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RUH'LA DOLU 
YAŞAM

Ruh'la dolu yaşam, her imanlının hedefi 
olmalıdır. Tanrı'nın Ruhu'yla dolu olmak, 
her imanlının yaşantısında gerçekleşen 
bir başka adım ya da ilerleme olmalıdır. 
Ruh'la dolu yaşam, Rab'be tamamen 
kendini teslim etmiş ve adamış imanlı-
lar için bir yaşamdır.

İsa öğrencilerine, Babası'na gittiğinde 
kendilerine Tesellici olan Kutsal Ruh'u 
göndereceğine söz vermişti.

Baba'dan size göndereceğim Yardımcı, 
yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği 
zaman, bana tanıklık edecek (Yuhanna 
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15:26).

Kutsal Ruh'un gelişi, Pentikost Günü' 
nde gerçekleşti. Olayın öyküsü Elçilerin 
İşleri 2'de yer alır. O zamandan beri her 
imanlının Ruh'la dolu bir yaşam sürmesi 
mümkün kılınmıştır.

Bu derste, Ruh'la dolu bir yaşama sahip 
olmanın ne anlama geldiğini öğrenece-
ğiz. Ayrıca, Kutsal Ruh'la dolu olmakla 
gelen ödül hakkında da bir şeyler öğ-
reneceğiz.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz

* Ruh'la Dolu Olmak
* Ruh Tarafından Desteklenip Korunmak
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RUH'LA DOLU OLMAK

Efesliler 5:18 bize, "Ruh'la dolu olun" şek-
linde talimat verir. Bu, kişi yeniden doğ-
muş bir imanlıysa ve Kutsal Ruh'la vaf-
tiz olmuşsa gerçekleşebilir. İsa, Kutsal 
Ruh'la vaftiz olma sözünü, öğrencilerinin 
yaşayacağı çok güzel bir ruhsal deneyi-
mi anlatmak için kullandı. Elçilerin İşleri 
1:5'te, "Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, 
ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh'la 
vaftiz edileceksiniz" dedi.

İmanlılar olarak, imanla bekleyen, Tanrı' 
ya teşekkür edip O'nu öven ilk öğrenciler 
gibi bizler de, Kutsal Ruh'la vaftiz olabili-
riz. İsa'nın "Ben de Babam’ın vaat ettiğini 
size göndereceğim. Ama siz, yücelerden 
gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte 
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kalın" dediğinde (Luka 24:49) verdiği tali-
matları yerine getirmişlerdi.

Kutsal Ruh'la dolduğumuzu bize bildiren 
yollardan biri, Tanrı'nın gücünün Penti-
kost Günü'nde imanlıların üzerine indiği 
gibi bizim de üzerimize ineceğidir. Kut-
sal Ruh bizim aracılığımızla öğrenme-
miş olduğumuz dillerde konuşacaktır. 
"İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la doldular, 
Ruh'un onları konuşturduğu başka dillerle 
konuşmaya başladılar" (Elçilerin İşleri 
2:4).

Ruh'la dolu bir yaşamın, buna uygun bir 
karakterle ya da "meyve" ile sonuçlan-
ması çok önemlidir. "Ruh'un ürünüyse 
sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, 
bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim-
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dir" (Galatyalılar 5:22).

Eğer Ruh'la dolduğumuzu düşünüyor 
ama bu özelliklere sahip olamıyorsak, 
dua ederek Rab'be başvurup O'na neyin 
yanlış gittiğini sormalıyız. Eğer bu özel-
liklere sahip değilsek, Kutsal Ruh'un bi-
zim içimizdeki ve bizim aracılığımızla 
gerçekleştirmeye çalıştığı işi engelleye-
biliriz. "Tanrı'nın Kutsal Ruhu'nu keder-
lendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh'la 
mühürlendiniz" (Efesliler 4:30).

Kutsal Ruh'la dolu olmayı,Tanrı'nın iste-
ğine uygun bir şekilde yaşayarak sürdü-
rebiliriz.

Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate 
götürür. Bunun yerine Ruh'la dolun. Birbiri-
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nize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söy-
leyin; yürekten Rab'be ezgiler, mezmurlar 
okuyun; durmadan, her şey için Rabbimiz 
İsa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya şükredin 
(Efesliler 5:18-20).

