 
yaşam veriyor bana. ” 

Eyüp 33:4. 
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Yapmanız İçin 

1 Eyüp 33:4’ü ezberleyin. 

“Beni Tanrı'nın Ruhu yarattı, 
Her Şeye Gücü Yeten'in soluğu 
yaşam veriyor bana. ” 

Eyüp 33:4.  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2 Kutsal Ruh'un bu bölümde 
dile getirilen iki unvanını 
söyleyin. 
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2 Kutsal Ruh'un bu bölümde 
dile getirilen iki unvanını 
söyleyin. 

Tanrı'nın Ruhu 
Yaşam Ruhu 
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YAŞAM RUHU'NDAN SAĞLIK 

Zayıf olduğunuzda size kim 
kuvvet verebilir? Ya da hasta 
olduğunuzda sizi kim sağlığa 
kavuşturabilir? Kim sizi, 
çevrenizde bulunan olumsuz 
etkenlere ve karşı karşıya 
geldiğiniz hastalıklara karşı 
koruyabilir? Günlük 
sorunlarınızdan ötürü 
sinirlendiğinizde kim size huzur 
ve sevinç verebilir? Uyuşturucu 
ya da alkol bağımlılığının gücünü 
kim kırabilir? Kim sağırların 
işitmesini, körleri görmesini ve 
felçlilerin yeniden yürümesini 
sağlayabilir? Kim yeryüzündeki 
kanseri, cüzamı, kalp 
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hastalıklarını ve başka 
hastalıkları iyileştirebilir? Kim 
ölüleri diriltebilir? Dostunuz, 
Arkadaşınız olan Yaşam Ruhu! 
Bedenlerimizi Yaratan, onları 
yeniden nasıl iyileştireceğini bilir. 

Kutsal Ruh, iyileştirmek için 
değişik yollarla çalışır. Birçokları 
İsa'yı Kurtarıcı olarak kabul 
ettiklerinde, diğerleri suyla ya da 
Kutsal Ruh'la vaftiz olduklarında 
iyileşir. Kimileri kendileri için 
dua edildiğinde aniden, diğerleri 
ise yavaş yavaş iyileşir. Bazıları 
Kutsal Kitap'ı okurken, bazıları da 
Rab'bin Sofrası'na katılırken, 
kilisedeki toplantıda otururken, 
dua ederken ya da günlük işlerini 
yaparken iyileşir. Tanrı'nın 
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çocukları dua edip iman ederken, 
Yaşam Ruhu yaşamını ve 
kuvvetini dua edilen kişiye döker. 

Yaşam Ruhu, bedene olduğu 
kadar düşüncelere ve ruhsal 
durumumuza da sağlık getirir. 
İnsanları depresyon, korku ve her 
türlü zihinsel rahatsızlıktan 
iyileştirir ve tıpkı İsa'nın 
yeryüzünde olduğu zaman yaptığı 
gibi, günümüzde de cinlerin 
etkilerinden özgür kılar. 

Kutsal Ruh, İsa aracılığıyla 
ihtiyacı olan herkese iyileşme ve 
sağlık getirmek için çalışmıştır. 
“Tanrı'nın, Nasıralı İsa'yı nasıl 
Kutsal Ruh'la ve kudretle 
meshettiğini biliyorsunuz. İsa her 
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yanı dolaşarak iyilik yapıyor, 
İblis'in baskısı altında olanların 
hepsini iyileştiriyordu. Çünkü 
Tanrı O'nunla birlikteydi.” 

Elçilerin İşleri 10:38. 

İsa göğe alındıktan sonra 
kendi yerini alması için Kutsal 
Ruh'u gönderdi. Kutsal Ruh 
inanlıları doldurdu ve onlar 
aracılığıyla İsa'nın yaptığı 
mucizelerin aynısını yapmayı 
sürdürdü. 

“Elçilerin aracılığıyla halk 
arasında birçok belirtiler ve 
harikalar yapılıyordu... 
Yeruşalim'in çevresindeki 
kasabalardan da kalabalıklar 
geliyor, hastaları ve kötü 
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ruhlardan acı çekenleri 
getiriyorlardı. Bunların hepsi 
iyileştirildi.” 

Elçilerin İşleri 5:12,16. 

Kutsal Ruh, ilk 
Hıristiyanlar'a, İsa'nın başlattığı 
işi sürdürebilmeleri için 
ihtiyaçları olan karismata 
(karizmler), yani doğaüstü 
armağanları vermişti. Bu 
armağanlardan dokuzu 
1.Korintliler 12'de listelenmiştir. 
Bunlardan üçü, iman, iyileştirme 
ve mucizeler yapma armağanıdır. 

“Birine aynı Ruh aracılığıyla 
iman, ötekine aynı Ruh 
aracılığıyla hastaları iyileştirme 
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armağanları, birine mucize yapma 
olanakları veriliyor.” 

1.Korintliler 12:9-10. 

Günümüzde birçok 
Hıristiyan, Kutsal Ruh'un 
Elçilerin İşleri kitabında ilk kilise 
için yaptıklarının, Tanrı'nın 
günümüzdeki kilise için de 
istediği bir kalıp olduğunu kabul 
etmektedir. İsa'dan kendilerini 
Kutsal Ruh'la doldurmasını 
isterler ve İsa da bunu yapar. 
Kutsal Ruh'tan armağanlarını 
kendileri aracılığıyla göstermesini 
isterler ve O da bunu yapar. 
Bunun sonucu olarak birçok kişi 
duaya yanıt olarak Kutsal Ruh'un 
gücüyle iyileşmektedir. 
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Yakup bizlere hasta 
olduğumuzda ne yapmamız 
gerektiğini söylemektedir. 
Kilisenin ihtiyarlarından, yani, 
önder, müjdeci ya da 
gözetmenlerden bizim için dua 
etmelerini istemeliyiz. Kutsal 
Kitap'ta yağ, Kutsal Ruh'u temsil 
eden bir simgedir. İnsanlar, 
Tanrı'ya ait olduklarını ve O'nun 
Ruhu'nun kendileri aracılığıyla 
çalışmasına güvendiklerini 
göstermek için yağla 
meshedilirlerdi. İyileştiren, yağ 
değil, Ruh'tur. 

“ İçinizden biri hasta mı, kilisenin 
ihtiyarlarını çağırtsın; Rab'bin 
adıyla üzerine yağ sürüp onun için 
dua etsinler. İmanla edilen dua 
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hastayı iyileştirecek ve Rab onu 
ayağa kaldıracaktır.” 

Yakup 5:14-15. 

Siz de, Rab İsa Mesih'e iman 
eden biri olarak, başka insanları 
iyileştirmek için Kutsal Ruh 
tarafından kullanılabilirsiniz. 
Onlara Kutsal Kitap'tan İsa'nın 
hastaları nasıl iyileştirdiğini 
gösterebilirsiniz. Onlara İsa'nın 
hâlâ duaları yanıtladığını ve 
Kutsal Ruh'un gücüyle 
günümüzde de insanları 
iyileştirdiğini söyleyebilirsiniz. 
İsa Mesih'e iman eden herkes, 
hastalar için dua etme ve onların 
iyileşmesini bekleme hakkına 
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sahiptir. Neden? Çünkü İsa bunu 
vaat etmiştir! Bu yüzden inanın! 

