
 

 

KUTSAL RUH:  
Seni Tüm Gerçeğe 
Yöneltecek Olan 

Küresel Üniversite 
(Pınarbaşı Yayınları ile) 

CEP BOYU EKRAN İÇİN 



 

 

2	

Kutsal Ruh: 
Seni Tüm Gerçeğe 
Yöneltecek Olan 

Yazar: L. Jeter Walker 
Çeviren: Hande Taylan 
Editör: dfclark (2018) 

Enlish edition published by 
Global University 

(Küresel Üniversite) 
Copyright 2015 

All publication rights for this book 
are the property of Global University. 

Bu kitabın tüm yayın hakları  
Küresel Üniversite'ye aittir. 

 



 

 

3	

İÇİNDEKİLER 

Önsöz 

ÜNİTE 1 
1. Bir Arkadaşınız Var – Kutsal Ruh       6 

2. Kutsal Ruh Size Yaşam Verir            34 

3. Kutsal Ruh Dua Etmenize Yardım 
Eder                                                                65 

Ünite 1 Bilginizi Test Edin                      95 

ÜNİTE 2 
4. Kutsal Ruh Size Yol Gösterir           136 

5. Kutsal Ruh Size Güç Verir                172 

6. Kutsal Ruh Sizi Doldurur                 202 

Ünite 2 Bilginizi Test Edin                    235 

Sonsözler                                                    276 



 

 

4	

Önsöz 

• Kutsal Ruh'un nasıl sizin arkada-
şınız olduğunu, 
• İnsanların neden 'bilinmeyen dil-
lerde' konuştuklarını, 
• Kimin Kutsal Ruh'la dolabileceğini 
bilmek ister misiniz? 

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 yapabile-
ceğini öğreneceksiniz. En önemlisi 
de, her bölümde verilen önerileri 
uyguladıkça Tanrı’yı daha iyi tanı-
yacak ve O’na daha etkin bir şekilde 
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hizmet edeceksiniz 
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BİR 
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BİR ARKADAŞINIZ VAR: 
KUTSAL RUH 

"Kutsal Ruh'la dolmak ne demektir? 
Üçlübirlik'in üçüncü üyesi olan Kut-
sal Ruh, Mesih İnanlıları'nın hayat-
larına öyle bir dolulukla girer ki 
kendilerini bir anda O'nun huzuru-
yla tamamen dolu bulurlar. Rab 
aniden kendi tapınağı olan tüm 
varlıklarını doldurur. Sıradan in-
sanlar Tanrı'nın tapınağı olurlar – 
bunu düşün! Tanrı'yla dolu olmanın 
dile getirilemez harikasını yeniden 
öğrenelim!  

(Robert Cunningham) 
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Çalışacağınız Konular 

• Kutsal Ruh Özel Bir Arkadaştır 
• Kutsal Ruh Size Yardım Edecektir 
• Kutsal Ruh Size Öğretecektir 
• Kutsal Ruh, Tanrı'nın Gerçek Oldu-
ğunu Size Gösterecektir 
• Kutsal Ruh Sizin Hayatınızı Sev-
giyle Dolduracaktır 

KUTSAL RUH 
ÖZEL BİR ARKADAŞTIR 

Nasıl bir arkadaşa sahip olmayı is-
terdiniz? Onun sizi sevmesini, si-
zinle ve sorunlarınızla ilgilenme-
sini, mutluluğunuzu paylaşmasını 
isterdiniz. Size karşı tamamen dü-
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rüst olmasını, sizi inciteceği zaman 
bile size gerçeği söylemesini, daha 
iyisini yapmanıza yardım etmek 
için size hatalarınızı şefkatli bir şe-
kilde söylemesini isterdiniz. 

Belki arkadaşınızın sizden daha 
akıllı, daha kuvvetli, daha iyi olma-
sını isterdiniz. O zaman hem size 
öğretir hem de her gün size yardım 
ederdi. Sorularınızı yanıtlardı. Bü-
tün sorunlarınızda size yardım 
ederdi. Arkadaşınızla birlikte ne ka-
dar çok zaman geçirirseniz arkada-
şınıza daha çok benzerdiniz, şimdi 
olduğunuzdan daha kuvvetli, daha 
akıllı, daha iyi olurdunuz. 

Petrus, Yakup, Yuhanna ve İsa'nın 
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diğer öğrencileri için İsa Mesih 
böyle bir arkadaş olmuştu. İsa 
Mesih, günahkârların dostuydu. 
Onların günahlarını bağışladı. On-
lara temiz ve yeni bir hayat verdi. 
Her ulustan arkadaşlığını kabul 
eden, zengin ya da fakir, günahkâr 
ya da kutsal, cahil ya da iyi eğitimli, 
herkes ile dosttu. Onlara daha önce 
bildiklerinden daha büyük, daha 
derin, bencillikten uzak bir sevgi, 
Tanrı'nın sevgisini, verdi. Onlara 
gerçeği öğretti ve bütün sorunla-
rında yardım etti. 

Ama İsa bir insan bedeniyle sınırlı-
ydı. Sadece tek bir yerde olabilirdi. 
Aynı anda Kendisine ihtiyacı olan 
bütün dostlarıyla birlikte olamazdı. 
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Bunun üzerine İsa arkadaşlarına 
Kendisinin göğe alınacağını, ama 
her nerede olurlarsa olsunlar aynı 
anda hepsiyle birlikte olacak başka 
bir Arkadaş, bir Yardımcı göndere-
ceğini söyledi. 

Yuhanna 14:16-17 
Ben de Baba'dan dileyeceğim. O 
sonsuza dek sizinle birlikte olsun 
diye size başka bir Yardımcı, Ger-
çeğin Ruhu'nu verecek. Dünya O'nu 
kabul edemez. Çünkü O'nu ne gö-
rür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsu-
nuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve 
içinizde olacaktır. 

İsa'nın yollamayı vaat ettiği bu yar-
dımcı, Üçlü Birlik'in üçüncü üyesi 
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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 yaşayabil-
mek için, vaat etmiş olduğu gibi 
Kutsal Ruh'u gönderdi. O, İsa'nın 
öğrencileri için yaptıklarını sizler 
için yapmaya geldi. 

Yuhanna 16:7 
Size gerçeği söylüyorum, benim 
gidişim sizin yararınızadır. Gitmez-
sem, Yardımcı size gelmez. Ama 
gidersem, O'nu size gönderirim. 

Bazen kimsenin sizi anlamadığını 
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ya da sorunlarınızla ilgilenmediğini 
düşünüyor musunuz? Tanrı anlıyor 
ve ilgileniyor! Tam olarak neye ihti-
yacınız olduğunu biliyor. Sizi o ka-
dar çok seviyor ki, sizin özel Arka-
daşınız ve Yardımcınız olması için 
Kutsal Ruhu'nu yollamıştır. Bu 
kursta, Kutsal Ruh'un nasıl geldiği-
ni, ilk İsa Mesih inanlıları için neler 
yaptığını ve sizin için neler yapa-
bileceğini öğreneceksiniz. Kutsal 
Ruh'un Arkadaşınız olarak size yar-
dımıyla bir daha kendinizi asla yal-
nız ve çaresiz hissetmeniz gerek-
meyecek. 
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KUTSAL RUH 
SİZE YARDIM EDECEKTİR 

İsa bir Yardımcı göndereceğini vaat 
etmişti. Bazen Tesellici olarak çev-
rilen sözcük Yunanca'da Paraklit 
olarak geçmektedir. "Yardım etmek 
için yanınıza çağrılan biri" anlamı-
na gelir. Paraklit'in diğer unvanları, 
size, O'nun güç ve sorumlulukları-
nın ne olduğunu ve size nasıl yar-
dım edeceğini gösterir. O'na, Ya-
şam Ruhu, Kutsal Ruh, Gerçeğin 
Ruhu, Bilgelik Ruhu, Mesih'in Ruhu 
ve Tanrı'nın Ruhu adları verilir. So-
rununuz her ne olursa olsun, Yar-
dımcınız onu çözebilecek güçte-
dir. 
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Yaşam Ruhu 
Bedeninizde bir iyileşmeye ihtiya-
cınız var mı? Günümüzde dünyanın 
çeşitli yerlerindeki hasta insanlar 
duaya yanıt olarak mucizevi bir şe-
kilde iyileşmektedirler. Sağır kulak-
lar yeniden duyuyor. Kör gözler gö-
rüyor. Felçli insanlar koltuk değ-
neklerini bir kenara atıp Kutsal Ruh' 
un gücüyle yeniden yürüyor. O, bü-
tün varlıklara yaşam veren Yaşam 
Ruhu'dur. Hastaları iyileştirmek 
için İsa aracılığıyla etkin olmuştur 
ve aynı işi hâlâ yapmaktadır.  

Bundan sonraki bölümde daha çok 
Kutsal Ruh'un size hem beden hem 
de ruh için nasıl yaşam – yeryüzün-
de sevinç dolu, tatmin eden ve ge-
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lecek olan dünyada da görkemli, 
sonsuz bir yaşam – verdiği konusu-
nu çalışacaksınız. Ama Ruh'un ver-
diği yaşamın tadını çıkarabilmek 
için, O'nun size yol göstermesine 
izin vermelisiniz. 

Romalılar 8:5-6 
Benliğe uyanlar benlikle ilgili, Ruh'a 
uyanlarsa Ruh'la ilgili işleri düşü-
nürler. Benliğe dayanan düşünce 
ölüm, Ruh'a dayanan düşünceyse 
yaşam ve esenliktir. 

Kutsal Ruh 
Doğru bir yaşam sürmekte zorlanı-
yor musunuz? Daha iyi bir İsa Me-
sih İnanlısı olmayı istiyor musu-
nuz? Yardımcınız, Kutsal Ruh ya da 
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Kutsallık Ruhu'dur. Kutsal, "günah-
tan ayrılmış ve Tanrı'ya verilmiş" 
demektir. Kutsal Ruh bizlere gü-
nahlarımızın ne kadar korkunç ol-
duğunu gösterir ve onlardan kur-
tulmamıza yardım eder. Kutsal 
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 düşün-
ce ve davranışlardan uzaklaştırır. 

Belki kötü bir alışkanlıktan kurtul-
mak için yardıma ihtiyacınız vardır. 
Eğer İsa Mesih inanlısıysanız, be-
deniniz Kutsal Ruh'un tapınağıdır. 
Kutsal Ruh, bedeninize zarar vere-



 

 

18	

cek 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 sevgi-
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si ve başkalarına yardım etmek için 
bir arzuyla doldurmuştur. Bu kişi-
lerin birçoğu bugün müjdeyi duyur-
maktadır. Yaşamları, içlerindeki 
kutsallık Ruhu'ndan ötürü temizdir. 

1.Petrus 1:2 
Baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca 
Ruh tarafından kutsal kılınarak 
seçildiniz. 

KUTSAL RUH 
SİZE ÖĞRETECEKTİR 

Gerçeğin Ruhu 
İsa, öğrencilerine gerçeği öğretip 
onların sorularını yanıtladığı gibi, 
Kutsal Ruh da size öğretecektir. 
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Tanrı hakkındaki sorularınızı yanıt-
layacaktır. Size yaşamın amacını 
gösterecektir. Kutsal Kitap'ı anla-
manıza yardım edecektir. Anlaya-
madığınız şeyler birdenbire açıklı-
ğa kavuşacaktır. İsa şöyle demiştir: 

Yuhanna 16:13 
Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu 
gelince, sizi tüm gerçeğe yönel-
tecek. 

Geçenlerde Tanrıbilimi çalışan bazı 
öğrenciler Kutsal Ruh'u aldılar. Kut-
sal Kitap gerçekleri onlar için bir-
denbire "canlandı." Öğretmenleri, 
onların ruhsal konular hakkındaki 
yeni anlayışlarından ötürü hayrete 
düştüler. Gerçeğin Ruhu gelmişti. 
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Bilgelik Ruhu 
Ne yapmanız gerektiği ya da sorun-
larınızı nasıl çözebileceğiniz konu-
sunda düşünüyor musunuz? Bilge-
lik Ruhu size yardım etmek için gel-
miştir. Size yol gösterecek ve sizin 
için neyin en iyi olduğunu göstere-
cektir. Bölüm 4'te O'nun bunu nasıl 
yapacağı konusunu çalışacaksınız. 

Tanrı'ya hizmet etmek için bilgelik 
ister misiniz? Elçilerin İşleri kita-
bında, diyakozların (kilise liderle-
rine yardım edenlerin) işlerini do-
ğru bir şekilde yapabilmeleri için 
Kutsal Ruh'la dolu olmaları gerek-
tiğini görürsünüz. İster kilisede, 
ister günlük çalışma yaşamınızda, 
Bilgelik Ruhu, sizi doldurmayı ve 
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size ilk kilisedeki çalışanlara yar-
dım ettiği gibi yardım etmeyi is-
mektedir. 

Elçilerin İşleri 6:10 
Ama İstefanos'un konuşmasındaki 
bilgeliğe ve Ruh'a karşı koyama-
dılar. 

KUTSAL RUH, 
TANRI'NIN GERÇEK OLDUĞUNU 

SİZE GÖSTERECEKTİR 

Tanrı'nın Ruhu 
Tanrı gerçekten var mı? O, sadece 
zor dönemlerinizde yakardığınız 
uzaklardaki bir Yönetici mi? Yoksa 
yaşamınızın her ayrıntısıyla ilgile-
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nen 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. 

1.Korintliler 2:10-12 
Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları 
bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, 
Tanrı'nın derin düşüncelerini bile 
araştırır. ...Tanrı'nın düşüncelerini 
de Tanrı'nın Ruhu'ndan başkası bi-
lemez. Tanrı'nın bize lütfettiklerini 
bilelim diye, bu dünyanın ruhunu 
değil, Tanrı'dan gelen Ruh'u aldık. 

Öğretmeniniz sizin için Elçi Pavlus' 
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un Efes'teki İsa Mesih inanlıları için 
ettiği duayı edecektir: 

Efesliler 1:17-20 
Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, yüce 
Baba, kendisini tanımanız için size 
bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye 
dua ediyorum. O'nun çağrısından 
doğan umudu, kutsallara verdiği 
mirasın yüce zenginliğini ve iman 
eden bizler için etkin olan kudre-
tinin aşkın büyüklüğünü anlamanız 
için, yüreklerinizin gözleri aydın-
lansın diye dua ediyorum. 

Mesih'in Ruhu 
Mesih'in Kutsal Ruh'u sizi kurtardı-
ğında İsa'yı tanımanızı sağladı. İsa' 
nın uzun zaman önce yaşamış olan 
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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 yar-
dım etti. Sizi Mesih'le birleştirdi ve 
sizi bedeni olan kilisenin bir üyesi 
yaptı. Bu birleşme öylesine gerçek-
tir ki, Mesih, Ruhu aracılığıyla içi-
nizde yaşar. 

Romalılar 8:9 
Ama içinde Mesih'in Ruhu olmayan 
kişi Mesih'in değildir. 

Kutsal Ruh, Pentikost Günü'nden 
önce İsa'yı izleyen kişilerle birlikte-
ydi, ama İsa O'nun yeni bir şekilde 
gelip onları dolduracağını vaat et-
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mişti. İsa, onları Kutsal Ruh'la vaftiz 
edecekti. Onları vaftiz ettiğinde 
Kutsal Ruh onlara İsa hakkında da-
ha çok şeyler öğretti ve Mesih'i 
başkalarına duyurmak için güç 
verdi. 

Günümüzde de aynı şekilde, yeni-
den doğan herkes Mesih'in Ruhu'na 
sahiptir. Ama İsa onları, Kendisi 
için daha etkin tanıklar olabilmeleri 
için Ruhu'yla vaftiz etmeyi iste-
mektedir. Bu konu hakkında daha 
geniş bir dersimiz olacaktır. 

Yuhanna 15:26; 16:14 
Baba'dan size göndereceğim Yar-
dımcı, yani Baba'dan çıkan Gerçe-
ğin Ruhu geldiği zaman, bana ta-
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nıklık edecek. O beni yüceltecek. 
Çünkü benim olandan alıp size bil-
direcek. 

KUTSAL RUH 
SİZİN HAYATINIZI 

SEVGİYLE DOLDURACAKTIR 

Günümüzde dünyamızın en çok ih-
tiyacı olan şey, bencillikten uzak bir 
sevgi, sadece Tanrı'nın verebileceği 
türde bir sevgidir. Eğer Kutsal Ruh' 
un sizi bu tür bir sevgiyle doldur-
masına izin verirseniz, Tanrı sizi bu 
ihtiyacı karşılamakta kullanacaktır. 

Eski Antlaşma zamanlarında Tanrı, 
peygamberlerle konuşmuş ve onla-
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ra sevgisini göstermiştir. Peygam-
berler insanlara Tanrı'nın sevgisin-
den söz ettiler. Ama birçok insan 
hâlâ günahları yüzünden Tanrı'nın 
kendilerini cezalandırmaya hazır, 
katı bir hakim olduğunu düşünü-
yordu. Tanrı'nın kendilerini günah-
larından kurtarmayı ve kendilerinin 
göksel Babaları olmak istediğini 
anlamadılar. 

Sonunda Tanrı, insanlar arasında 
yaşaması ve onlara Tanrı'nın ger-
çekten nasıl olduğunu göstermesi 
için Oğlu İsa Mesih'i gönderdi. İsa' 
nın öğretilerinden, Tanrı'nın insan-
lık için duyduğu olağanüstü sevgi-
sini öğreniyoruz. İsa'nın yaşamın-
da, bu sevgiyi hareket halinde gö-
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rürsünüz. Tanrı'nın sevgisinin ka-
nıtını, O'nun sizin için ölümü ve 
dirilişinde görürsünüz. 

Ama 2000 yıl önce gerçekleşen bir 
olay size çok uzak gibi görünebilir. 
Günümüzün açlık, şiddet, suç, sa-
vaş gibi sorunları bizi fazlasıyla 
üzüyor ve Tanrı'nın gerçekten de 
tüm bunlara aldırıp aldırmadığını 
düşünüyoruz. O'nunla kişisel olarak 
bir araya gelmemiz ve bizleri ger-
çekten sevdiğini kendimiz görme-
miz gerekir. 

Bu yüzden Kutsal Ruh, Tanrı'yla 
kişisel bir karşılaşma sağlamak için 
gelmiştir. İsa, Baba'nın sevgisini 
göstermek için geldiği gibi, Kutsal 
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Ruh da Baba'nın ve Oğul'un sevgi-
sini göstermek için gelmiştir. Ha-
yatınıza öylesine bir sevgi döke-
cektir ki, bunu tanımlayamayacak-
sınız bile. O bunu, siz Mesih'e iman 
ettiğinizde 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 
Bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla 
Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize 
dökülmüştür. 
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Beş çeşitli sevgi yaşamınızı 
doldurur:  
• Tanrı'nın size olan sevgisi.  
• Sizin Tanrı için olan sevginiz.  
• Başka İsa Mesih inanlılarının size 
olan sevgisi.  
• Sizin başka İsa Mesih inanlıları 
için olan sevginiz.  
• 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, dostları-
ma, başka İsa Mesih ınanlılarına ve 
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hatta daha önce düşmanlarım olan 
kişilere karşı yeni bir sevgi verdi." 
"Kutsal Ruh, Golgota'daki olayı ka-
vramamı sağladı. Yüreğim Tanrı'ya 
minnettarlıkla doldu. İçimde Tanrı' 
ya karşı büyük bir sevgi kabardı ve 
dudaklarımdan övgü sözcükleri 
döküldü." 

