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KUTSAL RUH DUA ETMENİZE
YARDIM EDER
Kutsal Ruh'la vaftiz olan bazı öğrenciler şöyle yazmışlardır:

"Duada bir yenilik vardı, birçoğumuz için daha derin bir iman yaşamının başlangıcını oluşturan bir
yenilik vardı... Birçoğumuz kendimizi Tanrı'ya yoğun övgülerin sunulduğu uzun dua toplantılarında
bulduk."
"Dua etmek büyük bir sevinç haline
geldi; Tanrı'nın varlığı ve sevgisi
öylesine kuvvetliydi ki, yarım saat
kadar Tanrı'nın sevgisinin bana
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verdiği sevinçten ötürü öylece
oturup güldüğümü hatırlıyorum."
"Duada geçirdiğim zamanlar en
mutlu zamanlarımdı. Dua etmenin
verdiği sevincin bilincine varıyordum. Tanrı'ya şükretmek daha önce
hiç yapmadığım bir şeydi. Her zaman bir şey istediğim ya da teşekkür etmek istediğim ya da her iyi
İsa Mesih inanlısı'nın Tanrı'ya yaklaşmak ve bir İsa Mesih inanlısı olarak yaşamını daha iyi kılmak için
bunu yapması gerektiğini bildiğim
için dua etmiştim. Dua ederken
kendimi O'na çok yakın hissettim
ve büyük bir sevinç duydum. Artık
Tanrı'yı övmek için O'na dua ettiğimde sevinçle doluyorum." (Rana-
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ghan, sf. 40-41, 64, 80-81).
Çalışacağınız Konular
• Kutsal Ruh Size Dua Etmeyi Öğretir
• Kutsal Ruh Tanrı'ya Tapınmanıza
Yardım Eder
• Kutsal Ruh Günahlarınızı İtiraf
Etmenize Yardım Eder
• Kutsal Ruh Size Ne İstemeniz
Gerektiğini Gösterir
• Kutsal Ruh Sizin Aracılığınızla Dua
Eder

Kutsal Ruh
Size Dua Etmeyi Öğretir
Günlük hayatınızda dua nedir? Bir
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görev mi, yoksa Tanrı'yla tadını çıkarttığınız bir konuşma mı? Dua ettiğinizde Tanrı size yakınmış gibi
geliyor mu? Dualarınız yanıtlanıyor
mu? Tanrı'yla duada birlikte çalışmak ve olağanüstü sonuçlar görmek istiyor musunuz? İnsanlara
dua etmeyi öğretme konusunda
uzman olan bir Arkadaşınız var:
Kutsal Ruh.
Kutsal Ruh'un, Tanrı'nın gerçek olduğunu size nasıl gösterdiğini inceledik. O size Tanrı'nın sizi ne kadar çok sevdiğini gösterirken, siz
Tanrı'yı daha çok sevecek ve O'nunla duada daha çok zaman geçirmek
isteyeceksiniz. Tanrı'nın sizi sevdiğini biliyorsunuz ve bu yüzden de
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Tanrı'dan ihtiyacınız olan şeyleri
isteme güvenine sahipsiniz.
Kutsal Ruh size istemek için iman
ve Tanrı'nın duanızı duyduğuna ve
yanıtlayacağına ilişkin güvence verir. Size dua etmeyi öğretmek için
Tanrı'nın Sözü'nü kullanır. Kutsal
Kitap size ne için dua etmeniz gerektiğini, nasıl dua etmeniz gerektiğini ve neler bekleyebileceğinizi
söyler. Ruh, Tanrı'nın vaatlerinin
gerçek olduğunu ve bunları nasıl
sahipleneceğinizi gösterir.
Dua, Tanrı'yla konuşmaktır. Dua
dudaklarımızdan çıkan sözlerle ya
da Tanrı'ya yönelen sessiz düşüncelerle olabilir. Bu ikili bir konuşma
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olmalıdır – Tanrı'yla konuşmanın
yanı sıra Tanrı'yı da dinlemelisiniz.
Tanrı'yla konuşurken üç şey yapmalısınız:
• Tanrı'ya tapınmak.
• Hatalarınızı itiraf etmek.
• İstediğiniz şeyi O'ndan dilemek.
Dualarınızı, İsa Mesih inanlısı hayatınızda ve Tanrı'ya olan hizmetinizde ileriye gitmenize yardım
eden tekerlekler olarak düşünün.
Bir tekerleğin bir parçası olmazsa o
tekerlek fazla ileriye gitmez, öyle
değil mi? Kutsal Ruh, dua ettiğiniz
her alanında size yardım etmeyi
istemektedir.
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Kutsal Ruh
Tanrı'ya Tapınmanıza
Yardım Eder
Tapınmanın dualarınızda nasıl bir
yeri var? Tapınmada, Tanrı'ya olan
sevginizi dile getirirsiniz. Eğer sevgi yoksa, gerçek bir tapınma yoktur,
sadece boş bir şekilcilik vardır. Kutsal Ruh sizi Tanrı'nın huzuruna çıkarır ve O'nun sevgisine karşılık
vermenize yardım eder. Bazen bir
ilahinin sözleri hissettiğiniz sevgiyi
en iyi dile getiren şey olur, bu yüzden Tanrı'ya ilahi söylersiniz. Bazen O'nu sözlerle översiniz, bazen
bu O'nun iyiliğine karşı sessiz bir
minnettarlık olur.
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Efesliler 2:18
O'nun aracılığıyla hepimiz tek Ruh'
ta Baba'nın huzuruna çıkabiliriz.
Filipililer 3:3
Çünkü gerçek sünnetliler Tanrı'nın
Ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih
İsa'yla övünen, insansal özelliklere
güvenmeyen bizleriz.
Yuhanna 4:24
Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar da
ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.
Ünlü vaiz ve müjdeci Charles Finney şöyle yazmıştır:

İçeri girip kapıyı arkamdan kapattığımda, Rab İsa Mesih'le yüz yüzey-
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mişim gibi geldi... Hiçbir şey söylemedi, ama bana öyle bir baktı ki,
beni ayaklarına kapanmaya zorladı.
Bir çocuk gibi yüksek sesle ağladım
ve boğazımdaki düğümlerden geçirebildiğim kadarıyla derin itiraflarda bulundum... Dönüp ateşin yanında oturmak üzereyken Kutsal
Ruh tarafından güçlü bir şekilde
vaftiz edildim... Yüreğime dökülen
olağanüstü sevgiyi dile getirecek
hiçbir söz bulamıyorum. Sevinç ve
sevgiyle ağladım.
Tapınmayı günlük yaşamınızın bir
parçası haline getirmek istiyor
musunuz? Bunu, Kutsal Ruh'la şu
beş yolda işbirliği yaparak gerçekleştirebilirsiniz:
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Her gün bir Mezmur okuyun.
Mezmurlar Tanrı'yı daha çok takdir
etmenize yardım edecektir.
Kutsal Kitap'taki dualara katılın
Bunlar sizin için birer kalıptır. Kendi dudaklarınızla ve yüreğinizden
bunları dua edin.
Dua ettiğinizde, Tanrı'dan gereksinimlerinizi istemeden önce O'na
tapının.
Mezmur 100:4
Kapılarına şükranla, avlularına övgüyle girin! Şükredin O'na, adına
övgüler sunun.
Tapınma ve övgü şarkıları söyleyin.
Evinizde ya da kilisede Tanrı'ya şar-
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kılar söyleyin. Sözlerin üzerinde
düşünün ve bunları yüreğinizden
gelerek söyleyin. Kutsal Ruh size
Tanrı'ya tapınmak için yeni bir ezgi
verebilir.
Efesliler 5:18-20
...Ruh'la dolun: Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin;
yürekten Rab'be ezgiler, mezmurlar
okuyun; durmadan, her şey için
Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Baba
Tanrı'ya şükredin;
Kutsal Ruh'tan size yardım etmesini isteyin.
Kutsal Ruh'la dolanların birçoğu
tapınmada buldukları yeni sevinç
ve özgürlükten söz ederler. Kutsal
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Ruh, size de yardım etmeyi istemektedir.