“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 16:17-18. 
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Yapmanız İçin 

Boşlukları doldurun. 

3 İsa'nın, Markos 
16:17-18'deki vaadine 
göre ..........,  .......... hastaların 
üzerine koyacaklar ve 
hastalar ..........tir.  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3 İsa'nın, Markos 
16:17-18'deki vaadine göre 
inanlılar, ellerini hastaların 
üzerine koyacaklar ve hastalar 
iyileşecektir. 
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4 Kutsal Ruh, günümüzde 
iyileştirme mucizeleri 
gerçekleştiriyor mu? 
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4 Kutsal Ruh, günümüzde 
iyileştirme mucizeleri 
gerçekleştiriyor mu? 

Evet, yapar. Dünyadaki hemen 
hemen her kilise Kutsal 
Ruh’un iyileştirme gücüne 
inanıp kendilerine başvuran 
hastaların iyileştirilmesi için 
dua eder.  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YAŞAM RUHU'NDAN DIRILIŞ 

Kutsal Ruh, İsa'yı ölümden 
diriltti ve O'na yeni bir beden 
verdi. Aynı şeyi sizin için de 
yapacaktır! 

Kutsal Ruh, İsa'nın vaat 
etmiş olduğu bol yaşamı vermek 
için şimdi Tanrı'nın çocuklarının 
içinde yaşamaktadır. Ve bir gün 
İsa'ya iman eden herkesi 
diriltecektir. Bedenlerimizi 
öylesine değiştirecektir ki, İsa'yı 
karşılamak üzere göğe 
yükseleceğiz. Değişmiş 
bedenlerimizde bir daha asla 
zayıflık, acı, hastalık ya da ölüm 
görmeyeceğiz! 
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“Eğer Mesih içinizde ise, 
bedeniniz günahtan ötürü ölü 
olmakla beraber, aklanmış 
olduğunuz için ruhunuz diridir. 
Mesih İsa'yı ölümden dirilten 
Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, 
Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, 
içinizde yaşayan Ruhuyla ölümlü 
bedenlerinize de yaşam 
verecektir.” 

Romalılar 8:10-11. 
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Yapmanız İçin 

5 Romalılar 8:10-11'i (önceki 
sayfada) birkaç kez okuyun. 

“Eğer Mesih içinizde ise, 
bedeniniz günahtan ötürü ölü 
olmakla beraber, aklanmış 
olduğunuz için ruhunuz diridir. 
Mesih İsa'yı ölümden dirilten 
Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, 
Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, 
içinizde yaşayan Ruhuyla ölümlü 
bedenlerinize de yaşam 
verecektir.” 

Romalılar 8:10-11 

Bu ayetlerde "yaşar" ve "yaşam" 
sözlerinin kaç kere geçtiğine 
dikkat ettiniz mi?  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6 Diriliş umudu için bir an 
duraklayıp kendi sözlerinizle 
Tanrı'ya teşekkür edin. 
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RUHUNUZ İÇIN  
YAŞAM VE SAĞLIK 

Hedef: Ruhsal yaşam, sağlık ve 
büyümeye nasıl sahip 
olabileceğimizi bildirmek. 

RUHSAL YAŞAM 

Bedeninizin sadece fiziksel 
yaşamdan çok daha fazlasına 
ihtiyacı vardır. Bu da Tanrı'nın 
ruhunuz için sağlamış olduğu 
sonsuz yaşama ihtiyacınızdır. 

İsa bu yaşamı vermek için 
sizin yerinize öldü. Bu yaşamı 
size Kutsal Ruh verir. İçinizde 
gerçekleştirdiği değişim o kadar 
büyüktür ki, İsa buna ‘yeniden 
doğuş’ adını vermiştir. Buna 
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ayrıca Mesih'e iman etmek, yani 
değişmek diyebiliriz. Kimse bu 
ruhsal doğuş mucizesi olmadan 
Tanrı'nın çocuğu olamaz ya da 
cennete gidemez. İsa şöyle 
demiştir: 

“Bedenden doğan bedendir, 
Ruh'tan doğan ruhtur. 
Sana,'Yeniden doğmalısınız' 
dediğime şaşma.” 

Yuhanna 3:6-7. 

Kutsal Ruh, Mesih'e iman 
ettiğinizde sizin için şunları 
yapar: 

1) Kutsal Ruh, sizi Mesih'e 
yöneltir. Kutsal Ruh, Tanrı'dan 
sonsuz ayrılığa mahkum edilmiş 
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bir günahkâr olduğunuzu 
görmenize yardım ederek sizi 
Mesih'e iman etmeye hazırlar. 
Size kendi kendinizi 
kurtaramayacağınızı bildirir. 
İsa'nın sizin yerinize öldüğünü 
anlamanıza yardım eder. 
Günahlarınızdan dönmek ve 
İsa'nın size sunduğu bağışı kabul 
etmek için yüreğinize istek koyar. 
Mesih'i daha iyi tanımanızı sağlar 
ve O'nu Kurtarıcınız olarak kabul 
etmenize yardım eder. 

2) Kutsal Ruh, günahın 
üzerinizdeki gücünü kırar, yeni 
bir doğa verir ve sizi Tanrı'nın 
çocuğu yapar. 
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“Çünkü yaşam veren Ruh'un 
yasası, Mesih İsa sayesinde beni 
günahın ve ölümün yasasından 
özgür kıldı.” 

Romalılar 8:2. 

“Tanrı'nın Ruhuyla yönetilenlerin 
hepsi Tanrı'nın oğullarıdır.” 

Romalılar 8:14. 
3) Kutsal Ruh, yardım 

etmek, yol göstermek ve şimdi 
Tanrı'nın bir çocuğu 
olduğunuzu size bildirmek için 
içinizde yaşamaya gelir. 

“Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız 
ve içinizdeki Kutsal Ruh'un 
tapınağı olduğunu bilmiyor 
musunuz? 

1.Korintliler 6:19. 
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“Oğullar olduğunuz için Tanrı, öz 
Oğlunun "Abba! Baba!" diye 
seslenen Ruhunu yüreklerinize 
gönderdi.” 

Galatyalılar 4:6. 

“Sizi yeniden korkuya 
sürükleyecek kölelik ruhunu 
almadınız, oğulluk ruhunu 
aldınız. Bu ruhla, “Abba, Baba!” 
diye sesleniriz. Ruh'un kendisi, 
bizim ruhumuzla birlikte, 
Tanrı'nın çocukları olduğumuza 
tanıklık eder.” 

Romalılar 8:15-16.  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Yapmanız İçin 

7 Buradaki adımlar, sizin 
Mesih'e iman ediş deneyiminizi 
tanımlıyor mu? 

(Kendi yanıtınız.) 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8 Deneyiminizde bir şey eksik 
görünüyorsa, bu üç adıma geri 
dönüp her biri üzerinde dua 
edin. Kutsal Ruh'tan sizin 
içinizdeki işi tamamlamasını 
isteyin. 
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RUHSAL SAĞLIK 

“Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın 
kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. 
Ruhunuz, canınız ve bedeniniz 
Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde 
eksiksiz ve kusursuz olmak üzere 
korunsun.” 

1.Selanikliler 5:23. 

