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Önce Biraz
Konuşalım
Ders Kitabınızın Yazarından Birkaç Söz
Bu kitabın arka kapağında insanların bu kursu neden
yaptıklarına ilişkin bazı nedenleri büyük olasılıkla okumuşsunuzdur. Sizin de benzer nedenleriniz var mı? Eğer
öyleyse, Kutsal Ruh’u Arkadaşları ve Yardımcıları olarak
gören kişiler hakkında okumaktan zevk alacaksınız. Kutsal
Kitap’tan bu dostun sizin için neler yapabileceğini öğreneceksiniz. En önemlisi de, her derste verilen önerileri uyguladıkça Tanrı’yı daha iyi tanıyacak ve O’na daha etkin bir
şekilde hizmet edeceksiniz.
Bu kursta herkesin yararlanabileceği bir şeyler vardır, bu
yüzden onu iyice inceleyin ve kendi ihtiyaçlarınızı
karşılayan kısımları bulun.
Tabii ki doğru şeyin nasıl yapılacağını bilmenin onu yapmadıkça size bir yararı olmaz. Bu derslerden ne kadar
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yarar sağlayacağınız, size uygun olan kısımları ne kadar
uyguladığınıza bağlıdır.

Çalışma Kılavuzunuz
Yardımsever Arkadaşınız, yanınıza alıp zamanınız oldukça
çalışabileceğiniz cep boyu bir kitaptır. Onu çalışmak için
her gün biraz zaman ayırmaya çalışın.
Her dersin başında hedefler verilmiş olduğunu göreceksiniz. Hedef sözcüğü bu kitapta çalışmalarınızdan ne beklemeniz gerektiğini bilmenize yardımcı olmak için kullanılmıştır. Hedeflerinizin neler olduğunu bilirseniz daha iyi
çalışabilirsiniz.
Her dersin ilk iki sayfasını dikkatle çalışın. Bu, sizi daha
sonra yapacağınız şeyler için hazırlar. Bundan sonra, dersi
bölüm bölüm çalışın ve Yapmanız İçin başlığı altındaki talimatları yerine getirin. Çalışma sorularının yanıtlarını
çalışma kılavuzunuza yazmak için kitapta yeterince yer
yoksa yanıtları defterinize yazın ki daha sonra dersin üzerinden geçerken onları kolayca bulabilesiniz. Eğer bu
kursu bir grupla birlikte yapıyorsanız, grup önderinizin
talimatlarını yerine getirin.

Çalışma Sorularını Nasıl Yanıtlayacaksınız?
Bu çalışma kılavuzunda farklı türlerde çalışma soruları bulunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazılarına ve onların nasıl
yanıtlandırılacağına örnekler göreceksiniz.
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ÇOK SEÇENEKLİ soru, verilenlerden bir yanıt seçmenizi
istemektedir.
Çok Seçenekli Soruya Örnek

1 Haftada kaç gün vardır?
a) 10 gün
b) 7 gün
c) 5 gün

Doğru yanıt, b) 7gündür. Çalışma kılavuzunuzda aşağıda
gösterildiği şekilde b)yi daire içine alın.

1 Haftada kaç gün vardır?
a) 10 gün
(b) 7 gün
c) 5 gün

(Çok seçenekli soruların bazıları için, birden fazla doğru
yanıt olabilir. Bu durumda, her doğru yanıtın önündeki
harfi daire içine alacaksınız).
DOĞRU MU, YANLIŞ MI? sorusu, verilen birkaç cümleden
hangisinin DOĞRU olduğunu bildirmenizi istiyor.
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Doğru mu, Yanlış mı Sorusuna Örnek

1 Aşağıdaki cümlelerden hangileri DOĞRU?
a) Kutsal Kitap’ta toplam 120 kitap vardır.
b) Kutsal Kitap’ta günümüzdeki inanlılar için bir mesaj
vardır.
c) Kutsal Kitap’ın bütün yazarları İbranice yazdılar.
d) Kutsal Ruh, Kutsal Kitap yazarlarını esinlendirdi.
b ve d cümleleri doğrudur. Yukarıda görüldüğü üzere bu
harfleri daire içine alacaksınız.
EŞLEŞTİRME sorusu, isimle tanım ya da Kutsal Kitap’taki
kısım isimleriyle yazarları gibi öğelerin eşleştirilmesini
istemektedir.
Eşleştirme Sorularına Örnek

1 Yaptığı şeyi tanımlayan cümlenin önüne önderin isminin
sayısını yazın.
l) Musa
2) Yeşu
...1... a Kendisine Sina Dağı’nda Tanrı’nın Yasası verildi.
...2... b İsrailliler’i Ürdün Nehri’nin diğer tarafına geçirdi.
...2... c Eriha’nın etrafında yürüdü.
...1... d Firavun’un sarayında yaşadı.
a ve d cümleleri Musa'dan, b ve c cümleleri Yeşu'dan söz
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etmektedir. Yukarıda gördüğünüz gibi, a ve d’nin yanına
1, ve b ve c’nin yanına 2 yazmanız gerekmektedir.
Öğrenci Raporunuz
Eğer bir sertifika almak için çalışıyorsanız, kitabın sonunda yer alan Öğrenci Raporu ve Yanıt Kağıtları'na ihtiyacınız olacaktır. Bu kursta iki ünite vardır. Öğrenci Raporu’nda her üniteyle ilgili sorular bulunmaktadır. İki
ünitenin her biri için ayrıca bir de yanıt kağıdı bulunmaktadır. Öğrenci kılavuzunuz ünite sorularını ne zaman
yanıtlamanız gerektiğini ve hangi yanıt kağıdını ne zaman
kullanmanız gerektiğini size bildirecektir.
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Ders 1
Bir
Arkadaşınız
Var —
Kutsal Ruh
Robert C. Cunningham, The Pentecostal Evangel
(Pentikost Müjdesi) adlı dergide, "Tanrı'yla dolmak ne
demektir?" sorusunu ele alır. Şöyle der: "Bir insanın
korkuyla, kıskançlıkla ya da öfkeyle dolmasının ne demek olduğunu biliyoruz, öyle değil mi?... Bunun
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sonucunda kişi, kendisini denetim altına alan ruhların
etkisini açığa vuran davranışlarda bulunur.

Çalışacağınız Konular-------------------------------------A. Kutsal Ruh Özel Bir Arkadaştır
B. Kutsal Ruh Size Yardım Edecektir
C. Kutsal Ruh Size Öğretecektir
D. Kutsal Ruh, Tanrı'nın Gerçek Olduğunu Size Gösterecektir
E. Kutsal Ruh Sizin Hayatınızı Sevgiyle Dolduracaktır

Çalışma Hedefleri------------------------------------------•

Kutsal Ruh'un kim olduğunu açıklamak.

•

Kutsal Ruh'un nasıl sizin arkadaşınız olabileceğini
tanımlamak.

•

Kutsal Ruh'un kim olduğunu ve ne yaptığını gösteren yedi belirli unvanını listelemek.

A. Kutsal Ruh Özel Bir Arkadaştır

Hedef: İsa'nın göndermeyi vaat ettiği "Yardımcı"nın adını söylemek.

Biri büyük bir adama başarısının sırrını sormuştu. "O
da, bir arkadaşım vardı" diye yanıt verdi. Arkadaşı
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olmadan hayatının bir başarısızlık örneği olacağını herkese bildirdi. Arkadaşı ona yardım etmiş, cesaretlendirmiş ve yanında durmuştu. Onu sevmiş, inanmış ve
hayatını yaşamaya değer bir hale getirmişti. Sizin böyle
bir arkadaşınız var mı? Böyle bir arkadaşa ihtiyacınız
var.
Nasıl bir arkadaşa sahip olmayı isterdiniz? Onun sizi
sevmesini, sizinle ve sorunlarınızla ilgilenmesini, mutluluğunuzu paylaşmasını isterdiniz. Size karşı tamamen
dürüst olmasını, sizi inciteceği zaman bile size gerçeği
söylemesini, daha iyisini yapmanıza yardım etmek için
size hatalarınızı şefkatli bir şekilde söylemesini isterdiniz.
Belki arkadaşınızın sizden daha akıllı, daha kuvvetli,
daha iyi olmasını isterdiniz. O zaman size öğretir ve
günden güne size yardım ederdi. Sorularınızı yanıtlardı.
Bütün sorunlarınızda size yardım ederdi. Arkadaşınızla
birlikte ne kadar çok zaman geçirirseniz arkadaşınıza
daha çok benzerdiniz, şimdi olduğunuzdan daha
kuvvetli, daha akıllı, daha iyi olurdunuz.
İsa Mesih, Petrus, Yakup, Yuhanna ve diğer öğrenciler
için böyle bir arkadaş olmuştu. Günahkârların dostuydu.
Onların günahlarını bağışladı. Onlara temiz ve yeni bir
hayat verdi. Her ulustan arkadaşlığını kabul eden, zengin ya da fakir, günahkâr ya da kutsal, cahil ya da iyi
eğitilmiş, herkese dosttu. Onlara daha önce
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bildiklerinden daha büyük, daha derin, bencillikten uzak
bir sevgi Tanrı'nın sevgisini verdi. Onlara gerçeği öğretti
ve bütün sorunlarında yardım etti.
Ama İsa bir insan bedeniyle sınırlıydı. Sadece tek bir
yerde olabilirdi. Aynı anda Kendisine ihtiyacı olan bütün
dostlarıyla birlikte olamazdı. Bunun üzerine İsa arkadaşlarına Kendisinin göğe alınacağını, ama her nerede
olurlarsa olsunlar aynı anda hepsiyle birlikte olacak
başka bir Arkadaş, bir Yardımcı göndereceğini söyledi.
Yuhanna 14:16-17. Ben de Baba'dan dileyeceğim ve
O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka
bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek. Dünya O'nu
kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz
O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve
içinizde olacaktır.
İsa'nın yollamayı vaat ettiği bu yardımcı, Üçlü Birliğin
üçüncü kişisi olan Kutsal Ruh'tur. Doğası, gücü ve amacı
bakımından tıpkı Baba Tanrı ve Oğul İsa Mesih gibidir.
Her şeyi bilir. Bütün güce sahiptir. Bir bedeni yoktur,
ama aynı anda her yerde olabilir. İsa, Kendisini kabul
edecek kişilerin içinde yaşayabilmek için, vaat etmiş
olduğu gibi Kutsal Ruh'u gönderdi. O, İsa'nın öğrencileri
için yaptıklarını sizler için yapmaya geldi.
Yuhanna 16:7. Benim gidişim sizin yararınızadır.
Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O'nu
size gönderirim.
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Bazen kimsenin sizi anlamadığını ya da sorunlarınızla
ilgilenmediğini düşünüyor musunuz? Tanrı anlıyor ve
ilgileniyor! Tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu biliyor. Sizi o kadar çok seviyor ki, özel Arkadaşınız ve
Yardımcınız olmak üzere Kutsal Ruhu'nu yollamıştır. Bu
kursta, Kutsal Ruh'un nasıl geldiğini, ilk Hıristiyanlar
için neler yaptığını ve sizin için neler yapabileceğini
öğreneceksiniz. Kutsal Ruh'un Arkadaşınız olarak size
yardımıyla bir daha kendinizi asla yalnız ve çaresiz hissetmeniz gerekmeyecek.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------Bu Yapmanız İçin bölümlerinin her birindeki sorular ya
da alıştırmalar çalıştıklarınızı gözden geçirmenize ya da
hayatınıza uygulamanıza yardımcı olacaktır. Her birini
tamamlamak için verilen talimatları izleyin. Defterinize
yapılması gerekenleri oraya yapın. Eğer gerekirse, bu
çalışma kılavuzunun başında yer alan Çalışma Sorularını Nasıl Yanıtlayacaksınız başlıklı bölümü gözden
geçirin.

1 Yuhanna 14:16-17'yi ezberleyin. İsa'nın insanlar için
neler yaptığını ve Kutsal Ruh'un sizin için neler yapacağını düşünün.

2 İsa'nın göndermeyi vaat ettiği 'Yardımcı' kimdir?
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B. Kutsal Ruh Size Yardım Edecektir

Hedef: Kutsal Kitap'in Kutsal Ruh için kullandığı yedi unvanı
listelemek.

İsa bir Yardımcı göndereceğini vaat etmişti. Bazen Tesellici olarak çevrilen sözcük Yunanca'da Paraclete olarak
geçmektedir. "Yardım etmek için yanınıza çağrılan biri"
anlamına gelir. Paraklit'in diğer unvanları, size, O'nun
güç ve sorumluluklarının ne olduğunu ve size nasıl
yardım edeceğini gösterir. O'na, yaşam Ruhu, Kutsal
Ruh, gerçeğin Ruhu, bilgelik Ruhu, Mesih'in Ruhu ve
Tanrı'nın Ruhu adları verilir. Sorununuz her ne olursa
olsun, Yardımcınız onu çözebilecek güçtedir.
Yaşam Ruhu
Bedeninizde bir iyileşmeye ihtiyacınız var mı?
Günümüzde dünyanın çeşitli yerlerindeki hasta insanlar
duaya yanıt olarak mucizesel bir şekilde iyileşmektedirler. Sağır kulaklar yeniden duyuyor. Kör gözler
görüyor. Felçli insanlar koltuk değneklerini bir kenara
atıp Kutsal Ruh'un gücüyle yeniden yürüyor. O, bütün
varlıklara yaşam veren Yaşam Ruhu'dur. Hastaları
iyileştirmek için İsa aracılığıyla etkin olmuştur ve aynı
işi hâlâ yapmaktadır.
Bundan sonraki derste daha çok Kutsal Ruh'un size hem
beden hem de ruh için nasıl yaşam — yeryüzünde sevinç
dolu, tatmin eden ve gelecek olan dünyada da görkemli,
sonsuz bir yaşam — verdiği konusunu çalışacaksınız.
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Ama Ruh'un verdiği yaşamın tadını çıkarabilmek için,
O'nun size yol göstermesine izin vermelisiniz.
Romalılar 8:5-6. Doğal benliğe uyanlar benlikle ilgili
işleri, Ruh'a uyanlar ise Ruh'la ilgili işleri düşünürler.
Benliğe dayanan düşünce ölüm, Ruh'a dayanan
düşünce ise yaşam ve esenliktir.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------3 Defterinize, Kutsal Kitap'in Kutsal Ruh için kullandığı
yedi unvanı yazın.

