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Dua Ettiğinizde Kutsal Ruh’un 
Size Yardım Etmesine İzin 
Verin 

Bayan Dean, “Ah... onun zavallı 
ayakları, zavallı ayakları!” diye dua 
etti. Kendi duasına şaşırmıştı. Çün-
kü dua ettiği adamın (Viktor adlı bir 
müjdecinin), İsa’nın mesajını Tibet’ 
in iç kesimlerine götürürken öldü-
rüldüğünü okumuştu. 

Bayan Dean, ölü adamın ayakları 
için dua etmesini aptalca bulmuş-
tu! Yine de çok güçlü bir şekilde 
böyle dua etmesi gerektiğini bili-
yordu. Bilmediği şey, aldığı haberin 
yanlış olduğuydu. Victor kardeş öl-
memişti. Himalaya Dağları'nın te-
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pelerinde, karlarla kaplı yollardan 
birindeydi. İki ayağı da kısmen don-
muştu. 

Bir mucize olmadıkça, Viktor uygar-
lığa erişemeden kangrenden öle-
cekti. Ama Rab’bin başka bir planı 
vardı. Kutsal Ruh aracılığıyla, dün-
yanın öbür ucunda oturan bir kadın 
olan Bayan Dean’a Victor için dua 
etmesini söylemişti. Kadın itaat etti 
ve bir mucize gerçekleşti. Viktor 
iyileşti ve günler sonra bir yardım 
istasyonuna ulaştı. (Orada, Bayan 
Dean’ın okumuş olduğu dergisin-
den kendi vefat ilanını okudu!) 

Başka insanlar da Bayan Dean’ın 
yaşadığı biçimde mucizeler yaşadı-
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lar. Kutsal Ruh onların dualarını 
yönetti ve olağanüstü şeyler ger-
çekleşti. Dua ettiğimizde Kutsal 
Ruh bize birçok şekilde yardım 
eder. Bu derste açıklananları ince-
ledikçe, O’nun size yardım etmesi-
ne izin vermenin yollarını öğrene-
ceksiniz. 

Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

Ruh’un Sesini Dinleyin  

Ruh’un Hissettiklerini Hissedin 

Ruh’un Sizin Aracılığınızla Dua 
Etmesine İzin Verin 

Ruh’un Gücüyle Hareket Edin 



 

 

205	

Dua ettiğinizde Tanrı’yı dinlemek 
konusunu daha önce ele almıştık. 
Bizler dua edip Kutsal Kitap’ı okur-
ken bizlerle karşılıklı konuşan, Kut-
sal Ruh’tur. Bazen bizlere hayatı-
mızdaki, Tanrı’yı hoşnut etmeyen 
şeyleri gösterir. Bunları Tanrı’ya 
itiraf etmemize ve O’ndan bağışla-
ma dilememize yardım eder. Biz-
lere Tanrı'nın bizi bağışladığı konu-
sunda huzur ve güven verir. Kutsal 
Ruh’u dinler ve O’nun her gün bize 
yardım etmesine izin verirsek 
yaşamlarımız değişir. 

Romalılar 8:26-27 

“Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğü-
müzde bize yardım eder. Ne için 
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dua etmemiz gerektiğini bilmeliyiz, 
ama Ruh’un kendisi, sözle anlatıla-
maz iniltilerle bizim için aracılık 
eder. Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh’ 
un düşüncesinin ne olduğunu bilir. 
Çünkü Ruh, Tanrı’nın isteği uyarın-
ca kutsallar için aracılık eder.” 

Ruh Dua Etmemizi Yardım Eder 
Romalılar 8:26-27 

Bir sorunumuz:   
Kutsal Ruh’un yardımı 

Duasızlık: 
Bizleri dua etmeye teşvik eder 
İman azlığı:  
Bizlere iman verir 
İhtiyacın ne olduğunu bilmemek:  
Bizlere ne için dua etmemiz gerektiğini 
söyler 
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Tanrı'nın isteğini bilmemek:  
Bizler İçin Tanrı’nın isteğine göre dua eder 
Şeytansal muhalefet:   
Zafer verir 
Sözcüklerin yetersiz kalması:  
Bizim aracılığımızla dua eder 

Kutsal Ruh dua etmemize yardımcı 
olduğu için Tanrı’ya şükürler olsun! 
Bizim içimizde yaşamak, bizlere 
yeni bir doğa vermek, yol göster-
mek, Tanrı’ya tapınmamıza ve hiz-
met etmemize yardım etmek için 
gelmiştir. İsa şöyle dedi: 

Yuhanna 4:24 

“Tanrı ruhtur, O’na tapınanlar da 
ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.” 