Bedeninizi elinizden geldiği 
kadar besliyor, giydiriyor ve 
bakıyorsunuz. Neden? Çünkü 
onun iyi, rahat, kuvvetli ve 
sağlıklı olmasını istiyorsunuz. 
Ruhunuzun da iyi, mutlu, 
kuvvetli ve sağlıklı olmasını 
istiyorsanız ruhunuza da 
bakmalısınız. 
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Aldığınız nefes bedeniniz 
için ne kadar önemliyse dua da 
ruhunuz için o kadar önemlidir. 
Bir sonraki derste, Kutsal Ruh'un 
dua etmenize nasıl yardım 
ettiğini göreceksiniz. 

Tanrı Sözü, ruhunuz için 
yiyecektir. Kutsal Ruh, Kutsal 
Kitap'ı anlamanıza yardım etmek 
için gelmiştir. Kutsal Kitap'ın 
yazarı O'dur, bu yüzden O Kutsal 
Kitap'ın içinde yazılı olan her şeyi 
anlar. Uzun süre önce, Kutsal 
Ruh, Tanrı adamlarının Kutsal 
Kitap'a bilmeniz gereken şeyleri 
yazmalarını sağlamıştır. 
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Kutsal Ruh tarafından yöneltilen 
insanlar Tanrı'nın sözlerini 
ilettiler. 

2.Petrus 1:21. 

İsa öğrencilerine, Kutsal Ruh 
geldiğinde onlara her şeyi 
öğreteceğini vaat etmişti. 
Pentikost Günü'nde Ruh'ta vaftiz 
olduktan sonra Tanrı Sözü'nü 
daha iyi anladılar. Günümüzde 
Kutsal Ruh'la vaftiz olan kişilerin 
birçoğu da aynı deneyimi 
yaşamaktadır. 

...Yardımcı, Kutsal Ruh, size her 
şeyi öğretecek, bütün 
söylediklerimi size hatırlatacak. 

Yuhanna 14:26. 
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Onları eğitmek için iyi Ruhun'u 
verdin. 

Nehemya 9:20. 

Kevin ve Dorothy Ranaghan, 
Pentikost deneyimi konusuna 
ilişkin kitaplarına, aşağıdaki ve 
bunlara benzeyen daha birçok 
tanıklığı dahil etmişlerdir. 

"Birden bire yüreğime Kutsal 
Kitap'ı okumak için büyük bir 
istek geldi. Sözleri çok açık bir 
biçimde anlamaya başladım. 
Dua ettiğimde büyük bir sevinç 
duymaya başladım." 

"Yatakhaneme dönüp gece saat 
3'e kadar Mezmurlar ve 
Elçilerin İşleri kitaplarını 
okudum. Kutsal Kitap'ı 
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elimden bırakamıyordum. 
Daha çok, daha çok okumak 
istiyordum." 

"Bu deneyimimden beri, Kutsal 
Ruh bana Kutsal Kitap 
hakkında kendi başıma bütün 
hayatım boyunca 
öğrenebileceğimden çok daha 
fazlasını öğretti. Şimdi Kutsal 
Kitap'ı okuduğumda sözleri 
çok daha iyi anlıyorum, çünkü 
Mesih bende yaşıyor" (1969, 
sf. 37, 64, 68).  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Yapmanız İçin 

9 Yuhanna 14:26'yı ezberleyin. 

...Yardımcı, Kutsal Ruh, size her 
şeyi öğretecek, bütün 
söylediklerimi size hatırlatacak. 

Yuhanna 14:26. 
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10 Kutsal Kitap'ı okuma 
konusunda kendi tutumunuzu 
düşünün. Kutsal Kitap'ı 
okumaktan gerçekten zevk 
alıyor musunuz? Kutsal Kitap'ı 
daha iyi anlamayı ister 
miydiniz? 

(Kendi yanıtınız) 
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11 Kutsal Kitap ve dua 
ayrıcalığı için Tanrı'ya teşekkür 
edin. Her gün, Kutsal Kitap'ı 
okumadan önce, Kutsal Ruh'un 
size onun aracılığıyla 
konuşması için dua edin. 
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RUHSAL BÜYÜME 

Kaç kere insanların, "Şu 
çocuğa bakın! Gün geçtikçe 
gitgide babasına daha çok 
benziyor!" dediğini 
duymuşsunuzdur. Çocuklar 
büyüdükçe, genelde ana 
babalarına daha çok benzemeye 
başlarlar. Ya siz? Siz de her gün 
göksel Babanız'a daha çok 
benziyor musunuz? Kutsal 
Ruh'un günden güne size yol 
göstermesine izin verdikçe, 
ruhsal bakımdan büyüyeceksiniz. 
Başka insanlar sizde göksel 
Babanız'a benzeyen o özellikleri 
görebilecekler. Bu özelliklere 
Ruh'un meyvesi adı verilir. 
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“Ruh'un ürünüyse sevgi, sevinç, 
esenlik, sabır, şefkat, iyilik, 
bağlılık, yumuşak huyluluk ve 
özdenetimdir. Bu tür nitelikleri 
yasaklayan yasa yoktur.” 

Galatyalılar 5:22-23. 

Bebekken çok çaresizdiniz. 
Ama büyüdükçe kuvvetlendiniz. 
Yeni deneyimler yaşadınız ve 
daha önce yapamadığınız birçok 
şeyi yapmayı öğrendiniz. Tanrı da 
çocuklarını birçok yeni ruhsal 
deneyimlere - sınanmalar, 
bereketler ve O'nun için 
yapılması gereken işler - yöneltir. 
Bu deneyimler ruhsal bakımdan 
büyümenize yardımcı olacaktır. 
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Kutsal Ruh'la vaftiz, 
Tanrı'nın, bütün çocuklarının 
yaşamasını istediği ruhsal bir 
deneyimdir. Buna ayrıca, "Ruh'la 
dolmak" adı da verilir. Kutsal 
Ruh'un, Baba Tanrı ve Rab İsa 
Mesih'le aynı doğaya sahip 
olduğunu unutmayın. Kutsal 
Ruh, bütün doğanızı Tanrı'nın 
doğasıyla doldurmak istiyor. 
Tanrı'nın doğası sevgi ve 
kutsallıktır. Öyleyse Kutsal Ruh'la 
dolu olduğunuz zaman, sevgi ve 
kutsallıkla dolu olacaksınız. 

Kuru bir sünger düşünün. 
Onu bir kova suyun içine 
koyarsanız, alabileceği her damla 
suyu emer. Dışarı çıkarın, içinden 
su akar. Sallayın, vurun, sıkın, ne 
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olur? Kendi içindeki su dışarı 
akar. Sünger sizsiniz. İsa sizi 
Kutsal Ruh'la vaftiz etmek, O'nun 
doğasını kendi varlığınızın her 
parçasına emene dek sizi yaşam 
Ruhu'nun ta kendisine daldırmak 
istiyor. Ruh'la dolu olduğunuzda, 
sıkıntılar sizi sarsabilir, insanlar 
size vurabilir, ama yaşamdaki 
bütün baskılar sadece sizin dolu 
olduğunuz Tanrı sevgisini 
dışarıya çıkarır. 

