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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 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 

Lesson 4
The Holy Spirit
Leads You

The apostle Paul urges, “Since we live by the Spirit, let us keep in step 
with the Spirit” (Galatians 5:25). We must not only receive the Holy 
Spirit, but also walk in the Spirit. The apostle Paul had heard of some 
Christians who were not walking in the Spirit. To them he made this 
sad announcement: “You are still worldly. For since there is jealousy and 
quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere 
humans?” (1.Corinthians 3:3).

In his book The Baptism in the Holy Spirit, Willard Cantelon points out 
the importance of walking in the Spirit. “No matter how much a man may 
receive from God in spiritual gifts, nothing is accomplished unless that man walks 
in the Spirit” (1951, 29). The Holy Spirit comes to show us the truth. 
But how can He teach us if we ignore the Bible, the Word of Truth? He 
has come to give us power to witness and power to pray. But how can 



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.
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
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.

He perform His great work through us and in us if we keep silent about 
our faith and neglect prayer?

Walking in the Spirit means letting the Holy Spirit lead you. But just 
exactly how does He lead? This lesson answers that important 
question.

The Plan
A. He Leads You by God’s Word
B. He Leads You by the Church
C. He Leads You by Spiritual Gifts
D. He Leads You by Visions, Dreams, and Circumstances

The Goals
• Identify ways in which the Holy Spirit uses the Bible to lead believers.
• State the role of God’s people, the church.
• Indicate five standards that spiritual gifts will meet.
• Show how God can lead you through visions, dreams, and 

circumstances.

A. He Leads You By God’s Word
Identify ways in which the Holy Spirit uses the Bible to lead believers.

How many times have you asked your friends, “What do you think I 
ought to do?” Some people even depend on horoscopes and fortune- 
tellers. But you have a Friend who knows the future. He knows what is 
best for you. He loves you and wants to guide you in all your decisions. 
He is the Holy Spirit.



Yapmanız İçin
1 Kutsal Ruh size yol göstermeye yeterlidir, çünkü .......... bilir ve 
sizi..........

B. Kutsal Ruh Size Tanrı'nın Sözü Aracılığıyla Yol Gösterir
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 ihti-yacınız olduğunda onları 
aklınıza getirecektir. Yapmamanız gereken bir şey yapmaya 
ayartıldığınızda, bir ayet aklınıza bir uyarı şeklinde gelebilir. "Sen beni 
gören Tanrı'sın" (Yaratılış 16:13). Kutsal Ruh bu sözleri kişinin 
ayartılmasını engellemek için birçok 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.

Application
1  The Holy Spirit is qualified to lead you because He knows 
the . . . . . . . . . . and He . . . . . . . . . . . . . you.

The Bible is the road map that the Holy Spirit uses to lead you to 
heaven. Daily He helps you apply to your circumstances the teachings 
of God’s Word. So it is very important for you to read your Bible every 
day.

The Holy Spirit will sometimes speak to you through certain verses as 
you read. Time after time Christians have said that in their devotional 
reading a Bible verse seemed to stand out from the page. And the verse 
was the exact words of encouragement or healing they needed.

The Holy Spirit will help you recall the Bible verses that you 
memorized. So when you are tempted to err, a verse may come to your 
mind as a warning. Psalm 119:9 confirms, “How can a young man keep 
his way pure? By living according to your word.”

The Holy Spirit will also speak to you through Bible teaching—
preaching or teaching in the church, on the radio, in Bible clubs, in 
gospel literature, and in study courses such as this one. These are ways 
that He has chosen to lead you into all truth. Remember John 16:13.



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

C. Kutsal Ruh Size Kilise Aracılığıyla Yol Gösterir
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.

Application
2 Repeat from memory John 16:13.

3 Memorize Psalm 119:9.

4 Following are listed ways the Holy Spirit can use the Bible to lead 
you. Underline those that you need to do more often.

a) Read the Bible.
b) Memorize Bible verses.
c) Listen to sermons.
d) Attend Bible classes.
e) Read books that explain truths in the Bible.
f) Study Bible courses.

