
 

Ders 4 

Kutsal Ruh 

Size Yol Gösterir 
Kutsal Kitap, "Ruh sayesinde 

yaşıyorsak, Ruh'un izinde 
yürüyelim." der (Galatyalılar 
5:25). Yani, Kutsal Ruh'u sadece 
almakla kalmamalı, bunun yanı 
sıra Ruh'ta da yürümeli, 
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yaşamalıyız. Elçi Pavlus, Ruh'ta 
yürümeyen bazı Hıristiyanlar 
olduğunu duymuştu. Bu kişilere, 
"Hâlâ benliğe uyuyorsunuz" 
demiştir (1.Korintliler 3:3). 

Willard Cantelon, The Baptism 
in the Holy Spirit (Kutsal Ruh'ta 
Vaftiz) adlı kitabında Ruh'ta 
yürümenin önemini belirtir. "Bir 
insan ruhsal armağanlar bakımından 
Tanrı'dan ne kadar çok şey alırsa 
alsın, Ruh'ta yürümedikçe hiçbir şey 
başarılmaz" (sf. 29). Kutsal Ruh, 
bizlere gerçeği göstermek için 
gelir. Ama eğer bizler Gerçek 
Sözü olan Kutsal Kitap'ı 
görmezlikten gelirsek O bize 
nasıl öğretebilir? Kutsal Ruh 
bizlere tanıklıkta bulunmak ve 
    Ders 4 !180



dua etmek için güç vermeye 
gelmiştir. Ama eğer biz imanımız 
konusunda sessiz kalır ve duayı 
ihmal edersek, bu büyük işi 
aracılığımızla nasıl 
gerçekleştirebilir? 

"Ruh'ta yürümek," Kutsal 
Ruh'un size yol göstermesine izin 
vermek demektir. Ama Kutsal 
Ruh tam olarak nasıl yol gösterir? 
Bu ders bu önemli soruyu 
yanıtlamaktadır. 
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Çalışacağınız Konular 

• Size Yol Gösterecek Bir 
Arkadaşınız Var. 

• Kutsal Ruh Size Tanrı'nın 
Sözü Aracılığıyla Yol Gösterir. 

• Kutsal Ruh Size Kilise 
Aracılığıyla Yol Gösterir. 

• Kutsal Ruh Size Ruhsal 
Armağanlar Aracılığıyla Yol 
Gösterir. 

• Kutsal Ruh Size Görümler ve 
Rüyalar Aracılığıyla Yol 
Gösterir. 

• Kutsal Ruh Size Durumlar ve 
İzlenimler Aracılığıyla Yol 
Gösterir. 
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Çalışma Hedefleri 

• Kutsal Ruh'un size yol 
göstermede neden yeterli 
olduğunu açıklamak. 

• Kutsal Ruh'un "Ruh'ta 
yürümenize" yardım edişinin 
beş yolunu tanımlamak. 

• Hangi mesajlar ve 
armağanların Tanrı'dan 
geldiğini anlamak. 
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SİZE YOL GÖSTERECEK 
BİR ARKADAŞINIZ VAR 

Hedef: Kutsal Ruh'un size yol 
göstermeye yeterli oluşunun 
nedenlerini bildirmek. 

Kaç kez arkadaşlarınıza, 
"Sence ne yapmalıyım?" diye 
sormuşsunuzdur. Hatta bazı 
insanlar yıldız falları ve falcılara 
bağımlıdırlar. Ama siz bundan 
çok daha iyi olan Birine 
sahipsiniz. Sizin geleceği bilen 
bir Arkadaşınız var. O sizin için 
neyin en iyisi olduğunu bilir. Sizi 
seviyor ve bütün kararlarınızda 
size yol göstermek istiyor. O, size 
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yardım etmeyi isteyen 
Arkadaşınız Kutsal Ruh'tur. 

Kutsal Ruh'un yönetiminde 
yaşayın… Ruh sayesinde 
yaşıyorsak, Ruh'un izinde 
yürüyelim. 

Galatyalılar 5:16,25. 
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Yapmanız İçin 

1  Kutsal Ruh size yol göster-
meye yeterlidir, çünkü .......... 
bilir ve sizi .......... 
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1  Kutsal Ruh size yol göster-
meye yeterlidir, çünkü gelecek 
bilir ve sizi seviyor. 
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KUTSAL RUH SİZE 
TANRI'NIN SÖZÜ 

ARACILIĞIYLA YOL 
GÖSTERİR 

Hedef: Kutsal Ruh'un, Kutsal 
Kitap'ın size yol göstermesine izin 
vermenizin yollarının neler 
olduğunu belirlemek. 

Kutsal Kitap, Kutsal Ruh'un 
sizi cennete götürmek için 
kullandığı yol haritasıdır. Tanrı 
Sözü'nün öğretilerini gün be gün 
yaşamınızdaki durumlara 
uygulamanıza yardım eder. Bu 
yüzden Kutsal Kitap'ınızı her gün 
okumanız çok önemlidir. 
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Kutsal Ruh, Kutsal Kitap'ı 
okurken bazen belirli bir ayet 
aracılığıyla konuşur. Hıristiyanlar 
tekrar tekrar şöyle tanıklık 
etmişlerdir: "Ne yapacağımı 
bilmediğim bir sorunum vardı. Sonra 
Kutsal Kitap'ı okurken bir ayet 
gözüme çarptı. Tam ihtiyacım olan 
konuda bana cevap verdi. Sorunum 
çözüldü." 

Ezberlediğiniz Kutsal Kitap 
ayetleri Kutsal Ruh'un size yol 
göstermesini daha da 
kolaylaştırır. Onlara ihtiyacınız 
olduğunda onları aklınıza 
getirecektir. Yapmamanız gereken 
bir şey yapmaya ayartıldığınızda, 
bir ayet aklınıza bir uyarı 
şeklinde gelebilir. "Beni gören 
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Tanrı'yı gerçekten gördüm 
mü?" (Yaratılış 16:13). Kutsal 
Ruh bu sözleri kişinin 
ayartılmasını engellemek için 
birçok Hıristiyan'a tam 
zamanında hatırlatmıştır. 

Genç insan yolunu nasıl temiz 
tutar? Senin sözünü tutmakla. 

Mezmur 119:9. 

Kutsal Ruh sizinle Kutsal 
Kitap öğretisi aracılığıyla da 
konuşacaktır. Bu, kilisede bir 
vaaz ya da öğreti, radyo yayını, 
Kutsal Kitap klüpleri, müjdesel 
yayınlar ya da elinizdeki gibi 
dersler ve kurslar aracılığıyla 
olabilir. Kutsal Ruh'un sizi her 
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gerçeğe yöneltecektir. Yuhanna 
16:13'ü hatırlayın. 
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Yapmanız İçin 

2 Yuhanna 16:13'ü ezberden 
tekrarlayın. 
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2 Yuhanna 16:13'ü ezberden 
tekrarlayın. 

"Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu 
gelince, sizi tüm gerçeğe 
yöneltecek.” 

Yuhanna 16:13. 
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3 Mezmur 119:9'u ezberleyin. 

Genç insan yolunu nasıl temiz 
tutar? Senin sözünü tutmakla. 

Mezmur 119:9.  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4 Aşağıdakiler, Kutsal Ruh'un 
size yol göstermek için Kutsal 
Kitap'ı kullanmasının 
yollarıdır. Daha sık yapmanız 
gerekenleri seçin. 

1.Kutsal Kitap'ı okumak  
2.Kutsal Kitap ayetlerini 
ezberlemek  
3.Vaazlar dinlemek  
4.Kutsal Kitap derslerine 
katılmak  
5.Kutsal Kitap'taki gerçekleri 
açıklayan kitaplar okumak  
6.Kutsal Kitap kurslarını 
yapmak 
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KUTSAL RUH SİZE  
KİLİSE ARACILIĞIYLA  

YOL GÖSTERİR 
Hedef: Tanrı'nın size öğretmek için 
yolladığı kişilerden ötürü minnettar 
olmak. 

Bir çocuk yürümeyi, 
konuşmayı, koşmayı, oynamayı ve 
çalışmayı nasıl öğrenir? 
Ailesinden! Baba, anne, erkek ve 
kız kardeşler çocuğa ne yapması 
ve nasıl yapması gerektiğini 
öğretirler. 

Yeniden doğduğunuzda, 
Kutsal Ruh sizi Tanrı'nın 
ailesinin, Rab İsa Mesih'in 
kilisesinin bir parçası haline 
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getirmiştir. Mesih'teki erkek ve 
kız kardeşlerinizden size 
verebilecekleri yardımı kabul 
etmenizi bekler. Yerel kilisedeki 
yerinizi aldıkça epey yol 
gösterim, öğreti ve yardım 
alacaksınız. Kilisenizin Kutsal 
Kitap'a inanan, itaat eden ve 
Kutsal Ruh'un işini öğreten ve 
kabul eden bir kilise olduğundan 
emin olun. 

Mesih kiliseye önderler, 
öğretmenler ve başka önderler 
koymuştur. Kutsal Ruh bu 
kişilere, işlerini iyi yapabilmeleri 
için güç ve özel armağanlar verir. 
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Öyle ki, kutsallar hizmet görevini 
yapmak ve Mesih'in bedenini 
geliştirmek üzere donatılsın. 

Efesliler 4:12. 

Kilisenin her üyesinin Kutsal 
Ruh'la dolu olması gerektir. 
Önderler ve üyeler Ruh 
tarafından yönetildikçe kilisenin 
bütünü uyum içinde çalışabilir. 
Her biri Tanrı'nın planındaki işini 
etkin bir şekilde yapacaktır. 
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Yapmanız İçin 

5 Önderin ve diğer 
gözetmenlerin sürekli Kutsal 
Ruh'la dolu olmaları için dua 
edin. 
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KUTSAL RUH SİZE 
RUHSAL ARMAĞANLAR 

ARACILIĞIYLA YOL 
GÖSTERİR 

Hedef: Ruhsal armağanların 
erişeceği beş standardın neler 
olduğunu söylemek. 

Kutsal Ruh'un her Hıristiyan 
için ruhsal armağanları vardır. 
Birbirimize yardım edebilmemiz 
için bu armağanları kabul 
etmemizi ister. 

Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, 
ama Ruh birdir. Herkesin ortak 
yararı için herkese Ruh'u belli 
eden bir yetenek veriliyor. 

1.Korintliler 12:4,7. 
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İman, mucizeler ve 
iyileştirme armağanları hakkında 
okudunuz. Aşağıda Ruh'un diğer 
doğaüstü armağanlarını 
göreceksiniz. 

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. 

1.Korintliler 12:8,10. 
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Kutsal Ruh, önderinize ya da 
Ruh'la dolu başka bir Hıristiyan'a 
sizin ihtiyacınız olan bir bilgelik 
ya da bilgi mesajı verebilir. Ya da 
bu mesaj size derin bir izlenim ya 
da içinizde uyanan bir sezgiyle 
gelebilir. Belirli bir durum için 
Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu 
birden bire anlarsınız. Kutsal 
Kitap'taki bir bölümün ne anlama 
geldiği ve sorununuza nasıl 
uygun olduğu sizin düşüncenizin 
dışından gelir. Tanrı başka birine 
yardım etmek için size tam 
gereken sözleri verir. 

İnsanlarla Rab hakkında 
konuştuğunuzda ya da bir Kutsal 
Kitap dersi öğrettiğinizde Kutsal 
Ruh'un bu yönetişine ihtiyacınız 
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vardır. Anne babaların 
çocuklarına doğru türde öğütler 
verebilmek için bilgelik sözüne 
ihtiyaçları vardır. Ruh'un işi, 
sadece kriz zamanları için değil, 
günlük pratik yaşam içindir. 

Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, 
yüce Baba, kendisini tanımanız 
için size bilgelik ve vahiy ruhunu 
versin diye dua ediyorum. 

Efesliler 1:17. 

Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü 
ustalık vermek için onu kendi 
ruhuyla doldurdu. 

Mısır’dan Çıkış 35:31. 

Peygamberlik, yabancı 
dillerde konuşma ve dillerin 
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yorumu Kutsal Ruh'un bir gruba 
hitap ediş yollarıdır. Peygamber-
lik, konuşanın dilinde Tanrının 
mesajıdır. Gelecekte gerçek-
leşecek bir şeyi bildiriyor olabilir. 
Ya da dinleyenlere yardım etmek 
için bir öğüt ve teselli sözü 
olabilir. Bazen mesaj önce 
yabancı dillerde gelir, sonra 
yorumlanır. Bu iki armağan 
birlikte, peygamberlik armağanı 
gibidir. 

Bazı insanlar, haklarında 
duydukları sahte mesajlardan 
ötürü Ruh'un bu armağanlarından 
korkarlar. Bu, kendinize sahte 
para verilebileceğinden korkarak 
birisinin size verdiği parayı 
reddetmek gibi bir şeydir. Şeytan 
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her zaman Tanrı'nın işini taklit 
ederek insanların kafalarını 
karıştırmaya çalışmıştır. Kutsal 
Kitap'ın yazıldığı ilk dönemlerde 
sahte peygamberler vardı ve 
günümüzde de hâlâ vardır. Ama 
Arkadaşınız olan Kutsal Ruh, 
Tanrının işi taklit edilebilir 
korkusuyla O'nun armağanlarını 
reddetmenizi istemez. 

Tanrı da, Kendi işinin 
taklitleriyle kandırılmanızı 
istemez. Bu yüzden Ruh'un 
armağanlarından biri, ruhları 
ayırt etmektir; kiliseyi kötü 
ruhların işinden ve insanların 
hatalı düşüncelerinden korur. 
Bazen insanlar kendi 
düşüncelerinin Tanrı'dan gelen 
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vahiyler olduğunu düşünürler. 
Bazıları, başkalarına kiminle 
evlenmeleri, nereye gitmeleri ve 
ne yapmaları gerektiğini söyleyen 
"mesajlar" vererek korkunç bir 
karmaşaya neden olurlar. Bu 
yüzden Tanrı bizlere bütün 
mesajları sınamamızı söyler. 

Ruh'u söndürmeyin. Peygamberlik 
sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi 
sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun. 
Her çeşit kötülükten kaçının. 

1.Selanikliler 5:19-22. 

Kutsal Ruh'tan gelen 
mesajlar aşağıdaki beş standarda 
uygundur. 
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1) Mesaj, Tanrı Sözü'ne tamamen 
uyun olmalıdır.  

Örneğin, başka birisinin 
karısına göz koymasını söyleyen 
bir mesaj kesinlikle Kutsal 
Ruh’tan olamaz. Kutsal Ruh 
bizlere Tanrı'nın yasaklamış 
olduğu bir şeyi yapmamızı 
söylemek için değil, Tanrı'ya itaat 
etmemize yardım etmek için 
gelmiştir. Her şey için yapılacak 
en önemli test, Tanrı'nın Sözü'ne 
uygun olup olmadığıdır. 

2) Mesaj doğru olmalıdır. 
Mesajda söylenilen şey doğru 

değilse, o mesaj Kutsal Ruh'tan 
değildir, çünkü Kutsal Ruh, 
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gerçeğin Ruhu'dur. Rab'den olan 
peygamberlikler yerine gelir. 

Ancak...peygamberin sözü yerine 
gelirse, onun gerçekten RAB'bin 
gönderdiği peygamber olduğu 
anlaşılır. 

Yeremya 28:9. 

“Bir sözün RAB'den olup 
olmadığını nasıl bilebiliriz?' diye 
düşünebilirsiniz. Eğer bir 
peygamber RAB'bin adına 
konuşur, ama konuştuğu söz 
yerine gelmez ya da 
gerçekleşmezse, o söz RAB'den 
değildir. Peygamber saygısızca 
konuşmuştur. Ondan korkmayın.”  

Yasa’nın Tekrarı 18:21-22. 
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Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu 
gelince, sizi tüm gerçeğe 
yöneltecek. 

Yuhanna 16:13. 

3) Mesaj Mesih'i 
onurlandıracaktır.  

Tanrı'nın Ruhu ve Mesih'in 
Ruhu, hem Baba'yı ve hem de 
Oğul'u onurlandırır. 

O beni yüceltecek. Çünkü benim 
olandan alıp size bildirecek. 

Yuhanna 16:14. 

Tanrı'nın Ruhu aracılığıyla 
konuşan hiç kimse "İsa'ya lanet 
olsun!" demez. 

1.Korintliler 12:3. 
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4) Mesaj, karmaşa değil, bereket 
getirecektir. 

Peygamberlikte bulunansa 
insanların ruhça gelişmesi, cesaret 
ve teselli bulması için insanlara 
seslenir… Peygamberlikte 
bulunan, inanlılar topluluğunu 
geliştirir… Her şey topluluğun 
gelişmesi için olsun. 

1.Korintliler 14:3-4, 26. 

5) Mesajı veren kişi, her şeyi 
düzenli bir şekilde yapma 
bilincinde ve sorumluluğu 
altındadır. 

Bazen Şeytan, Kutsal Ruh'un 
işini taklit eder. Ruhçulukta 
(ispritizmada) medyumlar transa 
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girebilir ve başka bir ruh onların 
yönetimini ele aldığında neler 
söylediklerinin bilincinde 
olmayabilirler. Ama Kutsal Ruh, 
bir insan aracılığıyla bir mesaj 
verdiğinde bunu o kişinin bilinçli 
işbirliğiyle gerçekleştirir. Kişi, 
Tanrı'nın öndere ve diğerlerine 
vermiş olduğu mesajı bölmemek 
için ne zaman konuşacağını ve ne 
zaman sessiz kalacağını seçebilir. 
Pavlus, 1.Korintliler 14. bölümde 
bunu açık bir şekilde öğretir. 
Önder, Kutsal Ruh'un armağan-
larının kullanımını teşvik 
etmelidir, ama aynı zamanda her 
şeyin düzenli bir şekilde 
yapılmasından ve kargaşa 
olmamasından sorumludur. Bu 
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yüzden Kutsal Ruh'un 
armağanlarına sahip olanlar 
önderin önderliğini kabul etmeli 
ve onun talimatları ya da 
öğütlerine içerlememelidirler. 

Peygamberlerin ruhları 
peygamberlerin denetimi 
altındadır. Çünkü Tanrı, 
karışıklık değil, esenlik 
Tanrısıdır… Her şey uygun ve 
düzenli biçimde yapılsın.  

1.Korintliler 14:32-33,40. 
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Yapmanız İçin 

6 1.Selanikliler 5:19-22'yi 
ezberleyin. 

Ruh'u söndürmeyin. Peygamberlik 
sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi 
sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun. 
Her çeşit kötülükten kaçının. 

1.Selanikliler 5:19-22.  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7 Tanrı'dan olduğu iddia edilen 
herhangi bir mesajı değerlen-
dirirken kullanılacak beş stan-
dardın neler olduğunu gördünüz. 
Bu standartlardan birini anlatan 
sözcük ya da cümlenin önündeki 
harfi daire içine alın. (Toplam 
beş olacaktır). 
A. Birçok ayrıntıları olan uzun. 
B. İsa Mesih'i onurlandıran. 
C. Güçlü, yüksek sesli, 

otoriter. 
D. Konuşmacının yönetimi 

altında. 
E. Dinleyenlere bereket getirir. 
F. Gözyaşları eşlik eder. 
G. Tanrı Sözü'ne uygundur 
H. Gerçek bir mesajı vardır.  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7 Tanrı'dan olduğu iddia edilen 
herhangi bir mesajı değerlen-
dirirken kullanılacak beş stan-
dardın neler olduğunu gördünüz. 
Bu standartlardan birini anlatan 
sözcük ya da cümlenin önündeki 
harfi daire içine alın. (Toplam 
beş olacaktır). 

A. Birçok ayrıntıları olan uzun. 
B. İsa Mesih'i onurlandıran. 
C. Güçlü, yüksek sesli, 

otoriter. 
D. Konuşmacının yönetimi 

altında. 
E. Dinleyenlere bereket getirir. 
F. Gözyaşları eşlik eder. 
G. Tanrı Sözü'ne uygundur 
H. Gerçek bir mesajı vardır.  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KUTSAL RUH SİZE 
GÖRÜMLER VE RÜYALAR 

ARACILIĞIYLA YOL 
GÖSTERİR 

Hedef: Tanrı'nın görümler ve 
rüyalar aracılığıyla size yol 
gösterme yolunu tanımak. 

Kutsal Kitap'ta, Tanrı'nın 
insanlarla görümler ve rüyalar 
aracılığıyla nasıl konuştuğunu 
okudunuz. Kutsal Ruh 
günümüzde de insanlarla hâlâ bu 
şekilde konuşmaktadır. Yoel'in 
peygamberliğini ettiği şey 
gerçekleşmektedir. 
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Gençleriniz görümler,  
Yaşlılarınız düşler görecek. 

Elçilerin İşleri 2:17. 

1940 yılında, B. T. Bard, 
Pekin'de gerçekleşen Ruh'un 
olağanüstü dökülüşüne ilişkin 
şunları yazmıştır: 

Günahlar ve kusurların 
itirafları, diller ve 
yorumlarında mesajlar, 
peygambersel bildiriler, ruhsal 
rüyalar, Mesih ve yücelik 
diyarı hakkında göksel 
görümler, tanrısal 
iyileştirilmeler ve hepsinden 
önemlisi, bir dua ve tapınma 
ruhu vardı. 
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Kao Çu Ju, Tanrı'nın varlığını 
yanında hissetmeyi gerçekten çok 
istiyordu, ama kendisi 
kullanılarak bir şov 
yapılmasından ya da insanların 
üzerine ellerini koymasından 
korkuyordu. Birden bire bir 
görümde İsa'yı gördü ve İsa 
lütufkâr bir şekilde çivilerle 
delinmiş ellerini onun üzerine 
koydu. Ruh'un gücü altında yere 
düştü ve çok geçmeden Ruh onu 
konuşturdukça kendinden geçmiş 
bir şekilde başka dillerde 
konuşmaya başladı. 

Tanrı'dan gelen rüyalar akılda 
kalır ve kişiyi derinden etkiler. 
Birçok insan günahlarını bırakıp 
İsa'yı Kurtarıcıları olarak kabul 
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etmek üzere rüyalarında 
uyarılmışlardır. Rüyalarınızda 
bereket, yardım, cesaret ve teşvik 
alabilirsiniz. Ya da Kutsal Ruh 
sizi birisi için dua etmeye 
yöneltebilir ya da tehlike 
konusunda uyarabilir. 

Rüyaların çoğu Tanrı'dan 
gelen vahiyler değildir. 
Bilinçaltınız siz uyurken de 
çalışmaya devam eder ve 
rüyalarınıza düşünceler dokur. 
Ancak bu rüyaların bile kendi 
yararınıza çalışmalarını 
sağlayabilirsiniz. Bu rüyaları, 
rüyalarınızda gördüğünüz herkes 
için dua etme hatırlatıcıları 
olarak kullanın.  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Yapmanız İçin 

8 Ruhsal bir anlamı varmış 
gibi görünen bir rüya 
görürseniz Tanrı'dan size 
anlamının ne olduğunu 
göstermesini isteyin.  

Bu anlamının Kutsal Kitab’ın 
görüşaçısına uyup uymadığını 
saptamak için kilise liderinizle 
konuşmanız da tavsiye edilir. 
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KUTSAL RUH  
SİZE DURUMLAR  
VE İZLENİMLER 
ARACILIĞIYLA  
YOL GÖSTERİR 

Bir Hıristiyan binmeyi 
planladığı otobüsü kaçırmıştı. 
Dört saat sonra bir sonraki 
otobüse bindi. Yanında Tanrı'ya 
ihtiyacı olan bir kadın oturuyordu 
ve onu Mesih'e yöneltebildi. 
Kutsal Ruh ona durumlar 
aracılığıyla yol göstermişti. 