John L. Sherrill, They Speak 
With Other Tongues (Başka Dillerle 
Konuşuyorlar) adlı kitabında 
Kutsal Ruh'la vaftiz oluşundan 
söz eder: 
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Kutsal Ruh'la vaftiz olduğum 
anda şöyle bir deneyimim oldu: 
Sevgiyle yıkanmış, sarmalan-
mış ve temizlenmiştim. Bizler 
Kutsal Ruh'un güç yönüyle çok 
ilgileniyoruz. Ama ben o gücün 
doğasının, sevgi olduğuna 
kesinlikle ikna olmuş 
durumdayım... 

Bu değiştiren kutsallığın gizli 
sırrının sevgi olduğuna emin 
oldum. Kutsal Ruh'un vaftizin-
de beni tamamen saran bir 
deneyim olarak sevgiyle karşı 
karşıya geldiğimde temizlen-
diğimi, geliştirildiğimi ve 
iyileştirildiğimi gördüm. O 
zamana dek hayal bile edeme-
diğim türde bir bütünlüğe 
eriştim (1965, sf. 130-131).  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Yapmanız İçin 

12 Galatyalılar 5:22-23'ü 
ezberleyin. Kutsal Ruhun sizde 
bu meyveleri oluşturması için 
dua edin. 

“Ruh'un ürünüyse sevgi, sevinç, 
esenlik, sabır, şefkat, iyilik, 
bağlılık, yumuşak huyluluk ve 
özdenetimdir. Bu tür nitelikleri 
yasaklayan yasa yoktur.” 

Galatyalılar 5:22-23 
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13 İnsanların, Tanrı'nın 
çocuklarında görebilmesi 
gereken Tanrı'nın doğasının iki 
özelliğini söyleyin. 
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13 İnsanların, Tanrı'nın 
çocuklarında görebilmesi 
gereken Tanrı'nın doğasının iki 
özelliğini söyleyin. 

sevgi 
kutsallık 

(diğerleri de olabilir) 
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AMAÇLI BIR YAŞAM 
Hedef: Yaşamda nasıl bir amaç 
sahibi olabileceğinizi açıklayın. 

Siz sadece kendinize bakmak 
için doğmadınız. Fiziksel 
yaşamınızın amacı sadece 
bedeninize bakmaktan çok daha 
büyüktür. Ruhsal yaşamınız da 
sadece ruhunuza bakmanızdan 
çok daha fazladır. Siz, Tanrı'nın 
büyük planında bir rolünüz 
olduğu için doğdunuz. Tanrı'nın 
sizin yaşamınızda özel bir planı, 
yapmanız için özel bir işi vardır. 

Kutsal Ruh, Tanrı'nın 
planında uygun bir yer 
edinmenize yardım etmek istiyor. 
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O'nun size yol göstermesine izin 
verdiğinizde, yaşamdaki gerçek 
anlam ve amacı keşfedeceksiniz. 
O size, yaşamaya ve ölmeye değer 
bir amaç, bir neden verecektir; bu 
da Mesih'tir. Kutsal Ruh değişmiş 
yaşamınız ve sözleriniz 
aracılığıyla sizi Mesih'in tanıkları 
yapacaktır. Ayaklarınızı cennete 
giden yola yönlendirip başkalarını 
da sizinle birlikte göksel evinize 
gitmeye davet etmenize yardım 
eder. 

“Ama Kutsal Ruh üzerinize inince 
güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün 
Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın 
dört bucağında benim tanıklarım 
olacaksınız.” 

Elçilerin İşleri 1:8.  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Yapmanız İçin 

14 Dostunuz ve Yardımcınız 
olarak geldiğinden ötürü kendi 
sözlerinizle Kutsal Ruh'a 
teşekkür edin. 
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15 Bu cümleyi tamamlayın: 
Kendimizin .......... .......... 
tarafından yönetilmesine izin 
verirsek yaşamlarımızın gerçek 
bir amacı olacaktır. 
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15 Bu cümleyi tamamlayın: 
Kendimizin Kutsal Ruh 
tarafından yönetilmesine izin 
verirsek yaşamlarımızın gerçek 
bir amacı olacaktır.  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Ders 3 

Kutsal Ruh 

Dua Etmenize 

Yardım Eder 
Kutsal Ruh'la vaftiz olan bazı 

öğrenciler şöyle yazmışlardır: 

"Duada bir yenilik vardı, 
birçoğumuz için daha derin bir 
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iman yaşamının başlangıcını 
oluşturan bir yenilik vardı... 
Birçoğumuz kendimizi Tanrı'ya 
yoğun övgülerin sunulduğu 
uzun dua toplantılarında 
bulduk." 

"Dua etmek büyük bir sevinç 
haline geldi; Tanrı'nın varlığı 
ve sevgisi öylesine kuvvetliydi 
ki, yarım saat kadar Tanrı'nın 
sevgisinin bana verdiği 
sevinçten ötürü öylece oturup 
güldüğümü hatırlıyorum." 

"Duada geçirdiğim zamanlar 
en mutlu zamanlarımdı. Dua 
etmenin verdiği sevincin 
bilincine varıyordum. Tanrı'ya 
şükretmek daha önce hiç 
yapmadığım bir şeydi. Her 
zaman bir şey istediğim ya da 
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teşekkür etmek istediğim ya da 
her iyi Hıristiyan'ın Tanrı'ya 
yaklaşmak ve bir Hıristiyan 
olarak yaşamını daha iyi 
kılmak için bunu yapması 
gerektiğini bildiğim için dua 
etmiştim. Dua ederken kendimi 
O'na çok yakın hissettim ve 
büyük bir sevinç duydum. 
Artık Tanrı'yı övmek için O'na 
dua ettiğimde sevinçle 
doluyorum." (Ranaghan, sf. 
40-41, 64, 80-81). 
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Çalışacağınız Konular 

• Kutsal Ruh Size Dua Etmeyi 
Öğretir 

• Kutsal Ruh Tanrı'ya 
Tapınmanıza Yardım Eder 

• Kutsal Ruh Günahlarınızı 
İtiraf Etmenize Yardım Eder  

• Kutsal Ruh Size Ne İstemeniz 
Gerektiğini Gösterir 

• Kutsal Ruh Sizin Aracılığınızla 
Dua Eder 
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Çalışma Hedefleri 

• Kutsal Ruh size öğrettikçe dua 
hakkında önemli gerçekleri 
keşfetmenize... 

• Kutsal Ruh sizi 
esinlendirdikçe Tanrı'ya yeni 
ve daha derin bir şekilde 
tapınmanıza... 

• Kutsal Ruh'un sizin 
aracılığınızla dua etmesine 
izin verdiğinizde ne olduğunu 
bildirmenize yardım 
edecektir. 
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KUTSAL RUH SİZE  
DUA ETMEYİ ÖĞRETİR 

Hedef: Duanın parçası olan üç şeyin 
neler olduğunu söylemek. 

Günlük hayatınızda dua 
nedir? Bir görev mi, yoksa 
Tanrı'yla tadını çıkarttığınız bir 
konuşma mı? Dua ettiğinizde 
Tanrı size yakınmış gibi geliyor 
mu? Dualarınız yanıtlanıyor mu? 
Tanrı'yla duada birlikte çalışmak 
ve olağanüstü sonuçlar görmek 
istiyor musunuz? İnsanlara dua 
etmeyi öğretme konusunda 
uzman olan bir Arkadaşınız var: 
Kutsal Ruh. 
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Kutsal Ruh'un, Tanrı'nın 
gerçek olduğunu size nasıl 
gösterdiğini inceledik. O size 
Tanrı'nın sizi ne kadar çok 
sevdiğini gösterirken, siz Tanrı'yı 
daha çok sevecek ve O'nunla 
duada daha çok zaman geçirmek 
isteyeceksiniz. Tanrı'nın sizi 
sevdiğini biliyorsunuz ve bu 
yüzden de Tanrı'dan ihtiyacınız 
olan şeyleri isteme güvenine 
sahipsiniz. 