B. He Leads You By The Church
State the role of God’s people, the church.

Children learn to walk, talk, run, play, and work from their families. 
When you were born again, the Holy Spirit made you a part of God’s 
family—the church of the Lord Jesus Christ. He expects you to accept 
from your brothers and sisters in Christ the help they give you. You 
will find much guidance, teaching, and help as you take your place in a 
local church. Be sure that it is one that believes the Bible, obeys it, and 
teaches and accepts the work of the Holy Spirit.

Christ has put in the church pastors, teachers, and other leaders. The 
Holy Spirit provides for them special gifts and power so they can do 
their work well.

It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to 
be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God’s 
people for works of service, so that the body of Christ may be built 
up. (Ephesians 4:11–12)



Kilisenin her üyesinin Kutsal Ruh'la dolu olması gerektir. Önderler 
ve üyeler Ruh tarafından yönetildikçe kilisenin bütünü uyum içinde 
çalışabilir. Her biri Tanrı'nın planındaki işini etkin bir şekilde 
yapacaktır.

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
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.

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 

Every member of the church needs to be full of the Holy Spirit. As 
leaders and members are led by the Spirit, the whole church can work 
together in harmony. Each one will do his or her part effectively in 
God’s plan.

Application
5 Pray for your pastor and other leaders that they may be continually 
full of the Holy Spirit.

C. He Leads You By Spiritual Gifts
Indicate five standards that spiritual gifts will meet.

The Holy Spirit has spiritual gifts for every Christian. He wants us to 
accept these gifts so we can help one another.

There are different kinds of gifts, but the same Spirit. Now to each 
one the manifestation of the Spirit is given for the common good. (1 
Corinthians 12:4, 7)

To one there is given through the Spirit the message of wisdom, to 
another the message of knowledge by means of the same Spirit… to 
another miraculous powers, to another prophecy, to another 
distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds 
of tongues, and to still another the interpretation of tongues. (vv. 8, 
10)

The Holy Spirit may give your pastor or another Spirit- filled Christian 
the message of wisdom or of knowledge that you need. Or this message 
may come directly to you in a deep impression or flash of insight. You 
suddenly understand what God’s will is for a certain situation. From 
outside of your own mind comes the revelation of what a Bible passage 



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 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 

means and how it applies to your problem. God gives you the very 
words that you need to help someone else.

When you talk to people about the Lord or teach a Bible lesson you 
need this leading of the Holy Spirit. Parents need the word of wisdom 
from God to give their children the right kind of advice. The work of 
the Spirit is for practical everyday living, not just for crises.

I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious 
Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you 
may know him better. (Ephesians 1:16–17)

And he has filled him with the Spirit of God, with skill, ability and 
knowledge in all kinds of crafts. (Exodus 35:31)

Prophecy, messages in tongues, and the interpretation of tongues are 
ways the Holy Spirit speaks to a group. Prophecy is God’s message in 
the language of the speaker. It may be telling something that will take 
place in the future. Or it may be just a message of exhortation and 
comfort for the hearers. Sometimes the message comes first in tongues 
and then is interpreted. These two gifts together are like the gift of 
prophecy.

Some people are afraid of these gifts of the Spirit because of false 
messages that they have heard about. This is like refusing to accept 
money because you might get a counterfeit bill. Satan has always tried 
to confuse people by imitations of God’s work. There were false 
prophets in the Bible and still some today. But the Holy Spirit does not 
want you to refuse His gifts for fear of receiving a counterfeit or 
imitation of His work.

Neither does God want you to be deceived by imitations of His work. 
That is why one of the gifts of the Spirit is discernment of spirits; it 
protects the church from the work of evil spirits and mistaken ideas of 



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.

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.

3) Mesaj Mesih'i onurlandıracaktır. Tanrı'nın Ruhu ve Mesih'in Ruhu, 
hem Baba'yı ve hem de Oğul'u onurlandırır.

people. People sometimes mistake their own ideas for revelations from 
God. Some bring terrible confusion by giving “messages” to tell others 
whom to marry, where to go, and what to do. So God tells us to test all 
messages.