Fırsat kapıları önünüzde 
kapanmış mı gözüküyor? 
Etrafınıza bakın. Kutsal Ruh, 
daha iyi fırsatlara götüren bir 
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kapı açıyor olabilir. Hayatlarını 
kurtarmak için Yeruşalim'den 
kaçan ilk Hıristiyanları düşünün. 
Ama gittikleri her yerde müjdeyi 
yaydılar ve canlar kurtuldu. 
Pavlus hapisteyken müjdeleme 
yolculuklarını sürdüremiyordu, 
ama oradayken en yararlı 
mektuplarından bazılarını 
yazmıştı. 

Etrafınızdaki durumlar 
korkunç mu? Belki Tanrı sizi 
oraya bu konuda bir şeyler 
yapabilmeniz için koymuştur. 
Kutsal Ruh'tan size ne 
yapabileceğinizi görmenize 
yardım etmesini isteyin. Bundan 
sonra gözlerinizi açık tutun ve 
durumu düzeltmek için işe 
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koyulun. Siz, Tanrı'nın 
kandillerinden birisiniz. 
Karanlıktan şikayet etmeyin. 
Olduğunuz yerde parlayın. 

Yapmanız gereken seçimlerde 
size yardım etmesi için O'na 
güvendikçe Kutsal Ruh size sık 
sık izlenimler aracılığıyla yol 
gösterecektir. Bir şey yapmayı 
düşündüğünüzde bu konuda 
derin bir esenlik hissedersiniz. 
Ama başka bir olasılık üzerinde 
düşündüğünüzde kendinizi 
huzursuz hissedersiniz. 

Hıristiyan bir iş adamının bir 
uçakta rezervasyonu vardı, ama 
bu konuda kendini huzursuz 
hissetti. Bu konuda ne kadar çok 
düşündüyse huzursuzluğu o 
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kadar arttı. Sonunda 
rezervasyonunu daha sonraki bir 
uçağa erteletti. İlk 
rezervasyonunun olduğu uçak 
düştü ve bütün yolcular öldü. 
Kutsal Ruh, onun hayatını 
kurtarmıştı. 

Kişi yüreğinde gideceği yolu 
tasarlar,  

ama adımlarını RAB yönlendirir. 

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:9. 

Bir randevusuna yetişmek 
için acele etmekte olan bir öndere 
içinden gelen bir ses, "Dur ve o 
evin kapısını çal" dedi. Sese önce 
kulak vermek istemedi, ama 
içindeki ses giderek güçlendi. 
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Sonunda dönüp eve doğru 
yürüdü. Orada yardımına çok 
ihtiyacı olan bir imanlı buldu. 

Bir Hıristiyan, arkadaşını 
ziyaret etmek için acil bir istek 
duydu. Oraya vardığında 
arkadaşının intihar etmeye 
hazırlandığını gördü. Bu imanlı, 
arkadaşını Rab'be yöneltti ve bu 
sayede hayatını kurtardı. 

Bir adam öndere içinde 
yiyecek olan bir sepet verirken, 
"Rab bunu size vermemi söyledi" 
dedi. Önder ve karısı 
gereksinimlerini karşılaması için 
Tanrı'ya dua ediyorlardı, çünkü ne 
paraları ne de yiyecekleri vardı. 

Kutsal Ruh'la dolu olup 
O'nun yol gösterimini izlemeyi 
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öğrendikçe yaşam heyecan verici 
bir maceralar dizisi olabilir. 
Kutsal Ruh sizi büyük bir 
yararlılık ve bereket yaşamına 
yöneltecektir. 
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Yapmanız İçin 

9 Tanrı'nın durumlar ve izlenim-
ler aracılığıyla yol göstermesinin 
beş değişik örneğini okudunuz. 
Bu örnekleri temel alarak, bu tür 
bir yol gösterim hakkında ne 
söylenebilir? 

A. Genelde uzak durulması 
gereken bir şey hakkındadır. 

B. Kesindir ve sonuç Tanrı'ya 
onur getirir. 

C. Kolayca görmezlikten 
gelinebilir. 

D. Kişinin zaten yapmış olduğu 
planları onaylar. 
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9 Tanrı'nın durumlar ve izlenim-
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10 Kutsal Ruh'un size yol 
göstermesini istiyor musunuz? 
Kağıt kalemınız olsa sizin 
"Ruh'ta yaşamanız"a yardım 
edebilmesi için her gün 
atacağınız hangi adımların 
önüne bir X işareti koyarsınız? 

.... Kutsal Kitap'ı okuyup 
incelemek. 
.... Tanrı yolunda yürüyen 
öğretmenleri dinlemek. 
.... Ruhsal armağanları sınamak 
ve gerçek olanları kabul etmek. 
.... Tanrı görümler ya da rüyalar 
kullanırsa O'nun sesini 
duymak.  
(son seçim gelecek sayfada) 
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.... Tanrı size durumlar ve 
izlenimler aracılığıyla yol 
gösterirse O'nun uyarılarına ya 
da yol gösterimine itaat etmek. 
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10 Umarım hepsini 
işaretlemişsinizdir! 

..X. Kutsal Kitap'ı okuyup 
incelemek. 
..X. Tanrı yolunda yürüyen 
öğretmenleri dinlemek. 
..X. Ruhsal armağanları 
sınamak ve gerçek olanları 
kabul etmek. 
..X. Tanrı görümler ya da 
rüyalar kullanırsa O'nun sesini 
duymak. (son seçim gelecek 
sayfada) 
..X. Tanrı size durumlar ve 
izlenimler aracılığıyla yol 
gösterirse O'nun uyarılarına ya 
da yol gösterimine itaat etmek.  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Ders 5 

Kutsal Ruh 

Size Güç Verir 
“İlk öğrencilerinkine eşit güce 

sahip olabilir miyiz?” diye 
soruyorsunuz. Ben de, “Evet” 
diyorum. Evet dememin nedeni, 
benim de onlar gibi buna layık 
olmayışım ve onlar kadar 
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gereksinim içinde oluşumdur. 
Ben günümüzde, İncil yazıldığı 
ilk dönemlerdeki vaizlerden daha 
iyi vaizler olduğunu sanmıyorum. 
Onların bu güce ihtiyaçları vardı. 

Kutsal Ruh’un gücü olmadan 
hiçbir işe yaramayız. Hıristiyan-
lık, içinde Kutsal Ruh olmadan 
bir kabuk, güzel bir biçimdir, ama 
hayattan yoksundur, ölüdür. 
Sadece Kutsal Ruh, canlandıran 
kıvılcımı, yakan ateşi 
oluşturabilir. 

Bu güce çok fazla ihtiyacım 
varsa ve şartları yerine getirirsem 
Tanrı'nın bunu benden esirgemesi 
olası mıdır? Kutsal Kitap, vaadi 
almam için Tanrı’ya tam bir 
güven ve imanla yaklaşmam 
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gerektiğine ilişkin vaatler ve 
öğütlerle doludur. Tanrı’nın O’nu 
size vermeyeceğini söyleyen bir 
tek paragraf bile yoktur. 

Kurtarıcımız, bu armağanı 
bizim için satın aldığını kaydeder. 
Bu, müjdenin bütününün içinde 
var olan önemli bir parçadır. 
Orada olması tasarlanmıştır. 
Incil’den başka bir anlam 
çıkartılamaz. Armağan... sizin 
şimdi kullanmanız içindir! (Ward, 
1966, sf. 10, 12). 
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Çalışacağınız Konular 

• Birçok Amaç İçin Güç 
• Güç Vaadi 
• Vaadin Pentikost’ta Yerine 

Gelişi 
• İman Ettikten Sonraki Normal 

Deneyim 
• Kutsal Ruh’un Gücünün 
İşaretleri 
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Çalışma Hedefleri 

• Kutsal Ruh’un size verdiği 
gücün amacını açıklamak. 

• Kutsal Kitap’ın, Kutsal Ruh’ta 
vaftiz hakkında söylediklerini 
bildirmek. 

• Kutsal Ruh’un, inanlıların 
yaşamlarındaki varlığını 
gösteren işaretlerini 
söylemek. 
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BİRÇOK AMAÇ İÇIN GÜÇ 
Hedef: Kutsal Ruh'un gücü doğru 
biçimde kullanıldığında alınacak 
sonuçların neler olduğunu 
belirlemek. 

GÜCÜ NASIL 
KULLANABİLECEĞİNİZİ 
ÖĞRENİN 

Elektriğin kullanıldığı birçok 
yolu düşünün: İnsanlar elektrikle 
kentlerini aydınlatır, yemek 
pişirir, evlerini ısıtır, fabrikalarını 
işletir, her türlü makineyi 
çalıştırırlar. İnsan elektrik 
gücünü kullanmasını öğrendiği 
için eskiden imkânsız görünen 
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şeyleri yapabilmekte, aya bile 
gidebilmektedir. 

Kutsal Ruh yaşamınızı, 
elektrikten daha büyük bir güçle, 
O’nsuz yapılması imkânsız olan 
şeyleri yapma gücüyle doldurmayı 
istemektedir, ama sizin bunu 
nasıl kullanabileceğinizi 
öğrenmeniz gerektir. Bu güç 
doğru şekilde kullanıldığında 
Tanrı’ya yücelik ve yaşamınıza 
bereketler getirecektir. Yanlış bir 
şekilde kullanılan herhangi bir 
güç sorun getirecektir. 

Kaçınılması gereken üç hata: 

1) Bazı insanlar Kutsal Ruh'un 
gücünü oynanacak bir oyuncak 
gibi kullanmaktadır. 
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Korint kilisesinin sorunu 
buydu. Ruh’un gücüyle başka 
dillerde konuşmanın tadını o 
kadar çok çıkarıyorlardı ki, 
toplantılarında çok 
eğleniyorlardı. Kiliselerinde epey 
düzensizlik yaşanıyordu. 
Dışarıdaki kişiler onların deli 
olduklarını düşünüyorlardı. 
Pavlus onlara her şeyin uygun ve 
düzenli bir şekilde yapılması 
gerektiğini bildirdi. Kutsal 
Ruh’un gücünü insanlar Mesih’e 
sırtlarını çevirsinler diye değil, 
kurtulmaları için öğrenmeleri 
gerekmektedir. 
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2) Bazı insanlar Tanrı'ya yücelik 
vermek yerine kendilerine ilgiyi 
çekerler.  

Kutsal Ruh birisine hastaları 
iyileştirmek için iman verirse, bu 
onun, “Herkes bana baksın! Ben 
mucizeler yapıyorum! Benim çok 
gücüm var!” diye bağırması için 
değildir. Ya da Tanrı, peygamber-
lik armağanını vererek bir kişiyi 
kullanırsa bu onun, “Herkes beni 
dinlemeli! Ben bir peygamberim! Ne 
yapmanız gerektiğini öğrenmek 
istiyorsanız bana gelin” demesi için 
değildir. Böyle bir gurur birçok 
sorun yaratır. 

3) Bazı insanlar Kutsal Ruh'un 
kendileri için var olan gücünü 
kullanmazlar. 
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Bu en yaygın hatadır. Bazıları 
Ruh’un gücünün yanlış kullanıl-
dığını ya da taklit edildiğini 
görmüş olduklarından doğaüstü 
olan her şeyden korkmaktadırlar. 
Selanik kilisesinde bu sorun 
vardı. Pavlus onlara Tanrı’dan 
olup olmadık-larını görmek için 
ruhları sınamalarını ve sahte 
peygamber-likleri ya da Tanrı’nın 
işinin taklitlerini kabul etmeme-
lerini söyledi. Ama gerçek şeyi, 
taklitlerle birlikte atmamaları 
gerekiyordu. 