Kutsal Ruh size istemek için 
iman ve Tanrı'nın duanızı 
duyduğuna ve yanıtlayacağına 
ilişkin güvence verir. Size dua 
etmeyi öğretmek için Tanrı'nın 
Sözü'nü kullanır. Kutsal Kitap 
size ne için dua etmeniz 
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gerektiğini, nasıl dua etmeniz 
gerektiğini ve neler bekleyebile-
ceğinizi söyler. Ruh, Tanrı'nın 
vaatlerinin gerçek olduğunu ve 
bunları nasıl sahipleneceğinizi 
gösterir. 

Dua, Tanrı'yla konuşmaktır. 
Dua dudaklarımızdan çıkan 
sözlerle ya da Tanrı'ya yönelen 
sessiz düşüncelerle olabilir. Bu 
ikili bir konuşma olmalıdır - 
Tanrı'yla konuşmanın yanı sıra 
Tanrı'yı da dinlemelisiniz. 
Tanrı'yla konuşurken üç şey 
yapmalısınız: 

1. Tanrı'ya tapınmak. 
2. Hatalarınızı itiraf etmek. 
3. İstediğiniz şeyi O'ndan 

dilemek. 
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Dualarınızı, Hıristiyan 
hayatınızda ve Tanrı'ya olan 
hizmetinizde ileriye gitmenize 
yardım eden tekerlekler olarak 
düşünün. Bir tekerleğin bir 
parçası olmazsa o tekerlek fazla 
ileriye gitmez, öyle değil mi? 
Kutsal Ruh, dua ettiğiniz her 
alanında size yardım etmeyi 
istemektedir. 
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Yapmanız İçin 

1 Dua nedir? 
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1 Dua nedir? 

Tanrı'yla konuşmak.  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2 Duada yapmanız gereken üç 
şeyin neler olduğunu söyleyin. 
Ettiğiniz dualarda zayıf 
gözüken noktaları pekiştirmeyi 
amaçlayın. 

1 …………………………… 
2 …………………………… 
3 .………………………….. 

    Ders 3 !135



2 Duada yapmanız gereken üç 
şeyin neler olduğunu söyleyin. 
Ettiğiniz dualarda zayıf 
gözüken noktaları pekiştirmeye 
amaçlayın. 

1 tapınma 
2 itiraf 
3 dilek 
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KUTSAL RUH TANRI'YA 
TAPINMANIZA YARDIM 

EDER 
Hedef: Tapınmayı günlük 
yaşamınızın bir parçası yapmanıza 
yardım edecek adımları öğrenin. 

Tapınmanın dualarınızda 
nasıl bir yeri var? Tapınmada, 
Tanrı'ya olan sevginizi dile 
getirirsiniz. Eğer sevgi yoksa, 
gerçek bir tapınma yoktur, sadece 
boş bir şekilcilik vardır. Kutsal 
Ruh sizi Tanrı'nın huzuruna 
çıkarır ve O'nun sevgisine karşılık 
vermenize yardım eder. Bazen bir 
ilahinin sözleri hissettiğiniz 
sevgiyi en iyi dile getiren şey 
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olur, bu yüzden Tanrı'ya ilahi 
söylersiniz. Bazen O'nu sözlerle 
översiniz, bazen bu O'nun 
iyiliğine karşı sessiz bir 
minnettarlık olur. 

O'nun aracılığıyla hepimiz tek 
Ruh'ta Baba'nın huzuruna 
çıkabiliriz. 

Efesliler 2:18. 

Çünkü gerçek sünnetliler Tanrı'nın 
Ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih 
İsa'yla övünen, insansal özelliklere 
güvenmeyen bizleriz. 

Filipililer 3:3. 

Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar da 
ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. 

Yuhanna 4:24. 
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Büyük vaiz Charles Finney 
şöyle yazmıştır: 

İçeri girip kapıyı arkamdan 
kapattığımda, Rab İsa Mesih'le 
yüz yüzeymişim gibi geldi... 
Hiçbir şey söylemedi, ama 
bana öyle bir baktı ki, beni 
ayaklarına kapanmaya 
zorladı. Bir çocuk gibi yüksek 
sesle ağladım ve boğazımdaki 
düğümlerden geçirebildiğim 
kadarıyla derin itiraflarda 
bulundum... Dönüp ateşin 
yanında oturmak üzereyken 
Kutsal Ruh tarafından güçlü 
bir şekilde vaftiz edildim... 
Yüreğime dökülen olağanüstü 
sevgiyi dile getirecek hiçbir söz 
bulamıyorum. Sevinç ve 
sevgiyle ağladım. 
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Tapınmayı günlük 
yaşamınızın bir parçası haline 
getirmek istiyor musunuz? Bunu, 
Kutsal Ruh'la şu beş yolda 
işbirliği yaparak gerçekleştire-
bilirsiniz: 

1) Her gün bir Mezmur 
okuyun. Mezmurlar Tanrı'yı daha 
çok takdir etmenize yardım 
edecektir. 

2) Kutsal Kitap'taki 
dualara dikkat edin. Bunlar 
sizin için birer kalıptır. 

3) Dua ettiğinizde, 
Tanrı'dan gereksinimlerinizi 
istemeden önce O'na tapının. 
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[Tanrı’nın] Kapılarına şükranla, 
Avlularına övgüyle girin! 

Şükredin O'na,adına övgüler 
sunun!  

Mezmur 100:4. 

4) Tapınma ve övgü 
şarkıları söyleyin. Evinizde ya 
da kilisede Tanrı'ya şarkılar 
söyleyin. Sözlerin üzerinde 
düşünün ve bunları yüreğinizden 
gelerek söyleyin. Kutsal Ruh size 
Tanrı'ya tapınmak için yeni bir 
ezgi verebilir. 

Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi 
sefahate götürür. Bunun yerine 
Ruh'la dolun: Birbirinize 
mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler 
söyleyin; yürekten Rab'be ezgiler, 
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mezmurlar okuyun; durmadan, 
her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in 
adıyla Baba Tanrı'ya şükredin; 
Mesih'e duyduğunuz saygıdan 
ötürü birbirinize bağımlı olun.  

Efesliler 5:18-20. 

