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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.

34
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