Ruh’u söndürmeyin. Peygamberlik 
sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi  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sınayın. İyi olana sımsıkı tutunun. 
Her çeşit kötülükten kaçının. 

1.Selanikliler 5:19-22. 

Kutsal Ruh’la dolu olmak, 
evinizde elektrik tellerinin olması 
gibidir. Karanlıkta oturup “Artık 
bizim de elektriğimiz var!” demeniz 
için eviniz tellerle donatılma-
mıştır. Işığı açın! Gücü kullanın! 
Tanrı’nın Elçilerin İşleri 
kitabında, Kutsal Ruh’un 
gücünün doğru kullanımı 
konusundaki kalıbını görüyoruz. 
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SİZİN İÇİN KALIP BUDUR 

Kutsal Ruh’un gücü, her tür 
suç ve yozlaşmayla dolu bir 
toplumda ilk Hıristiyanların 
yaşamlarını temizleyip arındırdı. 
Mesih’in uğruna dövülüp hapse 
atıldıklarında içsel bir sevinç ve 
esenlik onların ilahiler söyleyip 
Tanrı’ya şükretmelerine neden 
oldu. Tanrı’nın sevgisiyle dolu 
olarak kendilerine işkence 
edenleri bağışladılar ve onlar için 
dua ettiler. Burada doğru bir 
şekilde kullanılan gücü 
görüyoruz! 

Mesajları güçlüydü, çünkü 
imanları güçlüydü. Neden söz 
ettiklerini biliyorlardı. Mesihsiz 
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olan herkes kayıptır, ama İsa 
kendisine iman edenleri 
kurtaracaktır. Kendi yetenek-
lerinin ötesinde bir bilgelik, 
mantık ve cesaretle - kendilerini 
dinleyenleri gerçeğe ikna eden ve 
günahlı olduklarını görmelerine 
yardım eden bir güçle 
konuşuyorlardı. 

İmanları güçlüydü. Tanrı’nın 
kendileriyle birlikte olduğunu ve 
vaat etmiş olduğu gibi kendileri 
aracılığıyla etkin olacağını 
biliyorlardı. Bu yüzden İsa’nın 
isminde felçlilere yürümelerini 
buyurdular ve felçliler yürüdü. 
Dua ettiler ve bir şeyler oldu. 
Hasta insanlar iyileştiler. 
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Hapishane kapıları açıldı. Çok 
sayıda günahlı Tanrı’ya döndü. 

İlk Hıristiyanlar’daki bu güç 
onları, tıpkı İsa’nın söylemiş 
olduğu gibi tanıklar haline 
getirdi. Bütün komşularına 
İsa’dan söz etmek için cesarete ve 
büyük bir arzuya sahiptiler. 
Yerine getirmeleri gereken 
görevleri vardı. Cesaret, sevgi, 
geleceğe yönelik büyük hedefler 
ve Mesih’e tam bir adanmışlık 
onları kentten kente, ülkeden 
ülkeye götürdü. Kurtuluşun iyi 
haberini tüm dünyaya - her 
erkeğe, kadına ve çocuğa - 
bildirmeye azimliydiler. 

İlk kilisedeki gücün kalıbı 
budur. Öyleyse onların gücü 
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kendilerini dolduran ve onların 
aracılığıyla etkin olan Kutsal 
Ruh’un gücüydü. Tüm bunlar, 
Ruh’la dolu yaşamlarının 
sonucunda oluyordu. Kutsal 
Kitap onların deneyimlerini 
ayrıntılarıyla anlatır, çünkü 
günümüzde Hıristiyanlık için 
kalıp budur. 
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Yapmanız İçin 

1 Ruh’un gücünün ilk 
Hıristiyanlar’da doğurduğu 
sonuçların her birini seçin:  

korku 
iman 
mesaj 
endişe 
cesaret 

popülerlik 
iyileştirmeler 

hedef 
para 

iman etme 
sevgi 

    Ders 5 !247



1 Ruh’un gücünün ilk 
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GÜÇ VAADİ 
Hedef: Kutsal Kitap'ta Kutsal Ruh 
hakkında verilen tanımı bilmek. 

Vaftizci Yahya, İsa’nın Kutsal 
Ruh ve ateşle vaftiz edeceğini 
vaat etmişti. Bu, orada iman eden 
ve kendisi tarafından suda vaftiz 
edilen herkese verilen genel bir 
vaatti. 

Gerçi ben sizi tövbe için suyla 
vaftiz ediyorum, ama benden 
sonra gelen benden daha 
güçlüdür… O sizi Kutsal Ruh’la 
ve ateşle vaftiz edecek. 

Matta 3:11. 
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İsa, her çağdaki 
Hıristiyanlara yapmaları için 
büyük bir görev vermişti. Bunu 
kendi güçleriyle asla 
yapamayacaklarını biliyordu. Bu 
yüzden kendisini izleyenlere 
Kutsal Ruh’un gücünü alana dek 
beklemelerini ve bundan sonra 
kendisinin tanıkları olacaklarını 
söyledi. İsa’nın buyruğu ve vaadi 
kendisini izleyen herkes içindi. 

“Ben de Babam'ın vaat ettiğini 
size göndereceğim. Ama siz, 
yücelerden gelecek güçle 
kuşanıncaya dek kentte kalın.” 

Luka 24:49. 

“Yeruşalim'den ayrılmayın, 
Baba'nın verdiği ve benden 
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duyduğunuz sözün gerçekleşmesini 
bekleyin. 5 Şöyle ki, Yahya suyla 
vaftiz etti, ama sizler birkaç güne 
kadar Kutsal Ruh'la vaftiz 
edileceksiniz.”… “Ama Kutsal Ruh 
üzerinize inince güç alacaksınız. 
Yeruşalim’de, tüm Yahudiye ve 
Samiriye’de ve dünyanın dört bir 
bucağında benim tanıklarım 
olacaksınız.” 

Elçilerin İşleri 1:4-5,8. 
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Yapmanız İçin 

2 Kutsal Kitab’ınızda Elçilerin 
İşleri l:l-14’ü okuyun. 4, 5 ve 
8’inci ayetleri ezberleyin. 

Eğer henüz bir Kutsal Kitab’a 
sahip olma fırsatınız 
olmadıysa, bu ayetlere 
aşağıdaki internet adresinden 
ulaşabilirsiniz: 

http://www.bursakilisesi.com/
kutsalkitap/ 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3 Luka 24:49’da Kutsal Ruh 
nasıl tanımlanmıştır? 

a) Öğrenciler tarafından 
istenilen bir bereket, 

b) Kutsal yaşamın ödülü, 
c) Baba tarafından vaat 

edilen, 
d) Sadece bazı önderlere 

özgü bir vaat olarak 
tanımlanmıştır. 
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3 Luka 24:49’da Kutsal Ruh 
nasıl tanımlanmıştır? 

a) Öğrenciler tarafından 
istenilen bir bereket, 

b) Kutsal yaşamın ödülü, 
c) Baba tarafından vaat 

edilen, 
d) Sadece bazı önderlere 

özgü bir vaat olarak 
tanımlanmıştır. 
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4 Sizce Kutsal Kitap neden 
Kutsal Ruh’un vaftizinden bir 
“armağan” olarak söz 
etmektedir? 
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4 Sizce Kutsal Kitap neden 
Kutsal Ruh’un vaftizinden bir 
“armağan” olarak söz 
etmektedir? 

Kendi yanıtınız... Ben, Kutsal 
Ruh’u hak etmek için hiçbir 
şey yapmak zorunda olma-
dığımızı bilmemize yardım 
etmek için O’na armağan 
denildiğini söylerdim. Tanrı 
O’nu göndermeyi zaten vaat 
etmiştir. Bizim payımıza düşen 
O’nu kabul etmektir!  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VAADİN PENTİKOST’TA 
YERİNE GELİŞİ 

Hedef: Kutsal Ruh’un ilk 
Hıristiyanlar aracılığıyla etkin 
olduğunu gösteren kitabın ismini 
söylemek. 

İsa’nın izleyicileri vaat edilen 
Kutsal Ruh’u almak için ne 
yaptılar? On gün boyunca 120 
kişi birden dua edip bir şeylerin 
olmasını bekledi. Ve bir şey oldu! 
Pentikost Günü’nde bizim adına 
Pentikost deneyimi ya da Kutsal 
Ruh’un vaftizi dediğimiz 
armağanı aldılar. 
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Bunlar İsa'nın annesi Meryem, 
öbür kadınlar ve İsa'nın 
kardeşleriyle tam bir birlik içinde 
sürekli dua ediyordu. 

Elçilerin İşleri 1:14. 

“Pentikost Günü geldiğinde bütün 
imanlılar bir arada bulunuyordu. 
Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın 
esişini andıran bir ses geldi ve 
bulundukları evi tümüyle 
doldurdu. Ateşten dillere benzer 
bir şeylerin dağılıp her birinin 
üzerine indiğini gördüler. 
İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la 
doldular, Ruh'un onları 
konuşturduğu başka dillerle 
konuşmaya başladılar. 

O sırada Yeruşalim'de, dünyanın 
her ülkesinden gelmiş dindar 
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Yahudiler bulunuyordu. Hayret ve 
şaşkınlık içinde, ‘Bakın, bu 
konuşanların hepsi Celileli değil 
mi?’ diye sordular. ‘Nasıl oluyor 
da her birimiz kendi ana dilini 
işitiyor?’ Başkalarıysa, ‘Bunlar 
taze şarabı fazla kaçırmış’ diye 
alay ettiler.” 

Elçilerin İşleri 2:1-5,7-8,13. 

Bundan önce Petrus 
kendisiyle alay edilmesinden 
korkuyordu. Kutsal Ruh’un 
gücünü aldıktan sonra çok 
değişmişti. Ayağa kalkıp etkili bir 
vaaz verdi. Gördüklerinin 
Tanrı’nın vaadinin yerine gelişi 
olduğunu açıkladı. Tanrı, Ruhunu 
dökmüştü. 
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“Bunun üzerine Onbirler'le 
birlikte öne çıkan Petrus yüksek 
sesle kalabalığa şöyle seslendi: ‘Ey 
Yahudiler ve Yeruşalim'de bulunan 
herkes, bu durumu size 
açıklayayım. Sözlerime kulak 
verin. Bu adamlar, sandığınız gibi 
sarhoş değiller. Saat daha sabahın 
dokuzu! Bu gördüğünüz, 
Peygamber Yoel aracılığıyla 
önceden bildirilen olaydır: 

Son günlerde, diyor Tanrı,  
Bütün insanların üzerine  

Ruhum'u dökeceğim.  
Oğullarınız, kızlarınız 

peygamberlikte bulunacaklar.  
Gençleriniz görümler,  

Yaşlılarınız düşler görecek.’  
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...Onun sözünü benimseyenler 
vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin 
kişi topluluğa katıldı. 

Elçilerin İşleri 2:14-17,41. 

Bu noktadan itibaren 
Elçilerin İşleri, Kutsal Ruh’un 
Hıristiyanlar aracılığıyla 
çalışmasının bir kaydıdır: Kutsal 
Ruh onların tanıklık etmelerine, 
müjdeyi paylaşmalarına ve 
insanların Mesih’i tanımalarına 
yardım etti. 

    Ders 5 !261



Yapmanız İçin 

5 Hangi kitap Kutsal Ruh’un 
ilk Hıristiyanlar aracılığıyla 
nasıl etkin olduğunu bildirir? 
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5 Hangi kitap Kutsal Ruh’un 
ilk Hıristiyanlar aracılığıyla 
nasıl etkin olduğunu bildirir? 

Elçilerin İşleri kitabı  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6 Elçilerin İşleri 2.bölümü iki 
kez okuyun.  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İMAN ETTİKTEN 
SONRAKİ NORMAL 

DENEYİM 
Hedef: Kutsal Kitap'ın Kutsal 
Ruh’un vaftizini alma konusunda 
verdiği normal kalıbı görmek. 