5) Kutsal Ruh'tan size 
yardım etmesini isteyin. Kutsal 
Ruh'la dolanların birçoğu 
tapınmada buldukları yeni sevinç 
ve özgürlükten söz ederler. 
Kutsal Ruh, size de yardım 
etmeyi istemektedir.  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Yapmanız İçin 

3 Kendisine tapınmanıza 
yardım etmesi için size Kutsal 
Ruh'u gönderdiğinden ötürü 
Tanrı'ya teşekkür edin. Bundan 
sonra, birkaç dakika boyunca 
O'ndan bir şey istemeden 
Tanrı'ya teşekkür edin, 
şükredin ve tapının. 
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4 Kutsal Kitab’ınızı açıp 
Mezmur 145’i, Tanrı'ya yüksek 
sesle okuyun. Tanrı'ya bir 
şükran ilahisi söyleyin. Örnek 
bir ilahi aşağıda: 

Sevgi Olan Tanrı Diyor 
Sevgi olan Tanrı diyor 
Ben seni hiç unutamam 
Bir anne hiç unutur mu 
Emzikteki yavrusunu 

Onlar seni unutsa da 
Asla seni ben unutmam 

Çünkü seni ellerimin 
Ortasına nakış ettim 

    Ders 3 !144



5 Minnettar olduğunuz 
şeylerin bir listesini yapın. 
Bunlar için Tanrı'ya teşekkür 
edin. 
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KUTSAL RUH 
GÜNAHLARINIZI İTİRAF 

ETMENİZE YARDIM EDER 
Hedef: Kutsal Ruh'un dualarınıza 
engel olan şeyleri nasıl ortadan 
kaldırdığını açıklayın. 

Dua ederken hiç karşınızda 
bir duvar varmış ve dualarınız 
Tanrı'ya gitmiyormuş gibi 
hissettiğiniz oluyor mu? Kutsal 
Ruh, dualarınızı engelleyen her 
şeyden kurtulmanıza yardım 
etmek istiyor. Bir çocuğun 
babasına itaatsizlik ettiğinde 
nasıl davrandığını düşünün. 
Babasını gördüğüne memnun 
olur mu? Onu karşılamak için 
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ona koşar mı, yoksa ondan uzak 
mı durur? Eğer babasının 
yardımına ihtiyacı olursa içindeki 
suçluluk duygusu onun önünde 
bir engel oluşturur. Yaptığı şeyi 
itiraf etmesi, babasından 
kendisini bağışlamasını istemesi 
ve itaatsizlik etmeyi bırakması 
gerekir. Bunu yaptığında, 
babasının sevgisine ilişkin 
yeniden güven duyar ve kendisine 
yardım edeceğine dair güveni 
olur. 

Aynı şey bizimle Tanrı 
arasında da gerçekleşir. Ancak, 
bizler sık sık kendi hatalarımıza 
karşı körüzdür. Bu yüzden Kutsal 
Ruh bizlere hatalarımızı 
göstererek bize yardım eder. Bize 
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günahın ne kadar korkunç bir şey 
olduğunu gösterir ve 
günahlarımızı Tanrı'ya itiraf 
etmemize yardım eder. Eğer 
başka insanlara karşı bir suç 
işlemişsek, onlardan bağış 
dilememizi söyler ve durumu 
düzeltmek için elimizden gelen 
her şeyi yapmamıza yardım eder. 
Bu, Kutsal Kitap'ın ilk 
dönemlerinden beri uyanışların 
bir parçası olmuştur. 

Jonathan Goforth, When the 
Spirit's Fire Swept Korea (Kutsal 
Ruh'un Ateşi Kore'de Estiğinde) adlı 
kitabında bizlere birçok örnekler 
verir. Presbiteryen ve Metodist 
müjdeciler aylar boyunca bir 
uyanış olması için her gün bir 
    Ders 3 !148



araya gelip dua ediyorlardı. Yıllar 
boyu süren ve güçlü, ruhsal 
kiliseler oluşturan büyük bir 
uyanış geldi. Bu uyanış Ping Yang 
adlı bir kentin dışında bir 
yerlerde gerçekleşti. 

Toplantıyı her zamanki gibi 
yürütürken, birçok kişi 
ağlamaya ve günahlarını itiraf 
etmeye başladı. Bay Swallen, 
hiç böylesine tuhaf bir şeyle 
karşılaşmadığını söyledi ve 
topluluğun üzerindeki duygu 
dalgasını kontrol altına 
almasını ümit ettiği bir 
ilahinin söyleneceğini bildirdi. 
Birkaç kere denedi ve huşu 
içinde toplantıyı Başka 
Biri'nin yönettiğinin farkına 
vardı (1943, sf. 8). 
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Bundan sonra Ping Yang'daki 
ana kilise, dua haftası boyunca 
özel bir bereket bekledi, ama 
duaları yanıtlanmıyor gibiydi. Son 
gece orada 1500 kişi varken, 
kilisenin önderi İhtiyar Keel 
ayağa kalkıp Tanrı'nın kendi 
günahından ötürü, Tanrı'nın 
onları bereketleyemeyeceğini 
söyledi. Ölmekte olan bir 
arkadaşının isteği üzerine onun 
yerine malını mülkünü yönetmeyi 
kabul etmişti. Ama bunu 
yaparken paranın büyük bir 
kısmını kendine saklamıştı. 
Günahını itiraf ettikten sonra, 
"Yarın sabah o dul kadına parayı geri 
vereceğim" dedi. 
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Birden bire engellerin kalktığı 
ve Kutsal Olan Tanrı'nın 
geldiği anlaşılmıştı. Topluluk 
günahlarının bilincine vardı. 
Toplantı Pazar akşamı saat 
yedide başlamıştı ve Pazartesi 
sabahı saat 2'ye kadar 
bitmedi. Bütün bu zaman 
boyunca onlarca kişi 
günahlarını itiraf etmek için 
sıralarını bekleyerek hüngür 
hüngür ağlamıştı. 

Duada aylar geçirmeye 
değmişti, çünkü Kutsal Ruh 
geldiğinde, biz yabancı 
müjdecilerin altı ay içinde 
başarabileceğimizden çok daha 
fazlasını yarım gün içinde 
gerçekleştirdi. İki aydan kısa 
bir zaman içinde iki bin 
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kişiden daha fazlası İsa 
Mesih'e iman etti. 

1907'nin ortaları geldiğinde 
Ping Yang merkeziyle 
bağlantılı olan İsa Mesih'e 
iman eden 30.000 kişi vardı. 
1910 yılı geldiğinde uyanışın 
dinmediği belliydi, çünkü o 
yılın Ekim ayında bir hafta 
içinde 4.000 kişi vaftiz 
olmuştu. (Goforth, 9, 12 
sayfalar.) 

Ping Yang'da gerçekleşen şey, 
yirminci yüzyılda dünyanın her 
yerinde birçok değişik kilisede 
gerçekleşmiştir. Hıristiyanlar 
Kutsal Ruh'un ruhlarını 
araştırmasına izin verdikçe Kutsal 
Ruh, uyanışı engelleyen şeyleri 
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ortaya koyar. Hıristiyanlar 
günahlarını itiraf edip Tanrı ve 
insanlarla durumları düzelttikçe 
Tanrı onları yüceliği için 
kullanabilir. Uyanış gelir. Dualar 
yanıtlanır. İnsanlar kurtulur. 

Adımla çağrılan halkım 
alçakgönüllülüğü takınır, bana 
yönelip dua eder, kötü yollarından 
dönerse, gökten onları duyacağım, 
günahlarını bağışlayıp ülkelerini 
sağlığa kavuşturacağım. 

2.Tarihler 7:14. 

Günahımız yok dersek, kendimizi 
aldatırız ve içimizde gerçek olmaz. 
Ama günahlarımızı itiraf edersek, 
güvenilir ve adil olan Tanrı 
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günahlarımızı bağışlayıp bizi her 
kötülükten arındıracaktır. 

1.Yuhanna 1:8-9. 

