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Kutsal Ruh ile dolu olmak
Bunu nasıl tecrübe ediyorsunuz?
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Ek olaylar içeren yeni standart baskı

Mutlu ve dolu bir yaşam, heyecan verici tecrübelerle 
dolu keyifli bir iman hayatı ister misiniz?
Cevabınız evet ise, o zaman bu kitap tam size göre. İnsanlar bu kitabı 
okuyarak iman hayatlarında nasıl olumlu değişiklikler yaşadıklarına dair 
500'den fazla tecrübeyi benimle paylaştılar. Bu nedenle, bu yeni standart 
baskıya daha fazla bilgi eklenmiştir. Onlar bizlere, Kişisel Uyanışa Giden 
Adımlar’a nasıl götürebileceğini gösteriyorlar:

  İsa'nın bize sunduğu tüm armağanların en değerli olan Kutsal Ruh’u 
tanımak

  Ruhsal durumumuzla ilgili olarak uygun bir öz değerlendirme

  Cazip bir ruhsal yaşama ve kurtuluşun kesinliğine götüren iki basit 
adımı anlayın.

  Kutsal Ruh'un gücünde ve rehberliğinde bir yaşamın büyük yararını ve 
O olmadan ne tür kayıplara uğradığımızı bilin.

  Sözlü dualarımızın bambaşka bir niteliğe sahip olduğunun farkına var-
mak. Daha sonra daha coşkuyla, güvenle ve daha derinlikle dua ederiz 
ve böyle bir duadan sonra Kutsal Ruh'u aldığımızdan emin olabiliriz.

  Büyük sevinçleri, onları kitabın tanığı ve dağıtıcısı olmalarına sebep 
oldu.

Tanrı hayatınızda büyük bir fark yaratmak istiyor. Tanrı için çalışırsanız 
veya harika Rab’bimiz sizin aracılığınızla çalışabilirse bu çok önemli bir 
fark yaratır. İsa sizinle yakın bir ilişki kurmak istiyor ve sizin aracılığınızla 
başkalarına daha yakın olmak istiyor. Büyük bereketler ve sevinç, kitabı 
defalarca yeniden okumaktan gelir. Önerileri altı hafta boyunca (3 x 14 
gün) çalışın ve uygulayın ve Tanrı'nın hayatınızda neler başardığını hayret-
ler içinde izleyin.

Mini Seri
Kişisel Uyanışa Giden Adımlar

No.1
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Şu anda Kaliforniya'da iki kilisede pastörlük yapıyorum. Materyalinizle ilk 
olarak ha¯alık podcast'inde Pastör Dwight Nelson'ı [aşağıya bakın] dinleye-
rek temasa geçtim. İlk başta ruhumu tamamen etkiledi. Daha önce diğer Kut-
sal Ruh materyallerini duymuştum ama bakarsanız pek umursamamıştım. 
Kesinlikle inanıyorum ki, bazı nedenlerden dolayı, Kutsal Ruh ile daha fazla 
insana ulaşmak için Tanrı şimdiki zamanı seçti ve sizin emeklerinizle bunu 
bulduğum için çok mutluyum.

Size bir tanıklık sunabilirim. Tam ilk bölümde, zihnimizi durmaya ve 
yeniden düşünmeye zorlayan çok güçlü gerçeklere basit bir şekilde ma-
ruz kalıyoruz ve birden çok kez okuma süreci gerçekten çok etkilidir. Kitap 
hakkında konuştuğum, tartıştığım ve vaaz ettiğim herkese, Kutsal Ruh konusu 
tekrar tekrar daha etkili ve çekici hale geliyor. Sanki bunu ilk kez duyuyoruz 
gibi. Ben bunu bizzat kendim görebiliyorum. İçinde işlenen konuyla ilgili en az 
3 vaaz vermeden önce ilk bölümden çıkamadım. Nasıl daha iyi açıklayacağımı 
bilmiyordum ama kitabı okumayı bırakamadım ve bunun sonuçları kilisele-
rimde hissedildi. Sesimi insanlara duyurabildim ve geçen yıl ilçem önemli bir 
büyüme gösterdi. Tüm bunları Tanrı'ya ve üyelerimizdeki Kutsal Ruh'un güç-
lendirilmesine atfediyorum. Bu yeni yılda daha fazlasını arıyoruz!

Alıntı D.R. Ocak 2018

Andrews Üniversitesi - Öncü Pastör Öncü Anma Kilisesi'nden Pastör Dwight Nelson, bu küçük 
kitabın [Kişisel Uyanışın Adımları] “Ruhunu tamamen değiştirdiğini söyledi. Ben de senin için 
aynısını yapmak istiyorum ”. 
Bir dizi vaaz verdi:
"Ground Zero ve Yeni Reform: Kutsal Ruh ile nasıl va�iz olunur?" "Kişisel Uyanışın Adımları " dan 
alıntı yaptı ve tavsiye etti. Bu, 4.000 indirmeye ve birkaç bin kitap sipariş edilmesine yol açtı. Bu 
vaazlara ve bloguna bağlantı: https://www.pmchurch.tv/sermons (2 Eylül, 9 Eylül, 23 Eylül)
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BEREKETLİ YAŞAM
İsa:
“…Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir…” 
Yuhanna 15:5

İsa Mesih’de nasıl kalabiliriz?
İsa bizi kendisine davet eder: Bana gelin! (Matta 11:28)  İsa’ya kim gelirse 
ayrıca O’nda kalmaya da davet edilir. (Yuhanna 15:4) 

“Bende kal ve ben de sende.”
“İsa’da kalmanın“ anlamı:
• O’nun Ruhu'nu sürekli bir kabul ediş
• O’nun hizmetine şartsız teslim
• olan bir hayat.” Sevgi Öğretmeni sayfa 676.2

Bu açıklama gerçekten benim gözlerimi açtı ve Tanrı ile yolumda bana net-
lik verdi. Benim için bu mutlu bir Hristiyan yaşamının sırrı budur. (Yuhanna 
15:11)  Ayrıca bunun sevinç dolu ve yerine getirilmiş hayat yolları göster-
mesi benim duam ve özel dileğim. Bu sözler Kişisel Uyanışa Giden Adımlar
serisindeki üç fasikülün temelidir.

Kişisel Uyanışına Giden Adımlar 
serisindeki bu üç fasikülün bağlantısı nedir?

No.1 Kişisel Uyanışa Giden Adımlar
Kutsal Ruh ile dolu olma...
Bunu nasıl deneyimlersin?
Bu, sürekli isteme ve O’nun Ruh’unu kabul etme hakkındadır.

No.2 İsa Mesih’in tarafında Kalmak... 
Bunu nasıl yapabiliriz?
Bu konu, İsa Mesih’e şartsız teslim olunan bir hayat hakkındadır.

No.3 İsa Mesih ile Ruh’la dolu olan Hizmetkârlar...
Nasıl Ruh’la dolmuş bir hizmetkâr olabilirsin?

  Bu konu, O’nun hizmetine tüm görkemli sonuçlarıyla şartsız teslim 
olma hakkındadır.

Teşvik
Deneyimler göstermiştir ki bu değerli hakikatlerin araştırılması özellikle 
bereketlenmiştir. Kişisel çalışmayı takip ederken günde iki kez ortak bir 
tapınma yapılır. Çi¶ler için çi¶ nimet vardır! (Diğerleri ile belki telefon, 
Skype aracılığıyla) Ayrıca bir grupta günlük ya da ha¶alık sohbet ve dua çok 
aydınlatıcıdır.
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RAB’BİMİZ
EMRİ VERDİ

KENDİNİZİ
SÜREKLİ VE

TEKRAR TEKRAR
RUHLA DOLDURUN

SPR TR.indd   7 19/07/2021   6:21 PM



8

G İ R İ Ş

KİŞİSEL UYANIŞA GİDEN 
ADIMLAR

Kutsal Ruh’la dolu olmak

eden b rdenb re e y un b r 
şe lde Kutsal u ta  aşa  

eseles  le eş ul ldu ?

14 Ağustos 2011’de, İsviçre’nin Bernese Dağlık Bölgesi’ndeki Kan-
dergrund’dayken önemli bir bağlantı benim için çok açık hale geldi. Gençli-
ğimizin bir kısmını neden heba ettiğimize dair ruhsal bir nedeni fark ettim. 
Şok olmuştum. Çocuklarımı ve torunlarımı düşündüm. O zamandan beri bu 
konuyla yoğun bir şekilde uğraşıyorum.

Şimdi aynı ruhsal nedenin birçok sorunumuzun arkasında olduğuna 
inanıyorum; özellikle, kişisel problemler, evliliklerde ve ailelerde, yerel 
kiliselerde ve dünya çapındaki kiliselerde bu sorunu görebiliriz. Bu 
sorun: Kutsal Ruh’un eksikliğidir.

Eğer sebep buysa, bu sorunu acilen ele almalıyız. Sebep ortadan kaldı-
rılabilir veya önemli ölçüde azaltılabilirse, o zaman birçok problem çözüle-
cektir.

Dün 1Dün 1Dün 1

GİRİŞ KİŞİSEL UYANIŞA GİDEN ADIMLAR
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BU EKSİKLİK HAKKINDA BAŞKALARININ
SÖYLEDİĞİ SÖZLER:

▶ EMIL BRUNNER: Protestan reformcu ilahiyatçı, “Kutsal Ruh, her zaman 
teolojinin üvey çocuğu olmuştur.”1

▶ D. MARTİN LLOYD-JONES: “Eğer dürüstçe fikrimi söylersem, Kutsal 
Ruh’un önemi hakkında geçmişte ya da şimdiki zamanda bu kadar ihmal 
edilen Kutsal Kitap inancına dair bir konu yoktur…. Müjdecililiğin zayıflığı-
nın sebebinin bu olduğuna eminim.”2

▶ LEROY E. FROOM: “Kutsal Ruh’un eksikliğinin en kötü sorunumuz oldu-
ğuna ikna oldum.”3

▶ DWIGHT NELSON: “Kilisemiz tükenme noktasına gelinceye kadar takdire 
şayan biçimler, planlar ve programlar geliştirdi, ancak birçoğumuz yöne-
ticileri ve liderleri saran ruhsal bitişimizi [Kutsal Ruh’un eksikliğini] kabul 
etmediğimiz sürece, Pro Forma-Hristiyanlığımızdan asla kurtulamayız.”4

İlk olarak bu eksikliğin ortadan kalktığı yerlerde yetişen meyvelere bak-
mak istiyoruz. Sonra İsa’nın Kutsal Ruh hakkında verdiği bazı tavsiyelere 
bakmak istiyoruz.

BENİM DİLEĞİM ŞUDUR Kİ

Kutsal Ruh’ta yaşayan her insanın ruhun doluluğunu elde etmesini diliyo-
rum. Kutsal Ruh’la yaşamamış ya da sadece Kutsal Ruh‘la yetersiz yaşamış 
olanlar için umarım bu yerine getirilmiş ve başarılı bir hayatın başlangıcı 
olur.

1 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes, (Lüneburg, 1999), Cover
2 D. Martin Lloyd-Jones, Vollmacht, Telos-Taschenbuch Nr. 385, Marburg 1984, p. 72
3 E.G. White, The Coming of the Comforter (Hagerstown, 1949), p. 94
4 Editor Helmut Haubeil, Missionsbrief Nr. 34 (Bad Aibling, 2011), Seite 3
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Ö N S Ö Z

SONUÇLARI
ÇOĞALTMAK

derler e elece  l derler n

Sevgili lider,
Bölgenizin ruhsal ve sayısal olarak büyümesini istiyor musunuz? Sence bu 
bugün gerçekten mümkün mü? Evet, kesinlikle mümkün. Peki ama nasıl?

‘Güçle kuvvetle değil, ancak benim Ruhum’la başaracaksın’ diyor. 
Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB. (Zekeriya 4:6)

Peki bu nasıl olacak? Sanırım hepimiz burada bunu öğrenmemiz gerekiyor. 
Başkalarının deneyimlerinden anlattıklarıyla da öğrenmek ister misiniz? 
Rab bize Ruh’u aracılığıyla yolu göstersin.

“Kişisel Uyanışa Giden Adımlar” adıyla paylaşılan deneyimler, bu kitap-
çığın değerli yardımları olabileceğini gösteriyor. Ancak ruhsal ve rakamsal 
gelişim, bir kitapçığı bir kez okumaktan veya dağıtmaktan daha fazlasını 
gerektirir. Kalbinizin de bu yola katılımına ihtiyacı vardır. Şunu söylemek-
ten çekinmiyorum: Bölgeniz yalnızca sizin gittiğiniz kadar yol katedecektir. 
Kişi öncesinden yola çıkmadığı sürece kimse bir başkasına rehberlik ede-
mez. Hayatlarımız, dualarımız, tanıklıklarımız, konuşmalarımız, etkimiz ve 
vaazlarımız Tanrı tarafından kullanılacaktır. Aslında, çoklu okuma bir anah-
tar gibi görünüyor: Eğitim araştırması, hayatımız için böylesine önemli bir 
temayı iyice anlamadan altı ila on kez okumamız gerektiğini göstermiştir. 
En az bir kez deneyin. Sonuç sizi ikna edecektir.

ÖNSÖZ SONUÇLARI ÇOĞALTMAK
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TANIKLIKLAR

Şu anda emekli olan bir pastör ve bir Topluluk/Union Liderinin tanıklık-
ları:
1.Tanıklık: … “Kişisel Uyanışa Giden Adımlar” kitabınızı üç kez okudum. 
Dua hakkında bu kadar yeni içgörüler bulacağımı hiç düşünmemiştim. 
Dua, sizin açıkladığınız gibi Tanrı'nın vaatlerine dayanır. O zamandan beri, 
Tanrı hayatımda mümkün olduğunu hiç düşünmediğim zaferler kazandı.  
Bir kamp toplantısına vaaz vermeye davet edildim. Kitabınız bana seçmem 
gereken konuyu verdi. 26 Haziran 2017 - F.S. Kısaltılmış

2.Tanıklık: ... Kitabınızı okumaya başladığımdan (kitaptaki öğütleri dinleye-
rek altı defa okudum) ve vaatlerle dua etmeyi öğrendiğimden beri hayatım 
değişti. … Rab, en büyük ihtiyacımız olan Tanrı'nın Ruhu'nun ferahlatıcı 
etkisi hakkında kamp toplantısı için bir vaaz hazırlamam için bana reh-
berlik etti. Hizmete adadığım tüm yıllar boyunca, Kutsal Ruh'un gücünün 
o oditoryumdaki 3000 kişi arasında olduğu gibi insanlar arasında hareket 
ettiğini hiç hissetmedim. -Karım bende tam bir değişim fark etti. Ben bile 
kendime şaşırıyorum. 25 Temmuz 2017 - F.S. kısaltılmış
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40 günlük Konsept―17'den 65'e çıkan üye sayısı 
Almanya'nın Köln-Kalk kentindeki küçük kilisenin 17 Alman, İspanyol ve 
Portekizli üyesi vardı. Papaz J. Lotze, onları 40 günlük dua programını ger-
çekleştirmeye davet etti. 40 Günlük Kitabı ikişerli gruplar halinde çalıştılar, 
her biri kaybolmuş beş kişi için günlük dua ettiler ve onlarla kişisel temas 
kurdular. 40. günde bir ziyaretçileri Şabat günü geldi ve bundan sonra 14 
günlük bir müjdecilik seferberliği oldu. Kısa sürede 13 kişiyi va¶iz ettiler. 40 
Günlük dua programı birkaç kez tekrarladılar ve 4 yıl içinde 65 üyeye ulaş-
tılar. (40 Günlük program için 40 Günlük Dua kitaplara bakın ve Köln’deki 
deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için "Deneyimler" No. 19'a 
gidin.)

Lugano, İsviçre'nin İtalyanca konuşulan bölgesi – Laik bölge: Pastör Matt-
hias Maag, Dennis Smith'in 40 Günlük Dua kitaplarıyla Güney Afrika'da müj-
deci olarak mükemmel deneyimler yaşadı. İsviçre'ye döndüğünde hemen 
bu programa başladı. İlk yıl 15 va¶iz oldu [bu bölgede çok sıra dışı bir şey]. 
Bir kadın kilisenin 15 yıldır düzenli ziyaretçisiydi. 40 Gün sonunda va¶iz 
olmaya karar verdi.

Gençlik
Benim adım Alina van Rensburg ve Güney Queensland Konferansı'nın Genç 
Yetişkin Direktörüyüm [Avustralya'da 12.200 üyesi vardır]. Bu yılın başında 
genç bir hanımefendi benimle Kişisel Uyanışa Giden Adımlar'ı paylaştı ve 
buna çok şaşırdım. Tanrı'nın kocamın ve kendimin kalplerine yerleştir-
diği bu güzel konsepti arıyor: Kutsal Ruh'la dolmak! Size pek çok hikaye 
anlatabilirdim, ama özünde, bu küçük kitap bizi çok mutlu etti! Greg Pratt 
[Öğrenci ve Ruhsal Gelişim Direktörü SQC], bu yılın başlarındaki liderlik top-
lantılarımızda tüm genç yetişkin liderlerime dağıttığım fazladan 300 baskıyı 
aldı ve tepkiler kesinlikle inanılmaz oldu. - Şimdi bu yıl Big Camp'teki genç 
yetişkinlerime Life Group Seansları sırasında çalışmaları için fazladan 150 
baskı vermek istiyorum.

Duyma engelliler kitapçığı üç kez okudular. Sonra deneyimlerini diğer 
işitme engelli kişilerle paylaştılar. Sonuç: Mart 2017'de 25 duyma engelli 
insanı va¶iz ettik.

Mahkûmlar―Kitapçığı Mpimba Cezaevi'ndeki kilise üyelerimize dağıttık. 
Kutsal Ruh tarafından yönlendirildiler ve inançlarını paylaşmaya başladılar. 

ÖNSÖZ SONUÇLARI ÇOĞALTMAK
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Bu son Şabat, 21 tutuklu va¶iz edildi ve 35'i va¶iz için hazırlanıyor. Bu Kişi-
sel Uyanışa Giden Adımlar kitapçığının meyvesidir. Kısaltılmış

Çalışma Dönemi/Dua Ha¥ası―Burundi Birliği, Kasım 2017'de 130.000 
üyesi için tekrar Kişisel Uyanışa Giden Adımlar'ı kullanarak dua etti. Sekre-
terimizin bu konudaki vaazları her akşam Adv.radyo’da.

Öğrenciler―Andrews Üniversitesi'nin Önde Gelen pastörlerinden olan pas-
tör Dwight Nelson, bu küçük kitabın “benliğini değiştirdiğini” söyledi. Ben 
de sizler için aynısını yapmak istiyorum. ” 2 Eylül 2017'de üç vaazlık bir dizi 
başlattı: "Ground Zero ve Yeni Reform: Kutsal Ruh ile nasıl va¶iz olunur?" 
Kişisel Uyanışa Giden Adımlar dan alıntı yaptı ve herkese tavsiye etti. Bu, 
4.000 indirmeye ve binlerce kitapçık sipariş edilmesine yol açtı. Bu vaazlara 
ve blogu için bağlantı: https://www.pmchurch.tv/sermons

Harika bir fikir/ABD
Dün Dwight Nelson'ın vaaz serisini dinledim. Bu Şabat'ta kiliseme “Kişisel 
Uyanışa Giden Adımlar” kitabını tanıtırken, onun kitapla ilgili ifadesinin 
biraz ilgi uyandırması umuduyla ilk 5 dakikayı oynayacağım. Yemekten 
sonra, pastörümün izniyle, ilgililere vaazın geri kalanını göstereceğiz! D.W.

Müjdecilik
Dwight Nelson, 11 Ekim 2017 tarihli blogunda yazıyor (kısaltıldı ve düzen-
lendi)
Doksan bir “misafir” (onlara dedikleri gibi), her gece doksan dakikalık prog-
rama Zagreb Adventistleri ile katıldı. … Kişisel bir not olarak ve aracı duala-
rınız için minnettarlık duyarak tanıklık etmeliyim ki, müjdeciliğe dahil oldu-
ğum onca yıldır Zagreb'de buna benzer bir halk müjdecilik vaazı deneyimi 
yaşamadım. Buradaki Pioneer'deki pastörlere söylediğim gibi, bunun Kut-
sal Ruh'un uyumlu duaya yanıt olarak o şehirde gece gündüz yaptığı büyük 
uğraşların meyvesi olduğundan kesinlikle eminim. Size hatırlatırım, çoğu-
muz Eylül ayında Kutsal Ruh'un günlük va¶izi için Tanrı'yı   aramaya baş-
ladık (Mesih'in bizi Luka 11: 13'te yapmaya davet ettiği gibi). Bu nedenle, 
Zagreb'de şahsen yaşadığım ve şahit olduğum şeyi O'nun doğrudan çalış-
masına atfedebilirim. Kimse benim hakkımda hiçbir şey söylemiyor ama 
İsa'nın vaadinin doğruluğu hakkında her şeyi söylüyorlar. Ama Kutsal Ruh 
üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve Samiri-
ye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.” (Elçilerin 
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İşleri 1: 8) Öyleyse ne yaparsak yapalım, her sabah Tanrı'nın Ruhu'nun taze, 
güçlendirici va¶izini arayışımızdan vazgeçmeyelim.

Uzlaşma
Bireylerin ve ailelerin çok iyi deneyimleri vardır (bkz. Deneyim no. 2/17; 
3/31; 3 /, 35; 3/40; 4/52; 4/56;). Tüm kiliselerin gerginlikler, kavgalar, bölün-
meler, zarar görmeler, aÃetmede zorluklar, duygusal patlamalar ve kişisel 
saldırılardan sevgi, barışçıl bir şekilde aÃetmeye meyil ve uzlaşmaya kadar 
giden deneyimlerini görebilirsiniz (deneyim no. 1/10; 7/84).

Genç Anne - Çocuklar (ABD)
Doğrusu, üç küçük çocuğu yetiştirirken büyük bir sorumluluk hissediyorum. 
Sahip olduğum tek umudum, Kutsal Ruh'tan her gün bana sahip olmasını 
istemek. Kitabınızı okuduğumdan beri, çocuklarımın davranışlarında ne 
kadar büyük bir fark yarattığını gördüm. Hayal edemediğim ve sınırlarımı 
zorlayan bir sabrım var, hayal kırıklığına uğrayacağım yerde sevgi ve şefkat 
var ve artık çok daha anlayışlılar. Kesinlikle gelişiyoruz ve olgunlaşıyoruz. 
İsa'nın bende nasıl yaşayabileceğinin basit gerçeğini anladığım için min-
nettarım! D.W.

“İlgi nasıl artırılır?” Bu menü noktasının altında değerli öneriler bulacak-
sınız. Başlaması çok kolay olan bir şey, “Koordineli Okuma” önerisidir. 
En güçlü teşvik, bir “seminer” düzenlemektir. Kendiniz konuşabilir veya 
bir konuk konuşmacınız olabilir (veya bir videoyu kullanabilirsiniz; yal-
nızca belirli dillerde mevcuttur.) Seminerden önce veya sonra “Koordineli 
Okuma” varsa, yine de seminer deneyiminizi geliştirebilirsiniz.

İsteğim: Bir kardeş olarak size tavsiye verebilir miyim? Size yakın olan 
biriyle birkaç kez dua edin ve kitapçığı okuyun. Bu, grubunuzdaki, kiliseniz-
deki veya bölgenizdeki ilerlemeyi önemli ölçüde etkileyecektir.

Sonraki adım, içyüzünüzü ve deneyimlerinizi pastörler, ihtiyarlar ve diğer 
kilit üyelerle paylaşmak olabilir mi? Yüreklerinize ulaşmak çok önemlidir. 
Etiyopya bu şekilde başladı. Temmuz 2017'de 500 pastör, bir uyanış ha¶a-
sının sonunda Amharca'da kitapçığı aldı. - Kuzey Filipinler Birliği'nde kitap-
çık, 2017 yılının Haziran ayında Filipinli bir dua konferansında 1500 ihtiyara 
sunuldu.

ÖNSÖZ SONUÇLARI ÇOĞALTMAK
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Deneyimler 
Şahsen yaşadığınız ve bizim yazılarımızdaki tanıklıkları paylaşacak mısı-
nız? Onlarda gerçekten büyük ilham vardır. Gerekirse, tanıklıklar www.
steps-to-personal-revival.info/ “ Testimonies” adresinden de paylaşabilir.

Sevgili Lider!
Kutsal Ruh'ta büyüyelim. Rab kendisi bu emri verdi:
“Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh’la 
dolun” (Efesliler 5:18)
İçimizdeki Mesih ve Kutsal Ruh bizi “müjdelerin müjdecisi” yapar (Yeşaya 40: 
9). İsa'nın yeryüzündeki son sözlerini unutmayın:
“Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahu-
diye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksı-
nız.” (Elçilerin İşleri 1:8)

İsa Mesih'teki Kardeşiniz
Helmut Haubeil
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16 1. BÖLÜM İSA'NIN EN DEĞERLİ ARMAĞANI

1 .  B Ö L Ü M

İSA'NIN EN DEĞERLİ 
ARMAĞANI

sa Kutsal u  a ında ne rett ?
sa nın en ü lü esa ından aberdar ısınız?

İLK KİŞİSEL TANIKLIKLARDAN BİRKAÇI:

“İlk aşkımıza” geri dönelim: Bir kız kardeş bana şunları yazdı: Arkadaşım ve 
ben şu anda Kişisel Uyanışa Giden Adımlar kitapçığıyla dönüşümlü olarak 
“40 Günlük Dua” kitabını üçüncü kez çalışıyoruz. Bunu keşfetmeden önce, 
iman deneyimimiz ve dua yaşamımız olması gerektiği gibi değildi. Yeniden 
“ilk ilk dostumuzu” bulmayı istedik. Onu bulduk! Tanrı'ya tüm kalbimizle 
şükrediyoruz. Sevgi dolu Tanrımızın dualara cevap vermesi ve Ruhu'nun 
bizler ve için dua ettiğimiz insanlar üzerinde nasıl çalıştığını açıklaması çok 
harikadır. İsa hayatımıza girdi: Başka bir kişi bu kitaplar hakkında şunları 
yazdı: “… hayatımda büyük ve uzun zamandır beklenen bir nimet haline 
geldiler. Tıpkı diğer birçok kilise mensubunun ve kilisemizden bir kız karde-
şin deneyimlediği gibi, iman deneyimimizde her zaman bir şeyler eksikti ve 
şimdi İsa'nın hayatımıza nasıl girdiğini ve bizi nasıl değiştirmeye başladığını 
deneyimleme ayrıcalığına sahip olduk. Hâlâ üzerimizde çalışıyor ve adım 
adım bizi O'na yaklaştırıyor. " S.K.

İsa'nın öğrencileri kendilerine şu soruyu sordular mı: Rab İsa nasıl bu 
kadar büyük bir etkiye sahip olabilir? Bu O’nun dua hayatıyla bağlantılı 

Dün 2Dün 2Dün 2
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mıydı? Bu yüzden O'na sordular: "Rab, bize nasıl dua edeceğimizi öğret." 
İsa onların isteklerine cevap verdi.

Luka 11: 1-13'teki dua dersi üç bölümden oluşuyor: Rab'bin Duası, gece 
yarısı gelen arkadaşın benzetmesi ve bir doruk noktası olarak Kutsal Ruh'un 
sürekli isteği.

Bu meselde (5-8. Ayetler) ziyaretçiler akşam geç saatlerde bir adamın 
evine varır ve onlara hizmet edebileceği hiçbir şeyi yoktur. İhtiyacını karşı-
lamak için hemen komşusunun yanına gider. Ona “hiçbir şeyi olmadığını” 
söyler ve ekmek ister ve ekmeği alana kadar sormaya devam eder. Şimdi 
kendisi ve ziyaretçileri için ekmek, yaşam ekmeği var. Kendisi için bir şeyi 
var ve şimdi paylaşabileceği konumda.

Şimdi İsa bu benzetmeyi Kutsal Ruh'un talebiyle bağdaştırıyor: "Bu 
yüzden size söylüyorum, isteyin, size verilecektir." (Luka 11: 9) Sonra şöyle 
devam eder:

İSA'NIN ÖZEL ÇAĞRISI: BU NEDENLE
KUTSAL RUH'U İSTEYİN

İsa'nın bize kesin olarak Kutsal Ruh'u istememizi emrettiği belirli bir Kutsal 
Kitap parçası vardır. İsa'nın bizi bu kadar sevgiyle bir şeyi yüreğe almamız 
için teşvik ettiği başka bir olayı ben bilmiyorum. Bu ayetler Luka 11'deki 
dua dersinde bulunur. Orada Kutsal Ruh'u istememiz gerektiğini 10 kez vur-
guladı. Luka 11: 9-13:

“Ben size şunu söyleyeyim: Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksı-
nız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı 
çalana açılır. “Aranızda hangi baba, ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da 
balık isterse balık yerine yılan verir? Ya da yumurta isterse ona akrep verir? 
Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar ver-
meyi biliyorsanız, gökteki Baba’nın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh’u 
vereceği çok daha kesin değil mi?”

Bu birkaç ayette İsa "istemek" fiilini altı kez kullandı; daha sonra “iste” 
kelimesi karşımıza çıktı ve onu iki kez “ara” ile vurguladı ve iki kez daha 
“kapıyı çalın” kelimesi ile yapmamız gerekeni gösterdi.

Bu bizlere Kutsal Ruh'la doldurulmak için harekete geçmemiz gerektiğini 
bize açıkça göstermiyor mu? ‘İstemek’ fiili Yunanca'da sürekli bir zamanı 
sembol eden kipte kullanılır. Bu, yalnızca bir kez istemeyeceğimizi, sürekli 
isteyeceğimiz anlamına gelir. Burada İsa sadece bir aciliyet yapmakla 
kalmıyor, aynı zamanda bizden bunu sürekli olarak yapmamızı bekliyor. 
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18 1. BÖLÜM İSA'NIN EN DEĞERLİ ARMAĞANI

Kuşkusuz, Kutsal Ruh'a olan arzumuzu da bu yürekten davetle uyandırmak 
istiyor. Bu acil davet bize, Kutsal Ruh'un sürekli olarak va¶izini istememe-
miz, İsa Mesih’e göre önemli bir şeyin eksik olduğunu gösterir. Kutsal Ruh'a 
kesinlikle ihtiyacımız olduğu gerçeğine açıkça dikkatimizi çekiyordu. Bu 
şekilde Kutsal Ruh'un zengin nimetlerini sürekli olarak almamızı istiyor.

Mesih’in Örnek Dersleri’nde şöyle yazar: Allah, “Bir kez isteyin, alacak-
sınız.” demez. Bizleri istemeye davet ediyor. Yılmadan dua etmeye devam 
edin. Israrlı istek, isteyen kişinin daha samimi bir tavır içine sokar ve ona, 
istediği şeyleri alma arzusunu artırır ”.5

İsa daha sonra, günahkârlar için hayal bile edilemeyecek davranış-
ları gösteren üç örnek verdi. Göklerdeki Babamızın, O’ndan istediğimizde 
Kutsal Ruh'u vermemesinin asla düşünülemez olduğunu bize göstermek 
istedi. İsa, uygun şekilde istediğimizde Kutsal Ruh'u alacağımızdan emin 
olmamızı istiyor. Bu vaat ve diğer vaatlerle, imanla sorabilir ve talep ettiği-
mizi zaten aldığımızı bilebiliriz. (1.Yuhanna 5: 14-15; 5. bölümde daha fazla 
bilgiye ulaşabilirsiniz.)

Bu özel davet bize, Kutsal Ruh'u ısrarla istemediğimizde, İsa'ya göre 
önemli bir şeyin eksik olduğunu gösterir. Kutsal Ruh'a kesinlikle ihtiyacımız 
olduğumuza dikkat çekiyor. Kutsal Ruh'un zengin bereketlerini sürekli ola-
rak deneyimlememizi istiyor.

Dua konusundaki dersinin bu kısmı benzersiz bir süreçtir. Kutsal Ruh, 
Tanrı'nın en büyük armağanıdır; diğer tüm armağanları beraberinde geti-
ren bir armağandır. Bu, İsa'nın öğrencilerine verdiği armağanın ve sevgisi-
nin açık bir kanıtıydı. Sanırım böylesine değerli bir hediyenin rastgele birine 
verilmeyeceğini anlayabiliriz. Sadece bu armağanı arzulayan ve değerini 
bilenlere verilir.

O, hayatlarını İsa'ya teslim edenlere verilecek; sürekli bağlılık içinde 
yaşayanlara verilecektir. (Yuhanna 15: 4 5) Bağlılık şu şekilde ifade edilir:
▶ Tanrı için bir özlem (“Bir kimse susamışsa...” Yuhanna 7:37)
▶ Tanrı'ya güvenin (“Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman edenin...” 

Yuhanna 7:38)
▶ Tanrı'ya güvenmenin bir belirtisi olarak tamamen O’na teslim olun 

(“Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak 
sunun.” Romalılar 12: 1)

▶ Her şeyde Tanrı'yı takip etmek (“Tanrı’nın kendi sözünü dinleyenler...” Elçi-
lerin İşleri 5:32)

5 E.G. White, Mesih’in Örnek Dersleri  (1900), p. 145.3
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▶ Kendi yollarınızdan vazgeçin, Tanrı'nın yolundan gidin ve bunu Tanrı'nın 
isteğine göre yapın (“Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla va°iz 
olsun.” Elçilerin İşleri 2:38)

▶ Yanlış bir şey planlamamak (“Yüreğimde kötülüğe yer verseydim, Rab beni 
dinlemezdi.” Mezmurlar 66: 18)

▶ Büyük ihtiyacımızın farkına varın ve kabul edin (“Hiçbir şeyim yok” Luka 
11: 6)

▶ Sürekli Kutsal Ruh'u isteyin (Luka 11: 9-13)

Tanrı'nın bizim için sahip olduğu bu beklentilerde, bu armağanın ne 
kadar değerli olduğunu açıkça göremiyor musunuz? Tüm bu ön koşulları 
düşündüğünüzde, muhtemelen kendinizde eksiklikler bulacaksınız.

