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RUH 
DÜNYASI

"...sizde olan, dünyadakinden üstün-
dür" (1.Yuhanna 4:4).

Marina, ispiritizmacı bir medyum oldu-
ğunda gençlik çağındaydı. Kendisiyle 
tanıştığımda 25 yaşındaydı ve Şeytan ve 
kötü ruhları tarafından bağlanmıştı bile. 
Marina ve kocasıyla birlikte yaşadığımız 
birkaç ayın ilk birkaç haftası korkunç bir 
ruhsal savaştı.

Marina'nın bu kötü ruhlardan kurtulması 
için her gece dua edip Marina'nın üzeri-
ne ellerimizi koyuyorduk. Kötü ruhlar 
onu öldürmeye ve bize de zarar vermeye 
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çalışıyorlardı ama bunu yapamıyorlardı. 
Şeytansal güçlere karşı koyduk ve İsa' 
nın kanının korumasını Tanrı'dan iste-
dik. Yavaş yavaş kötü ruhlar ayrıldılar. 
Tanrı'nın gücü daha büyüktü ve çok geç-
meden Marina tamamiyle özgür kılın-
mıştı! Artık herkese, "İçimde olan Tanrı, 
dünyada olan Şeytan ve her kötü ruhtan 
daha üstündür!" diyebilecek durumdaydı.

Marina, Tanrı'nın ailesinin birbireyi, bir 
önceki konuda etüt ettiğimiz kilisenin 
bir parçası oldu. Onu artık sadece Tanrı 
yönetiyordu ve içinde sadece Kutsal 
Ruh yaşıyordu.

Belki siz de Şeytan'ın gücünü işbaşında 
görmüşsünüzdür. Ama korkmanız ge-
rekmiyor. Tanrı'nın gücü daha büyüktür! 
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Bu derste, ruh dünyasının güçleri ve 
imanlılar olarak Mesih'te sahip olduğu-
muz korunma hakkında öğreneceğiz.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz:

* Şeytan ve Kötü Ruhları
* Melekler

ŞEYTAN VE KÖTÜ RUHLARI

Şeytan, kendisini Tanrı'nın üzerine yük-
selmek istediği için cennetten atılan 
kötü bir melektir. Yeşaya 14:14-15 şöyle 
der:

“/ Bulutların üstüne çıkacak, / Kendimi 
Yüceler Yücesi'yle eşit kılacağım." / Ancak 
ölüler diyarına, / Ölüm çukurunun dibine / 
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İndirilmiş bulunuyorsun.”

Onu izleyen kötü meleklerin geleceği de 
benzerdir. "Tanrı günah işleyen melekleri 
esirgemedi; onları cehenneme atıp karan-
lıkta zincire vurdu" (2.Petrus 2:4). İsa on-
lara şöyle dedi: "Şeytan'in gökten yıldırım 
gibi düştüğünü gördüm" (Luka 10:18).

Kendisine bazen Lusifer ya da İblis de 
denilen Şeytan, insanları Tanrı'ya hizmet 
yolundan döndürmeye çalışır. 1.Petrus 
5:8 bizleri şöyle uyarır: "Ayık ve uyanık 
olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi 
yutacak birini arayarak dolaşıyor.”

Kötü ruhlar, insanlara zarar verip onları 
yok etmek için Şeytan'la birlikte çalışır-
lar. Matta 8:28-34, kötü ruhlar ya da cin-
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lerle cinlendiklerinden ötürü akıllarını 
kaybeden iki adamdan söz eder. Ama 
Tanrı'nın gücü Şeytan'ın gücünden her 
zaman daha büyük olmuştur. İsa bu 
gücü cinleri adamlardan kovarak gös-
terdi:

“Akşam olunca birçok cinliyi kendisine 
getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek 
sözle kovdu, hastaları hepsini iyileştirdi. 
Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildi-
rilen şu söz yerine gelsin diye oldu: ‘/ 
Zayıflıklarımızı O kaldırdı, / Hastalıkları-
mızı O üstlendi’” (Matta 8:16-17).

Vahiy 20:1-3, Mesih'in yeryüzündeki 
krallığını kurmak üzere geldiğinde Şey-
tan'ın bin yıl boyunca bağlanacağını 
söyler. Bundan sonra kısa bir süre 
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boyunca salınacak ve ondan sonra da 
sonsuza dek cehenneme atılacaktır.

Onları saptıran İblis ise canavarla sahte 
peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve 
kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuz-
lara dek, işkence göreceklerdir” (Vahiy 
20:10).

Şeytan'ın ayartmaya çalışmalarıyla kar-
şı karşıya olduğunuzda ya da kötü ruh-
lardan ötürü tehlikede olduğunuzda on-
lara karşı koyabilirsiniz. Yakup 4:7, 
"İblis'e karşı direnin, sizden kaçacaktır" 
der. Şeytan'a karşı koymanın bir yolu da 
bunu yüksek sesle dile getirmektir. Yük-
sek sesle, "Şeytan'a karşı koyuyorum. 
Şeytan'ın benim üzerimde hiçbir gücü yok 
çünkü ben Tanrı'nın çocuğuyum. Şeytan 
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ve bütün kötü meleklerini yenmiş olan 
İsa'nın kanıyla örtüldüm ve korunuyorum" 
diyebilirsiniz.