Kutsal Ruh bize yol gösterdikçe, 
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Tanrı’nın Babamız olduğunu bilme-
nin sevincini yaşarız. 

Romalılar 8:14-17 

“Tanrı’nın Ruhu’yla yönetilenlerin 
hepsi Tanrı’nın oğullarıdır. Çünkü 
sizi yeniden korkuya götüren köle-
lik ruhunu almadınız, oğulluk ruhu-
nu aldınız. Bu ruhla, “Abba, Baba!” 
diye sesleniriz. Ruh’un kendisi, 
bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı’nın 
çocukları olduğumuza tanıklık 
eder. Eğer Tanrı’nın çocuklarıysak, 
aynı zamanda mirasçıyız. Mesih’le 
birlikte yüceltilmek üzere Mesih’le 
birlikte acı çekiyorsak, Tanrı’nın 
mirasçılarıyız, Mesih’le ortak 
mirasçılarız.” 
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Kutsal Ruh, Tanrı'nın sözünü anla-
mamıza yardım eder ve aklımıza, 
bize gereken gerçekleri getirir. 

Yuhanna 14:26 

“Baba’nın benim adımla göndere-
ceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her 
şeyi öğretecek, bütün söyledikleri-
mi size hatırlatacak.” 

Yeşaya 11:2 

“RAB’bin Ruhu, bilgelik ve anlayış 
ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB 
korkusu ruhu onun üzerinde ola-
cak.” 

Kutsal Ruh’un öğretisi ve yol gös-
terimi bize sık sık Kutsal Kitap ara-
cılığıyla gelir. Bu yüzden Tanrı 



 

 

210	

sözünü okurken onun üzerinde 
derin derin düşünün. Okuduğunuz 
bazı sözleri tekrarlayın. Sabahleyin 
bir vaat alın ve gün boyunca onu 
aklınızdan çıkarmayın. Tanrı sözü-
nün bir parçanız olmasına izin ve-
rin. Bundan sonra Kutsal Ruh size 
yol göstermek ve cesaret vermek 
istediğinde doğru sözleri aklınıza 
getirebilir ve onları içinde bulundu-
ğunuz durumlar için uygun kılabilir. 
İmanınızı geliştirmek için sözü kul-
lanacak, siz de dualarınıza daha 
büyük yanıtlar alacaksınız. 

RUH’UN HİSSETTİKLERİNİ 
HİSSEDİN 

Kayıp olanlarla ilgilenmek ve diğer 
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insanların duygularını kendinizinki-
ymiş gibi hissetmekten bahsettik. 
Bu hisler Tanrı'nın onlara olan sev-
gisinden kaynaklanır. Tanrı'nın, 
içimizdeki Ruhu insanları sever ve 
bizim de onları sevmemizi sağlar. 
O’na yaşamımızda ne kadar çok 
çalışma imkanı verirsek, O da bizi o 
kadar sevgiyle dolduracaktır. 

Romalılar 5:5 

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

Kutsal Ruh’un büyük merhameti, 
bazen insanlar için dua ederken 
gözlerimizden yaşların boşalması-
na neden olur, ama diğer zamanlar-
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da Kutsal Ruh’un sevinci Tanrı’ya 
şükretmemizi sağlayacaktır. 

1.Selanikliler 5:16-18 

“Her zaman sevinin. Sürekli dua 
edin. Her durumda şükredin.” 

2.Selanikliler 1:3 

“Kardeşler, sizin için her zaman 
Tanrı’ya şükran borçluyuz.” 

Filipililer 1:3-5 

Sizi hatırladıkça Tanrım’a şükredi-
yorum. İlk günden şimdiye dek Müj-
denin yayılmasındaki işbirliğiniz-
den dolayı her durumda hepiniz 
için her zaman sevinçle dilekte 
bulunuyorum.” 
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Romalılar 12:15 

Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla 
ağlayın.” 

