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KUTSAL RUH SİZE YOL
GÖSTERİR
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,
yaşamalıyız. Elçi Pavlus, Ruh'ta
yürümeyen bazı İsa Mesih inanlıları
olduğunu duymuştu. Bu kişilere,
"Hâlâ benliğe uyuyorsunuz" demiştir (1.Korintliler 3:3).
Kanadalı müjdeci Willard Cantelon,
The Baptism in the Holy Spirit (Kutsal Ruh'ta Vaftiz) adlı kitabında
Ruh'ta yürümenin önemini belirtir:
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"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 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
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demektir. Ama Kutsal Ruh tam olarak nasıl yol gösterir? Bu bölüm bu
önemli soruyu yanıtlamaktadır.
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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Size Yol Gösterecek
Bir Arkadaşınız Var
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 yardım etmeyi isteyen Arkadaşınız Kutsal
Ruh'tur.
Galatyalılar 5:16,25
Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh'
un yönetiminde yaşayın. Ruh saye-
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sinde yaşıyorsak, Ruh'un izinde
yürüyelim.

Kutsal Ruh Size
Tanrı'nın Sözü Aracılığıyla
Yol Gösterir
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.
Kutsal Ruh, Kutsal Kitap'ı okurken
bazen belirli bir ayet aracılığıyla
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konuşur. İsa Mesih inanlıları 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. "Sen beni gören Tanrı'sın"
(Yaratılış 16:13). Kutsal Ruh bu sözleri kişinin ayartılmasını engellemek için birçok İsa Mesih inanlıları-
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na tam zamanında hatırlatmıştır.
Mezmur 119:9
Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla.
Kutsal Ruh sizinle Kutsal Kitap öğretisi aracılığıyla da konuşacaktır.
Bu, kilisede bir vaaz ya da öğreti,
radyo yayını, müjdesel yayınlar ya
da elinizdeki gibi kitaplar ve kurslar
aracılığıyla olabilir. Kutsal Ruh'un
sizi her gerçeğe yöneltecektir.
Yuhanna 16:13'ü hatırlayın:
Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek.
Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek
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ve gelecekte olacakları size bildirecek.

Kutsal Ruh Size
Kilise Aracılığıyla Yol Gösterir
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
getirmiştir. Mesih'teki erkek ve kız
kardeşlerinizden size verebilecek-
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leri 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 pastörler, önderler,
öğretmenler ve başka önderler koymuştur. Kutsal Ruh bu kişilere, işlerini iyi yapabilmeleri için güç ve
özel armağanlar verir.
Efesliler 4:12
Öyle ki, kutsallar hizmet görevini
yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın.
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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.

Kutsal Ruh Size
Ruhsal Armağanlar Aracılığıyla
Yol Gösterir
Kutsal Ruh'un her İsa Mesih inanlısı
için ruhsal armağanları vardır. Birbirimize yardım edebilmemiz için
bu armağanları kabul etmemizi
ister.
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1.Korintliler 12:4,7
Çeşitli ruhsal armağanlar vardır,
ama Ruh birdir. Herkesin ortak yararı için herkese Ruh'u belli eden
bir yetenek veriliyor.
İman, mucizeler ve iyileştirme armağanları hakkında okudunuz.
Aşağıda Ruh'un diğer doğaüstü
armağanlarını inceleyeceksiniz.
1.Korintliler 12:8,10
Ruh aracılığıyla...
•

birine bilgece konuşma
yeteneği,

•

ötekine aynı Ruh'tan bilgi
iletme yeteneği...

•

birine peygamberlikte
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bulunma,
•

birine ruhları ayırt etme,

•

birine çeşitli dillerle
konuşma,

•

bir başkasına da bu dilleri
çevirme armağanı veriliyor.