"Tanrı'nın kayıp canlara olan sev-
gisi beni doldurup Kutsal Ruh be-
nim aracılığımla onların kurtuluşu 
için dua ettiğinde, vücudum titre-
melerle sarsılıyordu." 

Günümüzdeki deneyimler de ilk 
kilisedeki kalıbı izlemektedir: "Ba-
kın birbirlerini ne kadar çok sevi-
yorlar!" Nereye giderseniz gidin, 



 

 

33	

Rab'de Ruh'la dolu erkek ve kız 
kardeşlerinizin sevgisinden ötürü 
minnettar olacaksınız. Kutsal Ruh' 
un sizi sevgiyle doldurmasına izin 
verdikçe, hayal edebileceğinizden 
çok daha büyük bir sevinç yaşamı-
nızı dolduracaktır. 
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İKİ 
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KUTSAL RUH 
SİZE YAŞAM VERİR 

Kutsal Ruh neden gelmiştir? Penti-
kostçu yazar ve müjdeci Melvin 
Hodges buna dört önemli neden 
göstermiştir:  

1. Kutsal Ruh'un, bizlerin Tanrı'nın 
düşüncelerini düşünmemizi sağla-
mak için geldiğini söylemiştir. 
Doğal düşüncelerimiz benmerkezli-
dir; tanrısal program kendimizden 
vermemizi ister. Bizler kendimizi 
düşünürüz; Tanrı başkalarını düşü-
nür. Bu yüzden insanın düşünce-
lerini Tanrı'nın düşüncelerinin çiz-
gisine çekecek bir şeyin gerçekleş-
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mesi gerektir. Kutsal Ruh'un gelişi-
yle bunu gerçekleştirmesi tasarlan-
mıştır. 

2. Kutsal Ruh bizlerin, Tanrı'nın 
duygularını paylaşmamızı sağlamak 
için gelmiştir. 
Tanrı'nın duygularından biri sevgi-
dir. Kayıp insanların kurtulması için 
özlem çekmek, emek sarfedip za-
mandan fedakârlık etmek ve iman-
da zayıflayanlar için dua etmek in-
sanın içinde olan bir şey değildir. 
Sadece Tanrı'nın Ruhu bu sevgiyi 
bizim içimize koyabilir. 

3. Ruh, bizlerin Tanrı'nın istediği 
gibi dua etmemizi, Tanrı'nın alma-
mızı istediği şeyler için Tanrı'nın 
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gücüyle dua etmemizi sağlamak 
için gelmiştir. 
Bizler ne istememiz gerektiğini bil-
miyoruz ve kendimizi Tanrı'ya sun-
ma konusunda hiçbir gücümüz yok. 
Bu yüzden Ruh zayıflıklarımızda 
bize yardım eder. 

4. 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 başaracak-
sın" (Zekarya 4:6). 

Çalışacağınız Konular 
• Bedeniniz için Yaşam ve Sağlık  
• Ruhunuz için Yaşam ve Sağlık  
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• Amaçlı bir Yaşam 

BEDENİNİZ İÇİN 
YAŞAM VE SAĞLIK 

Yaşam Ruhu'ndan Yaşam 
Kutsal Ruh'tan, dünyadaki bütün 
altın ve gümüşlerden daha değerli 
bir şey  – yaşam – aldınız. Kutsal 
Ruh'un unvanlarından ikisi, Tanrı' 
nın Ruhu ve Yaşam Ruhu'dur. Baba 
Tanrı ve Rab İsa Mesih'le birlikte 
dünyanın yaratılışını sağladı. Ya-
şam Ruhu, bu dünyaya yaşam ge-
tirdi. O'nun yaşam veren gücü, 
doğa yasalarının işlemesini sağla-
yan güçtür. Sizin arkadaşınız olan 
Yaşam Ruhu, bu doğal yasalar ara-
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cılığıyla sizi dünyaya getiren yaşam 
ve doğuş mucizesini gerçekleştir-
miştir. 

Eyüp 33:4 
Beni Tanrı'nın Ruhu yarattı, Her 
Şeye Gücü Yeten'in soluğu yaşam 
veriyor bana.  

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 geldiği-
niz hastalıklara karşı koruyabilir? 
Günlük sorunlarınızdan ötürü sinir-
lendiğinizde kim size huzur ve se-
vinç verebilir? Uyuşturucu ya da al-
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kol bağımlılığının gücünü kim kıra-
bilir? Kim sağırların işitmesini, kör-
leri görmesini ve felçlilerin yeni-
den yürümesini sağlayabilir? Kim 
yeryüzündeki kanseri, cüzamı, kalp 
hastalıklarını ve başka hastalıkları 
iyileştirebilir? Kim ölüleri diriltebi-
lir? Dostunuz, Arkadaşınız olan Ya-
şam Ruhu! Bedenlerimizi yaratan 
onları yeniden nasıl iyileştireceğini 
bilir. 

Kutsal Ruh, iyileştirmek için değişik 
yollarla çalışır. Birçokları İsa'yı Kur-
tarıcı olarak kabul ettiklerinde, di-
ğerleri suyla ya da Kutsal Ruh'la 
vaftiz olduklarında iyileşir. Kimileri 
kendileri için dua edildiğinde ani-
den, diğerleri ise yavaş yavaş iyile-
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şir. Bazıları Kutsal Kitap'ı okurken, 
bazıları da Rab'bin Sofrası'na katı-
lırken, kilisedeki toplantıda oturur-
ken, dua ederken ya da günlük iş-
lerini yaparken iyileşir. Tanrı'nın 
çocukları dua edip iman ederken, 
yaşam Ruhu yaşamını ve kuvvetini 
dua edilen kişiye döker. 

Yaşam Ruhu, bedene olduğu kadar 
düşüncelere ve ruhsal durumumu-
za da sağlık getirir. İnsanları depre-
syon, korku ve her türlü zihinsel ra-
hatsızlıktan iyileştirir ve tıpkı İsa' 
nın yeryüzünde olduğu zaman yap-
tığı gibi, günümüzde de cinlerin et-
kilerinden özgür kılar. 

Kutsal Ruh, İsa aracılığıyla ihtiyacı 
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olan herkese iyileşme ve sağlık ge-
tirmek için çalışmıştır. 

Elçilerin İşleri 10:38 
Tanrı'nın, Nasıralı İsa'yı nasıl Kutsal 
Ruh'la ve kudretle meshettiğini bili-
yorsunuz. İsa her yanı dolaşarak 
iyilik yapıyor, İblis'in baskısı altında 
olanların hepsini iyileştiriyordu. 
Çünkü Tanrı O'nunla birlikteydi. 

İsa göğe alındıktan sonra Kendi ye-
rini alması için Kutsal Ruh'u gön-
derdi. Kutsal Ruh inanlıları doldur-
du ve onlar aracılığıyla İsa'nın yap-
tığı mucizelerin aynısını yapmayı 
sürdürdü. 
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Elçilerin İşleri 5:12,16 
Elçilerin aracılığıyla halk arasında 
birçok belirtiler ve harikalar yapılı-
yordu. Yeruşalim'in çevresindeki 
kasabalardan da kalabalıklar geli-
yor, hastaları ve kötü ruhlardan acı 
çekenleri getiriyorlardı. Bunların 
hepsi iyileştirildi. 

Kutsal Ruh, ilk İsa Mesih İnanlıları-
na, İsa'nın başlattığı işi sürdürebil-
meleri için ihtiyaçları olan doğaüs-
tü armağanları vermişti. Bu arma-
ğanlardan dokuzu 1.Korintliler 12' 
de listelenmiştir. Bunlardan bazı-
ları, iman, iyileştirme, Kutsal Ruh' 
un yönetimi altında bilinmemiş 
diller aracılığıyla inanlılar toplulu-
ğunu cesaretlendirme, ve mucize-
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ler yapma armağanlarıdır. 

1.Korintliler 12:8-10 
Birine aynı Ruh aracılığıyla iman, 
ötekine aynı Ruh aracılığıyla hasta-
ları iyileştirme armağanları, birine 
mucize yapma olanakları, birine 
peygamberlikte bulunma, birine 
ruhları ayırt etme, birine çeşitli 
dillerle konuşma, bir başkasına da 
bu dilleri çevirme armağanı 
veriliyor.  

Günümüzde birçok İsa Mesih inan-
lısı, Kutsal Ruh'un Elçilerin İşleri ki-
tabında ilk kilise için yaptıklarının, 
Tanrı'nın günümüzdeki kilise için 
de istediği bir kalıp olduğunu kabul 
etmektedir. İsa'dan kendilerini Kut-
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sal 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 söylemek-
tedir. Kilisenin ihtiyarlarından, ya-
ni, önder, müjdeci ya da gözetmen-
lerden bizim için dua etmelerini is-
temeliyiz. Kutsal Kitap'ta yağ, Kut-
sal Ruh'u temsil eden bir simgedir. 
İnsanlar, Tanrı'ya ait olduklarını ve 
O'nun Ruhu'nun kendileri aracılığı-
yla çalışmasına güvendiklerini gös-
termek için yağla meshedilirlerdi. 
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Fakat, iyileştiren yağ değil, Ruh'-
tur. 

Yakup 5:14-15 
İçinizden biri hasta mı, kilisenin 
ihtiyarlarını çağırtsın; Rab'bin 
adıyla üzerine yağ sürüp onun için 
dua etsinler. İmanla edilen dua 
hastayı iyileştirecek ve Rab onu 
ayağa kaldıracaktır. 

Siz de, Rab İsa Mesih'e iman eden 
biri olarak, başka insanları iyileş-
tirmek için Kutsal Ruh tarafından 
kullanılabilirsiniz. Onlara Kutsal 
Kitap'tan İsa'nın hastaları nasıl iyi-
leştirdiğini gösterebilirsiniz. Onlara 
İsa'nın hâlâ duaları yanıtladığını ve 
Kutsal Ruh'un gücüyle günümüzde 
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de insanları iyileştirdiğini söyleye-
bilirsiniz. İsa Mesih'e iman eden 
herkes, hastalar için dua etme ve 
onların iyileşmesini bekleme hakkı-
na 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 dillerle ko-
nuşacaklar, yılanları elleriyle tuta-
caklar. Öldürücü bir zehir içseler 
bile, zarar görmeyecekler. Ellerini 
hastaların üzerine koyacaklar ve 
hastalar iyileşecek.” 

Yaşam Ruhu'ndan Diriliş 
Kutsal Ruh, İsa'yı ölümden diriltti 
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ve O'na yeni bir beden verdi. Aynı 
şeyi sizin için de yapacaktır! 

Kutsal Ruh, İsa'nın vaat etmiş oldu-
ğu bol yaşamı vermek için şimdi 
Tanrı'nın çocuklarının içinde yaşa-
maktadır. Ve bir gün İsa'ya iman 
eden herkesi diriltecektir. Beden-
lerimizi öylesine değiştirecektir ki, 
İsa'yı karşılamak üzere göğe yükse-
leceğiz. Değişmiş bedenlerimizde 
bir daha asla zayıflık, acı, hastalık 
ya da ölüm görmeyeceğiz! 

Romalılar 8:10-11 
Eğer Mesih içinizdeyse, bedeniniz 
günah yüzünden ölü olmakla birlik-
te, aklanmış olduğunuz için ruhu-
nuz diridir. Mesih İsa'yı ölümden 
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dirilten Tanrı'nın Ruhu içinizde ya-
şıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten 
Tanrı, içinizde yaşayan Ruhu'yla 
ölümlü bedenlerinize de yaşam 
verecektir. 

RUHUNUZ İÇİN 
YAŞAM VE SAĞLIK 

Ruhsal Yaşam 
Bedeninizin sadece fiziksel yaşam-
dan çok daha fazlasına ihtiyacı var-
dır. Bu da Tanrı'nın ruhunuz için 
sağlamış olduğu sonsuz yaşama 
ihtiyacınızdır. 

İsa bu yaşamı vermek için sizin ye-
rinize öldü. Bu yaşamı size Kutsal 
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Ruh verir. İçinizde gerçekleştirdiği 
değişim o kadar büyüktür ki, İsa bu-
na 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 cen-
nete gidemez. İsa şöyle demiştir: 

Yuhanna 3:6-7 
Bedenden doğan bedendir, Ruh'tan 
doğan ruhtur. Sana, ‘Yeniden doğ-
malısınız’ dediğime şaşma. 

Kutsal Ruh, Mesih'e iman ettiğiniz-
de sizin için şunları yapar: 

Kutsal Ruh, sizi Mesih'e yöneltir 
Kutsal Ruh, Tanrı'dan sonsuz ayrılı-
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ğa mahkum edilmiş bir günahkâr 
olduğunuzu görmenize yardım ede-
rek sizi Mesih'e iman etmeye hazır-
lar. Size kendi kendinizi kurtarama-
yacağınızı bildirir. İsa'nın sizin yeri-
nize öldüğünü anlamanıza yardım 
eder. Günahlarınızdan dönmek ve 
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. 

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, 
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Mesih İsa sayesinde beni günahın 
ve ölümün yasasından özgür kıldı. 

Romalılar 8:14 
Tanrı'nın Ruhu'yla yönetilenlerin 
hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. 

Kutsal Ruh, yardım etmek, yol gös-
termek ve şimdi Tanrı'nın bir çocu-
ğu olduğunuzu size bildirmek için 
içinizde yaşamaya gelir. 

1.Korintliler 6:19 
Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve 
içinizdeki Kutsal Ruh'un tapınağı 
olduğunu bilmiyor musunuz? Ken-
dinize ait değilsiniz. 
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Galatyalılar 4:6 
Oğullar olduğunuz için Tanrı öz 
Oğlu'nun “Abba! Baba!” diye ses-
lenen Ruhu'nu yüreklerinize gön-
derdi. 

Romalılar 8:15-16 
Çünkü sizi yeniden korkuya sürük-
leyecek kölelik ruhunu almadınız, 
oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, 
“Abba, Baba!” diye sesleniriz. Ruh' 
un kendisi, bizim ruhumuzla birlik-
te, Tanrı'nın çocukları olduğumuza 
tanıklık eder. 

Ruhsal Sağlık 

1.Selanikliler 5:23 
Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın ken-



 

 

54	

disi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ru-
hunuz, canınız ve bedeniniz Rabbi-
miz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz 
ve kusursuz olmak üzere korunsun. 

Bedeninizi elinizden geldiği kadar 
besliyor, giydiriyor ve bakıyorsu-
nuz. Neden? Çünkü onun iyi, rahat, 
kuvvetli ve sağlıklı olmasını istiyor-
sunuz. Ruhunuzun da iyi, mutlu, 
kuvvetli ve sağlıklı olmasını istiyor-
sanız ruhunuza da bakmalısınız. 

Aldığınız nefes bedeniniz için ne 
kadar önemliyse dua da ruhunuz 
için o kadar önemlidir. Bir sonraki 
bölümde, Kutsal Ruh'un dua etme-
nize nasıl yardım ettiğini görecek-
siniz. 
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Tanrı Sözü, ruhunuz için yiyecektir. 
Kutsal Ruh, Kutsal Kitap'ı anlamanı-
za yardım etmek için gelmiştir. Kut-
sal Kitap'ın yazarı O'dur, bu yüzden 
O Kutsal Kitap'ın içinde yazılı olan 
her şeyi anlar. Uzun süre önce, Kut-
sal Ruh, Tanrı adamlarının Kutsal 
Kitap'a bilmeniz gereken şeyleri 
yazmalarını sağlamıştır. 

2.Petrus 1:21 
Çünkü hiçbir peygamberlik sözü 
insan isteğinden kaynaklanmadı. 
Kutsal Ruh tarafından yöneltilen 
insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.  

İsa öğrencilerine, Kutsal Ruh geldi-
ğinde onlara her şeyi öğreteceğini 
vaat etmişti. Pentikost Günü'nde 



 

 

56	

Ruh'ta vaftiz olduktan sonra Tanrı 
Sözü'nü daha iyi anladılar. Günü-
müzde Kutsal Ruh'la vaftiz olan 
kişilerin birçoğu da aynı deneyimi 
yaşamaktadır. 

Yuhanna 14:26 
... Yardımcı, Kutsal Ruh, size her 
şeyi öğretecek, bütün söyledikleri-
mi size hatırlatacak.  

Nehemya 9:20 
Onları eğitmek için iyi Ruhun'u 
verdin. 

Pentikost deneyimi konusuna iliş-
kin kitaplarda, aşağıdaki ve bunlara 
benzeyen daha birçok tanıklık 
bulunmaktadır. 
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"Birdenbire yüreğime Kutsal Kitap'ı 
okumak için büyük bir istek geldi. 
Sözleri çok açık bir biçimde anla-
maya başladım. Dua ettiğimde bü-
yük 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." 

"Bu deneyimimden beri, Kutsal Ruh 
bana Kutsal Kitap hakkında kendi 
başıma bütün hayatım boyunca öğ-
renebileceğimden çok daha fazla-
sını öğretti. Şimdi Kutsal Kitap'ı 
okuduğumda sözleri çok daha iyi 
anlıyorum, çünkü Mesih bende 
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yaşıyor" (Kevin Ragnahan, 1969, sf. 
37, 64, 68). 

Ruhsal Büyüme 
Kaç kere insanların, "Şu çocuğa 
bakın! Gün geçtikçe gitgide baba-
sına daha çok benziyor!" dediğini 
duymuşsunuzdur. Çocuklar büyü-
dükçe, genelde ana babalarına da-
ha çok benzemeye başlarlar. Ya 
siz? Siz de her gün göksel Babanız' 
a daha çok benziyor musunuz? Kut-
sal Ruh'un günden güne size yol 
göstermesine izin verdikçe, ruhsal 
bakımdan büyüyeceksiniz. Başka 
insanlar sizde göksel Babanız'a 
benzeyen o özellikleri görebilecek-
ler. Bu özelliklere Ruh'un meyvesi 
adı verilir. 
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Galatyalılar 5:22-23 
Ruh'un ürünüyse 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– yönel-
tir. Bu deneyimler ruhsal bakımdan 
büyümenize yardımcı olacaktır. 

Kutsal Ruh'la vaftiz, Tanrı'nın, bü-
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tün çocuklarının yaşamasını istedi-
ği ruhsal bir deneyimdir. Buna ayrı-
ca, "Ruh'la dolmak" adı da verilir. 
Kutsal Ruh'un, Baba Tanrı ve Rab 
İsa Mesih'le aynı doğaya sahip ol-
duğunu unutmayın. Kutsal Ruh, bü-
tün doğanızı Tanrı'nın doğasıyla 
doldurmak istiyor. Tanrı'nın doğası 
sevgi ve kutsallıktır. Öyleyse Kutsal 
Ruh'la dolu olduğunuz zaman, sev-
gi ve kutsallıkla dolu olacaksınız. 