4 Kutsal Ruh'un sizin Arkadaşınız ve Yardımcınız ol-

masını ister mısınız? ...................................................

5 Kutsal Ruh'u daha iyi tanımak istiyor musunuz? ........
6 Romalılar 8:5-6'yı birkaç kez okuyun. Kutsal Ruh'un
hayatınızda yapabileceği değişiklikleri bir düşünün.
Kutsal Ruh
Hayatınızda, Kutsal Ruh'un size yardım edebileceği belirli bazı alanları tanımlayın.
Doğru bir yaşam sürmekte zorlanıyor musunuz? Daha
iyi bir Hıristiyan olmayı istiyor musunuz? Yardımcınız,
Kutsal Ruh ya da kutsallık Ruhu'dur. Kutsal, "günahtan
ayrılmış ve Tanrı'ya verilmiş" demektir. Kutsal Ruh
bizlere günahlarımızın ne kadar korkunç olduğunu gösterir ve onlardan kurtulmamıza yardım eder. Kutsal
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Ruh'un yaşamımızda istediğini yapmasına izin verdikçe,
bizi Tanrı'ya daha çok yakınlaştırır ve gurur, bencillik,
inatçılık, öfke, önyargı, nefret, içerleme, tembellik,
kendine acıma, asilik, hırs, ahlaksız düşünce ve
davranışlardan uzaklaştırır.
Belki kötü bir alışkanlıktan kurtulmak için yardıma ihtiyacınız vardır. Eğer Hıristiyansanız, bedeniniz Kutsal
Ruh'un tapınağıdır. Kutsal Ruh, bedeninize zarar verecek her alışkanlıktan kurtulmanıza yardım edecektir.
Binlerce uyuşturucu bağımlısı, Kutsal Ruh tarafından
özgür kılınmıştır. Tıp bilimi ve sosyal yardım çalışanları
onlara sadece geçici bir rahatlık verebilmişlerdir.
"Alışkanlıktan kurtulmak" için son çare olarak kendilerine yardım etmesi için Tanrı'ya dönmüşlerdir. Rab İsa'yı
kurtarıcıları olarak kabul ettikten sonra, Kutsal Ruh’tan
kendilerini doldurmasını ve Tanrı için yaşamak üzere
kendilerine güç vermesini istemişlerdir. Kutsal Ruh onları doldurduğunda, onları uyuşturucu alışkanlığından
kurtarmıştır. Onları Tanrı'nın sevgisi ve başkalarına
yardım etmek için bir arzuyla doldurmuştur. Bu kişilerin
birçoğu bugün müjdeyi duyurmaktadır. Yaşamları, içlerindeki kutsallık Ruhu'ndan ötürü temiz.
l.Petrus 1:2. Baba Tanrı'nın önbilgisine göre Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz.
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Yapmanız İçin------------------------------------------------------7 Kutsal Ruh'un sizi özgür kılmasını istediğiniz günahlarınız ya da kötü alışkanlıklarınız var mı? Bunları
sadece kendinizin ve O'nun görmesi için yazın. O'ndan
yönetimi eline almasını ve sizi bu şeylerden kurtarmasını isteyin.

C. Kutsal Ruh Size Öğretecektir

Hedef: Kutsal Ruh’u Gerçeğin Ruhu olarak tanımlamak.

Gerçeğin Ruhu İsa, öğrencilerine gerçeği öğretip onların
sorularını yanıtladığı gibi, Kutsal Ruh da size öğretecektir. Tanrı hakkındaki sorularınızı yanıtlayacaktır. Size
yaşamın amacını gösterecektir. Kutsal Kitap'ı anlamanıza yardım edecektir. Anlayamadığınız şeyler
birdenbire açıklığa kavuşacaktır. İsa şöyle demiştir:
Yuhanna 16:13. "Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu
gelince, sizi her gerçeğe yöneltecek" demiştir.
Geçenlerde bazı yüksek ilahiyat öğrencileri Kutsal Ruh'u
aldılar. Kutsal Kitap gerçekleri onlar için birdenbire
"canlandı." Öğretmenleri, onların ruhsal konular
hakkındaki yeni anlayışlarından ötürü hayrete düştüler.
Gerçeğin Ruhu gelmişti.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------8 Yuhanna 16:13'ü ezberleyin.
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9 Gerçeğin Ruhu'nun size öğretmesini ister misiniz?
..........................................................................
Bilgelik Ruhu
Hedef: Kutsal Ruh'u bilgelik Ruhu olarak tanımlamak.

Ne yapmanız gerektiği ya da sorunlarınızı nasıl çözebileceğiniz konusunda düşünüyor musunuz? Bilgelik
Ruhu size yardım etmek için gelmiştir. Size yol gösterecek ve sizin için neyin en iyi olduğunu gösterecektir.
Ders 4'te O'nun bunu nasıl yapacağı konusunu çalışacaksınız.
Tanrı'ya hizmet etmek için bilgelik ister misiniz? Elçilerin İşleri kitabında, diyakozların (kilise üyelerinin ihtiyaçlarına bakan özel seçilmiş yardımcılar’ın) işlerini
doğru bir şekilde yapabilmeleri için Kutsal Ruh'la dolu
olmaları gerektiğini görürsünüz. Belki siz Pazar Okulu'nda öğretmenlik yapıyor, kişisel tanıklıkta bulunuyor
ya da vaaz veriyorsunuzdur. Bilgelik Ruhu, sizi doldurmayı ve size ilk kilisedeki çalışanlara yardım ettiği gibi
yardım etmeyi istemektedir.
Elçilerin İşleri 6:10. Ama İstefan'ın konuşmasındaki bilgeliğe ve Ruh'a karşı koyamadılar.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------10 Bilgelik Ruhu'yla dolmaya ihtiyacınız var mı? ...........
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D. Kutsal Ruh, Tanrı'nın Gerçek Olduğunu Size
Gösterecektir
Hedef: Tanrı'nın Kendisini bize nasıl tanıttığını belirtmek.

Tanrı'nın Ruhu
Tanrı gerçekten var mı? O, sadece zor dönemlerinizde
yakardığınız uzaklardaki bir Yönetici mi? Yoksa
yaşamınızın her ayrıntısıyla ilgilenen sevgi dolu göksel
bir Baba mı? Dualarınız, görev duygusundan ötürü
yaptığınız küçük konuşmalar mı? Yoksa Babanız'la
yaptığınız içten konuşmalar mı? Tanrı'nın Ruhu, Tanrı'yı
daha iyi tanımanıza yardım etmek için gelmiştir.
l.Korintliler 2:10-12. Oysa Tanrı bunları bize Ruh
aracılığıyla açıkladı. Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin
düşüncelerini bile araştırır... Tanrı’nın düşüncelerini
de Tanrı'nın Ruhundan başkası bilemez. Tanrı'nın bize
lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil,
Tanrı'dan gelen Ruh'u aldık.
Öğretmeniniz sizin için Pavlus'un Efes'teki Hıristiyanlar
için ettiği duayı edecektir:
Efesliler 1:16-19. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, yüce
Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve Tanrısal
esin ruhunu versin diye dua ediyorum. O'nun çağrısından doğan ümidi, kutsallara verdiği mirasın yüce
zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan

21
kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------11 Efesliler 1:16-19'u birkaç kez okuyun. Bunu kendi
duanız yapın. Kendiniz ve başkaları için bu şekilde dua
edin.

12 1.Korintliler 2:10-12'ye göre, Tanrı Kendisini bizlere
nasıl bildirir? ..............................................................
Mesih'in Ruhu
Mesih'in Kutsal Ruh'u sizi kurtardığında İsa'yı
tanımanızı sağladı. İsa'nın uzun zaman önce yaşamış
olan büyük bir Öğretmen'den çok daha fazlası olduğunu
size bildirdi. Sizi şahsen Tanrı Oğlu İsa ile tanıştırdı ve
O'nu Kurtarıcınız, Rabbiniz ve Kralınız olarak kabul etmenize yardım etti. Sizi Mesih'le birleştirdi ve sizi bedeni olan kilisenin bir üyesi yaptı. Bu birleşme öylesine
gerçektir ki, Mesih, Ruhu aracılığıyla içinizde yaşar.
Romalılar 8:9. Bir kişide Mesih'in Ruhu yoksa, o kişi
Mesih'in değildir.
Kutsal Ruh, Pentikost Günü'nden önce İsa'yı izleyen
kişilerle birlikteydi, ama İsa O'nun yeni bir şekilde gelip
onları dolduracağını vaat etmişti. İsa, onları Kutsal
Ruh'la vaftiz edecekti. Onları vaftiz ettiğinde Kutsal Ruh
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onlara İsa hakkında daha çok şeyler öğretti ve Mesih'i
başkalarına duyurmak için güç verdi.
Günümüzde de aynı şekilde, yeniden doğan herkes Mesih'in Ruhu'na sahiptir. Ama İsa onları, Kendisi için
daha etkin tanıklar olabilmeleri için Ruhu'yla vaftiz etmeyi istemektedir. Bu konu hakkında daha geniş bir
etüdümüz olacaktır.
Yuhanna 15:26; 16:14. Baba'dan size göndereceğim
Yardımcı, yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği
zaman, O bana tanıklık edecek. O beni yüceltecek.
Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------13 Kutsal Ruh'un İsa'yı sizin için daha gerçek kılmasını
ister miydiniz? Eğer isterseniz O'ndan bunu yapmasını
isteyin.

E. Kutsal Ruh Sızın Hayatınızı Sevgiyle Dolduracaktır
Hedef: Tanrı'nın sevgisinin beş yönünü bildirmek.

Günümüzde dünyamızın en çok ihtiyacı olan şey, bencillikten uzak sevgi, sadece Tanrı'nın verebileceği türde
sevgidir. Eğer Kutsal Ruh'un sizi bu tür bir sevgiyle
doldurmasına izin verirseniz, Tanrı sizi bu ihtiyacı
karşılamakta kullanacaktır.
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Eski Antlaşma zamanlarında Tanrı, peygamberlerle konuşmuş ve onlara sevgisini göstermiştir. Peygamberler
insanlara Tanrı'nın sevginden söz ettiler. Ama birçok
insan hâlâ günahları yüzünden Tanrı'nın kendilerini
cezalandırmaya hazır, katı bir hakim olduğunu
düşünüyordu. Tanrı'nın kendilerini günahlarından kurtarmayı ve göksel Babaları olmayı istediğini anlamadılar.
Sonunda Tanrı, insanlar arasında yaşaması ve onlara
Tanrı'nın gerçekten nasıl olduğunu göstermesi için Oğlu
İsa Mesih'i gönderdi. İsa'nın öğretilerinde, Tanrı'nın insanlık için olan olağanüstü sevgisini öğreniyoruz. İsa'nın
yaşamında, bu sevgiyi hareket halinde görürsünüz.
O'nun sizin için ölümü ve dirilişinde Tanrı'nın sevgisinin
kanıtını görürsünüz.
Ama 2000 yıl önce gerçekleşen bir olay size çok uzak
gibi görünebilir. Günümüzün açlık, şiddet, suç, savaş
gibi sorunları bizi fazlasıyla üzüyor ve Tanrı'nın gerçekten de tüm bunlara aldırıp aldırmadığını düşünüyoruz.
O'nunla kişisel olarak bir araya gelmemiz ve bizleri
gerçekten sevdiğini kendimiz görmemiz gerekir.
Bu yüzden Kutsal Ruh, Tanrı'yla kişisel bir karşılaşma
sağlamak için gelmiştir. İsa, Baba'nın sevgisini göstermek için geldiği gibi, Kutsal Ruh da Baba'nın ve Oğul'un
sevgisini göstermek için gelmiştir. Hayatınıza öylesine
bir sevgi dökecektir ki, bunu tanımlayamaya-caksınız
bile. O bunu, siz Mesih'e iman ettiğinizde
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yapmaya başlar. Kutsal Ruh'la vaftiz olduğunuzda,
Tanrı'nın sevgisine daha açık olacaksınız. Siz yıllar boyu
Kutsal Ruh'la tekrar tekrar doldukça yaşamınız sürekli
olarak Tanrı'nın sevgisiyle dolup taşacaktır.
Romalılar 5:5. Tanrı, bize armağanı olan Kutsal Ruh
aracılığıyla sevgisini yüreklerimize dökmüştür.
Beşli sevgi yaşamınızı doldurur:
A. Tanrı'nın size olan sevgisi.
B. Sizin Tanrı için olan sevginiz.
C. Başka Hıristiyanların size olan sevgisi.
D. Sizin başka Hıristiyanlar için olan sevginiz.
E. Sizin herkese olan sevginiz.
Ruh'la dolan kişiler, deneyimlerini şu şekilde tanımlamaktadırlar:
"Bu bir sevgi vaftiziydi. Birdenbire Tanrı ve Sözü'ne karşı büyük
bir sevgi duydum."
"Kutsal Ruh bana, aileme, dostlarıma, başka Hıristiyanlara ve
hatta daha önce düşmanlarım olan kişilere karşı yeni bir sevgi
verdi."
"Kutsal Ruh, Golgota'daki olayı kavramamı sağladı. Yüreğim
Tanrı'ya minnettarlıkla doldu. İçimde Tanrı'ya karşı büyük bir
sevgi kabardı ve dudaklarımdan övgü sözcükleri döküldü."
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"Tanrı'nın kayıp canlara olan sevgisi beni doldurup Kutsal Ruh
benim aracılığımla onların kurtuluşu için dua ettiğinde,
vücudum hıçkırıklarla sarsılıyordu."
Günümüzdeki deneyimler de ilk kilisedeki kalıbı izlemektedir: "Bakın birbirlerini ne kadar çok seviyorlar!"
Nereye giderseniz gidin, Rab'de Ruhla dolu erkek ve kız
kardeşlerinizin sevgisinden ötürü minnettar olacaksınız.
Kutsal Ruh'un sizi sevgiyle doldurmasına izin verdikçe,
hayal edebileceğinizden çok daha büyük bir sevinç
yaşamınızı dolduracaktır.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------14 Romalılar 5:5'i ezberleyin.