Duadaki tutumlar hakkında konuş-
muştuk. Kutsal Ruh’un bizde etkin 
olmasına izin vermeliyiz. Bu şekilde 
O’nun hissettiklerini – günaha karşı 
büyük nefret, yaptığımız her şeyde 
Tanrı’yı hoşnut etme özlemi, diğer 
insanların günahtan ve sonuçların-
dan özgür kılınmalarına yardım 
etmek duygusu, İsa’nın yeryüzüne 
gelip egemenliğini kurmasını arzu-
lamak, dualarımızda büyük bir iç-
tenlik, Baba’yla paydaşlıkta sevinç, 
O’nun dualarımızı yanıtlayacağı 
güvencesi, bize yapmamızı söyledi-
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ği her şeyi yapma arzusu – biz de 
hissedebiliriz. 

RUH’UN SİZİN ARACILIĞINIZLA 
DUA ETMESİNE İZİN VERİN 

Çoğu kez nasıl dua etmemiz gerek-
tiğini bilmeyiz. Birisinin gereksi-
nimlerinin neler olduğunu ya da 
çözümün ne olduğunu anlamayız. 
Tanrı’nın isteğinin ne olduğundan 
emin değilizdir. Belki de içimizde 
coşan Tanrı’nın sevgisini dışavura-
cak sözlere sahip değilizdir - ya da 
çekilen acı, içsel çatışmalar, korku-
lar ve ayrılık bizi yıpratır. Kutsal 
Ruh, ruhun bütün bu özlemlerini ve 
gereksinimlerini alıp, bunlar hak-
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kında Tanrı’yla kendisi konuşmayı 
teklif etmektedir. Bazen bunu, sizin 
bilmediğiniz başka bir dilde konuş-
manızı sağlayarak yapar. O’nun 
esiniyle, ruhunuzun en büyük öz-
lemlerini dile getirir ya da tapınır-
sınız. 

1.Korintliler 14:2 

“Bilmediği dilde konuşan, insanlar-
la değil, Tanrı’yla konuşur. Kimse 
onu anlamaz. O, ruhuyla sırlar 
söyler. 

Böylesi bir dua, ruhunuza olağan-
üstü bir huzur sağlar. Sorunun her 
yönünü ve çözümü anlamamız 
gerekmez – Ruh bunları kendi söz-
cükleriyle sunar ve en iyi olanı 
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ister. Tanrı'nın isteğine göre dua 
eder; bu da duanın yanıtlanacağı 
konusunda bize güvence verir. 

Bu tür duaya, “Ruh’un yönetiminde 
dua etmek” ya da “Dillerde konuş-
mak” adı verilir. Günümüzde mil-
yonlarca Mesih İnanlıları, Kutsal 
Ruh’un onlar aracılığıyla Kendi 
istediği dilde dua etmesine izin 
vermektedir. 

Bu ilk önce, Pentikost Günü’nde, 
İsa’nın 120 izleyicisine olmuştu. 
Ruh’la dolmuşlar ve hiç bilmedik-
leri dillerde Tanrı’ya şükretmeye 
başlamışlardı. Toplanan kalabalık-
ta, birçok ülkeden gelen insanlar, 
İnanlılar’ın hiç öğrenmemiş bu 
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değişik dillerde neler söylediğini 
anladılar. Tanrı'nın gerçekleştirmiş 
olduğu olağanüstü işlerden söz 
ediyorlardı! 

Elçilerin İşleri 2:4 

“İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la 
doldular, Ruh’un onları konuştur-
duğu başka dillerle konuşmaya 
başladılar.” 

Elçi Pavlus, yeni İnanlılar’ın, İnanlı 
işçilerin ve kurduğu kiliselerin 
gereksinimleri için duada aracılık 
ederken belli ki Ruh’un kendisi 
aracılığıyla dillerde dua etmesine 
izin veriyordu. (Bundan, “ruhuyla 
dua etmek” diye söz etmektedir). 
Ama bu onu kendi sözcükleriyle de 
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dua etmekten alıkoymadı. Ruh, her 
iki şekilde de dua etmemize yardım 
eder. 

1.Korintliler 14:14-15 

“Bilmediğim dilde dua edersem 
ruhum dua eder, ama zihnimin 
buna katkısı olmaz. Öyleyse ne 
yapmalıyım? Ruhumla da zihnimle 
de dua edeceğim.” 