Kutsal Ruh için Yuhanna 7:37 ile bağlantı olarak (“Bir kimse susamışsa 
bana gelsin, içsin.” 2)  her gün dua etmeyi alışkanlık haline getirdim.6

Dua edelim: “Yüce İsa Mesih, Kutsal Ruh'u almak için tüm istekle-
rini tamamen kabul ediyorum. Sizden içtenlikle rica ediyorum: bu 
isteğini gerçekleştirmeme yardım et; " Her şeye kadir Tanrımız, bu 
istekleri yerine getirmemiz için yanımızdadır.

KUTSAL RUH, GERÇEKLEŞEN BİR YAŞAMIN KAYNAĞIDIR

İsa'nın sözlerine  göre Rab neden bu dünyaya geldi? Şöyle açıkladı:
"Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, 
bol yaşama sahip olsunlar diye geldim." (Yuhanna 10:10)

İsa bizden bu yeni yaşamı şimdi deneyimlememizi ve Tanrı'nın krallı-
ğında ebedi yaşam olarak ikinci gelişten sonra tamamen farklı bir boyutta 
devam etmemizi istiyor.

Ayrıca bize, yerine getirilmiş bir yaşamın kaynağının Kutsal Ruh oldu-
ğunu gösterir:

Bayramın son ve en önemli günü 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. Ruh henüz verilmemişti. 

6 Vaatlerle dua etmeye değer. Bununla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen 
Kişisel Uyanışa Giden Adımlar'ın 4. bölümünü okuyun.
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20 1. BÖLÜM İSA'NIN EN DEĞERLİ ARMAĞANI

Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Halktan bazıları bu sözleri işitince, “Ger-
çekten beklediğimiz peygamber budur” dediler. (Yuhanna 7:37-39)

“Diri su ırmaklar” - bu, tatmin edici bir yaşam için iyi bir karşılaştırma 
değil mi?

İSA YERYÜZÜNDEKİ YAŞAMI BOYUNCA BİZE 
BUNUNLA İLGİLİ BİR ÖRNEK VERDİ Mİ?

Meryem'in İsa'yı Kutsal Ruh aracılığıyla doğurduğunu biliyoruz. (Matta 
1:18). Va¶izinden sonra şöyle dua ettiğini biliyoruz: “ve Kutsal Ruh, beden-
sel görünümde, güvercin gibi O’nun üzerine indi...” (Luka 3:22) Bu şartlar 
altında İsa’nın Kutsal Ruh'u her gün alması gerekli ve önemli miydi? E.G. 
White'dan alıntı: “Sabah vakti, gökteki Babasıyla iletişim kurdu ve ondan 
her gün Kutsal Ruh'un taze va¥izini aldı.”7

Elçilerin İşleri kitabında bir ifade vardır: “Adanmış işçi için şu bilgide 
teselli vardır: Mesih dahi yeryüzündeki hayatında gereksindiği lütfun taze 
erzaklarını gündelik olarak Babası’ndan istedi; ve Allah ile olan bu birlikte-
likten yola çıkarak başkalarını güçlendirdi ve bereketledi.”8

Gerçekten de İsa bize bu konuda bir örnekti. Kendimize şunu sormalıyız: 
İsa'nın Kutsal Ruh tarafından günlük tazelenmeye ihtiyacı varsa, bu sizin ve 
benim için ne kadar önemlidir?

Elçi Pavlus, İsa'nın amacını gerçekten anladı. Pavlus, Efes'teki kiliseye 
yazdığı mektubunda, bölüm 1: 13'te, kişiler iman ettiklerinde Kutsal Ruh 
tarafından mühürlendiklerini onaylar.

Bölüm 3: 16-17'de onları Ruh'ta güçlü olmaya teşvik ediyor ve bölüm 
5:18’de Pavlus yetkili bir elçi olarak Efesliler'i ve bizi şöyle sesleniyor: 
“Ruh’la dolun.”9 Yeniden doğduğumuzda Kutsal Ruh'u alsak bile, genel 
olarak günlük tazelenmeye ihtiyacımız olduğunu görürüz. Bir Hristiyan'ın 
ruhsal yaşamı ve gelişiminin her gün Kutsal Ruh ile doldurulması önemlidir.

Sebt Okulu Çalışma Kitapçığımızın Efesliler 5:18: hakkında şunları söy-
lüyor: "Kutsal Ruh ile 'va¶iz edilmek' ne anlama geliyor? İsa bunu bizzat 
eşanlamlı olarak açıkladı.

Bir kişi Kutsal Ruh ile 'va¶iz edilir' (Elçilerin İşleri 1: 5), Kutsal Ruh ona 
'geldiğinde' (8.ayet). Va¶iz edilmek, bir şeye tamamen batırılmış olmak 

7 E.G. White, Signs of the Times, 21 Kasım 1895, 3.Bölüm
8 E.G. White, Elçilerin İşleri, (1911) s. 56.1
9 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes, (Lüneburg, 1999), Seite 101
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demektir. Bu bütün kişiyi ilgilendirir. Kutsal Ruh ile va¶iz, tamamen Kut-
sal Ruh'un etkisi altında olmak, O'nun tarafından tamamen 'doldurulmak' 
anlamına gelir. Bu tek seferlik bir deneyim değil, daha çok Pavlus’un Efes-
liler 5: 18'de örneklediği gibi Yunanca ‘doldurulmak’ fiilinin anlamı gibi 
sürekli tekrarlanması gereken bir şeydir.10

İSA'NIN VEDA SÖZLERİ VE KUTSAL RUH

İsa'nın veda sözleriyle, Kutsal Ruh'un O’nun yerine geleceğini söyleyerek 
sevinç ve umut verdi. İsa, Yuhanna 16: 7'de öğrencilerine şaşırtıcı bir şey 
söyler: “Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmez-
sem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O’nu size gönderirim.”

YENİ BİR AVANTAJLI ÇÖZÜM

İsa öğrencilerine şaşırtıcı bir şey söyledi: "Benim gidişim sizin yararınızadır." 
Bu, Kutsal Ruh aracılığıyla bizimle birlikte olduğu yeni çözümün, İsa'nın 
kişisel olarak orada bulunmasından daha avantajlı olduğu anlamına gelir. 
Bu şekilde O kısıtlanmış değildir, daha ziyade şu anda nerede olursa olsun 
herkes tarafından hissedilebilir.

BİR ÖĞRETMENİN VE ONUN ÖĞRENCİLERİNDEN 
BİRİNİN KİŞİSEL TANIKLIĞI

H. Haubeil'in “Kişisel Uyanışa Giden Adımlar” kitapçığı yaklaşık bir yıl önce 
kilisemde dağıtıldığında çok hızlı bir şekilde okudum. Zaten onu okurken 
Tanrı ile her zamankinden daha fazla deneyim yaşadım. Bu deneyim beni 
büyüledi ve cesaretlendirdi.

Kitapçığın ekinde şu öneriyi buldum: "Pedagojik araştırmalar, hayati bir 
konuyu tam olarak anlayana kadar altı ila on kez okumamız veya dinleme-
miz gerektiğini gösterdi."

Bu cesaret verici sözler dikkatimi çekti: "En az bir kez deneyin. Sonuç sizi 
ikna edecektir. "

10 Sebt Okulu Çalışma Kitapçığı 17 Temmuz 2014

SPR TR.indd   21 19/07/2021   6:21 PM



22 1. BÖLÜM İSA'NIN EN DEĞERLİ ARMAĞANI

Bunu deneyimlemek istedim ve üçüncü okumada beni ele geçirdi ve tüm 
hayatım boyunca özlediğim Kurtarıcımıza büyük bir sevgi hissettim. İki ay 
içinde altı kez okudum ve sonuç buna değerdi.

Sanki İsa Mesih bize yaklaştığında nasıl bir hisse kapılacağımı anlaya-
biliyordum ve O'nun saf, nazik ve sevgi dolu gözlerine bakabiliyordum. O 
andan itibaren Kurtarıcımızdaki bu sevinçten mahrum kalmak istemedim.

Sabah uyandığımda, Tanrı ile dostluğu tekrar deneyimlemek için sabah 
ibadetinin hissi burnumda tütüyordu ve gün boyunca Kutsal Ruh'un konuş-
malarım sırasında, öğretirken ve iletişim kurarken düşüncelerime yardımcı 
olması için sessizce dua ettim. 

Bir çocuk ilgi istediğinde ve buna göre davrandığında, Tanrı bana 
bununla başa çıkmam için güç ve bilgelik verdi.

O zamandan beri çalışma günlerim Yaradan'ın varlığıyla dolu. Günlük 
hayatımda tam anlamıyla bana yardımcı oluyor. O zamandan beri, Kutsal 
Ruh'un taşması için sabahları ve gün içinde ara sıra dua ediyorum. Sanki 
Cennet’e daha yakınım ve oradaki hisleri şimdiden tadabiliyorsunuz.

Kitapçığı okurken okuldaki öğrencilerimin de bu deneyimi paylaşması 
gerektiği düşüncesi aklıma geldi. Avusturya'nın Vorarlberg kentindeki 
Adventist Okulumuz Elijah'da 10-15 yaş arası öğrencilere öğretmenlik yapı-
yorum. Bu yüzden Tanrı'nın bana fırsatlar vermesi için dua ettim. Çok kısa 
bir süre sonra Kutsal Ruh'un gençlerin kalplerinde nasıl çalıştığı ile ilgili en 
harika deneyimlerimden birini yaşadım.

13 YAŞINDAKİ BİR ZORBA VE KUTSAL RUH

Bu deneyim, Kutsal Ruh hakkındaki kitapçığı okumamdan bir yıl önce 
başladı. Okulumuza yeni bir öğrenci geldi ve birkaç gün içinde huzurlu 
yerimiz zorlu bir kavga odasına dönüştü. Çocuk o zamanlar 13 yaşındaydı, 
tüm çocukların en büyüğüydü ve buna bağlı olarak güçlüydü. Öğretim yılı 
boyunca öğrenilen ve harika meyveler getiren birçok şey bir anda yok ola-
cak gibi görünüyordu.

Bunu kendisi anlatsın: “Şimdiki okuluma geldiğimde beni neyin bekle-
diği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Okuldaki ikinci günümde kendimi kışkırt-
tım, öfkelendim ve sınıf arkadaşlarımdan biriyle kavga ettim. Benden çok 
daha zayıf olmasına rağmen ona vurdum, ona zorbalık yaptım ve onu bir 
daha görmek istemedim.

Daha sonra, geçmişte yaptığım gibi, hatamı anladım ve özür diledim. 
Daha sonra müdürle görüştüm. Önümüzdeki aylarda içimde bir süreç 
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başladı. Bu sürecin daha yeni bir pastörün oğlu olduğumdan beri başlamış 
olması şaşırtıcı. İsa Mesih ile daha çok zaman geçirmeye başladım. "

Bu gencin ekstra özel ilgiye ihtiyacı olacağını düşündüm. Başarısızlığı-
nın farkındaydı, pişman oldu ve tekrar denedi, ancak kendi gücünde uzun 
süreli bir başarısı yoktu. İlk başta, kavga etmediği bir gün neredeyse hiç 
geçmiyordu, ama giderek daha iyi hale geldi.

6 ay sonra kendisini Tanrı'ya yaklaştıran şeyin dualar olduğunu düşün-
düğünü söyledi. Bu arada sabah güç için dua etmeye başlamıştı. Öfke 
nöbetleri ve kavgaları giderek azaldı.

Okulumuza geldiğinden beri on bir ay geçmişti ve daha da fazla gelişme 
görebiliyorduk. Ama öfkesi, küfür etmesi ve yumrukları tamamen kontrol 
altında değildi.

Bu doğaldı; bazen işe yarayan, bazen de işe yaramayan kendi gücü ve 
anlayışıyla kazanmaya çalıştı. Dualarımız bazı başarılar elde etmişti ama 
zihniyeti hâlâ hoş değildi ve Ruh'un yenilenme gücü eksikti.

Bir insan hatalarını gördüğünde, öfkesini kontrol etmeye çalıştığında ve 
bir sonraki anda tekrar başarısız olduğunda bunun ne faydası var? Tam aklı-
mın ucunda olduğumu anladığımda, yukarıda bahsedilen kitapçığı aldım. 
Tam doğru zamanda geldi. Sonra neyi kaçırdığımızı anladım. Kutsal Ruh'un 
gücüydü. Ondan bize yardım etmesini bile istememiştik!

“Kişisel Uyanışa Giden Adımlar” mesajından etkilendiğimden beri, 
çocuğa Kutsal Ruh’a dua edip etmediğini sorma cesaretimi topladım. Hayır, 
hiç etmemiştim. Sonra kitapçığa olan ilgisini uyandırmaya çalıştım. Yine de 
ona vermedim. Onu gerçekten istemeliydi ve çok geçmeden kitapçığı istedi.

Yine kendi sözleriyle: “Kasım 2012'de öğretmenim bana“ Kişisel Uya-
nışına Giden Adımlar” kitapçığını verdi. Hevesle okumaya başladım. O 
zamanlar Kutsal Ruh'un çalışmalarından gerçekten haberdar değildim. "

İlk gün içinde neredeyse iki bölümü okumuştu ve sonra bana kaç kez 
okuduğumu sordu. Hemen bölümleri tekrar okumaya başladı ve kitapçığın 
önerdiği şeyi yapmak istedi: 6-10 kere okumak.

O zamandan beri çok şey değişti. Aralık 2012'den itibaren şiddet eğilimi 
kalmadı. Buna inanamıyordum. Her gün dövdüğü çocuklar onun arkadaşı 
oldu ve uyumlu bir şekilde anlaşıyorlar.

Tamamen değişti; kibar, yardımsever ve barışçıl doğası, saldırgan doğa-
sını yendi. Sınıf arkadaşları Tanrı'nın iş başında olduğunu doğrulayabilirler. 
Meyveleri her gün görebilirsiniz. Tanrı'nın şanına layık olacak şekilde, çocu-
ğun Haziran 2013'te va¶iz edilmeye karar verdiğini belirtmek istiyorum. 
Eğer bu Kutsal Ruh değilse ne?
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Her zaman bir çocuğu idare edebileceğimi ve ona sebep gösterebilece-
ğimi düşünmüştüm. Sabır, ilgi ve birçok konuşma bunu başarırdı, ancak 
uzun vadede işe yaramadı. Tanrı müdahale etmek zorunda kaldı ve bana 
imkansızı mümkün kılanın Kendi Ruh’u olduğunu öğretti.

Bir gün bu çocuk cennetteyken, o zaman Tanrı'nın onu yarattığını bile-
ceğim. Bilgeliğimin sonuna geldiğimde ve sonunda ona rehberlik edeme-
yeceğimi anladığımda, Tanrı radikal bir şekilde onun üzerinde çalışmaya 
başladı. Tanrı için umutsuz vakalar olmadığını görmek beni cesaretlendi-
riyor. C.P.

Dua: Gökteki Babam, Kutsal Ruh'u istemeye yönelik İsa'nın daveti 
için teşekkür ederim. Kutsal Ruh'un eksikliğinden dolayı yaşadığım 
kayıplar için üzgünüm. İsa'nın içimde daha büyük olabilmesi için 
ilahi yardıma ihtiyacım var. Hayatımın her alanında O'nun yardı-
mına ihtiyacım var. Kutsal Ruh'un karakterimi değiştirebileceği ve 
beni Tanrı'nın krallığına uygun kılabileceği için teşekkür ederim. 
Sahip olduğum her şeyle kendimi sana tamamen teslim ediyorum. 
Beni kabul ettiğin ve bana bereket verdiğin için teşekkür ederim. 
Kutsal Ruh hakkındaki bilgimde büyümeme yardım et. Amin.
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2 .  B Ö L Ü M

SORUNLARIMIZIN 
MERKEZİ NEDİR?

runları ızın ru sal b r neden  ar ı?
eden  Kutsal u un e s l  ?

EKSİKLİĞİN NEDENLERİ

Kutsal Kitap’ın cevabı şudur: “Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam 
öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinize erişemeyince çekişip kavga 
ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz, çünkü Tanrı’dan dilemiyorsunuz. Diledi-
ğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla, tutkula-
rınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz.” (Yakup 4:2-3)

Rab’bimiz İsa bizi sevgiyle ve ısrarla Kutsal Ruh'u istemeye davet etti 
(Luka 11: 9-13). Bunu sürekli yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Üçüncü 
bölümde buna daha yakından bakacağız.

“Sürekli İsa ve Kutsal Ruh hakkında konuşurlar ve bu onlara bir fayda 
sağlamaz. İlahi elçiler tarafından kontrol edilmesi için ruhlarını teslim 
etmezler.”11

Bir süredir uyanış için dua ediyoruz. Bu çok değerlidir. Ellen G. White 
şöyle dedi: "Bugün kiliselerin ihtiyacı olan Kutsal Ruh va¶izidir."12

11 Ellen G. White, Çağların Arzusu, (1898), s. 635
12 E.G. White, Manuscript Releases Vol. 7 s.267

Dün 3Dün 3Dün 3
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“Güç almamızın yolu bu olduğuna göre, neden Ruh'un armağanı için 
açlık ve susuzluk çekmiyoruz? Neden ondan söz etmiyoruz, dua etmiyoruz 
ve vaaz etmiyoruz?”13

Yeniden uyanış için dua etmemiz iyi bir şey, ancak sadece bunun için 
dua etmemeliyiz, bunun yerine, Mark Finley'in dediği gibi, "Yeniden uyanı-
şın Kutsal Kitap öğelerini uygulamaya koymamız için dua etmeliyiz." 10 Sizi 
kişisel uyanış için adımlar atmaya davet edebilir miyim? Birçoğu için bu, 
daha güçlü ve tatmin edici bir hayata yol açacaktır.

Başlangıç olarak sorunu analiz etmek istiyoruz. Bunu iyice yapmak isti-
yoruz; aksi takdirde, bir değişikliği ne gerekli ne de önemli sayma tehlikesi 
vardır. Bundan sonra, bize muazzam bir nimet ve nihayet bunu nasıl uygu-
layabileceğimizi ve bunu nasıl deneyimleyebileceğimizi sunan Tanrı'nın 
çözümüne bakmak istiyoruz.

Kutsal Ruh'tan yoksun olmamız, yaptığımız her şeyin boşuna olduğu 
anlamına gelmez. Çok iyi planlar ve programlar vardı ve hâlâ vardır. Rab, 
insani çabalarımızı kesinlikle kutsadı. Fakat sonuçlar ne kadar büyük ve 
durum ne kadar iyi olabilirdi? Kutsal Ruh'la gerçekten daha yakın yaşaya-
cağımız zaman bu farkı göreceğiz.

Henry T. Blackaby'nin de ifade ettiği gibi gelecekte bu yönde ilerleye-
cekti:

“O (Tanrı), Kendisine bağlı bir halkla altı ayda, O'nsuz altmış yılda yapa-
bileceğimizden daha fazlasını yapabilir.”14

Soru, Tanrı'nın önderliğinde derhal doğru yola gitme ve böylece çok 
daha fazla etkiye (verimlilik) sahip olma sorusudur. Kutsal Ruh ile dolu 
olduğumuzda durum budur.

Örnek: Birisi vaaz veriyor. Konuşması bitti ve belki hiç kimse, birkaçı veya 
çoğu verilen mesajı kabul etti. Birçoğu veya tümü mesajı kabul ettiyse ve 
uygulamaya koyduysa, bu büyük bir etkidir. Bu, Kutsal Ruh'un verdiği bir şey-
dir.

ÜÇ İNSAN GRUBU VE TANRI İLE KİŞİSEL İLİŞKİLERİ

Tanrı'nın Sözü, Tanrı ile kişisel ilişkileri açısından üç grup insanı birbirinden 
ayırır. Bu grupların her birinde ebeveyn eğitimine, karakterine, kişinin kendi 

13 E.G. White, Kilise İçin Tanıklıklar Vol. 8 (www.egwwritings.org), s. 22
14 Mark A. Finley, Revive us again, s.25
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eğitimine, yaşına, kültürüne vb. bağlı olarak birçok farklı renk vardır. Ancak 
tüm farklılıklara rağmen Tanrı'ya karşı yalnızca üç temel tutum vardır:
▶ Sıfır ilişki – Kutsal Kitap buna doğal kişi diyor.
▶ Tam, gerçek ilişki - Kutsal Kitap bu kişiyi ruhsal kişi olarak adlandırır.
▶ Bölünmüş veya sahte ilişki - Kutsal Kitap bunu bedensel bir kişi olarak 

tanımlar.

Tanrı'nın Sözündeki "doğal", "ruhsal" ve "bedensel" terimleri bu 
durumda değerlendirmeler değildir. Yalnızca bir kişinin Tanrı ile kişisel iliş-
kisini tanımlarlar.

Bu üç grup 1.Korintliler 2: 14-16 ve 1.Korintliler 3: 1-4'te anlatılmıştır. 
Şu anda sadece doğal kişi konusuna hafifçe dokunmak istiyoruz. Bu kişiler 
dünyada yaşar. Kilise içindeki iki gruba hızlı bir bakış, sorunun esas olarak 
nerede saklı olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır. Farkına varmanız 
gereken en önemli şey hangi gruba ait olduğunuzdur. Böylece muayenemiz 
aynı zamanda kendi kendimizi teşhis etmemize yardımcı olur. Başkalarının 
hayatlarına değil kendi hayatlarımıza bakmak istiyoruz.

Bir grupta veya diğerinde bulunma kriterleri nelerdir? Her üç grupta da 
bulunmanın Kutsal Ruh'la olan kişisel ilişkilerine göre gerçekleştiğini belir-
leyeceğiz.

DOĞAL KİŞİ

“Doğal kişi, Tanrı’nın Ruhu’yla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar 
ona saçma gelir, ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. 15 Ruh-
sal kişi her konuda yargı yürütebilir, ama kimse onun hakkında yargı yürü-
temez.” (1.Korintiler 2:14)
Doğal kişinin Kutsal Ruh ile kesinlikle hiçbir ilişkisi yoktur. Dünyada yaşar ve 
Tanrı'yı hiç sorgulamaz ya da nadiren Tanrı'yı sorgularlar.

RUHSAL VE BEDENSEL KİLİSE

Bu iki grup esas olarak 1. Korintliler 2 ve 3'te ve ayrıca Romalılar 8: 1-17 ve 
Galatyalılar 4 ve 6'da tanıtılmıştır. Bu iki grup için kriterin Kutsal Ruh'la olan 
ilişkileri olduğuna dikkat etmeliyiz. Bu tam olarak böyledir. Çünkü Tanrı, 
Kutsal Ruh'un Göklerle tek bağlantımız olmasını şart koşmuştur. (Sevgi 

SPR TR.indd   28 19/07/2021   6:21 PM



29

Öğretmeni, s. 322; Mat. 12:32) "Kalp Ruh'un etkisine açık olmalıdır, yoksa 
Allah’ın bereketi alınamaz."15

RUHSAL KİLİSE ÜYESİ

1. Korintliler 2: 15-16'yı okuyalım:
Ruhsal kişi her konuda yargı yürütebilir, ama kimse onun hakkında yargı 
yürütemez. “Rab’bin düşüncesini kim bildi ki, O’na öğüt verebilsin?” Oysa 
biz Mesih’in düşüncesine sahibiz. 

Ruhsal kişi gerçek bir imanlıdır. O Kutsal Ruh ile dolu olduğu için ona 
"ruhsal" denir. Burada da Kutsal Ruh ile olan ilişki, ruhsal bir kişi olarak 
tanımlanmanın ölçütüdür. Kutsal Ruh'la iyi ve büyüyen bir ilişkisi vardır. 
İsa "hayatının merkezindedir"; biz de bazen İsa'nın kalbimizin tahtında 
olduğunu söylüyoruz. Ruhsal kişi kendisini esasen ve tamamen İsa'ya 
adamıştır ve genel bir kural olarak bu, her sabah olduğu ve sahip olduğu 
her şeyle İsa'ya teslim olmasıyla günlük olarak doğrulanır. Laodikya mesa-
jında ona "sıcak", 10 bakireyle ilgili benzetmede "bilge" olarak adlandırılır. 
Romalılar 8: 1-17 ve Galatyalılar 5 bu konu hakkında daha çok şey söylü-
yor. Hayatı "daha bol" deneyimliyor (Yuhanna 10:10) veya Pavlus'un ifade 
ettiği gibi: "Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için." (Efesliler 3:19; 
Koleseliler 2: 9)

BEDENSEL KİLİSE ÜYESİ

Bir kişi kısa bir süreliğine veya uzun yıllar üye olabilir ancak yine de beden-
sel bir Hristiyan olabilir. Şaşırtıcı bir şekilde, şu anda bedensel bir Hristi-
yan olduğunuzu fark ederseniz üzülmeyin; bunun yerine mutlu olun, çünkü 
bunu hemen değiştirme olasılığınız var. Kutsal Ruh ile yaşadığın bir yaşam 
boyunca büyük bir sevinç yaşayacaksın. Bilgisizlikleri çoğu zaman kendi 
hataları olmasa bile dünyevi Hristiyanların çoğunun bilmeden bu durumda 
olduğuna ve inançlarında daha fazlasını deneyimleme arzusuna sahip 
olduklarına inanıyorum. Düşünün: Kutsal Ruh aracılığıyla kalbinizde Mesih 
ile yaşadığınızda büyük bir sevinç yaşayacaksınız. (Yuhanna 15:11'de İsa 
şöyle der: “Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın 
diye söyledim.”) Bu değişim sayesinde, yaşamı adım adım bolca tecrübe 

15 E.G. White, Leuchtende Spuren (Yol, Gerçek ve Yaşam) (Hamburg, 1959), s. 69
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edeceksiniz ve sağlam temellere sahip olacaksınız. Bunu sonsuz yaşam ve 
umut için yapacaksınız.

Dua: Gökteki Babamız, lütfen kendime bu soruyu sormamı sağla: 
Eğer bedensel bir Hristiyan isem, lütfen bunu hemen anlamama 
yardım et. İstediğin her şey için beni istekli yap. Lütfen beni mutlu 
bir Hristiyan yaşamına, bolluk içinde vaat edilen hayata ve sonsuz 
hayata yönlendir. Lütfen kalbimi yenile. Duamı cevapladığın için 
şükürler olsun. Amin.

Elçi Pavlus'un 1.Korintliler 3: 1-4'de bedensel kilise üyelerine söylediği 
şeyi okuyalım: “Kardeşler, ben sizinle ruhsal kişilerle konuşur gibi konu-
şamadım. Benliğe uyanlarla, Mesih’te henüz bebeklik çağında olanlarla 
konuşur gibi konuştum. Size süt verdim, katı yiyecek değil. Çünkü katı yiye-
ceği henüz yiyemiyordunuz. Şimdi bile yiyemezsiniz. Çünkü hâlâ benliğe 
uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması, benliğe uyduğunuzu, 
öbür insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu? 4 Biriniz, “Ben Pavlus yan-
lısıyım”, ötekiniz, “Ben Apollos yanlısıyım” diyorsa, öbür insanlardan ne 
farkınız kalır?"

Burada, bu gruba ait olma kriterinin Kutsal Ruh ile kişisel ilişki olduğunu 
açıkça görebiliyor musunuz? Elçi Pavlus bu birkaç ayette dört kez onların 
bedenselliğinden söz eder. Bu ne anlama geliyor? Bunun anlamı: bu kişi 
bedenin gücüyle, yani bir kişinin sahip olduğu normal güç ve yeteneklerle 
yaşar. Dahası, Kutsal Ruh'la dolu olmadığı veya Kutsal Ruh'la yeterince 
dolu olmadığı anlamına gelir.

Bazı insanlar, bu grubun sadece apaçık günah içinde yaşayan insanlar-
dan oluştuğunu düşünüyor. Ancak bu, bu gruptaki birçok renkten yalnızca 
biridir. Bu grupların her biri içinde birçok farklılık olduğunu tekrar vurgula-
mak istiyorum.

Pavlus, bedensel insanlara “sevgili kardeşler” diye hitap etti. Bu onun 
kilise üyeleri için çabaladığını gösteriyor. Pavlus onlarla “ruhsal insanlar 
konusunda” konuşmuyordu. Bunun anlamı şudur: Kutsal Ruh ile dolu değil-
lerdi veya Kutsal Ruh ile yeterince doldurulmamışlardı. Onlarla "Mesih'teki 
bebekler olarak" konuşmak zorunda kaldı. Bu, sahip olmaları gerektiği gibi 
inanç bakımından gelişmediklerini gösterir. Bir kişi büyük bir Kutsal Kitap 
bilgisine sahip olabilir ve yine de ruhsal olarak büyümeyebilir. Ruhsal geli-
şim, İsa'ya tam bağlılığımızla ve Kutsal Ruh'ta sürekli bir yaşamla ilgilidir.
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Dünyevi Hristiyanların çoğu tatminsizlik, hayal kırıklığı, amaçsızlık hisse-
der veya ruhsal yaşamlarında sürekli çaba içindedirler.

Diğer bedensel kilise üyeleri bu duruma alışmış veya bu durumdan 
memnunlardır. Şöyle diyebilirler: Bizler günahkarız! Bununla ilgili hiçbir 
şey yapamayız!

Yine diğer bedensel Hristiyanlar coşkulu olabilirler. Kutsal Kitap gerçe-
ğini bildikleri için mutlulardır. Bedensel kilise üyeleri çok aktif olabilir ve 
hatta yerel kilisede ve hatta kilise yönetiminde lider pozisyonlara sahip ola-
bilirler. Tanrı için çok şey bile yapabilirler.

Matta 7:22-23: O gün birçokları bana diyecek ki, ‘Ya Rab, ya Rab! Biz senin 
adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin 
adınla birçok mucize yapmadık mı?’ O zaman ben de onlara açıkça, ‘Sizi hiç 
tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar!’ diyeceğim.”

Sorun nerede yatıyordu? İsa onları tanımadığını söyledi. Mesih ile ger-
çek bir ilişkileri yoktu, sadece sahte bir ilişki içindelerdi. Ya gerçek bir tes-
limiyet yaşamamışlardı ya da bu sürdürülmemişti. İsa, Kutsal Ruh aracılı-
ğıyla yüreklerinde yaşamadı. Dolayısıyla Mesih ile kişisel bir ilişkileri yoktu. 
“Görünüşte bir bağlılık olmasına karşın aslında içten bir bağlantı kurulma-
mış olabilir.”16 Mesih hangi şartlarda içimizde yaşamaz? Bununla ilgili bazı 
dikkate değer sözler okudum. Onlardan bahsetmeden önce, Kutsal Ruh ile 
bir hayat yaşarsak aşağıdaki şeylerden kurtulabileceğimizi belirtmek iste-
rim:

“Kendi çevrelerinde yapılan kötü hareketlere uyum sağlayarak, sadece 
kendi kişisel fikirlerine değer vererek, sürekli kendilerini haklı çıkararak, 
şüpheci bir kişiliğe sahip olarak, başkalarına dert ve sıkıntı vererek ve 
ışığa kavuşmak yerine karanlıkta kalmayı tercih ederek O’nu reddedebi-
lirler. Bunları yaparak kalplerinde İsa’ya yer açmadıklarını açıkça belirt-
miş olurlar. "17

Bu, Tanrı'nın lütfuyla hızla değişebilir. Üçüncü ve beşinci bölümde buna 
geri döneceğiz.

HAYATLARIMIZI TESLİM ETMEK VE TANRI'YA

16 Ellen G. White, Çağların Arzusu (1898), s. 639
17 E.G.White, Çağların Arzusu, (1898) s.328 - Das Leben Jesu, 349 [357]
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BAĞLANMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Tanrı’nın sözü şöyle der: “Öyleyse kardeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına 
size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban 
olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur.” (Romalılar 12:1)

"Tanrı bizi iyileştirmek ve özgür kılmak ister. Bunu yapmak için bizi tama-
mıyla değiştirerek yeni istekler ve alışkanlıklar kazanmamızı diler. Ama biz 
kendimizi tamamıyla O’na teslim edinceye dek bunu yapamaz." 18Benliğimizi 
kıskançlıktan, öfkeden, aÃetmeme arzusundan vb. kurtarmak istiyor.

"Tanrı, bizi yönlendirmek için Kendisine teslim olmaya davet eder. Bize 
ne yapıp yapmamamız konusunda seçim özgürlüğü verir. Günahtan özgür 
kılınmayı ve Tanrı’nın çocuklarına verdiği harika özgürlüğü paylaşmayı 
seçebiliriz."19

Tanrı, O’na teslimiyetimizi yeniden doğuşla yanıt verir (Yuhanna 3: 1-21). 
Bundan sonrası teslimiyetin devam etmesiyle ilgilidir (Yuhanna 15: 1-17). 
Üçüncü bölümde bundan daha fazla bahsedeceğiz.