Kutsal Ruh Günahlarınızı
İtiraf Etmenize Yardım Eder
Dua ederken hiç karşınızda bir duvar varmış ve dualarınız Tanrı'ya
gitmiyormuş gibi hissettiğiniz oluyor mu? Kutsal Ruh, dualarınızı engelleyen her şeyden kurtulmanıza
yardım etmek istiyor. Bir çocuğun
babasına itaatsizlik ettiğinde nasıl
davrandığını düşünün. Babasını
gördüğüne memnun olur mu? Onu
karşılamak için ona koşar mı, yoksa
ondan uzak mı durur? Eğer babasının yardımına ihtiyacı olursa için-
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deki suçluluk duygusu onun önünde bir engel oluşturur. Yaptığı şeyi
itiraf etmesi, babasından kendisini
bağışlamasını istemesi ve itaatsizlik etmeyi bırakması gerekir. Bunu
yaptığında, babasının sevgisine
ilişkin yeniden güven duyar ve kendisine yardım edeceğine dair güveni olur.
Aynı şey bizimle Tanrı arasında da
gerçekleşir. Ancak, bizler sık sık
kendi hatalarımıza karşı körüzdür.
Bu yüzden Kutsal Ruh bizlere hatalarımızı göstererek bize yardım
eder. Bize günahın ne kadar korkunç bir şey olduğunu gösterir ve
günahlarımızı Tanrı'ya itiraf etmemize yardım eder.
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Eğer başka insanlara karşı bir suç
işlemişsek, onlardan bağış dilememizi söyler ve durumu düzeltmek
için elimizden gelen her şeyi yapmamıza yardım eder. Bu, Kutsal Kitap'ın ilk dönemlerinden beri uyanışların bir parçası olmuştur.
Jonathan Goforth, When the
Spirit's Fire Swept Korea (Kutsal
Ruh'un Ateşi Kore'de Estiğinde) adlı
kitabında bizlere birçok örnekler
verir. Presbiteryen ve Metodist
müjdeciler aylar boyunca bir uyanış olması için her gün bir araya
gelip dua ediyorlardı. Yıllar boyu
süren ve güçlü, ruhsal kiliseler
oluşturan büyük bir uyanış geldi.
Bu uyanış Pin Yan adlı bir kentin
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dışında bir yerlerde gerçekleşti.