Do not put out the Spirit’s fire; do not treat prophecies with 
contempt. Test everything. Hold on to the good. Avoid every kind of 
evil. (1 Thessalonians 5:19–22)

Messages from the Holy Spirit meet these five standards:

1.The message must agree completely with God’s Word. For example, a 
message that tells a man to take someone else’s wife could not 
possibly be from the Holy Spirit. The Holy Spirit has come to help 
us obey God, not to tell us to do something God has forbidden. 
Agreement with God’s Word is the most important test; everything 
has to be measured by it.

2.The message must be true. If what is said in a message is not true, it 
is not from the Holy Spirit for He is the Spirit of truth. Prophecies 
that are from the Lord are fulfilled.

But the prophet who prophesies peace will be recognized as one truly 
sent by the LORD only if his prediction comes true. (Jeremiah 28:9)

You may say to yourselves, “How can we know when a message has 
not been spoken by the LORD?” If what a prophet proclaims in the 
name of the LORD does not take place or come true, that is a message 
the LORD has not spoken. That prophet has spoken presumptuously. 
Do not be afraid of him. (Deuteronomy 18:21–22)

But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all 
truth. (John 16:13)

3.The message will honor Christ. The Spirit of God honors both the 
Father and the Son.



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 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 

He will bring glory to me. (John 16:14)

No one who is speaking by the Spirit of God says, “Jesus be 
cursed.” (1 Corinthians 12:3)

4.The message will bring blessing, not confusion.

He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies 
edifies the church…All of these must be done for the strengthening of 
the church. (1 Corinthians 14:4, 26)

5.The one who gives the message is conscious and responsible to do everything 
in an orderly way. Sometimes Satan imitates the work of the Holy 
Spirit. In spiritism the mediums may go into a trance and not be 
conscious of what they say when another spirit takes control of 
them. But when the Holy Spirit gives a message through a person, 
He does it with the conscious cooperation of that person. The 
person can choose when to speak and when to keep quiet so that he 
or she does not interrupt the message God has given the pastor or 
others. Paul clearly teaches this in 1 Corinthians 14. The pastor 
should encourage the use of the gifts of the Holy Spirit, but at the 
same time he or she is responsible to see that all is done in order 
and not confusion. So those who have the gifts of the Spirit must 
recognize the leadership of the pastor and not resent his or her 
instructions or advice.

The spirits of prophets are subject to the control of prophets. For God 
is not a God of disorder but of peace…But everything should be done 
in a fitting and orderly way. (1 Corinthians 14:32–33, 40)

Application
6 Memorize 1 Thessalonians 5:19–22.

7 Circle the letter in front of each word or phrase that gives a standard 
for judging God-given messages.



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.

E. Kutsal Ruh Size Görümler Ve Rüyalar Aracılığıyla Yol 
Gösterir
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 el-

a) Long with many details
b) Honoring to Jesus Christ
c) Forceful, loud, and authoritative
d) Under the speaker’s control
e) Brings a blessing to the hearers
f) Accompanied by tears
g) Agrees with God’s Word
h) Has a true message

D. He Leads You by Visions, Dreams, and Circumstances
Show how God can lead you through visions, dreams, and circumstances.

You have read in the Bible about how God spoke to people in visions 
and dreams. The Holy Spirit still speaks in this way today. What Joel 
prophesied is happening:

Your young men will see visions, your old men will dream dreams. 
(Acts 2:17)

In 1940, B.T. Bard wrote about a wonderful outpouring of the Spirit in 
Peking.

There are confessions of sins and shortcomings, messages in tongues and 
interpretation, prophetic utterances, spiritual dreams, heavenly visions of 
Christ and the glory land, divine healings, and, above all, a spirit of 
prayer and worship.