Morris Venden, hayatlarımızı Tanrı'ya teslim etmek hakkında şunları 
söylüyor: “Kısmi teslim olmak diye bir şey yoktur. Kısmen teslim olmak, 
biraz hamile kalmakla aynı mantıktır. Ya öylesin ya da değilsindir. Orta yol 
yoktur. "20

Ellen White günlük teslimiyetle ilgili olarak şunları söyledi: “Sadece İsa 
ile birlikte çalışacak ve “Rab, sahip olduğum her şey senindir” diyecek olan-
lar, Allah’ın çocukları olarak kabul edileceklerdir.”21

Böylece bir kişi kilisede olabilir ve yine de kaybolabilir. Ne kadar trajik! 
(10 bakireyle ilgili benzetme ve Leodikya kilisesine verilen mesaj da bunu 
göstermektedir.)

BEDENSEL HRİSTİYANLIĞI TANIMLAMAK
NEDEN BU KADAR ZOR?

Bedensel bir insanın hayatı “din” ile dolu olduğundan, çoğu zaman hayati 
bir şeyi kaçırdığının farkına varmaz. Bu kaçırdığı şey Tanrı ile yakın ve kur-
tarıcı bir ilişkidir. Mesih'in tüm hayatımızı yönetmesine izin verilmezse, 

18 E.G. White, Yol, Gerçek ve Yaşam (1892), s. 28.
19 E.G. White, Yol, Gerçek ve Yaşam (1892) s. 28.
20 Morris Venden, 95 Theses on Righteousness by Faith (Pacific Press, 1987), s. 63
21 E.G. White, Çağların Arzusu, s. 492
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kapıda durup kapıyı çalar. (Vahiy 3:20). Bu hâl değişmezse, “ağzımdan 
kusacağım” diye belirtir.

Kutsal Kitap’a dayanan güçlü doktrinsel temelimiz sayesinde güçlü ima-
nımız var. (Aynı zamanda, daha fazla kavrayışa hâlâ açık olmak istiyoruz.) 
Hakikate inandığımıza dair kesinliğe sahibiz; bu bizi heyecanlandırıyor. Çok 
iyi bilgimiz var. Doğru şeyleri söylüyoruz. Bedensel sorunu tanımlamayı bu 
kadar zorlaştıran da budur. Kutsal Ruh'la gerçekten yaşamış olsaydım Ruh 
bir rol oynamaz mıydı? Aradaki farkı görebilir miyim?

Bir pastör şöyle yazdı: “40 günlük dua zamanımıza katılan bir kız kar-
deşimden bir çağrı aldım. (5. bölümde 40 günlük dua zamanı ile ilgili bilgi-
ler mevcuttur) Bunun, hayatını değiştirdiğini söyledi. Tüm hayatı boyunca 
ruhsal yaşamında neyin eksik olduğunu merak etmişti ve şimdi biliyordu; 
Kutsal Ruh. Keşke onun tanıklığını duyabilseydin. Tanrı ile bir ilişkisi oldu-
ğunu hayatında ilk kez fark ettiğini söyledi. … Başkaları da onun hayatın-
daki değişimi çoktan fark etti.”22 Bir kişinin bir şeyin eksik olduğunu fark 
edebildiğini, ancak ne olduğunu bilmediğini görebiliriz. Birçoğunun daha 
fazlasını arzuluyor ve ne olduğunu ya da nasıl elde edeceğini bilmiyor.

1.Korintiler 3: 1-4'e minnettarım. “hâlâ” kelimesini kullanır. “benliğe 
uyuyorsunuz.” Bu bize bedensel kişinin ruhsal olmasının mümkün oldu-
ğunu gösterir. Kimsenin şehvetli kalması için bir sebep yoktur. Kişinin kili-
sede olmasından dolayı bunu fark etme ve değiştirme şansı yüksektir. Nasıl 
ruhsal olabileceğiniz hakkında daha sonra konuşacağız.

Dikkate alınması gereken bir başka husus, kıskançlık ve çekişmedir: 
“Aranızda kıskançlık ve çekişme olması...”

Bu davranış Pavlus'a, şehvete düşmüş kilise üyelerinin Tanrı'nın Ruhu 
aracılığıyla yaşamadıklarını, daha ziyade, tıpkı diğer insanlar gibi, bedensel 
davrandıklarını kanıtlar. Tıpkı doğal kişi gibi hareket ederler. Bu, kilisedeki 
gerginliklerin esas olarak şehvete sahip kilise üyelerinden kaynaklandığı 
anlamına mı geliyor? (Bkz. Yahuda 19.Ayet)

22 Email an H. Haubeil—received on February 15, 2012

Öyleyse kardeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına size 
yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden 

birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. 
Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, 
beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek 

için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.
„“
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İsa zamanında Ferisiler ve Sadukiler birbirlerine rakip değil miydi? Bu, 
o zamanlar muhafazakarlar ile özgürlükçü / ilericiler arasında gerginlikler 
olduğu anlamına geliyor. Bir grup çok titizken diğeri işleri gevşek bir şekilde 
ele aldı. Ancak ikisi de Kutsal Kitap’ın doğru yorumuna ve tutumuna sahip 
olduklarına ikna oldular. Fakat İsa bize her iki grubun da bedensel oldu-
ğunu, yani Kutsal Ruh ile dolu olmadığını gösterdi. Aynı şey bugün de müm-
kün. Muhafazakar Hristiyanlar aynı zamanda şehvete sahip Hristiyanlar da 
olabilir.

Ne yazık ki, bugün insanlar genellikle “muhafazakar veya özgürlükçü / 
ilerici” gözlüklerle bakıyorlar. Avantaj, gözlemcinin iyi çıkmasıdır. Bununla 
birlikte, Kutsal Kitap’taki “bedensel veya ruhsal” sınıflandırmasıyla ruhsal 
envanter çıkarmaya zorlanırız. Bunu kendi iyiliğimiz için yapmalıyız. Tan-
rı'nın bize Galatyalılar 6: 7-8'de açıkça söylediklerini bir düşünün: “Aldan-
mayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kendi benliğine eken, 
benlikten ölüm biçecektir. Ruh’a eken, Ruh’tan sonsuz yaşam biçecektir.”

Bedensel kişi İsa'yı takip etmek ve O'nu memnun etmek ister, ancak tüm 
yaşamını İsa'ya teslim etmez ya da teslim etse bile bir şekilde geri adım atar. 
(Galatyalılar 3: 3; Vahiy 2: 4-5) Bu, onun, belki de bilinçsiz olarak, eşzamanlı 
olarak Tanrı'nın iradesine ve kendi isteklerine göre yaşamak istediği anla-
mına gelir. Ama bu işe yaramaz. Nihayetinde kendi hayatını elinde tutuyor. 
Söylendiği gibi, yaşayan iki ruh vardır. Tanrı böyle bir durumda Kutsal Ruh'u 
gönderebilir mi? Yakup 4: 3 şu cevabı veriyor: “Dilediğiniz zaman da dileği-
nize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla, tutkularınız uğruna kullanmak 
için diliyorsunuz.” Bunun bedensel bir tavırla sormak anlamına geldiği sonu-
cuna vardım. Böyle bir isteğe cevap sadece benliğimizi güçlendirmez mi? 
Sonuç olarak bu kilise üyesi normal insani güçleri ve yetenekleriyle yaşıyor. 
Vahiy. 3: 16'da buna “ılık” ve Matta 25’de ise “akılsız” denir.

İSA NEDEN BEDENSEL KİLİSE ÜYELERİNİ
ILIK OLARAK ADLANDIRIYOR?

Neden bu kadar çok Hristiyan Kutsal Ruh'la deneyimden yoksun? Bu soruyu 
cevaplamak için önce Laodikya olayına bir göz atmamız gerekecek. İsa 
neden Laodikya kilisesine inananlarını ılık diye çağırdı? Bize açık bir gös-
terge verdi: “İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum.” (Vahiy 3: 20) İsa, iman-
lıların yaşamlarının merkezi değildi, daha çok dışarıdaydı. Kapının önünde 
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dışarıda duruyordu. Neden içeri girmedi? Çünkü davet edilmemişti. Özgür 
iradenin kararına saygı duyduğu için zorla içeri girmez.

İmanlılar neden İsa'yı kapının önünde terk ediyor? Bunun farklı neden-
leri ve temelleri vardır. Yazar Nikodim gibi bazıları ruhsal yaşamlarında 
yalnızca tamamen entelektüel ve bilişsel bir düzlemde ilerler ve Hristiyan 
yaşamının neyle ilgili olduğunu anlamaz. (Yuhanna 3: 1-10 ile karşılaştı-
rın). Diğerleri için öğrenciliğin “bedeli” çok yüksek olmasından dolayı bazı 
sebeplerden dolayı “zengin genç yönetici” gibi çok fazla pes etmek zorunda 
kalıyorlar. (Matta 19: 16-24 ile karşılaştırın). İsa'yı takip etmek için kendini 
inkar etmeyi ve hayatını değiştirme istekliliğini (Matta 16: 24-25 ile karşılaş-
tırın) ve kendisini tamamen Tanrı'ya teslim etmeyi (Romalılar 12: 1) gerek-
tirir. İsa'yı dışarıda bırakmak, saf ihmalden, yani İsa ile kişisel paydaşlıktaki 
yetersiz zamana bağlı olabilir.

Tekrar ediyorum: Vahiy. 3: 20'deki ılıklığın nedeni: “İşte kapıda durmuş, 
kapıyı çalıyorum.” Ayetinde anlatıldığı gibidir. İsa hayatlarının merkezinde 
değil, daha çok dışarıda veya kenarda. Dolayısıyla ılıklık, Mesih ile kişisel 
ilişkiyle ilgilidir.

Bir örnek: Bir erkek mesleğine çok yatırım yapabilir ve aynı zamanda 
karısını ihmal edebilir. Kendini işine adamıştır, ancak evlilik ilişkisinde ılık-
tır. Hatta bir kişi kendini adamış bir kilise üyesi, çalışkan bir kilise lideri, 
pastör ya da topluluk lideri olabilir ve yine de Mesih'le olan ilişkisinde ılık 
olabilir. Kişi pek çok görevi başarmaya o kadar bağlıdır ki, Mesih ile olan 
kişisel ilişkisini ihmal eder. Bu, İsa'nın kaldırmak istediği ılıklıktır. Bir kişinin 
Tanrı'nın işiyle (kilisede ve görev çalışmasında) o kadar meşgul olması tra-
jiktir ki, işin Efendisini ihmal eder.

ON KIZ BENZETMESİ

İsa'nın on kızla ilgili benzetmesi, ruhsal ve bedensel kilise üyeleri açısından 
bize ne gösteriyor?
▶ 10 kişi de kızdı
▶ Hepsinin saf Kutsal Kitap inançları vardı
▶ Hepsinin kandili vardı
▶ Hepsinde Kutsal Kitap vardı
▶ Hepsi güveyle buluşmaya gitti
▶ Hepsi ikinci gelişi dört gözle bekliyordu
▶ Hepsi uyudu
▶ Hepsi çağrıyı duydu ve uyandı
▶ Hepsi kandillerini hazırladı
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▶ Tüm kandiller yanıyordu
▶ Yarısı kandillerinin söndüğünü fark etti

Hepsi kandillerini hazırladılar ve hepsi de yanıyordu; ancak yanan kan-
dillerin yağa ihtiyacı vardır. Yağları bitiyordu. Kısa bir süre sonra beş tanesi 
kandillerinin söndüğünü fark etti. Akılsız kızlar sadece kısa bir süre için 
yanan kandillerinin bize onların Kutsal Ruh'tan bir şeyler aldığını gösteriyor 
ama bu yeterli değildidi. Çok az yağ vardı. Tek fark buydu.

Beşli içeri alınmak için geldiklerinde İsa cevap verdi: “Sizi tanımıyorum.”
Yağ ile, Kutsal Ruh ile ilgilenmekte çok geç kalmışlardı; kapı kapalı kaldı.

İsa'nın ifadesi bize, O'nun ile kişisel ilişkimizin Kutsal Ruh'la bir ilgisi 
olduğunu gösterir. Kendisinin Kutsal Ruh tarafından yönetilmesine izin ver-
meyenler, İsa tarafından kabul edilmeyecektir. Romalılar 8: 8-9 'da. diyor 
ki: “Benliğin denetiminde olanlar Tanrı’yı hoşnut edemezler. Ne var ki, 
Tanrı’nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, Ruh’un denetimindesiniz. 
Ama içinde Mesih’in Ruhu olmayan kişi Mesih’in değildir.”

Aslında, İsa ile yalnızca Kutsal Ruh aracılığıyla sağlam kişisel bir ilişki-
miz vardır. 1.Yuhanna 3:24 şöyle der: “Tanrı’nın buyruklarını yerine getiren 
Tanrı’da yaşar, Tanrı da o kişide yaşar.” İçimizde yaşadığını bize verdiği Ruh 
sayesinde biliriz. Bu, Kutsal Ruh ile dolu olduğuma dair sahip olduğum 
güvencenin aynı zamanda İsa'da olduğum ve O'nun bende olduğunun 
teminatı olduğu anlamına gelir. 

Bu, 40 günlük dua zamanında yer alan kız kardeşin yaşadığı deneyim-
dir. Hayatında Kutsal Ruh'un varlığıyla, Tanrı ile ilişkisini tamamen farklı 
bir şekilde deneyimledi ve diğerleri hayatındaki değişimi fark etti. Güney 
Almanya'dan bir kız kardeş, bu kitapçığı okuduktan sonra şunları yazdı: 
“Dennis Smith'in '40 Gün - İkinci Gelişe Hazırlanmak için Dualar ve Adan-
mışlıklar 'kitabı birlikte ve bu kitapçık benim için büyük ve uzun zaman-
dır beklenen bir lütuf haline geldi. Tıpkı diğer birçok kilise mensubunun ve 
kilisemizden bir kız kardeşin deneyimlediği gibi, iman tecrübelerimizde her 
zaman bir şeyler eksikti ve şimdi İsa'nın hayatımıza nasıl girdiğini ve bizi 
nasıl değiştirmeye başladığını deneyimleme ayrıcalığına sahibiz. Hâlâ üze-
rimizde çalışıyor ve adım adım bizi O'na yaklaştırıyor. ”23

Bir kardeş şunları yazdı: Kişisel Uyanışa Giden Adımlar kitapçığı beni 
derinden etkiledi. On Kız ile ilgili bölüm ve özellikle Romalılar 8: 9: “...içinde 
Mesih’in Ruhu olmayan kişi Mesih’in değildir.” ifadesi beni çok şaşırttı. 

23 Email from March 31, 2013
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Birdenbire Kutsal Ruh'un olup olmadığından ve O'nun bende çalışıp çalış-
madığından emin olamadım, çünkü hayatımdaki karşılık gelen “meyve-
leri” acı bir şekilde özlüyorum. Bu Şabat öğleden sonra kitapçığı okumayı 
bitirdim ve sonsuz derin bir hüzün beni alt etti. Sonra 108. sayfadaki duayı 
okudum ve Kutsal Ruh'u almak için içimde derin bir arzu yükseldi, kalbimin 
değişmesi ve Baba Tanrı'nın beni kendi isteğine göre değiştirmesini iste-
dim. … Beni derinden etkileyen kitapçık ve sözler için teşekkür ederim.” A.P

Bedensel Hristiyan için en büyük trajedi, durumu değişmezse sonsuz 
yaşamı alamayacak olmasıdır. ROM. 8: 9: “...içinde Mesih’in Ruhu olmayan 
kişi Mesih’in değildir.”

Şimdi özetleyelim: Ruhsal ve bedensel kilise üyesi arasındaki temel fark, 
Kutsal Ruh'la ilgilidir. Ruhsal Hristiyan, Kutsal Ruh ile doludur. Bedensel 
Hristiyan Kutsal Ruh'la yeterince dolu ya da hiç dolu değildir.

Bedensel bir Hristiyan olduğunuzu anlarsanız, kendinize öfkelenmeyin. 
Tanrı size bir çare sunuyor: Kutsal Ruh.

Bazı çevrelerde Kutsal Ruh fazla vurgulanmıştır; Öte yandan diğer çev-
relerde ihmal edilir. Rab bizi Kutsal Kitap’ın ortasına giden yola götürsün.
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Bedensel İmanlı Olmaktaki
Ana Sorun Nedir?

KARŞILAŞTIRMA: ERKEN KİLİSE
VE SON ZAMANLARDA KİLİSE

İlk kiliseyi günümüz kilisesi ile karşılaştırdığımızda, ilk kilisenin ağırlıklı 
olarak ruhsal insanlardan oluştuğunu görürüz. Elçilerin İşleri kitabı, hızlı 
ve olumlu gelişmelerinin sebebinin bu olduğunu gösteriyor. Başkaları tara-
fından verilen bir destek yoktu ama Kutsal Ruh'a sahiplerdi. Şuan pek çok 
destek görüyoruz ama Kutsal Ruh ile ilgili eksikliğimiz var.

A. W. Tozer'in söylediği şeyi hatırlayın: “Bugün Kutsal Ruh kilisemizden 
alınsaydı, yaptığımız işlerin % 95'i devam ederdi ve kimse farkı anlamazdı. 
Kutsal Ruh ilk kiliseden çekilseydi, yaptıkları işlerin % 95'i (bu neredeyse 
her şey anlamına gelir) durur ve farkı herkes anlardı.”24

KUTSAL RUH OLMADAN YAŞAMAYI ÖĞRENDİK Mİ? 
BUGÜN KİLİSE ESAS OLARAK BEDENSEL 

HRİSTİYANLARDAN MI OLUŞUYOR?

Sonuç olarak, genellikle güçsüz müyüz ve büyük ölçüde kazandığımız 
zaferler yok mu? Bedensel bir tavrın, pek çok yerde kilisenin zayıf bir şekilde 
büyümesinin gerçeğiyle bir ilgisi var mı? Pek çok alandaki ciddi sorunların 
çoğu, bedensel davranışlardan mı kaynaklanıyor? Kişisel ve ortak temel 
sorunumuzun Kutsal Ruh'un eksikliği olduğunu giderek daha fazla fark 
edeceğiz. Kişisel alanda bunu Tanrı'nın yardımıyla hızla değiştirebiliriz.

Liderler için yapılan şu açıklama doğal olarak herkes için geçerlidir.
Johannes Mager şöyle diyor: “Pavlus, ruhsal ve bedensel Hristiyanları, 

Kutsal Ruh'la dolu olanlar ile hayatlarında Kutsal Ruh'a yer olmayanlar 
arasında ayrım yapıyor: Kutsal Ruh'la va¶iz edilmiş, ancak Kutsal Ruh'la 
doldurulmamış.

Bir lider için bunun anlamı şudur: Sağlam teolojik eğitim alabilirim, 
temel Kutsal Kitap dillerinde bilgili olabilir ve ustaca tefsir yapabilirim; 
Kutsal Kitap’taki büyük hakikatleri entelektüel olarak elde edebilir ve 

24 Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben (Andrews University), PPP Folie 2

Dün 4Dün 4Dün 4
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bunları anlayabilir ve farklı yüzyılların dogmatik teolojisinde bilgili olabili-
rim; Homilikleri sağlam bir şekilde kavrayabilir ve ilgili ve gerçekçi vaazlar 
verebilirim ve tüm bilgime ve yeteneklerime rağmen Kutsal Ruh ile dolu 
olmayabilirim. Kitaplar, eğitim, iyi teknik donanım, hatta karizma, Ruhla 
dolu kayıp yaşamın yerini alır.

Vaaz verme, toplulukla dua etme, kilise yaşamını düzenleme, müjde-
leme programları hazırlama, pastoral danışmanlık verme... Bunların hepsi 
Kutsal Ruh olmadan öğrenilebilir ve uygulamaya konulabilir. Ellen G. White, 
bu tehlikeli olasılığı şu şekilde tanımladı: “Tanrı'nın Ruhu'nun bu kadar az 
tezahür etmesinin nedeni, liderlerin O’nsuz işlerini yapmayı öğrenmesidir.” 
(E.G. White, Kilise İçin Tanıklıklar, Cilt 1, (1868), s. 383.1)

Johannes Mager bir pastör, müjdeci ve uzun yıllardır teoloji profe-
sörüydü. En son, İsviçre'nin Bern kentinde Avrupa-Afrika Topluluğunun 
(şimdi: Orta Avrupa Bölümü) Liderlik bölümünün sekreteri olarak çalıştı. 
Şimdi emekli ve Almanya'nın Friedensau kentinde yaşıyor.25

Özetlemek gerekirse: Bedensel olmak, Kutsal Ruh olmadan veya 
yeterli miktarda Kutsal Ruh olmadan normal insani güçlerle ve yetenek-
lerle yaşamak anlamına gelir.

BEDENSEL HIRİSTİYANLIĞIN ANA ENGELİ

Kutsal Kitap’ın kutsal ahlakı; düşmanlarımızı sevmek, her şey için aÃet-
mek, günahın üstesinden gelmek vb. İnsan çabasıyla değil, ancak Kutsal 
Ruh'un gücüyle elde edilebilir. Bu bize gösteriyor ki, bedensel Hristiyanlık-
taki temel problem, sadece insani güce dayalı bir yaşam olmasıdır. Kendi 
gücümüz dahilinde Tanrı'nın isteğini tek başımıza gerçekleştiremeyiz. Bu 
konuyla ilgili birkaç Kutsal Kitap ayeti okuyalım:

Yeşaya 64:6 “...Bütün doğru işlerimiz kirli paçavra gibi.”
Yeremya 13:23 “Kûşlu derisinin rengini, Pars beneklerini değiştirebilir mi? 

Kötülük etmeye alışmış olan sizler de iyilik edemezsiniz.”
Hezekiel 36:26-27 “Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koya-

cağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. 
Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları 
uygulamanızı sağlayacağım.”

25 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Following the Steps of the Holy 
Ghost), (Lüneberg, 1999), sayfa 102-103.
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Romalılar 8:7 “Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı’ya düşmandır; Tan-
rı’nın Yasası’na boyun eğmez, eğemez de...”

Ellen White çok net ve doğru bir şekilde şunları söyledi: “Yasaya uymak 
için kendi işleriyle cennete ulaşmaya çalışan, bir imkansızlığa teşebbüs edi-
yor. İnsan itaatsiz olarak kurtarılamaz, ancak işleri kendi başına olmamalı-
dır; Mesih, kişi işlerini yapması için onunla çalışmalıdır.”26

Sanırım bu referanslar, Kutsal Ruh olmadan Tanrı'nın isteğini yerine geti-
remeyeceğimizi yeterince gösteriyor. Ana endişemiz, her zaman Tanrı'nın 
iradesi için bir karar vermemiz gerektiğidir ve Tanrı'nın bize bunu uygulama 
gücü vermesidir. Doğruluk&Aklanma doktrininin imanla anlaşılması son 
derece önemli ve özgürleştiricidir. Ancak burada ayrıntılı olarak tartışama-
yız.

BİRİ GÜCÜNÜ AŞAN BİR ŞEY
YAPMAYA ÇALIŞTIĞINDA NELER OLABİLİR?

“Yapamıyorum!” “Yine başarısız oldum!” Bir dereceye kadar hayal kırıklığı 
yaşadığımızı düşünüyorum.

Bence bu sorun, genç kuşakta yaşlı olandan çok daha fazla öne çıkıyor. 
Yaşlı insanlar daha güçlü bir görev duygusuna, ailede, okulda ve işte itaat 
etmeye alışkındır. Bu nedenle, bir hayal kırıklığından genç insanlar kadar 
kolay rahatsız olmazlar. Ancak sorun gençlerde ve yaşlılarda eşit derecede 
mevcuttur. Sadece daha genç bir kişi bunu daha belirgin bir şekilde fark 
eder. İman yolunda kendi gücüyle seyahat etmek, bilsin ya da bilmesin, 
şehvete düşkün Hristiyanların en önemli sorunudur. Bu sorunu nasıl çöz-
meye çalışacağız? Bir kişi Tanrı'nın yardımı için daha yoğun bir şekilde dua 
edebilir ve daha çok denemeye karar verebilir. Başka bir kişi bu kadar dar 
görüşlü olmamamız gerektiğini düşünebilir. Şimdi o, işleri daha gelişigüzel 
almaya başlar ve daha özgür hisseder. Yine bir başkası inancını tamamen 
terk eder ve hatta daha iyi hissedebilir. Tek sorun, bu açık çözümlerin yanlış 
çözümler olmasıdır, çünkü sonuçları er ya da geç ortaya çıkacaktır. Doğru 
yol, Tanrı'nın yasalarını ciddiye almaktır, çünkü bunlar sevgiyle verilmiştir 
ve bizim iyiliğimiz içindir. Ancak bunun için Tanrı'nın gücüne ihtiyacımız 
var. Doğru yol, Kutsal Ruh'un gücüyle artan sevinç, motivasyon, güç, bere-
ket ve zaferle yaşamaktır.

26 E.G. White, Review and Herald, July 1, 1890
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ANA PROBLEM

Sanırım bunun çoğunlukla bedensel Hristiyanlıkla ilgili olduğunu anla-
dık. İsa'nın neden ılık bir takipçi istemediği giderek daha açık hale gelmi-
yor mu? Tanrı'nın bize vermek istediği gibi bolca yaşamları yok ve çoğu 
bilmese de aslında kötü bir örnekler. Sorun düşündüğümüzden çok daha 
ciddi. “Ortada kalmış Hristiyanlar imansız kişilerden daha kötüdür; aldatıcı 
sözleri ve vaatte bulunmayan tavırları birçok kişiyi yanlış yola götürüyor.”27

Arthur G. Daniells'in Doğruluğumuz: Mesih kitabında şunları okuyoruz: 
“Ama biçimcilik en aldatıcı ve yıkıcıdı olandır. Yüzyıllar boyunca, kilisenin 
çoğu zaman hemen hemen yıkıldığı gizli, şüphelenilmeyen kayadır. Pavlus, 
Tanrı'nın gücü olmadan 'tanrısallığın' son günlerin tehlikelerinden biri ola-
cağı konusunda bizi uyarıyor ve bizi aldatıcı, gözalıcı şeyden uzaklaşmamızı 
tavsiye ediyor. ”28

BEDENSEL HRİSTİYANLIĞA YOL
AÇAN OLASI FAKTÖRLER

Aşağıdaki faktörler veya nedenler, bedensel Hristiyanlığa yol açabilecek 
şeylerdir:
1. Bilgisizlik―Kendimizi “Kutsal Ruh'la yaşam” konusuna yeterince ada-

madık ya da bunu uygulamaya koymanın anahtarını bulamadık.
2. İnançsızlık veya Az İman―Kutsal Ruh ile dolu olmak, yaşamlarımızı 

tamamen İsa Mesih'e teslim etmenin ön şartına sahiptir. Bu da bilgisiz-
lik yüzünden veya belki de Rab'bin bizi istediğimizden farklı bir şekilde 
yönlendireceğinden korktuğumuz için olabilir. Bu, Tanrı'nın sevgisine 
ve bilgeliğine yeterince güvenmediğimiz anlamına gelir.

3. Hatalı Fikirler―Kişi, gerçekte olmasalar veya yeterli düzeyde olmasa-
lar bile, Kutsal Ruh ile dolu olduklarını düşünebilir. Bu en sık karşılaşı-
lan sorun gibi görünüyor.

4. Çok Meşgul Olmak―İnsanlar o kadar fazla yük altındadırlar ki, Mesih 
ile bir ilişkiyi sürdürmek için hiç veya yeterli zamanları olmadığını 
düşünürler. Ya da zaman bulurlar ama Tanrı ile bağlantı kurma konu-
sunda herhangi bir ilerleme kaydetmezler.

27 EGW Letter 44, 1903, quoted in Adv. Bible Commentary, Vol.7, p.963 on Rev. 3: 15-16
28 Arthur G. Daniells, Christ our Righteousness, p. 30, - Christus unsere Gerechtigkeit (Ham-

burg 1962), S.20
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5. Gizli Günahlar, belki de eksik telafi―bu kısa devre gibidir, yani Tan-
rı'nın gücüyle hiçbir bağlantı yoktur.

6. Çoğunlukla duygularına göre hareket etmek. Tanrı'nın sözü şöyle der: 
“İmanla aklanan yaşayacaktır.” Tanrı'ya güvenerek mi yoksa duygula-
rıma göre mi kararlar alıyorum? Roger Morneau'nun şu açıklaması beni 
gerçekten etkiledi: “Ruhlar, insanları Mesih'in ve peygamberlerinin 
sözleri yerine duygularını dinlemeye teşvik ederdi. Kişiler neler olup 
bittiğini anlamadan ruhlar insanların hayatlarının kontrolünü hiçbir 
şekilde ele geçiremezdi.29

KUTSAL RUH İLE ZATEN DOLU OLMAMA RAĞMEN NEDEN 
KUTSAL RUH'U İSTEMELİYİM?

Bir yandan Kutsal Ruh, içimizde kalmamız için bize verildi. Öte yandan, Kut-
sal Ruh'u sürekli olarak imanla istemeliyiz. Bu bariz çelişkiyi nasıl çözeriz?

Bir yandan:
İsa, Yuhanna 14:17’de şunları söyledi: “Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde 
olacaktır.” Elçilerin İşleri 2:38: “Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla 
va¶iz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını 
alacaksınız.”

Diğer yandan:
İsa duayı öğrettiğinde, Luka 11: 9-13'te şöyle dedi: “...Dileyin, size verile-
cek...”  “...gökteki Baba’nın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh’u vereceği 
çok daha kesin değil mi?” Efesliler 5:18 şöyle der: “...Ruh’la dolun...”
Her iki durumda da orijinal Yunanca metinde, bu sürekli olan bir taleptir.

Çözüm:
Ellen G.White şöyle der: “Ancak yine de Ruh'un işleyişi yazılı sözle uyum 
içindedir. Doğal dünyada nasılsa, ruhsal dünyada da öyledir. Doğal hayat 
ilahî güç tarafından an korunmaktadır; Ancak doğrudan bir mucize ile değil, 
ulaşabileceğimiz yere olan bereketlerin kullanımı yoluyla sürdürülmekte-
dir. Ruhsal hayat da, İlahî Takdir’in bilgisayar o araçlarla sürdürülmektedir. 

29 Roger Morneau, Ruhlar Dünyasına Yolculuk, Review and Herald 1982, s. 43
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Mesih’in izleyicisi “yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine” 
(Efesliler 4:13)30

Doğduğumuzda yaşamı aldık. Bu yaşamı sürdürmek için yemek yeme-
miz, içmemiz, egzersiz yapmamız vb. Gerek. Ruhsal yaşamımızda da bu 
tamamen aynıdır. Kutsal Ruh'a su ve Ruh (yeniden doğum) aracılığıyla vaf-
tizimiz sayesinde sahibiz, böylece bu ruhsal yaşam tüm hayatımız boyunca 
içimizde kalır. Bu ruhsal yaşamı sürdürmek için Tanrı'nın sağladığı ruhsal 
araçları kullanmak gerekir: Kutsal Ruh, Tanrı'nın Sözü, dua, tanıklığımız vb.

İsa Yuhanna 15: 4'te şöyle dedi: “Bende kalın, ben de sizde kalayım.”
E.G. White bununla ilgili olarak şunları söylüyor: “Bende kalın, ben de 

sizde kalayım.” İIsa’da kalmak, yaşamımızı O’nun hizmetine adamak ve 
O’nun ruhunu sürekli yanımızda hissetmek demektir.”31

Bu nedenle her gün Kutsal Ruh'u imanla istememiz ve her sabah sahip 
olduğumuz her şeyle kendimizi Rab'be teslim etmemiz gerekir.

NEREDE DURUYORUM?

Şimdi en önemli şey hangi grupta olduğumu anlamak. Nerede duruyorum?
Sevgili annem 20 yaşındayken bir adamın sorusuna inançla ilgilenmediğini 
söyleyerek cevap verdi. Sonra adam şöyle dedi: Ya gece vakti ölürsen? Bu 
yorum onu çok etkiledi. Ama çok olumlu bir etkisi oldu. İsa ve kilisesi için bir 
karar vermesine yol açtı. Belki bu soru size de yardımcı olur:

Diyelim ki… bugün öldün…! (kalp krizi veya kaza) İsa Mesih ile sonsuz 
yaşamın güvencesine sahip misiniz? Bu konuda kararsız kalmayın.