Kuru bir sünger düşünün. Onu bir 
kova suyun içine daldırırsanız, ala-
bileceği her damla suyu emer. Dı-
şarı çıkarın, içinden su akar. Salla-
yın, vurun, sıkın, ne olur? Kendi 
içindeki su dışarı akar. Sünger siz-
siniz. İsa sizi Kutsal Ruh'la vaftiz 
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etmek, O'nun doğasını kendi varlı-
ğınızın her parçasına emene dek 
sizi yaşam Ruhu'nun ta Kendisine 
daldırmak istiyor. Ruh'la dolu oldu-
ğunuzda, sıkıntılar sizi sarsabilir, 
insanlar size vurabilir, ama yaşam-
daki bütün baskılar sadece sizin 
dolu olduğunuz Tanrı sevgisini dı-
şarıya çıkarır. 

John 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 temiz-
lenmiştim. Bizler Kutsal Ruh'un güç 
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yönüyle çok ilgileniyoruz. Ama ben 
o gücün doğasının, sevgi olduğuna 
kesinlikle ikna olmuş durumda-
yım... 

Bu değiştiren kutsallığın gizli sırrı-
nın sevgi olduğuna emin oldum. 
Kutsal Ruh'un vaftizinde beni ta-
mamen saran bir deneyim olarak 
sevgiyle karşı karşıya geldiğimde 
temizlendiğimi, geliştirildiğimi ve 
iyileştirildiğimi gördüm. O zamana 
dek hayal bile edemediğim türde 
bir bütünlüğe eriştim (Sherrıll, 
1965, sf. 130-131). 
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AMAÇLI BİR YAŞAM 

Siz sadece kendinize bakmak için 
doğmadınız. Fiziksel yaşamınızın 
amacı sadece bedeninize bakmak-
tan 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 için özel bir işi 
vardır. 

Kutsal Ruh, Tanrı'nın planında uy-
gun bir yer edinmenize yardım et-
mek istiyor. O'nun size yol göster-
mesine izin verdiğinizde, yaşamda-
ki gerçek anlam ve amacı keşfede-
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ceksiniz. O size, yaşamaya ve ölme-
ye değer bir amaç, bir neden vere-
cektir; 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, bü-
tün Yahudiye ve Samiriye'de ve 
dünyanın dört bucağında benim 
tanıklarım olacaksınız.” 
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ÜÇ
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KUTSAL RUH DUA ETMENİZE 
YARDIM EDER 

Kutsal Ruh'la vaftiz olan bazı öğ-
renciler şöyle yazmışlardır: 

"Duada bir yenilik vardı, birçoğu-
muz için daha derin bir iman yaşa-
mının başlangıcını oluşturan bir 
yenilik vardı... Birçoğumuz kendi-
mizi Tanrı'ya yoğun övgülerin su-
nulduğu uzun dua toplantılarında 
bulduk." 

"Dua etmek büyük bir sevinç haline 
geldi; Tanrı'nın varlığı ve sevgisi 
öylesine kuvvetliydi ki, yarım saat 
kadar Tanrı'nın sevgisinin bana 
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verdiği sevinçten ötürü öylece 
oturup güldüğümü hatırlıyorum." 

"Duada geçirdiğim zamanlar en 
mutlu zamanlarımdı. Dua etmenin 
verdiği sevincin bilincine varıyor-
dum. Tanrı'ya şükretmek daha önce 
hiç yapmadığım bir şeydi. Her za-
man bir şey istediğim ya da teşek-
kür etmek istediğim ya da her iyi 
İsa Mesih inanlısı'nın Tanrı'ya yak-
laşmak ve bir İsa Mesih inanlısı ola-
rak 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 etti-
ğimde sevinçle doluyorum." (Rana-
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ghan, sf. 40-41, 64, 80-81). 

Çalışacağınız Konular 
• Kutsal Ruh Size Dua Etmeyi Öğre-
tir 
• Kutsal Ruh Tanrı'ya Tapınmanıza 
Yardım Eder 
• Kutsal Ruh Günahlarınızı İtiraf 
Etmenize Yardım Eder  
• Kutsal Ruh Size Ne İstemeniz 
Gerektiğini Gösterir 
• Kutsal Ruh Sizin Aracılığınızla Dua 
Eder 

Kutsal Ruh 
Size Dua Etmeyi Öğretir 

Günlük hayatınızda dua nedir? Bir 
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görev mi, yoksa Tanrı'yla tadını çı-
karttığınız bir konuşma mı? Dua et-
tiğinizde Tanrı size yakınmış gibi 
geliyor mu? Dualarınız yanıtlanıyor 
mu? Tanrı'yla duada birlikte çalış-
mak ve olağanüstü sonuçlar gör-
mek istiyor musunuz? İnsanlara 
dua etmeyi öğretme konusunda 
uzman olan bir Arkadaşınız var: 
Kutsal Ruh. 

Kutsal Ruh'un, Tanrı'nın gerçek ol-
duğunu size nasıl gösterdiğini in-
celedik. O size Tanrı'nın sizi ne ka-
dar çok sevdiğini gösterirken, siz 
Tanrı'yı daha çok sevecek ve O'nun-
la duada daha çok zaman geçirmek 
isteyeceksiniz. Tanrı'nın sizi sevdi-
ğini 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 ve-
rir. Size dua etmeyi öğretmek için 
Tanrı'nın Sözü'nü kullanır. Kutsal 
Kitap size ne için dua etmeniz ge-
rektiğini, nasıl dua etmeniz gerek-
tiğini 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 düşün-
celerle olabilir. Bu ikili bir konuşma 
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olmalıdır – Tanrı'yla konuşmanın 
yanı sıra Tanrı'yı da dinlemelisiniz. 
Tanrı'yla konuşurken üç şey yap-
malısınız: 

• Tanrı'ya tapınmak. 
• Hatalarınızı itiraf etmek. 
• İstediğiniz şeyi O'ndan dilemek. 

Dualarınızı, İsa Mesih inanlısı ha-
yatınızda ve Tanrı'ya olan hizmeti-
nizde ileriye gitmenize yardım 
eden tekerlekler olarak düşünün. 
Bir tekerleğin bir parçası olmazsa o 
tekerlek fazla ileriye gitmez, öyle 
değil mi? Kutsal Ruh, dua ettiğiniz 
her alanında size yardım etmeyi 
istemektedir. 
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Kutsal Ruh 
Tanrı'ya Tapınmanıza 

Yardım Eder 

Tapınmanın dualarınızda nasıl bir 
yeri var? Tapınmada, Tanrı'ya olan 
sevginizi dile getirirsiniz. Eğer sev-
gi yoksa, gerçek bir tapınma yoktur, 
sadece boş bir şekilcilik vardır. Kut-
sal Ruh sizi Tanrı'nın huzuruna çı-
karır ve O'nun sevgisine karşılık 
vermenize yardım eder. Bazen bir 
ilahinin sözleri hissettiğiniz sevgiyi 
en iyi dile getiren şey olur, bu yüz-
den Tanrı'ya ilahi söylersiniz. Ba-
zen O'nu sözlerle översiniz, bazen 
bu O'nun iyiliğine karşı sessiz bir 
minnettarlık olur. 
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Efesliler 2:18 
O'nun aracılığıyla hepimiz tek Ruh' 
ta Baba'nın huzuruna çıkabiliriz. 

Filipililer 3:3 
Çünkü gerçek sünnetliler Tanrı'nın 
Ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih 
İsa'yla övünen, insansal özelliklere 
güvenmeyen bizleriz. 

Yuhanna 4:24 
Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar da 
ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.  

Ünlü vaiz ve müjdeci Charles Fin-
ney şöyle yazmıştır: 

İçeri girip kapıyı arkamdan kapattı-
ğımda, Rab İsa Mesih'le yüz yüzey-
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mişim gibi geldi... Hiçbir şey söyle-
medi, ama bana öyle bir baktı ki, 
beni ayaklarına kapanmaya zorladı. 
Bir çocuk gibi yüksek sesle ağladım 
ve boğazımdaki düğümlerden geçi-
rebildiğim kadarıyla derin itiraflar-
da bulundum... Dönüp ateşin ya-
nında 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 gerçek-
leştirebilirsiniz: 
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Her gün bir Mezmur okuyun. 
Mezmurlar Tanrı'yı daha çok takdir 
etmenize yardım edecektir. 

Kutsal Kitap'taki dualara katılın 
Bunlar sizin için birer kalıptır. Ken-
di dudaklarınızla ve yüreğinizden 
bunları dua edin. 

Dua ettiğinizde, Tanrı'dan gereksi-
nimlerinizi istemeden önce O'na 
tapının. 

Mezmur 100:4 
Kapılarına şükranla, avlularına öv-
güyle girin! Şükredin O'na, adına 
övgüler sunun. 

Tapınma ve övgü şarkıları söyleyin. 
Evinizde ya da kilisede Tanrı'ya şar-
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kılar söyleyin. Sözlerin üzerinde 
düşünün ve bunları yüreğinizden 
gelerek söyleyin. Kutsal Ruh size 
Tanrı'ya tapınmak için yeni bir ezgi 
verebilir. 

Efesliler 5:18-20 
...Ruh'la dolun: Birbirinize mezmur-
lar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; 
yürekten Rab'be ezgiler, mezmurlar 
okuyun; durmadan, her şey için 
Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Baba 
Tanrı'ya şükredin;  

Kutsal Ruh'tan size yardım etme-
sini isteyin. 
Kutsal Ruh'la dolanların birçoğu 
tapınmada buldukları yeni sevinç 
ve özgürlükten söz ederler. Kutsal 
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Ruh, size de yardım etmeyi iste-
mektedir. 

Kutsal Ruh Günahlarınızı 
İtiraf Etmenize Yardım Eder 

Dua ederken hiç karşınızda bir du-
var varmış ve dualarınız Tanrı'ya 
gitmiyormuş gibi hissettiğiniz olu-
yor mu? Kutsal Ruh, dualarınızı en-
gelleyen 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 babası-
nın yardımına ihtiyacı olursa için-
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deki suçluluk duygusu onun önün-
de bir engel oluşturur. Yaptığı şeyi 
itiraf etmesi, babasından kendisini 
bağışlamasını istemesi ve itaatsiz-
lik etmeyi bırakması gerekir. Bunu 
yaptığında, babasının sevgisine 
ilişkin yeniden güven duyar ve ken-
disine yardım edeceğine dair güve-
ni olur. 

Aynı şey bizimle Tanrı arasında da 
gerçekleşir. Ancak, bizler sık sık 
kendi hatalarımıza karşı körüzdür. 
Bu yüzden Kutsal Ruh bizlere hata-
larımızı göstererek bize yardım 
eder. Bize günahın ne kadar kor-
kunç bir şey olduğunu gösterir ve 
günahlarımızı Tanrı'ya itiraf etme-
mize yardım eder.  
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Eğer başka insanlara karşı bir suç 
işlemişsek, onlardan bağış dileme-
mizi söyler ve durumu düzeltmek 
için elimizden gelen her şeyi yap-
mamıza yardım eder. Bu, Kutsal Ki-
tap'ın ilk dönemlerinden beri uya-
nışların bir parçası olmuştur. 

Jonathan Goforth, When the 
Spirit's Fire Swept Korea (Kutsal 
Ruh'un Ateşi Kore'de Estiğinde) adlı 
kitabında bizlere birçok örnekler 
verir. Presbiteryen ve Metodist 
müjdeciler aylar boyunca bir uya-
nış olması için her gün bir araya 
gelip dua ediyorlardı. Yıllar boyu 
süren ve güçlü, ruhsal kiliseler 
oluşturan büyük bir uyanış geldi. 
Bu uyanış Pin Yan adlı bir kentin 
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dışında bir yerlerde gerçekleşti. 

Toplantıyı her zamanki gibi yürü-
türken, birçok kişi ağlamaya ve gü-
nahlarını itiraf etmeye başladı. 
Toplantı lideri, hiç böylesine tuhaf 
bir şeyle karşılaşmadığını söyledi 
ve topluluğun üzerindeki duygu 
dalgasını kontrol altına almasını 
ümit ettiği bir ilahinin söyleneceği-
ni bildirdi. Birkaç kere denedi ve 
huşu içinde toplantıyı Başka Biri' 
nin yönettiğinin farkına vardı. 

Bundan sonra Pin Yan'daki ana ki-
lise, dua haftası boyunca özel bir 
bereket bekledi, ama duaları yanıt-
lanmıyor gibiydi. Son gece orada 
1500 kişi varken, kilisenin önderi 
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İhtiyar Kiğil ayağa kalkıp Tanrı'nın 
kendi günahından ötürü, Tanrı'nın 
onları bereketleyemeyeceğini söy-
ledi. Ölmekte olan bir arkadaşının 
isteği üzerine onun yerine malını 
mülkünü yönetmeyi kabul etmişti. 
Ama bunu yaparken paranın büyük 
bir kısmını kendine saklamıştı. Gü-
nahını itiraf ettikten sonra, "Yarın 
sabah o dul kadına parayı geri vere-
ceğim" dedi. 

Birdenbire engellerin kalktığı ve 
Kutsal Olan Tanrı'nın geldiği anla-
şılmıştı. Topluluk günahlarının 
bilincine vardı. Toplantı Pazar ak-
şamı saat yedide başlamıştı ve 
Pazartesi sabahı saat 2'ye kadar 
bitmedi. Bütün bu zaman boyunca 
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onlarca kişi günahlarını itiraf et-
mek için sıralarını bekleyerek hün-
gür hüngür ağlamıştı. 

Duada aylar geçirmeye değmişti, 
çünkü Kutsal Ruh geldiğinde, biz 
yabancı müjdecilerin altı ay içinde 
başarabileceğimizden çok daha 
fazlasını yarım gün içinde gerçek-
leştirdi. İki aydan kısa bir zaman 
içinde iki bin kişiden daha fazlası 
İsa Mesih'e iman etti. 

Yılın ortaları geldiğinde Pin Yan 
merkeziyle bağlantılı olan İsa Me-
sih'e iman eden 30.000 kişi vardı. 
Üç yıl sonra uyanışın dinmediği 
belliydi, çünkü o yılın Ekim ayında 
bir hafta içinde 4.000 kişi vaftiz 



 

 

83	

olmuştu. (Goforth, 9, 12 sayfalar.) 

Pin Yan'da gerçekleşen şey, yirmin-
ci yüzyılda dünyanın her yerinde 
birçok değişik kilisede gerçekleş-
miştir. İsa Mesih inanlıları Kutsal 
Ruh'un ruhlarını araştırmasına izin 
verdikçe Kutsal Ruh, uyanışı engel-
leyen şeyleri ortaya koyar. İsa Me-
sih inanlıları günahlarını itiraf edip 
Tanrı ve insanlarla durumları dü-
zelttikçe Tanrı onları yüceliği için 
kullanabilir. Uyanış gelir. Dualar 
yanıtlanır. İnsanlar kurtulur. 

2.Tarihler 7:14 
Adımla çağrılan halkım alçakgönül-
lülüğü takınır, bana yönelip dua 
eder, kötü yollarından dönerse, 
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gökten onları duyacağım, günah-
larını bağışlayıp ülkelerini sağlığa 
kavuşturacağım. 

1.Yuhanna 1:8-9 
Günahımız yok dersek, kendimizi 
aldatırız, içimizde gerçek olmaz. 
Ama günahlarımızı itiraf edersek, 
güvenilir ve adil olan Tanrı günah-
larımızı bağışlayıp bizi her kötülük-
ten arındıracaktır. 

Mezmur 19:12,14 
Kim yanlışlarını görebilir? Bağışla 
göremediğim kusurlarımı. Ağzım-
dan çıkan sözler, Yüreğimdeki dü-
şünceler, Kabul görsün senin önün-
de, Ya RAB, kayam, kurtarıcım 
benim! 
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Mezmur 139:23-24 
Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, 
sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, 
seni gücendiren bir yönüm var mı, 
Öncülük et bana sonsuz yaşam 
yolunda!  

Gerektiğini Gösterir 

Kutsal Ruh sizi göksel Babanız'dan 
gereken şeyleri istemeniz için teş-
vik eder. Size başka insanlar ve on-
ların ihtiyaçları için dua etmeyi ha-
tırlatır. Ve Tanrı'nın istediğiniz şey-
leri vereceğine inanmanız için iman 
verir. 

Romalılar 8:15 



 

 

86	

Çünkü sizi yeniden korkuya sürük-
leyecek kölelik ruhunu almadınız, 
oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, 
“Abba, Baba!” diye sesleniriz. 

Filipililer 4:6 
Hiç kaygılanmayın; her konudaki 
dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yal-
vararak şükranla bildirin. 

Ama bazen neye ihtiyacınız olduğu-
nu bile bilmezsiniz. Yanlış şeyleri 
isteyebilirsiniz. Bu yüzden size yar-
dımsever Arkadaşınız olan Kutsal 
Ruh, hem kendiniz hem de başkala-
rı için duada neler istemeniz gerek-
tiğini aklınıza koyar. 

Tanrı, dualarınız aracılığıyla çalış-
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mayı seçmiştir. Bir ihtiyaçları oldu-
ğu zaman çocuklarına dua etme-
lerini söyler. Sonra onların duaları-
nı yanıtlamak için ne gerekliyse 
onu yapar. İnsanları kurtarmasının, 
uyanış göndermesinin, hastaları 
iyileştirmesinin, sorunları çözmesi-
nin ve gereksinimleri karşılaması-
nın 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 bil-
meden dua etmeye yönlendirebilir. 
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Belki o kişi ölümcül derecede has-
tadır ya da büyük bir tehlike içinde-
dir. Belki korkunç bir ayartılmayla 
karşı karşıyadır ya da Tanrı' nın işi-
ni yapmak için acil olarak doğaüstü 
güce ihtiyacı vardır. Dualarınız ona 
yardım edecektir. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin batı 
kıyısında oturan bir imanlı önderi-
ne,  

"Bugün olağanüstü bir deneyim ya-
şadım. Tanrı benimle konuştu ve 
bana Afrika'da Alva Walker adlı biri-
si için dua etmemi söyledi. Tanrı' 
nın yanıtladığı güvencesine kal-
bimde sahip olana dek dua ettim" 
dedi. Dünyanın diğer ucunda Alva 
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Walker adlı bir müjdeci, karasu 
hummasından ölmek üzereydi. Me-
sih'teki bu tanımadığı kardeşi dua 
ederken uyudu ve iyileşme yolunda 
olarak uyandı. Birisi Kutsal Ruh'a 
itaat ettiğinden ötürü hayatı kurtul-
muştu. 