Kim yanlışlarını görebilir?  
Bağışla göremediğim kusurlarımı.  

Ağzımdan çıkan sözler, 
Yüreğimdeki düşünceler, 

Kabul görsün senin önünde, 
Ya RAB, kurtarıcım benim!  

Mezmur 19:12,14. 

Ey Tanrı, yokla beni,  
tanı yüreğimi, sına beni,  
öğren kaygılarımı. Bak,  

seni gücendiren bir yönüm var mı, 
Öncülük et bana  

sonsuz yaşam yolunda! 
Mezmur 139:23-24. 
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Yapmanız İçin 

6 Bu üç cümleden hangileri 
doğru? 

A. Ping Yang'da, Kutsal Ruh 
birçok insanı günahlarını itiraf 
edip onlardan tövbe etmeye 
yöneltti. 

B. 1.Yuhanna 1:8-9, eğer 
günahlarımızı itiraf edersek 
Tanrı'nın bize geleceği 
göstereceğini söyler. 

C. Bazen kendi hatalarımızı 
görmek için Kutsal Ruh'un 
yardımına ihtiyacımız vardır. 
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6 Bu üç cümleden hangileri 
doğru? 

A. Ping Yang'da, Kutsal Ruh 
birçok insanı günahlarını itiraf 
edip onlardan tövbe etmeye 
yöneltti. 

B. 1.Yuhanna 1:8-9, eğer 
günahlarımızı itiraf edersek 
Tanrı'nın bize geleceği 
göstereceğini söyler. 

C. Bazen kendi hatalarımızı 
görmek için Kutsal Ruh'un 
yardımına ihtiyacımız vardır. 
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7 Mezmur 51'i okuyun. 
1. Ey Tanrı, lütfet bana, 

Sevgin uğruna; 
Sil isyanlarımı, 

Sınırsız merhametin uğruna. 
2. Tümüyle yıka beni suçumdan, 

Arıt beni günahlarımdan 
3. Çünkü biliyorum isyanlarımı, 

Günahım sürekli karşımda. 
4. Sana karşı, yalnız sana karşı günah 

işledim 
Senin gözünde kötü olanı yaptım. 
Bu nedenle, söylediklerinde haklı, 

Yargılarında adilsin. 
5. Nitekim suç içinde doğdum ben, 
Günah içinde annem bana hamile 

kaldı. 

(Devam edin) 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7"Sana karşı günah işledim" 
diyen 4. ayete dikkat edin. Bu 
neye bir örnektir? 

A. Tapınmaya. 

B. Günahları itiraf etmeye. 

C. Tanrı'dan gereksinimlerimizi 
karşılamasını istemeye. 
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7"Sana karşı günah işledim" 
diyen 4. ayete dikkat edin. Bu 
neye bir örnektir? 

A. Tapınmaya. 

B. Günahları itiraf etmeye. 

C. Tanrı'dan gereksinimlerimizi 
karşılamasını istemeye.  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8 2.Tarihler 7:14 ve Mezmur 
19:12,14; 139:23-24'ü tekrar 
okuyun. 

Adımla çağrılan halkım alçak-
gönüllülüğü takınır, bana yönelip 
dua eder, kötü yollarından 
dönerse, gökten onları duyacağım, 
günahlarını bağışlayıp ülkelerini 
sağlığa kavuşturacağım. 

2.Tarihler 7:14. 

Kim yanlışlarını görebilir?  
Bağışla göremediğim kusurlarımı.  

Ağzımdan çıkan sözler, 
Yüreğimdeki düşünceler, 

Kabul görsün senin önünde, 
Ya RAB, kurtarıcım benim! 

Mezmur 19:12,14. 
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Ey Tanrı, yokla beni,  
tanı yüreğimi, sına beni,  
öğren kaygılarımı. Bak,  

seni gücendiren bir yönüm var mı, 
Öncülük et bana  

sonsuz yaşam yolunda! 
Mezmur 139:23-24. 

Bu ayetleri Tanrı'ya tekrarlayın. 
Kutsal Ruh'un size hatalarınızı 
göstermesi için bekleyin. O'nun 
bağışlamasını ve yardımını 
dileyin. Size ne yapmanız 
gerektiğini gösteriyorsa onu 
yapın. 
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KUTSAL RUH SİZE NE 
İSTEMENİZ GEREKTİĞİNİ 

GÖSTERİR 
Hedef: Kutsal Ruh'un doğru şeyler 
için dua etmenize nasıl yardım 
edebileceğini tanımlamak. 

Kutsal Ruh sizi göksel 
Babanız'dan gereken şeyleri 
istemeniz için teşvik eder. Size 
başka insanlar ve onların 
ihtiyaçları için dua etmeyi 
hatırlatır. Ve Tanrı'nın istediğiniz 
şeyleri vereceğine inanmanız için 
iman verir. 

Çünkü sizi yeniden korkuya 
sürükleyecek kölelik ruhunu 
almadınız, oğulluk ruhunu 
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aldınız. Bu ruhla, “Abba, Baba!” 
diye sesleniriz. 

Romalılar 8:15. 

Hiç kaygılanmayın; her konudaki 
dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip 
yalvararak şükranla bildirin. 

Filipililer 4:6. 

Ama bazen neye ihtiyacınız 
olduğunu bile bilmezsiniz. Yanlış 
şeyleri isteyebilirsiniz. Bu yüzden 
size Yardımsever Arkadaşınız 
olan Kutsal Ruh, hem kendiniz 
hem de başkaları için duada neler 
istemeniz gerektiğini aklınıza 
koyar. 

Tanrı, dualarınız aracılığıyla 
çalışmayı seçmiştir. Bir ihtiyaç 
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olduğu zaman çocuklarına dua 
etmelerini söyler. Sonra onların 
dualarını yanıtlamak için ne 
gerekliyse onu yapar. İnsanları 
kurtarmasının, uyanış 
göndermesinin, hastaları 
iyileştirmesinin, sorunları 
çözmesinin ve gereksinimleri 
karşılamasının yolu budur. 

Tanrı size, aileniz, 
arkadaşlarınız, kiliseniz, ülkeniz 
ve dünyanız için dua etme 
sorumluluğunu vermiştir. Sizin 
nasıl dua ettiğiniz Tanrı'nın 
bütün dünyadaki işini etkiler. 

Kutsal Ruh, sizi belirli bir 
kişi için, o kişinin ihtiyacının ne 
olduğunu bilmeden dua etmeye 
yönlendirebilir. Belki o kişi 
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ölümcül derecede hastadır ya da 
büyük bir tehlike içindedir. Belki 
korkunç bir ayartılmayla karşı 
karşıyadır ya da Tanrı'nın işini 
yapmak için acil olarak doğaüstü 
güce ihtiyacı vardır. Dualarınız 
ona yardım edecektir. 

Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin batı kıyısında oturan bir 
imanlı önderine, "Bugün 
olağanüstü bir deneyim yaşadım. 
Tanrı benimle konuştu ve bana 
Afrika'da Alva Walker adlı birisi için 
dua etmemi söyledi. Tanrı'nın 
yanıtladığı güvencesine kalbimde 
sahip olana dek dua ettim" dedi. 
Dünyanın diğer ucunda Alva 
Walker adlı bir müjdeci, karasu 
hummasından ölmek üzereydi. 
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Mesih'teki bu tanımadığı kardeşi 
dua ederken uyudu ve iyileşme 
yolunda olarak uyandı. Birisi 
Kutsal Ruh'a itaat ettiğinden 
ötürü hayatı kurtulmuştu. 

