
 

 136 

7 

 
HEP YANINIZDA OLAN: 

KUTSAL RUH 

Şimdi kendi kendinize, "Mesih inanlısı hayatı 
çok zor gözüküyor. Uygulayıp 
uygulayamayacağımı bilmiyorum. Yapmam 
gereken o kadar çok şey var ki, bunları yapmak 
bir yana, hepsini aklımda bile tutamam" 
diyorsunuzdur. 

Cesaretiniz kırılmasın. Tanrı hiçbir zaman sizin 
O’nun yardımına ihtiyaç duymayan bir imanlı 
olmanızı tasarlamadı. Hatta Tanrı, Kutsal 
Ruhu’nun gücü aracılığıyla içinizde yaşamaya 
geldi! Yalnız değilsiniz! 

Bazı insanlar, Mesih inanlısı olmanın sadece bir 
sürü yeni kural öğrenmek olduğunu sanırlar. 
Ama yanlış düşünürler. Mesih inanlısı yaşamı, 
yerine getirmeniz gereken bir dizi kural değildir. 
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Sizin iyi olma çabalarınıza bağlı değildir. 
Tanrı’dan gelip içinizden fışkıran ve dışarıya 
dökülen yeni bir yaşamdır. 

Evet, harikulade bir Yardımcınız var! Bu ders 
O’nun kim olduğunu ve size nasıl yardım 
ettiğini açıklayacaktır. 

 
Bu derste şunları inceleyeceksiniz... 

A. Kutsal Ruh Yardımcınız’dır  
B. Kutsal Ruh’un Ürünü  
C. Kutsal Ruh’un İzinde Yürümek  
D. Kutsal Ruh’un İçinizdeki Gücü  
E. Kutsal Ruh’un Armağanları 

Bu ders şunlan yapmanıza yardımcı 
olacaktır... 

• Tanrı’nın O’nun için yaşamanız 
konusundaki yardımını açıklamak. 

• Kutsal Ruh’un yaşamınızda çalıştığı 
çeşitli yolları tanımlamak. 
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• Kutsal Ruh’un gücünü şahsen yaşamak. 

A. KUTSAL RUH 
YARDIMCINIZ’DIR 

Hedef 1. Tanrı’nın Kutsal Ruh’u neden size 
yardım etmesi için gönderdiğini anlamak. 

Tanrı, İsa Mesih’in yaşamı ve ölümü aracılığıyla 
kurtuluşunuz için gereken her şeyi sağladı. 
Ayrıca yeni yaşamınızı yaşamanız için 
gerekenleri de sağladı. Tanrı bunu Kutsal 
Ruhu’nu göndererek yapmıştır. 

Kutsal Ruh, aynı anda her yerde olabilir. İsa 
yeryüzündeyken, sadece bir tek yerde 
olabiliyordu. Cennete döndüğünde, içimizde 
yaşaması, bize yol göstermesi ve sorunlarımızda 
bize yardım etmesi için Kutsal Ruhu’nu 
gönderdi. 

Yuhanna 14:16, 26 Ben de Baba’dan 
dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle 
birlikte olsun diye size başka bir 
Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. 
Ama Baba’nın benim adımla 
göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size 
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her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi 
size hatırlatacak. 

Yapmanız için... 
1 Tanrı’nın her zaman sizinle birlikte olması 

için yolladığı yardımcı, 
a) kilisenin vaizidir. 
b) Kutsal Ruh’tur. 
c) çevrenizdeki kilisenin önderidir. 

2 Mesih inanlısı hayatı, 
a) itaat etmeniz gereken bir dizi kuraldan 

ibarettir. 
b) sürekli iyi olmaya çalışmanızdır. 
c) Mesih’e benzemek için çok 

uğraşmanızdır. 
d) Kutsal Ruh’un içinizde yaşamasıdır. 

3 Tanrı’nın Kutsal Ruh’u göndermesinin 
nedeni, 
a) size yardım etmesi için Kutsal Ruh’a 

ihtiyacınız olmasıdır. 
b) İsa’nın Cennet’e dönmesidir. 
c) Kutsal Ruh’un aynı anda her yerde 

olabilmesidir. 