Kao Chu Ju desired the presence of God, but she was afraid to have any 
show made of herself, or for anyone to lay hands on her. Suddenly she 
saw Jesus in a vision, and He graciously laid His own nail-pierced 
hands on her. She fell to the floor under the power of the Spirit and 



lerini onun üzerine koydu. Ruh'un gücü altında yere düştü ve çok 
geçmeden Ruh onu konuşturdukça 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 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.

soon was speaking rapturously in other tongues as the Spirit gave her 
utterance.

Dreams that come from God are very vivid and impress the person 
deeply. Many people have been warned in dreams to give up sin and 
accept Jesus as their Savior. You may receive blessing, help, and 
encouragement in your dreams. Or the Holy Spirit may lead you to pray 
for someone or warn you of a danger.

Most dreams are not revelations from God. Your subconscious mind 
keeps on working while you sleep and weaves your thoughts into 
dreams. However, you can make even these dreams work for you. Use 
them as a reminder to pray for everyone that you see in your dreams.

Application
8 If you have a dream that seems to have a spiritual meaning, ask God 
to show you the meaning.

Circumstances and impressions...
A Christian missed the bus, and four hours later she caught the next 
bus, sat down by a woman who needed God, and was able to lead her 
to Christ. The Holy Spirit had led through that circumstance.

Do the doors of opportunity seem closed before you? Look around. The 
Holy Spirit may be opening a door to better opportunities. Think of the 
early Christians who fled from Jerusalem to save their lives. But 
wherever they went they spread the gospel and souls were saved. Paul 
in prison was unable to continue his missionary journeys, but while 
there he wrote some epistles.



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 göz-
lerinizi 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 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.

Are conditions around you terrible? Maybe God has put you there so 
you can do something about them. Ask the Holy Spirit to help you see 
what you can do. Then keep your eyes open and go to work to improve 
conditions. You are one of God’s lamps. Do not complain about the 
darkness. Just shine where you are.

The Holy Spirit will often lead you by impressions, as you trust Him to 
help you in the choices you must make. When you think about doing 
one thing, you feel a deep peace about it. But when you think about the 
other possibility, you feel uneasy.

A Christian businessman had a reservation on a certain plane, but he 
felt uneasy about it. The more he thought about it the worse he felt. 
Finally he changed his reservations for a later flight. The plane he had 
planned to take crashed and all the passengers were killed. The Holy 
Spirit had saved his life.

Proverbs 16:9 states, “In his heart a man plans his course, but the 
LORD determines his steps.” 

A pastor, hurrying to an appointment, felt an impression to stop and 
knock on the door of a particular house. He tried to ignore the idea, 
but it grew stronger. Finally, he turned around and went to the house. 
There he found a Christian in desperate need of his help.

A Christian felt an urgent impulse to visit a friend. When he arrived, 
his friend was preparing to commit suicide. The Christian led him to 
Christ and his life was saved.

“The Lord told me to bring you this,” a man said as he gave a basket of 
food to a pastor. The pastor and his wife had been praying for God to 
supply their needs because they had no money or food.



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.

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 musunuz? 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! 

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.

Life can become a series of thrilling adventures for you as you are filled 
with the Holy Spirit and learn to follow His leading. He will lead you 
into great usefulness and blessing.

Application
9 You have read five different examples of God’s leading through 
circumstances or impressions. Based on these examples, what could be 
said about this kind of leading?
a) It usually concerns something to avoid.
b) It is definite and the result brings honor to God.
c) It can be easily ignored.
d) It conforms to the plans one has already made.

10 Place an X in front of each response that describes what you can do 
daily in order to “walk in the Spirit”.
. . . . Read and study the Bible.
. . . . Listen to the counsel of dedicated, godly church leaders.
. . . . Test spiritual gifts and accept those that are genuine.
. . . . Listen for the voice of God in dreams and visions.
. . . . Obey the teaching and direction of God when He guides you 
through circumstances.

Check Your Answers
10 All of these are ways to “walk in the Spirit”.

1 future, loves.

9 b) It is definite and the result brings honor to God.

7 b) Honoring to Jesus Christ.
d) Under the speaker’s control.
e) Brings a blessing to the hearers.
g) In agreement with God’s Word.
h) Has a true message.