Toplantıyı her zamanki gibi yürütürken, birçok kişi ağlamaya ve günahlarını itiraf etmeye başladı.
Toplantı lideri, hiç böylesine tuhaf
bir şeyle karşılaşmadığını söyledi
ve topluluğun üzerindeki duygu
dalgasını kontrol altına almasını
ümit ettiği bir ilahinin söyleneceğini bildirdi. Birkaç kere denedi ve
huşu içinde toplantıyı Başka Biri'
nin yönettiğinin farkına vardı.
Bundan sonra Pin Yan'daki ana kilise, dua haftası boyunca özel bir
bereket bekledi, ama duaları yanıtlanmıyor gibiydi. Son gece orada
1500 kişi varken, kilisenin önderi
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İhtiyar Kiğil ayağa kalkıp Tanrı'nın
kendi günahından ötürü, Tanrı'nın
onları bereketleyemeyeceğini söyledi. Ölmekte olan bir arkadaşının
isteği üzerine onun yerine malını
mülkünü yönetmeyi kabul etmişti.
Ama bunu yaparken paranın büyük
bir kısmını kendine saklamıştı. Günahını itiraf ettikten sonra, "Yarın
sabah o dul kadına parayı geri vereceğim" dedi.
Birdenbire engellerin kalktığı ve
Kutsal Olan Tanrı'nın geldiği anlaşılmıştı. Topluluk günahlarının
bilincine vardı. Toplantı Pazar akşamı saat yedide başlamıştı ve
Pazartesi sabahı saat 2'ye kadar
bitmedi. Bütün bu zaman boyunca
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onlarca kişi günahlarını itiraf etmek için sıralarını bekleyerek hüngür hüngür ağlamıştı.
Duada aylar geçirmeye değmişti,
çünkü Kutsal Ruh geldiğinde, biz
yabancı müjdecilerin altı ay içinde
başarabileceğimizden çok daha
fazlasını yarım gün içinde gerçekleştirdi. İki aydan kısa bir zaman
içinde iki bin kişiden daha fazlası
İsa Mesih'e iman etti.
Yılın ortaları geldiğinde Pin Yan
merkeziyle bağlantılı olan İsa Mesih'e iman eden 30.000 kişi vardı.
Üç yıl sonra uyanışın dinmediği
belliydi, çünkü o yılın Ekim ayında
bir hafta içinde 4.000 kişi vaftiz
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olmuştu. (Goforth, 9, 12 sayfalar.)
Pin Yan'da gerçekleşen şey, yirminci yüzyılda dünyanın her yerinde
birçok değişik kilisede gerçekleşmiştir. İsa Mesih inanlıları Kutsal
Ruh'un ruhlarını araştırmasına izin
verdikçe Kutsal Ruh, uyanışı engelleyen şeyleri ortaya koyar. İsa Mesih inanlıları günahlarını itiraf edip
Tanrı ve insanlarla durumları düzelttikçe Tanrı onları yüceliği için
kullanabilir. Uyanış gelir. Dualar
yanıtlanır. İnsanlar kurtulur.
2.Tarihler 7:14
Adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua
eder, kötü yollarından dönerse,
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gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa
kavuşturacağım.
1.Yuhanna 1:8-9
Günahımız yok dersek, kendimizi
aldatırız, içimizde gerçek olmaz.
Ama günahlarımızı itiraf edersek,
güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.
Mezmur 19:12,14
Kim yanlışlarını görebilir? Bağışla
göremediğim kusurlarımı. Ağzımdan çıkan sözler, Yüreğimdeki düşünceler, Kabul görsün senin önünde, Ya RAB, kayam, kurtarıcım
benim!
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Mezmur 139:23-24
Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi,
sına beni, öğren kaygılarımı. Bak,
seni gücendiren bir yönüm var mı,
Öncülük et bana sonsuz yaşam
yolunda!

Gerektiğini Gösterir
Kutsal Ruh sizi göksel Babanız'dan
gereken şeyleri istemeniz için teşvik eder. Size başka insanlar ve onların ihtiyaçları için dua etmeyi hatırlatır. Ve Tanrı'nın istediğiniz şeyleri vereceğine inanmanız için iman
verir.
Romalılar 8:15

86

Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız,
oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla,
“Abba, Baba!” diye sesleniriz.
Filipililer 4:6
Hiç kaygılanmayın; her konudaki
dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin.
Ama bazen neye ihtiyacınız olduğunu bile bilmezsiniz. Yanlış şeyleri
isteyebilirsiniz. Bu yüzden size yardımsever Arkadaşınız olan Kutsal
Ruh, hem kendiniz hem de başkaları için duada neler istemeniz gerektiğini aklınıza koyar.
Tanrı, dualarınız aracılığıyla çalış-
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mayı seçmiştir. Bir ihtiyaçları olduğu zaman çocuklarına dua etmelerini söyler. Sonra onların dualarını yanıtlamak için ne gerekliyse
onu yapar. İnsanları kurtarmasının,
uyanış göndermesinin, hastaları
iyileştirmesinin, sorunları çözmesinin ve gereksinimleri karşılamasının yolu budur.
Tanrı size, aileniz, arkadaşlarınız,
kiliseniz, ülkeniz ve dünyanız için
dua etme sorumluluğunu vermiştir.
Sizin nasıl dua ettiğiniz Tanrı'nın
bütün dünyadaki işini etkiler.
Kutsal Ruh, sizi belirli bir kişi için, o
kişinin ihtiyacının ne olduğunu bilmeden dua etmeye yönlendirebilir.
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Belki o kişi ölümcül derecede hastadır ya da büyük bir tehlike içindedir. Belki korkunç bir ayartılmayla
karşı karşıyadır ya da Tanrı' nın işini yapmak için acil olarak doğaüstü
güce ihtiyacı vardır. Dualarınız ona
yardım edecektir.
Amerika Birleşik Devletleri'nin batı
kıyısında oturan bir imanlı önderine,