Öğrenciler bütün inanlıların 
iman ettikten sonra Kutsal Ruh’la 
dolmasını bekliyorlardı. Petrus 
bunu açıklığa kavuşturmuştur. 

“Petrus onlara şu karşılığı verdi: 
‘Tövbe edin, her biriniz İsa 
Mesih'in adıyla vaftiz olsun. 
Böylece günahlarınız bağışlanacak 
ve Kutsal Ruh armağanını 
alacaksınız. Bu vaat sizler, 
çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi 
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için, Tanrımız Rab'bin çağıracağı 
herkes için geçerlidir.’” 

Elçilerin İşleri 2:38-39. 

Eğer yeni inanlılar Kutsal 
Ruh’un vaftizini iman 
ettiklerinde almamışlarsa onu 
alabilmeleri için birisi onlarla dua 
etti. 

“Yeruşalim'deki elçiler, Samiriye 
halkının, Tanrı'nın sözünü 
benimsediğini duyunca Petrus'la 
Yuhanna'yı onlara gönderdiler. 
Petrus'la Yuhanna oraya varınca, 
Samiriyeli imanlıların Kutsal 
Ruh'u almaları için dua ettiler. 
Çünkü Ruh daha hiçbirinin 
üzerine inmemişti. Rab İsa'nın 
adıyla vaftiz olmuşlardı, o kadar. 
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Petrus'la Yuhanna onların üzerine 
ellerini koyunca, onlar da Kutsal 
Ruh'u aldılar.” 

Elçilerin İşleri 8:14-17. 

Saul iman ettikten sonra Rab 
dua etmesi için Hananya’yı ona 
yolladı: 

“İsa, gözlerin açılsın ve Kutsal 
Ruh’la dolasın diye beni yolladı.” 

Elçilerin İşleri 9:17. 

Kornelyus ve ailesi müjdeyi 
duymuşlar, iman etmişler ve 
gerçeği kabul ettiklerinde 
kurtulmuşlardı. Petrus vaaz 
etmeyi bitirmeden onlar Kutsal 
Ruh’la dolmuşlardı. Efes’teki 
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inanlıların deneyimi farklı 
olmuştu. Günümüzdeki birçok 
Hıristiyan gibi, Tanrı’nın 
kendilerini Kutsal Ruh’la 
doldurmayı istediğini bile 
duymamışlardı. Pavlus onlara 
şöyle sordu: 

“İman ettiğiniz zaman Kutsal 
Ruh’u aldınız mı?” diye sordu. 
“Kutsal Ruh'un varlığından 
haberimiz yok ki!” dediler. Pavlus 
ellerini onların üzerine koyunca 
Kutsal Ruh üzerlerine indi ve 
bilmedikleri dillerle konuşup 
peygamberlik etmeye başladılar. 

Elçilerin İşleri 19:2,6. 

İlk kilisenin örneğine 
bakarak bir değerlendirme 
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yaptığımızda, Tanrı bütün 
çocuklarını Kutsal Ruh ve güçle 
doldurmayı istemektedir. Öyleyse 
Kutsal Ruh’u kim almıştır? 
Zengin ve fakirler, erkekler, 
kadınlar ve çocuklar; okuma 
yazma bilmeyenler ve iyi eğitim 
görmüş olanlar; dinsel önderler 
ve büyük bir günahtan daha yeni 
kurtarılmış olanlar ve birçok 
ulustan insanlar. Petrus, Romalı 
bir asker olan Kornelyus’un 
evinde şöyle demiştir: 

“Tanrı'nın insanlar arasında 
ayrım yapmadığını, ama 
kendisinden korkan ve doğru olanı 
yapan kişiyi, ulusuna bakmaksızın 
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kabul ettiğini gerçekten 
anlıyorum. 

Elçilerin İşleri 10:34,47. 
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Yapmanız İçin 

7 Kutsal Kitap’taki tanımı 
temel alarak, Kutsal Ruh’un 
vaftizi, 
a) Mesih’e iman ettikten 

sonra normal bir 
deneyimdir. 

b) uzun zamandır Hıristiyan 
olan kişiler içindir. 

c) belirli bir konuda eğitilmiş 
kişiler ve kilise önderleri 
içindir. 

d) Tanrı’nın bütün 
çocuklarına bir 
armağanıdır. 

e) kişi suyla vaftiz edilmeden 
önce gereklidir.  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7 Kutsal Kitap’taki tanımı 
temel alarak, Kutsal Ruh’un 
vaftizi, 

a) Mesih’e iman ettikten 
sonra normal bir 
deneyimdir. 

b) uzun zamandır Hıristiyan 
olan kişiler içindir. 

c) belirli bir konuda 
eğitilmiş kişiler ve kilise 
önderleri içindir. 

d) Tanrı’nın bütün 
çocuklarına bir 
armağanıdır. 

e) kişi suyla vaftiz edilmeden 
önce gereklidir.  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KUTSAL RUH'UN 
GÜCÜNÜN İŞARETLERİ 

Hedef: Kutsal Ruh'un gücünün 
birkaç belirtisini ve sonucunu 
söylemek. 

RUH’UN GÜCÜYLE  
BAŞKA DİLLERDE KONUŞMAK 

Pentikost’ta Kutsal Ruh 
geldiğinde gücünün birkaç 
belirtisini göstermişti. İnsanlar 
kuvvetli bir rüzgâr sesine benzer 
bir ses duymuşlar, ateşten diller 
görmüşler ve hiç öğrenmemiş 
oldukları dillerde konuşmuşlardı. 
Elçilerin İşleri kitabında, bu 
belirtilerden birinin - dillerde 
konuşmanın - diğerleri Kutsal 
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Ruh’u aldıklarında tekrarlan-
dığını görüyorsunuz. Kornelyus 
ve ailesi Kutsal Ruh’u böyle 
almışlardı. Aynı işaret Efes’te de 
tekrarlanmıştı. Deneyimleri 
kıyaslayın. 

İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la 
doldular, Ruh’un onları 
konuşturduğu başka dillerle 
konuşmaya başladılar. 

Elçilerin İşleri 2:4. 

Petrus daha bu sözleri söylerken 
Kutsal Ruh, konuşmayı dinleyen 
herkesin üzerine indi. Petrus'la 
birlikte gelen Yahudi imanlılar, 
Kutsal Ruh armağanının öteki 
uluslardan olanların da üzerine 
dökülmesini şaşkınlıkla 
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karşıladılar. Çünkü onların, 
bilmedikleri dillerle konuşup 
Tanrı'yı yücelttiklerini 
duyuyorlardı. O zaman Petrus, 
“Bunlar, tıpkı bizim gibi Kutsal 
Ruh'u almışlar. Suyla vaftiz 
olmalarına kim engel olabilir?” 
dedi. 

Elçilerin İşleri 10:44-47. 

Pavlus ellerini onların üzerine 
koyunca Kutsal Ruh üzerlerine 
indi ve bilmedikleri dillerle 
konuşup peygamberlik etmeye 
başladılar. 

Elçilerin İşleri 19:6. 

Kutsal Ruh’un gücüyle başka 
dillerde konuşmak Tanrı’nın, 
Kutsal Ruh’un bir kişiyi 
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doldurduğunu göstermek için 
seçtiği doğaüstü belirtidir. Hem 
İsa, hem de Pavlus, bilinmeyen 
dillerde konuşmanın bir belirti 
olduğundan söz etmişlerdir. 

İman edenlerle birlikte görülecek 
belirtiler şunlardır: …yeni dillerle 
konuşacaklar… 

Markos 16:17. 

Bilinmeyen diller imanlılar için 
değil, imansızlar için bir 
belirtidir.  

1.Korintliler 14:22. 

Dünyanın her yerindeki 
Hıristiyanlar, Kutsal Ruh’un bu 
olağanüstü armağanını sürekli 
olarak yaşamaktadırlar. 
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Genelde bu dil, orada 
bulunan kimse tarafından 
bilinmez. Ancak tıpkı 
Pentikost’ta olduğu gibi, Ruh 
birçok kez, konuşanın 
anlamadığı, ama dinleyenler 
arasında birilerinin anladığı bir 
dilde konuşmuştur. 

KUTSAL RUH’UN GÜCÜNUN  
DIĞER BELİRTİLERİ 

Kutsal Ruh’la doldukça bunu 
izleyen başka birçok belirtiyi 
göreceksiniz. Bunları okumuş-
tunuz: temiz bir yaşam, Tanrı’ya 
duyulan sevgi, cesaret ve Mesih’e 
tam bir adanmışlık. Bu gücün 
belirtileri, güçlü bir iman, etkili 
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dua, tanıklık ve vaazda 
görülmektedir. Tüm bu belirtileri 
de sonuçlar izler: insanların 
Mesih’e iman etmeleri, 
iyileşmeleri, Kutsal Ruh’ta 
vaftizler ve kilisenin büyümesi 
gibi... 

Kutsal Kitap, Pavlus’un 
Efes’teki inanlılar için duasını 
kaydeder. Siz de bu duayı 
kendinize mal edebilirsiniz: 

Baba'nın kendi yüceliğinin 
zenginliği uyarınca Ruhu'yla sizi 
iç varlığınızda kudretle 
güçlendirmesini ve Mesih'in iman 
yoluyla yüreklerinizde yaşamasını 
dilerim. 

Efesliler 3:16. 
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Tanrı sizi Ruhu aracılığıyla 
güçlendirdikçe, kötülüğü 
reddedebilir, acı çekmeye 
dayanabilir ve Rab’be hizmet edip 
tanıklıkta bulunabilirsiniz. 
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Yapmanız İçin 

8 Kutsal Ruh’un gücünün 
birkaç belirtisini gözden 
geçirmiştiniz. Bunlardan kaç 
tanesini söyleyebilirsiniz? 
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8. Başka dillerde konuşmak, 
Tanrı’ya adanmışlık, insanların 
Rab’be iman etmesi ve 
iyileşmeleri gibi en az üç 
tanesini söyleyebilmiş 
olduğunuzu umut ediyorum. 
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Ders 6 

Kutsal Ruh 

Sizi Doldurur 
Kutsal Ruh'un bize vaat 

edildiğini öğrendik. Bunu almaya 
ne zaman hazır oluruz? A. W, 
Tozer, Keys to the Deeper Life (Daha 
Derin Bir Yaşamın Anahtarları) adlı 
kitabında bize bir yanıt verir: 

    Ders 6 !282



İlk olarak, "Kutsal Ruh'la 
dolmanın mümkün olduğundan 
emin olmamız" gerektiğini 
söyler. Bunun garip ya da 
sıradışı bir şey olmadığına 
ikna olmamız gerekir. Bunun 
Tanrı'nın bir işi olduğuna, 
Mesih'in bizi kurtarmak için 
yapmış olduğu işten ötürü bize 
gelen bir armağan olduğunu 
görmeliyiz. Kutsal Kitap'ın, 
Kutsal Ruh'la dolma 
konusunda söylediklerini okur 
ve incelersek, imanımız 
güçlenecektir (sf. 26-27). 

Tozer ikinci olarak, Kutsal Ruh'la 
dolmayı arzulamamız gerektiğini 
söyler. 

"Tanrı'nın Ruhu'nun 
yaşamınızın Efendisi olmasına 
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izin vermeye gerçekten razı 
mısınız? Gurur, böbürlenme ve 
bencillikten vazgeçmeye razı 
mısınız? Tanrı'nın yazılı 
Sözü'ne itaat etmeye razı 
mısınız? Sınanmaya ve disiplin 
edilmeye razı mısınız?" diye 
sorar. 
Bu sorulara içten bir "Evet"le 

yanıt veremiyorsanız motivasyon-
larınızı gözden geçirin. Sadece 
güç ya da zaferin heyecanını 
istiyor olabilirsiniz. Ama eğer 
"Evet" yanıtı verebiliyorsanız, 
Kutsal Ruh'la dolmaya 
hazırsınızdır! 
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Çalışacağınız Konular 

• Başkaları Doluyorlar 
• Kutsal Ruh'u Sevinçle Davet 

Edin 
• İnanın ve Alın 
• Kendinizi Kutsal Ruh'a Teslim 

Edin 
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Çalışma Hedefleri 

• Kutsal Ruh'un armağanının 
bugün sizin için olduğuna 
ikna olmak. 