Her türlü dua ve yalvarışla, her 
zaman Ruh'un yönetiminde dua 
edin. Bu amaçla, bütün kutsallar 
için yalvarışta bulunarak tam bir 
adanmışlıkla uyanık durun. 

Efesliler 6:18. 
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Yapmanız İçin 

9 Filipililer 4:6 ve Efesliler 
6:18'i ezberleyin. 

Hiç kaygılanmayın; her konudaki 
dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip 
yalvararak şükranla bildirin. 

Filipililer 4:6. 

Her türlü dua ve yalvarışla, her 
zaman Ruh'un yönetiminde dua 
edin. Bu amaçla, bütün kutsallar 
için yalvarışta bulunarak tam bir 
adanmışlıkla uyanık durun. 

Efesliler 6:18. 

Şu anda üzerinde endişe ettiğiniz 
herhangi bir şey var mı? Neden 
bunu Tanrı'ya söyleyip O'ndan 
yardım istemiyorsunuz?  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10 Yardımsever Arkadaşınız 
adlı kursu çalıştığını bildiğiniz 
başkaları için dua edin. Ayrıca 
İsa Mesih'i tanımaya ve O'nun 
kurtuluşunu kabul etmeye 
ihtiyacı olduğunu bildiğiniz 
arkadaşlarınız ve akrabalarınız 
için dua edin. 

    Ders 3 !168



KUTSAL RUH  
SİZİN ARACILIĞINIZLA  

DUA EDER 

Kutsal Ruh, sizin 
aracılığınızla, sizin dilinizde 
doğal gücünüzü aşan bir 
yoğunlukta dua edecektir. Bu, 
sizin zaten hissetmiş olduğunuz 
bir gereksinim için olabilir. Ya da 
Kutsal Ruh'un sizin aklınızı ve 
duygularınızı yönlendirirken 
bilincine vardığınız bir şey için 
olabilir. Dua, ruhunuzun 
derinliklerinden büyük bir 
aciliyetle akar. Kutsal Ruh, sizin 
gereksinimleriniz ve başkalarının 
gereksinimleri için Tanrı'ya 
yakarır. 
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Dua ederken, dua ettiğiniz 
büyük gereksinim sanki 
kendinizinmiş gibi bir yük 
hissedebilirsiniz. Kutsal Ruh 
aracılığınızla sizin hissedip de 
anlamadığınız bir gereksinim için 
ağlayarak dua edebilir. 

Mesih, yeryüzünde[a] olduğu 
günlerde kendisini ölümden 
kurtaracak güçte olan Tanrı'ya 
büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua 
etti, yakardı ve Tanrı korkusu 
nedeniyle işitildi.. 

İbraniler 5:7. 

Bunun gibi, Ruh da 
güçsüzlüğümüzde bize yardım 
eder. Ne için dua etmemiz 
gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un 
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kendisi, sözle anlatılamaz 
iniltilerle bizim için aracılık eder. 
Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh'un 
düşüncesinin ne olduğunu bilir. 
Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteği 
uyarınca kutsallar için aracılık 
eder. 

Romalılar 8:26-27. 

Bazen Kutsal Ruh, sizin 
aracılığınızla, kendisinin ve 
Baba'nın bildiği, ama sizin 
bilmediğiniz bir dilde dua etmeyi 
isteyebilir. Pavlus buna “dillerde 
dua etmek” adını verir. Bazı 
yerlerde, "yabancı dillerle 
konuşmak" olarak da çevrilir, 
çünkü anlamadığımız her dil bize 
yabancı gelir. 
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Kutsal Ruh sizin 
aracılığınızla, ayrıntılarını 
bilmenize gerek olmayan sorunlar 
için dua eder. Dualarımızı 
engellemek isteyen şeytansal 
güçlere karşı durur. Zafer 
O'nundur, duaya alınan yanıt için 
Tanrı'ya şükreder. Sizin nasıl dile 
getirebileceğinizi bilmediğiniz 
sevgiyi, ruhunuza yük olan 
gereksinimi ya da yüreğinizi 
dolduran şükranı göksel bir dille 
iletir. 

Pavlus, Korint kilisesine 
Kutsal Ruh'un kendileri 
aracılığıyla dillerde dua etmesine 
izin vermesinin önemli olduğunu, 
ama bunun zihinleriyle dua etme 
sorumluluğunu ortadan 
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kaldırmadığını öğretmişti. Her iki 
tür dua da gereklidir. 

Bilmediği dilde konuşan, 
insanlarla değil, Tanrı'yla 
konuşur. Kimse onu anlamaz… O, 
ruhuyla sırlar söyler. Bilmediğim 
dille dua edersem ruhum dua eder, 
ama zihnimin buna katkısı olmaz. 
Öyleyse ne yapmalıyım? Ruhumla 
da zihnimle de dua edeceğim. 
Ruhumla da zihnimle de ilahi 
söyleyeceğim. 

1.Korintliler 14:2, 14-15. 

Birbiriniz için dua edin. 

Yakup 5:16. 

Tanrı size kendisiyle birlikte 
çalışma konusunda heyecan verici 
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bir macera sunuyor. Kutsal 
Ruhun size yol göstermesine, dua 
etmeyi öğretmesine ve sizin 
aracılığınızla dua etmesine izin 
verin. Bu hizmeti kabul ettikçe 
dualarınıza olağanüstü yanıtlar 
alacaksınız. 
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Yapmanız İçin 

11 Romalılar 8:26-27'i 
ezberleyin. Kutsal Ruh, kimin 
iradesine uygun olarak dua 
eder? 

Bunun gibi, Ruh da 
güçsüzlüğümüzde bize yardım 
eder. Ne için dua etmemiz 
gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un 
kendisi, sözle anlatılamaz 
iniltilerle bizim için aracılık eder. 
Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh'un 
düşüncesinin ne olduğunu bilir. 
Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteği 
uyarınca kutsallar için aracılık 
eder. 

Romalılar 8:26-27.  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11 Kutsal Ruh, kimin 
iradesine uygun olarak dua 
eder? 

Tanrı'nın isteği  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12 Bir dua hizmeti istiyor 
musunuz? Buna şimdi başlayın. 
Kutsal Ruh'tan sizi kendisinin 
yol gösterişine karşı duyarlı 
kılmasını isteyin. Kilisede, 
evde ya da her nerede olursanız 
dua etmek için fırsatları 
değerlendirin. Eğer mümkünse, 
Kutsal Ruh'un aracılığıyla dua 
eden arkadaşlarınızla bir saat 
ya da daha uzun bir süre dua 
edin. 
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Şimdi birinci üniteyi 
bitirdiğinize göre, öğrenci 
raporunuzda ÜNİTE BİR için 
olan soruları yanıtlamaya 
hazırsınız. 

1. Öğrenci raporunuzu 
aşağıdaki adresten isteyin: 
http://tinyurl.com/yardimsever1 

2. Önceki dersleri gözden 
geçirin. 

3. Öğrenci raporunuzdaki 
sorularını yanıtlayın ve geri 
gönderiniz. 
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