15 Beşli sevginin basit bir şemasını çizin.
16 Bu kursu çalışırken Kutsal Kitap'ınızdaki Elçilerin

İşleri kitabından günde hiç olmazsa bir bölüm okuyun.
Kutsal Ruh'un ismini gördüğünüz her yerde sözcüğün
altını çizin. Daha sonra sizden bunu rapor etmeniz istenecektir.

17 Kutsal Ruh'un bize yardım etmesini istiyorsak, ilk

adım gereksinimimizi görüp kabul etmektir. Kesin bir
gereksiniminiz olan unvanların her birinin önüne (örneğin, Yardımcı'dan yardım almak gibi) G harfi yazın.
a) Yardımcı
b) Tesellici

......
......

Gerçeğin Ruhu
Mesih'in Ruhu
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c) Tanrı'nın Ruhu ......
d) Yaşam Ruhu ......

Bilgelik Ruhu
Kutsallık Ruhu

Şimdi geriye dönüp, Kutsal Ruh'un yardımını deneyimleriniz aracılığıyla aldığınız her unvanın yanına
(deneyim için) D harfi koyun. Bundan sonra Ruh'a sizin
için şimdiye kadar yaptıklarından ötürü teşekkür edin.
Bundan sonra G harfi yazmış olduğunuz yerlerdeki
gereksinimleriniz için dua edin. Bu dualarınızda kesin
olun. Bu gereksinimleri başka bir kâğıda yazıp bunlar
üzerinde dua etmeyi unutmayın ve Tanrı cevapladıkça
O'na teşekkür etmeyi hatırlatması için Kutsal Kitap'ınızın içinde tutun.
Yanıtlarınızı Kontrol Edin-------------------------------------Bu alıştırmalarda sizden belirli bir yanıt istendiği
yerlerde size yanıtlar verdik. Ayrıca diğer alıştırmaların
bazıları için yorumlar da verdik. Yanıtlar alışılmış sıralamada verilmemektedir. Bu, bir sonraki sorunuzun
yanıtını önceden görmemeniz için yapılmıştır. Size
gereken sayıyı arayın ve ilerideki yanıtları okumamaya
çalışın.
12 Kendisini bize Kutsal Ruhu aracılığıyla bildirir.
2 Kutsal Ruh.
15 Şimdi çizdiğiniz şemayı ya da çizimi başka birine
gösterip açıklayın.
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3 Unvanlar şunlardır (herhangi bir sıralamayla olabilir):
a) Tesellici,
b) Yaşam Ruhu,
c) Kutsal Ruh,
d) Gerçeğin Ruhu,
e) Bilgelik Ruhu,
f) Mesih'in Ruhu, ve
g) Tanrı'nın Ruhu.

28

Ders 2
Kutsal Ruh
Size Yaşam
Verir
Kutsal Ruh neden gelmiştir? Pentikostçu yazar Melvin
Hodges, buna dört önemli neden göstermiştir. Kutsal
Ruh'un, bizlerin Tanrı'nın düşüncelerini düşünmemizi sağlamak için geldiğini söylemiştir. Doğal düşüncelerimiz benmerkezlidir; tanrısal program kendimizden vermemizi
ister. Bizler kendimizi düşünürüz; Tanrı başkalarını
düşünür. Bu yüzden insanın düşüncelerini Tanrı'nın
düşüncelerinin çizgisine çekecek bir şeyin gerçekleşmesi
gerektir. Kutsal Ruh'un gelişiyle bunu gerçekleştirmesi
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tasarlanmıştır.
Kutsal Ruh bizlerin, Tanrı'nın duygularını paylaşmamızı
sağlamak için gelmiştir. Tanrı'nın duygularından biri
sevgidir. Kayıp insanların kurtulması için özlem çekmek, emek sarfedip zamandan fedakârlık etmek ve
imanda zayıflayanlar için dua etmek insanın içinde olan
bir şey değildir. Sadece Tanrı'nın Ruhu bu sevgiyi bizim
içimize koyabilir.
Ruh, bizlerin Tanrı'nın istediği gibi dua etmemizi, Tanrı'nın
almamızı istediği şeyler için Tanrı'nın gücüyle dua etmemizi sağlamak için gelmiştir. Bizler ne istememiz
gerektiğini bilmiyoruz ve kendimizi Tanrı'ya sunma konusunda hiçbir gücümüz yok. Bu yüzden Ruh zayıflıklarımızda bize yardım eder.
Son olarak, Kutsal Ruh, Tanrı'nın işini yapmamıza yardım
etmek için gelmiştir. Tanrı'nın yöntemi, Kutsal Kitap'ta
bildirilmiştir: "Güçle kuvvetle değil, ancak benim
Ruhum'la başaracaksın" (Zekarya 4:6).

Çalışacağınız Konular-------------------------------------A. Bedeniniz için Yaşam ve Sağlık
B. Ruhunuz için Yaşam ve Sağlık
C. Amaçlı bir Yaşam
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Çalışma Hedefleri------------------------------------------• Kutsal Ruh'un size nasıl yaşam ve sağlık verebileceğini tanımlamak.
• Kutsal Ruh'un sizin içinizde oluşturacağı karakter
özelliklerini tanımlamak.
• Kutsal Ruh'un, Tanrı'nın yaşamınız için istediği
olağanüstü amacını yerine getirmenize yardım edebilme yollarını listelemek.

A. Bedeniniz İçin Yaşam Ve Sağlik

Hedef: Kutsal Ruh'un yaşamımızdaki ve bedeninizdeki işini
tanımlamak.

Yaşam Ruhu'ndan Yaşam
Kutsal Ruh'tan, dünyadaki bütün altın ve gümüşlerden daha değerli bir şey aldınız - yaşam. Kutsal Ruh'un
unvanlarından ikisi, Tanrı'nın Ruhu ve Yaşam Ruhu'dur.
Baba Tanrı ve Rab İsa Mesih'le birlikte dünyanın
yaratılışını sağladı. Yaşam Ruhu, bu dünyaya yaşam
getirdi. O'nun yaşam veren gücü, doğa yasalarının işlemesini sağlayan güçtür. Sizin arkadaşınız olan yaşam
Ruhu, bu doğal yasalar aracılığıyla sizi dünyaya getiren
yaşam ve doğuş mucizesini gerçekleştirmiştir.
Eyüp 33:4. Beni Tanrı'nın Ruhu yarattı, Her Şeye
Gücü Yeten'in soluğu yaşam veriyor bana.
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Yapmanız İçin------------------------------------------------------1 Eyüp 33:4'ü ezberleyin.

2 Kutsal Ruh'un bu bölümde dile getirilen iki unvanını
söyleyin.

Yaşam Ruhu'ndan Sağlık
Zayıf olduğunuzda size kim kuvvet verebilir? Ya da
hasta olduğunuzda sizi kim sağlığa kavuşturabilir? Kim
sizi, çevrenizde bulunan olumsuz etkenlere ve karşı
karşıya geldiğiniz hastalıklara karşı koruyabilir? Günlük
sorunlarınızdan ötürü sinirlendiğinizde kim size huzur
ve sevinç verebilir? Uyuşturucu ya da alkol
bağımlılığının gücünü kim kırabilir? Kim sağırların
işitmesini, körleri görmesini ve felçlilerin yeniden
yürümesini sağlayabilir? Kim yeryüzündeki kanseri,
cüzamı, kalp hastalıklarını ve başka hastalıkları
iyileştirebilir? Kim ölüleri diriltebilir? Dostunuz, Arkadaşınız olan Yaşam Ruhu! Bedenlerimizi yaratan onları
yeniden nasıl iyileştireceğini bilir.
Kutsal Ruh, iyileştirmek için değişik yollarla çalışır.
Birçokları İsa'yı Kurtarıcı olarak kabul ettiklerinde,
diğerleri suyla ya da Kutsal Ruh'la vaftiz olduklarında
iyileşir. Kimileri kendileri için dua edildiğinde aniden,
diğerleri ise yavaş yavaş iyileşir. Bazıları Kutsal Kitap'ı
okurken, bazıları da Rab'bin Sofrası'na katılırken, kilisedeki toplantıda otururken, dua ederken ya da günlük
işlerini yaparken iyileşir. Tanrı'nın çocukları dua edip
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iman ederken, yaşam Ruhu yaşamını ve kuvvetini dua
edilen kişiye döker.
Yaşam Ruhu, bedene olduğu kadar düşüncelere ve
ruhsal durumumuza da sağlık getirir. İnsanları depresyon, korku ve her türlü zihinsel rahatsızlıktan iyileştirir
ve tıpkı İsa'nın yeryüzünde olduğu zaman yaptığı gibi,
günümüzde de cinlerin etkilerinden özgür kılar.
Kutsal Ruh, İsa aracılığıyla ihtiyacı olan herkese
iyileşme ve sağlık getirmek için çalışmıştır.
Elçilerin İşleri 10:38. Tanrı'nın, Nasıralı İsa'yı nasıl
Kutsal Ruh'la ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz.
İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, İblis'in baskısı
altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı
O'nunla beraberdi.
İsa göğe alındıktan sonra Kendi yerini alması için
Kutsal Ruh'u gönderdi. Kutsal Ruh inanlıları doldurdu
ve onlar aracılığıyla İsa'nın yaptığı mucizelerin aynısını
yapmayı sürdürdü.
Elçilerin İşleri 5:12,16. Elçilerin aracılığıyla halk
arasında birçok mucizeler ve harikalar yaratılıyordu...
Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar
geliyor, hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi.
Kutsal Ruh, ilk Hıristiyanlar'a, İsa'nın başlattığı işi
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sürdürebilmeleri için ihtiyaçları olan charismata (karizmayı), yani doğaüstü armağanları vermişti. Bu armağanlardan dokuzu l.Korintliler 12'de listelenmiştir. Bunlardan üçü, iman, iyileştirme ve mucizeler yapma armağanıdır.
l.Korintliler 12:9-10. Birine aynı Ruh'la iman, bir
diğerine aynı Ruh'la hastaları iyileştirme gücü, birine
mucizeler yapma gücü veriliyor.
Günümüzde birçok Hıristiyan, Kutsal Ruh'un Elçilerin İşleri kitabında ilk kilise için yaptıklarının, Tanrı'nın
günümüzdeki kilise için de istediği bir kalıp olduğunu
kabul etmektedir. İsa'dan kendilerini Kutsal Ruh'la
doldurmasını isterler ve İsa da bunu yapar. Kutsal
Ruh'tan armağanlarını kendileri aracılığıyla göstermesini
isterler ve O da bunu yapar. Bunun sonucu olarak birçok
kişi duaya yanıt olarak Kutsal Ruh'un gücüyle
iyileşmektedir.
Yakup bizlere hasta olduğumuzda ne yapmamız
gerektiğini söylemektedir. Kilisenin ihtiyarlarından,
yani, önder, müjdeci ya da gözetmenlerden bizim için
dua etmelerini istemeliyiz. Kutsal Kitap'ta yağ, Kutsal
Ruh'u temsil eden bir simgedir. İnsanlar, Tanrı'ya ait
olduklarını ve O'nun Ruhu'nun kendileri aracılığıyla
çalışmasına güvendiklerini göstermek için yağla meshedilirlerdi. İyileştiren yağ değil, Ruh'tur.
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Yakup 5:14-15. İçinizden biri hasta mı? İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırtsın, Rab'bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen
dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracak.
Siz de, Rab İsa Mesih'e iman eden biri olarak, başka
insanları iyileştirmek için Kutsal Ruh tarafından kullanılabilirsiniz. Onlara Kutsal Kitap'tan İsa'nın hastaları
nasıl iyileştirdiğini gösterebilirsiniz. Onlara İsa'nın hâlâ
duaları yanıtladığını ve Kutsal Ruh'un gücüyle
günümüzde de insanları iyileştirdiğini söyleyebilirsiniz.
İsa Mesih'e iman eden herkes, hastalar için dua etme ve
onların iyileşmesini bekleme hakkına sahiptir. Neden?
Çünkü İsa bunu vaat etmiştir! Bu yüzden inanın!
Markos 16:17-18. İman edenlerle birlikte görülecek
belirtiler şunlardır: benim adımla cinleri kovacaklar,
yeni diller konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar.
Öldürücü bir zehir içseler bile, bundan zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------Boşlukları doldurun.