Kutsal Ruh, önderinize ya da Ruh'la
dolu başka bir İsa Mesih inanlısı'na
sizin ihtiyacınız olan bir bilgelik ya
da bilgi sözü verebilir. Ya da bu söz
size derin bir izlenim ya da içinizde
uyanan bir sezgiyle gelebilir. Belirli
bir durum için Tanrı'nın isteğinin
ne olduğunu birdenbire anlarsınız.
Kutsal Kitap'taki bir bölümün ne
anlama geldiği ve sorununuza nasıl
uygun olduğu sizin düşüncenizin
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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 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.
Efesliler 1:17
Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, yüce
Baba, kendisini tanımanız için size
bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye
dua ediyorum.
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Mısır'dan Çıkış 35:31
Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü
ustalık vermek için onu kendi Ruhu'
yla doldurdu.
1) Peygamberlik, 2) yabancı dillerde
konuşma ve 3) dillerin yorumu Kutsal Ruh'un bir gruba hitap ediş yollarıdır.

Peygamberlik, konuşanın dilinde
Tanrı'nın mesajıdır. Gelecekte gerçekleşecek bir şeyi bildiriyor olabilir. Ya da dinleyenlere yardım etmek için bir öğüt ve teselli sözü
olabilir. Bazen de Tanrı'ya sunulan
hamt da olabilir. Bazen sözden
önce yabancı dillerde gelir, sonra
yorumlanır. Bu iki armağan birlikte,
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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 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, Tanrı'nın işi
taklit edilebilir korkusuyla O'nun
armağanlarını reddetmenizi istemez.