Efesliler 6:18 
Her türlü dua ve yalvarışla, her za-
man Ruh'un yönetiminde dua edin. 
Bu amaçla, bütün kutsallar için yal-
varışta bulunarak tam bir adanmış-
lıkla uyanık durun. 
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Kutsal Ruh 
Sizin Aracılığınızla Dua Eder 

Kutsal Ruh, sizin aracılığınızla, si-
zin dilinizde doğal gücünüzü aşan 
bir yoğunlukta dua edecektir. Bu, 
sizin zaten hissetmiş olduğunuz bir 
gereksinim için olabilir. Ya da Kut-
sal Ruh'un sizin aklınızı ve duygu-
larınızı yönlendirirken bilincine 
vardığınız bir şey için olabilir. Dua, 
ruhunuzun derinliklerinden büyük 
bir aciliyetle akar. Kutsal Ruh, sizin 
gereksinimleriniz ve başkalarının 
gereksinimleri için Tanrı'ya yakarır. 

Dua ederken, dua ettiğiniz büyük 
gereksinim sanki kendinizinmiş 
gibi bir yük hissedebilirsiniz. Kutsal 
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Ruh aracılığınızla sizin hissedip de 
anlamadığınız bir gereksinim için 
ağlayarak dua edebilir. 

İbraniler 5:7 
Mesih, yeryüzünde olduğu günler-
de kendisini ölümden kurtaracak 
güçte olan Tanrı'ya büyük feryat ve 
gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve 
Tanrı korkusu nedeniyle işitildi. 

Romalılar 8:26-27 
Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğü-
müzde bize yardım eder. Ne için 
dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, 
ama Ruh'un kendisi, sözle anlatıla-
maz iniltilerle bizim için aracılık 
eder. Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh' 
un düşüncesinin ne olduğunu bilir. 
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Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteği uyarın-
ca kutsallar için aracılık eder. 

Bazen Kutsal Ruh, sizin aracılığınız-
la, Kendisinin ve Baba'nın bildiği, 
ama sizin bilmediğiniz bir dilde dua 
etmeyi isteyebilir. Elçi Pavlus buna 
dillerde dua etmek adını verir.  

Kutsal Ruh sizin aracılığınızla, ay-
rıntılarını bilmenize gerek olmayan 
sorunlar için dua eder. Dualarımızı 
engellemek isteyen şeytansal güç-
lere karşı durur. Zafer O'nundur, 
duaya alınan yanıt için Tanrı'ya 
şükreder. Sizin nasıl dile getirebile-
ceğinizi bilmediğiniz sevgiyi, ruhu-
nuza yük olan gereksinimi ya da 
yüreğinizi dolduran şükranı göksel 
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bir dille iletir. 

Pavlus, Korint kilisesine Kutsal Ruh' 
un kendileri aracılığıyla dillerde 
dua etmesine izin vermesinin 
önemli olduğunu, ama bunun zihin-
leriyle dua etme sorumluluğunu or-
tadan kaldırmadığını öğretmişti. 
Her iki tür dua da gereklidir. 

1.Korintliler 14:2, 14-15 
Bilmediği dilde konuşan, insanlarla 
değil, Tanrı'yla konuşur. Kimse onu 
anlamaz. O, ruhuyla sırlar söyler. 
Bilmediğim dille dua edersem ru-
hum dua eder, ama zihnimin buna 
katkısı olmaz. Öyleyse ne yapmalı-
yım? Ruhumla da zihnimle de dua 
edeceğim. Ruhumla da zihnimle de 
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ilahi söyleyeceğim. 

Yakup 5:16 
...birbiriniz için dua edin. 

Tanrı size Kendisiyle birlikte çalış-
ma konusunda heyecan verici bir 
macera sunuyor. Kutsal Ruhun size 
yol göstermesine, dua etmeyi öğ-
retmesine ve sizin aracılığınızla 
dua etmesine izin verin. Bu hizmeti 
kabul ettikçe dualarınıza olağan-
üstü yanıtlar alacaksınız. 
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ÜNİTE 1 BİLGİNİZİ TEST EDİN 
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Bütün sorular için, birer doğru yanıt 
seceksiniz. 

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. 



 

 

97	

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. 
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2 Yunanca paraklit sözcüğü ne 
anlama gelir? 

a) Yardım etmek için yanınıza 
çağrılan biri. 

b) Yaşam veren biri. 
c) Bilgelik veren biri. 
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2 Yunanca paraklit sözcüğü ne 
anlama gelir? 

a) Yardım etmek için yanınıza 
çağrılan biri. 

b) Yaşam veren biri. 
c) Bilgelik veren biri. 
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3 Romalılar 8:5-6'ya göre, Ruh'un 
yönetiminde olan bir düşünce ne 
getirir? 

a) İman. 

b) Yaşam ve esenlik. 

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

a) İman. 

b) Yaşam ve esenlik. 

c) Ruhsal armağanlar. 
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4 Kutsal sözcüğünün anlamı nedir? 

a) Yaşamın normal etkinliklerinden 
ayrılmak. 

b) Başka insanlardan ayrılmak. 

c) Günahtan ayrılmak ve Tanrı'ya 
adanmak. 
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4 Kutsal sözcüğünün anlamı nedir? 

a) Yaşamın normal etkinliklerinden 
ayrılmak. 

b) Başka insanlardan ayrılmak. 

c) Günahtan ayrılmak ve Tanrı'ya 
adanmak. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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7 Kutsal Ruh kimi yüceltmek için 
gelir? 

a) Kendisini. 

b) İsa'yı. 

c) Kiliseyi. 
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7 Kutsal Ruh kimi yüceltmek için 
gelir? 

a) Kendisini. 

b) İsa'yı. 

c) Kiliseyi. 
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8 Doğaüstü armağanların kaynağı 
nedir? 

a) Mesih'e iman etmemiz. 

b) İnsansal yeteneklerimiz. 

c) Kutsal Ruh'tan özel bir bağış. 
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8 Doğaüstü armağanların kaynağı 
nedir? 

a) Mesih'e iman etmemiz. 

b) İnsansal yeteneklerimiz. 

c) Kutsal Ruh'tan özel bir bağış. 



 

 

112	

9 Kutsal Ruh, 

a) ailelerimizi, dostlarımızı, diğer 
İsa Mesih inanlılarını 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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9 Kutsal Ruh, 

a) ailelerimizi, dostlarımızı, diğer 
İsa Mesih inanlılarını 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) motivasyonlarınız üzerinde 
hiçbir etkisi yoktur. 

c) size ölmeyi ve cennete gitmeyi 
istetmektir. 
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10 Kutsal Ruh'un Yaşam Ruhu 
olarak amacı, 

a) size yaşamak için yeni bir neden 
vermektir. 

b) motivasyonlarınız üzerinde 
hiçbir etkisi yoktur. 

c) size ölmeyi ve cennete gitmeyi 
istetmektir. 
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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. 



 

 

117	

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. 
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12 Kimse neyi yaşamadan Tanrı'nın 
çocuğu olamaz ya da cennete 
gidemez? 

a) Azim. 

b) Mesih'e iman. 

c) Diriliş. 
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12 Kimse neyi yaşamadan Tanrı'nın 
çocuğu olamaz ya da cennete 
gidemez? 

a) Azim. 

b) Mesih'e iman. 

c) Diriliş. 
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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. 
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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. 
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14 Ne aracılığıyla yaşamda amaç 
sahibi olabilirsiniz? 

a) Kutsal Ruh'un size yol 
göstermesine izin vererek. 

b) Kendinize hedefler belirleyerek. 

c) Gereksinimlerinizin 
karşılanmasını odaklayarak. 
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14 Ne aracılığıyla yaşamda amaç 
sahibi olabilirsiniz? 

a) Kutsal Ruh'un size yol 
göstermesine izin vererek. 

b) Kendinize hedefler belirleyerek. 

c) Gereksinimlerinizin 
karşılanmasını odaklayarak. 
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15 Tapınmamızı neyi çok yaparak 
zenginleştirebiliriz? 

a) Bir şeyler isteyerek. 

b) Her gün aynı duaları söyleyerek. 

c) İlahiler söyleyip Rab'bi överek. 
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15 Tapınmamızı neyi çok yaparak 
zenginleştirebiliriz? 

a) Bir şeyler isteyerek. 

b) Her gün aynı duaları söyleyerek. 

c) İlahiler söyleyip Rab'bi överek. 
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16 Mezmur 145 neden söz eder? 

a) Tanrı'nın büyüklüğünden. 

b) Duanın öneminden. 

c) Kutsal Ruh'un amaçlarından. 
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16 Mezmur 145 neden söz eder? 

a) Tanrı'nın büyüklüğünden. 

b) Duanın öneminden. 

c) Kutsal Ruh'un amaçlarından. 
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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. 
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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. 
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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. 



 

 

131	

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. 
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19 Dillerde konuşmak ne anlama 
gelir? 

a) Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle 
dillerde dua etmek. 

b) Kurtuluş armağanını kabul 
etmek. 

c) Suyla vaftiz olmak. 
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19 Dillerde konuşmak ne anlama 
gelir? 

a) Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle 
dillerde dua etmek. 

b) Kurtuluş armağanını kabul 
etmek. 

c) Suyla vaftiz olmak. 
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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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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. 

 

Ünite 1'in sonu. Ünite 2'yi çalışma-
ya başlayın. 
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DÖRT 
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KUTSAL RUH SİZE YOL 
GÖSTERİR 

Kutsal Kitap, "Ruh sayesinde yaşı-
yorsak, Ruh'un izinde yürüyelim" 
der (Galatyalılar 5:25). Yani, Kutsal 
Ruh'u sadece almakla kalmamalı, 
bunun yanı sıra Ruh'ta da yürümeli, 
yaşamalıyız. Elçi Pavlus, Ruh'ta 
yürümeyen bazı İsa Mesih inanlıları 
olduğunu duymuştu. Bu kişilere, 
"Hâlâ benliğe uyuyorsunuz" demiş-
tir (1.Korintliler 3:3). 

Kanadalı müjdeci Willard Cantelon, 
The Baptism in the Holy Spirit (Kut-
sal Ruh'ta Vaftiz) adlı kitabında 
Ruh'ta yürümenin önemini belirtir:  
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"Bir insan ruhsal armağanlar bakı-
mından Tanrı'dan ne kadar çok şey 
alırsa alsın, Ruh'ta yürümedikçe 
hiçbir şey başarılmaz" (sf. 29).  

Kutsal Ruh, bizlere gerçeği göster-
mek için gelir. Ama eğer bizler Ger-
çek Sözü olan Kutsal Kitap'ı gör-
mezlikten gelirsek O bize nasıl öğ-
retebilir? Kutsal Ruh bizlere tanık-
lıkta bulunmak ve dua etmek için 
güç vermeye gelmiştir. Ama eğer 
biz imanımız konusunda sessiz 
kalır ve duayı ihmal edersek, bu 
büyük işi aracılığımızla nasıl ger-
çekleştirebilir? 

"Ruh'ta yürümek," Kutsal Ruh'un 
size yol göstermesine izin vermek 
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demektir. Ama Kutsal Ruh tam ola-
rak nasıl yol gösterir? Bu bölüm bu 
önemli soruyu yanıtlamaktadır. 

Çalışacağınız Konular 
• Size Yol Gösterecek Bir Arkadaşı-
nız Var. 
• Kutsal Ruh Size Tanrı'nın Sözü 
Aracılığıyla Yol Gösterir. 
• Kutsal Ruh Size Kilise Aracılığıyla 
Yol Gösterir. 
• Kutsal Ruh Size Ruhsal Armağan-
lar Aracılığıyla Yol Gösterir. 
• Kutsal Ruh Size Görümler ve 
Rüyalar Aracılığıyla Yol Gösterir. 
• Kutsal Ruh Size Durumlar ve 
İzlenimler Aracılığıyla Yol Gösterir. 
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Size Yol Gösterecek 
Bir Arkadaşınız Var 

Kaç kez arkadaşlarınıza, "Sence ne 
yapmalıyım?" diye sormuşsunuz-
dur. Hatta bazı insanlar yıldız falları 
ve falcılara bağımlıdırlar. Ama siz 
bundan çok daha iyi olan Birine sa-
hipsiniz. Sizin geleceği bilen bir Ar-
kadaşınız var. O sizin için neyin en 
iyisi olduğunu bilir. Sizi seviyor ve 
bütün kararlarınızda size yol gös-
termek istiyor. O, size yardım et-
meyi isteyen Arkadaşınız Kutsal 
Ruh'tur. 

Galatyalılar 5:16,25 
Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh' 
un yönetiminde yaşayın. Ruh saye-
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sinde yaşıyorsak, Ruh'un izinde 
yürüyelim. 

Kutsal Ruh Size 
Tanrı'nın Sözü Aracılığıyla 

Yol Gösterir 

Kutsal Kitap, Kutsal Ruh'un sizi 
cennete götürmek için kullandığı 
yol haritasıdır. Tanrı Sözü'nün öğ-
retilerini gün be gün yaşamınız-
daki durumlara uygulamanıza yar-
dım eder. Bu yüzden Kutsal Kitap' 
ınızı her gün okumanız çok önemli-
dir. 

Kutsal Ruh, Kutsal Kitap'ı okurken 
bazen belirli bir ayet aracılığıyla 
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konuşur. İsa Mesih inanlıları tekrar 
tekrar şöyle tanıklık etmişlerdir: 
"Ne yapacağımı bilmediğim bir 
sorunum vardı. Sonra Kutsal Kitap'ı 
okurken bir ayet gözüme çarptı. 
Tam ihtiyacım olan konuda bana 
cevap verdi. Sorunum çözüldü." 

Ezberlediğiniz Kutsal Kitap ayetleri 
Kutsal Ruh'un size yol göstermesini 
daha da kolaylaştırır. Onlara ihtiya-
cınız olduğunda onları aklınıza ge-
tirecektir. Yapmamanız gereken bir 
şey yapmaya ayartıldığınızda, bir 
ayet aklınıza bir uyarı şeklinde ge-
lebilir. "Sen beni gören Tanrı'sın" 
(Yaratılış 16:13). Kutsal Ruh bu söz-
leri kişinin ayartılmasını engelle-
mek için birçok İsa Mesih inanlıları-
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na tam zamanında hatırlatmıştır. 

Mezmur 119:9 
Genç insan yolunu nasıl temiz tu-
tar? Senin sözünü tutmakla. 

Kutsal Ruh sizinle Kutsal Kitap öğ-
retisi aracılığıyla da konuşacaktır. 
Bu, kilisede bir vaaz ya da öğreti, 
radyo yayını, müjdesel yayınlar ya 
da elinizdeki gibi kitaplar ve kurslar 
aracılığıyla olabilir. Kutsal Ruh'un 
sizi her gerçeğe yöneltecektir.  

Yuhanna 16:13'ü hatırlayın: 
Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu ge-
lince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. 
Çünkü kendiliğinden konuşmaya-
cak, yalnız duyduklarını söyleyecek 
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ve gelecekte olacakları size bildire-
cek. 

Kutsal Ruh Size 
Kilise Aracılığıyla Yol Gösterir 

Bir çocuk yürümeyi, konuşmayı, 
koşmayı, oynamayı ve çalışmayı 
nasıl öğrenir? Ailesinden! Baba, 
anne, erkek ve kız kardeşler çocuğa 
ne yapması ve nasıl yapması gerek-
tiğini öğretirler. 

Yeniden doğduğunuzda, Kutsal Ruh 
sizi Tanrı'nın ailesinin, Rab İsa Me-
sih'in kilisesinin bir parçası haline 
getirmiştir. Mesih'teki erkek ve kız 
kardeşlerinizden size verebilecek-
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leri yardımı kabul etmenizi bekler. 
Yerel kilisedeki yerinizi aldıkça 
epey yol gösterim, öğreti ve yardım 
alacaksınız. Kilisenizin Kutsal Ki-
tap'a inanan, itaat eden ve Kutsal 
Ruh'un işini öğreten ve kabul eden 
bir kilise olduğundan emin olun. 

Mesih kiliseye pastörler, önderler, 
öğretmenler ve başka önderler koy-
muştur. Kutsal Ruh bu kişilere, iş-
lerini iyi yapabilmeleri için güç ve 
özel armağanlar verir. 

Efesliler 4:12 
Öyle ki, kutsallar hizmet görevini 
yapmak ve Mesih'in bedenini geliş-
tirmek üzere donatılsın. 
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Kilisenin her üyesinin Kutsal Ruh'la 
dolu olması gerektir. Önderler ve 
üyeler Ruh tarafından yönetildikçe 
kilisenin bütünü uyum içinde çalı-
şabilir. Her biri Tanrı'nın planındaki 
işini etkin bir şekilde yapacaktır. 

Kutsal Ruh Size 
Ruhsal Armağanlar Aracılığıyla 

Yol Gösterir 

Kutsal Ruh'un her İsa Mesih inanlısı 
için ruhsal armağanları vardır. Bir-
birimize yardım edebilmemiz için 
bu armağanları kabul etmemizi 
ister. 
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1.Korintliler 12:4,7  
Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, 
ama Ruh birdir. Herkesin ortak ya-
rarı için herkese Ruh'u belli eden 
bir yetenek veriliyor. 

İman, mucizeler ve iyileştirme ar-
mağanları hakkında okudunuz. 
Aşağıda Ruh'un diğer doğaüstü 
armağanlarını inceleyeceksiniz. 

1.Korintliler 12:8,10 
Ruh aracılığıyla... 

• birine bilgece konuşma 
yeteneği,  

• ötekine aynı Ruh'tan bilgi 
iletme yeteneği...  

• birine peygamberlikte 
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bulunma,  

• birine ruhları ayırt etme,  

• birine çeşitli dillerle 
konuşma,  

• bir başkasına da bu dilleri 
çevirme armağanı veriliyor. 

Kutsal Ruh, önderinize ya da Ruh'la 
dolu başka bir İsa Mesih inanlısı'na 
sizin ihtiyacınız olan bir bilgelik ya 
da bilgi sözü verebilir. Ya da bu söz 
size derin bir izlenim ya da içinizde 
uyanan bir sezgiyle gelebilir. Belirli 
bir durum için Tanrı'nın isteğinin 
ne olduğunu birdenbire anlarsınız. 
Kutsal Kitap'taki bir bölümün ne 
anlama geldiği ve sorununuza nasıl 
uygun olduğu sizin düşüncenizin 
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dışından gelir. Tanrı başka birine 
yardım etmek için size tam gereken 
sözleri verir. 

İnsanlarla Rab hakkında konuştu-
ğunuzda ya da bir Kutsal Kitap der-
si öğrettiğinizde Kutsal Ruh'un bu 
yönetişine ihtiyacınız vardır. Anne 
babaların çocuklarına doğru türde 
öğütler verebilmek için bilgelik sö-
züne ihtiyaçları vardır. Ruh'un işi, 
sadece kriz zamanları için değil, 
günlük pratik yaşam içindir. 

Efesliler 1:17 
Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, yüce 
Baba, kendisini tanımanız için size 
bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye 
dua ediyorum. 



 

 

150	

Mısır'dan Çıkış 35:31 
Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü 
ustalık vermek için onu kendi Ruhu' 
yla doldurdu. 