3 İsa'nın, Markos 16:17-18'deki vaadine göre ..........,
.......... hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar
..........tir.
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4 Kutsal Ruh, günümüzde iyileştirme mucizeleri

gerçekleştiriyor mu? .......................................................
Yaşam Ruhu'ndan Diriliş
Kutsal Ruh, İsa'yı ölümden diriltti ve O'na yeni bir
beden verdi. Aynı şeyi sizin için de yapacaktır!
Kutsal Ruh, İsa'nın vaat etmiş olduğu bol yaşamı
vermek için şimdi Tanrı'nın çocuklarının içinde yaşamaktadır. Ve bir gün İsa'ya iman eden herkesi diriltecektir. Bedenlerimizi öylesine değiştirecektir ki, İsa'yı
karşılamak üzere göğe yükseleceğiz. Değişmiş bedenlerimizde bir daha asla zayıflık, acı, hastalık ya da ölüm
görmeyeceğiz!
Romalılar 8:10-11. Eğer Mesih içinizde ise, bedeniniz
günahtan ötürü ölü olmakla beraber, aklanmış
olduğunuz için ruhunuz diridir. Mesih İsa'yı ölümden
dirilten Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i
ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan Ruhuyla
ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------5 Romalılar 8:10-11'i birkaç kez okuyun.

6 Diriliş umudu için Tanrı'ya teşekkür edin.
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B. Ruhunuz İçin Yaşam Ve Sağlik

Hedef: Ruhsal yaşam, sağlık ve büyümeye nasıl sahip olabileceğimizi bildirmek.

Ruhsal Yaşam
Bedeninizin sadece fiziksel yaşamdan çok daha
fazlasına ihtiyacı vardır. Bu da Tanrı'nın ruhunuz için
sağlamış olduğu sonsuz yaşama ihtiyacınızdır.
İsa bu yaşamı vermek için sizin yerinize öldü. Bu
yaşamı size Kutsal Ruh verir. İçinizde gerçekleştirdiği
değişim o kadar büyüktür ki, İsa buna yeniden doğuş
adını vermiştir. Buna ayrıca Mesih'e iman etmek, yani
değişmek diyebiliriz. Kimse bu ruhsal doğuş mucizesi
olmadan Tanrı'nın çocuğu olamaz ya da cennete gidemez. İsa şöyle demiştir:
Yuhanna 3:6-7. Bedenden doğan bedendir, Ruh'tan
doğan ruhtur. Sana,'Yeniden doğmalısınız' dediğime
şaşma.
Kutsal Ruh, Mesih'e iman ettiğinizde sizin için şunları yapar:
1) Kutsal Ruh, sizi Mesih'e yöneltir. Kutsal Ruh,
Tanrı'dan sonsuz ayrılığa mahkum edilmiş bir günahkâr olduğunuzu görmenize yardım ederek sizi Mesih'e
iman etmeye hazırlar. Size kendi kendinizi kurtaramayacağınızı bildirir. İsa'nın sizin yerinize öldüğünü
anlamanıza yardım eder. Günahlarınızdan dönmek ve
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İsa'nın size sunduğu bağışı kabul etmek için
yüreğinize istek koyar. Mesih'i daha iyi tanımanızı
sağlar ve O'nu Kurtarıcınız olarak kabul etmenize
yardım eder.
2) Kutsal Ruh, günahın üzerinizdeki gücünü kırar,
yeni bir doğa verir ve sizi Tanrı'nın çocuğu yapar.
Romalılar 8:2. Çünkü yaşam veren Ruh'un yasası,
Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı.
Romalılar 8:14. Tanrı'nın Ruhuyla yönetilenlerin
hepsi Tanrı'nın oğullarıdır.
3) Kutsal Ruh, yardım etmek, yol göstermek ve şimdi
Tanrı'nın bir çocuğu olduğunuzu size bildirmek için
içinizde yaşamaya gelir.
l.Korintliler 6:19. Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve
içinizde olan Kutsal Ruh'un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz?
Galatyalılar 4:6. Oğullar olduğunuz için Tanrı, öz
Oğlunun "Abba! Baba!" diye seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi.
Romalılar 8:15-16. Sizi tekrar korkuya götüren kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu
ruhla, "Abba, Baba!" diye sesleniriz. Ruh'un kendisi,
bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı'nın çocukları
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olduğumuza tanıklık eder.
Yapmanız İçin-------------------------------------------------------

7 Buradaki adımlar, sizin Mesih'e iman ediş

deneyiminizi tanımlıyor mu? ..........................................

8 Deneyiminizde bir şey eksik görünüyorsa, bu üç

adıma geri dönüp her biri üzerinde dua edin. Kutsal
Ruh'tan sizin içinizdeki işi tamamlamasını isteyin.
Ruhsal Sağlık
l.Selanikliler 5:23. Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın
kendisi, sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız
ve bedeniniz, Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz
ve kusursuz bulunmak üzere korunsun.

Bedeninizi elinizden geldiği kadar besliyor, giydiriyor
ve bakıyorsunuz. Neden? Çünkü onun iyi, rahat,
kuvvetli ve sağlıklı olmasını istiyorsunuz. Ruhunuzun
da iyi, mutlu, kuvvetli ve sağlıklı olmasını istiyorsanız
ruhunuza da bakmalısınız.
Aldığınız nefes bedeniniz için ne kadar önemliyse dua
da ruhunuz için o kadar önemlidir. Bir sonraki derste,
Kutsal Ruh'un dua etmenize nasıl yardım ettiğini göreceksiniz.
Tanrı Sözü, ruhunuz için yiyecektir. Kutsal Ruh, Kutsal Kitap'ı anlamanıza yardım etmek için gelmiştir. Kutsal Kitap'ın yazarı O'dur, bu yüzden O Kutsal Kitap'ın
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içinde yazılı olan her şeyi anlar. Uzun süre önce, Kutsal
Ruh, Tanrı adamlarının Kutsal Kitap'a bilmeniz gereken
şeyleri yazmalarını sağlamıştır.
l.Petrus 1:21. İnsanlar Kutsal Ruh tarafından yöneltilerek Tanrı'nın sözlerini ilettiler.
İsa öğrencilerine, Kutsal Ruh geldiğinde onlara her
şeyi öğreteceğini vaat etmişti. Pentikost Günü'nde
Ruh'ta vaftiz olduktan sonra Tanrı Sözü'nü daha iyi anladılar. Günümüzde Kutsal Ruh'la vaftiz olan kişilerin
birçoğu da aynı deneyimi yaşamaktadır.
Yuhanna 14:26. ...Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi
öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.
Nehemya 9:20. Onları eğitmek için iyi Ruhun'u
verdin.
Kevin ve Dorothy Ranaghan, Pentikost deneyimi konusuna ilişkin kitaplarına, aşağıdaki ve bunlara benzeyen daha birçok tanıklığı dahil etmişlerdir.
"Birdenbire yüreğime Kutsal Kitap'ı okumak için büyük bir
istek geldi. Sözleri çok açık bir biçimde anlamaya başladım.
Dua ettiğimde büyük bir sevinç duymaya başladım."
"Yatakhaneme dönüp gece saat 3'e kadar Mezmurlar ve Elçilerin İşleri kitaplarını okudum. Kutsal Kitap'ı elimden
bırakamıyordum. Daha çok, daha çok okumak istiyordum."
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"Bu deneyimimden beri, Kutsal Ruh bana Kutsal Kitap
hakkında kendi başıma bütün hayatım boyunca öğrenebileceğimden çok daha fazlasını öğretti. Şimdi Kutsal Kitap'ı
okuduğumda sözleri çok daha iyi anlıyorum, çünkü Mesih bende
yaşıyor" (1969, sf. 37, 64, 68).
Yapmanız İçin------------------------------------------------------9 Yuhanna 14:26'yı ezberleyin.

10 Kutsal Kitap'ı okuma konusunda kendi tutumunuzu
düşünün. Kutsal Kitap'ı okumaktan gerçekten zevk
alıyor musunuz? Kutsal Kitap'ı daha iyi anlamayı ister
miydiniz?

11 Kutsal Kitap ve dua ayrıcalığı için Tanrı'ya teşekkür
edin. Her gün, Kutsal Kitap'ı okumadan önce, Kutsal
Ruh'un size onun aracılığıyla konuşması için dua edin.
Ruhsal Büyüme
Kaç kere insanların, "Şu çocuğa bakın! Gün geçtikçe gitgide babasına daha çok benziyor!" dediğini duymuşsunuzdur. Çocuklar büyüdükçe, genelde ana babalarına
daha çok benzemeye başlarlar. Ya siz? Siz de her gün
göksel Babanız'a daha çok benziyor musunuz? Kutsal
Ruh'un günden güne size yol göstermesine izin verdikçe, ruhsal bakımdan büyüyeceksiniz. Başka insanlar
sizde göksel Babanız'a benzeyen o özellikleri görebilecekler. Bu özelliklere Ruh'un meyvesi adı verilir.
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Galatyalılar 5:22-23. Ruh'un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak
huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan
yasa yoktur.
Bebekken çok çaresizdiniz. Ama büyüdükçe
kuvvetlendiniz. Yeni deneyimler yaşadınız ve daha önce
yapamadığınız birçok şeyi yapmayı öğrendiniz. Tanrı da
çocuklarını birçok yeni ruhsal deneyimlere - sınanmalar,
bereketler ve O'nun için yapılması gereken işler - yöneltir. Bu deneyimler ruhsal bakımdan büyümenize
yardımcı olacaktır.
Kutsal Ruh'la vaftiz, Tanrı'nın, bütün çocuklarının
yaşamasını istediği ruhsal bir deneyimdir. Buna ayrıca,
"Ruh'la dolmak" adı da verilir. Kutsal Ruh'un, Baba Tanrı
ve Rab İsa Mesih'le aynı doğaya sahip olduğunu unutmayın. Kutsal Ruh, bütün doğanızı Tanrı'nın doğasıyla
doldurmak istiyor. Tanrı'nın doğası sevgi ve kutsallıktır.
Öyleyse Kutsal Ruh'la dolu olduğunuz zaman, sevgi ve
kutsallıkla dolu olacaksınız.
Kuru bir sünger düşünün. Onu bir kova suyun içine
koyarsanız, alabileceği her damla suyu emer. Dışarı
çıkarın, içinden su akar. Sallayın, vurun, sıkın, ne olur?
Kendi içindeki su dışarı akar. Sünger sizsiniz. İsa sizi
Kutsal Ruh'la vaftiz etmek, O'nun doğasını kendi
varlığınızın her parçasına emene dek sizi yaşam
Ruhu'nun ta Kendisine daldırmak istiyor. Ruh'la dolu
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olduğunuzda, sıkıntılar sizi sarsabilir, insanlar size
vurabilir, ama yaşamdaki bütün baskılar sadece sizin
dolu olduğunuz Tanrı sevgisini dışarıya çıkarır.
John L. Sherrill, They Speak With Other Tongues (Başka
Dillerle Konuşuyorlar) adlı kitabında Kutsal Ruh'la vaftiz
oluşundan söz eder:
Kutsal Ruh'la vaftiz olduğum anda şöyle bir deneyimim oldu:
Sevgiyle yıkanmış, sarmalanmış ve temizlenmiştim. Bizler
Kutsal Ruh'un güç yönüyle çok ilgileniyoruz. Ama ben o
gücün doğasının, sevgi olduğuna kesinlikle ikna olmuş durumdayım...
Bu değiştiren kutsallığın gizli sırrının sevgi olduğuna emin
oldum. Kutsal Ruh'un vaftizinde beni tamamen saran bir
deneyim olarak sevgiyle karşı karşıya geldiğimde temizlendiğimi, geliştirildiğimi ve iyileştirildiğimi gördüm. O zamana
dek hayal bile edemediğim türde bir bütünlüğe eriştim
(1965, sf. 130-131).
Yapmanız İçin------------------------------------------------------12 Galatyalılar 5:22-23'ü ezberleyin. Kutsal Ruhun sizde
bu meyveleri oluşturması için dua edin.

13 İnsanların, Tanrı'nın çocuklarında görebilmesi gere-

ken Tanrı'nın doğasının iki özelliğini söyleyin.
........................................................................
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C. Amaçli Bir Yaşam

Hedef: Yaşamda nasıl bir amaç sahibi olabileceğinizi açıklayın.

Siz sadece kendinize bakmak için doğmadınız. Fiziksel
yaşamınızın amacı sadece bedeninize bakmaktan çok
daha büyüktür. Ruhsal yaşamınız da sadece ruhunuza
bakmanızdan çok daha fazladır. Siz, Tanrı'nın büyük
planında bir rolünüz olduğu için doğdunuz. Tanrı'nın
sizin yaşamınızda özel bir planı, Yapmanız İçin özel bir
işi vardır.
Kutsal Ruh, Tanrı'nın planında uygun bir yer edinmenize yardım etmek istiyor. O'nun size yol göstermesine izin verdiğinizde, yaşamdaki gerçek anlam ve
amacı keşfedeceksiniz. O size, yaşamaya ve ölmeye
değer bir amaç, bir neden verecektir; bu da Mesih'tir.
Kutsal Ruh değişmiş yaşamınız ve sözleriniz aracılığıyla
sizi Mesih'in tanıkları yapacaktır. Ayaklarınızı cennete
giden yola yönlendirip başkalarını da sizinle birlikte
göksel evinize gitmeye davet etmenize yardım eder.
Elçilerin İşleri 1:8. "Ama Kutsal Ruh üzerinize inince
güç alacaksınız. Yeruşalim'de, tüm Yahudiye ve
Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağında benim
tanıklarım olacaksınız."
Yapmanız İçin------------------------------------------------------14 Dostunuz ve Yardımcınız olarak geldiğinden ötürü
Kutsal Ruh'a teşekkür edin.
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15 Bu cümleyi tamamlayın: Kendimizin .......... ..........

tarafından yönetilmesine izin verirsek yaşamlarımızın
gerçek bir amacı olacaktır.