152

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 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.
1.Selanikliler 5:19-22
Ruh'u söndürmeyin. Peygamberlik
sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi
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sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun.
Her çeşit kötülükten kaçının.
Elçilerin İşleri 21:10-15
Yahudiye'den Hagavos adlı bir peygamber geldi. Bu adam bize yaklaşıp Pavlus'un kuşağını aldı, bununla
kendi ellerini ayaklarını bağlayarak
dedi ki, “Kutsal Ruh şöyle diyor: ‘Yahudiler, bu kuşağın sahibini Yeruşalim'de böyle bağlayıp öteki uluslara teslim edecekler.’ ”Bu sözleri
duyunca hem bizler hem de oralılar
Yeruşalim'e gitmemesi için Pavlus'
a yalvardık. Bunun üzerine Pavlus
şöyle karşılık verdi: “Ne yapıyorsunuz, ne diye ağlayıp yüreğimi sızlatıyorsunuz? Ben Rab İsa'nın adı uğ-
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runa Yeruşalim'de yalnız bağlanmaya değil, ölmeye de hazırım.”
Pavlus'u ikna edemeyince, “Rab'bin
istediği olsun” diyerek sustuk. Bir
süre sonra hazırlığımızı yapıp Yeruşalim'e doğru yola çıktık.
Kutsal Ruh'tan gelen sözler aşağıdaki beş standarda tabi tutulmalıdır.
1) Söz, Tanrı Sözü'ne tamamen
uygun olmalıdır.
Örneğin, başka birisinin karısına
göz koymasını söyleyen bir söz
kesinlikle Kutsal Ruh'tan olamaz.
Kutsal Ruh bizlere Tanrı'nın yasaklamış olduğu bir şeyi yapmamızı
söylemek için değil, Tanrı'ya itaat
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etmemize yardım etmek için gelmiştir. Her şey için yapılacak en
önemli test, Tanrı'nın Sözü'ne uygun olup olmadığıdır.
2) Söz doğru olmalıdır.
Sözde söylenilen şey doğru değilse, o söz Kutsal Ruh'tan değildir,
çünkü Kutsal Ruh, Gerçeğin Ruhu'
dur. Rab'den olan peygamberlikler
yerine gelir.
Yeremya 28:9
Ancak ...peygamberin sözü yerine
gelirse, onun gerçekten RAB'bin
gönderdiği peygamber olduğu anlaşılır.
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Yasa'nın Tekrarı 18:21-22
“‘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.”
Yuhanna 16:13
Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu
gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek.
3) Söz Mesih'i onurlandıracaktır.
Tanrı'nın Ruhu ve Mesih'in Ruhu,
hem Baba'yı ve hem de Oğul'u
onurlandırır.
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Yuhanna 16:14
O beni yüceltecek. Çünkü benim
olandan alıp size bildirecek.
1.Korintliler 12:3
Tanrı'nın Ruhu aracılığıyla konuşan
hiç kimse, “İsa'ya lanet olsun!”
demez.
4) Mesaj, karmaşa değil, bereket
getirecektir.
1.Korintliler 14:3-4, 26
Peygamberlikte bulunansa insanların ruhça gelişmesi, cesaret ve
teselli bulması için insanlara seslenir. Bilmediği dilde konuşan kendi kendini geliştirir; ama peygamberlikte bulunan, inanlılar topluluğunu geliştirir. Her şey topluluğun
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gelişmesi için olsun.
5) Söz veren kişi, her şeyi düzenli
bir şekilde yapma bilincinde ve
sorumluluğu altındadır.
Bazen Şeytan, Kutsal Ruh'un işini
taklit eder. Ruhçulukta (ispritizmada) medyumlar transa girebilir ve
başka bir ruh onların yönetimini ele
aldığında neler söylediklerinin bilincinde olmayabilirler. Ama Kutsal
Ruh, bir insan aracılığıyla bir söz
verdiğinde bunu o kişinin bilinçli
işbirliğiyle gerçekleştirir. Kişi, Tanrı'nın öndere ve diğerlerine vermiş
olduğu sözü bölmemek için ne zaman konuşacağını ve ne zaman
sessiz kalacağını seçebilir.
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Pavlus, 1.Korintliler 14. bölümde
bunu açık bir şekilde öğretir. Önder, Kutsal Ruh'un armağanlarının
kullanımını teşvik etmelidir, ama
aynı zamanda her şeyin düzenli bir
şekilde yapılmasından ve kargaşa
olmamasından sorumludur. Bu
yüzden Kutsal Ruh'un armağanlarına sahip olanlar önderin önderliğini
kabul etmeli ve onun talimatları ya
da öğütlerine içerlememelidirler.
1.Korintliler 14:32-33,40
Peygamberlerin ruhları peygamberlerin denetimi altındadır. Çünkü
Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrısı'dır. ...Her şey uygun ve düzenli
biçimde yapılsın.
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Kutsal Ruh Size Görümler Ve
Rüyalar Aracılığıyla Yol Gösterir
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.
Elçilerin İşleri 2:17
Gençleriniz görümler, Yaşlılarınız
düşler görecek.
Pekin'deki bir uyanış sırasında gerçekleşen Ruh'un olağanüstü dökülüşüne ilişkin şunlar yazılmıştır:
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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.
Kao Çu Cu, Tanrı'nın varlığını yanında hissetmeyi gerçekten çok istiyordu, ama kendisi kullanılarak bir
şov yapılmasından ya da insanların üzerine ellerini koymasından
korkuyordu. Birdenbire 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 ken-
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dinden geçmiş bir şekilde başka
dillerde konuşmaya başladı.
Rüyaların çoğu Tanrı'dan gelen vahiyler değildir. Bilinçaltınız siz
uyurken de çalışmaya devam eder
ve rüyalarınıza düşünceler dokur.
Tanrı'dan gelen rüyalarsa akılda
kalır ve kişiyi derinden etkiler. Birçok insan, İsa'nın kendileriyle bir
rüyada konuştuktan sonra O'nu
Kurtarıcıları olarak kabul etmişlerdir. Bir rüya aracılığıyla Kutsal Ruh
sizi birisi için dua etmeye yöneltebilir ya da tehlike konusunda
uyarabilir.
İsa Mesih inanlısı bir Türk kardeş
kendi iş hayatında iflas oluyordu.
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Çözüm bulamadığı için dua etti ve o
gece bir ruya gördü. Ertesi sabah
kalkınca ruyasında görmüş olduğu
yeni yaklaşım perişan durumunu
tamamen düzeltti.