ENDİŞE VERİCİ BİR ŞEY

Bu sorunun büyüklüğünü anlamaya başladığım için bir panik içindeyim. 
Bu paragrafı gerçekten eklemem gerekip gerekmediğini düşündüm ve dua 
ettim. Bunun şimdiki hayatta ve sonsuz yaşamda bir mutluluk meselesi 
olduğu ve özellikle evliliği, aileyi, kiliseyi ve işlerimizi etkilediği için bunu 
göze alıyorum. Kimin için geçerli olduğunu bilmiyorum. Ama bana da yar-
dım edildiğinden, ilgili kişilere yardım etmek istiyorum. Bedensel imanlı 

30 E.G. White, Elçilerin İşleri, (1911), S. 246
31 E.G. White, Çağların Arzusu, (1898), S. 639
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olan herkesin bunu anlaması çok önemlidir; aksi takdirde Tanrı'nın yardı-
mıyla değişemezler. Sevgisiyle Tanrı, Kutsal Ruh aracılığıyla İsa Mesih ile 
yakın bir ilişki kurarak bizi zengin bir şekilde bereketlemek istiyor. Sonuç 
olarak büyük kayıplar önlenebilir ve ölçülemez bir bereket yaşanabilir. 
Harika olan şey, durumu Tanrı'nın yardımıyla çabucak çözebilmemizdir. (3. 
ve 5. bölümlerde daha ayrıntılı olarak)

Bedensel Hristiyanlık sorunu Kutsal Kitap’ta farklı şekillerde anlatılır. 
Bireysel gruplar ve gruplardaki insanlar çok farklı odak noktalarına sahip 
olabilir, ancak asıl sorun aynıdır. Farklı açıklamalar şunlardır:
▶ “Benliğe sahip veya bedensel”―Rom. 8: 1-17; 1 Kor. 3: 1-4 Gal. 5: 16-21 

ve diğer metinler
▶ “Akılsız”―On Kız benzetmesi. Matta 25: 1-13. “Akılsız kızlar tarafından 

temsil edilen Kilise, Laodikya olarak da konuşulmaktadır.”32

▶ “Ilık”―Laodikya’ya mektup Vah. 3: 14-21 “Keşke ya soğuk ya sıcak olsay-
dın!” (Vahiy 3:15) Harika değil mi? İsa soğuğu ılık yerine tercih ediyor. 
Bunun sebebi nedir? “Gönülsüz imanlılar inançsızlardan daha kötüdür; 
aldatıcı sözleri ve taahhütte bulunmayan tavırları birçok kişiyi yanlış yola 
götürür. İmansız renklerini gösterir. Ilık hristiyan her iki tarafı da kandırır. O 
ne iyi bir insandır ne de iyi bir Hristiyan. Şeytan onu kimsenin yapamaya-
cağı bir işi yapmak için kullanıyor.”33

▶ “Yeniden doğmamış”―Yuhanna 3: 1-21 “Yeni doğum, dünyanın bu 
çağında nadir bir deneyimdir. Kiliselerde bu kadar şaşkınlık olmasının 
nedeni budur. Mesih'in adını alan pek çok kişi, kutsal veya aziz değildir. 
Va¶iz edildiler ama diri diri gömüldüler. Benlik ölmedi ve bu nedenle 
Mesih'te yaşamın yeniliğine yükselmediler.”34

▶ Bir çeşit Tanrısallık―“Bu yolun gücünü inkâr edenler olacaklar. Böy-
lelerinden uzak dur.” 2.Tim. 3: 5 Arthur G. Daniells bu konuda şunları 
söylüyor: “… Ama şekilcilik son derece aldatıcı ve yıkıcı bir şeydir. Kili-
senin yüzyıllar boyunca defalarca paramparça etmekle tehdit ettiği gizli, 
beklenmedik uçurum... Pavlus bizi, Tanrı'nın gücü olmadan [Kutsal Ruh 
tarafından doldurulmadan] bu 'Tanrısallığın' (2 Tim. 3: 5) son günlerin 
tehlikelerinden biri olacağı konusunda uyardı ve bizi buna aldırmama-
mız için uyarır; rahat, kendini kandıran tutum.”35

Ayrıca Ellen White’ın yazılarında bazı şaşırtıcı ifadeler de var:

32 Ellen G. White, Review and Herald, Aug. 19, 1890
33 Ellen G. White, Letter 44, 1903, quoted in the Seventh Day Adventist Bible Commentary,

vol. 7, p. 963 on Rev 3:15,16
34 Ellen G. White, MS 148, 1897, quoted in the Seventh Day Adventist Bible Commentary,

vol. 6, p. 1075, Many buried alive
35 A. G. Daniells, Christ our Righteousness, s. 20
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▶ Çok çok az
“Rüyamda önemli bir binanın kapısında bir nöbetçi durdu ve giriş için 
gelen herkese sordu: 'Kutsal Ruh'u aldınız mı?' Elinde bir ölçü hattı vardı 
ve sadece çok çok azı kabul edildi bu binaya.”36

▶ Yirmide biri hazır değil
“Kiliseye, isimleri kilise kitaplarında kayıtlı olan yirmi kişiden birinin 
dünyevi hayatını kapatmaya hazır olmadığı ve ortak günahkarlar kadar 
gerçekten Tanrısız ve ümitsiz olacağına dair kiliseye yaptığım ciddi bir 
açıklamadır.”37

▶ Neden bu kadar gözlerimiz açık değildir?
“Şeytan neden daha büyük bir direnişle karşılaşmıyor? Çünkü Mesih’in 
askerlerinin, Mesih’le çok kısıtlı bir bağlantısı vardır.”38

▶ Büyük Tehlike
“Burada hayatın kısalığı ve belirsizliği üzerinde durmayacağım; ancak, 
günah içinde yaşamayı seçerken, Tanrı'nın Kutsal Ruhunun yalvaran 
sesine teslim olmayı ertelemede - yeterince anlaşılmamış bir tehlike 
- korkunç bir tehlike vardır; çünkü böyle bir gecikme gerçekten öyle.”38

Günahın özünde ne var? “...Çünkü bana iman etmezler.” (Yuhanna 16: 
9) İsa'ya gerçekten inandığımızın ve güvendiğimizin işareti, kendimizi 
tamamen O'na teslim etmemizdir. Bizim tamamen teslim olmamızla 
şunu kanıtlarız; Her şeyde O'nu takip etme isteğimiz.

Tekrar söylemek istiyorum: Bu çok ciddi paragrafı ekleme şansını yaka-
ladım, çünkü bu, hayattaki kişisel mutluluğumuzla ve ebedi hayatımızla 
ve ayrıca özellikle evliliklerimiz, ailelerimiz ve kiliselerimiz üzerindeki etki-
mizle ilgili.

SORULAR, SORULAR...

Önemli soru Kutsal Ruh ile dolu olup olmadığınızdır. Ama kişi ne zaman 
Kutsal Ruh'la dolar? Gerekli ön koşullar nelerdir? Kutsal Ruh ile yaşama-
nın olumlu sonuçları nelerdir? Kutsal Ruh ile dolu olduğunuzu düşündüğü-
nüzde ne olur?

36 E.G. White, Selected Messages, Vol. 1 (1958), s. 109.2
37 E.G. White, Christian Service (1925), s. 41.1
38 E.G. White, Büyük Mücadele (1911), s.258
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BELİRTİLER İÇİN MİNETTAR OLUN

Kendimizi yeniden canlanma konusuna daha çok adadığımız için Tanrı'ya 
şükürler olsun. Büyük ve muhteşem Tanrımızın şu anda bize Kutsal Ruh 
tarafından diriltilmemiz için dürtüler vermesinin önemli nedenleri oldu-
ğunu düşünüyorum. Sebepler aşağıdaki şeyler olabilir mi?
▶ Eksikliğimizi gidermek ve bizi Laodikya benzeri durumumuzdan çıkar-

mak istiyor.
▶ Bizi İsa'nın yakında ikinci gelişine ve bu olay gerçekleşmeden hemen 

önceki özel zamana hazırlamak istiyor.
▶ O, “Tanrı’nın buyruklarını yerine getirip İsa’ya tanıklıklarını sürdürenler”

(Vah. 12:17) ve İsa Mesih’in tanıklığına sahip olanlar aracılığla dünyadaki 
büyük kapanışı (Vah. 18: 1-2) meydana getirmek istiyor. (Vah. 12:17)

Ayrıca Tanrı'ya şükürler olsun ki, her bedensel Hristiyan hızla ruhsal bir 
Hristiyan olabilir ve Kutsal Ruh'ta yaşayan herkes Mesih'in doluluğuna ula-
şabilir. Bu bir sonraki işimizdir. Şimdi bu bölümün sonundaki bir deneyimi 
daha inceleyelim.

YENİ MOTİVASYON VE RUHSAL SEVİNÇ

“Kilisedeki bir kız kardeş bana “Kişisel Uyanışa Giden Adımlar” kitapçığını 
verdi. Kitapçığın içeriği beni şaşkına çevirdi. Uzun zamandır böyle bir şey 
arıyordum ve sonunda buldum. Daha sonra ruhsal yaşamımı düzenlemeye 
başladım ve ancak o zaman bir şeyler yapmam gerektiğini anladım: Ken-
dimi tamamen İsa'ya teslim ettim. O andan itibaren Tanrı beni çok erken 
uyandırdı ve kişisel bağlılıklarım için bana zaman verdi. Her gün 40 Gün-
lük Dua kitabında bir bölüm çalıştım. İsa ile ilişkimin daha da büyüdüğünü 
açıkça fark ettim. Daha derin ve daha samimi hale geldi. Kutsal Ruh benim 
üzerimde çalışıyordu. 40 Günlük dua kitabından sonra, 40 Günlük Dua kita-
bının ikincisini çalıştım. O zamandan beri bu kitapların her birini dört kez 
çalıştım. Her gün Tanrı'yla paydaşlık istemekten başka bir şey yapamam. 
Sonuçlar harika, çünkü yeni motivasyonum ve içsel sevincim fark edil-
meli. Bu süre zarfında Tanrı ile pek çok deneyim yaşama ayrıcalığına sahip 
oldum. Deneyimlerimi paylaşmak için fırsatlar da aradım. İsa ile yakın bir 
ilişki, birçok şeyi önemsiz hale getirir ve gereksiz endişeler çözülür. Umuyo-
rum ve dua ediyorum ki pek çok insan benim sahip olma ayrıcalığına sahip 
olduğum bu deneyimi yaşayacak.” H.S
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3 .  B Ö L Ü M

SORUNLARIMIZ 
ÇÖZÜLEBİLİR Mİ? 

NASIL?

runları ız n anrı nın zü ü ned r? utlu e 
ü lü r st yan l a  n nasıl büyüyeb l r z?

“Bende kalın, ben de sizde kalayım.” İsa’da kalmak, yaşamımızı 
O’nun hizmetine adamak ve O’nun ruhunu sürekli yanımızda his-
setmek demektir.39

Temel sorunumuz için bu iki parçalı ilahi çözüm, aynı zamanda mutlu bir 
Hristiyan yaşamına giden yoldur. Neden? İsa şu sözler hakkında şu yorumu 
yaptı: "Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye 
söyledim." (Yuhanna 15:11) Bu iki adımda (sürekli olarak Kutsal Ruh'u almak 
ve tamamen teslim olmak) Mesih içimizde yaşar ve mutluluğu mükemmel-
leştirmenin yoludur. Koleseliler 1:27, ihtişamın zenginliklerinden bahseder: 
İçinizdeki Mesih. İsa'nın bu asma benzetmesini, Yuhanna 14'teki Kutsal Ruh 
vaadine ve Yuhanna 16'daki Kutsal Ruh'un çalışmasına koyulmuş olması 
dikkat çekici değil mi?
Önemli olan nokta, kendimizi (kural olarak) her gün Tanrı'ya teslim etme-
miz ve sahip olduğumuz her şey dahil ve ayrıca Kutsal Ruh'un dökülme-
sini her gün imanla istememiz ve almamızdır.

39 E.G. White, Çağların Arzusu (1898), s. 639

Dün 5Dün 5Dün 5
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NEDEN GÜNLÜK OLARAK KENDİMİZİ İSA'YA TESLİM 
ETMEMİZ GEREKİR?

İsa Luka 9: 23'te şöyle dedi: “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, 
her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin”

İsa, öğrenciliğin gündelik bir mesele olduğunu söyledi. Kendini inkar 
etmek, hayatımın kontrolünü İsa'ya vermek demektir. Çarmıhını yüklen-
mek, her gün zorluk yaşayacağımız anlamına gelmez. Benliğmizi her gün 
reddetmek ve seve seve ve isteyerek İsa'ya boyun eğmemiz gerekir. Aynen 
Pavlus'un kendisi hakkında söylediği gibi: "Her gün ölüyorum." İsa'nın 
zamanında biri haç taşıdığında, ölüm cezasına çarptırıldı ve öldürülürdü. 
Bu nedenle bu konu, İsa'yı takip etmekten kaynaklanan zorlukları kabul-
lenmekle ilgilidir.

Fiziksel yaşamımızı doğumda aldık. Yaşamımızı, gücümüzü ve sağlı-
ğımızı korumak için normalde her gün yemek yeriz. Ruhsal hayatımızı 
yeniden doğduğumuzda aldık. Ruhsal hayatımızı güçlü ve sağlıklı tutmak 
için günlük olarak içimizdeki kişiye de özen gösterilmesi gerekir. Bu, fizik-
sel yaşamımızda olduğu kadar ruhsal yaşamımızda da gerçekleşmezse, o 
zaman zayıf, hasta olacağız; hatta öleceğiz. Ne önceden uzun süre saklanan 
bir yemeği yiyebiliriz ne de Kutsal Ruh'u önceden saklayabiliriz.

Elçilerin İşleri kitabında bununla ilgili değerli bir öğüt var: “Doğal hayat 
ilahî güç tarafından an be an korunmaktadır; ancak doğrudan bir mucize ile 
değil, ulaşabileceğimiz yere konulmuş olan bereketlerin kullanımı yoluyla 
sürdürülmektedir. Ruhsal hayat da, İlahî Takdir’in sağladığı o araçlarla sür-
dürülmektedir.”40

Sevgi Öğretmeni kitabındaki şu yorum beni gerçekten etkiledi: “Mesih'i 
her geçen gün takip edeceğiz. Tanrı yarın için çözüm bağışlamaz”41

Ellen White şunları söyledi:
“İsa'yı takip etmek, başlangıçta gönülden inanç değiştirmeyi ve bu 

dönüşümün her gün tekrarlanmasını gerektirir.”42

“Ne kadar eksiksiz olursa olsun, değişimde bereketlenmemiz tamamlan-
mış olsa da, günlük olarak yenilenmedikçe bize hiçbir faydası olmayacak ...”43

40 E.G. White, Elçilerin İşleri, (1911), s. 246
41 E.G. White, Çağların Arzusu (1898), s. 313.4  
42 Editor Francis D. Nichol, Adventist Bible Commentary Vol. 1 (Review and Herald, 1976), p. 

1113
43 E.G. White, Review and Herald, Jan. 6, 1885
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“Sabah kendinizi Tanrı'ya adayın; bunu ilk iş olarak yapın. Duanın şöyle 
olsun: Ey Rab, tamamen Seninim. Her şeyi seninle yapabilirim. Bugün hiz-
metinde beni kullan. Benimle ol ve tüm çalışmalarımın senin için olmasına 
izin ver. " Bu günlük yapılması gereken bir meseledir. Her sabah o gün için 
kendinizi Tanrı'ya adayın. Tanrı’nın takdirinin göstereceği gibi yerine getiril-
mesi veya vazgeçilmesi için tüm planlarınızı O'na teslim edin. Böylece gün 
geçtikçe hayatınızı Tanrı'nın ellerine verdiğinizi söylüyorsunuz ve böylece 
yaşamınız Mesih'in yaşamından sonra daha fazla şekillenecek.”44

Morris Venden şunları söylemiştir: "Günlük değişimin gerekliliğinin far-
kına varmadıysanız, bu hayatınızda büyük bir dönüm noktası olabilir. Bere-
ket Dağından Düşünceler, s.101, şu vaatte bulunur: 'Eğer Rab'bi arar ve her 
gün değişimini gerçekleştirirsen tüm sıkıntılarınız bitecek, tüm zorlukları-
nız, şu an karşı karşıya kaldığınız tüm kafa karıştırıcı sorunların çözülecek-
tir.”45

Teslimiyetimizin her gün yenilenmesiyle İsa Mesih ile birlikte kalmak, 
O'na ilk geldiğimiz zamanki kadar önemlidir.

Morris Venden ayrıca şunları söylüyor: “Tanrı ile sürekli günlük ilişki, 
sürekli teslim olmaya, an be an O'na bağlı olmaya yol açar.”46

Şundan emin olabiliriz: Her sabah bilinçli olarak kendimizi Rab İsa'ya 
teslim ettiğimizde, O'nun bizden yapmamızı istediği şeyi yapıyoruz çünkü 
İsa şöyle dedi: “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben 
size rahat veririm.” (Matta 11:28) ve “Baba’nın bana verdiklerinin hepsi 
bana gelecek ve bana geleni asla kovmam.” (Yuhanna 6:37)

“Tanrı bizim için büyük şeyler yapmaya isteklidir. Zaferi sayılarla değil, 
ruhun Rab İsa'ya tamamen teslim olmasıyla kazanacağız. İsrail'in güçlü 
Tanrısına güvenerek O'nun gücünde ilerleyeceğiz ...”47

Kendimizi O'na tamamen teslim ettiğimizde Tanrı'nın bizim aracılı-
ğımızla uygulayabileceği büyük etki John Wesley tarafından şu şekilde 
tanımlanmaktadır: “Tanrı, kendisini% 100 Tanrı'ya adamış bir kişiyle, ken-
dilerini Tanrı'ya %99 adayan bütün bir orduyla yapabileceğinden daha faz-
lasını yapabilir.”48

44 Ellen G. White, Yol, Gerçek ve Yaşam (1892), s. 70.1
45 Morris Venden, 95 Theses on Righteousness by Faith (Pacific Press, 1987), p. 96
46 Morris Venden, 95 Theses on Righteousness by Faith (Pacific Press, 1987), p. 233
47 Ellen G. White, Sons and Daughters of God, p. 279
48 Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben (Andrews University), PPP slide 14
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“Sadece İsa ile birlikte çalışacak ve “Rab, sahip olduğum her şey senin-
dir” diyecek olanlar, Allah’ın çocukları olarak kabul edileceklerdir.”49 Ruhen 
ve bedenen kendilerini Allah’ın hizmetine adayanlar, fiziksel ve zihinsel ola-
rak yeni bir güce kavuşacaklardır. Allah onlara sonsuz nimetlerini sunacak-
tır. Mesih onlara kendi ruhundan nefes ve kendi yaşamından yaşam verir. 
Kutsal Ruh tüm yüreğiyle Allah’a hizmet etmeleri için imanlıları kalben ve 
zihinsel olarak güçlendirir. Allah’ın lütfü onların yeteneklerini geliştirir ve 
ilahi görkem insanları kurtarmak için yaptıkları çalışmalarda onlara yar-
dımcı olur. Mesih ile birlikte çalışanlar O’nun mükemmelliğinden pay sahibi 
olurlar. İnsani zayıflıklarına rağmen Kurtarıcı’nın işlerini tamamlarlar.”50

Günlük “bereket” ve “bağlılık”, “teslimiyet” ve “değişim” konusu çok 
derin konulardır.

BİR KİŞİ NEDEN HER GÜN KUTSAL RUH'TAN YENİ 
BİR VAFTİZ İSTEMELİ?

Kutsal Ruh ile doldurulma isteği, İsa'nın benimle beraber kalması için bir 
gerekliliktir. Çünkü O, Kutsal Ruh aracılığıyla içimde yaşıyor. Peki bu neden 
günlük olmalı?

E.G White Elçilerin İşleri'nde şöyle dedi: “Her işçi, Allah’a Ruh’un günlük 
va¶izi için duasını sunmalıdır. Hristiyan işçi grupları, hikmetli bir şekilde 
tasarlamayı ve yerine getirmeyi öğrenmek amacıyla özel yardım, göksel 
hikmet istemek için bir araya gelmelidir. Özellikle Allah’a, müjdeleme alan-
larında bulunan kendi seçilmiş elçilerini Ruhu’ndan zengin bir ölçüyle vaf-
tiz etmesi için dua etmelidirler. Ruh’un Allah’ın işçilerinin yanındaki varlığı, 
gerçeğin ilanına dünyanın tüm şerefinin ve görkeminin veremeyeceği bir 
güç verecektir.”51

Bu İsa için bile günlük bir ihtiyaçsa, bizim için ne kadar önemlidir?
2.Kor 4:16’da önemli bir açıklama var:
“... iç varlığımız günden güne yenileniyor.”
İçimizdekinin günlük bakıma ihtiyacı vardır. Bu günlük yenileme nasıl 

gerçekleşir? Efesliler 3: 16-17, 19’a göre Kutsal Ruh aracılığıyla gerçekle-
şir: Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu’yla sizi iç varlığı-
nızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih’in iman yoluyla yüreklerinizde 

49 Ellen G. White, Çağların Arzusu (1898), s. 523.1
50 Ellen G. White, Çağların Arzusu (1898), s. 827.3
51 E.G. White, Elçilerin İşleri, (1911), s.44
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yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı’nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sev-
gide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih’in 
sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bil-
giyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

Sonuç olarak:
▶ Kutsal Ruh'un yenilenmesi için her gün dua etmek bizim için gerekliliktir.
▶ Sonuç olarak Mesih içimizde yaşıyor.
▶ İçimizdeki kişi için bize ihtişamının zenginliğine göre güç verir. Tanrı'nın 

gücü doğaüstü bir güçtür.
▶ Böylece Tanrı'nın sevgisi kalplerimize yerleştirilir.
▶ “Tanrı’nın bütün doluluğu” yaşamın yoludur. (Yuhanna 10:10; Koleseliler 

2:10'a bakın)

Bir diğer önemli metin Efesliler 5:18’de bulunur : “… Ruhla dolun.” Bunun 
bir öğütten daha fazlası olduğunu unutmayın. Bu ilahi bir emirdir. Tanrımız 
bizden Kutsal Ruh ile yaşamamızı ister. Yunan uzmanlar bu metnin daha 
kesin bir şekilde ifade ettiğini söylüyorlar. Johannes Mager'den bir alıntı: " 
"Kendinizi sürekli ve sürekli olarak Kutsal Ruh'la doldurun.”52

Ders çalışma kılavuzumuz şöyle diyor: “Kutsal Ruh'la va¶iz, tamamen 
Kutsal Ruh'un etkisi altında olmak, O'nun tarafından tamamen“ doldu-
rulmak ”demektir. Bu tek seferlik bir deneyim değil, Pavlus'un Efesliler 5: 
18'de Yunanca 'dolu' fiiliyle gösterdiği gibi, sürekli olarak tekrarlanması 
gereken bir şeydir.”53

Elçi Pavlus bunu Efesliler 5. bölümünde  bölümde yazmıştır. Ayrıca 
1:13’de şunları da söylemiştir: "... O’na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen 
Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz." Efesliler Kutsal Ruh'u çoktan almış-
lardı. Yine de, onların: "Ruh’la sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini" 
ve "Ruhla doldurulmalarına" ve "sürekli ve sürekli olarak yeniden Ruhla 
doldurulmalarına" izin vermeleri gerekiyordu. 4:30’da bizi Tanrı’nın Kutsal 
Ruhu’nu kederlendirmemeiz konusunda uyarıyor.

Ellen White şunları söyledi: “Her işçi, Allah’a Ruh’un günlük va¶izi için 
duasını sunmalıdır..”54

52 Editor Werner E. Lange, Unser größtes Bedürfnis (Lüneburg, 2011), p. 42
53 Sabbath School Study Guide July 17, 2014
54 E.G. White, Elçilerin İşleri (1911), s.44
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“Mesih'in doğruluğuna sahip olabilmemiz için, her gün Ruh'un etkisiyle 
değişime, ilahi doğanın bir parçası olmaya ihtiyacımız var.  Yüceltmek, kalbi 
kutsallaştırmak, bütün insanları yüceltmek Kutsal Ruh'un işidir ”.55

Rab, Ellen White aracılığıyla başka bir yerde şöyle dedi: “Kutsal Yazılar-
dan, Tanrı'nın sesi olarak etkilenmiş ve öğretilerini takip etmeyi arzula-
yanlar, Kutsal Ruh'un armağanına her gerçek inanan için sağlanan günlük 
öğrenim, günlük ruhsal coşku ve güç almalıdır.”56

Ellen White ayrıca şöyle dedi: “Mesih'i her geçen gün takip edeceğiz. 
Tanrı yarın için çözüm bağışlamaz.”57

Başka bir yerde: “Her an ilahi aracıyla bağlantı, ilerlememiz için çok 
önemlidir. Tanrı'nın Ruhu'nun bir ölçüsüne sahip olmuş olabiliriz, ancak 
dua ve imanla sürekli olarak Ruh'tan daha fazlasını aramaya devam edi-
yoruz.”58

Ayrıca şu şaşırtıcı alıntıyı buldum: "Elçilerin zamanlarında hepsini bir 
uyum içinde uyguladıkları sevginin günlük va¶izine ihtiyacınız var.”59

ROM. 5: 5 bize Tanrı'nın sevgisinin Kutsal Ruh tarafından kalplerimize 
döküldüğünü gösterir. Aynı şeyi Efesliler 3:17’de de buluyoruz. Kutsal Ruh 
ile günlük va¶iz (Kutsal Ruh ile doldurulmak) aynı zamanda sevgi ile günlük 
va¶ize neden olur. Ayrıca Gal 5:16’da bunun sonucunda günahın gücünün 
kırılacağı yazıyor.

KİŞİSEL İBADETİN ÖNEMİ

Her gün Rab İsa'ya teslim olmak ve Kutsal Ruh'la doldurulmayı talep etmek 
bu kadar önemliyse, kişisel ibadetin önemi nedir?

Günlük ibadet ve Şabat'ın kutlanması, ruhsal bir yaşamın temelidir.
Kutsal Kitap ayetlerini ve çeşitli alıntıları şimdiye kadar okuduk. Bu ayet-

ler bize içimizdeki kişinin gün geçtikçe yenilendiğini gösterir. Bu, günlük 
kişisel ibadetimizin büyük önemine parlak bir ışık tutmaktadır.

Tapınaktaki ibadet hizmetinin temeli, sabah ve akşam yakılan sunulardı. 
Şabat Günü, ek bir yakmalık sunu sunuldu. (Say. 28: 4,10). Yakmalık sunu 
ne kadar önemliydi?

55 E.G. White, Selected Messages 1, (1958), s. 374.1
56 E.G. White, The Signs of the Times March 8, 1910, par. 1
57 E.G. White, Geçmişten Sonsuzluğa (1898), s. 313.4
58 E.G. White, The Review and Herald, March 2, 1897, par. 5
59 E.G. White, Kilise İçin Tanıklıklar (1904), vol. 8, s. 191
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Yakılan sunu, günahkârın Rab'be tamamen teslim olmasını temsil edi-
yordu. Burada kişi kendisine hiçbir şey saklamadı, aksine her şey Tanrı'ya 
aitti.”60

Daha sonra, uzak ülkelere tutsak olarak sürülen Yahudiler, belirli zaman-
larda yüzlerini Kudüs’e dönerek yalvarışlarını İsrail’in Tanrısına sunarlardı. 
İmanlılar da aynı örneği izleyerek sabah ve akşam dua ederler. Tanrı sabah 
ve akşam, önünde eğilerek af ve bereket dileyenlere zevkle bakar. 61

Günlük ibadetin ruhsal yaşamlarımızın temeli olarak Şabat ile bağlantılı 
olduğunu fark ediyor musunuz? Buna ek olarak, Kutsal Ruh aracılığıyla içi-
mizde yaşamaya davet edilen İsa Mesih'e günlük teslimiyetle ilgisi olduğu 
açık değil mi?

En önemli ruhsal prensibi kendinizde denediniz mi? Tanrı'ya her şeyden 
daha çok öncelik verdiniz mi? İsa, Dağdaki Vaazında şunları söyledi:

Matta 6:33 “Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardın-
dan gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir.”

Tanrı'nın krallığı demek kalbinizde Mesih'in olduğu zaman demektir. Bu 
nedenle ibadet süremiz sırasında her gün teslim olmaya ve her gün Kutsal 
Ruh'u istemeye ihtiyacımız var. Belirleyici an, Tanrı'nın önünde durduğu-
muz an olacaktır. Mesih’i kurtarıcımız olarak görerek O’nunla kişisel ilişki 
kurduk mu, O'nun içinde kaldık mı? (Yuhanna 15: 1-17'ye bakın) Daha fazla-
sını, inancınızın daha da güçlenmesini istemiyor musunuz?

Tanrı ile çok az veya hiç özel zaman geçirmeyen veya yeterli ibadet 
zamanı olmayan kişi, muhtemelen yalnızca ha¶ada bir veya iki kez ibadetle 
‘güçlendirilecektir’. Bu, ha¶ada bir kez yemek yemeye benzer. Bir karşılaş-
tırma yapmak için: Ha¶ada sadece bir kez kendinizi beslemek saçma olmaz 
mı? Bu, ibadet etmeyen bir Hristiyan'ın bedensel bir imanlı olduğu anla-
mına gelmez mi?

Bu aynı zamanda bu durumda kalırsa kurtarılmayacağı anlamına gelir. 
Bedensel imanlılar olduğumuzda, ibadet sadece bir zorunluluk olabilir. 
Ruhsal bir imanlı olduğumuzda, ibadet bir zorunluluktan daha fazla hale 
gelecektir.

Yıllar önce Jim Vaus'un bir kitapçığını okudum: Ben bir Gangsterdim. 
O, iman etmiş bir suçluydu. Günahlarını bütün kalbiyle yalancı şahitlik, 
hırsızlık, vb. suçları itiraf etti. Muazzam bir ilahi müdahaleyi deneyimledi. 
Bu beni oldukça etkiledi. Kendi kendime dedim ki: Neredeyse her yönden 

60 Fritz Rienecker, Lexikon zur Bibel (Wuppertal, 1964), p. 1017
61 E.G. White, Geçmişten Sonsuzluğa (1890) s. 208
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iyiyim ama bu tarz deneyimlerim yok. Sonra Rab'be dua ettim: “Göklerdeki 
Babam, ben de tüm bilinen günahlarımı ve bilmediğim tüm günahlarımı 
itiraf etmek istiyorum. Ayrıca dua etmek ve Kutsal Kitap’ı okumak için bir 
saat önce kalkacağım. O zaman benim hayatıma da müdahale edip etme-
yeceğini görmek istiyorum. "

Tanrıya şükür! Hayatıma müdahale etti. O zamandan beri, özellikle 
Şabat'la bağlantılı sabah ibadetlerim, Tanrı'yla yaşamımın temeli oldu.

“Günlük teslimiyetle ve Kutsal Ruh'la her gün doldurulmak suretiyle 
hayatlarımız faydalı bir şekilde değişecektir. Bu kişisel ibadet zamanı-
mızda gerçekleşir.”

“Mesih’in doğruluğuna sahip olabilmemiz için, 
her gün Ruh’un etkisiyle değiştirilmeye, ilahi 
doğanın bir parçası olmaya ihtiyacımız var.”„“
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a t z e Kutsal u
rasında  l ş  ed r?

RUH VE HAKİKAT İÇİNDE İBADET

İbadetin amacını bir düşünelim. Tanrı'nın insanlığa verdiği son mesajda, 
canavara tapınmanın aksine Yaratıcı’ya ibadet etmekle ilgilidir. (Vahiy 14: 
6-12) İbadetin işareti Şabat'tır (Yaratıcı’ya ibadet etmek). İbadetin içsel 
tutumu Yuhanna 4: 23-24'te gösterilmiştir: “Ama içtenlikle tapınanların 
Baba’ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. 
Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur, O’na tapınanlar da 
ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.”

Ruhta ibadet etmek kesinlikle bilinçli olarak ibadet etmek anlamına 
gelir. Aynı zamanda da anlamı Kutsal Ruh ile doldurulmaktır. Hakikatte iba-
det etmek, gerçek olan İsa'ya tam bir teslimiyet içinde yaşamak demektir. 
İsa kendini "Gerçek" olarak tanıttı. (Yuhanna 14:6)

Bu, İsa'nın sizde yaşaması yoluyla Tanrı'nın sözüne ve emirlerine göre yaşa-
mak anlamına gelir. Çünkü O, “Senin Sözün gerçektir” dedi. (Yuhanna 17:17) 
ve Mezmur 119: 142 şöyle der: “...Yasan gerçektir.” Şu anda hakiki ibadet bil-
gisine sahip değilsek, kritik bir anda başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya 
değil miyiz? Bu, bütün bedensel imanlılar için büyük bir sorun olacaktır.

Bence hepimiz Tanrı'nın yardımıyla ilerleme kaydetmek ve bilgide büyü-
mek istiyoruz. Aşağıdaki yanlış inanç, bazılarının ileriye gitmesini engelliyor 
olabilir.

VAFTİZ VE KUTSAL RUH

Bazı insanlar va¶iz edildikleri için Kutsal Ruh ile dolu olduklarını düşünür-
ler ve bu nedenle her şeyin yolunda olduğunu ve daha fazlasını yapmala-
rına gerek olmadığını sanarlar. D. L. Moody bu konuda şu yorumu yaptı: 
“Birçoğu, bir kere ruhu deneyimlediklerinde sonsuza kadar böyle kalacak-
larını düşünüyorlar. Ama hayır... Bizler gözenekli gemileriz; dolu olmamız 
için sürekli çeşmenin altında kalmamız gerekiyor.”62

62 D. L. Moody, They Found the Secret, p. 85, 86; quoted in “10 Days – Prayers and Devo-
tions …” by Dennis Smith, p. 23

Dün 6Dün 6Dün 6
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Joseph H. Wagoner şunları söyledi: “Va¶izin Kutsal Ruh'un armağanının 
kanıtı olarak görüldüğü her durumda, pişmanlık duyan günahkâr, bedensel 
güvenlik içinde uyuşturulur. Tanrı'nın lütfunun bir işareti olarak yalnızca 
va¶izine güvenirler. Bu durumda yüreğindeki Ruh değil, va¶iz onun işareti 
ya da “tanıklığı” olacaktır ...”63

Va¶iz kesinlikle önemli bir karardır; bu, Tanrı'nın iradesine karşılık gelir. 
Büyük bir öneme sahip ve bu önem devam edecek. Ama Kutsal Ruh'la dolu 
olduğumuzun kanıtı olarak geçmişte yaşanan bir olaya bakmamalıyız. 
Bunun yerine, Kutsal Ruh'la dolu olduğumuzu şimdi bilmeli ve deneyim-
lemeliyiz.