Yanıtlarınızı Kontrol Edin-------------------------------------13 sevgi, kutsallık (diğerleri de olabilir).
2 Tanrı'nın Ruhu, Yaşam Ruhu.
15 Kutsal Ruh.
3 inanlılar, ellerini, iyileşecek.
5 Bu ayetlerde "yaşar" ve "yaşam" sözlerinin kaç kere
geçtiğine dikkat ettiniz mi?
4 Evet, yapar
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Ders 3
Kutsal Ruh
Dua Etmenize
Yardım 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."
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"Dua etmek büyük bir sevinç haline geldi; Tanrı'nın varlığı ve
sevgisi öylesine kuvvetliydi ki, yarım saat kadar Tanrı'nın
sevgisinin bana 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
Hıristiyan'ın Tanrı'ya yaklaşmak ve bir Hıristiyan 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." (Ranaghan, sf. 40-41, 64, 80-81).

Çalışacağınız Konular-------------------------------------A. Kutsal Ruh Size Dua Etmeyi Öğretir
B. Kutsal Ruh Tanrı'ya Tapınmanıza Yardım Eder
C. Kutsal Ruh Günahlarınızı İtiraf Etmenize Yardım
Eder

D. Kutsal Ruh Size Ne İstemeniz Gerektiğini Gösterir
E. Kutsal Ruh Sizin Aracılığınızla Dua Eder
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Çalışma Hedefleri------------------------------------------• Kutsal Ruh size öğrettikçe dua hakkında önemli
gerçekleri keşfetmenize...
• Kutsal Ruh sizi esinlendirdikçe Tanrı'ya yeni ve daha
derin bir şekilde tapınmanıza...
• Kutsal Ruh'un sizin aracılığınızla dua etmesine izin
verdiğinizde ne olduğunu bildirmenize yardım edecektir.

A. Kutsal Ruh Size Dua Etmeyi Öğretir

Hedef: Duanın parçası olan üç şeyin neler olduğunu söylemek.

Günlük hayatınızda dua nedir? Bir 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'yi 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 olmalıdır - Tanrı'yla konuşmanın yanı sıra Tanrı'yı da dinlemelisiniz. Tanrı'yla
konuşurken üç şey yapmalısınız:

1 Tanrı'ya tapınmak.
2 Hatalarınızı itiraf etmek.
3 İstediğiniz şeyi O'ndan dilemek.
Dualarınızı, Hıristiyan 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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Yapmanız İçin------------------------------------------------------1 Dua nedir? ..................................................................

2 Duada yapmanız gereken üç şeyin neler olduğunu söyleyin. Ettiğiniz dualarda zayıf gözüken noktaların yanına
bir X işareti koyun.
................................................................................
................................................................................

B. Kutsal Ruh Tanrı'ya Tapınmanıza Yardım Eder
Hedef: Tapınmayı günlük yaşamınızın bir parçası yapmanıza
yardım edecek adımları öğrenin.

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.
Efesliler 2:18. O'nun aracılığıyla hepimiz aynı Ruh'ta
Baba'nın huzuruna çıkabiliriz.
Filipililer 3:3. Çünkü gerçek sünnetliler, Tanrı'nın
Ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih İsa'yla övünen ve
benliğe güvenmeyen bizleriz.
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Yuhanna 4:24. Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar da
ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.
Büyük vaiz Charles Finney şöyle yazmıştır:
İçeri girip kapıyı arkamdan kapattığımda, Rab İsa Mesih'le
yüz yüzeymişim 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:
Her gün bir Mezmur okuyun. Mezmurlar Tanrı'yı daha
çok takdir etmenize yardım edecektir.
Kutsal Kitap'taki dualara dikkat edin. Bunlar sizin
için birer kalıptır.
Dua ettiğinizde, Tanrı'dan gereksinimlerinizi istemeden önce O'na tapının.
Mezmur 100:4. Kapılarına şükranla, avlularına
övgüyle girin! Şükredin O'na, adına övgüler sunun.
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Tapınma ve övgü şarkıları söyleyin. Evinizde ya da
kilisede Tanrı'ya şarkılar 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 dolu olun. Birbirinize mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreğinizde
Rab'be nağmeler yükseltin, terennüm edin. 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 Ruh, size de
yardım etmeyi istemektedir.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------3 Kendisine tapınmanıza yardım etmesi için size Kutsal
Ruh'u gönderdiğinden ötürü Tanrı'ya teşekkür edin.
Bundan sonra, birkaç dakika boyunca O'ndan bir şey istemeden Tanrı'ya teşekkür edin, şükredin ve tapının.

4 Mezmur 145'i, Tanrı'ya yüksek sesle okuyun. Tanrı'ya
bir şükran ilahisi söyleyin.

5 Minnettar olduğunuz şeylerin bir listesini yapın. Bunlar için Tanrı'ya teşekkür edin.

52

C. Kutsal Ruh Günahlarınızı İtiraf Etmenize
Yardım Eder

Hedef: Kutsal Ruh'un dualarınıza engel olan şeyleri nasıl ortadan kaldırdığını açıklayın.

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 içindeki 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. 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.
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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
misyonerler 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 Ping Yang [kentinin] dışında bir yerlerde
gerçekleşti.
Toplantıyı her zamanki gibi yürütürken, birçok kişi ağlamaya ve günahlarını itiraf etmeye başladı. Bay Swallen, 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 (1943, sf. 8).
Bundan sonra Ping Yang'daki ana kilise, dua haftası
boyunca özel bir bereket bekledi, ama duaları yanıtlanmıyor gibiydi. Son gece orada 1500 kişi varken, kilisenin önderi İhtiyar Keel 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.
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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
onlarca kişi günahlarını itiraf etmek için sıralarını bekleyerek hüngür hüngür ağlamıştı.
Duada aylar geçirmeye değmişti, çünkü Kutsal Ruh
geldiğinde, biz misyonerlerin 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.
1907'nin ortaları geldiğinde Ping Yang merkeziyle bağlantılı
olan İsa Mesih'e iman eden 30.000 kişi vardı. 1910 yılı
geldiğinde uyanışın dinmediği belliydi, çünkü o yılın Ekim
ayında bir hafta içinde 4.000 kişi vaftiz olmuştu. (Goforth,
9,12 sayfalar.)
Ping Yang'da gerçekleşen şey, yirminci yüzyılda dünyanın her yerinde birçok değişik kilisede gerçekleşmiştir. Hıristiyanlar Kutsal Ruh'un ruhlarını araştırmasına izin verdikçe Kutsal Ruh, uyanışı engelleyen şeyleri ortaya koyar. Hıristiyanlar 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
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yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.
l.Yuhanna 1:8-9. Günahımız yok dersek, kendimizi
aldatırız ve 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!
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!
Yapmanız İçin------------------------------------------------------6 Her DOĞRU cümlenin önündeki harfi daire içine alın.
a) Ping Yang'da, Kutsal Ruh birçok insanı günahlarını itiraf edip onlardan tövbe etmeye yöneltti.
b) l.Yuhanna 1:8-9, eğer günahlarımızı itiraf edersek
Tanrı'nın bize geleceği göstereceğini söyler.
c) Bazen kendi hatalarımızı görmek için Kutsal Ruh'un
yardımına ihtiyacımız vardır.
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7 Mezmur 51'i okuyun. "Sana karşı günah işledim" diyen
4. ayete dikkat edin. Bu neye bir örnektir?
a) Tapınmaya.
b) Günahları itiraf etmeye.
c) Tanrı'dan gereksinimlerimizi karşılamasını istemeye.

8 2.Tarihler 7:14 ve Mezmur 19:12,14; 139:23-24'ü

ezberleyin. Bu ayetleri Tanrı'ya tekrarlayın. Kutsal
Ruh'un size hatalarınızı göstermesi için bekleyin. O'nun
bağışlamasını ve yardımını dileyin. Size ne yapmanız
gerektiğini gösteriyorsa onu yapın.

D. Kutsal Ruh Size Ne İstemeniz Gerektiğini
Gösterir

Hedef: Kutsal Ruh'un doğru şeyler için dua etmenize nasıl
yardım edebileceğini tanımlamak.

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. Çünkü sizi tekrar korkuya götüren
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.
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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 çalışmayı seçmiştir. Bir
ihtiyaç 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. 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
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kalbimde sahip olana dek dua ettim" dedi. Dünyanın diğer
ucunda Alva Walker adlı bir misyoner, 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, tüm kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------9 Filipililer 4:6 ve Efesliler 6:18'i ezberleyin.

10 Yardımsever Arkadaşınız adlı kursu çalıştığını bildiğiniz

başkaları için dua edin. Ayrıca İsa Mesih'i tanımaya ve
O'nun kurtuluşunu kabul etmeye ihtiyacı olduğunu
bildiğiniz arkadaşlarınız ve akrabalarınız için dua edin.

E. 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.
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Dua ederken, dua ettiğiniz büyük gereksinim sanki
kendinizinmiş gibi bir yük hissedebilirsiniz. Kutsal 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 ve yakarışlarda bulunmuş ve Tanrı korkusu nedeniyle işitilmişti.
Romalılar 8:26-27. Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamayan iniltilerle bizim için aracılık eder. İnsanların
yüreklerini araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne
olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteğine göre
kutsallar için aracılık eder.
Bazen Kutsal Ruh, sizin aracılığınızla, Kendisinin ve
Baba'nın bildiği, ama sizin bilmediğiniz bir dilde dua
etmeyi isteyebilir. Pavlus buna dillerde dua etmek ya da
glossolalia adını verir. Bazı yerlerde, "yabancı dillerle konuşmak" olarak da çevrilir, çünkü anlamadığımız her dil
bize yabancı gelir.
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,
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ruhunuza yük olan gereksinimi ya da yüreğinizi dolduran şükranı göksel 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.
l.Korintliler 14:2, 14-15. Bilmediği dilde konuşan,
insanlarla değil, Tanrı'yla konuşur. Kimse onu anlamaz. O, ruhuyla sırlar söyler. Bilmediğim dilde dua
edersem ruhum dua eder, ama zihnimin buna bir
katkısı olmaz. O halde ne yapmalıyım? Ruhumla dua
edeceğim, zihnimle de dua edeceğim. Ruhumla ilahi
söyleyeceğim, zihnimle de 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.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------11 Romalılar 8:26-27'i ezberleyin. Kutsal Ruh, kimin
iradesine uygun olarak dua eder? ...................................
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12 Bir dua hizmeti istiyor musunuz? Buna şimdi

başlayın. Kutsal Ruh'tan sizi Kendisinin yol gösterişine
karşı duyarlı kılmasını isteyin. Kilisede, evde ya da her
nerede olursanız dua etmek için fırsatları değerlendirin.
Eğer mümkünse, Kutsal Ruh'un aracılığıyla dua eden
arkadaşlarınızla bir saat ya da daha uzun bir süre dua
edin.
Şimdi birinci üniteyi bitirdiğinize göre, öğrenci
raporunuzda ÜNİTE BİR için olan sorulan yanıtlamaya hazırsınız. Önceki dersleri gözden geçirin,
sonra da öğrenci raporunuzdaki talimatları izleyin.
Yanıt kağıdınızı öğrenci raporunuzun ilk sayfasında
yer alan adrese gönderin.

Yanıtlarınızı Kontrol Edin-------------------------------------6 a ve c cümleleri doğrudur.
1 Tanrı'yla konuşmak.
7 b) itiraf.
2 tapınma, itiraf, dilek.
11 Tanrı'nın isteği.
9 Şu anda üzerinde endişe ettiğiniz herhangi bir şey var
mı? Neden bunu Tanrı'ya söyleyip O'ndan yardım istemiyorsunuz?
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Ders 4
Kutsal Ruh
Size Yol
Gösterir
Kutsal Kitap, "Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruhun 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
Hıristiyanlar olduğunu duymuştu. Bu kişilere, "Hâlâ
benliğe uyuyorsunuz" demiştir (l.Korintliler 3:3).
Williard Cantelon, The Baptism in the Holy Spirit (Kutsal
Ruh'ta Vaftiz) adlı kitabında Ruh'ta yürümenin önemini
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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 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.

Çalışacağınız Konular-------------------------------------A. Size Yol Gösterecek Bir Arkadaşınız Var.
B. Kutsal Ruh Size Tanrı'nın Sözü Aracılığıyla Yol Gösterir.

C. Kutsal Ruh Size Kilise Aracılığıyla Yol Gösterir.
D. Kutsal Ruh Size Ruhsal Armağanlar Aracılığıyla Yol
Gösterir.

E. Kutsal Ruh Size Görümler ve Rüyalar Aracılığıyla Yol

Gösterir.
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F. Kutsal Ruh Size Durumlar ve İzlenimler Aracılığıyla

Yol Gösterir.

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.

A. Size Yol Gösterecek Bir Arkadaşınız 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 yardım etmeyi isteyen Arkadaşınız Kutsal
Ruh'tur.
Galatyalılar 5:16,25. Kutsal Ruh'un yönetiminde
yaşayın. Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruhun izinde
yürüyelim.
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Yapmanız İçin------------------------------------------------------1 Kutsal Ruh size yol göstermeye yeterlidir, çünkü
.......... bilir ve sizi ..........

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

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.
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. "Sen beni gören
Tanrı'sın" (Yaratılış 16:13). Kutsal Ruh bu sözleri
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kişinin ayartılmasını engellemek için birçok Hıristiyan'a
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, Kutsal Kitap klüpleri, müjdesel yayınlar ya da
elinizdeki gibi dersler ve kurslar aracılığıyla olabilir.
Kutsal Ruh'un sizi her gerçeğe yöneltecektir. Yuhanna
16:13'ü hatırlayın.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------2 Yuhanna 16:13'ü ezberden tekrarlayın.