“/ Kardeşlerimiz Kuzu'nun kanıyla / Ve 
ettikleri tanıklık bildirisiyle / Onu yendi-
ler" (Vahiy 12:11).

Bir sonraki bölümde etüt edeceğimiz 
gibi, Tanrı meleklerini size hizmet etme-
leri için gönderir. Tanrı çocuğuysanız 
korkacak hiçbir şeyiniz yoktur!

MELEKLER

“Bütün melekler kurtuluşu miras alacak-
lara hizmet etmek için gönderilen görevli 
ruhlar değil midir?" (İbraniler l:14).
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Koruyucu melek diye bir şey işittiniz mi? 
Koruyucu melekler gerçektir. Kutsal Ki-
tap, “/ Çünkü Tanrı meleklerine buyruk 
verecek, / Gideceğin her yerde seni koru-
sunlar diye" der (Mezmur 91:11).

Meleklerin birçok işlevi vardır, bunların 
ilki Yaratıcıları Tanrı'ya hizmet etmektir. 
Melekler Tanrı'ya her zaman tapınırlar 
şöyle bildirir: "Bütün gök cisimleri ...sana 
tapınır." Melekler kendi başlarına hareket 
etmezler, Mesih'in otoritesi altındadırlar. 
1.Petrus 3:22 bizlere şöyle der: "Göğe 
çıkmış olan Mesih, Tanrı'nın sağındadır. 
Bütün melekler, yetkiler ve güçler O'na 
bağlı kılınmıştır."

Melekler eski yasanın verilme işine katıl-
mışlardır (Galatyalılar 3:19) ve daha 



153

sonra Yahudiye tepeleri üzerinde İsa'nın 
doğmuş olduğunu bildirerek şarkı söyle-
mişlerdir (Luka 2:13-14). Bizler de onla-
rın sözlerini her mutlu Noel'de ilahileri-
mizle tekrar ederken onların şarkılarını 
duymuşuzdur.

İsa yeryüzündeyken O'na hizmet ettiler. 
Luka 4:11 bizlere, İsa'nın çöldeki denen-
mesinden meleklerin Kendisine yardım 
ettiğini söyler. İsa, Getsemani Bahçesi’ 
nde acılar içinde dua ettiğinde bir melek 
gelip O'nu kuvvetlendirdi.

Kutsal Kitap bizlere, meleklerin bizlere 
de hizmet ettiğini söyler. Onlar sık sık 
görülmedikleri halde, bizleri gözetirler—
bizi sakınır ve tehlikeden korurlar. Onla-
rın bize verdikleri hizmetten ötürü ne 



154

kazalardan ne de başka sorunlardan 
korunduğumuz hakkında hiç bilgimiz 
yoktur.

Buna karşın bize yardım etmek için gön-
derildiklerini biliyoruz, çünkü Kutsal Ki-
tap bize bunu söylüyor. İnanmamıza 
yardım etmek için örnekler verilmiştir. 
Pavlus bir meleğin kendisini ziyaret etti-
ğinden ve kendisinin de gemidekileri 
yaşayacakları konusunda cesaretlendir-
diğinden söz eder (Elçilerin İşleri 
27:22-25).

1.Krallar 19:5 bizlere, peygamber İlyas 
çok yorgun ve öleceğini düşündüğünde 
bir meleğin kendisine yiyecek getirdiğini 
söyler. Ve Elçi Petrus, müjdenin uğruna 
zulüm görürken bir melek onu hapis-
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haneden kurtardı (Elçilerin İşleri 12:7).

Melekler ister görünsünler ister görün-
mesinler, bize hizmet etmek üzere gön-
derildiklerini biliyoruz. Tanrı'nın kendi-
lerine söylediği her şeyi yapmaya hazır 
olduklarını bilmek bizler için çok rahat-
latıcıdır.

Öğrenmiş olduğumuz gibi, Tanrı'nın buy-
rukları dışında kendi başlarına hareket 
etmezler. Övgü de kabul etmezler. Elçi 
Yuhanna, meleğin kendisine verdiği me-
sajdan öylesine etkilenmişti ki, meleğin 
önünde yere kapanıp ona tapınmaya 
başladı. Ama melek onu durdurup, "Sa-
kın yapma!" dedi. "Ben de senin ve İsa'ya 
tanıklığını sürdüren kardeşlerin gibi bir 
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Tanrı kuluyum. Tanrı'ya tap!" (Vahiy 
19:10).

Meleklere tapınmamalıyız. Ama onları 
sevindirebilirsiniz. Eğer yaşamınızı Me-
sih'e verdinizse onlara şimdiden sevinç 
verdiniz. İsa, "Size şunu söyleyeyim, aynı 
şekilde Tanrı'nın melekleri de tövbe eden 
bir tek günahkâr için sevinç duyacaklar" 
demişti (Luka 15:10). Tanrı'nın çocuk-
larından biri olarak onların size sürekli 
olarak yardım edeceklerinden emin ola-
bilirsiniz.

İçindekilere...