Bazı insanlar Kutsal Ruh'u va¶iz edilmeden önce aldılar. Örneğin, Korne-
lius ve ailesi veya Saul. Diğerleri, va¶iz edildikten sonra Kutsal Ruh'u aldı. 
Örneğin, Samiriyeliler veya Efesliler 12’deki adam. Ancak, bir kişi Kutsal 
Ruh'u va¶izden önce, sonra veya sonra almasının bir fark yoktur. Önemli 
olan Kutsal Ruh'u almış olmamız ve şimdi O'nun yüreğimizde olmasıdır. 
Geçmişte ne olduğu değil, daha çok bugün işlerin nasıl olduğu önemlidir.

Size tekrar hatırlatmak istiyorum: Bedensel hayatımızı doğumda aldık. 
Hayatımız günlük yiyecek, içecek, egzersiz, uyku vb. ile devam eder. Aksi 
takdirde çok uzun yaşayamazdık. Bedensel yaşamlarımızla aynı yasalar 
ruhsal yaşamlarımız için de geçerlidir. Kutsal Ruh aracılığıyla, yani kendi-
mizi tamamen Mesih'e teslim ettiğimizde yeni bir yaşam almış olduk. Ruh-
sal yaşamımız Kutsal Ruh, dua, Tanrı'nın sözü vb. aracılığıyla sürdürülür. E. 
G. White şöyle dedi: “Doğal hayat ilahî güç tarafından an be an korunmak-
tadır; ancak doğrudan bir mucize ile değil, ulaşabileceğimiz yere konulmuş 
olan bereketlerin kullanımı yoluyla sürdürülmektedir.”64

Ne bedensel ne de ruhsal yaşam kendiliğinden içimizde kalmaz; Tan-
rı'nın bize sağladığı araçları kullanmak gerekir. Bu şu anlama gelir: Yeniden 
doğduğumuzda Kutsal Ruh bize kalmamız için verilir. Ama O'nun kalması 
için, Rab'bin bize sağladığı araçların günlük kullanımına bağlıdır. "Araçları" 
kullanmazsak nasıl bir sonuç bekleyebiliriz ki?

Kutsal Ruh, tüm bu “araçların” en önemlisidir. Ayrıca dua, Tanrı’ya 
sözüyle bağlanmak, ibadet hizmetlerinde yer almak ve diğer şeyler de çok 
önemlidir.

Sanırım bir kural olarak içimizdeki kişiye günlük bakımın da gerekli 
olduğu konusunda hemfikir olabiliriz. Bunu yapmazsak üzücü sonuçlar 

63 Joseph H. Waggoner, The Spirit of God (Battle Creek, Michigan 1 877), p. 35f, quoted in 
Garrie F. Williams, Erfüllt vom Heiligen Geist (Lüneburg, 2007), S. 58

64 E.G. White, Elçilerin İşleri (1911), s. 246

SPR TR.indd   57 19/07/2021   6:21 PM



58 3. BÖLÜM SORUNLARIMIZ ÇÖZÜLEBİLİR Mİ? NASIL?

yaşamımız olasıdır. Kutsal Ruh'u ne önceden yiyebiliriz ne de ileriki bir 
zaman için saklayabiliriz. “Tanrı yarın için çözüm bağışlamaz.”65 İsa'ya her 
gün teslim olmanın gerekli olduğu ve Kutsal Ruh'u günlük yaşamımıza 
davet etmemiz gerektiğinin oldukça açık olduğunu düşünüyorum.

Bu konuların her ikisi de aynı amaca hizmet eder - bunlar aynı madal-
yonun iki yüzüdür; Mesih ile yakın bir ilişkiye sahip olmak. Teslim olarak 
kendimi  O'na veriyorum ve Kutsal Ruh'u isteyerek O'nu kalbime davet edi-
yorum. Diğer Kutsal Kitap ayetlerinin yanı sıra 1.Yuhanna 3:24 (ayrıca bkz. 
Yuhanna 14:17, 23) bize İsa'nın Kutsal Ruh aracılığıyla içimizde yaşadığını 
gösterir: “Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren Tanrı'da yaşar, Tanrı da o 
kişide yaşar. İçimizde yaşadığını bize verdiği Ruh sayesinde biliriz.”

KUTSAL RUH’UN ETKİLERİ

Kutsal Ruh içimdeyken Mesih'in şanı içimde yaşanır. Romalılar 8: 2 şöyle 
der: Çünkü yaşam veren Ruh'un yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın 
ve ölümün yasasından özgür kıldı.” “Ruh’un yasasını”, Kutsal Ruh'un tama-
men Tanrı'ya teslim olmuş bir kalpte çalışma biçimi olarak açıklayabiliriz. 
Mesih'in içimde nasıl etki bıraktığını yalnızca Kutsal Ruh canlandırabilir. 
E.G White bunu çok iyi açıklıyor: “Ruh bir yenilenme aracı olarak verilecekti 
ve yokluğu durumunda Mesihin fedakârlığının hiçbir yararı olmazdı... Dün-
yanın Kurtarıcısı’nın neticelendirmiş olduklarını tesirli kılan Ruh’tur. Kalp, 
Ruh tarafından saflaştırılır. Ruh aracılığıyla inanan, ilahi doğanın bir parçası 
olur ... Tanrı'nın gücü onların taleplerini ve kabullerini bekler.”66

Thomas A. Davis, bu süreci şu şekilde tanımlıyor: “Bu, Mesih'in insan-
lar için çalışmasının etkililiğinin bile Kutsal Ruh'a bağlı olduğu anlamına 
gelir. O olmasaydı, İsa'nın bu yeryüzünde yaptığı her şey – Getsemani’de, 
çarmıhta, diriliş ve Göklerdeki rahiplik hizmeti  başarısız olurdu. Mesih’in 
işlerinin sonucu, bazı büyük dünya dinlerinin veya etik liderlerininkinden 
çok daha yararlı olmayacaktır. Ancak Mesih bunlardan çok daha fazlası 
olmasına rağmen, örneği ve öğretileri aracılığıyla insanlığı tek başına kurta-
ramazdı. İnsanları değiştirmek için onlarla çalışmak gerekliydi. Bu çalışma, 
İsa'nın mümkün kıldığı, bunu insanların kalplerinde yapmak için gönderi-
len Kutsal Ruh tarafından yapılmıştır.”67

65 E.G. White, Sevgi Öğretmeni, (1898), s.313.4 
66 E.G. White, Sevgi Öğretmeni, (1898) s. 671.2 ve 672.1
67 Thomas A. Davis, Als Christ siegreich leben, (HW-Verlag), Seite 43 / How to be a victorious 
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Kutsal Ruh'la dolu olduğunuzu görmek için tek başına bu yeterli bir 
sebep değil mi?

“Allah’ın Ruhu kişinin yüreğini sardığında onun yaşamını tümüyle değiş-
tirir; günahkar düşünceler uzaklaşır; kötülüklerden vazgeçilir; öfke, kıs-
kançlık ve çekişmenin yerini sevgi, tevazu ve barış alır. Kederin yerini sevinç 
alır ve kişinin yüzü gökyüzünün ışığını yansıtır.”68

Kutsal Ruh'la yaşamanın başka birçok değerli sonucu vardır. Ancak 
O'nun olmadığı zamanki büyük eksiklikler ve kayıplar da bir gerçektir. Kut-
sal Ruh'un olduğu ve olmadığı bir yaşam arasındaki fark 4. bölümde daha 
ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

KUTSAL RUH’LA DOLU MUYUM?

Lütfen kendinize Kutsal Ruh ile doldurulmakla ilgili şu soruları sorun:69

▶ Hayatımda Kutsal Ruh'un gözle görülür etkileri var mı? Örneğin, İsa'yı 
sizin için gerçek ve yüce yaptı mı? (Yuhanna 15:16)

▶ Kutsal Ruh'un iç sesini duymaya ve anlamaya mı başladım mı? Haya-
tımdaki büyük ve küçük kararlarda bana yol gösterebilir mi? (Romalılar 
8:14)

▶ İçimdeki Kurtarıcıma karşı yeni bir sevgi ortaya çıktı mı? Kutsal Ruh, nor-
malde arkadaşlarım olarak seçmeyeceğim insanlar için şefkat duymama  
ve onlar için endişelenmeme yardım ediyor mu? (Gal. 5:22; Yakup 2: 8,9)

▶ Kutsal Ruh'un arkadaşlarımla başa çıkmama nasıl yardım etmem gerek-
tiğini konusundaki yol gösterişini tekrar tekrar deneyimliyor muyum? 
Endişeleri ve kaygıları olan bir kişinin kalbine ulaşmak için bana doğru 
kelimeleri veriyor mu?

▶ Kutsal Ruh bana Rab İsa hakkında paylaşma ve başkalarını O'na götürme 
gücü veriyor mu?

▶ Dua hayatımda bana nasıl yardım ettiğini ve kalbimin en derin duygula-
rını Tanrı'ya ifade etmeme nasıl yardım ettiğini deneyimleyebilir miyim?
Bu soruları düşündüğümüzde Kutsal Ruh'ta büyümemiz, O'nu daha iyi 

tanımamız ve O'nu daha çok sevmemiz için ne kadar büyük bir ihtiyacımız 
olduğunu görürüz.

Christian, R&H.
68 E.G. White, Çağların Arzusu, (1898), s. 173.1 
69 Catherine Marshall, Der Helfer (Erzhausen, 2002), p. 24
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Bir kardeş şunları yazdı: Babam ve ben barıştık. Kişisel Uyanışa Giden 
Adımlar ve 40 Gün Kitapları I ve II’yi çalıştıktan sonra, Kutsal Ruh'la dol-
durulmanın harika deneyimini yaşadım. Kutsal Ruh'un nasıl çalıştığını ve 
hayatımın her alanında çalışmak istediğini deneyimlemek benim için özel-
likle heyecan vericiydi.

BABA VE OĞUL ARASINDAKİ BARIŞMA

Babamla ilişkim her zaman biraz karmaşıktı. Çocukluğum ve gençliğimdeki 
dileklerim ve dualarım hep babamla daha iyi bir ilişkiye sahip olmaktı ama 
aksine giderek kötüleşmişti. Altı ila yedi yıl daha geçmişti. Tanrı kalbimdeki 
büyük boşluğu doldurdu. Kutsal Ruh'a dua ederken, eşim ve ben Tanrı ile 
birçok büyük deneyimler yaşadık. Ailemiz ve özellikle babam için dua ettik. 
Bu süre zarfında babamı sevmek için yeni bir güç kazandım. Çocukluğum-
dan beri ilişkimizde iyi gitmeyen her şey için onu aÃedebildim. Babam ve 
ben artık arkadaşız. Ayrıca babam daha ruhsal olmaya başladı ve diğer 
insanlara Tanrı'dan bahsetmeye başladı. Şimdi, iki yıl sonra, babamla iliş-
kim hâlâ çok iyi. Bu deneyim için Tanrı'ya şükrediyorum. Kendimi çok güç-
süz ve çoğu zaman yalnız hissederdim. Ama Kutsal Ruh için her gün dua 
etmeye başladığımdan beri, yeni ve harika bir yaşam tarzı ve Tanrı ile ilişki 
yaşıyorum. (Editör tarafından bilinen ad.)

Dua: Yüce İsa, Kutsal Ruh aracılığıyla içimde kalmak istediğin için 
teşekkür ederim. Her gün teslim olduğumuz için güven ve sevgi iliş-
kimiz büyüdüğü için teşekkür ederim. Tanrım, Kutsal Ruh'u ve O'nun 
çalışmalarını daha iyi tanımama yardım et. O'nun benim, ailem ve 
kilisem için ne yapmak istediğini ve her gün bunun için şükür ettiği-
mizde Kutsal Ruh'u alabileceğimize nasıl güvenebileceğimizi bilmek 
istiyorum. Amin.
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EFESLİLER 5:18 İÇİN TAMAMLAYICILAR:
“RUHLA DOLUN!”

Efesliler 5:18'deki metinde bu temyizin zorunlu olarak yapıldığını zaten 
görüyoruz. Ayrıca bu emrin herkese yöneltildiğini görebiliriz. Ayrıca Kutsal 
Ruh'un doluluğunu aramanın görevimiz olduğunu da görebiliriz. Ancak ori-
jinal Yunanca metin bunu daha da netleştiriyor.

Johannes Mager bununla ilgili şu yorumu yapar: “Yeni Ahit mektupla-
rında, doğrudan Kutsal Ruh ile doldurulmaktan bahseden tek bir pasaj var-
dır: 'Ruhla Dolun.' (Efesliler 5:18) Elçilerin İşleri kitabında biz Kutsal Ruh ile 
doldurulmuş olmak, belirli durumlarda güçlü bir şekilde hareket etmek için 
kullanılan bir armağandır. Ancak Pavlus, yaşamdaki durumlardan bağımsız 
olan ve İsa'nın tüm takipçileri için geçerli olan bir emir olarak Kutsal Ruh 
ile doldurulmayı belirtir. Bu kısa ama önemli komut dört önemli yönden 
oluşmaktadır:
1. 'Doldur' (plerein) fiili emir kipi biçiminde kullanılır. Pavlus burada bir 

tavsiyede bulunmuyor ya da dostça bir tavsiye vermiyor. Bir kişinin 
kabul edebileceği veya reddedebileceği bir öneride bulunmaz. Yetki-
lendirilmiş bir elçi olarak emrediyor. Bir komut her zaman bir kişinin 
iradesine hitap eder. Bir Hristiyan Kutsal Ruh ile doluysa, büyük ölçüde 
kendisine bağlıdır. Hristiyanlar, Kutsal Ruh'la doldurulmak için çaba 
gösterme emrine tabidirler. İnsanlar olarak Kutsal Ruh'la doldurulmak 
bizim sorumluluğumuzdur.

2. Fiil çoğul haliyle kullanılmaktadır. Komut, kilisede özel görevleri olan 
tek bir kişiye yöneltilmemiştir. Kutsal Ruh'la dolu olmak, birkaç önemli 
kişi için bir ayrıcalık değildir. Çağrı, her zaman ve her yerde kiliseye ait 
olan herkes için geçerlidir. İstisna yoktur. Pavlus için tüm Hristiyanların 
Kutsal Ruh ile doldurulması gereklidir.

3. Fiil pasif zamandadır. Şöyle denmiyor: “Kendinizi Ruhla Doldurun!” 
Bunun yerine "Ruh’la Dolun!" Hiç kimse kendisini Kutsal Ruh ile dol-
duramaz. Bu sadece Kutsal Ruh'un eseridir. Egemenliği burada yat-
maktadır. Ancak kişi, Kutsal Ruh'un onu doldurabilmesi için koşulları 
yaratmalıdır. Aktif iradesi olmadan Kutsal Ruh onda işe yaramaz.

4. Yunanca'da emi kipi şimdiki zamandır. Bu emir kipi şimdiki zaman, tek 
seferlik bir eylemi tanımlayan zorunlu geniş zamanın aksine sürekli 
olarak tekrarlanan bir olayı tanımlar. Buna göre, Kutsal Ruh ile dol-
durulmak tek seferlik bir deneyim değil, tekrarlayan ve ilerleyen bir 
süreçtir. Bir Hristiyan, her zaman bir kez doldurulan bir kap gibi değil-
dir. Aksine sürekli olarak 'yeniden doldurulması' gereken bir kaptır. Bu 
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cümle şu şekilde ifade edilebilir: "Kendinizi tutarlı ve tekrar tekrar Ruh 
ile doldurun!"

Bize va¶izde verilen Kutsal Ruh'la dolu olmak [Suya batıralarak va¶iz 
olmak ve Ruh’un tam bir teslimiyetle olması koşuluyla] bize verilen dol-
gunluk korunmadığında kaybolabilir. Kaybolursa tekrar alınabilir. Kutsal 
Ruh hayatımızın tüm alanlarını işgal edebilsin ve ruhsal yaşamımızın zayıf 
kalmasın diye Ruhla doldurulma tekrarlanmalıdır. Ruh'la dolu olmak nicel 
olarak O'ndan daha fazlasına sahip olduğumuz anlamına gelmez, daha 
çok Ruh'un bizden daha fazlasına sahip olduğu anlamına gelir. Pavlus bu 
nedenle tüm inananlara sürekli Ruh'la doldurulmalarını buyurdu. Bu bir 
Hristiyan için sıradan ve gerekli bir durumdur.70

Rab’bin kendisi şu emri vermiştir: *
Durmaksızın, sürekli olarak Ruh'la yeniden dolun! **

70 Johannes Mager was a pastor, evangelist and for many years a university lecturer on 
systematic theology. Most recently, he was the head of the ministry department in the 
Euro-African Division in Bern, Switzerland (now the Inter-European Division). Presently 
he is retired and lives in Friedensau. The quote is from his book: Auf den Spuren des 
Geistes, (Lüneburg, 1999) page 100-101 (with permission from the publishing house)

* E.G. White, Mount of Blessing, MB 20.3 (egwwritings.org)
** Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), Seite 101
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4 .  B Ö L Ü M

NE TÜR FARKLILIKLAR 
BEKLİYORUZ?

Kutsal u  le d lu b r yaşa da ne b
b r a anta ı ız ar? Kutsal u a
dua et ed zde ne aybeder z?

BEDENSEL VE RUHSAL HRİSTİYANLIK ARASINDA BİR 
KARŞILAŞTIRMA

Bedensel Hristiyanlığın sonuçları zaten bireysel kişiler için kısmen listelen-
miştir. Bazı sonuçlar kendilerini şu şekilde ifade eder:
▶ Kişi bu durumda kurtarılmaz. (Rom. 8: 6 8; Vahiy 3:16)
▶ Tanrı'nın sevgisi ve berrak sevgi  kişide yoktur (Romalılar 5: 5; Galatya-

lılar 5:22); tamamen insan sevgisine bağımlıdırlar; bedenin şehveti kırıl-
mamıştır. (Gal. 5:16)

▶ Kişi, Ruh aracılığıyla güçle güçlendirilmemiştir. (Efesliler 3: 16-17)
▶ Mesih bu kişide yaşamaz. (1.Yuhanna 3:24)
▶ Kişi, Mesih'e tanıklık etme gücünü almamıştır. (Elçilerin İşleri 1: 8)
▶ Kişi, kolayca rekabete ve gerginliğe neden olabilecek insani bir şekilde 

hareket eder (1.Korintliler 3: 3).
▶ Bu kişinin öğütleri kabul etmesi daha zordur.
▶ Dua yaşamları yetersiz olabilir.
▶ Kişinin sadece aÃetmek ve kin beslememek için insani kabiliyetleri var-

dır.

Dün 7Dün 7Dün 7
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Bedensel Hristiyan bazen doğal bir adam gibi davranır. Pavlus şöyle der: 
“Çünkü hâlâ benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması, 
benliğe uyduğunuzu, öbür insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu?” 
(1.Korintililer 3:3). Diğer zamanlarda ise bu kişilerin eylemleri, kendi gücü ve 
yetenekleriyle yaşamasına rağmen, ruhsal kişinin eylemleri gibidir.

Ruhsal Hristiyan Tanrı'nın doluluğunu yaşar: “Baba’nın kendi yüceliğinin 
zenginliği uyarınca Ruhu’yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve 
Mesih’in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı’nın 
bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak 
bütün kutsallarla birlikte Mesih’in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek 
ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücü-
nüz yetsin. Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğü-
müz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Kilisede ve Mesih 
İsa’da bütün kuşaklar boyunca sonsuzlara dek O’na yücelik olsun! Amin.” 
(Efesliler 3:16-21)

BEDENSEL HRİSTİYANLIĞIN ETKİLERİ

Kutsal Ruh eksikliğimden dolayı ailemde ve pastör olarak çalıştığım kilise-
lerimde yaşanan kayıplar için üzgünüm. Bu alanda kimseyi kendimizden 
daha ileriye götüremeyeceğimiz de doğrudur. Aynı zamanda, aile ve kilise-
deki bireysel kişilerde Kutsal Ruh'un kişisel eksikliğinin arttığını veya çoğal-
dığını anlamamız gerekir.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER

Bedensel Hristiyanlık, özgürlükçü bir Hristiyan yaşamı için bir üreme alanı-
dır. İnsanlar bilgisizce yapamayacaklarını yapmak için iyi niyetle çalışırlar 
ve sonra bir çıkış yolu ararlar. Gençliğimizin çoğunu kaybetmemizin nedeni 
bu mu? Cehalet içinde miyiz veya başka nedenlerden ötürü çocuklarımıza 
ve bedensel Hristiyanlığa sahip gençlerimiz için bir örnek oluşturduk mu? 
Sonuç olarak, bedensel Hristiyan oldular ve bu nedenle cesaretlerini kır-
makla mücadele etmek zorunda mı kaldılar? Pek çoğunun bunu çok cid-
diye almamasının veya artık kiliseye gelmemesinin veya kiliseyi terk etme-
sinin nedeni bu mu?
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Kısa bir süre önce bir kardeş kilise cemaatine şöyle demişti: “Bugün kendi 
hayatlarımızda ve gençliğimizin hayatlarında yaşadığımız sorunların bir 
nedeni var: Yaşlı nesil Kutsal Ruh'un işleyişini anlamada başarısız oldu.”71

Size Mesih'e tam bir teslim olmamanın sonucunu bir kez daha hatırlat-
mama izin verin: “Gönülsüz imanlılar inaçsızlardan daha kötüdür. Çünkü 
aldatıcı sözleri ve taahhütte bulunmayan tavırları birçokları yanlış yola 
götürür. İnançsız ise samimiyetini gösterir. Bu tür Hristiyan kişi her iki tarafı 
da kandırır. O ne iyi bir insan, ne de iyi bir imanlıdır. Şeytan onu kimsenin 
yapamayacağı bir işi yapmak için kullanır.72

Bununla birlikte, ruhsal olarak yaşarsak, çocuklarımıza Tanrı'nın yardımına 
giden yolu gösterebiliriz. Ellen White gerçekten harika bir şey söylüyor: 
“Çocuklarınıza her gün Kutsal Ruh'un va¶izini almanın onların ayrıcalıkları 
olduğunu öğretin. Mesih, amaçlarını gerçekleştirmeniz için size yardım eli 
uzatsın. Dua ederek, çocuklarınız için hizmetinizi mükemmel bir başarıya 
dönüştürecek bir deneyim kazanabilirsiniz.”73

Çocuklarımıza dua etmeyi öğrettik. Ama onlara Kutsal Ruh için her gün dua 
etmeyi öğrettik mi? Yoksa bunu kendimiz  bile bilmiyor muyuz? O sırada 
karım ve ben bunu bilmiyorduk. Bilgiden yoksun olduğumuz bu zaman 
için bizi bağışladığı için Tanrı'ya şükrediyorum. Ama sonuç olarak ne kadar 
kayıp meydana geldi... Ruhsal ebeveynlerin her gün kendilerini İsa'ya ada-
dıklarında ve Kutsal Ruh için dua ettiklerinde harika çocukları olacaktır.

İLAHİ SEVGİ Mİ YOKSA SADECE BİRBİRİMİZE 
İYİ DAVRANMAK MI?

Evliliklerde ve ailelerde, kilisede ve bedensel veya ruhsal Hristiyanlarla 
dostlukta, disiplinli bir yaşam için Tanrı'nın gücü eksikse, Tanrı'nın sevgisi 
eksikse ve günahın gücü kırılmıyorsa hayatımızın atmosferi değişmiş midir? 
Muhafazakar bedensel Hristiyanlar eleştirme eğilimindedir ve bu iyi bir 
şey değildir. Tanrı'nın iyi yönlendirmelerinden bahsetmemiz gerekse de, 
aynı zamanda temel değişimin ancak değişimin içeriden geldiğinde ger-
çekleşeceğini anlamalıyız. Özgürlükçüler işleri ciddiye almama ve dünyevi 

71 Garrie F. Williams, Erfülltsein vom Heiligen Geist – Wie erfahren wird das? (Lüneburg 
2007), S. 8

72 EGW Letter 44, 1903, quoted in Adventist Bible Commentary, Vol.7, p.963 on Rev. 3:15-16
73 E.G. White, Child Guidance (1954), p. 69
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yöntemlere uyum sağlama eğilimindedir. Tanrı bu tür şeyleri berektlemez. 
Joseph Kidder bugün kilisenin şu genel durumunu keşfetti: “Uyuşukluk, 
yüzeysellik, dünyevilik, cömertlik eksikliği, görevlilerin durumu, gençle-
rin kiliseyi terk etmesi, zayıf öz disiplin, gerçek bir arka planı veya sonucu 
olmayan planlar, güçlü ve adanmış imanlıların eksikliği...”74 Sorunumuzun 
nedeni, İsa'yla bağlantımızın olmaması (Yuhanna 15: 1-5) ve insan çabala-
rına çok fazla güvenmemizdir (Zekeriya 4: 6). Kidder, çözümü Kutsal Ruh ile 
dolu bir yaşamda da görür (Elçilerin İşleri 1: 8).

İsa bize yeni bir emir verdi: “Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi 
sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. 35 Birbirinize sevginiz olursa, 
herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.”  (Yuhanna 
13: 34-35 NKJV)

İsa Mesih gibi sevmek, ilahi sevgiyle (agape) sevmek demektir. Bunu 
ancak Kutsal Ruh'la dolduğumuzda yapabiliriz.

“Allah için en üst derecede sevgi ve birbirimiz için özverili sevgi – göksel 
Babamız’ın bahşedebileceği en iyi armağan işte budur. Bu sevgi bir güdü 
değil, fakat ilahî bir ilke, kalıcı bir güçtür. Kutsanmamış kalp bunu meydana 
getiremez ve üretemez. Bu yalnızca İsa’nın hüküm sürdüğü kalpte bulu-
nur.”75

Birbirimize “sadece” iyi davranmamızın veya bunun ötesine geçip Tan-
rı'nın sevgisiyle sevmemizde bir fark olduğunu düşünüyorum. Ellen G. 
White bize önemli bir ipucu veriyor: “Uysal ve sessiz bir ruhun süsü takıla-
rak, hayatı küskün olan yüz beladan doksan dokuzu kurtarılabilir.”76

Tanrı'nın sözü evlilik hayatı hakkında 1.Selanikliler 4: 3-8 'de bizleri 
bilgilendirmektedir. Diğer şeylerin yanı sıra, bu ayetler evlilik içinde kut-
sallık ve saygı içinde yaşamaktan bahsediyor. Bu ayetler imansız kişilerin 
tutkulu şehvetiyle tezat oluşturuyor. Üç kere kutsal bir hayattan ve Kutsal 
Ruh'a sahip olmaktan bahsettiği için, Kutsal Ruh'la bir yaşamın evlilik iliş-
kilerimizi de değiştirebileceğini ve değiştirmesi gerektiğini anlıyoruz. Tanrı 
bizim evlilik hayatımızda büyük bir neşe ve doyuma sahip olmamızı istedi. 
Bu bize Tanrı'nın şehvet yerine sevgi dolu şefkati tercih etmemize yardım 
etmeyi istediğini göstermiyor mu?

İsa, elçilerinin birliği için dua etti: “Yalnız onlar için değil, onların sözüyle 
bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. Baba, 

74 Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben (Andrews University), PPP Folie 3+4
75 E.G. White, Elçilerin İşleri (1911) s. 475
76 E.G. White, Kilise İçin Tanıklıklar, volume 4, s. 348.3
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senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. 
Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin.” (Yuhanna 17: 20-21 NKJV)

William G. Johnsson şöyle diyor: “Birçok Adventist, İsa ile bir olmanın 
ne demek olduğunu hâlâ kavramak zorundadır. Geçmişte muhtemelen ona 
yeterince önem vermemiştik veya iman hayatımızı sağlam bir kazığa çak-
mamıştık.”77

Kutsal Ruh'la dolduğumuzda Mesih içimizdedir. Ruhsal Hristiyanlık, 
dualarımızın Rab tarafından cevaplanmasına katkıda bulunur. EG White 
şöyle diyor: “Tanrı'nın halkı Ruh'un birliğinde bir olduğunda, Yahudi 
ulusunun günahı olan tüm Ferisilik, tüm kendini beğenmişlik tüm yürek-
lerden kovulacak ... Tanrı, yıllardır gizli olan var olan gizemi duyuracak. 
İmansızlara bu gizemin ihtişamının zenginliklerinin neler olduğunu açık-
layacak; Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor. 
(Koloseliler 1:27).”78

DÜZELTİCİ DANIŞMANLIK

Tanrı'nın sevgisiyle yapılmadığında, düzeltici danışmanlığın bir etkisi ola-
cak mı? Büyük ölçüde şehvet düşkünü Hristiyanlardan oluşan ve hatta 
şehvet düşkünü bir pastör veya lider olan bir kilise hangi kararları alır? Bir 
pastör olarak çalışmamı tekrar düşündüğümde, ruhsal kilise üyelerinin 
düşmüş üyeleri aklıma geliyor. Kişi tövbe edip itiraf ettiğinde, danışmanlık 
amacını yerine getirmiş olur. Bazen bedensel Hristiyanlar, danışmanlığı bir 
ceza olarak ve hatta gücünü kötüye kullanmak için kullanma eğilimindedir 
(Mat. 18: 15-17; 1.Korintliler 3: 1-4; 2.Korintliler 10: 3; Yahuda 1:19).

TANRI'NIN SON ZAMANLARDAKİ SÖZÜ

Tanrı, peygamberleri aracılığıyla önemli gelişmeleri açıklama geleneğine 
sahiptir (Amos 3: 7). Böylece Ellen White aracılığıyla son günler için önemli 
peygamberlik mesajları verdi. Pek çok şey geçmiş zamanlardan tamamen 
farklı olacağından, Tanrı'dan ilgili ek bilgilere sahip olmak önemli ve gerek-
liydi. Bugün buna “güncelleme” diyoruz. Ellen White'a göre bu mesajlar, İsa 
tekrar gelene kadar geçerlidir. Onun öğüdü yaşam tarzı değişikliği, kınama, 

77 William G. Johnsson, Adventgemeinde in der Zerreißprobe, (Lüneburg 1996), p. 118
78 E.G. White, Selected Messages, Book 1 (1958), p. 386.1
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uyarılar vb. içerdiğinden, ruhsal bir kişi bunu bedensel bir insandan daha 
kolay kabul edebilir. (Ancak birisinin bu öğütleri ciddiye alması, otomatik 
olarak ruhsal oldukları anlamına gelmez.) Tesniye 18:19’daki şu sözleri 
düşünmek akıllıca olacaktır: “Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri 
dinlemeyeni ben cezalandıracağım.”

Bu bize, gerçek bir peygamberden gelen mesajın o kişiyle değil, Tanrı'nın 
kendisiyle ilgili olduğunu açıkça gösterir. Birinin gerçek bir peygamber olup 
olmadığını nasıl bilebiliriz? Tanrı'nın Sözü bize bazı belirtiler verir. Gerçek 
bir peygamber bu beş noktanın hepsine uymalıdır;

1. Yaşam tarzları - "Onları meyvelerinden tanıyacaksınız." Mat. 7: 15-20
2. Peygamberliklerin yerine getirilmesi: Tesniye. 18: 21-22 (koşullu pey-

gamberlikler dışında bkz;Yunus.)
3. Tanrı'ya sadakat çağrısı yapması (Tanrı'nın sözü). Tesniye. 13: 1-5
4. İsa'yı gerçek bir kişi ve gerçek Tanrı olarak tanır. 1. Yuhanna 4: 1-3
5. Kutsal Kitap’ın öğretilerine katılması. Yuhanna 17:17

Peygamberler aracılığıyla verdiği öğütler de dahil olmak üzere, Tanrı'nın 
tüm emirleri bizim iyiliğimiz içindir. Bu yüzden son derece değerlidirler. 
Dolayısıyla ruhsal insanlar Tanrı'nın gücüyle ve sevinçle itaat edebilir ve 
bunun yaşamda başarıya katkıda bulunduğunu bilir. “Ertesi sabah erken-
den kalkıp Tekoa kırlarına doğru yola çıktılar. Yola koyulduklarında Yehoşa-
fat durup şöyle dedi: “Beni dinleyin, ey Yahuda halkı ve Yeruşalim’de oturan-
lar! Tanrınız RAB’be güvenin, güvenlikte olursunuz. O’nun peygamberlerine 
güvenin, başarılı olursunuz.” (2.Tarihler 20: 20b NKJV)

Sebt okulu dersi çalışma kılavuzumuz, Kutsal Ruh ile bir yaşam ve ger-
çek bir peygamberin sözleri arasındaki ilişki hakkında şunları söylüyor: 
“Peygamberlik sözünü reddeden, Kutsal Ruh'un talimatına kendini kapatır. 
Bugünkü sonuç, o zamankinden farklı değildir. Tanrı ile bir ilişkinin kesil-
mesi ve olumsuz etkilere açık olmayın.”79

PLANLAMA / STRATEJİ

Önemli bir görev demek, kilise içindeki ve misyon çalışmalarındaki görevler 
için iyi çözümler ve yöntemler aramaktır. Bu, planlarımız ve stratejilerimizle 

79 Studienanleitung Standardausgabe, Philip G. Samaan, 10.11.1989, to question 8
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ilgili bir sorudur. Esas olarak kiliseyi ruhen güçlendirmek ve daha fazla ruh 
kazanmakla ilgilidir.