3 Mezmur 119:9'u ezberleyin.
4 Aşağıdakiler, Kutsal Ruh'un size yol göstermek için

Kutsal Kitap'ı kullanmasının yollarıdır. Daha sık yapmanız gerekenlerin altını çizin.
a) Kutsal Kitap'ı okumak
b) Kutsal Kitap ayetlerini ezberlemek
c) Vaazlar dinlemek
d) Kutsal Kitap derslerine katılmak
e) Kutsal Kitap'taki gerçekleri açıklayan kitaplar okumak
f) Kutsal Kitap kurslarını yapmak
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C. Kutsal Ruh Size Kilise Aracılığıyla Yol Gösterir

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
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.
Efesliler 4:12. Öyle ki kutsallar, hizmet görevini
yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek için donatılsın.
Kilisenin her üyesinin Kutsal Ruh'la dolu olması
gerektir. Önderler ve üyeler Ruh tarafından yönetildikçe
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kilisenin bütünü uyum içinde çalışabilir. Her biri
Tanrı'nın planındaki işini etkin bir şekilde yapacaktır.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------5 Önderin ve diğer gözetmenlerin sürekli Kutsal Ruh'la
dolu olmaları için dua edin.

D. Kutsal Ruh Size Ruhsal Armağanlar Aracılığıyla Yol Gösterir

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.
l.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 göreceksiniz.
l.Korintliler 12:8,10. Ruh'un aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği, bir diğerine aynı Ruh'tan bilgi
iletme yeteneği... birine peygamberlikte bulunma,
birine ruhları ayırt etme, birine çeşitli dillerde konuşma, bir diğerine de bu dilleri çevirme yeteneği veriliyor.
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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 birdenbire 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 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 Tanrısal
esin ruhunu versin diye dua ediyorum.
Çıkış 35:31. Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık
vermek için onu kendi ruhuyla doldurdu.
Peygamberlik, yabancı dillerde konuşma ve 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 mesaj önce yabancı dillerde gelir, sonra
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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
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.
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 sınayın. İyi
olana sımsıkı tutunun. Her çeşit kötülükten kaçının.
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Kutsal Ruh'tan gelen mesajlar aşağıdaki beş standarda uygundur.
1) Mesaj, Tanrı Sözü'ne tamamen uygun 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, 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.
Yasa’nın Tekrarı 18:21-22.'Bir sözün RAB'den olup
olmadığını nasıl bilebiliriz?' diye düşünebilirsiniz.
Eğer bir peygamber RAB'bin adına konuşur ve 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 her gerçeğe yöneltecek.
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3) Mesaj Mesih'i onurlandıracaktır. Tanrı'nın Ruhu ve
Mesih'in Ruhu, hem Baba'yı ve hem de Oğul'u onurlandırır.
Yuhanna 16:14. 0 beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek.
l.Korintliler 12:3. Tanrı'nın Ruhu aracılığıyla konuşan hiç kimse "İsa'ya lanet olsun!" demez.
4) Mesaj, karmaşa değil, bereket getirecektir.
l.Korintliler 14:3-4, 26. Peygamberlikte bulunansa
insanların ruhça gelişmesi, cesaret ve teselli bulması
için insanlara seslenir. Peygamberlikte bulunan,
inanlılar topluluğunu geliştirir. Her şey topluluğun
gelişmesi için olsun.
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 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, l.Korintliler
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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.
l.Korintliler 14:32-33,40. Peygamberlerin ruhları
peygamberlerin denetimi altındadır. Çünkü Tanrı,
karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır. Her şey uygun ve
düzenli şekilde yapılsın.
Yapmanız İçin-------------------------------------------------------

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

7 Tanrı'dan olduğu iddia edilen herhangi bir mesajı
değerlendirirken kullanılacak beş standardın 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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E. Kutsal Ruh Size Görümler Ve Rüyalar Aracılığıyla Yol Gösterir

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.
Elçilerin İşleri 2:17. Gençleriniz görümler,
yaşlılarınız da düşler görecek.
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.
Kao Chu Ju, 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
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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 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.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------8 Ruhsal bir anlamı varmış gibi görünen bir rüya
görürseniz Tanrı'dan size anlamının ne olduğunu göstermesini isteyin.

F. Kutsal Ruh Size Durumlar Ve İzlenimler Aracılığıyla Yol Gösterir

Bir Hıristiyan binmeyi planladığı otobüsü kaçırmıştı.
Dört saat sonra bir sonraki otobüse bindi. Yanında
Tanrı'ya ihtiyacı olan bir kadın oturuyordu ve onu
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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 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 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 kadar
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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 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 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 izlenimler aracılığıyla yol göstermesinin beş değişik örneğini okudunuz. Bu örnekleri
temel alarak, bu tür bir yol gösterim hakkında ne söylenebilir?Genelde uzak durulması gereken bir şey hakkındadır.
a) Kesindir ve sonuç Tanrı'ya onur getirir.
b) Kolayca görmezlikten gelinebilir.
c) Kişinin zaten yapmış olduğu planları onaylar.

10 Kutsal Ruh'un size yol göstermesini istiyor mus-

unuz? Sizin "Ruh'ta yaşamanız"a yardım edebilmesi için
her gün atacağınız adımların önüne bir X işareti koyun.
.... 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.
.... Tanrı size durumlar ve izlenimler aracılığıyla yol
gösterirse O'nun uyarılarına ya da yol gösterimine
itaat etmek.

Yanıtlarınızı Kontrol Edin-------------------------------------10 Umarım hepsini işaretlemişsinizdir!
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1 gelecek, seviyor.
9 b) Kesindir ve sonuç Tanrı'ya onur getirir.
7 b) İsa Mesih'i onurlandıran.
d) Konuşmacının yönetimi altında.
e) Dinleyenlere bereket getirir,
g) Tanrı Sözü'ne uygundur.
h) Gerçek bir mesajı vardır.
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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 gereksinim içinde oluşumdur. Ben günümüzde,
İncil yazıldığı ilk dönemlerdeki vaizlerden daha iyi
vaizler olduğunu sanmıyorum. Onların bu güce ihtiyaçları
vardı.
“Bugün biz de Kutsal Ruh’la vaftiz olabilir miyiz?”
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diye sormayın. Kutsal Ruh’la vaftiz olmadan hiçbir işe yaramayız. Hıristiyanlık, 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 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. İncil’den başka bir
anlam çıkartılamaz. Armağan... sizin şimdi kullanmanız
içindir! (Ward, 1966, sf. 10, 12).

Çalışacağınız Konular-------------------------------------A. Birçok Amaç İçin Güç
B. Güç Vaadi
C. Vaadin Pentikost’ta Yerine Gelişi
D. İman Ettikten Sonraki Normal Deneyim
E. 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.

A. Birçok Amaç İçin Güç

Hedef: Kutsal Ruh'un gücü doğru biçimde kullanıldığında
alınacak sonuçların neler olduğunu belirlemek.

Gücü Nasıl Kullanabileceğinizi Öğrenin
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 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.
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Kaçınılması gereken üç hata:
1) Bazı insanlar Kutsal Ruh'un gücünü oynanacak bir
oyuncak gibi kullanmaktadır. 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.
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, peygamberlik 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. Bu en yaygın hatadır. Bazıları
Ruh’un gücünün yanlış kullanıldığını ya da taklit
edildiğini görmüş olduklarından doğaüstü olan her
şeyden korkmaktadırlar. Selanik kilisesinde bu sorun
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vardı. Pavlus onlara Tanrı’dan olup olmadıklarını
görmek için ruhları sınamalarını ve sahte peygamberlikleri ya da Tanrı’nın işinin taklitlerini kabul etmemelerini söyledi. Ama gerçek şeyi, taklitlerle birlikte
atmamaları gerekiyordu.
l.Selanikliler 5:19-22. Ruh’u söndürmeyin. Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi sınayın. İyi
olana sımsıkı tutunun. Her çeşit kötülükten kaçının.
Kutsal Ruh’la dolu olmak, evinizde elektrik tellerinin
olması gibidir. Karanlıkta oturup “Artık bizim de elektriğimiz var!” demeniz için eviniz tellerle donatılmamıştır. Işığı açın! Gücü kullanın! Tanrı’nın Elçilerin
İşleri kitabında, Kutsal Ruh’un gücünün doğru kullanımı
konusundaki kalıbını görüyoruz.
Sizin İçin Kalıp Budur
Kutsal Ruh’un gücü, her tür suç ve yozlaşmayla dolu
bir toplumda ilk Hıristiyanların yaşamlarım 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 olan herkes kayıptır,
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ama İsa Kendisine iman edenleri kurtaracaktır. Kendi
yeteneklerinin 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.
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 haberihi tüm
dünyaya - her erkeğe, kadına ve çocuğa - bildirmeye
azimliydiler.
İlk kilisedeki gücün kalıbı budur. Öyleyse onların
gücü 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
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Hıristiyanlık için kalıp budur.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------1 Ruh’un gücünün ilk Hıristiyanlar’da doğurduğu sonuçların her birinin etrafına bir daire çizin:
korku iman mesaj endişe cesaret popülerlik
iyileştirmeler hedef para iman etme sevgi

B. Güç Vaadi

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.
Matta 3:11. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür.
O sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek.
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.
Luka 24:49. “Ben de Babamın vaat ettiğini size
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göndereceğim. Ama siz, gökten gelecek güçle kuşanmcaya dek kentte kalın.”
Elçilerin İşleri 1:4-5,8. “Yeruşalim’den ayrılmayın,
Baba’nın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün
gerçekleşmesini bekleyin. 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.”
Yapmanız İçin------------------------------------------------------2 Elçilerin İşleri l:l-14’ü okuyun. 4, 5 ve 8’inci ayetleri
ezberleyin.

3 Luka 24:49’da Kutsal Ruh nasıl tanımlanmıştır?
a)
b)
c)
d)

Öğrenciler tarafından istenilen bir bereket,
Kutsal yaşamın ödülü,
Baba tarafından vaat edilen,
Sadece bazı önderlere özgü bir vaat olarak tanımlanmıştır.

4 Sizce Kutsal Kitap neden Kutsal Ruh’un vaftizinden

bir “armağan” olarak söz etmektedir?
.....................................................................................
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C. Vaadin Pentikost’ta Yerine Gelişi

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.
Elçilerin İşleri 1:14. Bunların hepsi tam bir birlik
içinde sürekli dua ediyorlardı.
Elçilerin İşleri 2:1-5,7-8,13. Pentikost günü
geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu.
Ansızın gökten, güçlü bir yelin 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 yabancı dillerde
konuşmaya başladılar.
O sırada Yeruşalim’de, dünyanın her ülkesinden gelmiş
dindar Yahudiler bulunuyordu. Hayret ve şaşkınlık
içinde, “Bakın, bu konuşanların hepsi Çelileli değil
mi?” diye sordular. “Nasıl oluyor da her birimiz kendi
ana dilimizi işitiyoruz?” Başkalarıysa, “Bunlar taze
şarabı fazla kaçırmış” diye alay ettiler.
Bundan önce Petrus kendisiyle alay edilmesinden
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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.
Elçilerin İşleri 2:14-17,41. Bunun üzerine Onbirlerle birlikte ayağa kalkan 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, Yoel peygamber aracılığıyla önceden
bildirilen olaydır: 'Son günlerde, diyor Tanrı, tüm insanların üzerine Ruhumdan dökeceğim. Oğullarınız ve
kızlarınız peygamberlik edecekler. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız da düşler görecek.”’ ...Onun sözünü
benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi
topluluğa katıldı.
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.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------5 Hangi kitap Kutsal Ruh’un ilk Hıristiyanlar aracılığıyla
nasıl etkin olduğunu bildirir?
..................................................................................

6 Elçilerin İşleri 2.bölümü okuyun.
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D. İman Ettikten Sonraki Normal Deneyim

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.
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 size, çocuklarınıza ve uzakta olanların hepsinE. Tanrımız
olan Rab’bin kendine çağıracağı herkese yöneliktir.”
Eğer yeni inanlılar Kutsal Ruh’un vaftizini iman ettiklerinde almamışlarsa onu alabilmeleri için birisi onlarla
dua etti.
Elçilerin İşleri 8:14-17. 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. Petrus’la Yuhanna onların
üzerine ellerini koyunca, onlar da Kutsal Ruh’u
aldılar.
Saul iman ettikten sonra Rab dua etmesi için
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Hananya’yı ona yolladı:
Elçilerin İşleri 9:17. “İsa, gözlerin açılsın ve Kutsal
Ruh’la dolasın diye beni yolladı.”
Kornelyus ve ailesi müjdeyi duymuşlar, iman etmişler
ve gerçeği kabul ettiklerinde kurtulmuşlardı. Petrus vaaz
etmeyi bitirmeden onlar Kutsal Ruh’la dolmuşlardı. Efes’teki inanlıların deneyimi farklı olmuştu. Günümüzdeki birçok Hıristiyan gibi, Tanrı’nın kendilerini Kutsal
Ruh’la doldurmayı istediğini bile duymamışlardı. Pavlus
onlara şöyle sordu:
Elçilerin İşleri 19:2,6. “İman ettiğiniz zaman Kutsal
Ruh’u aldınız mı?” diye sordu. “Kutsal Ruh diye birinin varlığını duymadık ki!” dediler. Pavlus ellerini
onların üzerine koyunca Kutsal Ruh üzerlerine indi.
İlk kilisenin örneğine bakarak bir değerlendirme
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:
Elçilerin İşleri 10:34,47. Tanrı’nın insanlar arasında
ayrım yapmadığını gerçekten anlıyorum. Bunlar, tıpkı
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bizim gibi Kutsal Ruh’u almışlardır.
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.

E. Kutsal Ruh'un Gücünün İşaretleri

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

Başka Dillerde 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 Ruh’u
aldıklarında tekrarlandığını görüyorsunuz. Kornelyus ve
ailesi Kutsal Ruh’u böyle almışlardı. Aynı işaret Efes’te
de tekrarlanmıştı. Deneyimleri kıyaslayın.
Elçilerin İşleri 2:4. İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la
doldular, Ruh’un onları konuşturduğu yabancı dillerde
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konuşmaya başladılar.