RUH’UN GÜCÜYLE HAREKET 
EDİN 

Bu kurs boyunca, Tanrı’nın duaları-
mızı yanıtlamaya yardımcı olmak 
için bizi kullanması hakkında ko-
nuştuk. Kutsal Ruh’un bize talimat-
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lar vermesi için O’nu dinleriz, ama 
O’nun bize yapmamızı söylediği 
şeyi nasıl yapabiliriz? Bu, O’nun 
gücü aracılığıyla olur. 

Filipililer 2:13 

“Kendisini hoşnut edeni hem iste-
meniz hem de yapmanız için sizde 
etkin olan Tanrı’dır.” 

Ruh’un yönetiminde dua edip O’n-
dan yapmamızı istediği şeyi yap-
mamıza yardım etmesini diledikten 
sonra O’nun, işi bizim aracılığımızla 
yapacağına güvenebilir ve o işi 
yapabiliriz. O’ndan arkadaşlarımızı 
kurtarmasını isteriz; bize, onlara 
İsa’dan söz etmemizi ister. O’ndan 
bunu yapmak için bize yardım et-
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mesini isteriz ve O da yardım eder. 
Tanrı’nın dualarımızı yanıtladığını 
bilerek güvenle konuşup davrana-
biliriz. 

1.Yuhanna 5:14-15 

“Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, 
O’nun isteğine uygun ne dilersek 
bizi işitir. Her ne dilersek bizi işit-
tiğini bildiğimize göre, O’ndan 
dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.” 

Ruh’un bu gücü, sadece tanıklar 
olarak konuşmak için değil, aynı 
zamanda O’nun için yaşamak, O’ 
nun olmamızı istediği kişi olmamız 
içindir. Yaşamlarımız, Tanrı'nın 
sevgisi ve gücü hakkındaki söz-
lerimizden daha yüksek sesle 
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konuşurlar. 

Elçilerin İşleri 1:8 

“Kutsal Ruh üzerinize inince güç 
alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün 
Yahudiye ve Samiriye’de ve dünya-
nın dört bucağında benim tanık-
larım olacaksınız.” 

2.Timoteos 1:7 

“Tanrı bize korkaklık ruhu değil, 
güç, sevgi ve özdenetim ruhu 
vermiştir.” 

Galatyalılar 5:16 

“Kutsal Ruh’un yönetiminde 
yaşayın.” 
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Şimdi bu çalışmaları bitirirken, en 
önemli sınav, öğrendiklerinizi uy-
gulamaya koymanızdır. Tabii ki 
Şeytan, sizi engellemeye çalışacak-
tır. Şeytan, Tanrı’nın işine muhale-
fet eder ve sizin dua etmenizi iste-
mez. Ama Kutsal Ruh size yardım 
edecektir! Size Şeytan’a karşı zafer 
ve Tanrı’nın isteğini yapma gücünü 
verecektir. Tanrı sizi kutsasın ve 
dua ettikçe kendiniz ve başkaları 
için büyük ruhsal zaferler kazan-
makta kullansın. 

Efesliler 6:17-18 

“Kurtuluş miğferini ve Ruh’un kılı-
cını, yani Tanrı sözünü alın. Her 
türlü dua ve yalvarışla, her zaman 
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Ruh’un yönetiminde dua edin. Bu 
amaçla, bütün kutsallar için yalva-
rışta bulunarak tam bir adanmışlık-
la uyanık durun.” 

2.Korintliler 10:4-5 

“Savaşımızın silahları insansal si-
lahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal 
güce sahip silahlardır. Safsataları, 
Tanrı bilgisine karşı diklenen her 
engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak 
edip Mesih’e bağımlı kılıyoruz.” 

Yahuda 20 

“Ama siz, sevgili kardeşlerim, ken-
dinizi tümden kutsal olan imanı-
nızın temeli üzerinde geliştirin. 
Kutsal Ruh’un yönetiminde dua 
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edin. 

Dua Ettiğinizde adlı ders kitabını 
bitirdiniz. Derslerin gözlerinizi dua-
nın harikulade ayrıcalıklarına ve 
gücüne açtığını umuyorum. Öğren-
diklerinizi yaşamınızda uyguladık-
ça Tanrı’nın sizi bereketleyecektir. 

Şimdi, ÜNİTE İKİ’deki soruları yanıt-
lamaya hazırsınız.  

 