65 yıldır va¶izli bir imanlıyım ve 43 yıldır pastörlük yapıyorum. Çok 
sayıda program ve yöntem geliştirdik. Çok çalışkandık. Bu bağlamda, Dwi-
ght Nelson'ın 2005'teki Genel Konferans oturumundaki sözlerini tekrar 
düşünmem gerekiyor.

"Kilisemiz kapsamlı bir şekilde takdire şayan yöntemler, planlar ve prog-
ramlar geliştirdi. Ancak birçoğumuz pastörleri ve liderleri ruhsal iflasımızı 
[Kutsal Ruh eksikliğimizi] nihayet kabul etmezsek, asla proforma Hristiyan-
lığımızın ötesine geçmeyeceğiz.”80

Aynı konuda Dennis Smith şunları söylüyor: “Plânlara, programlara ve 
yöntemlere karşı hiçbir şeyim yok. Ama korkarım ki, Tanrı'nın çalışmasını 
ilerletmek için genellikle bu şeylere güveniyoruz. Plânlar, programlar ve 
yöntemler Tanrı'nın işini tamamlamayacaktır. Harika konuşmacılar, harika 
Hristiyan konserleri, uydu yayınları Tanrı'nın işini sona erdirmeyecek, Tan-
rı’nın Ruhu işe son verecektir; Tanrı’nın Ruhla dolu erkekler ve kadınlar ara-
cılığıyla konuşan ve hizmet eden Ruhu.”81

VAFTİZ / KAZANAN RUHLAR

Kutsal Kitap bize Kutsal Ruh'un insanları Mesih için kazanmak için çok 
önemli bir ön koşul olduğunu gösterir (Elçilerin İşleri kitabına bakın). 
Almanya'da bir yanda büyüyen kiliseler diğer yanda durgun veya küçülen 
kiliseler var. Kilisemizin üye sayısı dünya çapında son 60 yılda yirmi kat 
arttı. Almanya'daki bu durumun pek çok nedenini elbette sıralayabiliriz. 
Ama benim için net olan bir şey var: Asıl sebep Kutsal Ruh'un eksikliğidir. 
Doğal olarak bu sorun bizi yoğun bir şekilde meşgul etti. Birçok plan ve 
program geliştirdik veya uyarladık. 

Bu büyük çaba, gereksiz veya başarısız yollar izlediğimizden beri para 
ve zaman kaybına neden oldu. E.G. White'dan iki alıntı bu durumu göster-
mektedir: “Rab, hiçbir zaman değişmemiş veya bir zamanlar değişmesine 
rağmen şimdilerde geri adım atmış olan kilise üyeleri yüzünden artık pek 

80 Helmut Haubeil (Hrsg.), Missionsbrief Nr. 34, (Bad Aibling, 2011) page 3
81 Dennis Smith, 40 Days – Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming (Wien, 

2012), p. 88
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çok ruhu hakikate getirmek için çalışmıyor. Bu kutsal olmayan üyelerin 
[bedensel Hristiyanlar] yeni değişenlerin üzerinde nasıl bir etkisi olacak?” 82

“Tanrı'nın gözünde alçakgönüllü, nazik, şefkatli ve merhametli  olsaydık, 
şimdi hakiketi bulan yüz kişi olurdu.”83

Öte yandan, yeterince hazırlanmamış insanların va¶izine sahibiz. E. G. 
White şunları söyledi: “Yeniden doğmak, dünyanın bu çağında nadir bir 
deneyimdir. Kiliselerde bu kadar çok kafa karışıklığının olmasının nedeni 
budur. Mesih'in adını alan pek çok kişi, kutsal ve salih değildir. Va¶iz edildi-
ler ama diri diri gömüldüler. Benlik ölmedi ve bu nedenle Mesih'te yaşamın 
yeniliğine ulaşamadılar.”84

Bu 1897'de yazılmıştır. Bugün durum nasıl? Sorun şudur: Kim yeniden 
doğmayı gerçekleştiremezse, Kutsal Ruh ile doldurulmamıştır İsa şöyle 
yanıt verdi: “Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh’tan doğ-
madıkça Tanrı’nın Egemenliği’ne giremez. (Yuhanna 3: 5 NKJV) Her alanda 
Kutsal Ruh'un eksikliği ile karşılaştığımız doğru değil mi?

KUTSAL RUH VE VAAZ VERME

Tanrı, Kutsal Ruh ve vaazın anlamı hakkında bize şunları söyler: “Kutsal 
Ruh'un sürekli varlığı ve yardımı olmadan sözün vaaz edilmesi hiçbir işe 
yaramayacaktır. Bu, ilahi gerçeğin tek etkili öğretmenidir. Ancak gerçek, 
Ruh tarafından kalbe eşlik ettiği zaman, vicdanı hızlandıracak veya yaşamı 
değiştirecektir. Kişi Tanrı'nın sözünün mektubunu sunabilir, tüm emir ve 
vaatlerine aşina olabilir; ama Kutsal Ruh gerçeği eve götürmedikçe, hiçbir 
can Kayaya düşmeyecek ve kırılmayacaktır. Ne kadar büyük olursa olsun 
hiçbir eğitim, hiçbir avantaj, Tanrı'nın Ruhu'nun işbirliği olmadan kişiyi bir 
ışık kanalı yapamaz. ”85

Duyuru yalnızca vaaz sırasında değil, aynı zamanda derslerde, Kutsal 
Kitap tetkiklerinde de gerçekleşir.

Randy Maxwell şöyle diyor: “Ama gerçek şu ki, yaşayan Tanrı ile temas 
kurma eksikliğinden ölüyoruz!”86

Kutsal Ruh'un eksikliği korkunun nedeni midir? Emilio Knechtle şunu 
söylerken haklı olabilir mi: “Bu yozlaşmış dünyayı alt üst etmeyi neden 

82
83 E.G. White, Kilise İçin Tanıklıklar Vol. 9 (1909), p. 189.4
84 E.G. White, MS 148 (1897)
85 E.G. White, Sevgi Öğretmeni, p. 671.4
86 Randy Maxwell, If my people pray … (Pacific Press, 1995), p.11
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başaramıyoruz? İnançlarımızla ilgili bir şeyler ters gitti. Çatışmalardan 
korkarız, karşılaşmalardan korkarız, zorluklardan korkarız, işimizi kaybet-
mekten korkarız, itibarımızı kaybetmekten korkarız, canımızı kaybetmek-
ten korkarız. Bu yüzden sessiz kalıp saklanıyoruz. Sevgi dolu ve güçlü bir 
şekilde dünyaya müjdeyi duyurmaktan korkuyoruz.”87

Bu sorunun çözümü Elçilerin İşleri 4:31’de bulunur: “Duaları bitince 
toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi Kutsal Ruh’la doldular ve Tanrı’nın sözünü 
cesaretle duyurmaya devam ettiler.”

KUTSAL RUH VE LİTERATÜRÜMÜZ

Literatürümüz ilgili olarak şu sözler söyleniyor: “Tanrı'nın kurtuluşu, kağıt-
lara yazanlardaki aynı ruh ile okuyucu tarafından hissedilecektir. Tanrı'nın 
Ruhu ile yazılmış bir parça melekler tarafından onaylanır ve aynı şeyi oku-
yucular üzerinde de etkiler. Ancak yazar tamamen Tanrı'nın ihtişamı için 
yaşamadığında, tamamen ona adanmadığında yazılmış bir parçada melek-
ler eksikliği hissederler; yüz çevirirler ve okuyucuyu onunla etkilemezler 
çünkü içinde Tanrı ve Ruhu yoktur. Sözler iyi ama Tanrı'nın Ruhu'nun sıcak 
etkisinden yoksundur.”88

Tekrar vurgulamak istiyorum: Doğal olarak yaptığımız her şey yanlış 
değildi. İyi ve çok güzel şeyler geliştirdik; Tanrı, insani çabalarımızı 
kesinlikle mümkün olduğu kadar bereketledi. Ama önemli olan soru 
şudur: Bu görevlere ruhsal mi yoksa bedensel Hristiyanlar olarak 
mı yaklaşıyoruz? Kesin olan bir şey var: Bedensel bir temelde çözüm 
bulmak için mücadele ettiğimizde boş yere çok zaman harcayacağız; 
faydasız birçok görevi yerine getireceğiz.

87 CD Die letzte Vorbereitung, Teil 6
88 E.G. White, PH 016, p. 29.1
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Kutsal u a ua t ed z
a an e Kaybeder z?

KUTSAL RUH: İLK YAĞMUR VE SON YAĞMUR YOK

“Kutsal Ruh'la dolu olan ilk yağmur, bize gerekli ruhsal olgunluğu getiriyor 
ve bu, son yağmurdan yararlanabilmemiz için gerekli.”89

“Toprağın mahsulünü olgunlaştıran son yağmur, kiliseyi İnsanoğlu-
nun gelişine hazırlayan ruhsal lütfu temsil ediyor. Ama ilk yağmur yağma-
dıkça hayat olmayacaktır. İlk yağmur işini bitirmedikçe, son yağmur hiçbir 
tohumu mükemmelliğe getiremez.”90

KUTSAL RUH VE KUTSAL YAPTIRIM

“Bu çalışma (Kutsal Kitap’ta kutsal kılma) ancak Mesih'e imanla, Tanrı'nın 
yaşayan Ruhu'nun gücüyle gerçekleştirilebilir.”91

KUTSAL RUH OLMADAN ÇALIŞMAK

Kutsal Ruh olmadan büyük kurumlar, başarılı müjdecilik programları ve 
güçlü görev stratejileri geliştirilebilir mi? Güney Afrika'nın büyük müjdecisi 
Andrew Murray, bu senaryonun çok mümkün olduğunu biliyordu ve gerçek-
ten de Hristiyan âleminin çoğunda şöyle yazdı:

“Vaaz verebilir, yazabilir, düşünebilir veya ibadet edebilir ve Tanrı'nın 
Kitabındaki ve Tanrı'nın Krallığındaki şeylerle meşgul olmaktan zevk alabi-
lirim. Yine de Kutsal Ruh'un gücü önemli ölçüde yok olabilir. Vaazda neden 
bu kadar az değiştirme gücü var, neden sonsuza kadar bu kadar çok çalış-
maya rağmen bu kadar az başarı var, neden Söz'ün kutsallık ve kutsama 
içinde inananları oluşturmak için bu kadar az gücü var? Cevap açıktır: 

89 Dennis Smith, 40 Days – Prayer and Devotions to Revive Your Experience with God, Book 
2, (Vienna, 2013), p. 175

90 E.G. White, The Faith I live By, (1958), p. 333.3
91 E.G. White, Büyük Mücadele, (1911), p. 469.3
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Kutsal Ruh'un gücünün yokluğu. Bedenin [Gal. 3: 3] ve insan gücü Kutsal 
Ruh'un sahip olması gereken yeri aldı.”92

KUTSAL RUH VE SAĞLIK

“Öyleyse kardeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenle-
rinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal 
tapınmanız budur.” (Romalılar 12:1)

“Tanrı’nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı’nın Ruhu’nun sizde yaşadığını 
bilmiyor musunuz? Kim Tanrı’nın tapınağını yıkarsa, Tanrı da onu yıkacak. 
Çünkü Tanrı’nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz.” (1.Kor 3:16-17)

“Ben, Tanrınız RAB’bin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı 
yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız, Mısırlılar’a 
verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim” dedi, “Çünkü size şifa 
veren RAB benim.” (Çıkış 15:26)

“Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar. 9 Konutu ve 
eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın.” (Çıkış 25:8)

Bu ifadeyi ciddiye alırsak, sağlığımıza ve yaşam tarzımıza dikkat etmek, 
öğrenciliğimizin kasıtlı bir parçası haline gelecektir. Vücudumuz Tanrı'ya 
aittir. Tanrı’nın sahip olduğu şeye dikkatli davranmak istiyor musunuz? 
Evet, bedenlerimize dikkatlice ve aslında Tanrı'nın talimatlarına göre dav-
ranmak istiyoruz! Bu, belirli bir disiplin gerektirir.

Kutsal Ruh ile dolu biri bu disiplini genellikle sevinçle uygulayabilir ve 
uygulayacaktır da. Ödül beden, ruh ve ruhta daha iyi sağlıktır. Kutsal Ruh 
ile dolu olmayan biri bununla mücadele edecek ve bunun dezavantajlarına 
maruz kalacaktır.

Tanrı, O'nun ihtişamı, hizmeti ve kendi sevincimiz için beden ve ruh ola-
rak mümkün olan en iyi sağlığı korumamızı bekler. Bu bölgede ayrıca Kutsal 
Ruh ile doldurulmanın yerini alacak bir şey yoktur. İsa, Kutsal Ruh aracılığıyla 
içimizde yaşadığında “Çünkü size şifa veren RAB benim.” diyen Tanrı’nın ta 
kendisi olur. (Çıkış 15:26) Şifa, ilgili kişi ve Tanrı'nın yüceliği için her zaman en 
iyisidir. Bu şu soruyu gündeme getirebilir: İlahi doktor herkesi iyileştirir mi?

“Kamboçyalı yaşlı bir kadın, Tayland'daki bir mülteci kampında bulu-
nan misyon hastanesine mülteci olarak geldi. Budist rahibe kıyafetleri giy-
mişti. Dr. İsa Mesih tarafından tedavi edilmek istedi. Böylece ona İsa'dan 

92 Randy Maxwell, If My People Pray (Pacific Press 1995), p. 145
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bahsettiler. O'na tevekkül etti ve iyileştirilmiş beden ve ruh oldu. Kamboç-
ya'ya döndüğünde İsa adına 37 kişi kazandı.”93

Sadık kral Hizkiya'nın hastalığı sırasında Rab ona bir mesaj gönderdi: 
“Kesinlikle seni iyileştireceğim.” (II.Krallar 20: 1-11) Peki neden Rab onu bir 
sözle iyileştirmedi de aksine ona incir pestilini sürme görevini verdi? Rab 
bizim O’na katılımımızı doğal çarelerle veya beslenmemizle, egzersizimizle, 
dinlenmemizle, değişiklikler yoluyla bekliyor olabilir mi? Tanrı neden Pav-
lus'u iyileştirmedi ve onu “bedeninde bir dikenle” bırakmadı? Pavlus şöyle 
dedi: “Aldığım vahiylerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye.”

(2.Korintliler 12: 7-10) Ancak E.G. White bize şunları söylüyor: “Tanrı'nın 
Ruhu'nun etkisi, hasta bir erkek veya kadın tarafından alınabilecek en iyi 
ilaçtır. Gökler tüm sağlıktır; ve göksel etkiler ne kadar derin bir şekilde fark 
edilirse, inananın iyileşmesi o kadar kesin olacaktır.”94

Tanınan bir iş adamının yazdığı şey kayda değer ve anlamlı değil mi? Sağ-
lık seminerlerinin hiçbirinin ona hiçbir faydası olmadığını paylaştı. Ancak 
Kutsal Ruh için her gün dua etmeye başladığından beri, tamamen sağlıklı 
bir yaşam tarzına geçmiş ve vejetaryen bir diyet benimsemişti.95 Bu, Kutsal 
Ruh'la dolu olmanın bizi motive edebileceğini ve bize sağlıklı bir yaşam tar-
zını kabul etmemiz için sevinçle birlikte güç verebileceğini göstermiyor mu?

Bir kız kardeş bu deneyimi yaşadı ve şöyle yazdı: İsa'ya tam teslimiye-
timle, Tanrı bir anda hayatımı tamamen değiştirdi. Teslimiyet duamdan 
sonra ertesi sabah mutfağa gittim ve kahve makinesinin yanında durdum, 
başımı salladım ve kendi kendime dedim ki: hayır, artık kahve içmiyorum. 
Geçmişte bu düşünülemezdi çünkü kahve içmeyi bırakmaya çalıştığımda 
yine de içmiştim. Beş gün boyunca korkunç baş ağrıları çektim ki bunlar 
güçlü yoksunluk semptomlarıydı. Bu sefer bunun benim için ne gibi sonuç-
ları olacağını düşünmedim bile. Artık sadece kahve içmek istemediğimi bili-
yordum. Bugün hâlâ kahve içmek için bir isteğim yok.96 Bu, onun hayatındaki 
pek çok değişiklikten sadece biriydi. (Bağımlılıktan kurtulmak isteyenler için 
tütün ve alkole karşı zafer konusunda 5. “Andreasbrief” i tavsiye ederim; kur-
tuluş yolunu dua ve vaatlerle açıklar (yalnızca Almanca olarak mevcuttur).97

93 Author unknown, Our Daily Bread – Worship book (RBC Ministries), 26. Nov. 1993
94 E.G. White, Medical Ministries (1932) p.12.3
95 Email from 7.3.2013
96 Email from November 18, 2014 from Sister M. 
97 Andreasbrief Nr.5, Sieg über Tabak und Alkohol, www.missionsbrief.de – Andreasbriefe. 

Man kann ihn auch beziehen bei Wertvoll leben, Adventist Book Center und TopLife – 
Wegweiser Verlag. 
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Kutsal Ruh ile bir hayat, sağlık reformunu büyük ölçüde teşvik edecek-
tir. Bu, değişim gücü ile bağlantılı bir sağlık bilgisi meselesidir. Weimar, CA, 
Newstart Global Direktörü Don Mackintosh şöyle diyor:

“Günümüzün gerçek ihtiyacı olan sağlık eğitimi konusunda mükemmel 
bilgilere sahibiz. İhtiyaç duyulan şey, sağlık bilgisinin onu uygulamaya 
koyma gücüyle birleştirilmesi, bu da değiştirme gücüdür.”98

Dr. Tim Howe şöyle diyor: “Sağlık eğitimi tek başına tıbbi müjdecilik işi 
değildir. Sağlık eğitimi, Tanrı’nın kanununun kurtuluşu sağladığından daha 
fazla şifa sağlamaz. Sağlığı veya kurtuluşu gerçekleştirmek için Tanrı'nın 
dönüştürücü gücü deneyimlenmelidir.”99

Son olarak şu soruyu sormak istiyorum: Ya iman iyileştirmeleri? Kutsal 
Ruh ile doldurulmadan herhangi bir şey beklenebilir mi? (Markos 16: 17-18; 
Yakup 5: 14-16'ya bakın).

İSA’NIN İKİNCİ GELİŞİ İÇİN HAZIRLIK

İkinci Gelişe hazırlık olarak Kutsal Ruh aracılığıyla İsa ile yakın dostluğun 
yerini hiçbir şey tutamaz. Mesih, Kutsal Ruh aracılığıyla içimde yaşadığı 
zaman ben O'nun lütfu aracılığıyla hazır olurum. Bunu üç alan gösterebi-
lir. (Bu, Dennis Smith tarafından Spirit Baptism and Earth's Final Events'de 
ayrıntılı olarak ele alınmıştır).

Mesih İle Kişisel İlişki
İsa şöyle dedi: “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa 
Mesih’i tanımalarıdır.” (Yuhanna 17: 3 NKJV) Kutsal Kitap’ta bu ayet bugün 
İngilizcede olduğundan daha derin bir anlama sahiptir. Tam, karşılıklı ve 
sevgi dolu bir bağlılık demektir. Sadece Kutsal Ruh'la olan bir hayatta mev-
cuttur. Bu düşünce aşağıdaki alıntıyla ifade edilir:

Tanrı ile canlı bir bağımız olmalı. Daha yüksek bir ölçüye ulaşabilmemiz 
için Kutsal Ruh'un va¶iziyle baştan itibaren güçle giydirilmeliyiz; çünkü 
bize başka hiçbir şekilde yardım yoktur.”100 İsa, On Kız benzetmesinde akıl-
sız olanlara şöyle dedi: “Seni tanımıyorum.” Sebep neydi? Cevap:Kutsal 
Ruh'un yokluğunu temsil eden yağ eksikliği. (Mat. 25: 1-13). İsa'yı çarmıha 

98 Dave Fiedler, D’Sozo, (Remnant Publications), Forward
99 Dave Fiedler, D’Sozo, (Remnant Publications), Forward
100 E.G. White, Review and Herald, April 5, 1892
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geren adamlar, Eski Ahit hakkında büyük bilgiye sahiptiler. Ancak yanlış 
yorumları nedeniyle İsa ile kişisel bir ilişki aramadılar.

Son günlerin neslinin, son günlerdeki koşullar nedeniyle, Tanrı ile yakın 
bir bağlantıya ihtiyaç duyacağının farkında mıyız?

İmanla Aklanma
Üç meleğin mesajında yer alan Tanrı'nın insanlığa son mesajı, “ebedi müj-
de”nin ilanı sorusuyla ilgilidir. (Vahiy 14: 6-7) Tüm dünyanın duyması ve 
duyacağı bu mesajın özü nedir? Bu, yalnızca İsa Mesih'e iman yoluyla lütufla 
sağlanan aklanmadır (Efesliler 2: 8-9). Bu son gün mesajını güçlü bir şekilde 
duyuranlar, mesajın gücünü bizzat yaşamalıdır. Günahtan bağışlayıcı ve kur-
tarıcı olarak yalnızca İsa aracılığıyla doğruluğu bilmeli ve deneyimlemelidir-
ler. Bu ancak, İsa Mesih'in itaatimizi mümkün kıldığı Kutsal Ruh ile dolu bir 
yaşamda mümkündür. İçimizde yaşayan İsa, Tanrı'nın tüm emirlerine itaat 
ederek gösterilir. Bu mesajla dünya aydınlatılacak (Va. 18: 1).

Gerçek Sevgi
Gerçeği sevmek, Tanrı'nın sözünü çalışmak ve hakikati hayatlarımıza uygu-
lamak açısından Kutsal Ruh ile dolu bir hayat olsun ya da olmasın bugün 
hayatımızda ne gibi etkiler olacaktır? 2.Selanikliler 2:10 NKJV, “... Mahvo-
lanlar, gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mah-
voluyorlar.” Kandırılamayanların kalplerinde gerçek sevgi vardır.

Bu sevgiyi nasıl elde ederiz? Buna ancak İsa Mesih Kutsal Ruh aracılığıyla 
içimizde yaşadığında sahip olabiliriz. Romalılar 5:5, kalplerimizdeki sevgi-
nin Kutsal Ruh'tan geldiğini söylüyor. Efesliler 3:17, Kutsal Ruh aracılığıyla 
“sevgide köklenmiş ve temellenmiş” olacağımızı söylüyor. Yuhanna 16: 
13'te Kutsal Ruh'a “Gerçeğin Ruhu” denir.

Bu bize, gerçeği sevmek için ruhsal bir Hristiyan olmanın gerekli oldu-
ğunu açıkça göstermektedir. Bugün gerçeğe, Tanrı'nın sözüne, peygamber-
lik yazılarına olan sevgiyle ilgili sorunlarımız var mı? Önümüzdeki dönem-
leri bir düşünün: “Yalnızca gerçeğin sevgisine kavuşmuş olan titiz Kutsal 
Kitap öğrencileri, tüm dünyayı esir alan güçlü aldanıştan korunacaktır... 
Allah’ın halkı şu anda, O’nun sözüne, kendi duygularının ortaya koydukla-
rına teslim olmayacak kadar sağlam şekilde dayanmakta mıdır?”101

Tanrı tüm gerçeği keşfedip keşfetmediğimizi sormaz, aksine gerçeği 
sevip sevmediğimizi sorar.

101 E.G. White, Büyük Mücadele  (1911), s. 625.3
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RUH’UN MEYVESİ VEYA BEDENİN İŞLERİ

“Kutsal Ruh'un etkisi, Mesih'in ruhtaki yaşamıdır. Mesih'i görmeyiz ve 
O'nunla konuşmayız ancak Kutsal Ruh’u bir her yerdedir ve bize kendimiz-
den daha yakındır. Mesih'i kabul eden herkesin içinde ve O’nun aracılığıyla 
çalışır. Ruh’un kendilerinde yaşadığını bilenler, Ruh’un meyvelerini açığa 
çıkarırlar… ”102

Gal. 5:22: sevgi, neşe, huzur, sabır, nezaket, iyilik, sadakat , özdenetim... 
Efesliler 5: 9: bütün iyilik, doğruluk ve gerçek...

Gal. 5: 16-21, bize günahın gücünün Kutsal Ruh aracılığıyla içimizde kırı-
lacağını gösteriyor.

“Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşayın. O zaman 
benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz.” (Gal 5:16) (ayrıca bkz. Roma-
lılar 7:23, 8: 1) 

“Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyü-
cülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, 
bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeyler-
dir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı 
Egemenliği’ni miras alamayacaklar.” (Gal 5:19-21).

RUHSAL ARMAĞANLAR

“Ruhsal armağanlar altında, Kutsal Ruh'un çalışmasıyla verilen armağan-
lar 1.Kor. 12:28 ve Efs. 4:11’de şöyle listelenmiştir: elçilik, peygamberlik, 
müjdecilik, pastörlük, öğretmenlik, işçilik, şifacılıl, yardımcılık, yöneticilik, 
çeşitli dillerle konuşma... Bu hediyeler, 'azizlerin hizmet için donatılma-
sında' rol oynar. … Kilisenin tanıklığını onaylıyorlar ve ona liderlik ve reh-
berlik veriyorlar.”103

Kutsal Ruh ayrıca belirli amaçlar için başka yetenekler de verir: “bilgi ve 
ustalık” (Çıkış 31: 2-6) veya mimari (1. Tarihler 28:12, 19).

İsa'nın öğrencileri olmak istediğimizde sahip olduğumuz her şeyi O'na 
teslim ederiz. Dolayısıyla, öğrenmiş olduğumuz tüm yeteneklerimiz O'nun 
hizmetindedir. Bize ek yetenekler verebilir ve / veya doğal yeteneklerimizi 
geliştirebilir.

Kutsal Ruh'tan yoksun olduğumuzda ruhsal yeteneklerimiz olabilir mi?

102 Editor Francis D. Nichol, Adventist Bible Commentary Vol. 6 (Hagerstown, 1980), p. 1112
103 Hrsg. Gerhard Rempel, SchlüsselbegriÃe adventistischer Glaubenslehre (Hamburg), p. 44
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TANRI'NIN SEÇİMİ Mİ, İNSANLARIN SEÇİMİ Mİ?

Kilisede dünya çapında demokratik bir yapıya sahibiz fakat bu asla popü-
ler demokrasi olarak düşünülmemeli. Oylarımızın asıl amacı, herkesin şah-
sen Tanrı'nın sesini dinlemesi ve oyunu buna göre vermesidir. Tanrı'nın 
sesini dinleyerek, oylama yoluyla Tanrı'nın iradesini duyurur. Herhangi bir 
yönetim kurulu toplantısına katılmadan önce mutlaka dua ediyoruz. Çoğu 
zaman, kişisel dua için bir oylama yapılmadan önce fırsat verilir, böylece 
Tanrı'nın kendilerinden nasıl oy kullanmasını istediği herkese açık hale 
gelir. Nehemya şöyle dedi: “Tanrım soylarına göre halkın sayımı yapılabil-
sin diye soyluları, yetkilileri ve bütün halkı toplamamı istedi…” (Neh. 7: 5) 
ve E.G. White, Nehemya 1. bölüm hakkında şunları söyledi: "Dua ederken, 
zihninde kutsal bir amaç oluşuyordu ...”104

Bedensel bir Hristiyan Tanrı'nın sesini duyar mı? Eğer bilinçli olarak ve 
tamamen Rab'be teslim olmadıysa, o zaman kesinlikle bir cevap alama-
yacaktır (Mez. 66:18; Mez. 25:12). Bedensel Hristiyan olan biri, içtenlikle en 
iyisine oy verirse herhangi bir sorun olmayacaktır. Ancak insan kendi başına 
karar verirse manipülasyonlar ve günahlar etra¶a kol gezer.

Liderlerin Tanrı'nın işi üzerinde büyük bir etkisi vardır. Kesinlikle büyük 
bir fark yaratır ve erkek ve kız kardeşler önderlik ederse, Tanrı tarafından 
çağrılanlar veya bir oy ile seçilenlerin Tanrı’nın işlerini yapmalarında büyük 
sonuçları olabilir.

Dua üzerine bir kitap okurken, Tanrı’dan bize gitmemiz gereken yolu 
göstermesini isteyebileceğimizi fark ettim. (Mez. 32: 8) Tanrı’nın sesini ses-
sizce dinlemek tüm hayatımı değiştirdi. Bu deneyimi “From Business Rep-
resentative to Pastor” (sadece Almanca olarak mevcuttur) adlı bir maka-
lede anlatıyorum. 105Kurt Hasel'den dinleyebileceğim güzel bir vaaz da var; 
“Doğru kararları nasıl verebilirim?” (sadece Almanca olarak da mevcuttur) 
106Ayrıca Henry Drummond'un yıllar önce okuması gereken derin anlamlı 
bir vaazı var: “Tanrı'nın iradesini nasıl bilebilirim?” (sadece Almanca olarak 
mevcuttur) 107

İşte 23 Ekim 2014'te yaşanan bir deneyim: Avusturya, Carinthia'daki 
“Country Life Institute Austria” (TGM-Trainingszentrum für Gesundheitsmission 

104 E.G. White, Southern Watchman (www.egwwritings.org), March 1, 1904
105 www.gotterfahren.info – Gott verändert Leben – Vom Prokurist zum Prediger
106 www.gotterfahren.info – Wege zum Ziel: Gott erfahren – Gottes Botscha¶ für unsere Zeit 

– Thema Nr. 11
107 Missionsbrief.de – Predigten lesen – Henry Drummond: Wie erkenne ich den Willen 

Gottes? (Deutsch und Englisch) 
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ve Gesundheitszentrum Mattersdorferhof) misyon merkezi bir kararla karşı 
karşıya kaldı; bir ekleme yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Buna karşı çıkan 
tonla şey vardı. Can alıcı soru şuydu: Tanrı'nın bu konudaki iradesi nedir?

Artıları ve eksileri tartışmadık, on gün boyunca Rab'bin bizi kendi sesini 
duymaya hazırlaması ve 23 Ekim'deki bir dua toplantısında bize cevabını 
vermesi için dua ettik.

Dua toplantısı 20'den fazla katılımcıyla gerçekleşti. Dua edildikten sonra 
her kişi sessizce Tanrı'dan ona inşa edip etmeyeceklerini söylemesini istedi. 
Tanrı'dan gelen kişisel cevaplar grupla şu şekilde paylaşıldı: Bir kağıda eğer 
istiyorlarsa "+" yazmalıları, bunu istemiyorlarsa "-" yazmalıları, cevapları 
yoksa “0” yazmaları, emin değillerse “?” yazmaları istendi. Sonuç, Tanrı'nın 
harika liderinin bir işaretiydi: 14 "+" (bunlardan 4 tanesi "+?" İle), 6 tane "0" 
ve 4 boş kağıt parçası vardı. (Ayrıca net olmayan ve sayılmayan 2 yanıt da 
vardı. Bu nedenle, bunu yapmamızı isteyen Tanrı'nın önderliği çok açıktı. 
Son günlerde doğrudan Tanrı'nın öğüdünü giderek daha fazla arayacağı-
mıza ikna oldum.

Yoel 2: 28-29 bunu gösteriyor. E.G White şu yorumu yapıyor: O’nun bizim 
kalbimize hitap eden sesini bireysel olarak duymamız gerekir. Diğer tüm 
sesler sustuğunda ve biz sessizce onun huzurunda durduğumuzda, ruhun 
sessizliği Allah’ın sesini daha duyulabilir hale getirir. O bize şöyle buyurur: 
“Sakin olun, bilin ki Tanrı benim !” Mezmur 46:10”.108

PARA

Para kazanma konusunda ruhsal ve bedensel Hristiyanlar arasında ne gibi 
farklılıklar var? Kendimizi kaynaklarımızın sahipleri olarak mı yoksa Tan-
rı'nın hizmetkârları olarak mı görüyoruz? “Para ve gösteriş sevgisi bu dün-
yayı hırsızlar ve soyguncularla doldurmuştur. Kutsal Yazılar Mesih’in ikinci 
gelişinden hemen önce baş gösterecek olan açgözlülük ve zalimlik furya-
sına dikkat çekmektedir.”109

108 E.G. White, Sevgi Öğretmeni, s. 335
109 E.G. White, Geçmişten Sonsuzluğa 2 (1917), s. 193
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TANRI'NIN MELEKLERİ TANRI KORKUSUNA
SAHİP İNSANLARI KORUR

Tanrı'nın melekleri Tanrı'dan korkan insanları korur. “RAB’bin meleği O’n-
dan korkanların çevresine ordugah kurar, Kurtarır onları.” (Mezmur 34: 7 
NKJV) “Mesih’in her izleyicisine bir melek verilir. “Rab’bin meleği O’ndan 
korkanların çevresine ordugah kurar, kurtarır onları.”110

Tanrı'dan korkan insanlardan, Mesih'in takipçilerinden ve dürüst insan-
ların Tanrı'nın koruması altında olduğundan bahsederken, bu, kendisini 
Hristiyan olarak gören herkes için geçerli olduğu anlamına mı gelir? Hayat-
larını tamamen Tanrı'ya teslim etmemiş olanlar için de geçerli mi? İsa Matta 
18:10’da şöyle demişti: “Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının! 
Size şunu söyleyeyim, onların göklerdeki melekleri, göklerdeki Babam’ın 
yüzünü her zaman görürler.”