1) Peygamberlik, 2) yabancı dillerde 
konuşma ve 3) dillerin yorumu Kut-
sal Ruh'un bir gruba hitap ediş yol-
larıdır.  

Peygamberlik, konuşanın dilinde 
Tanrı'nın mesajıdır. Gelecekte ger-
çekleşecek bir şeyi bildiriyor ola-
bilir. Ya da dinleyenlere yardım et-
mek için bir öğüt ve teselli sözü 
olabilir. Bazen de Tanrı'ya sunulan 
hamt da olabilir. Bazen sözden 
önce yabancı dillerde gelir, sonra 
yorumlanır. Bu iki armağan birlikte, 
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peygamberlik armağanı gibidir. 

Bazı insanlar, haklarında duyduk-
ları sahte mesajlardan ötürü Ruh' 
un bu armağanlarından korkarlar. 
Bu, kendinize sahte para verilebile-
ceğinden korkarak birisinin size 
verdiği parayı reddetmek gibi bir 
şeydir. Şeytan her zaman Tanrı'nın 
işini taklit ederek insanların kafala-
rını karıştırmaya çalışmıştır. Kutsal 
Kitap'ın yazıldığı ilk dönemlerde 
sahte peygamberler vardı ve günü-
müzde de hâlâ vardır. Ama Arkada-
şınız olan Kutsal Ruh, Tanrı'nın işi 
taklit edilebilir korkusuyla O'nun 
armağanlarını reddetmenizi iste-
mez. 
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Tanrı da, Kendi işinin taklitleriyle 
kandırılmanızı istemez. Bu yüzden 
Ruh'un armağanlarından biri, ruh-
ları ayırt etmektir; kiliseyi kötü ruh-
ların işinden ve insanların hatalı 
düşüncelerinden korur. Bazen in-
sanlar kendi düşüncelerinin Tanrı' 
dan gelen vahiyler olduğunu düşü-
nürler. Bazıları, başkalarına kiminle 
evlenmeleri, nereye gitmeleri ve ne 
yapmaları gerektiğini söyleyen 
"mesajlar" vererek korkunç bir kar-
maşaya neden olurlar. Bu yüzden 
Tanrı bizlere bütün mesajları sına-
mamızı söyler. 

1.Selanikliler 5:19-22 
Ruh'u söndürmeyin. Peygamberlik 
sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi 
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sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun. 
Her çeşit kötülükten kaçının. 

Elçilerin İşleri 21:10-15 
Yahudiye'den Hagavos adlı bir pey-
gamber geldi. Bu adam bize yakla-
şıp Pavlus'un kuşağını aldı, bununla 
kendi ellerini ayaklarını bağlayarak 
dedi ki, “Kutsal Ruh şöyle diyor: ‘Ya-
hudiler, bu kuşağın sahibini Yeru-
şalim'de böyle bağlayıp öteki ulus-
lara teslim edecekler.’ ”Bu sözleri 
duyunca hem bizler hem de oralılar 
Yeruşalim'e gitmemesi için Pavlus' 
a yalvardık. Bunun üzerine Pavlus 
şöyle karşılık verdi: “Ne yapıyorsu-
nuz, ne diye ağlayıp yüreğimi sızla-
tıyorsunuz? Ben Rab İsa'nın adı uğ-
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runa Yeruşalim'de yalnız bağlan-
maya değil, ölmeye de hazırım.” 
Pavlus'u ikna edemeyince, “Rab'bin 
istediği olsun” diyerek sustuk. Bir 
süre sonra hazırlığımızı yapıp Yeru-
şalim'e doğru yola çıktık.  
Kutsal Ruh'tan gelen sözler aşağı-
daki beş standarda tabi tutulma-
lıdır. 

1) Söz, Tanrı Sözü'ne tamamen 
uygun olmalıdır. 
Örneğin, başka birisinin karısına 
göz koymasını söyleyen bir söz 
kesinlikle Kutsal Ruh'tan olamaz. 
Kutsal Ruh bizlere Tanrı'nın yasak-
lamış olduğu bir şeyi yapmamızı 
söylemek için değil, Tanrı'ya itaat 
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etmemize yardım etmek için gel-
miştir. Her şey için yapılacak en 
önemli test, Tanrı'nın Sözü'ne uy-
gun olup olmadığıdır. 

2) Söz doğru olmalıdır. 
Sözde söylenilen şey doğru değil-
se, o söz Kutsal Ruh'tan değildir, 
çünkü Kutsal Ruh, Gerçeğin Ruhu' 
dur. Rab'den olan peygamberlikler 
yerine gelir. 

Yeremya 28:9 
Ancak ...peygamberin sözü yerine 
gelirse, onun gerçekten RAB'bin 
gönderdiği peygamber olduğu an-
laşılır. 
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Yasa'nın Tekrarı 18:21-22 
“‘Bir sözün RAB'den olup olmadığı-
nı nasıl bilebiliriz?’ diye düşünebil-
irsiniz. Eğer bir peygamber RAB'bin 
adına konuşur, ama konuştuğu söz 
yerine gelmez ya da gerçekleşmez-
se, o söz RAB'den değildir. Peygam-
ber saygısızca konuşmuştur. On-
dan korkmayın.”  

Yuhanna 16:13 
Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu 
gelince, sizi tüm gerçeğe yönelte-
cek. 

3) Söz Mesih'i onurlandıracaktır. 
Tanrı'nın Ruhu ve Mesih'in Ruhu, 
hem Baba'yı ve hem de Oğul'u 
onurlandırır. 
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Yuhanna 16:14 
O beni yüceltecek. Çünkü benim 
olandan alıp size bildirecek. 

1.Korintliler 12:3 
Tanrı'nın Ruhu aracılığıyla konuşan 
hiç kimse, “İsa'ya lanet olsun!” 
demez. 

4) Mesaj, karmaşa değil, bereket 
getirecektir. 
1.Korintliler 14:3-4, 26 
Peygamberlikte bulunansa insan-
ların ruhça gelişmesi, cesaret ve 
teselli bulması için insanlara ses-
lenir. Bilmediği dilde konuşan ken-
di kendini geliştirir; ama peygam-
berlikte bulunan, inanlılar toplulu-
ğunu geliştirir. Her şey topluluğun 
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gelişmesi için olsun. 

5) Söz veren kişi, her şeyi düzenli 
bir şekilde yapma bilincinde ve 
sorumluluğu altındadır. 
Bazen Şeytan, Kutsal Ruh'un işini 
taklit eder. Ruhçulukta (ispritizma-
da) medyumlar transa girebilir ve 
başka bir ruh onların yönetimini ele 
aldığında neler söylediklerinin bi-
lincinde olmayabilirler. Ama Kutsal 
Ruh, bir insan aracılığıyla bir söz 
verdiğinde bunu o kişinin bilinçli 
işbirliğiyle gerçekleştirir. Kişi, Tan-
rı'nın öndere ve diğerlerine vermiş 
olduğu sözü bölmemek için ne za-
man konuşacağını ve ne zaman 
sessiz kalacağını seçebilir.  
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Pavlus, 1.Korintliler 14. bölümde 
bunu açık bir şekilde öğretir. Ön-
der, 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 armağanları-
na sahip olanlar önderin önderliğini 
kabul etmeli ve onun talimatları ya 
da öğütlerine içerlememelidirler. 

1.Korintliler 14:32-33,40 
Peygamberlerin ruhları peygam-
berlerin denetimi altındadır. Çünkü 
Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrı-
sı'dır. ...Her şey uygun ve düzenli 
biçimde yapılsın. 
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Kutsal Ruh Size Görümler Ve 
Rüyalar Aracılığıyla Yol Gösterir 

Kutsal Kitap'ta, Tanrı'nın insanlarla 
görümler ve rüyalar aracılığıyla na-
sıl konuştuğunu okudunuz. Kutsal 
Ruh günümüzde de insanlarla hâlâ 
bu şekilde konuşmaktadır. Yoel'in 
peygamberliğini ettiği şey gerçek-
leşmektedir. 

Elçilerin İşleri 2:17 
Gençleriniz görümler, Yaşlılarınız 
düşler görecek. 

Pekin'deki bir uyanış sırasında ger-
çekleşen Ruh'un olağanüstü dökü-
lüşüne ilişkin şunlar yazılmıştır: 
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Günahlar ve kusurların itirafları, 
diller ve yorumlarında mesajlar, 
peygambersel bildiriler, ruhsal 
rüyalar, Mesih ve yücelik diyarı 
hakkında göksel görümler, tanrısal 
iyileştirilmeler ve hepsinden önem-
lisi, bir dua ve tapınma ruhu vardı. 

Kao Çu Cu, Tanrı'nın varlığını yanın-
da hissetmeyi gerçekten çok istiyo-
rdu, ama kendisi kullanılarak bir 
şov yapılmasından ya da insanla-
rın üzerine ellerini koymasından 
korkuyordu. Birdenbire bir görüm-
de İsa'yı gördü ve İsa lütufkâr bir 
şekilde çivilerle delinmiş ellerini 
onun üzerine koydu. Ruh'un gücü 
altında yere düştü ve çok geçme-
den Ruh onu konuşturdukça ken-
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dinden geçmiş bir şekilde başka 
dillerde konuşmaya başladı. 

Rüyaların çoğu Tanrı'dan gelen va-
hiyler değildir. Bilinçaltınız siz 
uyurken de çalışmaya devam eder 
ve rüyalarınıza düşünceler dokur. 
Tanrı'dan gelen rüyalarsa akılda 
kalır ve kişiyi derinden etkiler. Bir-
çok insan, İsa'nın kendileriyle bir 
rüyada konuştuktan sonra O'nu 
Kurtarıcıları olarak kabul etmişler-
dir. Bir rüya aracılığıyla Kutsal Ruh 
sizi birisi için dua etmeye yönelte-
bilir ya da tehlike konusunda 
uyarabilir. 

İsa Mesih inanlısı bir Türk kardeş 
kendi iş hayatında iflas oluyordu. 
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Çözüm bulamadığı için dua etti ve o 
gece bir ruya gördü. Ertesi sabah 
kalkınca ruyasında görmüş olduğu 
yeni yaklaşım perişan durumunu 
tamamen düzeltti. 

Kutsal Ruh Size 
Durumlar Ve İzlenimler 
Aracılığıyla Yol Gösterir 

Bir İsa Mesih inanlısı binmeyi plan-
ladığı otobüsü kaçırmıştı. Dört saat 
sonra bir sonraki otobüse bindi. Ya-
nında Tanrı'ya ihtiyacı olan bir ka-
dın oturuyordu ve onu Mesih'e yö-
neltebildi. Kutsal Ruh ona durumlar 
aracılığıyla yol göstermişti. 
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Fırsat kapıları önünüzde kapanmış 
mı gözüküyor? Etrafınıza bakın. 
Kutsal Ruh, daha iyi fırsatlara götü-
ren bir kapı açıyor olabilir. Hayat-
larını kurtarmak için Yeruşalim'den 
kaçan ilk İsa Mesih inanlılarını dü-
şünün. Ama gittikleri her yerde 
müjdeyi yaydılar ve insanlar kurtul-
du. Pavlus hapisteyken müjdeleme 
yolculuklarını sürdüremiyordu, ama 
oradayken en yararlı mektupların-
dan bazılarını yazmıştı. 

Etrafınızdaki durumlar korkunç 
mu? Belki Tanrı sizi oraya bu konu-
da bir şeyler yapabilmeniz için koy-
muştur. Kutsal Ruh'tan size ne ya-
pabileceğinizi görmenize yardım 
etmesini isteyin. Bundan sonra 
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gözlerinizi açık tutun ve durumu 
düzeltmek için işe koyulun. Siz, 
Tanrı'nın kandillerinden birisiniz. 
Karanlıktan şikayet etmeyin. Oldu-
ğunuz 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 hisseder-
siniz. Ama başka bir olasılık üzerin-
de düşündüğünüzde kendinizi hu-
zursuz hissedersiniz. 

İsa Mesih inanlısı bir iş adamının 
bir uçakta rezervasyonu vardı, ama 
bu konuda kendini huzursuz his-
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setti. Bu konuda ne kadar çok dü-
şündüyse huzursuzluğu o kadar 
arttı. Sonunda rezervasyonunu da-
ha sonraki bir uçağa erteletti. İlk 
rezervasyonunun olduğu uçak düş-
tü ve bütün yolcular öldü. Kutsal 
Ruh, onun hayatını kurtarmıştı. 

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:9 
Kişi yüreğinde gideceği yolu tasar-
lar, Ama adımlarını RAB yönlendirir. 

Bir randevusuna yetişmek için ace-
le etmekte olan bir öndere içinden 
gelen bir ses, "Dur ve o evin kapısı-
nı çal" dedi. Sese önce kulak ver-
mek istemedi, ama içindeki ses gi-
derek güçlendi. Sonunda dönüp 
eve doğru yürüdü. Orada yardımına 
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çok ihtiyacı olan bir imanlı buldu. 

Başka bir İsa Mesih inanlısı, arka-
daşını ziyaret etmek için acil bir is-
tek duydu. Oraya vardığında arka-
daşının intihar etmeye hazırlandı-
ğını gördü. Bu imanlı, arkadaşını 
Rab'be yöneltti ve bu sayede haya-
tını kurtardı. 

Bir adam öndere içinde yiyecek 
olan bir sepet verirken, "Rab bunu 
size vermemi söyledi" dedi. Önder 
ve karısı gereksinimlerini karşıla-
ması için Tanrı'ya dua ediyorlardı, 
çünkü ne paraları ne de yiyecekleri 
vardı. 

Türk pastörü Tuncay Kutsal Ruh'un 
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yönlendirmesini ilk kez şöyle his-
setti: 

Bir akrabamla ortak işyerimiz ve iyi 
bir işimiz vardı. Ama ekonomik bir 
kriz yaşamış epeyce yüklü bir bor-
cun altına girmiştik. Ortağıma göre 
bu borç benimdi ve ben ödeyemez-
sem evimi satmam gerekiyordu. 

O gece, bir çıkar yol bulamadığım 
için, o anki durumu gözden geçir-
dim. Allah’tan başka yardım edecek 
kimse kalmamıştı. Dua ettim o gece 
“Allah’ım sen var mısın, yok musun 
bilmiyorum.  Adın gerçekte nedir 
bilmiyorum. Kimi ‘Tanrı’ diyor. Kimi 
‘Rab,’ bazıları ‘God.’ Ama ismin ne 
ise ve eğer gerçekten varsan, lütfen 
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bana yardım et. Senden başka 
ümidim kalmadı.”  

Sabah olunca asık bir suratla iş 
yerimize gittim. Ortağım çay soh-
betten sonra konuya girdi. “Evet, 
ne yapıyoruz, bu gün evi satılığa 
çıkarıyor muyuz? Biliyorsun za-
man bitti,” dedi.  

Ben çaresiz tamam diyecekken, 
içimden bir ses bana bir isim söyle-
di. Ben şaşırdım. Kim bu isim? Ses 
devam etti. “Bunu bir kağıda yaz” 
dedi. Kalem kağıt ortağıma daha 
yakındı. Ona bu ismi bir kağıda yaz-
masını söyledim. O da yazdı ve sor-
du, “Neden? Kim bu?” 
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Ben de bilmiyordum. Daha sonra 
ikinci isim, üçüncü isim, dört, beş. 
Hepsini kağıda yazdık.  “Ee ne ola-
cak bu isimler?” dedi ortağım. 
İçimdeki aynı ses “Bu isimleri he-
saplardan kontrol edin” dedi. 

Hepimiz şaşırmıştık. İki yüzden faz-
la kişiye iş yapmıştık, daha önce 
defalarca kontrol etmeme rağmen 
hesaplarda yanlış hiç bir şey bula-
mamıştım. Kontrol ettik ve sonu-
cunda gördük ki, bu beş isim alacak 
olarak hesaplara girmemişti. Topla-
mı bizim ödeyeceğimiz paraya eşit 
bir miktardı! 

Ortağım ve eşi şok olmuştu. Eşi ba-
na, “Tuncay bey, sen çok unutkan 
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birisin, bu isimleri nasıl hatırla-
dın?” diye sordu. Ona hiç bir şey 
söyleyemedim. Ama bir söz verdim 
Allah’a: “Allah’ım, bundan sonra 
hayatımdaki birinci öncelik her 
zaman Senin olacak” diye.  

Kutsal Ruh'la dolu olup O'nun yol 
gösterimini izlemeyi öğrendikçe 
yaşam heyecan verici bir maceralar 
dizisi olabilir. Kutsal Ruh sizi büyük 
bir yararlılık ve bereket yaşamına 
yöneltecektir. 
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BEŞ 
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KUTSAL RUH 
SİZE GÜÇ VERİR 

“İlk öğrencilerinkine eşit güce sa-
hip olabilir miyiz?” diye soruyorsu-
nuz. Ben de, “Evet” diyorum. Günü-
müzde, İncil yazıldığı ilk dönemler-
deki vaizlerden daha iyi vaizler ol-
duğunu sanmıyorum. Onların bu 
güce ihtiyaçları vardı, bizim de aynı 
güce ihtiyacımız vardır. 

“Bugün biz de Kutsal Ruh’la vaftiz 
olabilir miyiz?” diye sormayın. Bu 
güce çok fazla ihtiyacım varsa ve 
şartları yerine getirirsem Tanrı'nın 
bunu benden esirgemesi olası mı-
dır? Kutsal Kitap, vaadi almam için 
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Tanrı’ya tam bir güven ve imanla 
yaklaşmam gerektiğine ilişkin vaat-
ler ve öğütlerle doludur. Tanrı’nın 
O’nu size vermeyeceğini söyleyen 
bir tek paragraf bile yoktur. 

Kurtarıcımız, bu armağanı bizim 
için satın aldı. Bu, müjdenin bütü-
nünün içinde var olan önemli bir 
parçadır. Orada olması tasarlan-
mıştır. İncil’den başka bir anlam 
çıkartılamaz. Armağan... sizin şim-
di kullanmanız içindir!  

Çalışacağınız Konular 
• Birçok Amaç İçin Güç 
• Güç Vaadi 
• Vaadin Pentikost’ta Yerine Gelişi 
• İman Ettikten Sonraki Normal De-
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neyim 
• Kutsal Ruh’un Gücünün İşaretleri 

BİRÇOK AMAÇ İÇİN GÜÇ 

Gücü Nasıl Kullanabileceğinizi 
Öğrenin 
Elektriğin kullanıldığı birçok yolu 
düşünün: İnsanlar elektrikle kent-
lerini aydınlatır, yemek pişirir, ev-
lerini ısıtır, fabrikalarını işletir, her 
türlü makineyi çalıştırırlar. İnsan 
elektrik gücünü kullanmasını öğ-
rendiği için eskiden imkânsız görü-
nen şeyleri yapabilmekte, aya bile 
gidebilmektedir. 