B. KUTSAL RUH’UN ÜRÜNÜ 

Hedef 2. Ruh’un ürününü tanımlamak 



 

 140 

Kutsal Ruh’un hayatınızdaki varlığı, Ruh’un 
ürünü adı verilen sonuçları doğurur, önce size 
doğru olanı yapma arzusu verir, sonra da bunu 
yapma gücünü. O’nun size yol göstermesine ve 
size bu şekilde yardım etmesine izin verdikçe O 
sizin içinizde İsa Mesih'in karakterini geliştirir. 
İyi tutumlarınız, konuşmalarınız ve 
davranışlarınız bir Tanrı çocuğu olduğunuzu 
gösterir. Aileniz ve dostlarınız sizin yanınızda 
olmaktan hoşlanacaklar, ama en önemlisi, bu 
Ruh’un ürünü göksel Babanız’ı hoşnut 
edecektir. 

Galatyalılar 5:22-23 Ruh’un ürünüyse 
sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, 
bağlılık, yumuşak huyluluk ve 
özdenetimdir. 

Yuhanna 15:8 Babam çok meyve 
vermenizle yüceltilir. 
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Yapmanız için... 
4 Kutsal Ruh’un "ürünü," 

a. İsa Mesih’in Müjdesi’ni duyan insanlar 
anlamına gelir. 

b. Kutsal Kitap’ta bulduğumuz ruhsal 
gerçekler anlamına gelir. 

c. Ruh tarafından üretilen iyi karakter 
özellikleri anlamına gelir. 

5 Galatyalılar 5:22-23’ü birkaç kez okuyun. 

C. KUTSAL RUH’UN İZİNDE 
YÜRÜMEK 

Hedef 3. "Ruh'ta yürüme"ye bir örnek 
vermek. 

Kendi yolumuzu izlemeyi istememiz bizim için 
doğaldır. İnsan doğası buna yatkındır. 
Yapmamız gereken şeyi yapmak yerine 
canımızın istediği şeyi yapmayı isteriz. Bu 
yüzden, bizi Tanrı’nın isteğini yapmaya teşvik 
eden ve yol gösteren Kutsal Ruh’un içimizdeki 
sesini dinlememiz gerekmektedir. 

Galatyalılar 5:16, 25 Şunu demek 
istiyorum: Kutsal Ruh’un yönetiminde 
yaşayın. O zaman benliğin tutkularını 
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asla yerine getirmezsiniz. Ruh sayesinde 
yaşıyorsak, Ruh’un izinde yürüyelim. 

Tanrı’nın ruhu size yol gösterecek ve sizi 
güçlendirecektir, ama sizi cennete giden yolda 
taşımaz. Ayaklarınızın üzerinde durmayı 
öğrenmelisiniz. Kutsal Ruh'la işbirliği yapmalı 
ve O’nun size yol göstermesine izin 
vermelisiniz. Bu, Kutsal Kitap’ın bazen Ruh’ta 
yürümek adını verdiği şeydir. Kutsal Kitap’ımızı 
okurken ve onun öğrettiklerini uygulamaya 
koyarken bunu zaten yapıyorsunuz. 

Yapmanız için... 
6 Galatyalılar 5:16’da benliğin arzuları aynı 

zamanda bizleri, 
a) sadece kendimizi ve kendi 

istediklerimizi düşünmeye yönelten 
arzulardır. 

b) ailelerimizin fiziksel gereksinimlerini 
sağlamaya yönelten arzulardır. 

c) evlerimizi ve çevremizi daha iyi bir hale 
getirmeye yönelten arzulardır. 

7 Aşağıda üç kişi tarif edilmektedir. Bu 
kişilerden hangisi Ruh’ta yürümektedir? 
a) Ahmet, İsa Mesih aracılığıyla 

günahlarından bağışlanmak ve kurtuluş 
bulmak için dua eder.   
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b) Ayşe, Tanrı’nın kendisine tam olarak ne 
yapması gerektiğini göstermesi için her 
gün kilisede birkaç saat geçirir.  

c) Osman, çocuklarına kızmak yerine 
onlara karşı sabırlı davranmasını 
söyleyen, içinden gelen sese itaat eder. 

D. KUTSAL RUH’UN İÇİNİZDEKİ 
GÜCÜ 

Hedef 4. Kutsal Ruh'un vaftizini 
tanımlamak. 

İsa, kendisini izleyenlerin, Tanrı için yapılması 
gereken işi yapma konusunda büyük bir güce 
ihtiyaçları olduğunu biliyordu. Bunun üzerine 
onlara, bütün dünyada kendisinin tanıkları 
olmak üzere güç almak için Kutsal Ruh’la 
doluncaya kadar beklemelerini söyledi. 

