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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-
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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, 
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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. 