Kutsal Ruh Size
Durumlar Ve İzlenimler
Aracılığıyla Yol Gösterir
Bir İsa Mesih inanlısı 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.
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Fırsat kapıları önünüzde kapanmış
mı gözüküyor? Etrafınıza bakın.
Kutsal Ruh, daha iyi fırsatlara götüren bir kapı açıyor olabilir. Hayatlarını kurtarmak için Yeruşalim'den
kaçan ilk İsa Mesih inanlılarını düşünün. Ama gittikleri her yerde
müjdeyi yaydılar ve insanlar 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
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gözlerinizi açık tutun ve durumu
düzeltmek için işe 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.
İsa Mesih inanlısı bir iş adamının
bir uçakta rezervasyonu vardı, ama
bu konuda kendini huzursuz his-
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setti. Bu konuda ne kadar çok düşündüyse huzursuzluğu o kadar
arttı. Sonunda rezervasyonunu daha sonraki bir uçağa erteletti. İlk
rezervasyonunun olduğu uçak düştü ve bütün yolcular öldü. Kutsal
Ruh, onun hayatını kurtarmıştı.
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:9
Kişi yüreğinde gideceği yolu tasarlar, Ama adımlarını RAB yönlendirir.
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. Sonunda dönüp
eve doğru yürüdü. Orada yardımına
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çok ihtiyacı olan bir imanlı buldu.
Başka bir İsa Mesih inanlısı, 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.
Türk pastörü Tuncay Kutsal Ruh'un
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yönlendirmesini ilk kez şöyle hissetti:

Bir akrabamla ortak işyerimiz ve iyi
bir işimiz vardı. Ama ekonomik bir
kriz yaşamış epeyce yüklü bir borcun altına girmiştik. Ortağıma göre
bu borç benimdi ve ben ödeyemezsem evimi satmam gerekiyordu.
O gece, bir çıkar yol bulamadığım
için, o anki durumu gözden geçirdim. Allah’tan başka yardım edecek
kimse kalmamıştı. Dua ettim o gece
“Allah’ım sen var mısın, yok musun
bilmiyorum. Adın gerçekte nedir
bilmiyorum. Kimi ‘Tanrı’ diyor. Kimi
‘Rab,’ bazıları ‘God.’ Ama ismin ne
ise ve eğer gerçekten varsan, lütfen
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bana yardım et. Senden başka
ümidim kalmadı.”
Sabah olunca asık bir suratla iş
yerimize gittim. Ortağım çay sohbetten sonra konuya girdi. “Evet,
ne yapıyoruz, bu gün evi satılığa
çıkarıyor muyuz? Biliyorsun zaman bitti,” dedi.
Ben çaresiz tamam diyecekken,
içimden bir ses bana bir isim söyledi. Ben şaşırdım. Kim bu isim? Ses
devam etti. “Bunu bir kağıda yaz”
dedi. Kalem kağıt ortağıma daha
yakındı. Ona bu ismi bir kağıda yazmasını söyledim. O da yazdı ve sordu, “Neden? Kim bu?”
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Ben de bilmiyordum. Daha sonra
ikinci isim, üçüncü isim, dört, beş.
Hepsini kağıda yazdık. “Ee ne olacak bu isimler?” dedi ortağım.
İçimdeki aynı ses “Bu isimleri hesaplardan kontrol edin” dedi.
Hepimiz şaşırmıştık. İki yüzden fazla kişiye iş yapmıştık, daha önce
defalarca kontrol etmeme rağmen
hesaplarda yanlış hiç bir şey bulamamıştım. Kontrol ettik ve sonucunda gördük ki, bu beş isim alacak
olarak hesaplara girmemişti. Toplamı bizim ödeyeceğimiz paraya eşit
bir miktardı!
Ortağım ve eşi şok olmuştu. Eşi bana, “Tuncay bey, sen çok unutkan
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birisin, bu isimleri nasıl hatırladın?” diye sordu. Ona hiç bir şey
söyleyemedim. Ama bir söz verdim
Allah’a: “Allah’ım, bundan sonra
hayatımdaki birinci öncelik her
zaman Senin olacak” diye.
Kutsal Ruh'la dolu olup O'nun yol
gösterimini izlemeyi öğrendikçe
yaşam heyecan verici bir maceralar
dizisi olabilir. Kutsal Ruh sizi büyük
bir yararlılık ve bereket yaşamına
yöneltecektir.