Bu ayetler, Ruh'ta yaşamak sözüyle ne-
lerin anlatılmak istendiğini bize bildirir-
ler. Kutsal Ruh'un yaşamlarımızda bize 
yol göstermesine izin verdiğimizde geli-
şip olgun imanlılar oluruz (Galatyalılar 
5:16). Kutsal Ruh bizleri canlı ve aktif 
tutar ve bizler de kendimizi kuvvetli ve 
Rab'bin işini yapmaya hazır hissederiz. 
Bu düşünce 2.Korintliler 4:16'da dile ge-
tirilmiştir: "Her ne kadar dış varlığımız 
harap oluyorsa da, iç varlığımız günden 
güne yenileniyor."
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RUH TARAFINDAN DESTEKLENİP 
KORUNMAK

Kutsal Ruh, Yardımcımız olmak üzere 
gönderilmiştir. Unvanlarından bir tanesi, 
Tesellici'dir. Birisibizi teselli ettiğinde 
yaşamlarımızı daha kolay kılar. Baskı 
altında olduğumuzda bizi destekler. Ruh 
tarafından desteklendiğimizi söylediği-
mizde söylemek istediğimiz budur.

Kutsal Ruh bizleri destekleyip korur. 
İmanlılar olarak gelişimimizin her yö-
nünde bize yardımcı olur. Kutsal Ruh, 
dua yaşamımızda bize yardımcı olur. 
"Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde 
bize yardım eder. Ne için dua etmemiz 
gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, 
sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için 
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aracılık eder" (Romalılar 8:26).

Kutsal Ruh aynı zamanda bize yol gös-
terir. Romalılar 8:14, "Tanrı'nın Ruhu'yla 
yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır" 
der.

Kutsal Ruh, Gerçeğin Ruhu'dur ve bizleri 
bütün gerçeğe götüren Öğretmen ve Yol 
Gösterici'dir. "Ama Baba'nın benim adımla 
göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her 
şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size 
hatırlatacak" (Yuhanna 14:26). "Ne var ki 
O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm 
gerçeğe yöneltecek" (Yuhanna 16:13).

Ruh'la dolu yaşamın sonuçları arasında, 
Kutsal Ruh'un bize getirdiği armağanlar 
vardır. Bu armağanlar, Tanrı için olan işi-
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mizi kolaylaştıran ve bizleri hiç olama-
yacağımız kadar etkin hale getiren araç-
lar durumuna gelebilirler. Armağanların 
ilkelerinden biri de Mesih’e olan hizmeti-
miz için güçtür.

Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç ala-
caksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve 
Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağın-
da benim tanıklarım olacaksınız (Elçilerin 
İşleri 1:8).

Kutsal Ruh, Mesih’e olan hizmetimiz 
için özel olarak sağlanan armağanlarını 
bize verir. "Çeşitli ruhsal armağanlar var-
dır, ama Ruh birdir" (1.Korintliler 12:4). 
1.Korintliler 12:8-11'de listelenen Ruh'un 
armağanları şunlardır: Bilgece konuşma 
yeteneği, bilgi iletme yeteneği, iman, 
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hastaları iyileştirme gücü, mucizeler 
yapma olanakları, peygamberlikte 
bulunma, ruhları ayırt etme, çeşitli dil-
lerle konuşma, bu dilleri çevirme yete-
neği. Tanrı'nın Ruhu aracılığıyla bize 
vermeyi istediği başka armağanlar ve 
yetenekler daha vardır.

Tanrı'nın bize bağışladığı lütfa göre, ayrı 
ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin 
armağanı peygamberlikse, imanı oranında 
peygamberlik etsin. Hizmetse, hizmet et-
sin. Öğretmekse, öğretsin. Öğüt veren, 
öğütte bulunsun. Bağışta bulunan, bunu 
cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle yönet-
sin. Merhamet eden, bunu güler yüzle 
yapsın (Romalılar 12:6-8).

Kutsal Ruh, Tanrı'nın çocuklarına aynı 
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zamanda bereketler ve yücelik de verir.

Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, 
Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık 
eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı za-
manda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yücel-
tilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyor-
sak, Tanrı'nın mirasçılarıyız, Mesih'le ortak 
mirasçılarız (Romalılar 8:16-17).

Kutsal Ruh'un harikulade bir şekilde dö-
külüşü, geçmişte olduğu gibi günümüz-
de de gerçekleşir. Tanrı milyonlarca 
imanlıyı Kutsal Ruh'ta vaftiz etmiştir. 
Bunun devam etmesi için dua edelim. 
Vaiziniz ve bütün üyelerin Tanrı'nın Ru-
hu'yla dolmaları ve Tanrı tarafından 
kullanılmalan için ve kiliseniz için dua 
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edin.

Sorunlar, açlık, zorluklar, zulüm, fakirlik 
ya da ölüm korkusu çeksek bile bizi 
güçlendirip koruyacak olan işte bu Ruh' 
tur. "...Bizi sevenin aracılığıyla bu durum-
ların hepsinde galiplerden üstünüz" 
(Romalılar 8:37).

Şimdi ÜNİTE İKİ bilginizi 
test etmeye hazırsınız. 

İçindekilere...