8 Elçilerin İşleri 10:44-47. Petrus daha bu sözleri
söylerken Kutsal Ruh, konuşmayı dinleyen her-

kesin üzerine indi. Petras’la birlikte gelmiş olan Yahudi imanlılar, Kutsal Ruh armağanının diğer uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla
karşıladılar. Çünkü onların, bilmedikleri dillerde konuşup Tanrı’yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman
Petrus, “Bunlar, tıpkı bizim gibi Kutsal Ruh’u
almışlardır. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir?” dedi.
Elçilerin İşleri 19:6. Pavlus ellerini onların üzerine
koyunca Kutsal Ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerde konuşup peygamberlik etmeye başladılar.
Kutsal Ruh’un gücüyle başka dillerde konuşmak
Tanrı’nın, Kutsal Ruh’un bir kişiyi doldurduğunu göstermek için seçtiği doğaüstü belirtidir. Hem İsa, hem de
Pavlus, bilinmeyen dillerde konuşmanın bir belirti
olduğundan söz etmişlerdir.
Markos 16:17. İman edenlere mucizeler yapma gücü
verilecektir... değişik dillerde konuşacaklardır.
l.Korintliler 14:22. Bilinmeyen dillerde konuşma,
imansızlar için bir belirtidir.
Dünyanın her yerindeki Hıristiyanlar, Kutsal Ruh’un
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bu olağanüstü armağanını sürekli olarak yaşamaktadırlar.
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.
Gücün Diğer Belirtileri
Kutsal Ruh’la doldukça bunu izleyen başka birçok
belirtiyi göreceksiniz. Bunları okumuştunuz: temiz bir
yaşam, Tanrı’ya duyulan sevgi, cesaret ve Mesih’e tam
bir adanmışlık. Bu gücün belirtileri, güçlü bir iman, etkili 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:
Efesliler 3:16. Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliğine göre Ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle
güçlendirmesini dilerim.
Tanrı sizi Ruhu aracılığıyla güçlendirdikçe, kötülüğü
reddedebilir, acı çekmeye dayanabilir ve Rab’be hizmet
edip tanıklıkta bulunabilirsiniz.
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Yapmanız İçin------------------------------------------------------9 Kutsal Ruh’un gücünün birkaç belirtisini gözden
geçirmiştiniz. Bunlardan kaç tanesini söyleyebilirsiniz?
Bunları aşağıdaki boşluğa yazın.
....................................................................................
Yanıtlarınızı Kontrol Edin-------------------------------------5 Elçilerin İşleri kitabı.
1 Aşağıdaki sözcükleri işaretlemiş olmalıydınız: iman,
mesaj, cesaret, iyileştirmeler, hedef, iman etme, sevgi.
7 İki tamamlama doğrudur:
a) iman ettikten sonra normal bir deneyim,
b) Tanrı’nın bütün çocuklarına armağanı.
3 c) Baba tarafından vaat edilen.
8 Başka dillerde konuşmak, Tanrı’ya adanmışlık, insanların Rab’be iman etmesi ve iyileşmeleri gibi en az üç
tanesini söyleyebilmiş olduğunuzu umut ediyorum.
4 Kendi yanıtınız... Ben, Kutsal Ruh’u hak etmek için
hiçbir şey yapmak zorunda olmadığımızı 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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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:
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).
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Tozer ikinci olarak, Kutsal Ruh'la dolmayı arzulamamız
gerektiğini söyler. "Tanrı'nın Ruhu'nun yaşamınızın Efendisi
olmasına 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 motivasyonlarınızı gözden geçirin. Sadece güç ya da zaferin
heyecanını istiyor olabilirsiniz. Ama eğer "Evet" yanıtı
verebiliyorsanız, Kutsal Ruh'la dolmaya hazırsınızdır!

Çalışacağınız Konular-------------------------------------A. Başkaları Doluyorlar
B. Kutsal Ruh'u Sevinçle Davet Edin
C. İnanın ve Alın
D. Kendinizi Kutsal Ruh'a Teslim Edin

Çalışma Hedefleri------------------------------------------•

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

•

Kutsal Ruh'u almanızın engellerini aşmak.

•

Kutsal Ruh'u nasıl alabileceğinizi bilmek.
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•

Kutsal Ruh'a teslim olmanız gereken dört yolu açıklamak.

A. Başkaları 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 gerçekleşmektedir.
Elçilerin İşleri 2:17-18. Son günlerde, diyor Tanrı,
tüm insanların üzerine Ruhumdan dökeceğim. Oğullarınız ve kızlarınız peygamberlik edecekler... gerek
erkek gerek kadın, kullarımın üzerine de Ruhumdan
dökeceğim, onlar da peygamberlik edecekler.
İ.S. 300 ile İ.S. 1900 yılları arasında bazı kişiler ve
gruplar Kutsal Ruh'la vaftiz olmaya devam ettiler.
Augustine, Xavier, Waldenseler, Zinzendorf, Finney ve
ilk Metodist ve Quakerler'in birçoğu pentikost deneyimi
ve gücünü yaşadı.
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,
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günümüzde dünyada 110 milyondan fazla pentikostçu
inanlı olduğunu hesap etmektedir.
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.
Mezmur 42:2. Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı.
Yuhanna 7:37-39. 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.
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.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------1 Elçilerin İşleri 2:17'yi ezberleyin.
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B. Kutsal Ruh'u Sevinçle Davet Edin

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. Müjdeci ve sosyal yardım sağlayan ögüt olan Salvation Army'nin (Kurtuluş Ordusu’nun)kurucusu General William Booth
şöyle yazmıştı:
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 akmadığım 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 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;
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dünya O'nun gücünü hissedecek ve Tanrı bütün yüceliği alacaktır.
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.

C. İnanın Ve Alın

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 vaatlerden bazılarını
göreceksiniz. Bunlar sizin içindir. Ezberleyin ve kendi
kendinize tekrarlayın. Bunların gerçeğinin bilincine
vardıkça Tanrı'nın sizin için olan armağanını kabul etmeniz kolay olacaktır.
Luka 11:9,11-13. "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?"
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Tanrı'ya inanın. İstemekten korkmayın. Ve Kutsal
Ruh'un gücü üzerinize geldiğinde korkmayın. Tanrı sizi
seviyor. Siz O'nun çocuğusunuz. Siz Kutsal Ruh'u istediğinizde O size zarar olacak bir şey vermez.
Elçilerin İşleri 2:38-39. Tövbe edin, her biriniz İsa
Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız
bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız.
Bu vaat size, çocuklarınıza ve uzakta olanların hepsine, Tanrımız olan Rabbin kendine çağıracağı herkese
yöneliktir.
Elçilerin İşleri 5:32. Biz, Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği Kutsal Ruh'la birlikte bu olayların
tanıklarıyız.
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 O sizi dolduracaktır. Siz de bunu fark edeceksiniz.
Galatyalılar 3:2,14. Sizden yalnız şunu öğrenmek istiyorum: Kutsal Ruh'u, Yasa'nın gereklerini
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yapmakla mı, yoksa duyduklarınıza iman etmekle mi
aldınız?... İman aracılığıyla Tanrı tarafından vaat edilen Ruh'u alırız.
Yapmanız İçin------------------------------------------------------3 Elçilerin İşleri 2:38-39; Elçilerin İşleri 5:32; Luka
11:9, 11-13'ü ezberleyin. Bunları kendinize mal edin.

D. Kendinizi Kutsal Ruh'a Teslim Edin

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 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.
Aklınızı Teslim Edin
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.
Duygularınızı Teslim Edin
Duygusal doğanız, sizin bir parçanızdır; onu Kutsal
Ruh'a teslim edin. Dua ederken 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 ruhunuzla
Tanrı'ya tapınacak ve O'nu öveceksiniz. Ya da öylesine
mutlu olacaksınız ki, sevinçle gülmek isteyeceksiniz.
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Kendinizi tutmayın ve Kutsal Ruh'tan gelen bu sevgi ve
sevinci dile getirin.
l.Petrus 1:8. Sözle anlatılamayacak yüce bir sevinçle
coşuyorsunuz.
Romalılar 14:17. Tanrı'nın Egemenliği... doğruluk,
esenlik ve Kutsal Ruh'ta sevinçtir.
Ancak, Tanrı'nın bereketlerinin farklı insanlara farklı
şekillerde geldiğini hatırlayın. Bazı insanlar Kutsal
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.
İradenizi Teslim Edin
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

106
göstereceğinden korktuklarından Tanrı'nın gücüne karşı
koyarlar. Ya insanlar sizi eleştirirlerse? İnsanlar İsa ve
Pavlus'un deli olduğunu ve Pentikost günündeki
inanlıların sarhoş olduklarını söylemişlerdi. Benliğe
bağlı iradenizi bırakın ve Tanrı'nın Kendi yolunu gerçekleştirmesine izin verin.
Bedeninizi Teslim Edin
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. 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 kullanmasını isteriz. Kutsal Ruh dilimizin
yönetimini ele alarak ve bize dua edip Tanrı'ya
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şükredebileceğimiz yeni bir dil vererek onları kabul ettiğini bildirir.
İnsanlar Kutsal Ruh'un bu işini birkaç değişik yolda alırlar. Bazıları birdenbire 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 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 değil, direkt, doğaüstü güç aracılığıyla
gerçekleştirir.
Aşağıda Robert W. Cunningham'ın Hindistan'da misyonerken yaşadığı deneyimin bir özetini bulacaksınız:
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Tanrı'yı övüyor ve, "Sana yücelik olsun, ey Tanrı" diyordum.
Birdenbire 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
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 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
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dair derin 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 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 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
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aldıklarında sunağın önünde diz çökmüş olurlar. Kimileri oturuyor ya da ayakta duruyor olabilir. Kimileri ise
Tanrı için içlerinde aniden büyük bir sevgi selinin
aktığını hissedebilir. Kutsal Ruh'la dolarak Tanrı'yı
övüyor, ilahiler söylüyor, Kutsal Kitap'ı okuyor ya da
işlerini yapıyor olabilirler.
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.

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

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."
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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 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:
Koloseliler 1:9-11. Bunu işittiğimiz günden beri biz
de sizin için dua etmekten, tüm bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini tam olarak bilmenizi dilemekten geri kalmadık. Rab'be yaraşır biçimde yaşamanız
ve O'nu her yönden hoşnut etmeniz için, her iyi işte
meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua
ediyoruz. Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz
için O'nun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle
güçlenmenizi diliyoruz.
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 öğrenci raporunuzda ÜNİTE IKI için yer alan
soruları yanıtlamaya hazırsınız. Ünite ikideki derslerin
üzerinden geçin ve sonra öğrenci raporunuzdaki talimatları yerine getirin. Yanıt kağıdınızı eğitmeninize gönderdiğinizde size etüt edecek başka bir kurs yollamasını isteyin.
Yanıtlarınızı Kontrol Edin-------------------------------------6 Kendi tanımlarınız. Bu alanlardan herhangi birinde
kendinizi Kutsal Ruh'a teslim etmediyseniz, bu adımı
şimdi atın!

4 akıl, duygular, irade ve beden.
5 b) Tanrı her bireyi Kendi seçtiği biçimde doldurur.
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 şu temel gerçekler üzerine yazılmış olduğunu
göreceksiniz:
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 l.Petrus 3:18'i okuyun.
Kutsal Kitap bizlere kurtuluş yolunu gösterir ve
bizlere Hıristiyan yaşamında nasıl büyüyebileceğimizi

114
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 geçme fırsatını vermektedir.
Eğer sormak istediğiniz sorular varsa ya da düşüncelerinizi açıklamak istiyorsanız onlara yazabilirsiniz.
Kitabın arkasında Karar Raporu ve İstek Kartı adlı bir
kart bulacaksınız. Bir karar verdiğinizde kartı doldurun
ve belirtildiği şekilde postalayın. Kartı sorular sormak,
dua ya da bilgi istemek için kullanabilirsiniz.
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Yardımsever
Arkadaşınız
UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT
KAĞITLARI

Yerel ICI Bürosu Adresi:
ICI
P.K. 33 Bakırköy / İstanbul
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ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR
Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin yanıt kağıdını
doldurun. Her seferinde sadece bir ünite yapın. Yanıt
kağıdını doldurur doldurmaz, ICI eğitmeninize ya da
oturduğunuz yerdeki ICI bürosuna gönderin.
Aşağıdaki örnek, yanıtınızı nasıl seçeceğinizi ve yanıt
kağıdında onu nasıl işaretleyeceğinizi göstermektedir.
ÖRNEK
Sadece bir tane en iyi yanıt vardır. Seçtiğiniz yanıtın
boşluğunu doldurun.
Yeniden doğmak ne anlama gelir?
Yeniden genç olmak
İsa'yı Kurtarıcı olarak kabul etmek
Yeni bir yıla başlamak
Doğru yanıt b) İsa'yi Kurtarıcı olarak kabul etmektir. Bu
yüzden b boşluğunu şu şekilde dolduracaksınız:

Şimdi Öğrenci Raporunuzdaki soruları okuyun ve
yanıt bölümünde yanıtlarınızı örneğimizde gösterdiğimiz şekilde işaretleyin. Yanıtınızı seçin ve seçtiğiniz
yanıta göre, a, b ya da c'yi doldurun.
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ÜNİTE BİR için ÖĞRENCİ RAPORU
(Ders 1-3)
Bütün sorular için yanıt kağıdındaki boşluklarda yer alan
sayının, sorunun yanında yer alan sayıyla aynı olmasına dikkat
edin.