• Kutsal Ruh'u almanızın 
engellerini aşmak. 

• Kutsal Ruh'u nasıl 
alabileceğinizi bilmek. 

• Kutsal Ruh'a teslim olmanız 
gereken dört yolu açıklamak. 
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BAŞKALARI 
DOLUYORLAR 

Hedef: Kimin Kutsal Ruh'la 
dolacağını tanımlayan Kutsal Kitap 
ayetlerini incelemek. 

Tanrı'nın günümüzde "Kutsal 
Ruhu'nu bütün insanların 
üzerine" Pentikost Günü'nde 
olduğundan daha çok döktüğünü 
biliyor muydunuz? Yoel'in 
peygamberliği o zaman kısmen 
gerçekleşmişti, şimdi ise daha da 
büyük bir ölçüde gerçekleşmek-
tedir. 

‘Son günlerde, diyor Tanrı,  
Bütün insanların üzerine Ruhum'u 

dökeceğim.  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Oğullarınız, kızlarınız 
peygamberlikte bulunacaklar.  

Gençleriniz görümler,  
Yaşlılarınız düşler görecek.  

O günler kadın erkek  
Kullarımın üzerine Ruhum'u 

dökeceğim,  
Onlar da peygamberlik edecekler. 

Elçilerin İşleri 2:17-18. 

İ.S. (İsa’dan Sonra) 300 ile 
İ.S. 1900 yılları arasında bazı 
kişiler ve gruplar Kutsal Ruh'la 
vaftiz olmaya devam ettiler. 
Kuzey Afrika’daki kiliselerin 
lideri olan Augustine, Romalı 
Katolik önder Xavier, Avrupalı 
Hıristiyan reform hareketi olan 
Waldenseler, Alman Hıristiyan 
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reformcu Kont Zinzendorf, 
Amerikalı müjdeci Finney ve ilk 
Metodist ve Quakerler'in birçoğu 
pentikost deneyimi ve gücünü 
bizzat yaşadılar. 

1900 yılında Tanrı, Ruhu'nu 
dünyanın her yanındaki 
çocuklarının üzerine dökmeye 
başladı. Bundan sonra pentikost 
uyanışı büyüdü, Katolik, Luterci, 
Episkopal, Presbiteryen, Metodist 
ve Baptist gibi birçok değişik 
kiliseden binlerce Hıristiyan, 
Kutsal Ruh'la doldu. Bazıları, 
günümüzde (2015’te) dünyada 
600 milyondan fazla pentikostçu 
inanlı olduğunu hesap 
etmektedir! 
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Kutsal Ruh'la kimler 
dolmaktadır? Tanrı için acıkıp 
susayanlar. Birçokları duada daha 
çok zaman geçirebilmek için bazı 
öğünlerini yemezler. Ruhun açlığı 
bedenin açlığından çok daha 
önemli bir hale gelmiştir. 

Canım Tanrı'ya,  
yaşayan Tanrı'ya susadı. 

Mezmur 42:2. 

İsa ayağa kalktı, yüksek sesle 
şöyle dedi: "Bir kimse susamışsa 
bana gelsin, içsin... Bana iman 
edenin içinden diri su ırmakları 
akacaktır." Bunu, kendisine iman 
edenlerin alacağı Ruh'la ilgili 
olarak söylüyordu. 

Yuhanna 7:37-39. 
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Kutsal Ruh, kendisinin 
yaşamlarını yönetmesini isteyen 
insanları doldurmaktadır. Tanrı 
kendilerini seçmiş olduğu 
herhangi bir şekilde kullansın 
diye zihinlerini, duygularını, 
iradelerini ve bedenlerini O'na 
teslim ederler. 
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Yapmanız İçin 

1 Elçilerin İşleri 2:17'yi 
ezberleyin. 

‘Son günlerde, diyor Tanrı,  
Bütün insanların üzerine Ruhum'u 

dökeceğim.  
Oğullarınız, kızlarınız 

peygamberlikte bulunacaklar.  
Gençleriniz görümler,  

Yaşlılarınız düşler görecek. 

Elçilerin İşleri 2:17.  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KUTSAL RUH'U  
SEVİNÇLE DAVET EDİN 

Hedef: Kendinizi Kutsal Ruh'u 
almaya hazırlamak için gerekli 
adımları atmak. 

Çok sevdiğiniz bir 
arkadaşınızın sizi ziyarete 
geleceğini öğrendiğinizde ne 
yaparsınız? Evinizi temizleyip 
onu karşılamaya hazırlanırsınız. 
Arkadaşınız olan Kutsal Ruh, 
gelip sizi doldurmayı 
istemektedir. Salvation Army'nin 
(Kurtuluş Ordusu’nun) kurucusu 
General William Booth şöyle 
yazmıştı: 
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Kutsal Ruh'la vaftiz olmak 
üzere diz çökmeden önce 
ruhlarınızın, aradığınız Kutsal 
Ruh'un isteği ve amacıyla 
uyum içinde olmasına dikkat 
edin. Kendisi aracılığıyla 
Kutsal Ruh'un alınacağı 
iletişim kanalının açık 
olmasına özen gösterin. Bazı 
insanların evlerindeki 
musluktan suların akmadığını 
duydum. Musluğu devamlı 
açıyorlar, ama hiç su 
gelmiyordu. Depoda bol bol su 
vardı; borular, musluk, 
bağlantılar hepsi olması 
gerektiği gibiydi, ama hiç su 
gelmiyordu. Sonunda boruyu 
çıkarttılar ve içinden bir fare 
çıktı. Vermeyi ya da yapmayı 
reddettiğiniz, bir şeyden ötürü 
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kendinizi suçlu hissettiğiniz, 
ama bir türlü 
vazgeçemediğiniz bir şey, bir 
put boruyu tıkamışsa, musluğu 
açmanın, dua etmenin, ilahi 
söylemenin hatta inanmanın 
bile hiçbir faydası yoktur. Onu 
oradan çıkarın; onu rahat 
bırakmayın; ondan vazgeçin. 
Putlarınızı, engellerinizi ve 
sizi durduran şeyleri sonsuz 
bir yıkımla yok edin. Sizinle 
Tanrı arasında özgür bir 
iletişim olsun. Hepsini bırakın, 
dizlerinizin üzerinden 
kalkmadan bekleyin. Kutsal 
Ruh'u üzerinize sel gibi 
gelecektir; dünya O'nun 
gücünü hissedecek ve Tanrı 
bütün yüceliği alacaktır.  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Yapmanız İçin 

2 Tanrı size, Kutsal Ruh'la 
dolmanızı engelleyen bir şey 
olduğunu gösterdi mi? Eğer 
gösterdiyse şimdi onu itiraf 
edin. O'nu karşılamak için 
gerekli adımları atın. 

    Ders 6 !296



İNANIN VE ALIN 
Hedef: Kutsal Ruh armağanını 
imanla istemek ve almak. 

Kutsal Ruh'un vaftizini, 
kurtuluşu aldığınız gibi, imanla 
alırsınız. Yani sadece Tanrı'nın 
vaadine iman eder ve O'nun size 
sunduğu armağanı kabul 
edersiniz. Aşağıda iman edip 
almanıza yardım edecek vaatler-
den bazılarını göreceksiniz. 
Bunlar sizin içindir. Ezberleyin ve 
kendi kendinize tekrarlayın. 
Bunların gerçeğinin bilincine 
vardıkça Tanrı'nın sizin için olan 
armağanını kabul etmeniz kolay 
olacaktır. 
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"Dileyin, size verilecek; arayın, 
bulacaksınız; kapıyı çalın, size 
açılacaktır... Aranızda hangi 
baba, ekmek isteyen oğluna taş 
verir? Ya da balık isterse ona 
balık yerine yılan verir? Ya da 
yumurta isterse ona akrep verir? 
Sizler kötü yürekli olduğunuz 
halde çocuklarınıza güzel 
armağanlar vermeyi biliyorsanız, 
gökteki Baba'nın, kendisinden 
dileyenlere Kutsal Ruh'u vereceği 
çok daha kesin değil mi?” 

Luka 11:9,11-13. 

Tanrı'ya inanın. İstemekten 
korkmayın. Ve Kutsal Ruh'un 
gücü üzerinize geldiğinde 
korkmayın. Tanrı sizi seviyor. Siz 
O'nun çocuğusunuz. Siz Kutsal 
    Ders 6 !298



Ruh'u istediğinizde ö size zararlı 
olacak bir şey vermez. 

Tövbe edin, her biriniz İsa 
Mesih'in adıyla vaftiz olsun. 
Böylece günahlarınız bağışlanacak 
ve Kutsal Ruh armağanını 
alacaksınız. Bu vaat sizler, 
çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi 
için, Tanrımız Rab'bin çağıracağı 
herkes için geçerlidir.”  

Elçilerin İşleri 2:38-39. 

Biz, Tanrı'nın kendi sözünü 
dinleyenlere verdiği Kutsal Ruh'la 
birlikte bu olayların tanıklarıyız. 

Elçilerin İşleri 5:32. 
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Bir armağanı kabul etmek 
için onun sizin olduğuna 
inanırsınız, armağanı verene 
teşekkür eder ve onu almak için 
elinizi uzatırsınız. Onu alır ve 
kendinizin kılarsınız. Aynı 
şekilde de, Tanrı'nın vaadine 
inanırsınız. O'na gider ve O'nun 
size sunmuş olduğu armağanı 
istersiniz. Onun için Tanrı'ya 
teşekkür eder ve onu kendinizin 
olarak kabul edersiniz. Kutsal 
Ruh'un sizi doldurmak için 
geldiğine inanırsınız. O'na 
iradenizi, arzularınızı, 
isteklerinizi teslim eder ve O'nun 
hayatınızda ilk sırayı almasına 
izin verirsiniz. Siz bunu yaptıkça 
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O sizi dolduracaktır. Siz de bunu 
fark edeceksiniz. 

Sizden yalnız şunu öğrenmek 
istiyorum: Kutsal Ruh'u, Yasa'nın 
gereklerini yaparak mı, yoksa 
duyduklarınıza iman ederek mi 
aldınız?... Bizler vaat edilen Ruh'u 
imanla alalım diye, Mesih bizim 
için lanetlenerek bizi Yasa'nın 
lanetinden kurtardı. 

Galatyalılar 3:2,14.  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Yapmanız İçin 

3 Elçilerin İşleri 2:38-39; 
Elçilerin İşleri 5:32; Luka 11:9, 
11-13'ü ezberleyin. Bunları 
kendinize mal edin.  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KENDİNİZİ KUTSAL 
RUH'A TESLİM EDİN 

Hedef: Kutsal Ruh'a teslim 
olanlarda Ruh'un etkin oluşunun 
dört yoluna örnekler. 

Size yol gösterebilmesi, sizin 
aracılığınızla dua etmesi, tanıklık 
ederken size söyleyeceğiniz 
sözleri vermesi, kendisinin 
mucizeler yaratan gücüne 
inanmanız için size iman vermesi 
için Kutsal Ruh'un sizi 
doldurmasını istersiniz. Kutsal 
Ruh'la vaftiz, bu tür hayata bir 
başlangıçtır. Vaftizde bu işlerin 
hepsinin bir kısmını yaşarsınız. 
Kutsal Ruh'un vaftizi kendisi 
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aracılığıyla Ruh'la dolu, Ruh'un 
yönetiminde olan bir yaşama 
girdiğiniz bir kapı gibidir. 
Buradan girerken Kutsal Ruh'a, 
aklınızı, duygularınızı, iradenizi 
ve bedeninizi tamamen teslim 
edersiniz. 