Hayatını tamamen Tanrı'ya emanet eden Davut şöyle dedi: “RAB benim 
ışığım, kurtuluşumdur, Kimseden korkmam. RAB yaşamımın kalesidir, Kim-
seden yılmam.” (Mezmur 27: 1 NKJV)

(31. bölümdeki Büyük Mücadele kitabında iyi meleklerin hizmetiyle ilgili 
bölümü okumanızı tavsiye ederim. Bu, Tanrı'nın her çocuğu için büyük bir 
sevinçtir.)

KAPANIŞ KONUŞMASI

Henüz birkaç alana değindik. Hâlâ eklenebilecek birçok yaşam ve inanç 
alanı var. Hepsi için şu doğrudur: Farklılıkları şimdi gözden geçirdiğimizde, 
Kutsal Ruh'la yaşadığımız bir yaşamda büyük avantajları olmayan tek bir 
alan bile yok. Kutsal Ruh'un olmadığı bir hayatla ilgili büyük dezavantaj-
larımızın olmadığı tek bir alan bile yok. Bu, hayatlarımızı her gün Tanrı'ya 
adamamız ve Kutsal Ruh'la doldurulmamızı istememiz için büyük bir moti-
vasyon olmamalı mı?

"Birkaç yıl önce, bir Boeing 707 Londra'ya gitmek üzere Tokyo havaa-
lanından kalktı. Harika bir kalkış yaptı. Açık ve güneşli bir gökyüzü vardı. 
Kısa bir süre sonra yolcular Japonya'daki ünlü Fuji Dağı'nı görebildiler. 
Birdenbire pilot yolcuların bu nadide manzaranın tadını çıkarması için 

110 E.G. White, Büyük Mücadele, (1911), s. 261
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dağın etrafında dönme fikrini düşündü. Belirlenen uçuş rotasından ayrıldı 
ve kendi kafasına göre hareket edeceği görsel uçuş moduna geçti. Bu uçuş 
sırasında pilot, yer kontrol merkezinin güvenliğinden vazgeçti ve tamamen 
gördüklerine göre hareket etti. Pilot, altındaki dağı yakından gördü. Alti-
metresi 4000 metreyi gösterdi. Ancak pilotun göremediği şey Fuji Dağı'nın 
çevresinde kasıp kavuran rüzgardı. Boeing 707 rüzgarlara rakip olabilecek 
bir uçak değildi. Uçak düştü ve tüm yolcular öldü.”111

Bedensel Hristiyanlar "görsel uçuş modunda" yaşıyor; tüm kararları 
kendisi veriyor. Ancak kendisi en iyi niyetlerine rağmen başarısız olacaktır. 
Ruhsal Hristiyan, Kutsal Ruh aracılığıyla, onu güvenli bir varış noktasına 
götüren Rabbi ile sevgi ve güvene dayalı bir ilişki içinde yaşar.

Dua: Gökteki babamız, İsa'nın Kutsal Ruh aracılığıyla bizde yaşa-
ması ve beraber işlerimizde çok olumlu bir fark yarattığı için 
teşekkür ederim. Lütfen Kutsal Ruh'un çalışmasına isteğimi daha 
da güçlendir. Lütfen İsa'nın bize vermek istediği bu yaşamın bütün-
lüğünü bana ver. Sana yalvarıyorum sonraki zamanlarda sorunları 
çözmenin anahtarını keşfetmeme ve uygulamaya koymama yardım 
et. Her şey için teşekkür ederim, amin.

111 Kalenderzettel February 17, 1979 by Reinhard Petrik
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5 .  B Ö L Ü M

PRATİK TECRÜBENİN 
ANAHTARI

anrı nın zü ünü ben  n nasıl uy ulayab l r 
e nasıl tecrübe edeb l r ? Kutsal u la d lu 

ldu u dan e n l a  n nasıl dua et el y ?

DUA VE KUTSAL RUH’LA DOLMAK

Bu yolculuğa imanla devam etmemiz ve Kutsal Ruh'u imanla istememiz 
önemlidir. Bu, Kutsal Ruh için dua ettikten sonra, Rab'bin dualarımıza 
cevap verdiğine ve Kutsal Ruh'u bize verdiğine güvenmemiz ve emin olma-
mız gerektiği anlamına gelir.

Gal 3:14 şöyle der: “İbrahim’e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla 
uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh’u imanla alalım diye, Mesih 
bizim için lanetlenerek bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı. Çünkü, “Ağaç üze-
rine asılan herkes lanetlidir” diye yazılmıştır.”

Tanrı, gökteki Babamıza kolayca güvenebilmemiz için bize çok yardım 
etti. Biz buna “vaatlarle dua etmek” diyoruz.

VAATLERLE DUA ETMEK

İlk olarak, işte size yardımcı olacak bir örnek: Çocuğumun okulda Fran-
sızca dersi'nin iyi olmadığını varsayalım. Çocuğumu Fransızca öğrenmeye 
teşvik etmek istiyorum. Karnesinde iyi bir not alırsa benden 20$ alacağına 

Dün 9Dün 9Dün 9
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söz veriyorum. Çocuk çok çalışmaya başlar. Ona Fransızca konusunda da 
yardım ediyorum ve gerçekten iyi bir not alıyor. Şimdi ne olacak? Çocuk 
okuldan eve gelip ön kapıdan girdiğinde yüksek sesle seslenir: “Baba, 20 
dolar!” 20 doları alacağından neden bu kadar emin? Çünkü bir söz verilmiş 
ve şartları yerine getirmiştir. Aslında, bugün çoğu insan için bu normaldir.
Ama o anda 20 dolarım olmayabilirdi. Tanrı'nın vaat ettiği bir şeye sahip 
olmaması mümküm mü? Bu imkansız!

Ya da sözümü geri alıp şöyle diyebilirim: “Çocukları parayla çalışmaya 
motive etmemen gereken eğitimle ilgili bir kitap okudum. Bu yüzden sana 
20 doları veremem.” Tanrı daha sonra fikrini değiştirir mi? Asla!

Tanrı'dan bir söz aldığımızda ve şartları yerine getirdiğimizde, o zaman 
tek bir olasılık olduğunu görebiliriz; sözümüzü alıyoruz. Tanrı'nın vaatleri 
aracılığıyla bizi belirli bir yöne gitmeye teşvik etmek ister, örneğin; Kutsal 
Ruh'u almak, bize yaşamlarımızda Tanrı'nın gücünü verir. O'na güvenme-
mizi kolaylaştırmak istiyor. Güven, inancın merkezindedir.

Şimdi, vaatlerle dua etmek için 1. Yuhanna 5: 14-15'deki bazı önemli 
Kutsal Kitap ayetlerini okumak istiyoruz: İsa daha sonra adamı tapınakta 
buldu. “Bak, iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gel-
mesin” dedi.

Tanrı, dilediğiniz şeye göre duaları cevaplayacağına dair genel bir söz 
verir. Tanrı'nın iradesi emir ve vaatlerle ifade edilir. Dualarımızda onlara 
güvenebiliriz. Daha sonra 15. ayette şöyle devam ediyor:  Adam gidip Yahudi 
yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. 

Bu ne anlama gelir? Dualarımız, Tanrı'nın iradesine göre, onları Tanrı'ya 
getirdiğimiz anda yanıtlanır. Ancak duygusal olarak genellikle hiçbir şey 
fark etmeyiz. Dualarımıza duygularımızla değil, imanla cevap verilir. 

Nikotin ve alkol bağımlısı insanlarla dua ederken şunu öğrendim: Kurtul-
mak için dua ettikleri anda hiçbir şey fark etmezler. Cevabı imanla alırlar. 
Ancak birkaç saat sonra artık tütün veya alkol için özlem duymadıklarını 
fark ederler. Bu anda dualarının pratik cevabını aldılar.

İsa Markos 11:24'de şöyle dedi: “Bunun için size diyorum ki, duayla dile-
diğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine 
gelecektir.”

Ellen G. White şunları söyledi: “Bereket konusunda hiçbir kanıt 
aramamıza gerek yok. Armağan vaatte ve Tanrı'nın vaat ettiği şeyi 
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gerçekleştirebileceğini ve zaten sahip olduğumuz armağanın en çok ihti-
yacımız olduğunda gerçekleşeceğini garanti ederek işimize devam edebi-
liriz.”112

Bu yüzden dışarıdan kanıt aramamalıyız. Burada kesinlikle duygusal bir 
deneyim aramak anlamına gelir. Roger J. Morneau şöyle dedi: “Ruhlar [cin-
ler], insanları Mesih'in ve peygamberlerinin sözleri yerine kendi sözlerini 
dinlemeye yönlendirirdi.113

“Ismini yüceltmek için kendilerinden dilekte bulunmaları Allah’ı mem-
nun eder. Insanlar, O’nun vaatlerine iman ettiklerinde Allah onlara daha 
büyük nimetler sunar.”114

İKİ VAAT GRUBU

Aynı zamanda Kutsal Kitap’ta verilen vaatler arasında dikkatli bir ayrım yap-
mak da önemlidir: “Kutsal Ruh için, O'nun işini yapma gücü için ve günahın 
bağışlanması için ruhsal vaatler her zaman mevcuttur (bkz. Elçilerin İşleri 2: 
38-39 ). Ancak, yaşamın kendisi için bile geçici bereketleme vaatleri ara sıra 
verilir ve bu Tanrı’nın takdirine kalmıştır.115

Bir örnek de Yeşaya 43: 2’de mevcuttur: "Suların içinden geçerken seninle 
olacağım, Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinde 
yürürken yanmayacaksın, Alevler seni yakmayacak." Tanrı bu vaadi ateşli 
fırında üç arkadaş için harika bir şekilde tuttu (Dan. 3).

Ama öte yandan reformcular Hus ve Jerome, Konstanz’da yakıldı. Dua-
larının cevaplanmadığını söyleyebiliriz. Ama yine de bizim aşina olmadığı-
mız bir şekilde yanıt vermediler mi? Neden? Bir papalık yazarı bu şehitlerin 
ölümünü şöyle anlattı: “Düğün şölenine hazırlanır gibi ateşe yaklaştılar. Acı 
çığlıkları işitilmedi. Alevler yükselirken ilahiler söylemeye başladılar; ateşin 
yoğunluğu onları susturamadı.”116

Biri yanarsa yapabileceği tek şey çığlık atmak olabilir. Davranışları,  Tan-
rı'nın bizim için kolayca görülebilecek şekilde  müdahale etmediğini göste-
riyor. Bu bana, geçici vaatlerin bizim için hâlâ önemli olduğunu gösteriyor.

112 E.G. White, Education (1903), p. 258.2
113 Roger J. Morneau, Ruhlar Dünyasına Yolculuk 1982, s. 43
114 E.G. White, Çağların Arzusu, (1898), s. 630
115 Morris L. Venden, 95 Theses on Righteousness by Faith, (Pacific Press 1987), p. 60
116 E.G. White, Büyük Mücadele, (1911), s. 62 Neander, “Kirchengeschichte“, 6.Per., 2. Ab-

schnitt, 2. Teil, §69; Hefele „Konziliengeschichte“ Bd. VI, S.209 f
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YANIT İÇİN TEŞEKKÜRLER

Şimdi bir başka önemli konuya gelecek olursak: İsteklerimiz sorduğumuz 
anda yerine getirildiğinde, bir sonraki cevap için Tanrı'ya şükretmek doğ-
rudur. Şu andaki şükranlarımız, dualarımızı cevapladığına ve en çok ihti-
yacımız olduğunda yerine getirilmesini beklediğimiz için Tanrı'ya olan 
güvenimizi ifade eder. Bazı inananlar dua ettikten hemen sonra bir şey fark 
ederler. Ancak pek çok inanan için bu, İlyas'ın deneyimine benzer: Rab fır-
tınada, depremde ya da yangında değil, sessiz küçük sesteydi (1.Krallar 19: 
11-12). Bu benim de deneyimimdi. Uzun bir süre sonra hiçbir şey olmadığını 
düşündüm. Sonra birden farkına varmadan içimde pek çok şeyin gerçekleş-
tiğini fark ettim.

DÜŞÜNCENİN DEĞİŞMESİ

Bu şu anlama gelir: Şu anda düşüncemi değiştirmem gerekiyor: “… ama 
zihninin yenilenmesiyle değişsin…” (Romalılar 12: 2 NKJV) Şimdi demek 
doğru: Duamı cevapladığın için teşekkür ederim. Zaten isteğimi yerine 
getirdiğiniz için teşekkür ederim. Doğru zamanda yaşayacağım için teşek-
kür ederim. Bu kendi kendini manipüle etme değil. Kendi kendini manipüle 
ederek kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Bir sözle dua ettiğimde, değişen 
düşüncem için ilahi bir temele sahibim, çünkü bana zaten iman yoluyla 
cevap verilmişti. Bu durumda, düşüncemi değiştirmezsem, Tanrı'ya O'na 
güvenmediğimi, daha çok duygu odaklı olduğumu gösteririm. Bu davra-
nışla Tanrı'yı yalancı yapıyorum ve bu nedenle hiçbir şey almayacağım.

Hiçbir şey fark etmesem bile buna göre hareket etmem de önemlidir. 
Tanrı her zaman inanma gerekliliğini bütünleştirir. O'na güvenmemizi isti-
yor. Ürdün Nehri'nin geçişini düşünün. Rahipler önce suya adım atmak 
zorunda kaldı, sonra su bölündü. Naaman iyileşmeden önce yedi kez suya 
dalmak zorunda kaldı.

Belki şöyle diyorsunuz: “Bunu yapamam. Bunu yapmayı hayal bile ede-
miyorum.” Lütfen açıklayamayacağımız birçok şey olduğunu unutmayın. 
Bu güne kadar elektriğin ne olduğunu hepimiz kullanmamıza rağmen bil-
miyoruz. Bugüne kadar çocukların konuşmayı nasıl öğrendiklerini bilmi-
yoruz. Ama hepsi öğreniyor. “Doğal dünyada, sürekli olarak kavrayışımızın 
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ötesinde harikalarla çevriliyiz. O halde ruhsal dünyada kavrayamayacağı-
mız gizemleri de bulduğumuzda şaşırmalı mıyız?”117

Özdeyişler 3: 5-6 hakkında düşünelim “RAB’be güven bütün yüreğinle, 
Kendi aklına bel bağlama.  Yaptığın her işte RAB’bi an, O senin yolunu düze 
çıkarır.” Burada, yollarımıza yön verme vaadi için Tanrı'nın açık önkoşul-
larını buluyoruz. Her ön koşul aynı zamanda bir emirdir. Ön koşulu yerine 
getirdiğimizden emin değilsek, o zaman Rab'bin bize hemen cevap verece-
ğinden emin olarak isteklilik için dua edebiliriz. “... ama eğer 'istekli olmayı' 
istiyorsan, Tanrı işi senin için tamamlayacaktır ...”118

Yardımcı olabilecek küçük bir şey: Tanrı'nın vaadiyle dua ettiğimizde, 
gerekliliği yerine getirdiğimizde ve ardından yanıtlandığından şüphe etti-
ğimizde ne yaptığımızı biliyor muyuz? Tanrı'yı yalancı yapıyoruz. Hiçbir 
koşulda bunu yapmak istemiyoruz. Bu durumda, dua edin: Tanrım, inanı-
yorum, inançsızlığıma yardım et. 

E G. White'ın “Eğitim” kitabının “İman ve Dua” bölümünde vaatlerle dua 
etme konusunda çok değerli tavsiyeler var.

KUTSAL RUH’A DUA ETMEK

Kutsal Ruh ile doldurulmak için dua etmek için en iyi niteliklere sahip oldu-
ğumuzu düşünüyorum. Ancak bunun Tanrı'nın bizim irademizi yapmaya 
istekli olmasını sağlamakla değil, O'nun vaatlerine ve güvenilirliğine inan-
makla ilgisi olduğunu unutmamalıyız.

KUTSAL RUH'U ALMA VAADİ

Rab, Kutsal Ruh'u aldığımız için bize harika vaatler verdi:
Luka 11:13: “Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel arma-
ğanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Baba’nın, kendisinden dileyenlere Kut-
sal Ruh’u vereceği çok daha kesin değil mi?”

Gökteki Babamız burada bağlayıcı bir taahhütte bulunmadı mı? Bu 
harika sözdeki şart şudur: isteyin! İsa bir kez istemeyi değil, sürekli tem-
yizde bulunmayı kastetti.

117 E.G. White, Education (1903), p. 170.1
118 E.G. White, Thoughts from the Mount of Blessing (1896), p. 142.1

SPR TR.indd   88 19/07/2021   6:21 PM



89

Ancak, buradaki bağlamı görmek önemlidir. Aynı şeyden bahseden diğer 
metinleri de okumalıyız, örneğin:

Elçilerin İşleri 5:32: “Biz, Tanrı’nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği 
Kutsal Ruh’la birlikte bu olayların tanıklarıyız.”

Buradaki şart şudur: Bağlılık! Burada tek bir metinle kendimizi destekle-
yemeyeceğimizi görüyoruz; vaadin bağlamını da göz önünde bulundurma-
lıyız. Bunun bizim için iyi olan bir şeye itaat etmekle ilgisi yoktur, tamamen 
Tanrı’ya itaat etmekle ilgilidir: harika Kurtarıcımız ve Dostumuz. İtaatkar bir 
yürek için her sabah dua edin. Dua edin ki, Rab sizi istediği her şeyi yapmaya 
istekli kılacak ve başarmanıza yardım edecek. Bu, iyi bir ön koşul yaratır.

Yuhanna 7:37 NKJV: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin.”
Burada Kutsal Ruh arzusuyla ilgisi var. Hiç arzunuz yoksa veya arzunuzun 

çok az olduğunu düşünüyorsanız, arzu için dua edebilirsiniz. Bu, Tanrı’nın 
iradesine göre derhal cevaplanacak bir ricadır. Harika Tanrımızdan bunu 
istediğimizde, içimizde “arzu ve başarıyı” yaratacaktır. Ayrıca Tanrı ile yakın 
bir ilişki arzusu, O'nu tüm kalbimizle sevme, O'na sevinçle hizmet etme, 
İsa'ya ve kısa süre sonra dönüp Tanrı'nın krallığına yeniden kavuşma arzu-
suna sahip olmak için dua edebiliriz. 

Yuhanna 7: 38-39:  Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman edenin ‘için-
den diri su ırmakları akacaktır.’ ”  Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı 
Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz 
yüceltilmemişti.  

Koşul şudur: İman! Burada, İsa Mesih'e olan imanımız, Tanrı'ya olan 
güvenimizin, Kutsal Ruh'u almak için önemli bir ön koşul olduğunu görüyo-
ruz. Vaatlerle dua ettiğimizde iman etmek kolaydır.

Gal. 5:16: “Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşayın. 
O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz.”

Aslında burada emir olarak ifade edilen bir sözümüz var. Tanrı, Ruh’un 
içinde yürümemi istediğinde, bu açıkça beni Kutsal Ruh ile doldurmak iste-
diği anlamına gelir. Burada bize Kutsal Ruh ile dolu olduğumuzda, artık 
benliğimize bağlı olmadığımızı gösteriyor. Kutsal Ruh, içimizdeki günahın 
gücünü kırar (Romalılar 8: 1-17, özellikle ayet 2). Kutsal Ruh aracılığıyla 
“bedenimizin işleri” öldürülür (Romalılar 8:13). Kendisi hakkında “Her gün 
ölüyorum” diyen Pavlus’u düşünün. Bedenin işlerinin merhametine bağlı 
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olmamak (Galatyalılar 5: 18-21), daha ziyade Ruh'un meyvelerini yetiştir-
mek (Galatyalılar 5:22) muazzam derecede değerli bir şeydir.

Hayatlarımızı istila edemeyen günahı dürbün kapağına benzetebiliriz. 
Lenslere toz girmemesi için yuvanın uygun şekilde basınçlandırılması gere-
kir. Bu, kapaklar açıldığında havanın dışarıya doğru hareket ettiği anlamına 
gelir. Toz giremez. Aynı şekilde Kutsal Ruh'la dolduğumuzda, “bedenin ben-
liğini yerine getirmeyeceksin”. (Bu konuyla ilgili ek bilgi bölümün sonun-
daki “Kişi Ruh’la kalabilir mi?” Bölümünde yer almaktadır.)

Efes. 3: 16-19: “Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu’yla 
sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih’in iman yoluyla yürek-
lerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı’nın bütün doluluğuyla dolma-
nız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte 
Mesih’in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anla-
maya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.”

Belki de uzun zamandır hiçbir gücü fark etmiyoruz. Doğada olduğu gibi 
bir güç olabilir. Kışın ağaçlar çıplak ve ilkbaharda yeşildir. Bu canlandır-
mada muazzam güçler iş başındadır. Ama onları göremiyoruz ya da duya-
mıyoruz. Lakin sonuçlarını görüyoruz. İşte benim için böyleydi. Bana bol 
güç verdiği için Tanrı'ya şükrediyorum.

Başka bir örnek: Vücudumuzda elektrik akımları olduğunu birkaç yıldır 
biliyoruz. Onlar oradalar. Ancak bunların farkında değiliz.

Efesliler. 5:18: “Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun 
yerine Ruh’la dolun”.119

Elçilerin İşleri 1: 8: “Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız...”
Öğrenciler, güç gelene kadar beklemek zorundalardı. Boş boş bekle-

mediler. Öğrenciler yoğun bir içtenlikle, insanlarla görüşmeye ve günlük 
ilişkilerinde günahkârları Mesih’e yönlendirecek sözler konuşmaya uygun 
olmak için dua ettiler. Tüm farklılıkları, tüm üstünlük arzusunu bir kenara 
bırakarak, Hristiyan birlikteliğinde birbirlerine yakınlaştılar.”120 Bu vaatle 
aracılığıyla da dua edebiliriz.

119 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes, (Lüneburg, 1999), Seite 101
120 Elçilerin İşleri, s.32 . egwwritings.org  
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Kutsal u la d lu
ldu u dan e n l a
n nasıl dua et el y ?

OLUMLU SONUÇ YOK

“Genç bir adam, Kutsal Ruh'la doldurulmak için tavsiye istiyordu ve ger-
çekten mücadele ediyordu. Pastör ona sordu: “İradeni tamamen Tanrı'ya 
teslim ettiniz mi?” “Böyle bir şeye sahip olduğumu sanmıyorum.” “Pekala" 
dedi pastör, “O halde, kendini tamamen Tanrı'ya teslim edene kadar [Kut-
sal Ruh'la doldurulmak için] dua etmenin bir faydası olmayacak. Şimdi 
iradeni Tanrı'ya teslim etmek istemiyor musunuz? " çocuk, “Yapamam.” 
diye yanıtladı. “Tanrı'nın bunu senin için yapmasını istiyor musunuz?” 
diye sordum. “Evet” diye yanıtladı. “O zaman O'ndan yapmasını iste.” Dua 
etti: “Tanrım, beni kendi benliğimden ve irademden arındır. Beni isteğin 
tam olarak neyse öyle yap. Benim hayatımı sen yönlendir. İsa’nın adına 
dua ediyorum. “Sonra pastör “Oldu mu?” diye sordu. Genç, “Olmalı.” dedi. 
Tanrı'dan O'nun isteğine göre bir şey istedim ve O'nun bana cevap verdi-
ğini ve dua ettiğim şeye sahip olduğumu biliyorum (1.Yuhanna 5: 14-15). 
Evet, oldu, isteğim yerine getirildi. “Sonra pastör şöyle dedi:” Şimdi Kutsal 
Ruh'un va¶izi için dua edin. Dua etti: “Tanrım, beni şimdi Kutsal Ruhunla 
va¶iz et. İsa'nın adıyla dua ediyorum.” Bu isteğini hemen gerçekleşmişti.”121

ÖNCEKİ VE SONRAKİ FARKLAR

Vaatlerle dua etmeyi bilip, özel durumlarda kullanıp duaya harika cevap-
lar almış olsam da, uzun yıllar sadece Kutsal Ruh'a dayanmadan özel süslü 
sözlerle dua ederek istemenin yeterince iyi olacağını düşündüm. Birçoğu-
zun aynı görüşe sahip olduğunu biliyorum. Bunun yanlış bir şey olduğunu 
söylemek istemiyorum. Ancak kişisel deneyimime dönüp baktığımda, yal-
nızca bu şekilde dua ettiğim için pişman olabilirim. Birkaç yıldır Kutsal Ruh 
için vaatlerle her gün dua ediyorum, böylece ettiğim dualardan sonra artık 

121 Reuben A. Torrey, Der Heilige Geist – Sein Wesen und Wirken (Frankfurt, 1966), p. 150

Dün 10Dün 10Dün 10
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Kutsal Ruh ile dolu olduğuma dair güvenceye sahibim. 28 Ekim 2011'deki 
bir deneyim sayesinde hayatımdaki büyük farkı fark ettim: Öncesi ve Son-
rası.

Vaatlerle dua etmeye başladığımdan beri, Tanrı ile ilişkim daha yakın 
hale geldi ve İsa bana daha yakın ve bana daha yüce hale geldi. Bu sadece 
öznel bir duygu değil. Bunu aşağıdaki şeylere bağlayabilirim:
▶ Kutsal Kitap’ı okurken sık sık yeni ve cesaret verici anlayışa sahip oluyo-

rum.
▶ Ayartılara karşı mücadelede galip kalabiliyorum.
▶ Dua saatim benim için çok değerli hale geldi ve bana büyük bir neşe veri-

yor.
▶ Tanrı dualarımın çoğunu yanıtlıyor.
▶ Başkalarına İsa'yı anlatmak için daha fazla sevinç ve daha “cesaretim” 

(Elçilerin İşleri 4: 31c) var.
▶ Kendi arkadaşlarımla daha sosyal hale geldim.
▶ Tanrı'nın lütfuyla mutlu yaşıyorum ve O'nun elinde kendimi güvende 

hissediyorum.
▶ Zor bir aşamada Rab beni harika bir şekilde destekledi ve beni içten güç-

lendirdi.
▶ Rab'bin bana hangi ruhsal armağanları verdiğini anladım.

Değişiklik sessizce gerçekleşti. İlk olarak, Kutsal Ruh için her gün bir süre 
Kutsal Ruh için dua ederek Kutsal Kitap vaatleriyle vakit geçirdikten sonra 
fark ettim. O zamandan beri farklı bir iman hayatı yaşıyorum. Önceleri Tan-
rı'yla yaşamım genellikle zahmetli ve zordu; şimdi neşe ve güç yaşıyorum.

Kutsal Ruh'un eksikliğinden, evliliğim ve ailemdeki kayıplardan ve pas-
tör olarak hizmet ettiğim kiliselerdeki kayıplardan dolayı kişisel hayatım-
daki kayıplar için üzgünüm. Bunu anladığımda Rab'den af diledim.

Maalesef bu alanda kimseyi kendimizden daha ileri götüremeyeceği-
miz doğrudur. Ayrıca ailedeki ve kilisedeki bireylerin kişisel eksikliklerinin 
çoğaldığını da hatırlamak istiyoruz.

Başkalarının da hayatlarında aynı hatalara yakalanmaması için birkaç 
fikir eklemek istiyorum.

2.Petrus 1: 3-4'te İsa ile yakın bir ilişki şu yoldan geçer: “… yüceliği ve 
erdemi aracılığıyla… ilahi doğasıyla ortak olabilmemiz...”

Bu aynı zamanda Kutsal Ruh'un bana vaatlerle verildiği anlamına gelir. 
Verilen sözleri banka çekleriyle karşılaştırabilirsiniz. Bir hesap sahibinden 
imzalı bir çek sunduğumuzda, başka birinin hesabından para çekebiliriz. 
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Tanrı'nın çocukları olarak İsa'nın imzaladığı çekleri (vaatleri) her gün geri 
çekilebiliriz. (Yuhanna 1:12) 

Çekleri bir sanatçı tarafından yaptırmış olsak bile, kendi çeklerimizi sun-
mamızın bir faydası olmazdı. Hesap sahibinden imzalı çeklere ihtiyacımız 
var. Bizi sözlerle dua etmeye teşvik eden başka bir neden daha var. Tanrı'nın 
sözünde güç vardır. İsa neden Mezmurlardan gelen sözlerle çarmıhta üç kez 
dua etti? Şeytan'ın çöldeki ayartmaları sırasında neden kendini savundu ve 
Şeytan'ı Kutsal Kitap ayetleriyle bozguna uğrattı? (Matta 4: 4, 7, 10) “İnsan 
yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı’nın ağzından çıkan her sözle yaşar” dedi.

Yaratıcımız İsa, Tanrı'nın sözünde güç olduğunu biliyordu. “Tanrı sözü-
nün her emrinde ve her vaatinde, emrin yerine getirilebileceği ve vaadin 
gerçekleşebileceği bir güç, Tanrı'nın yaşamı vardır.”122 Ne harika bir açık-
lama! Tanrı'nın gücü ve O'nun hayatı her vaatte. Vaatler ile dua ettiğimizde, 
dualarımızda Tanrı'nın sözünü kullanırız. Tanrı'nın sözü hakkında şöyle 
denir: “Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek...” 
(Yeşaya 55:11 NKJV)

Kutsal Ruh’a sadece vaaatlerle dua etmeyi planlıyorum. Vaatlerle dua 
ederken, Tanrı'nın 1.Yuhanna 5:15'deki sözüne dayanarak aldığım Kutsal 
Ruh'un farkındayım: “Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O’n-
dan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.” Vaatlerle dua ettiğimde ettiğim 
dua cevaplanır. Akşamları başarısızlıklardan şikayet etmektense, böyle bir 
duaya vakit ayırıp bereketlenmiş bir gün yaşamak daha iyidir.

Büyük bir sevinçle yazılmış bir e-posta aldım: “Gün boyunca Tanrı'nın 
yol göstermesi için 'kendi sözlerimle' dua etmekle, vaatlerle dua etmenin 
arasında bu kadar büyük bir fark olacağını hiç düşünmemiştim. İşte Kutsal 
Kitap! Sözler benim için her zaman çok önemli olmuştur. Onlara her zaman 
inandım ama her zaman onları hayatımın bir parçası yapamamıştım. İsa ile 
yaşamım daha derin, daha neşeli, daha kendinden emin ve daha sakin bir 
boyut kazandı. Bunun için Tanrı'ya şükrediyorum.”123

Bu sebeple Kutsal Ruh’a dua etmenin bir örneğini paylaşmaya karar ver-
dim. Kendimiz için dua etmeyi doğrudan Tanrı'nın sözünden öğrenmemiz 
önemlidir. Ancak hayati nokta imanımızın vaatlerle güçlendirilmesidir ki, 
dua ettikten sonra Kutsal Ruh'u aldığımıza dair güvenceye sahip olalım ve 
dua ettiğimiz Kutsal Ruh'u alalım.

122 E.G. White, Mesih’in Örnek Dersleri (1900), s. 38.2  
123
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KUTSAL RUH’UN GÜNLÜK YENİLENMESİNE
İLİŞKİN VAATLER İÇİN ÖRNEK DUA

Göklerdeki Babamız, Kurtarıcım İsa adına sana geliyorum. Sen şöyle 
dedin: Oğlum, beni yürekten dinle... (Özdeyişler 23:26) Bunu şimdi, 
bugün sahip olduğum her şeyle kendimi sana teslim ederek yapmak 
istiyorum.1 Şükürler olsun, bu duayı zaten isteğine göre cevapladın. 
Çünkü vaatlerin diyor ki eğer dua edersek Senin isteğine göre onu zaten 
aldığımızı biliyoruz (1. Yuhanna 5:15). Ayrıca Sana gelenleri asla kov-
mayacağını da söyledin (Yuhanna 6:37).

İsa şöyle dedi: “Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza 
güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Baba’nın, kendisinden 
dileyenlere Kutsal Ruh’u vereceği çok daha kesin değil mi?” (Luka 11:13)

Ayrıca, Kutsal Ruh’u sana inananlara (Yuhanna 7: 38-39), sana itaat 
edenlere (Elçilerin İşleri 5:32), kendilerini Kutsal Ruh’la yenilenmelerine 
izin verenlere vereceğini söyledin (Efesliler 5: 18) (Gal. 5:16). Bu benim 
arzumdur. Lütfen bunu benim içimde gerçekleştir. Bu nedenle Babam-
dan bugün bana Kutsal Ruh’u vermesi için içtenlikle rica ediyorum.

İsteğine göre bir rica olduğu için, bana şimdi Kutsal Ruh’u veren 
Sana teşekkür ediyorum (1.Yuhanna 5:15). İlahi sevgini de aldığım için 
teşekkür ederim, çünkü sözün şöyle diyor: “... Kutsal Ruh aracılığıyla 
Tanrı’nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.” (Rom. 5: 5; Efesliler 3:17) 
Mezmur yazarıyla şunu söylemek istiyorum: “Seni seviyorum, gücüm 
sensin, ya RAB!” (Mezmurlar 18: 1) Kardeşlerimi sevebilme gücü için 
teşekkür ederim.

Kutsal Ruh aracılığıyla içimdeki günahın gücü kırıldığı için şükürler 
olsun (Romalılar 8:13, Galatyalılar 5:16). Lütfen bugün beni günah-
tan ve dünyadan kurtar ve koru, düşmüş meleklerden beni koru, beni 
ayartmalardan kurtar ve gerektiğinde beni yönet ve eski yozlaşmış 
doğamdan kurtar. (1. Yuhanna 5:18)

Lütfen söz ve eylemde Senin şahidin olmama yardım et (Elçilerin 
İşleri 1:8). Sana şükrediyorum ve duamı duyduğun için teşekkür ediyo-
rum. Amin.