1 İsa, öğrencilerine Kendisinin göğe geri döneceğini ve
onlara başka bir Arkadaş, Yardımcı göndereceğini söylemişti. Bu Yardımcı ne yapacaktı?
a) Her nerede olurlarsa olsunlar aynı zamanda hepsiyle
birlikte olacak.
b) İsa'dan bile daha büyük işler yapacak.
c) Daha bilge, daha kuvvetli ve daha iyi olacak.

2 Yunanca paraclete sözcüğü ne anlama gelir?
a) Yardım etmek için yanınıza çağrılan biri.
b) Yaşam veren biri.
c) Bilgelik veren biri.

3 Romalılar 8:5-6'ya göre, Ruh'un yönetiminde olan bir
düşünce ne getirir?
a) İman.
b) Yaşam ve esenlik.
c) Ruhsal armağanlar.

4 Kutsal sözcüğünün anlamı nedir?

a) Yaşamın normal etkinliklerinden ayrılmak.
b) Başka insanlardan ayrılmak.
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c) Günahtan ayrılmak ve Tanrı'ya adanmak.

5 Kutsal Ruh, gerçeğin Ruhu olarak,
a) sizi iş alanında başarılı kılacaktır.
b) yaşamınızdaki bütün sorunları ortadan kaldıracaktır.
c) Kutsal Kitap'ı anlamanıza yardım edecektir.
6 Kutsal Ruh sizi yönetip sizin için en iyisinin ne
olduğunu gösterdiğinde,
a) gerçeğin Ruhu olarak hareket etmektedir.
b) bilgelik Ruhu olarak hareket etmektedir.
c) vaat Ruhu olarak hareket etmektedir.

7 Kutsal Ruh kimi yüceltmek için gelir?
a) Kendisini.
b) İsa'yı.
c) Kiliseyi.

8 Karizma'nın anlamı nedir?
a) Mesih'e iman etmek.
b) İnsansal yetenekler.
c) Doğaüstü armağanlar.

9 Kutsal Ruh,

a) ailelerimizi, dostlarımızı, diğer Hıristiyanları ve hatta
düşmanlarımızı sevmemize yardım eder.
b) sadece kendi kilisemize gelenleri sevmemize yardım
eder.
c) eski yaşam biçimimizi sevmemize yardım eder.
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10 Kutsal Ruh'un Yaşam Ruhu olarak amacı,

a) size yaşamak için yeni bir neden vermektir.
b) -nın motivasyonlarınız üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
c) size ölmeyi ve cennete gitmeyi istetmektir.

11 Yaşam Ruhu bizi ölümden dirilttiğinde,

a) hiç bedenimiz olmayacaktır.
b) zayıflıklardan özgür değişmiş bir bedenimiz olacaktır.
c) aynı limitlere sahip olan aynı bedene sahip olacağız.

12 Kimse neyi yaşamadan Tanrı'nın çocuğu olamaz ya da
cennete gidemez?
a) Azim.
b) Mesih'e iman.
c) Diriliş.

13 ................'da, Kutsal Ruh sizi Mesih'e yöneltir,
günahın üzerinizdeki gücünü kırar ve sizin içinizde
yaşamaya gelir.
a) diriliş.
b) Mesih'e iman.
c) Rab'bin Sofrası.
14 Ne aracılığıyla yaşamda amaç sahibi olabilirsiniz?
a) Kutsal Ruh'un size yol göstermesine izin vererek.
b) Kendinize hedefler belirleyerek.
c) Gereksinimlerinizin karşılanmasını odaklayarak.

15 Tapınmamızı neyi çok yaparak zenginleştirebiliriz?
a) Bir şeyler isteyerek.
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b) Her gün aynı duaları söyleyerek.
c) İlahiler söyleyip Rab'bi överek.

16 Mezmur 145 neden söz eder?
a) Tanrı'nın büyüklüğünden.
b) Duanın öneminden.
c) Kutsal Ruh'un amaçlarından.

17 Her gün bir Mezmur okumak ne yapmanıza yardım
edecektir?
a) Başkalarına yardım etmeyi düşünmenize.
b) Tanrı'yı daha çok takdir etmenize.
c) Dışsal törenlere güvenmenize.

18 Kutsal Ruh ne yapmanıza yardım ederek dualarınıza
engelleri kaldırmanıza yardım eder?
a) Günahlarınızı unutmanıza.
b) Günahlarınız hakkında başkalarıyla konuşmanıza.
c) Günahlarınızı Tanrı'ya itiraf etmenize.

19 Glossolalia ne anlama gelir?

a) Dillerde dua etmek ya da konuşmak.
b) Kurtuluş armağanı.
c) Suyla vaftiz.

20 Filipililer 4:6 bize ne yapmamızı söyler?

a) Günahlarımız hakkında endişe etmemizi.
b) Her zaman dillerde dua etmemizi.
c) İhtiyacımız olan şeyleri Tanrı'dan istememize.
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Ünite Bir için istenilenlerin sonu. Lütfen burada durun ve
Ünite Bir için öğrenci raporu Yanıt Kağıdınızı eğitmeninize ya
da oturduğunuz yerdeki ICI bürosuna gönderin. Ünite İki'yi
çalışmaya başlayın.
Yerel ICI Bürosu Adresi:
ICI
P.K. 33 Bakırköy / İstanbul
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ÜNİTE İKİ için ÖĞRENCİ RAPORU
(Ders 4-6)
Bütün sorular için yanıt kağıdındaki boşluklarda yer alan
sayının, sorunun yanında yer alan sayıyla aynı olmasına dikkat
edin.

1 Kutsal Ruh size yol göstermeye yeterlidir, çünkü
a) geleceği bilir.
b) şimdiyi bilir.
c) geçmişi bilir.

2 Kutsal Kitap ayetlerini ezberlemek neyi mümkün

kılar?
a) Bazı günler Kutsal Kitap'ı okumamayı.
b) İnsanları bilgimizle etkilemeyi.
c) Kutsal Ruh'un onları, ihtiyacınız olduğu zaman aklınıza
getirmesini.

3 Kutsal Ruh, Kutsal Kitap'ı ne yaparak bize yol göster-

mekte kullanır?
a) Zor parçaları anlamamıza yardım ederek.
b) Dikkatimizi cennette odaklayarak.
c) Belirli ayetler aracılığıyla bize hitap ederek.

4 Kutsal Ruh size ne aracılığıyla yol gösterebilir?

a) Kilisenizin üyeleri.
b) İspritizmacı medyumlar.
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c) Yıldız falınız.

5 Kutsal Ruh kiliseyi hangi amaç için kullanır?
a) Herkesi Hıristiyan hizmetine hazırlamak.
b) Öğüt verip yol göstermek.
c) Tanrı'nın ailesinde uyumu vurgulamak.

6 Bilinmeyen diller ve bu dillerin yorumu,

a) peygamberlik armağanıyla aynı şeydir.
b) bilgelik ve bilgi armağanlarıyla aynı şeydir.
c) en önemli armağanlardır.

7 Ruhları ayırt etme armağanı neden verilmiştir?
a) Başkalarının davranışlarını yargılamak için.
b) Yanlış tutumlara işaret etmek için.
c) Kiliseyi sahte mesajlardan korumak için.
8 Tanrı'dan gelen bir mesaj her zaman,

a) bir önder tarafından verilir.
b) Tanrı Sözü'yle tam olarak uyum içinde olur.
c) Bilinmeyen diller ve bu dillerin yorumuyla gelir.

9 Çoğu rüyalar Tanrı'dan gelen bir vahiy olmadığı halde,

ne yaparak bu rüyaların işe yaramasını sağlayabilirsiniz?
a) Rüyalarınızda gördüğünüz herkes için dua ederek.
b) Bunların ruhsal bir anlamı olduğunu varsayarak.
c) Onları tamamen bir kenara iterek.

10 İlk kilise büyük işler başarmıştı, çünkü
a) büyük bir bilgeliğe sahiptiler.
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b) İsa'nın yeryüzündeki işini görmüşlerdi.
c) Ruh'un gücüyle doluydular.

11 Kutsal Ruh'un vaftizi bize ne verir?
a) Hoşnutluk.
b) Güç.
c) Bilgi.

12 Elçilerin İşleri 2:1-13 bizlere,

a) armağanların kullanımı konusunda talimatlar verir.
b) Kutsal Ruh'un ilk dökülüşünün kaydını verir.
c) Ruh'un armağanlarının amacını gösterir.

13 Elçilerin İşleri l:4-8'de İsa öğrencilerine ne vaat et-

mişti?
a) Müjdeyi bildirme konusunda cesaret.
b) Tanıklık etmek için güç.
c) Bilgelik ve anlayış.

14 Kutsal Kitap'ın, Kutsal Ruh'un vaftizini alma konusunda verdiği normal kalıp,
a) bütün yeni inanlıların onu aldığıdır.
b) sadece öğrencilerin onu aldığıdır.
c) bazılarının onu kabul ettiği, diğerlerinin ise reddettiğidir.
15 Tanrı'nın, Kutsal Ruh'un bir insanı doldurmuş
olduğunu göstermek için seçmiş olduğu doğa
üstü belirti hangisidir?
a) Ateş.
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b) Güçlü bir rüzgar sesi.
c) Başka dillerde konuşmak.

16 Günümüzde kimler Ruh'la dolmaktadır?
a) Uzun zamandır kurtulmuş olan kişiler.
b) Tanrı için açlık ve susuzluk çekenler.
c) Kusursuz, doğru yaşamlar sürenler.

17 Kendinizi Kutsal Ruh'u almaya hazırlamak için ne
yapmanız gerektir?
a) Kutsal Ruh'la ilgili bütün ayetleri ezberlemeniz.
b) Kilisede hizmet etmeniz.
c) Hayatınızda var olan günahı itiraf etmeniz.

18 Kutsal Ruh'u, kurtuluşu aldığımız gibi,

a) imanla alırız.
b) işlerle alırız.
c) araştırarak alırız.

19 Ruh'la dolmak için kişinin,
a) katı bir standarta göre yaşaması gerektir.
b) çok uzun bir süre dua etmesi gerektir.
c) iradesi, aklı, duyguları ve bedenini Tanrı'ya teslim etmesi gerektir.
20 Kutsal Ruh'un yaşamlarımızda Kendi iradesini

gerçekleştirmesine izin vermek için O'na teslim etmemiz gereken dört şey, aklımız, duygularımız, irademiz
ve,
a) arkadaşlarımızdır.
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b) ailemizdir.
c) bedenimizdir.
Ünite iki'nin gerektirdiklerinin sonu. Öğrenci Raporunuzun
Ünite İki için Yanıt Kağıdını ICI eğitmeninize ya da oturduğunuz yerdeki ICI bürosuna gönderin. Şimdi bu kursu
çalışmayı bitirdiğinizden ötürü eğitmeninizden bir başka kurs
isteyin.
Yerel ICI Bürosu Adresi:
ICI
P.K. 33 Bakırköy / İstanbul
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Yardımsever Arkadaşınız
ÖĞRENCİ RAPORU
Ünite Bir İçin Yanıt Kağıdı
HY3230
Aşağıdaki boşlukları doldurun:
İsminiz
..........................................................................................
ICI Öğrenci Numaranız .....................................................
(Eğer öğrenci numaranızı bilmiyorsanız boş bırakın)
Adresiniz
.......................................................................................
Şehir ............................................
Yaşınız ...........................................
Cinsiyetiniz ..........................
Mesleğiniz .............................................................................
Ailenizde kaç kişi var? ...........................................................
Kaç yıl okula gittiniz? ............................................................
Eğer bir kilisenin üyesiyseniz kilisenizin ismi nedir?
..............................................................................................
Kilisenizde ne gibi bir sorumluluğa sahipsiniz?
................................................................................................
Bu kursu nasıl çalışıyorsunuz? Yalnız mı.................................
Bir grupla mı? ............... ICI'nın başka hangi kurslarını
çalıştınız? ...............................................................................
Şimdi sayfayı çevirip soruları yanıtlayın.
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OGRENCI RAPORU-UNITE BİR'İN
YANIT KAĞIDI
Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın.

Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa bunları aşağıya yazabilirsiniz.
Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bulunduğunuz yerdeki ICI adresine yollayın.
Sadece ICI'nın Kullanımı İçin
Tarih . . . . . . . . .
Not . . . . . . . . . .
Hıristiyan Yaşamı Programı
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Yardımsever Arkadaşınız
ÖĞRENCİ RAPORU
Ünite İki için Yanıt Kağıdı
HY3230
Lütfen aşağıdaki boşlukları doldurun:
İsminiz ..................................................................
ICI Öğrenci Numaranız ........................................
(Eğer ICI öğrenci numaranızı bilmiyorsanız boş bırakın)
Adresiniz
........................................................................................
......................................................................................
Şehir .....................................
.....................................

Ülke

BİLGİ İSTEME
Bulunduğunuz yerdeki ICI bürosu, size diğer kurslar
hakkında bilgi vermekten mutluluk duyacaklardır. Bu
bilgileri istemek için aşağıdaki boşlukları kullanabilirsiniz.
........................................................................................
........................................................................................
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Şimdi sayfayı çevirin ve bütün soruları yanıtlayın.
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OGRENCI RAPORU-UNITE İKİ'NİN
YANIT KAĞIDI
Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın.

Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa bunları aşağıdaki boşluğa yazabilirsiniz.
TEBRİKLER
Bu kursu bitirdiniz ve ICI'yla başka kurslar da yapacağınızı umuyoruz. Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bulunduğunuz yerdeki ICI adresine yollayın,
Sadece ICI'nın Kullanımı İçin
Tarih ..............................
Not ...............................
Hıristiyan Yaşamı Programı
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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.
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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Yardımsever
Arkadaşınız
•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.
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