Elçilerin İşleri 1:4,5,8 Baba’nın verdiği 
ve benden duyduğunuz sözün 
gerçekleşmesini bekleyin. Yahya suyla 
vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar 
Kutsal Ruh’la vaftiz edileceksiniz. Kutsal 
Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. 
Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve 
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Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında 
benim tanıklarım olacaksınız. 

Vaftizci Yahya İsa hakkında şöyle demişti: 

Luka 3:16 O sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle 
vaftiz edecek. 

Elçilerin İşleri Kitabı, bizlere Tanrı’nın 
Pentikost Günü vaatlerini nasıl 
gerçekleştirdiğini ve bunu izleyen harikulade 
sonuçları anlatmaktadır. 

Elçilerin İşleri 2:4,5,7,11 İmanlıların 
hepsi Kutsal Ruh’la doldular, Ruh’un 
onları konuşturduğu başka dillerle 
konuşmaya başladılar. O sırada 
Yeruşalim’de, dünyanın her ülkesinden 
gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. 
Hayret ve şaşkınlık içinde, ‘Bakın, bu 
konuşanların hepsi Celileli değil mi?’ 
diye sordular. ‘Ama her birimiz Tanrı’nın 
büyük işlerinin kendi dilimizde 
konuşulduğunu işitiyoruz.’ 

Kutsal Ruh’un vaftizi ya da Kutsal Ruh’un 
insanı dolduruşuna aynı zamanda Pentikost 
deneyimi adı da verilir, çünkü bu olay ilk kez 
Pentikost Günü’nde gerçekleşmiştir. Kutsal 
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Ruh’un gücü altında konuşan biri, bilmediği bir 
dil kullanırsa bazen buna glossalalia derler. Bu, 
dillerde konuşmak anlamına gelen Grekçe bir 
sözcüktür. Buna aynı zamanda armağan 
anlamına gelen karizma sözcüğünden türetilmiş 
bir ifade olan karizmatik deneyim adı da 
verilir. Bunun anlamı, bunun Kutsal Ruh’un bir 
armağanı ve doğaüstü bir deneyim olduğudur. 

Yapmanız için... 
8 Kutsal Ruh’un vaftizi ya da insanı 

dolduruşu, 
a) suya daldırarak vaftiz edilme 

deneyiminden söz eder. 
b) Galatyalılar 5:22-23’e göre Ruh’un 

ürünü deneyiminden söz eder. 
c) yerel bir kiliseye üye olma 

deneyiminden söz eder. 
d) Elçilerin İşleri 2:4’te tanımlanmış 

olduğu şekilde dillerle konuşma 
deneyiminden söz eder. 

9 Pentikost Günü’nde, Kutsal Ruh elçilere, 
a) kimsenin bilmediği dillerle konuşma 

gücü verdi. 
b) kendilerinin bilmedikleri dillerle 

konuşma gücü verdi. 
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c) hiçbir anlamı olmayan dillerle konuşma 
gücü verdi. 

d) bildikleri dillerle konuşma gücü verdi. 
Dillerle konuşma, Kutsal Ruh’un birinin üzerine 
ilk gelişinin işaretiydi. Ama bu sadece 
başlangıçtı. Isa, Kutsal Ruhun bize güç 
vereceğini vaat etmişti. Bu güç iki amaç içindir: 
 • Başka insanlara İsa’dan söz etmemize 

yardım etmek için. 
 • Daha etkin bir şekilde dua etmemize 

yardım etmek için. 

Mesih'e inanlılar, Kutsal Ruh’un gücünde 
tanıklık ve dua ettikçe, duaya yanıt olarak 
harikulade şeyler gerçekleşir ve birçok can 
Tanrı’ya döner. 

Elçilerin İşleri 2:14,41 Bunun üzerine 
Onbirler’le birlikte öne çıkan Petrus 
yüksek sesle kalabalığa seslendi. Onun 
sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün 
yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı. 