Kutsal Ruh'la dolmak için 
dua edenler sık sık, bir teslimiyet 
ve Kutsal Ruh'un yönetimi ele 
alması için bir davet işareti olarak 
ellerini yukarıya kaldırırlar. 
Bazıları teslimiyetle ilgili ilahiler 
söylerken Ruh'la dolarlar. 
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Yapmanız İçin 

4 Kutsal Ruh'un yaşamınızda 
Kendi işini yapmasına izin 
vermek için O'na teslim 
etmeniz gereken dört şeyin 
neler olduğunu söyleyin. 

    Ders 6 !305



4 Kutsal Ruh'un yaşamınızda 
Kendi işini yapmasına izin 
vermek için O'na teslim 
etmeniz gereken dört şeyin 
neler olduğunu söyleyin. 

akıl 
duygular 

irade 
beden  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AKLINIZI TESLİM EDİN 

Kutsal Ruh, dua ve tanıklık 
etmenize yardım edebilmek için 
gelir. Bu yüzden dua etmeniz ya 
da hakkında Tanrı'ya şükretmeniz 
için belirli şeyleri aklınıza 
getirmesini bekleyebilirsiniz. 
Kutsal Ruh'a itaat edin. Siz bunu 
yaptıkça, O sizin aracılığınızla 
Kendi dilinde ya da Kendi seçtiği 
bir dilde dua edecektir. 

DUYGULARINIZI  
TESLİM EDİN 

Duygusal doğanız, sizin bir 
parçanızdır; onu Kutsal Ruh'a 
teslim edin. Dua ederken 
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içinizden ağlamak geliyorsa, 
gözyaşlarınızı tutmaya 
çalışmayın. Kutsal Ruh'un sizin 
içinizde bulmuş olabileceği bütün 
katılığı, kendi iradenizi, gururu, 
şüpheyi ve Tanrı'ya karşı direnişi 
karmasına izin verin. Size 
günahınızı göstermesine, sizi 
temizlemesine ve istediği gibi 
yapmasına izin verin. Günah 
içinde kaybolmuş olan 
arkadaşlarınız, sevdikleriniz ya da 
müjdeyi hiç duymamış olan 
milyonlarca insan için ağlayın. 
Bu, insanların kurtuluşu için 
Kutsal Ruh'un sizin içinizdeki 
işidir. Kutsal Ruh sizi 
doldurduğunda, size öylesine çok 
sevgi verecektir ki, bütün 
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ruhunuzla Tanrı'ya tapınacak ve 
O'nu öveceksiniz. Ya da öylesine 
mutlu olacaksınız ki, sevinçle 
gülmek isteyeceksiniz. Kendinizi 
tutmayın ve Kutsal Ruh'tan gelen 
bu sevgi ve sevinci dile getirin. 

Sözle anlatılamayacak yüce bir 
sevinçle coşuyorsunuz. 

1.Petrus 1:8. 

Tanrı'nın Egemenliği... doğruluk, 
esenlik ve Kutsal Ruh'ta sevinçtir. 

Romalılar 14:17. 

Ancak, Tanrı'nın 
bereketlerinin farklı insanlara 
farklı şekillerde geldiğini 
hatırlayın. Bazı insanlar Kutsal 
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Ruh'la dolduklarında hiçbir 
büyük his hissetmezler. Bu 
yüzden bu konuda 
endişelenmeyin ya da kendinizi 
duygusal bir konuma sokmaya 
çalışmayın. Benjamin A. Bauer 
şöyle diyor: 

Kutsal Ruh'un üzerinizdeki 
gücü, içinizdeki duyguların 
miktarıyla değil, içinizdeki 
imanla ölçülür. Kutsal Ruh'un 
gücü fiziksel benliğinizde bir 
damla bile duygu yaratmadan 
etkin oluyor olabilir. Ama 
Ruh'la dolu olan bir kişi her 
zaman iman ve sevgiyle dolu 
olacaktır. 
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İRADENİZİ  
TESLİM EDİN 

Kutsal Ruh'u yaşamınızı 
tamamen yönetimi altına alması 
için davet ettiniz. O'nun bunu 
nasıl yapması gerektiği hakkında 
O'nunla tartışmaya başlamayın. 
Başka birisinin yaşamış olduğu 
bir deneyimin aynısını yaşamak 
için ısrar etmeyin. O'nun size 
vermek istediği şeyi kabul edin. 
Bazı insanlar bunun kendilerini 
akılsız göstereceğinden 
korktuklarından Tanrı'nın gücüne 
karşı koyarlar. Ya insanlar sizi 
eleştirirlerse? İnsanlar İsa ve 
Pavlus'un deli olduğunu ve 
Pentikost günündeki inanlıların 
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sarhoş olduklarını söylemişlerdi. 
Benliğe bağlı iradenizi bırakın ve 
Tanrı'nın Kendi yolunu 
gerçekleştirmesine izin verin. 

BEDENİNİZİ  
TESLİM EDİN 

Kutsal Ruh, aklınız ve 
duygusal doğanızın yanı sıra 
bedeninizi de dolduracaktır. 
Kutsal Ruh'un gücünü almak için 
dua ettiniz; bunun gerçek 
olduğunu bilmeniz için sizin bu 
gücü hissetmenize izin verebilir. 

İnsanlar, tıpkı Kutsal Kitap 
zamanlarında olduğu gibi, Kutsal 
Ruh'un gücüne fiziksel olarak 
farklı şekillerde yanıt verirler. 
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Musa çok titremişti. Daniel ölü 
gibi yere düşmüştü. Davut, 
Rab'bin sandığının önünde 
sevinçle dans etmişti. Sakat adam 
iyileştikten sonra sevinçle 
sıçramıştı. Pentikost Günü'nde, 
orada toplanmış olan grup, Kutsal 
Ruh dillerinin yönetimini ele alıp 
onlara söyleyecekleri sözleri 
verdiğinde dillerde konuşmuştu. 

Kutsal Ruh, dilin bütün 
organlarımız içinde kontrol 
edilmesi en zor olanı olduğunu 
söylemiştir. Söylemememiz 
gereken şeyleri söylemekte hızlı, 
söylememiz gereken şeyleri 
söylemekte yavaşızdır. Bu yüzden 
dilimizi Kutsal Ruh'a teslim eder 
ve Tanrı'nın yüceliği için 
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kullanmasını isteriz. Kutsal Ruh 
dilimizin yönetimini ele alarak ve 
bize dua edip Tanrı'ya şükrede-
bileceğimiz yeni bir dil vererek 
onları kabul ettiğini bildirir. 

İnsanlar Kutsal Ruh'un bu 
işini birkaç değişik yolda alırlar. 
Bazıları birden bire hiçbir sorun, 
çaba ya da kuşku olmadan başka 
bir dili ana dilleri gibi konuşmaya 
başlar. Ses organlarını sadece 
Kutsal Ruh'a teslim ederler. 

Diğerleri kendilerini Kutsal 
Ruh'un gücüne yavaş yavaş teslim 
eder. Bazıları kendi dillerinde 
konuşmayı sürdürebilmek için 
kekeler ve mücadele verir. 
Bazıları konuşmayı öğrenen 
çocuklar gibi, Kutsal Ruh'un 
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kendilerine verdiği bir ya da iki 
heceyi ya da sözleri tekrarlayıp 
durur. Ama dua ettikleri her 
zaman Ruh'a kendilerini teslim 
etmeyi öğrendikçe Kutsal Ruh, 
dillerinin yönetimini eline alır ve 
onlar aracılığıyla akıcı bir şekilde 
konuşur. 

Kutsal Ruh, anlamadıkları 
belirli bir sözcüğü ya da 
sözcükleri konuşmaları için 
onlara güçlü bir istek verir. 
İmanla Ruh'un bu yönetimini 
kabul edip bu sözleri söylerler. 
Onlar bunu yaptıkça, Kutsal Ruh 
o kişinin başka bir dilde 
konuşmasını sağlar; bunu artık 
kafalarından geçen sözcüklerle 
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değil, direkt, doğaüstü güç 
aracılığıyla gerçekleştirir. 

Aşağıda Robert W. 
Cunningham'ın Hindistan'da 
Rab’be hizmet ederken yaşadığı 
deneyimin bir özetini 
bulacaksınız: 

Tanrı'yı övüyor ve, "Sana 
yücelik olsun, ey Tanrı" 
diyordum. Birden bire Tanrı, 
"Beni gerçekten övmüyor ve benim 
yüceliğim için dua etmiyorsun. 
Yaptıklarını, benim yüceliğimi 
gerçekten istediğin için değil, 
Kutsal Ruh'la vaftiz olmak 
istediğin için yapıyorsun" der 
gibiydi. Toplantıya döndüm ve 
hemen bana öğrettiği şekilde 
dua etmeye başladım. "Ey 
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Tanrım, burada, bu toplantıda, 
çocuklarının her birinde ve bende 
Sen yücel." 

Bütün içtenliğimle bu şekilde 
dua ederken derin bir üzüntü 
ruhu beni kavradı. Farklı bir 
ruhun etkisiyle, Tanrı 
yüceltilmeye layıkken, O'nun 
gerektiği gibi sevilmediğinden 
ve yüceltilmediğinden ötürü 
ağlamaya başladım. 

Tanrı'nın yüceliği için gelen 
kıskançlık ve yakıcı arzudan 
sonra olağanüstü bir sevinç ve 
özgürlük geldi. Kendimi 
Tanrı'nın sevgisinin 
merkezinde ve beni tutan her 
şeyden özgür kılınmış 
hissettim. Bunun sevinciyle 
güldüm; kuşkularım ve 
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korkularıma güldüm, ruhumun 
düşmanlarına güldüm ve bana 
saldıran her endişeyi yenen 
zaferin sevinciyle güldüm. 

Uzun bir süre boyunca Kutsal 
Ruh bana, Kendi kutsallığı, 
adaleti, doğruluğu ve 
iyiliğinden ötürü O'nu övmeyi 
öğretti. Bundan sonra bana 
yüreğinin arzusunun Kendi 
egemenliğinin gelmesi 
olduğunu öğretti. Ruh'un 
Mesih'in Kral olarak 
taçlandırılmasını ne kadar 
istediğini bir bilsek! 

Bana öğrettiği bir sonraki 
ders, Tanrı'nın gökyüzünde 
olduğu gibi yeryüzünde de 
Kendi egemenliğinin 
gerçekleştirilmesine dair derin 
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arzusuydu. Benimle kişisel 
olarak ilgilenmeye başladı. 
Bana bedenimin bütün 
üyelerinin, tüm bedenimin, 
Kendi zaferi için yaratıldığını 
gösterdi. 

Bütün bunlar bedenimde 
olağanüstü Gücün etkisi 
varken oldu... Bilgelik dolu 
Güç... Sonsuz Güç... Buna 
karşın, irademin önünde 
duran, ama iradem işbirliği 
yapmadıkça arzularını 
gerçekleştirmeyi reddeden 
Güç... 

Bundan sonra Mesih'i 
yüceltmek için konuşmamı 
beklediğini bana çok açık bir 
şekilde bildirdi. Dünyanın 
günahını kaldıran Tanrı 
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Kuzusu, İyileştiren, Ruh ve 
ateşle vaftiz Eden ve gelecek 
Kral olan Mesih'i yaşamımla 
yüceltmemi istiyordu. 

Bundan sonra, kendisi 
sözcükleri verdikçe O'nun 
aracılığıyla konuşmak için 
dilimi kullanmak istediğini 
bana bildirdi. Bunu yaptıkça O 
benim aracılığımla bilmediğim 
ve anlamadığım bir dilde 
konuştu. Neden? Bilmiyorum. 
Bildiğim tek şey, Kutsal 
Ruh'un Tanrı'nın gizlerinden 
söz etmek için dilimi 
kullandığını bana 
hissettirdiğiydi. Bedenim Rab 
için bir tapınaktır. Rab bu 
tapınağı Kutsal Ruh'la 
doldurmak istiyor. Tapınağı 
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doldurduktan sonra bir belirti 
olarak ağzımdan çıkan sözleri 
kendi yüceliği için kullanması 
çok anlamlıdır. 