Kutsal Ruh yaşamınızı, elektrikten 
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daha büyük bir güçle, O’nsuz yapıl-
ması imkânsız olan şeyleri yapma 
gücüyle doldurmayı istemektedir, 
ama sizin bunu nasıl kullanabilece-
ğinizi öğrenmeniz gerektir. Bu güç 
doğru şekilde kullanıldığında Tanrı’ 
ya yücelik ve yaşamınıza bereketler 
getirecektir. Yanlış bir şekilde kul-
lanılan herhangi bir güç sorun geti-
recektir. 

Kaçınılması gereken üç hata: 

Bazı insanlar Kutsal Ruh'un gücünü 
oynanacak bir oyuncak gibi kullan-
maktadır. 
Korint kilisesinin sorunu buydu. 
Oradaki inanlılar kendilerini güçlü 
ve çok ruhsal görmek istediler. 
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Herhangi anda kalkıp dillerde söz 
vermek bunun kanıtı sandılar. Dü-
zensizlik o kadar yaygındı ki Tanrı 
Sözü'nün ilan edilmesi bile engel-
liyordu. 

Dışarıdaki kişiler onların deli olduk-
larını düşünüyorlardı. Pavlus onlara 
her şeyin uygun ve düzenli bir şe-
kilde yapılması gerektiğini bildirdi. 
Kutsal Ruh’un gücünü insanlar Me-
sih’e sırtlarını çevirsinler diye de-
ğil, kurtulsunlar diye öğrenmleri 
gerekmektedir. Burada önemli bir 
not lazım: Pavlus, hiç bir şekilde 
dillerde konuşmanın özünde yanlış 
ve yasak olduğunu söylemiyor. 
Toplulukta düzensiz olarak kullanıl-
masını azarlıyor. (1.Korintliler 12-
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14'e kadar yazdığı talımatlar bu 
düzensizliği düzeltmek üzere 
yazılmıştır.) 

Bazı insanlar Tanrı'ya yücelik ver-
mek yerine kendilerine ilgiyi çeker-
ler. 
Kutsal Ruh birisine hastaları iyileş-
tirmek için iman verirse, bu onun, 
“Herkes bana baksın! Ben mucize-
ler yapıyorum! Benim çok gücüm 
var!” diye bağırması için değildir. 
Ya da Tanrı, peygamberlik armağa-
nını vererek bir kişiyi kullanırsa bu 
onun, “Herkes beni dinlemeli! Ben 
bir peygamberim! Ne yapmanız ge-
rektiğini öğrenmek istiyorsanız 
bana gelin” demesi için değildir. 
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Böyle bir gurur için inanlılar toplan-
tısında yer yok. 

Bazı insanlar Kutsal Ruh'un kendi-
leri için var olan gücünü kullanmaz-
lar. 
Bu en yaygın hatadır. Bazıları Ruh’ 
un gücünün yanlış kullanıldığını ya 
da taklit edildiğini görmüş olduk-
larından doğaüstü olan her şeyden 
korkmaktadırlar. Selanik kilisesin-
de bu sorun vardı. Pavlus onlara 
Tanrı’dan olup olmadıklarını gör-
mek için ruhları sınamalarını ve 
sahte peygamberlikleri ya da Tanrı’ 
nın işinin taklitlerini kabul etme-
melerini söyledi. Ama gerçek şeyi, 
taklitlerle birlikte atmamaları ge-
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rekiyordu. 

1.Selanikliler 5:19-22 
Ruh'u söndürmeyin. Peygamberlik 
sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi 
sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun. 
Her çeşit kötülükten kaçının. 

Kutsal Ruh’la dolu olmak, evinizde 
elektrik kablolarının olması gibidir. 
Eviniz, karanlıkta oturup “Artık bi-
zim de elektriğimiz var!” demeniz 
için eviniz kablolarla donatılmamış-
tır. Işığı açın! Gücü kullanın! Tanrı’ 
nın Elçilerin İşleri kitabında, Kutsal 
Ruh’un gücünün doğru kullanımı 
konusundaki kalıbını görüyoruz. 
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Sizin İçin Kalıp Budur 
Kutsal Ruh’un gücü, her tür suç ve 
yozlaşmayla dolu bir toplumda ilk 
İsa Mesih inanlılarının yaşamlarını 
temizleyip arındırdı. Mesih’in uğru-
na dövülüp hapse atıldıklarında iç-
sel bir sevinç ve esenlik onların ila-
hiler söyleyip Tanrı’ya şükretme-
lerine neden oldu. Tanrı’nın sevgi-
siyle dolu olarak kendilerine işken-
ce edenleri bağışladılar ve onlar 
için dua ettiler. Burada doğru bir 
şekilde kullanılan gücü görüyoruz! 

Mesajları güçlüydü, çünkü imanları 
güçlüydü. Neden söz ettiklerini bili-
yorlardı. Mesihsiz olan herkes ka-
yıptır, ama İsa Kendisine iman 
edenleri kurtaracaktır. Kendi yete-
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neklerinin ötesinde bir bilgelik, 
mantık ve cesaretle – kendilerini 
dinleyenleri gerçeğe ikna eden ve 
günahlı olduklarını görmelerine 
yardım eden bir güçle konuşuyor–
lardı. 

İmanları güçlüydü. Tanrı’nın kendi-
leriyle birlikte olduğunu ve vaat et-
miş olduğu gibi kendileri aracılığı-
yla etkin olacağını biliyorlardı. Bu 
yüzden İsa’nın isminde felçlilere 
yürümelerini buyurdular ve felçliler 
yürüdü. Dua ettiler ve bir şeyler ol-
du. Hasta insanlar iyileştiler. Ha-
pishane kapıları açıldı. Çok sayıda 
günahlı Tanrı’ya döndü. 

İlk İsa Mesih inanlıları’daki bu güç 
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onları, tıpkı İsa'nın söylemiş olduğu 
gibi tanıklar haline getirdi. Bütün 
komşularına İsa’dan söz etmek için 
cesarete ve büyük bir arzuya sahip-
tiler. Yerine getirmeleri gereken gö-
revleri vardı. Cesaret, sevgi, gelece-
ğe yönelik büyük hedefler ve Me-
sih’e tam bir adanmışlık onları 
kentten kente, ülkeden ülkeye gö-
türdü. Kurtuluşun iyi haberini tüm 
dünyaya – her erkeğe, kadına ve 
çocuğa – bildirmeye azimliydiler. 

İlk kilisedeki gücün kalıbı budur. 
Öyleyse onların gücü kendilerini 
dolduran ve onların aracılığıyla et-
kin olan Kutsal Ruh’un gücüydü. 
Tüm bunlar, Ruh’la dolu yaşamları-
nın sonucunda oluyordu. Kutsal 
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Kitap onların deneyimlerini ayrıntı-
larıyla anlatır, çünkü günümüzde 
Mesih İnanlısı yaşamı için kalıp 
budur. 

GÜÇ VAADİ 

Vaftizci Yahya, İsa’nın Kutsal Ruh 
ve ateşle vaftiz edeceğini vaat et-
mişti. Bu, orada iman eden ve ken-
disi tarafından suda vaftiz edilen 
herkese verilen genel bir vaatti. 

Matta 3:11 
Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaf-
tiz ediyorum, ama benden sonra 
gelen benden daha güçlüdür. Ben 
O'nun çarıklarını çıkarmaya bile la-
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yık değilim. O sizi Kutsal Ruh'la ve 
ateşle vaftiz edecek. 

İsa, her çağdaki İsa Mesih inanlı-
larına yapmaları için büyük bir gö-
rev 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 Babam'ın vaat ettiğini size 
göndereceğim. Ama siz, yücelerden 
gelecek güçle kuşanıncaya dek 
kentte kalın.  
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Elçilerin İşleri 1:4-5,8 
Kendileriyle birlikteyken onlara şu 
buyruğu vermişti: “Yeruşalim'den 
ayrılmayın, Baba'nın verdiği ve 
benden duyduğunuz sözün gerçek-
leşmesini bekleyin. Şöyle ki, Yahya 
suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç 
güne kadar Kutsal Ruh'la vaftiz edi-
leceksiniz. Ama Kutsal Ruh üzeri-
nize inince güç alacaksınız. Yeruşa-
lim'de, bütün Yahudiye ve Samiri-
ye'de ve dünyanın dört bucağında 
benim tanıklarım olacaksınız. 

VAADİN PENTİKOST’TA 
YERİNE GELİŞİ 

İsa’nın izleyicileri vaat edilen Kut-
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sal 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 
Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür 
kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle 
tam bir birlik içinde sürekli dua 
ediyordu. 

Elçilerin İşleri 2:1-5,7-8,13 
Pentikost Günü geldiğinde bütün 
imanlılar bir arada bulunuyordu. 
Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın 
esişini andıran bir ses geldi ve bu-
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lundukları evi tümüyle doldurdu. 
Ateşten dillere benzer bir şeylerin 
dağılıp her birinin üzerine indiğini 
gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal 
Ruh'la doldular, Ruh'un onları ko-
nuşturduğu başka dillerle konuş-
maya başladılar.  

O sırada Yeruşalim'de, dünyanın 
her ülkesinden gelmiş dindar Yahu-
diler bulunuyordu. Hayret ve şaş-
kınlık içinde, “Bakın, bu konuşan-
ların hepsi Celileli değil mi?” diye 
sordular. “Nasıl oluyor da her biri-
miz kendi ana dilini işitiyor?  

Başkalarıysa, “Bunlar taze şarabı 
fazla kaçırmış” diye alay ettiler.  
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Bundan önce Petrus kendisiyle alay 
edilmesinden 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 Onbirler'le birlikte 
öne çıkan Petrus yüksek sesle kala-
balığa şöyle seslendi: “Ey Yahudiler 
ve Yeruşalim'de bulunan herkes, bu 
durumu size açıklayayım. Sözleri-
me kulak verin. Bu adamlar, sandı-
ğınız gibi sarhoş değiller. Saat daha 
sabahın dokuzu! Bu gördüğünüz, 
Peygamber Yoel aracılığıyla önce-
den bildirilen olaydır: ‘Son günler-
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de, diyor Tanrı, Bütün insanların 
üzerine Ruhum'u dökeceğim. Oğul-
larınız, kızlarınız peygamberlikte 
bulunacaklar. Gençleriniz görüm-
ler, Yaşlılarınız düşler görecek.  

Onun sözünü benimseyenler vaftiz 
oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi top-
luluğa katıldı. 

Bu noktadan itibaren Elçilerin İşleri, 
Kutsal Ruh’un İsa Mesih inanlıları 
aracılığıyla çalışmasının bir kaydı-
dır: Kutsal Ruh onların tanıklık et-
melerine, müjdeyi paylaşmalarına 
ve insanların Mesih’i tanımalarına 
yardım etti. 
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İMAN ETTİKTEN SONRAKİ 
NORMAL DENEYİM 

Öğrenciler bütün inanlıların iman 
ettikten sonra Kutsal Ruh’la dolma-
sını bekliyorlardı. Petrus bunu açık-
lığa kavuşturmuştur. 

Elçilerin İşleri 2:38-39 
Petrus onlara şu karşılığı verdi: 
“Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in 
adıyla vaftiz olsun. Böylece günah-
larınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh 
armağanını alacaksınız. Bu vaat 
sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin 
hepsi için, Tanrımız Rab'bin çağıra-
cağı herkes için geçerlidir.”  

Eğer yeni inanlılar Kutsal Ruh’un 
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vaftizini iman ettiklerinde alma-
mışlarsa onu alabilmeleri için birisi 
onlarla dua etti. 

Elçilerin İşleri 8:14-17 
Yeruşalim'deki elçiler, Samiriye 
halkının, Tanrı'nın sözünü benim-
sediğini duyunca Petrus'la Yuhan-
na'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 
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etmesi için Hananya’yı ona yolladı: 

Elçilerin İşleri 9:17 
“...İsa, gözlerin açılsın ve Kutsal 
Ruh'la dolasın diye beni yolladı.” 

Kornelyus ve ailesi müjdeyi duy-
muşlar, iman etmişler ve gerçeği 
kabul ettiklerinde kurtulmuşlardı. 
Petrus vaaz etmeyi bitirmeden on-
lar Kutsal Ruh’la dolmuşlardı. Efes’ 
teki inanlıların deneyimi farklı ol-
muştu. Günümüzdeki birçok İsa 
Mesih inanlıları gibi, Tanrı'nın ken-
dilerini Kutsal Ruh’la doldurmayı 
istediğini bile duymamışlardı. Pav-
lus onlara şöyle sordu: 
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Elçilerin İşleri 19:2,6 
Apollos Korint'teyken Pavlus, iç 
bölgelerden geçerek Efes'e geldi. 
Orada bazı öğrencileri bularak on-
lara, “İman ettiğiniz zaman Kutsal 
Ruh'u aldınız mı?” diye sordu. 

“Kutsal Ruh'un varlığından haberi-
miz yok ki!” dediler. Pavlus ellerini 
onların üzerine koyunca Kutsal Ruh 
üzerlerine indi ve bilmedikleri dil-
lerle konuşup peygamberlik etme-
ye başladılar. 

İlk kilisenin örneğine bakarak bir 
değerlendirme yaptığımızda, Tanrı 
bütün çocuklarını Kutsal Ruh ve 
güçle doldurmayı istemektedir. Öy-
leyse Kutsal Ruh’u kim almıştır? 
Zengin ve fakirler, erkekler, kadın-
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lar ve çocuklar; okuma yazma bil-
meyenler ve iyi eğitim görmüş 
olanlar; dinsel önderler ve büyük 
bir günahtan daha yeni kurtarılmış 
olanlar ve birçok ulustan insanlar. 
Petrus, Romalı bir asker olan Kor-
nelyus’un evinde şöyle demiştir: 

Elçilerin İşleri 10:34,47 
O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi: 
“Tanrı'nın insanlar arasında ayrım 
yapmadığını, ama kendisinden kor-
kan ve doğru olanı yapan kişiyi, 
ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini 
gerçekten anlıyorum." Çünkü on-
ların, bilmedikleri dillerle konuşup 
Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyor-
lardı.  



 

 

196	

Kutsal Ruh'un 
Gücünün İşaretleri 

Başka Dillerde Konuşmak 
Pentikost’ta Kutsal Ruh geldiğinde 
gücünün birkaç belirtisini göster-
mişti. İnsanlar kuvvetli bir rüzgâr 
sesine benzer bir ses duymuşlar, 
ateşten diller görmüşler ve hiç öğ-
renmemiş oldukları dillerde konuş-
muşlardı. Elçilerin İşleri kitabında, 
bu belirtilerden birinin – dillerde 
konuşmanın – diğerleri Kutsal Ruh’ 
u aldıklarında tekrarlandığını görü-
yorsunuz. Kornelyus ve ailesi Kut-
sal Ruh’u böyle almışlardı. Aynı işa-
ret Efes’te de tekrarlanmıştı. Dene-
yimleri kıyaslayın. 
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Elçilerin İşleri 2:4 
İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la dol-
dular, Ruh'un onları konuşturduğu 
başka dillerle konuşmaya başla-
dılar. 

Elçilerin İşleri 10:44-47 
Petrus daha bu sözleri söylerken 
Kutsal Ruh, konuşmayı dinleyen 
herkesin üzerine indi. Petrus'la bir-
likte gelen Yahudi imanlılar, Kutsal 
Ruh armağanının öteki uluslardan 
olanların da üzerine dökülmesini 
şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü on-
ların, bilmedikleri dillerle konuşup 
Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlar-
dı. O zaman Petrus, “Bunlar, tıpkı 
bizim gibi Kutsal Ruh'u almışlar. 
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Suyla vaftiz olmalarına kim engel 
olabilir?” dedi. 

Elçilerin İşleri 19:6 
Pavlus ellerini onların üzerine 
koyunca Kutsal Ruh üzerlerine indi 
ve bilmedikleri dillerle konuşup 
peygamberlik etmeye başladılar. 

Kutsal Ruh’un gücüyle başka diller-
de konuşmak Tanrı’nın, Kutsal Ruh’ 
un bir kişiyi doldurduğunu göster- 
mek için seçtiği doğaüstü belirtidir. 
Hem İsa, hem de Pavlus, bilinmeyen 
dillerde konuşmanın bir belirti ol-
duğundan söz etmişlerdir. 

Markos 16:17 
İman edenlerle birlikte görülecek 
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belirtiler şunlardır: Benim adımla ... 
yeni dillerle konuşacaklar.... 

1.Korintliler 14:22 
Bilinmeyen diller imanlılar için 
değil, imansızlar için bir belirtidir. 

Dünyanın her yerindeki İsa Mesih 
inanlıları, Kutsal Ruh’un bu olağan-
üstü armağanını sürekli olarak ya-
şamaktadırlar. 

Genelde bu dil, orada bulunan kim-
se tarafından bilinmez. Ancak tıpkı 
Pentikost’ta olduğu gibi, Ruh bir-
çok kez, konuşanın anlamadığı, 
ama dinleyenler arasında birilerinin 
anladığı bir dilde konuşmuştur. 
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Gücün Diğer Belirtileri 
Kutsal Ruh’la doldukça bunu izle-
yen başka birçok belirtiyi görecek-
siniz. Bunları okumuştunuz: temiz 
bir yaşam, Tanrı’ya duyulan sevgi, 
cesaret ve Mesih’e tam bir adan-
mışlık. Bu gücün belirtileri, güçlü 
bir iman, etkili dua, tanıklık ve 
vaazda görülmektedir. Tüm bu be-
lirtileri de sonuçlar izler: insanla-
rın Mesih’e iman etmeleri, iyileş-
meleri, Kutsal Ruh’ta vaftizler ve 
kilisenin büyümesi gibi... 

Kutsal Kitap, Pavlus’un Efes’teki 
inanlılar için duasını kaydeder. Siz 
de bu duayı kendiniz için mal ede-
bilirsiniz: 
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Efesliler 3:16 
Baba'nın kendi yüceliğinin zengin-
liği uyarınca Ruhu'yla sizi iç varlığı-
nızda kudretle güçlendirmesini ... 
dilerim. 

Tanrı sizi Ruhu aracılığıyla güçlen-
dirdikçe, kötülüğü reddedebilir, acı 
çekmeye dayanabilir ve Rab’be hiz-
met edip tanıklıkta bulunabilirsiniz. 
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ALTI
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KUTSAL RUH 
SİZİ 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 olma-
mız" gerektiğini söyler. Bunun ga-
rip 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 oldu-



 

 

204	

ğunu görmeliyiz. Kutsal Kitap'ın, 
Kutsal Ruh'la dolma konusunda 
söylediklerini okur ve incelersek, 
imanımız güçlenecektir (sf. 26-27). 

Tozer ikinci olarak, Kutsal Ruh'la 
dolmayı arzulamamız gerektiğini 
söyler.  

"Tanrı'nın Ruhu'nun yaşamınızın 
Efendisi olmasına izin vermeye 
gerçekten razı mısınız? Gurur, bö-
bürlenme ve bencillikten vazgeç-
meye 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 
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veremiyorsanız motivasyonlarınızı 
gözden geçirin. Sadece güç ya da 
zaferin heyecanını istiyor olabilir-
siniz. Ama eğer "Evet" yanıtı vere-
biliyorsanız, Kutsal Ruh'la dolmaya 
hazırsınızdır! 