Elçilerin İşleri 4:31 Duaları bitince 
toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi Kutsal 
Ruh’la doldular ve Tanrı’nın sözünü 
cesaretle duyurmaya devam ettiler. 
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Yapmanız için... 
10 Kutsal Ruh’un vaftizinin ana amacı, Mesih'e 

inanlılara, 
a) etkin bir şekilde tanıklık, tapınma ve dua 

etme gücü vermektir. 
b) kurtuluşlarını hak etmek için güç 

vermektir. 
c) iyileştirme mucizeleri yapmaları için güç 

vermektir. 
Bu aynı güç, bugünkü imanlılar da içindir. 
Yirminci yüzyılın başlangıcından beri, dünyanın 
her yerinden çeşitli mezheplerin kiliselerinden 
birkaç milyon kişi, bu Pentikost deneyiminin 
tadını çıkartmıştır. 

Elçilerin İşleri 2:38-39 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 için. 
Tanrımız Rab’bin çağıracağı herkes için 
geçerlidir.’ 

Yapmanız için... 
11 Yaşamınızda Kutsal Ruh’un bu gücünü 

istiyor musunuz? ……………….. 



 

 148 

 İnsanlara Rab’den bahsetmenin kolay bir 
hale gelmesi için ruhunuzda Tanrı’nın 
ateşinin yanmasını ister misiniz? 
……………….. 

 Daha etkin şekilde dua etmek ister 
misiniz? ……………….. 

Bu harikulade Pentikost deneyimi sizin içindir. 
Tanrı’dan sizi Kutsal Ruh’la vaftiz etmesini 
isteyin. 

E. KUTSAL RUH’UN 
ARMAĞANLARI 

Hedef 5. Kutsal Ruh’un armağanları 
hakkındaki gerçeklerin neler olduğunu 
söylemek. 

Elçilerin İşleri 2:38, 39’da okuduğunuz gibi. 
Kutsal Ruh’un bir "armağan" olduğu 
söylenmiştir. Bu sözcük aynı zamanda Kutsal 
Ruh’un Mesih imanlılara verdiği yeteneklere de 
işaret eder. Bunlara Kutsal Ruh’un 
"armağanları" adı verilir. Mesih, kilisenin ruhsal 
güçle dolu olmasını ister, bu yüzden Kutsal Ruh, 
çeşitli üyelere özel yetenekler verir. Bu şekilde 
herkes, kilisenin işi ve gelişiminde özel bir pay 
sahibi olabilir. 
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1.Korintliler 12:4, 7,11 Çeşitli ruhsal 
armağanlar vardır, ama Ruh birdir. 
Herkesin ortak yaran için herkese Ruh’u 
belli eden bir yetenek veriliyor. Bunların 
tümünü etkin kılan tek ve aynı Ruh’tur. 
Ruh bunları herkese dilediği gibi, ayrı 
ayrı dağıtır. 

Yapmanız için... 
12 Aşağıda Kutsal Ruh’un armağanları 

hakkında birkaç cümle bulunmaktadır. 
DOĞRU olan her cümlenin önündeki harfi 
daire içine alın. 
a) Bütün imanlılar aynı armağanlara 

sahiptirler.  
b) Kimin Kutsal Ruh’un hangi 

armağanlarına sahip olacağına kilise 
önderleri karar verir.  

c) Bir armağan bir kişiye verilir, ama 
armağan kullanıldığında bundan herkes 
yararlanır.  

d) Bütün imanlılar Rab’be hizmet ederler, 
çünkü hepsi Kutsal Ruh’tan bir 
armağana sahiptir. 

13 Tanrı’nın Pentikost uyanışını dünyanın her 
yanında sürdürmesi için dua edin. 
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14 Kutsal Ruh’tan size, sahip olmanızı istediği 
hizmet armağanını vermesini isteyin. 
Kilisenizin diğer üyelerine de armağanlar 
vermesi için dua edin. 

Yanıtlarınızı Kontrol Edin 
7 c) Osman. 
1 b) Kutsal Ruh’tur. 
8 d) Elçilerin İşleri 2:4’te tanımlanmış olduğu 

şekilde dillerle konuşma deneyiminden söz 
eder. 

2 d) Kutsal Ruh’un içinizde yaşaması. 
9 b) kendilerinin bilmedikleri dillerle konuşma 

gücü verdi. 
3 a) size yardım etmesi için Kutsal Ruh’a 

ihtiyacınız olmasıdır. 
10 a) etkin bir şekilde tanıklık ve dua etme 

gücü vermektir. 
4 c) Ruh tarafından üretilen iyi karakter 

özellikleri anlamına gelir. 
12  c ve d yanıtları doğru cümlelerdir. 
6 a) sadece kendimizi ve kendi istediklerimizi 

düşünmeye yönelten arzulardır. 

Kendi Notlarınız 