Hiçbir yaprağı birbirine 
benzer yapmayan Tanrı, sizi 
Kendi seçtiği şekilde Kutsal 
Ruh'la dolduracaktır. Bazıları 
Mesih'e iman ettikten hemen 
sonra Kutsal Ruh'la dolarlar. 
Bazıları Kutsal Ruh'u almadan 
önce uzun süre dua ederler. 
Bazıları ise Kutsal Ruh'u 
aldıklarında sunağın önünde diz 
çökmüş olurlar. Kimileri 
oturuyor ya da ayakta duruyor 
olabilir. Kimileri ise Tanrı için 
içlerinde aniden büyük bir sevgi 
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selinin aktığını hissedebilir. 
Kutsal Ruh'la dolarak Tanrı'yı 
övüyor, ilahiler söylüyor, Kutsal 
Kitap'ı okuyor ya da işlerini 
yapıyor olabilirler.  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Yapmanız İçin 

5 Kutsal Ruh'la dolu olmaya 
ilişkin bazı örnekler ve Kutsal 
Kitap ayetlerini incelediniz. 
Bunları temel alarak, Tanrı'nın 
insanları Ruh'la doldurma 
biçimi hakkında neler 
söylenebilir? 

a) Herkes Kutsal Ruh'la 
aynı şekilde dolar. 

b) Tanrı her kişiyi Kendi 
seçtiği biçimde 
doldurur. 

c) Belirli bir dinsel törenin 
ya da yöntemin 
izlenmesi gerektir. 
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5 Kutsal Ruh'la dolu olmaya 
ilişkin bazı örnekler ve Kutsal 
Kitap ayetlerini incelediniz. 
Bunları temel alarak, Tanrı'nın 
insanları Ruh'la doldurma 
biçimi hakkında neler 
söylenebilir? 

a) Herkes Kutsal Ruh'la 
aynı şekilde dolar. 

b) Tanrı her kişiyi Kendi 
seçtiği biçimde 
doldurur. 

c) Belirli bir dinsel törenin 
ya da yöntemin 
izlenmesi gerektir.  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6 Çalıştığınız dört yolda 
Kutsal Ruh'un işini gördünüz 
ya da yaşadınız mı? Eğer 
yanıtınız evetse, aşağıdaki 
sözler için kısa bir tanımı 
defterinize yazın. 

a) Akıl 
b) Duygular 
c) İrade 
d) Beden 
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6 Çalıştığınız dört yolda 
Kutsal Ruh'un işini gördünüz 
ya da yaşadınız mı? Eğer 
yanıtınız evetse, aşağıdaki 
sözler için kısa bir tanımı 
defterinize yazın. 

a) Akıl 
b) Duygular 
c) İrade 
d) Beden 

Kendi tanımlarınız. Bu 
alanlardan herhangi birinde 
kendinizi Kutsal Ruh'a teslim 
etmediyseniz, bu adımı şimdi 
atın!  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Belki Kutsal Ruh'la döldünüz, 
ama O'nunla dolmayı istediğiniz 
kadar dolu değilsiniz. İlk 
Hıristiyanların yaptığını yapın: 
O'nun sizi yeniden dolu dolu 
doldurmasına izin verin. "Ruh'la 
dolmayı sürdürün." 

Başkalarının Kutsal Ruh'la 
nasıl dolduklarını gördükçe 
Tanrı'nın kimseyi kayırmadığının 
bilincine varırsınız. Tanrı 
başkaları için yaptığı şeyleri sizin 
için de yapacaktır. Mesih'e ne 
zamandır iman ettiğiniz, nerede 
olduğunuz ve ne yaptığınız 
önemli değildir. Önemli olan 
tutumunuz, Tanrı'ya olan açlık ve 
susuzluğunuz, O'na itaat etme 
konusundaki istekliliğiniz ve 
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O'nun vaadini tutacağı 
konusundaki imanınızdır. 
Kendinizi O'na teslim edin ve sizi 
olduğunuz yerde doldurmasına 
izin verin. 

Öğrendiklerinizi uygulamaya 
koydukça Tanrı sizi 
bereketleyecektir. Sizin için şu 
şekilde dua ediyoruz: 

Bunu işittiğimiz günden beri biz 
de sizler için dua etmekten, tam 
bir bilgelik ve ruhsal anlayışla 
Tanrı'nın isteğini bütünüyle 
bilmenizi sağlamasını dilemekten 
geri kalmadık. Rab'be yaraşır 
biçimde yaşamanız, O'nu her 
yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte 
meyve vererek Tanrı'yı tanımakta 
ilerlemeniz için dua ediyoruz. Her 
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şeye sevinçle katlanıp 
sabredebilmeniz için O'nun yüce 
gücüne dayanarak bütün kudretle 
güçlenmenizi diliyoruz. 

Koloseliler 1:9-11. 
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Yapmanız İçin 

7 Şimdi dua etmeye başlayın. 
Ezberlediğiniz vaatleri aktarın. 
Bunlar için Tanrı'ya teşekkür 
edin. Ruhu'nu yolladığı için 
Tanrı'ya teşekkür edin. Kutsal 
Ruh'u içinize davet edin. 
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Şimdi ikinci üniteyi 
bitirdiğinize göre, öğrenci 
raporunuzda ÜNİTE İKİ için 
olan soruları yanıtlamaya 
hazırsınız. 

1. Öğrenci raporunuzu 
aşağıdaki adresten isteyin: 
http://tinyurl.com/yardimsever2 

2. Önceki dersleri gözden 
geçirin. 

3. Öğrenci raporunuzdaki 
sorularını yanıtlayın ve geri 
gönderiniz..  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Tebrikler! 
Yardımsever Arkadaşınız adlı 

bu kursu çalışmayı bitirdiniz. Bu 
derslerin, Kutsal Ruhun kim 
olduğunu ve sizin yaşamınızda 
nasıl etkin olabileceğini 
anlamanıza yardım etmiş 
olduğunu umut ediyorum. Kutsal 
Ruh'un sizi doldurmasına ve size 
yol göstermesine izin verdikçe 
Tanrı sizi bereketlesin. 
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Son Bir Söz 

Bu özel bir kitaptır, çünkü 
sizinle ilgilenen insanlar 
tarafından yazılmıştır. Bu kişiler, 
dünyadaki hemen hemen herkesi 
rahatsız eden soru ve sorunlara 
iyi yanıtlar bulmuş mutlu 
insanlardır. Bu mutlu insanlar, 
Tanrı'nın, buldukları yanıtları 
başkalarıyla paylaşmalarını 
istediğine inanıyorlar. Kendi soru 
ve sorunlarınızı yanıtlamak ve 
hayatta kendiniz için en iyi yolu 
bulmak için önemli bazı bilgilere 
ihtiyacınız olduğuna inanıyorlar. 

Bu kitabı size bu bilgileri 
sağlamak için yazdılar. Bu kitabın 
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şu temel gerçekler üzerine 
yazılmıştır: 

• Bir Kurtarıcı'ya ihtiyacınız 
vardır. Romalılar 3:23 ve 
Hezekiel 18:20'yi okuyun. 

• Siz kendi kendinizi 
kurtaramazsınız. 1.Timoteyus 
2:5 ve Yuhanna 14:6'yı 
okuyun. 

• Tanrı dünyadaki insanların 
kurtulmalarını istemektedir. 
Yuhanna 3:16-17'yi okuyun. 

• Tanrı, kendisine iman 
edenlerin hepsini kurtarması 
için İsa'yı hayatını vermek 
üzere gönderdi. Galatyalılar 
4:4-5 ve 1.Petrus 3:18'i 
okuyun. 
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• Kutsal Kitap bizlere kurtuluş 
yolunu gösterir ve bizlere 
Hıristiyan yaşamında nasıl 
büyüyebileceğimizi öğretir. 
Yuhanna 15:5, Yuhanna 10:10 
ve 2.Petrus 3:18'i okuyun. 

• Sonsuzluğu nerede 
geçireceğinize kendiniz karar 
verirsiniz. Luka 13:1-5, Matta 
10:32-33, Yuhanna 3:35-36'yı 
okuyun. 
Bu kitap size sonsuzluğu 

nerede geçireceğinize nasıl karar 
verebileceğinizi söylemekte ve bu 
kararınızı dile getirebilmeniz için 
size fırsatlar vermektedir. Ayrıca 
bu kitap diğer kitaplardan 
farklıdır, çünkü size onu 
hazırlayan insanlarla iletişime 
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geçme fırsatını vermektedir. Eğer 
sormak istediğiniz sorular varsa 
ya da düşüncelerinizi açıklamak 
istiyorsanız onlara yazabilirsiniz. 

Dua ya da bilgi istemek için 
de yazabilirsiniz.  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BİLGİ İSTEME 

Türkiye’deki ICI bürosu, size 
diğer kurslar hakkında bilgi 
vermekten mutluluk duyacak-
lardır. Bu bilgileri istemek için 
aşağıdaki boşlukları kullanabilir-
siniz.  ..........................................
....................................................
.................................................... 

Yerel ICI Bürosu Adresi: 
ICI 

P.K. 33 Bakırköy / İstanbul  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EN BUYUK OLAN  
HERKESİN HİZMETKÂRI 

OLANDIR 

Hizmet etmek Tanrı'nın 
sürekli sevgisine karşılık olarak 
kendi sevgimizin dışavurumudur. 
ICI kursları, sizin etkin ve hoşnut 
edici bir hizmetkar olabilmeniz 
için Rab'bin araçlarından biridir. 

Kurslarımızı kullanmak, 
düzenli bir Kutsal Kitap çalışma 
sistemi oluşturacak ve ruhsal 
gerçekleri daha iyi anlamanıza 
yardımcı olacaktır. 

Rab'le yaşamaya başlamak 
için Hıristiyan Yaşamı 
Programı'nın sunduğu kurslara 
katılmanızı öneririz. 
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Hıristiyan Yaşamı 
Programı'ndaki kurslardan 
bazıları şunlardır: 

İSA O'DUR 
KUTSAL KİTAP'INIZ 

NEYE İNANIYORUZ? 
YUHANNA'NIN MÜJDESİ 

YENİ YAŞAMINIZ 
DUA ETTİĞİNİZDE 
EVLİLİK VE YUVA 

Bu kurslar hakkında daha 
ayrıntılı bilgi istiyorsanız isteme 
adresine yazın  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YARDIMSEVER 
ARKADAŞINIZ 

•Kutsal Ruh'un nasıl sizin 
arkadaşınız olduğunu, 
•İnsanların neden 'bilinmeyen 
dillerde' konuştuklarını, 
•Kimin Kutsal Ruh'la 
dolabileceğini bilmek ister 
misiniz? 

Yanıtınız "Evet" ise, 
Yardımsever Arkadaşınız adlı kitap 
tam size göre! Binlerce kişi bu 
dersleri çalışmaktan büyük zevk 
almıştır. Yaşamları ruhsal açıdan 
zenginleşmiştir. Sizin yaşamınızı 
da zenginleştirmesi en büyük 
dileğimizdir. 
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Bu kitap, öğrenmeyi 
kolaylaştıran ilginç bir kendi 
kendine çalışma yöntemi kullanır. 
Bütün yapmanız gereken 
talimatları izlemek ve kendinizi 
sınamaktır. 

Bu simge bir etüt dizisinin 
kılavuzudur. Hıristiyan Yaşamı 
dizisi, her biri altı kurstan 
oluşan, üç üniteye ayrılmıştır. 
Yardımsever Arkadaşınız adlı 
kitap, Ünite 2'nin 2'nci kursudur. 
Kursları doğru sıralamasına göre 
etüt etmek size daha çok 
yardımcı olacaktır. 

L3230E-93 
ISBN 975-8318-28-4
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