Çalışacağınız Konular 
• Başkaları Doluyorlar 
• Kutsal Ruh'u Sevinçle Davet Edin 
• İnanın ve Alın 
• Kendinizi Kutsal Ruh'a Teslim 
Edin 

BAŞKALARI DOLUYORLAR 

Tanrı'nın günümüzde "Kutsal Ruhu' 
nu bütün insanların üzerine" Penti-
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kost Günü'nde olduğundan daha 
çok döktüğünü biliyor muydunuz? 
Yoel'in peygamberliği o zaman kıs-
men gerçekleşmişti, şimdi ise daha 
da büyük bir ölçüde gerçekleşmek-
tedir. 

Elçilerin İşleri 2:17-18 
‘Son günlerde, diyor Tanrı, Bütün 
insanların üzerine Ruhum'u döke-
ceğim. Oğullarınız, kızlarınız pey-
gamberlikte bulunacaklar. O günler 
kadın erkek Kullarımın üzerine 
Ruhum'u dökeceğim, Onlar da pey-
gamberlik edecekler.  

İ.S. 300 ile İ.S. 1900 yılları arasında 
bazı kilise liderleri, kişiler ve grup-
lar Kutsal Ruh'la vaftiz olmaya de-
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vam ettiler. 1900 yılında Tanrı, 
Ruhu'nu dünyanın her yanındaki 
çocuklarının üzerine dökmeye baş-
ladı. Bundan sonra Kutsal Ruh uya-
nışı büyüdü, Katolik Kilisesi, Luterci 
kiliseleri, Anglikan Kilisesi, Presbi-
teryen kiliseleri, Metodist kiliseleri 
ve Baptist kiliseleri gibi birçok de-
ğişik kiliseden binlerce İsa Mesih 
inanlıları, Kutsal Ruh'la doldu. Bazı 
bilginler, günümüzde dünyada 594 
milyona kadar pentikostçu inanlı 
olduğunu hesap etmektedir. 

Kutsal Ruh'la kimler dolmaktadır? 
Tanrı için acıkıp susayanlar. Bir-
çokları duada daha çok zaman ge-
çirebilmek için bazı öğünlerini ye-
mezler. Ruhun açlığı bedenin açlı-
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ğından 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. Kutsal Yazı'da dendiği 
gibi, bana iman edenin ‘içinden diri 
su ırmakları akacaktır.’ ” Bunu, 
kendisine iman edenlerin alacağı 
Ruh'la ilgili olarak söylüyordu.  

Kutsal Ruh, Kendisinin yaşamlarını 
yönetmelerini isteyen insanları dol-
durmaktadır. Tanrı kendilerini seç-
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miş olduğu herhangi bir şekilde 
kullansın diye zihinlerini, duygula-
rını, iradelerini ve bedenlerini O'na 
teslim ederler. 

KUTSAL RUH'U 
SEVİNÇLE DAVET EDİN 

Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın si-
zi ziyarete geleceğini öğrendiğiniz-
de ne yaparsınız? Evinizi temizleyip 
onu karşılamaya hazırlanırsınız. Ar-
kadaşınız olan Kutsal Ruh, gelip sizi 
doldurmayı istemektedir. Salvation 
Army'nin (Kurtuluş Ordusu'nun) ku-
ruyucusu General William Booth 
şöyle yazmıştı: 
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Kutsal Ruh'la vaftiz olmak üzere diz 
çökmeden önce ruhlarınızın, aradı-
ğınız Kutsal Ruh'un isteği ve amacı-
yla uyum içinde olmasına dikkat 
edin. Kendisi aracılığıyla Kutsal 
Ruh'un alınacağı iletişim kanalının 
açık olmasına özen gösterin.  

Bazı insanların evlerindeki musluk-
tan suların akmadığını 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 reddettiği-
niz, bir şeyden ötürü kendinizi suç-
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lu hissettiğiniz, ama bir türlü vaz-
geçemediğiniz bir şey, bir "put" bo-
ruyu tıkamışsa, musluğu açmanın, 
dua etmenin, ilahi söylemenin hat-
ta inanmanın bile hiçbir faydası 
yoktur. Onu oradan çıkarın; onu ra-
hat bırakmayın; ondan vazgeçin.  

Putlarınızı, engellerinizi ve sizi dur-
duran şeyleri sonsuz bir yıkımla 
yok edin. Sizinle Tanrı arasında öz-
gür bir iletişim olsun. Hepsini bıra-
kın, dizlerinizin üzerinden kalkma-
dan bekleyin. Kutsal Ruh'u üzerini-
ze sel gibi gelecektir; dünya O'nun 
gücünü hissedecek ve Tanrı bütün 
yüceliği alacaktır. 
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İNANIN VE ALIN 

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 kendi-
nize tekrarlayın. Bunların gerçeği-
nin bilincine vardıkça Tanrı'nın si-
zin için olan armağanını kabul et-
meniz kolay olacaktır. 

Luka 11:9,11-13 
“Dileyin, size verilecek; arayın, bu-
lacaksınız; kapıyı çalın, size açıla-
caktır. “Aranızda hangi baba, ek-
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mek isteyen oğluna taş verir? Ya da 
balık isterse balık yerine yılan ve-
rir? Ya da yumurta isterse ona ak-
rep verir? Sizler kötü yürekli oldu-
ğunuz halde çocuklarınıza güzel 
armağanlar vermeyi biliyorsanız, 
gökteki Baba'nın, kendisinden dile-
yenlere Kutsal Ruh'u vereceği çok 
daha kesin değil mi?”  

Tanrı'ya inanın. İstemekten kork-
mayın. Ve Kutsal Ruh'un gücü üze-
rinize geldiğinde korkmayın. Tanrı 
sizi seviyor. Siz O'nun çocuğusu-
nuz. Siz Kutsal Ruh'u istediğinizde 
O size zararlı olacak bir şey vermez. 

Elçilerin İşleri 2:38-39 
“Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in 
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adıyla vaftiz olsun. Böylece günah-
larınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh 
armağanını alacaksınız. Bu vaat 
sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin 
hepsi için, Tanrımız Rab'bin çağıra-
cağı herkes için geçerlidir.”  

Elçilerin İşleri 5:32 
Biz, Tanrı'nın kendi sözünü dinle-
yenlere verdiği Kutsal Ruh'la birlik-
te bu olayların tanıklarıyız.”  

Bir armağanı kabul etmek için onun 
sizin olduğuna inanırsınız, armağa-
nı verene teşekkür eder ve onu al-
mak için elinizi uzatırsınız. Onu alır 
ve kendinizin kılarsınız. Aynı şekil-
de de, Tanrı'nın vaadine inanırsınız. 
O'na gider ve O'nun size sunmuş 
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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 iradeni-
zi, 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 isti-
yorum: Kutsal Ruh'u, Yasa'nın ge-
reklerini yaparak mı, yoksa duyduk-
larınıza iman ederek mi aldınız?... 
Bizler vaat edilen Ruh'u imanla ala-
lım diye, Mesih bizim için lanetle-
nerek bizi Yasa'nın lanetinden 
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kurtardı. 

KENDİNİZİ 
KUTSAL RUH'A TESLİM EDİN 

Size yol gösterebilmesi, sizin aracı-
lığınızla dua etmesi, tanıklık eder-
ken size söyleyeceğiniz sözleri ver-
mesi, Kendisinin mucizeler yaratan 
gücüne inanmanız için size iman 
vermesi için Kutsal Ruh'un sizi dol-
durmasını istersiniz. Kutsal Ruh'la 
vaftiz, bu tür hayata bir başlangıç-
tır. 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. 
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Buradan girerken Kutsal Ruh'a, ak-
lınızı, duygularınızı, iradenizi ve be-
deninizi tamamen teslim edersiniz. 

Aklınızı Teslim Edin 
Kutsal Ruh, dua ve tanıklık etmeni-
ze yardım edebilmek için gelir. Bu 
yüzden O'ndan dua etmeniz ya da 
hakkında Tanrı'ya şükretmeniz için 
belirli şeyleri aklınıza getirmesini 
bekleyebilirsiniz. Kutsal Ruh'a itaat 
edin. Siz bunu yaptıkça, O sizin ara-
cılığınızla kendi dilinizde ya da 
Kendi seçtiği bir dilde dua edecek-
tir. 

Duygularınızı Teslim Edin 
Duygusal doğanız, sizin bir parça-
nızdır; onu Kutsal Ruh'a teslim 
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edin. Dua ederken içinizden ağla-
mak geliyorsa, gözyaşlarınızı tut-
maya çalışmayın. Kutsal Ruh'un 
sizin içinizde bulmuş olabileceği 
bütün katılığı, kendi iradenizi, gu-
ruru, şüpheyi ve Tanrı'ya karşı dire-
nişi kırmasına izin verin. Size güna-
hınızı göstermesine, sizi temizle-
mesine ve istediği gibi yapmasına 
izin verin. Günah içinde kaybolmuş 
olan arkadaşlarınız, sevdikleriniz ya 
da müjdeyi hiç duymamış olan mil-
yonlarca insan için ağlayın. Bu, in-
sanların kurtuluşu için Kutsal Ruh' 
un sizin içinizdeki işidir. Kutsal Ruh 
sizi doldurduğunda, size öylesine 
çok sevgi verecektir ki, bütün ruhu-
nuzla Tanrı' ya tapınacak ve O'nu 
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öveceksiniz. Ya da öylesine mutlu 
olacaksınız ki, sevinçle gülmek is-
teyeceksiniz. Kendinizi tutmayın ve 
Kutsal Ruh' tan gelen bu sevgi ve 
sevinci dile getirin. 

1.Petrus 1:8 
...sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle 
coşuyorsunuz. 

Romalılar 14:17 
Çünkü Tanrı'nın Egemenliği... 
doğruluk, esenlik ve Kutsal Ruh'ta 
sevinçtir. 

Ancak, Tanrı'nın bereketlerinin 
farklı insanlara farklı şekillerde gel-
diğini hatırlayın. Bazı insanlar Kut-
sal Ruh'la dolduklarında hiçbir bü-
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yük his hissetmezler. Bu yüzden bu 
konuda endişelenmeyin ya da ken-
dinizi duygusal bir konuma sokma-
ya çalışmayın. Benjamin Bauer şöy-
le diyor: 

Kutsal Ruh'un üzerinizdeki gücü, 
içinizdeki duyguların miktarıyla 
değil, içinizdeki imanla ölçülür. 
Kutsal Ruh'un gücü fiziksel benliği-
nizde bir damla bile duygu yarat-
madan 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 
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gerektiği hakkında O'nunla tartış-
maya başlamayın. Başka birisinin 
yaşamış olduğu bir deneyimin ay-
nısını yaşamak için ısrar etmeyin. 
O'nun size vermek istediği şeyi 
kabul edin.  

Bazı insanlar bunun kendilerini 
akılsız göstereceğinden korktuk-
larından Tanrı'nın gücüne karşı ko-
yarlar. Ya insanlar sizi eleştirirler-
se? İnsanlar İsa ve Pavlus'un deli 
olduğunu ve Pentikost günündeki 
inanlıların sarhoş olduklarını söyle-
mişlerdi. Benliğe bağlı iradenizi bı-
rakın ve Tanrı'nın Kendi yolunu ger-
çekleştirmesine izin verin. 
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Bedeninizi Teslim Edin 
Kutsal Ruh, aklınız ve duygusal do-
ğanızın yanı sıra bedeninizi de dol-
duracaktır. Kutsal Ruh'un gücünü 
almak için dua ettiniz; bunun ger-
çek olduğunu bilmeniz için sizin bu 
gücü hissetmenize izin verebilir. 

İnsanlar, tıpkı Kutsal Kitap zaman-
larında olduğu gibi, Kutsal Ruh'un 
gücüne fiziksel olarak farklı şekil-
lerde yanıt verirler. Musa çok titre-
mişti. Daniel ölü gibi yere düşmüş-
tü. Davut, Rab'bin sandığının önün-
de sevinçle dans etmişti. Sakat 
adam iyileştikten sonra sevinçle 
sıçramıştı. Pentikost Günü'nde, 
orada toplanmış olan grup, Kutsal 
Ruh dillerinin kontrolünü ele alıp 
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onlara söyleyecekleri sözleri verdi-
ğinde farklı yabancı dillerde konuş-
muştu. 

Kutsal Ruh, dilin bütün organları-
mız içinde kontrol edilmesi en zor 
olanı olduğunu söylemiştir. Söyle-
mememiz gereken şeyleri söyle-
mekte hızlı, söylememiz gereken 
şeyleri söylemekte yavaşızdır. Bu 
yüzden dilimizi Kutsal Ruh'a teslim 
eder ve Tanrı'nın yüceliği için kul-
lanmasını isteriz. Kutsal Ruh dili-
mizin yönetimini ele alarak ve bize 
dua edip Tanrı'ya şükredebileceği-
miz yeni bir dil vererek onları kabul 
ettiğini bildirir. 

İnsanlar Kutsal Ruh'un bu işini bir-
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kaç 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 mü-
cadele verir. Bazıları konuşmayı 
öğrenen çocuklar gibi, Kutsal Ruh' 
un kendilerine verdiği bir ya da iki 
heceyi ya da sözleri tekrarlayıp du-
rur. Ama dua ettikleri her zaman 
Ruh'a kendilerini teslim etmeyi öğ-
rendikçe Kutsal Ruh, dillerinin yö-
netimini eline alır ve onlar aracılığı-
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yla akıcı bir şekilde konuşur. 

Kutsal Ruh, anlamadıkları belirli bir 
sözcüğü ya da sözcükleri konuşma-
ları için onlara güçlü bir istek verir. 
İmanla Ruh'un bu yönetimini kabul 
edip bu sözleri söylerler. Onlar bu-
nu yaptıkça, Kutsal Ruh o kişinin 
başka bir dilde konuşmasını sağlar; 
bunu artık kafalarından geçen söz-
cüklerle değil, direkt, doğaüstü güç 
aracılığıyla gerçekleştirir. 

Aşağıda, Türkiye'de çalışan bir müj-
deci olmadan evvel yaşadığı dene-
yimin bir özetini anlatan bir Mesih 
inanlısının tanıklığını bulacaksınız: 

Kilisede büyüdüm. Kilisenin kapı-
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ları açılır açılmaz, ailecek -annem 
babam ve küçük kardeşim- içeri gi-
rerdik . İşte bu yüzden çok genç bir 
yaştayken İsa Mesih'i takip etmeyi 
öğrendim. 

Tapınmamızın normal bir deneyimi 
olarak Kutsal Ruh'un hareketlerine 
tanık oldum. Ben altı yaşındayken 
babam, pastörümüzün duasına bir 
yanıt olarak veremden hemen şifa 
buldu. İmanlıların Kutsal Ruh'la 
doluşlarına ve bilinmeyen dillerde 
konuşmalarına da sık sık şahit 
oldum. 

Dolayısıyla ben de Kutsal Ruh'la 
dolmak istedim. Kilisemizin adeti 
olduğu için hemen hemen her top-
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lantının sonunda Kutsal Ruh’u ara-
mak üzere kilisenin önündeki ‘su-
nak’ dediğimiz dua sırasına gider-
dim...ama Kutsal Ruh’la bir türlü 
dolamıyordum. Ayrıca, kilisedeki 
yaşlı imanlı teyzelerimiz beni çe-
virip, ellerini sırtıma koyar ve yük-
sek sesle Rab'be yalvarırlardı 
benim doldurulmam için ama yine 
de olmuyordu. 

Bir Pazar sabahı yine tek başına 
çıktım dua sırasına. Çapraz otur-
dum yere ve yüreğimi İsa’ya dök-
meye başladım. Bu kez Kutsal Ruh' 
la dolmayı aramaktansa sadece 
O'nu ne kadar sevdiğimi anlatmaya 
başladım. Bu sefer yüreğimi döker-
ken kendimi zifiri karanlık bir oda-
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daymışım gibi hissettim. Tuhaftı 
ama korkmuyor ve Rab’bin huzu-
runda olduğumu biliyordum. 

Bir süre sonra tam önümde açık bir 
kapı gördüm. Kapının ötesinden 
gelen ışık adeta güneş gibiydi. Işığa 
bir adım attım. Ve kapıdan geçer 
geçmez 'sıcak sıvalı ışık' içine dal-
dırılmış gibi hissettim kendimi. Di-
lim hemen çözüldü ve öğrenmiş 
olmadığım bir dille Rab’be övgüler 
sunuyor olarak buluverdim 
kendimi. 

İsa'yla yüz yüzeydim. O'nu gözle-
rimle göremiyordum ama O’nun 
huzurunda olduğumu biliyordum ve 
aramızda engel yoktu artık. Yüre-
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ğimdeki herşeyi dile getirmem ve 
O'nun da beni ne denli sevdiğini 
söylemesi tamamen doğal şeyler 
gibi geldi. Onun sevgi dolu kuca-
ğında oturmakta olduğumu biliyor-
dum. 

Kilisenin önündeki yerde otururken 
o küçük odadaki diğer imanlıların 
seslerini duyabiliyordum. Yani 
transta değildim. Her birinin sesini 
ayrı ayrı tanıdım. Ama oturduğum 
yerden kalkmak istemedim. Orada 
kaç dakika kaldığımı bilmiyorum 
ama bir süreden sonra Rab'bin hu-
zuru kalktı üzerimden. Ardından 
etrafıma bakındım ve herkese doğ-
ru inanılmaz bir sevgi hissettim. 
Yaramaz küçük kardeşime bile! 
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Hiçbir yaprağı birbirine benzer 
yapmayan Tanrı, sizi Kendi seçtiği 
şekilde Kutsal Ruh'la dolduracaktır. 
Bazıları Mesih'e iman ettikten he-
men sonra Kutsal Ruh'la dolarlar. 
Bazıları Kutsal Ruh'u almadan önce 
uzun süre dua ederler. Kimileri otu-
ruyor ya da ayakta duruyor olabilir. 
Kimileri ise Tanrı için içlerinde ani-
den büyük bir sevgi selinin aktığını 
hissedebilir. Kutsal Ruh'la dolarak 
Tanrı'yı övüyor, ilahiler söylüyor, 
Kutsal Kitap'ı okuyor ya da işlerini 
yapıyor olabilirler. 

Belki Kutsal Ruh'la doldunuz, ama 
O'nunla dolmayı istediğiniz kadar 
dolu değilsiniz. İlk İsa Mesih inanlı-
larının yaptığını yapın: O'nun sizi 
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yeniden dolu dolu doldurmasına 
izin verin. "Ruh'la dolmayı sürdü-
rün." 