"Bugün olağanüstü bir deneyim yaşadım. Tanrı benimle konuştu ve
bana Afrika'da Alva Walker adlı birisi için dua etmemi söyledi. Tanrı'
nın yanıtladığı güvencesine kalbimde sahip olana dek dua ettim"
dedi. Dünyanın diğer ucunda Alva
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Walker adlı bir müjdeci, karasu
hummasından ölmek üzereydi. Mesih'teki bu tanımadığı kardeşi dua
ederken uyudu ve iyileşme yolunda
olarak uyandı. Birisi Kutsal Ruh'a
itaat ettiğinden ötürü hayatı kurtulmuştu.
Efesliler 6:18
Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde dua edin.
Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.
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Kutsal Ruh
Sizin Aracılığınızla Dua Eder
Kutsal Ruh, sizin aracılığınızla, sizin dilinizde doğal gücünüzü aşan
bir yoğunlukta dua edecektir. Bu,
sizin zaten hissetmiş olduğunuz bir
gereksinim için olabilir. Ya da Kutsal Ruh'un sizin aklınızı ve duygularınızı yönlendirirken bilincine
vardığınız bir şey için olabilir. Dua,
ruhunuzun derinliklerinden büyük
bir aciliyetle akar. Kutsal Ruh, sizin
gereksinimleriniz ve başkalarının
gereksinimleri için Tanrı'ya yakarır.
Dua ederken, dua ettiğiniz büyük
gereksinim sanki kendinizinmiş
gibi bir yük hissedebilirsiniz. Kutsal

91

Ruh aracılığınızla sizin hissedip de
anlamadığınız bir gereksinim için
ağlayarak dua edebilir.
İbraniler 5:7
Mesih, yeryüzünde olduğu günlerde kendisini ölümden kurtaracak
güçte olan Tanrı'ya büyük feryat ve
gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve
Tanrı korkusu nedeniyle işitildi.
Romalılar 8:26-27
Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için
dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz,
ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık
eder. Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh'
un düşüncesinin ne olduğunu bilir.
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Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder.
Bazen Kutsal Ruh, sizin aracılığınızla, Kendisinin ve Baba'nın bildiği,
ama sizin bilmediğiniz bir dilde dua
etmeyi isteyebilir. Elçi Pavlus buna
dillerde dua etmek adını verir.
Kutsal Ruh sizin aracılığınızla, ayrıntılarını bilmenize gerek olmayan
sorunlar için dua eder. Dualarımızı
engellemek isteyen şeytansal güçlere karşı durur. Zafer O'nundur,
duaya alınan yanıt için Tanrı'ya
şükreder. Sizin nasıl dile getirebileceğinizi bilmediğiniz sevgiyi, ruhunuza yük olan gereksinimi ya da
yüreğinizi dolduran şükranı göksel
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bir dille iletir.
Pavlus, Korint kilisesine Kutsal Ruh'
un kendileri aracılığıyla dillerde
dua etmesine izin vermesinin
önemli olduğunu, ama bunun zihinleriyle dua etme sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını öğretmişti.
Her iki tür dua da gereklidir.
1.Korintliler 14:2, 14-15
Bilmediği dilde konuşan, insanlarla
değil, Tanrı'yla konuşur. Kimse onu
anlamaz. O, ruhuyla sırlar söyler.
Bilmediğim dille dua edersem ruhum dua eder, ama zihnimin buna
katkısı olmaz. Öyleyse ne yapmalıyım? Ruhumla da zihnimle de dua
edeceğim. Ruhumla da zihnimle de
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ilahi söyleyeceğim.
Yakup 5:16
...birbiriniz için dua edin.
Tanrı size Kendisiyle birlikte çalışma konusunda heyecan verici bir
macera sunuyor. Kutsal Ruhun size
yol göstermesine, dua etmeyi öğretmesine ve sizin aracılığınızla
dua etmesine izin verin. Bu hizmeti
kabul ettikçe dualarınıza olağanüstü yanıtlar alacaksınız.