Başkalarının Kutsal Ruh'la nasıl 
dolduklarını gördükçe Tanrı'nın 
kimseyi kayırmadığının bilincine 
varırsınız. Tanrı başkaları için yap-
tığı şeyleri sizin için de yapacaktır. 
Mesih'e ne zamandır iman ettiğiniz, 
nerede olduğunuz ve ne yaptığınız 
önemli değildir. Önemli olan tutu-
munuz, Tanrı'ya olan açlık ve su-
suzluğunuz, O'na itaat etme konu-
sundaki istekliliğiniz ve O'nun vaa-
dini tutacağı konusundaki imanı-
nızdır. Kendinizi O'na teslim edin ve 
sizi olduğunuz yerde doldurmasına 
izin verin. 
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Öğrendiklerinizi uygulamaya koy-
dukça Tanrı sizi bereketleyecektir. 
Sizin için şu şekilde dua ediyoruz: 

Koloseliler 1:9-11 
Bunu işittiğimiz günden beri biz de 
sizler için dua etmekten, tam bir 
bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın 
isteğini bütünüyle bilmenizi sağla-
masını dilemekten geri kalmadık. 
Rab'be yaraşır biçimde yaşamanız, 
O'nu her yönden hoşnut etmeniz, 
her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı 
tanımakta ilerlemeniz için dua edi-
yoruz. Her şeye sevinçle katlanıp 
sabredebilmeniz için O'nun yüce 
gücüne dayanarak bütün kudretle 
güçlenmenizi diliyoruz.  
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Belki nereden başlayalım diye me-
rak ediyorsunuz. Kutsal Ruh'u içini-
ze davet etmek istiyorsanız, tek ba-
şına kalabildiğiniz ve sakin bir yer 
bulun. Günün olaylarını ve dertleri-
nin gürültüsünü İsa'nın adını yük-
sek sesle çağırarak yavaş yavaş 
dindirmeye başlayın. O'nu ne kadar 
çok sevdiğinizi dile getirin. Kutsal 
Ruh'un Pentikost Günü'nde döktü-
ğü aynı Ruh'un gelişini bekleyin. 
İsa'nın yakınlığını hissedeceksin. 
Ve O'na açık sesle övgüler sunmaya 
devam ederken, yüreğinizi, aklınızı 
ve dilinizi O'nun hakimiyeti altına 
teslim ederek, kendinizi Kutsal Ruh' 
un sana vermek istediği yeni bir 
dua diliyle konuşur bulacaksın. 
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Tebrikler! Kutsal Ruh: Seni Tüm 
Gerçeğe Yöneltecek Olan adlı bu 
kitabı okumayı bitirdiniz. Bu bö-
lümlerin, Kutsal Ruhun kim olduğu-
nu 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. 

Şimdi ÜNİTE İKİ için soruları yanıt-
lamaya hazırsınız. Ünite 2'deki 
bölümleri bir daha gözden geçirin. 
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ÜNİTE 2 BİLGİNİZİ TEST EDİN 
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Bütün sorular için, birer doğru 
yanıt seceksiniz. 

1 Kutsal Ruh size yol göstermeye 
yeterlidir, çünkü 
a) geleceği bilir. 

b) şimdiyi bilir. 

c) geçmişi bilir 
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1 Kutsal Ruh size yol göstermeye 
yeterlidir, çünkü 

a) geleceği bilir. 

b) şimdiyi bilir. 

c) geçmişi bilir 
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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. 
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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. 
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3 Kutsal Ruh, Kutsal Kitap'ı ne 
yaparak bize yol göstermekte 
kullanır? 

a) Zor parçalan anlamamıza yardım 
ederek. 

b) Dikkatimizi cennette 
odaklayarak. 

c) Belirli ayetler aracılığıyla bize 
hitap ederek. 



 

 

241	

3 Kutsal Ruh, Kutsal Kitap'ı ne 
yaparak bize yol göstermekte 
kullanır? 

a) Zor parçalan anlamamıza yardım 
ederek. 

b) Dikkatimizi cennette 
odaklayarak. 

c) Belirli ayetler aracılığıyla bize 
hitap ederek. 
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4 Kutsal Ruh size ne aracılığıyla yol 
gösterebilir? 

a) Kilisenizin üyeleri. 

b) İspritizmacı medyumlar. 

c) Yıldız falınız.
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4 Kutsal Ruh size ne aracılığıyla yol 
gösterebilir? 

a) Kilisenizin üyeleri. 

b) İspritizmacı medyumlar. 

c) Yıldız falınız.
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5 Kutsal Ruh kiliseyi hangi amaç 
için kullanır? 

a) Herkesi Mesih İnanlısı hizmetine 
hazırlamak. 

b) Öğüt verip yol göstermek. 

c) Tanrı'nın ailesinde uyumu 
vurgulamak.



 

 

245	

5 Kutsal Ruh kiliseyi hangi amaç 
için kullanır? 

a) Herkesi Mesih İnanlısı hizmetine 
hazırlamak. 

b) Öğüt verip yol göstermek. 

c) Tanrı'nın ailesinde uyumu 
vurgulamak.
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6 Bilinmeyen diller ve bu dillerin 
yorumu, 

a) peygamberlik armağanıyla aynı 
şeydir. 

b) bilgelik ve bilgi armağanlarıyla 
aynı şeydir. 

c) en önemli armağanlardır.
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6 Bilinmeyen diller ve bu dillerin 
yorumu, 

a) peygamberlik armağanıyla aynı 
şeydir. 

b) bilgelik ve bilgi armağanlarıyla 
aynı şeydir. 

c) en önemli armağanlardır.
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7 Ruhları ayırt etme armağanı 
neden verilmiştir? 

a) Başkalarının davranışlarını 
yargılamak için. 

b) Yanlış tutumlara işaret etmek 
için. 

c) Kiliseyi sahte mesajlardan 
korumak için. 
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7 Ruhları ayırt etme armağanı 
neden verilmiştir? 

a) Başkalarının davranışlarını 
yargılamak için. 

b) Yanlış tutumlara işaret etmek 
için. 

c) Kiliseyi sahte mesajlardan 
korumak için. 
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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. 
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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. 
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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. 



 

 

253	

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. 
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10 İlk kilise büyük işler başarmıştı, 
çünkü 

a) büyük bir bilgeliğe sahiptiler. 

b) İsa'nın yeryüzündeki işini 
görmüşlerdi. 

c) Ruh'un gücüyle doluydular. 
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10 İlk kilise büyük işler başarmıştı, 
çünkü 

a) büyük bir bilgeliğe sahiptiler. 

b) İsa'nın yeryüzündeki işini 
görmüşlerdi. 

c) Ruh'un gücüyle doluydular. 
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11 Kutsal Ruh'un vaftizi bize ne 
verir? 

a) Hoşnutluk. 

b) Güç. 

c) Bilgi. 
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11 Kutsal Ruh'un vaftizi bize ne 
verir? 

a) Hoşnutluk. 

b) Güç. 

c) Bilgi. 
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12 Elçilerin İşleri 2:1-13 bizlere, 

a) armağanların kullanımı 
konusunda talimatlar verir. 

b) Kusal Ruh'un ilk dökülüşünün 
kaydını verir. 

c) Ruh'un armağanlarının amacını 
gösterir. 
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12 Elçilerin İşleri 2:1-13 bizlere, 

a) armağanların kullanımı 
konusunda talimatlar verir. 

b) Kusal Ruh'un ilk dökülüşünün 
kaydını verir. 

c) Ruh'un armağanlarının amacını 
gösterir. 
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13 Elçilerin İşleri l:4-8'de İsa 
öğrencilerine ne vaat etmişti? 

a) Müjdeyi bildirme konusunda 
cesaret. 

b) Tanıklık etmek için güç. 

c) Bilgelik ve anlayış. 
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13 Elçilerin İşleri l:4-8'de İsa 
öğrencilerine ne vaat etmişti? 

a) Müjdeyi bildirme konusunda 
cesaret. 

b) Tanıklık etmek için güç. 

c) Bilgelik ve anlayış. 
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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. 
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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. 
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15 Tanrı'nın, Kutsal Ruh'un bir 
insanı doldurmuş olduğunu 
göstermek için seçmiş olduğu 
doğa üstü belirti hangisidir? 

a) Ateş. 

b) Güçlü bir rüzgar sesi. 

c) Başka dillerde konuşmak. 
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15 Tanrı'nın, Kutsal Ruh'un bir 
insanı doldurmuş olduğunu 
göstermek için seçmiş olduğu 
doğa üstü belirti hangisidir? 

a) Ateş. 

b) Güçlü bir rüzgar sesi. 

c) Başka dillerde konuşmak. 
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16 Günümüzde kimler Ruh'la 
dolmaktadır? 

a) Uzun zamandır kurtulmuş olan 
kişiler. 

b) Tanrı için açlık ve susuzluk 
çekenler. 

c) Kusursuz, doğru yaşamlar 
sürenler. 
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16 Günümüzde kimler Ruh'la 
dolmaktadır? 

a) Uzun zamandır kurtulmuş olan 
kişiler. 

b) Tanrı için açlık ve susuzluk 
çekenler. 

c) Kusursuz, doğru yaşamlar 
sürenler. 
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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. 
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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. 
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18 Kutsal Ruh'u, kurtuluşu 
aldığımız gibi, 

a) imanla alırız. 

b) işlerle alırız. 

c) araştırarak alırız. 
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18 Kutsal Ruh'u, kurtuluşu 
aldığımız gibi, 

a) imanla alırız. 

b) işlerle alırız. 

c) araştırarak alırız. 
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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. 
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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. 
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20 Kutsal Ruh'un yaşamlarımızda 
Kendi iradesini gerçekleştirmesine 
izin vermek için O'na teslim 
etmemiz gereken dört şey, aklımız, 
duygularımız, irademiz ve, 

a) arkadaşlarımızdır. 

b) ailemizdir. 

c) bedenimizdir. 
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20 Kutsal Ruh'un yaşamlarımızda 
Kendi iradesini gerçekleştirmesine 
izin vermek için O'na teslim 
etmemiz gereken dört şey, aklımız, 
duygularımız, irademiz ve, 

a) arkadaşlarımızdır. 

b) ailemizdir. 

c) bedenimizdir. 
 
 
 
Ünite 2’nin sonu.  
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SON SÖZLER 

Bu kitap, dünyadaki hemen hemen 
herkesi rahatsız eden soru ve so-
runlara iyi yanıtlar sağlamak ama-
cıyla yazılmıştır. Kendi soru ve 
sorunlarınızı yanıtlamak ve sizin 
için en iyisi olacak yaşam biçimine 
kavuşasınız diye aşağıdaki önemli 
bilgileri bir daha gözden geçirme-
nizi saygıyla öneriz. 

1. Bir Kurtarıcı’ya ihtiyacınız var.  

Romalılar 3:23 
Çünkü herkes günah işledi ve 
Tanrı'nın yüceliğinden yoksun 
kaldı. 
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Hezekiel 18:20 
Ölecek olan günah işleyen kişidir. 
Oğul babasının suçundan sorumlu 
tutulamaz, baba da oğlunun su-
çundan sorumlu tutulamaz. Doğru 
kişi doğruluğunun, kötü kişi kötü-
lüğünün karşılığını alacaktır. 

2. Siz kendi kendinizi kurtaramaz-
sınız.  

1.Timoteos 2:5 
Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insan-
lar arasında tek aracı vardır. O da 
insan olan ve kendisini herkes için 
fidye olarak sunmuş bulunan Me-
sih İsa'dır. 
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Yuhanna 14:6 
İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im” 
dedi. “Benim aracılığım olmadan 
Baba'ya kimse gelemez. 

3. Tanrı dünyadaki insanların 
kurtulmalarını istemektedir.  

Yuhanna 3:16–17 
“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok 
sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle 
ki, O'na iman edenlerin hiçbiri 
mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşa-
ma kavuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dün-
yayı yargılamak için göndermedi, 
dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun 
diye gönderdi. 
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4. Tanrı, Kendisine iman edenlerin 
hepsini kurtarması için İsa’yı ha-
yatını vermek üzere gönderdi.  

Galatyalılar 4:4–5  
Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa 
altında olanları özgürlüğe kavuş-
turmak için kadından doğan, Yasa 
altında doğan öz Oğlu'nu gönderdi. 
Öyle ki, bizler oğulluk hakkını 
alalım. 

1.Petrus 3:18 
Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya 
ulaştırmak amacıyla doğru kişi 
olarak doğru olmayanlar için gü-
nah sunusu olarak ilk ve son kez 
öldü. Bedence öldürüldü, ama 
ruhça diriltildi. 
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5. Kutsal Kitap bizlere kurtuluş yo-
lunu gösterir ve bizlere İsa Mesih 
İnanlısı'na yakışır yaşamında nasıl 
büyüyebileceğimizi öğretir.  

Yuhanna 15:5 
Ben asmayım, siz çubuklarsınız. 
Bende kalan ve benim kendisinde 
kaldığım kişi çok meyve verir. Ben-
siz hiçbir şey yapamazsınız. 

Yuhanna 10:10 
Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok 
etmek için gelir. Bense insanlar 
yaşama, bol yaşama sahip olsunlar 
diye geldim. 

2.Petrus 3:18 
Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarı-
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cımız İsa Mesih'in lütfunda ve O'nu 
tanımakta ilerleyin. Şimdi ve son-
suza dek O'na yücelik olsun! Amin.  

6. Sonsuzluğu nerede geçireceği-
nize kendiniz karar verirsiniz. 

Luka 13:15 
O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir 
haber getirdiler. Pilatus'un nasıl 
bazı Celileliler'i öldürüp kanlarını 
kendi kestikleri kurbanların kanına 
kattığını anlattılar. İsa onlara şöyle 
karşılık verdi: “Böyle acı çeken bu 
Celileliler'in, bütün öbür Celileliler' 
den daha günahlı olduğunu mu 
sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. 
Ama tövbe etmezseniz, hepiniz 
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böyle mahvolacaksınız. Ya da, Şilo-
ah'taki kule üzerlerine yıkılınca 
ölen o on sekiz kişinin, Yeruşalim' 
de yaşayan öbür insanların hep-
sinden daha suçlu olduğunu mu 
sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. 
Ama tövbe etmezseniz, hepiniz 
böyle mahvolacaksınız.”   

Matta 10:32-33 
“İnsanların önünde beni açıkça ka-
bul eden herkesi, ben de göklerde-
ki Babam'ın önünde açıkça kabul 
edeceğim. İnsanların önünde beni 
inkâr edeni, ben de göklerdeki Ba-
bam'ın önünde inkâr edeceğim.”  
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Yuhanna 3:35-36 

Baba Oğul'u sever; her şeyi O'na 
teslim etmiştir. Oğul'a iman edenin 
sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un 
sözünü dinlemeyen yaşamı görme-
yecektir. Tanrı'nın gazabı böylesi-
nin üzerinde kalır. 
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Bu Kitabın Yazarı Hakkında 

Rev. Louise Jeter Walker tüm yaşa-
mını insanların İsa Mesih'in Rab' 
liğiyle ilişkin gerçekleri anlamaları-
na yardımcı olmak için adamıştır. 
Hıristiyan eğitimini üniversite dü-
zeyinde tamamlayıp mastır yap-
mıştır. Daha sonra Amerika'da vaiz-
lik yapmak üzere atanmıştır. Hıris-
tiyanlık alanında verdiği yapıtlar, 
altmış iki yıldan fazla bir süreç 
içinde Peru, Küba, Orta Amerika, 
Batı Hint Adaları ve Belçika'da yü-
rüttüğü hizmetlerdeki engin biri-
kimlerini yansıtır. 

Rev. Walker bu kursun yazımına 
Kutsal Ruh: Seni Tüm Gerçeğe 
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Yöneltecek Olan olağanüstü işi hak-
kında hem kişisel hem de Kutsal 
Kitap'a ilişkin derin bilgisini aktar-
mıstır. Louise Jeter Walker, Tem-
muz ayında 1998'de Rab İsa Mesih' 
in huzuruna kavuştu. 

 



 

 

286	

KÜRESEL ÜNİVERSİTE KURS DİZİSİ 

1.Düzey 
Dua Ettiğinizde 
Kutsal Kitap'ı Nasıl İnceleyebiliriz? 
Kutsal Ruh Kimdir? 
Mesih İmanlıları Nasıl Tapınır? 

2.Düzey 
İsa Mesih'te Yeni Yaşam 
Kutsal Kitap: Tanrı Sözü müdür? 
Yuhanna'nın Müjdesi 
İsa Mesih Kimdir? 
Neye İnanıyoruz? 

3.Düzey 
Tanrı'nın Tasarımı - Sizin Seçiminiz 
Kutsal Kitap'a Göre Ahlak 
Evlilik ve Yuva 
Isa Mesih İnanlısı Ve İçinde Yaşadığ Toplum 

4.Düzey 
Kilise Kiliseler Ne Yapar?  
Kişisel Müjdecilik 
Öğreti Hizmeti  
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Türkçe Kutsal Kitab'ı 
Nereden Elde Edebilirim? 

Yeni Yaşam Yayınları  
Açıklamalı  Kutsal Kitap 
(NIV Study Bible notlarıyla) 

www.yyyayinlari.com 
 

Yeni Yaşam 
Açıklamalı  Kutsal Kitap 
(Life Publishers notalarıyla) 

www.yyyayinlari.com 
 

YouVersion  
Kutsal Kitap Uygulaması 

Hemen indirin (%100 bedava): 
https://www.bible.com/app 

 
Bu kitap 

Pınarbaşı Yayınları işbirliğiyle 
bir Küresel Üniversite yayımıdır. 
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Bu kitap Apple şirketinin bedava sunu 
olan San Francisco Compact adlı 

yazıtipi ailesiyle hazırlanmıştır. Bu 
yeni font özellikle çok küçük harf 

boylarına küçük cep telefon 
ekranlarına uygun yüksek 

okunabilirliği sağlamak için 
yaratılmıştır. 

This book has been prepared using the 
San Francisco Compact font family, 
created and offered for free by the 

Apple corporation. It has been created 
specifically to provide high readability 
at very small point sizes on small cell 

phone screens. 
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Tanrı'nın Toplulukları kimdir? 

Kuruyucu toplantısında yalnız 300 kişi 
hazır olmak üzere Tanrı'nın Toplantıları 

(Assemblies of God) Hot Springs, 
Arkansas, ABD'de 1914'te kuruldu. 
Bugünse Amerika' daki Tanrı'nın 

Toplantıları'nın sayısı 13.017 kiliseyi ve 
3 milyon üyeyi aşmıştır. Her hafta sonu 
dünya çapındaki en büyük Pentikostçu 

kilise örgütü olan Tanrı'nın 
Toplantıları'nda 69 milyon kişi 

tapınmaktadırlar. 
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KUTSAL RUH: 
Seni Tüm Gerçeğe Yöneltcek Olan 

* Kutsal Ruh'un nasıl sizin arkadaşınız 
olduğunu, 

* İnsanların neden 'bilinmeyen dillerde' 
konuştuklarını, 

* Kimin Kutsal Ruh'la dolabileceğini bilmek 
ister misiniz? 

Yanıtınız "Evet" ise, Kutsal Ruh: Seni Tüm 
Gerçeğe Yöneltecek Olan adlı kitap tam size 
göre! 
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