1 E.G. White, Sevgi Öğretmeni, p. 523.1
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İsa bizzat Kutsal Ruh aracılığıyla içimizde yaşamak istiyor (1.Yuhanna 
3:24; Yuhanna 14:23). E.G White, “Kutsal Ruh'un etkisi, Mesih'in ruhtaki 
yaşamıdır” dedi.124 Petrus, Pavlus ve diğer birçok insanı değiştiren güç bizim 
için de mevcuttur. Aynı zamanda bize “Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliği 
uyarınca Ruhu’yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih’in 
iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını” da verir. (Efesliler 3:16)

Kutsal Ruh tarafından doldurulmak, neşe, güç, sevgi ve günah karşı-
sındaki zafere dayalı bir yaşamın anahtarıdır. “... Rab’bin Ruhu neredeyse 
orada özgürlük vardır.” 2.Kor. 3: 17b

Aldığım bir mesajda şunlar yazıyordu: “Kilise üyelerinin çoğu günlük 
duayı ikişer ikişer ederler. Son beş aydır kız arkadaşımla dua ediyorum. 
Sadece kişisel alanlarda değil, aynı zamanda evde, ilişkide, evlilikte, ruhsal 
olarak ve kilisede de ilerliyor; büyük çatışmalara neden olacak şekilde değil, 
sessiz ve doğal bir şekilde oluyor. Şaşırıyoruz ve bunu, Tanrı'nın yakınlığını 
gittikçe daha fazla hissettiğimiz için hayatı çeşitli şekillerde kolaylaştırabi-
len Tanrı'nın açıklama süreci olarak görüyoruz.”125

BİR KİŞİ RUHSAL KALABİLİR Mİ?

Evet! İmansız bir tavrın gelişmesine izin vermediğimizde ve ruhen nefes 
aldığımızda, günahlarımızı itiraf ederek ve Tanrı'nın sevgisini ve bağışlama-
sını kullanarak ve dualarımızı Kutsal Ruh'la doldurursak bu mümkündür. 126

Çocuklarımızla olan ilişki gibi, bir çocuk itaatsiz olsa bile yine de bizim 
çocuğumuz olarak kalır. Ancak ilişkide bir bozulma hissediyoruz; çocukla-
rımızz artık gözümüzün içine bakamayabilir. Bu sorun itiraf edilerek düzel-
tilir.

Ancak bir kişi uzun vadede doğal olarak yeniden bedensel imanlı olabi-
lir. Kutsal Kitap “Bir kez kurtulduktan sonra her zaman kurtulmak” lafından 
söz etmez. Günahkar doğamız hâlâ mevcuttur. "Elçilerin ve peygamberle-
rin hiçbiri günahsız olduğunu iddia etmedi.”127

Ancak Kutsal Ruh ve İsa'nın kalbimizde olduğu bir yaşam sayesinde 
günahın gücü kırılır, böylece mutlu ve güçlü bir iman hayatı yaşayabiliriz. 
Doğruluğumuz sadece İsa Mesih’le sağlanır. “... Ama siz Tanrı sayesinde 

124 Editor Francis D. Nichol, Adventist Bible Commentary Vol. 6 (Hagerstown, 1980), p. 1112
125 Email to Helmut Haubeil: E.S. 
126 Helmut Haubeil & Gerhard Padderatz, Gott, Geld & Glaube (Eckental, 2009), p. 97
127 E.G. White, The Acts of the Apostles (1911), p. 561.1
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Mesih İsa’dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kur-
tuluş oldu.” (1.Korintliler 1: 30 NKJV). Bu önemli konu kısaca daha detaylı 
olarak ele alınacaktır.

Ruhsal yaşamı uzun süre ihmal ederek ya da ruhsal olarak nefes alama-
makla yeniden bedensel imanlı olduysak, o zaman şefkatli bir Kurtarıcının 
bizi beklediğini bilebiliriz.

Tanrı'nın lütfuyla yenilenebileceğimizi ve sonsuza dek ruhsal bir yaşam 
sürdürebileceğimizi bilmemiz önemlidir. Kimsenin benliklerle kalmasına 
gerek kalmayacaktır.

Ancak hem kişisel hem de genel olarak Randy Maxwell'in söylediği şeyi 
hatırlayın: "Tanrı'nın kilisesinin ruhsal ölüme yakın bir şekilde canlandırıl-
masının çaba harcamadan gerçekleştirilebileceğini düşünüyor muyuz?"128

Buradaki bereketli yaşam ve sonsuz yaşam, birçok insanın kurtuluşu ve 
İsa'nın büyük fedakarlığı için teşekkürlerimiz çabaya değer. Önemli olan 
sabah ibadet için Rab’bimizle buluşmaktır. Bizi güçle donattığı yer burası-
dır.

Elçi Yuhanna hakkında şunları okuyoruz: 
“Yuhanna, İsa’nın gücünü, şefkatini ve sevgisini gördü. İsa’nın Kral olma-

sına rağmen alçakgönüllü olduğunu fark etti. Gün geçtikçe Efendisine daha 
çok sevgi besleyip kendini inkar etti. Huysuzluğunu Mesih’in gücüne teslim 
etti ve Kutsal Ruh onun yüreğini değitirdi. Mesih’in sevgisindeki güç, Yuhan-
na’da yeni bir karakter yarattı.”129

Gözlerimi aç, Yasandaki harikaları göreyim. (Mezmurlar 119:18) Ganimet 
bulan biri gibi Verdiğin vaatlerde sevinç bulurum. (Mezmurlar 119:162)

128 Randy Maxwell, If My People Pray (Pacific Press,1995), p. 158
129 E.G. White, Yol, Gerçek ve Yaşam (1892), s.47
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6 . B Ö L Ü M

ÖNÜMÜZDE ÖRNEK 
OLARAK HANGİ 

TECRÜBELER VARDIR?

K l selerden  n eransdan  b r t lulu tan 
e ş sel deney ler

BİR KARDEŞİN DENEYİMİ

“Son iki yıldır, Kutsal Ruh'un hayatıma girmesi için her gün dua ediyorum. 
Benim isteğim, İsa'nın bende her gün daha çok yaşamasıdır. [Bu süre zar-
fında] Tanrı ile yürüyüşüm inanılmazdı. Galatyalılar 5'te Ruh'un meyvesini, 
İsa'dan içimde yaşamasını, O'nun isteğini bende gerçekleştirmesini ve Kut-
sal Ruh'la beni her gün yenilemesini istediğimden beri hayatımda daha 
görünür hale geldi. Kutsal Kitap okumaktan, Mesih'i başkalarıyla paylaş-
maktan daha büyük zevk alıyorum ve başkaları için dua etmek için güçlü 
bir arzum var. Dahası, yaşam tarzım çarpıcı biçimde değişti. Tüm bunları 
günlük Tanrı arayışımın ve Kutsal Ruh için günlük isteğimin bir teyidi olarak 
görüyorum. “C.H. ayrıca şunları paylaştı: “Altı ha¶a boyunca Kutsal Ruh'la 
dolmanız ve ne olacağını görmeniz için her gün dua etmeniz için size mey-
dan okuyorum.”

Dün 11Dün 11Dün 11
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SIRBİSTAN'DA 40 GÜNLÜK DUA

“Eylül 2010'da, İkinci Gelişe Hazırlanmak için Dualar ve Adanmışlıklar kita-
bını çevirip yayınladık. Bunu topluluğumuzdaki tüm kilise üyelerine sun-
duk. Daha sonra 40 gün boyunca yerel kiliselerde ve üyelerin evlerinde 
ha¶alık ve günlük dua toplantıları düzenledik. Burada insanlar oruç tutup 
Kutsal Ruh'un taze bir şekilde almak için dua ettiler.

Bu olurken, yerel cemaatlerde tamamen yeni bir iklim gelişmeye baş-
ladı. Pasif kilise üyeleri aktif hale geldi ve başkalarına hizmet etmekle daha 
çok ilgileniyorlar. Yıllarca farklı sorunlar yüzünden birbirleriyle savaşanlar 
(ve hatta birbirleriyle konuşmayı bile bırakmış olanlar!), uzlaştılar ve bir-
likte insanlara ulaşmak için planlar yapmaya başladılar.

Ardından Ekim 2010'da Yıllık Toplantı sırasında “Uyanma ve Reform giri-
şimi” tanıtıldı. Bunu, Tanrı'nın topluluğumuzda başlatmış olduğu şeyin bir 
devamı olarak görerek memnuniyetle kabul ettik.

Bu dua ibadetlerinin acil sonuçları olarak topluluğun görevlileri arasında 
daha yakın dostluk, daha fazla birlik ve daha iyi ortak anlayış gördük.”130

ZÜRİH / İSVİÇRE'DE 40 GÜNLÜK DUA

“Pastörümüz ve ben, birbirimizden bağımsız olarak içeriği bizi heyecanlan-
dıran bir kitap aldık. Adı, Dennis Smith yazılıp Review ve Herald Publishing 
Association tarafından basılan ‘40 Günlük: İkinci Gelişe Hazırlanmak için 
Dualar ve İbadet’. Bu kitap öyle okunup bir kenara atılacak kitap değildi. 
İçeriği resmen hayatımı değiştirdi.

Zürih-Wolfswinkel'deki kilisemiz (yaklaşık 100 üyeli) canlanma ve duaya 
büyük bir ihtiyaç duyduğundan, 2011 sonbaharına 40 Günlük Dua programı 
planladık. Kitap bunun için ayrıntılı ve değerli bilgiler vermişti.

Konular Kutsal Ruh tarafından doldurulma, dua, vaaz verme, İsa'nın 
yaşamı ve ruhsal dostluk ile ilgilidir.

Bu yüzden 1 Ekim 2011'de 40 Günümüze büyük bir beklenti ile başladık. 
Neyse ki, kilise üyelerinin çoğu katıldı. Dua ortakları her gün dua etmek için 
bir araya geldi, her gün metin mesajları gönderiliyor ve insanlar her gün 
telefonla dua ediyorlardı. Bir grup her sabah saat 6'da ibadet ve dua için 
toplandı.

130 M. Trajkovska, Southern European Union, Belgrade, quoted in www.revivalandreforma-
tion.org  
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40 Günümüz unutulmaz bir deneyimdi. Tanrı, özellikle aynı zamanda 
gerçekleşen Kutsal Kitap peygamberlikleriyle ilgili bir dizi konferansla 
bağlantılı olarak dualarımızın çoğunu yanıtladı. Bu dersler büyük bir 
nimetti. Sonraki peygamberlik seminerine çok sayıda ziyaretçimizle bera-
ber 20 kişi kayıt yaptırdı. (Mart 2013 takibi: 20 yıldır Zürih'te olmayan 
50-60 misafir geldi.)

Tanrı’nın Ruhu kilisemizde sürekli değişiklikler yaptı ve küçük grupları-
mızın nasıl büyümeye başladığını ve Kutsal Kitap tetkikleri yapmaya istekli 
olan kilise üyelerinin ilgilenen insanları nasıl bulduğunu görmek bizim 
için bir zevkti. Şimdi katılanlar, Tanrı'nın Ruhu'nun çalışmasının devamı 
için derin bir arzuya sahipler. O'na bütün kalbimizden şükretmek ve O'nu 
yüceltmek istiyoruz.” Béatrice Egger, Zürih-Wolfswinkel'deki Adventist kili-
sesinden.

KÖLN / ALMANYA'DA 40 GÜNLÜK DUA VE MÜJDECİLİK

Pastör Joao Lotze, Alman-Brezilya'dır. Brezilya'daki kiliselerde ve hasta-
nelerde, bir toplulukta ve Güney Amerika Bölümü'nde 38 yıl çalıştı. Mart 
2012'de emekli oldu. Eşiyle birlikte “Tanrı’nın eli” olarak Köln'e gelmeyi ve 
Portekizce ve İspanyolca konuşan kiliselerde çalışmayı kabul etti.

“Köln'de kilise üyelerini teşvik etmek ve misafirleri davet etmek için 
küçük bakım gruplarıyla başladık. Brezilya'daki deneyimlerimize dayana-
rak, Köln'de 40 Günlük Dua gerçekleştirdik. Malzemeler Portekizce olarak 
mevcuttu.

Portekizce, İspanyolca ve Almanca konuşan üyelerin bulunduğu kilise-
ler 40 Günlük Dua programına sevinçle başladı. Her gün 100 arkadaş ve 
tanıdık için dua ettik. Bu halkların isimleri kilisede bir tahtaya yazılmıştı. 
Duanın 30. ila 35. gününe ulaşana kadar bu insanlara onlar için dua ettiği-
mizi bildirdik ve aynı zamanda onları misafirler için özel bir Şabat ibadetine 
davet ettik. Bu özel kilise ibadetine 120 kişi geldi. Vaazı Nordrhein-West-
falen yöneticisi Christian Badorrek verdi. Bazı misafirler tahtada isimlerini 
görünce sevinçle ağladılar.

Daha sonra Brezilyalı bir evanjelist olan Antonio Goncalves 15 gün 
boyunca müjdecilik üzerine bir program düzenledi. Her akşam 1,5 saat 
konuştu (çeviri ile). Programın başlığı şuydu: “Kutsal Kitap sizi şaşırtma-
sın”. Konular, Daniel ve Vahiy'den gelen konuların yanı sıra İkinci Geliş ile 
ilgiliydi. Dersler ve şarkılar Portekizceden Almancaya çevrildi. Her akşam 
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küçük korolar ve güzel müzikler vardı. Güzel tepkiler için minnettarız. Kilise 
mensupları, özellikle 40 Günlük Dua cemaati için yoğun bir şekilde dua etti.

Kilisemiz 80 kişiliktir. Ancak 100'den fazla kişi geldi. Ha¶a sonları kilise 
doluydu ve ha¶a boyunca yaklaşık 60 kişi vardı. Düzenli olarak 32 misafir 
katıldı. Bu, 8 kişinin va¶iz olmasına ve 14 kişinin va¶iz olmak için bekleyen-
ler sınıfına katılmasına yol açtı. Yıl sonunda 13 kişi va¶iz edildi.

Şaşırtıcı birçok deneyim yaşadık. Çevirmen bulmak zordu. Katolik bir 
öğretmen yardım teklif etti. Ama Kutsal Kitap ile pek tecrübesi yoktu.

Daha sonra Protestan bir tercüman için dua ettik. Kısa süre sonra, bir 
restoranda bir bayanı tanıdık ve Pentikost kilisesinde Portekizceden Alman-
caya büyük bir sevinçle tercüme yaptığını açıkladı. Müjdecilik programı için 
çevirmenimizdi ve aynı zamanda va¶iz de edildi.

Çevirmen Maria, arkadaşı Elisabeth'i kiliseye davet edip edemeyeceğini 
sordu. 13 üyesi ile Köln'de küçük bir Kolombiyalıların olduğu kilisesinin 
lideridir. Kilisesinden üyeler getirdi. O zamandan beri bu insanlardan ikisi 
de va¶iz edildi. Elisabeth ve ailesi şimdi Kutsal Kitap dersleri alıyor.

Başka bir deneyim ise Kanal Umut ile alakalı. Bir Alman kadın tesadü-
fen Kanal Umut’u keşfetti ve Şabat hakkında söylenenler de dahil olmak 
üzere duyduklarından etkilendi. Kocasını onunla dinlemeye davet etti. 
Mesajlardan da keyif aldı. Bir gün annesini ziyarete gittiklerinde, başka bir 
yoldan gitmeye karar verdiler. Yoldayken bir Yedinci Gün Adventist Kilise-
si'nin tabelasını gördüler. Kanal Umut’un Adventistleri olduklarını anladı-
lar. Şabat günü kilise ibadetine gittiler. Sonra kocasını ve ardından annesini 
kendisine katılmaya davet etti. O zamandan beri üçü de va¶iz edildi.

Başka bir deneyim ise, bir Rus-Alman kız kardeşle alakalıdır. 40 Günlük 
Dua ibadetine katıldı ve Rusça konuşan komşuları için dua etmeye başladı. 
Komşularından birine kendisi için dua ettiğini söylediğinde, komşu çok 
şaşırdı ve Kutsal Kitap’ta Şabat'ı tutan bir kilise aradığını söyledi. O ve diğer 
komşular müjdecilik programına katıldı. İkisi va¶iz edildi.

Başka bir deneyim ise Jeanne adında bir kadınla alakalıdır. Brezilya'daki 
Baptist kilisesinin bir üyesiydi ve Köln'de Portekizce konuşulan bir kilise 
arıyordu. Adventist kilisesi ile temasa geçti, Kutsal Kitap dersleri aldı ve 
va¶iz edildi. Dönüşümünden sonra Brezilya'daki akrabalarını aradı ve bir 
Adventist olan amcasına artık kendisinin de bir Adventist olduğunu söyledi. 
Annesi, kardeşleri ve üyesi olduğu Brezilya'daki Baptist kilisesi için büyük 
bir sürpriz oldu. Brezilya'daki ailesi daha sonra Şabat hakkında bilgi almak 
için bir Adventist kilisesini ziyaret etti. Bu Brezilya'da beş kişinin va¶iz edil-
mesine yol açtı: annesi, iki kız kardeşi ve diğer akrabaları. Şimdi Arjantin'de 
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yaşayan diğer kız kardeşinin de mezhep değiştirmesi için dua ediyor. Tan-
rı'nın krallığında onlarla birlikte olmak istiyor.

Tanrı'nın önderliğinde başka birçok deneyimimiz oldu. İlk va¶iz töre-
ninde, İtalya, Almanya, Peru, Brezilya, Ukrayna, Venezuela, Kolombiya ve 
Rusya'dan birer kişi olmak üzere sekiz kişi va¶iz edildi.

Sonbaharda yine 40 Gün Dua İbadeti ile bağlantılı bir müjdecilik prog-
ramımız oldu. Aslen Brezilya'dan gelen ama şimdi ABD'de yaşayan Jimmy 
Cardoso ve eşi, müjdecilik programını gerçekleştirdi. Program sadece bir 
ha¶a sürmesine rağmen program bitiminde dört kişiyi va¶iz edebildik. 
Daha önce Kutsal Kitap derslerini yapıyorlardı. Üç Alman ve bir İtalyan vardı.

Her iki va¶iz de, 400 üyesi ve güzel bir va¶iz tesisi olan Köln'deki ana 
kilisede yapıldı. Bizi aşırı şekilde şaşırttığı için Tanrı'ya şükrediyoruz. Hâlâ 
bizi bekleyen daha büyük deneyimleri olduğuna ikna oldum. Lütfen bize 
dua etmeye devam edin.” João Lotze, Köln, Almanya

Vital Intercession: “Önce sadece [40 Günlük Dua Kitabı] kitabı okudum. 
İlk sayfadan çok etkilendim. Bir kişi için sadece dua etmemeliyiz, aynı 
zamanda ona şefkatle bakmalıyız. Bu arabuluculuğumuzu canlandırır. Ne 
yazık ki, daha önce hiç bu şekilde arabuluculuk görmemiştim. İnancı yaşa-
manın dua edilen kişi için olduğu kadar dua eden kişi için de önemli oldu-
ğuna inanıyorum. Aynı şekilde, kilisedeki kardeşliğin güçleneceğine beni 
en başından ikna etti. Umarım böyle bir dostluk kitabın son bölümlerinde 
anlatıldığı gibi olur. Dürüst olmak gerekirse, ağlamama engel olamadım. 
Çünkü uzun zamandır böyle bir dostluğun özlemini çekiyordum. 'İçimdeki 
Mesih' kitabının bizi beslediğine ve bizi kendi kazandığımızı sandığımız 
başarılarımızdan kurtardığına inanıyorum. 'İçimdeki Mesih' hakkında bir-
kaç kitap okudum, ancak bu kitap en çok yardımcı olacak kitap gibi görü-
nüyor. Bu kitapla dua hayatınızın güçleneceğine, kilise kardeşliğinin besle-
neceğine ve arabuluculuğun daha canlı hale getireceğine inanıyorum. Bu 
kitap bana kendim, kilise ve dünya için umut veriyor. Bu kitap için Tanrı'ya 
şükrediyorum. Sonra, 40 Günlük kılavuzu incelemeyi, dua etmeyi ve onu 
Tanrı'nın bana gösterdiği yere götürmeyi planlıyorum. "

Birkaç ha¶a sonra bu kız kardeşten başka bir e-posta aldım. Bildiğiniz 
gibi ilk başta kitabı baştan sona okudum. Fakat eşimle birlikte ibadetleri 
incelemeye başladığımdan beri, ilk başta düşündüğümden daha değerli 
olduklarını anladım. Kendi başıma yapamadığım şeylere cevaplar aldım. 
Yoğun ve aktif olarak katılan dua partnerim için Tanrı'ya şükürler olsun. 
H.K.
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Artık emin değilim: “Kişisel Uyanışa Giden Adımlar kitapçığı beni olağa-
nüstü şekilde etkiledi. … Adventist bir ailede dünyaya geldiğim için doğru 
yolu seçtiğime inandım. On Kız ve özellikle Romalılar 8: 9b ile ilgili bölüm:

Mesih'in Ruhu bir kişide yoksa, o kişi O’na ait değildir. ”Bu beni ger-
çekten şok etti. Kutsal Ruh'un bende olup olmadığından ve O'nun içimde 
çalışıp çalışmadığından artık emin değildim. Çünkü hayatımda buna kar-
şılık gelen 'meyveleri' çok özlüyordum. Bu Şabat öğleden sonra kitapçığı 
okumayı bitirdim ve üzerime derin bir üzüntü çöktü. Sonra kitabın sonuna 
doğru duayı okudum ve içimde Kutsal Ruh'u almak, O'nun kalbimi değiş-
tirmesine izin vermek ve Tanrı'nın beni kendi isteğine göre şekillendirmesi 
için derin bir arzu doğdu. … A.P.

O’NU tanıyın: “Bir süre önce canlanma hakkındaki makalenizi oku-
dum. Yaklaşık üç yıldır bu konuyla meşgulüm. Şimdi, Kişisel Uyanışa Giden 
Adımlar'ı okumaya başladım. Buna sadece AMİN diyebilirim! Bu sayfalarda 
“kendi” düşüncelerimin çoğunu bulduğuma sevindim. Kilisemizde hedefi 
bir santim kaçırdığımızı sanıyorum. Temel unsurları gözden kaçırdığı-
mız hissinden kurtulamıyorum! Çoğu zaman şunlarla ilgileniriz: “hakikat 
nedir”, “nasıl yaşamalıyız” veya “peygamberliğin ne kadar önemli olduğu”-
dur. Ben bunun yanlış olduğunu söylemiyorum. Ama Tanrı'nın bize bunları 
NEDEN verdiğini görmezden geliyoruz! Gerçek, Tanrı ile tam bir paydaşlık 
içinde olmayı amaçlamıyor mu? Bunun yerine, bu alanlar Tanrı'yı GERÇEK-
TEN tanımamıza yardımcı olmamalı mı? Peygamberliğin amacı, Tanrı'nın 
büyüklüğünü ve her şeye kadir olduğunu kabul etmemiz, O'nun tüm dün-
yayı elinde tuttuğunu ve yönettiğini ve aynı şekilde O'nun hayatlarımızı 
yönetip şekillendirebileceğini anlamamız değil midir? Sonsuz hayat nedir? 
Yuhanna 17: 3: ‘Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin 
İsa Mesih’i tanımalarıdır.’ Benzetmede beş akılsız kızla şöyle der: ‘Sizi hiç 
tanımadım.’ İmanımızın amacı basitçe Tanrı'yı tanımak, O'nunla paydaş-
lık kurmaktır, böylece İsa Mesih, o zamanlar tapınağı doldurduğu zaman-
lardaki gibi bizi de doldurabilir (2.Tarihler. 5: 13-14). İçimizden akıp bütün 
varlığımızı doldurduğunda biz yaşamıyoruz, aksine Mesih içimizde yaşıyor. 

ARACILIĞA İNANILMAZ CEVAPLAR

“D. Smith'ten ikinci 40 Günlük kitap benim için inanılmaz bir nimet. Dua 
ettiğim insanların bir kısmı hayatlarında 180 derecelik bir dönüş yaşadı.
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40 Gün boyunca bir arkadaşımla derin, ruhsal bir sohbet ettim. Bana 
hayatının son ha¶alarda farklı bir seyir izlediğini söyledi. Dua etmeye daha 
büyük bir ihtiyacı vardı, Tanrı'nın sözü üzerinde daha çok düşünüyordu ve 
daha önce kendisi için değerli ve arzu edilen şeylerin gitmesine izin verebi-
liyordu. Cesaretimi topladım ve ona 40 Günlük Dua kitabımızdan bahsettim 
ve ayrıca dua ettiğim beş kişiden biri olduğunu söyledim. Sonra olumlu bir 
şaşkınlıkla cevap verdi: “Demek bütün bunlardan sen sorumlusun.”

Bir kız hayatını %100 Tanrı'ya adamaya karar verdi. Çocukluğundan beri 
Tanrı’yı bilmesine rağmen, Tanrı'sız yaşıyordu. İnançla hiç ilgisi yoktu ve 
tamamen dünyasal yaşama kapılmıştı. Artık tamamen değişti; onu tanıyan 
ve şimdi gören herkes hayretler içinde. O şimdi benimle Kutsal Kitap’ı çalı-
şıyor ve kilisemizdeki 40 Günlük Dua programa katılıyor ve başkalarını daha 
ciddi bir inanç yaşamına sahip olmaya teşvik etmek istiyor.

Dua ettiğim başka bir genç kız, bir ha¶alık bir eğitim kursuna katılmak 
zorunda kaldı ve diğer katılımcılarla birlikte yurtlarda kalmak zorunda 
kaldı. Bu zamanı tüm bu yabancılarla geçirmek konusunda endişeliydi. 
Ayrılmadan bir gün önce onu dua etmeye teşvik ettim ve uzun süredir onun 
için dua ettiğimi söyledim. Bu yüzden Tanrı'nın bu durumda ona huzur ver-
mesi ve bu deneyimi duaya cevap yapması için dua ettik. Eğitim kursu sıra-
sında beni aradı ve heyecanla bana Tanrı'nın onunla inanılmaz bir şey yap-
tığını söyledi. Ona sadece mükemmel bir huzur vermekle kalmamış, aynı 
zamanda ona kulüp ortamı, alkol vb. içeren gece hayatına katılmaması için 
cesaret vermişti. 40 gün sonra bu insanlar için dua etmeye devam ettim, 
çünkü Tanrı'nın duaya cevap verdiği harika yolları duydum ve gördüm.” 
A.M. (kısaltılmış versiyon)

TANRI ARACILIK YÖNTEMİYLE NASIL ÇALIŞIR?

“Son beş yıl içinde benim için önemli bir kişiyle tamamen iletişimden kop-
muştum. Mesajlarımı görmezden geliyor gibiydi. Son üç yıldır kiliseye git-
mediğini duymuştum. (Kilisede büyümüştü.) Hristiyan olmayan bir kadınla 
ilişkisi olduğundan da haberdar oldum. 600 km uzakta yaşadığı ve bana hiç 
cevap vermediği için onunla tekrar iletişime geçmenin mümkün olmayaca-
ğını düşünmeme rağmen bu genç adamı dua listeme koydum. Yine de bir 
'yaşam belirtisi' için dua ettim.

Kısa bir süre sonra, kardeşinin yaklaşan va¶iz törenini duydum, yakı-
nımda gerçekleşecek olan ve 40 Günlük Dua sırasındaki bir tarihte olan 
(başlangıçta başka bir tarih için planlanmıştı). Katılmaya karar verdim ve 
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onunla görüştüm! Çok derin bir konuyu tartıştık ve bana bir süredir Tan-
rı'ya geri dönme ihtiyacı duyduğunu, ancak yaşam tarzını değiştirecek gücü 
olmadığını söyledi. Ona son 20 gündür onun için yoğun bir şekilde dua etti-
ğimi ve ondan önce dua listemde olduğunu söyledim. Tam bu süre zarfında 
Tanrı'nın kendisi üzerinde çalıştığını hissettiği için ağzından tek bir kelime 
bile çıkamadı.

Va¶iz töreni sırasında çok etkilendi ve pastör çağrıda bulunduğunda, 
içinde yaşanan savaşı hissedebiliyordum ve uzun bir mücadeleden sonra 
sonunda dizlerinin üzerine çöktü ve ağlamaya başladı. Kendini tekrar Tan-
rı'ya teslim etti! Akşamın sonunda bana düzenli olarak tekrar kiliseye git-
meye ve yaşam tarzını değiştirmeye karar verdiğini söyledi. Bu ha¶a sonu-
nun bu şekilde biteceğini hiç beklemiyordu.

Birkaç ha¶a sonra onunla bir gençlik misyonu konferansında tanıştım ve 
bu onu tekrar güçlendirdi. Sevgili bir kardeşin tövbesi için Tanrı'ya şükredi-
yorum. M.H.

LUDWIGSBURG / BADEN-WUERTTEMBERG
KİLİSESİ, ALMANYA

“İlk önce 40 Günlük Dua kitabını bir çi¶ olarak inceledik ve dua vaktinde 
büyük kişisel yarar ve bereketler yaşadık. Sonrasında ha¶ada iki kez kili-
sede dua toplantısı düzenleyip kilise üyeleriyle birlikte kitabı okuduk. 40 
gün boyunca Tanrı'nın kutsamasını ve yol göstericiliğini açıkça deneyim-
ledik ve birçok mucize yaşadık. Bir kilise olarak Tanrı bizi tazeledi ve can-
landırdı: Hiç yabancılarla konuşma cesaretine sahip olmayan kilise üyeleri, 
aniden kendi inisiyatifleriyle yabancılarla konuştular. Tanrı bizi birbirimize 
dua yoluyla daha yakın bir kilise olarak bağlamaktadır. 40 gün boyunca dua 
ettiğimiz beş kişinin arabuluculuğu ve desteğinde özel deneyimler yaşama 
ayrıcalığına sahip olduk. Tanrı bu insanların yaşamlarında özel bir şekilde 
çalıştı. Şabat günü kilise ibadetinde defalarca sokaktaki insanlar aniden 
belirdiler. Bu ailelerden birine Kutsal Kitap dersleri veriyoruz. İnternetteki 
videolar ve Büyük Mücadele kitabıyla Şabat'ı tanımışlardı ve bir süredir bir 
kilise arıyorlardı.” Katja ve Christian Schindler, Ludwigsburg'daki Yedinci 
Gün Adventistleri Kilisesi (kısaltılmış versiyon)
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40 GÜNLÜK DENEYİM

Her şey Kişisel Uyanışa Giden Adımlar konulu bir seminerle başladı. O 
zaman içimde Tanrı'yı günlük hayatımda deneyimleme arzusu büyüdü. 
Sonra 40 günlük dua ve ibadetten haberdar oldum. Benim için fırsattı ve 
bu macerayı yaşamak istedim. Aslında kendimi neyin içine soktuğumu 
bilmiyordum. Uygun bir dua partneri bulmak (programın bir parçası olan) 
zor olmadı. Benim için zorluk 40 gün boyunca her gün birbirimize zaman 
bulabilmekti. Bir hemşire olarak çok düzensiz çalışma saatlerim vardır. 
Bunu düşünmemiştim bile. Yine de, Tanrı kararımı en başından bereketledi. 
Özlemle, konuyu birbirimizle paylaşabileceğimiz ve Kutsal Ruh'a dua ede-
bileceğimiz günün o değerli dakikalarını bekledim. Duaların hayatımızda 
bir şeyleri değiştirdiğini keşfettik ve bu değimi sadece kendimize yansıtma-
dık. Gelen her fırsatta bir şeyler paylaşmak istedik. Başkalarını aynı dene-
yimi yaşamaları için motive etmek benim için önemliydi. Bu etkinin ortaya 
çıkmasında başarılı olduk. Bazı kilise üyeleri bizim coşkumuzdan etkilendi. 
Hızla yeni dua çi¶leri bir araya geldi. Yaşadıklarımızı her ha¶a paylaşmak 
için sabırsızlanıyoruz. 40 Günlük Dua programı çok çabuk bitti. Bitmesini 
hiç istememiştik. Bu yüzden dua saatimize Ellen White'ın Maranatha – Rab 
Geliyor kitabını okuyarak devam ettik. Tanrı bizi uzun süre bekletmedi. Yine 
de 40 gün boyunca bile bizlerin ettiği dualara birçok harika cevap verdi. Bu 
süre içinde dua ettiğimiz biri, uzun bir aradan sonra kiliseyle tekrar temasa 
geçti. Çok mutluyduk. Çevremdeki insanlar benim için daha önemli hale 
geldi. Tanrı'nın sevgisini diğer insanlarla paylaşma arzum daha da güç-
lendi. Hayatım değişti. Birçoğumuz birbirimizi daha iyi tanımalı ve anlama-
lıyız. Birçoğu birbirlerinin hayatlarında yer alır ve birbirlerinin yanındadır. 
Kardeşliğin tamamen yeni bir anlamı var. Dennis Smith'in 40 günlük dua ve 
ibadeti bana çok yardımcı oldu. Bir dua partneri bulmak ve Tanrı'yı dene-
yimlemek göründüğünden daha kolaydır. Bizim için değerli olan insanlar 
bunun için bize teşekkür edecek.” Hildegard Welker, Crailsheim Yedinci Gün 
Adventist Kilisesi, hemşire. (biraz kısaltılmış)

İSA ÖRNEĞİMİZDİR

İsa, her şeyde bizim en büyük örneğimizdir. Luka 3: 21-22’de şunu okuyo-
ruz: “Bütün halk va¶iz olduktan sonra İsa da va¶iz oldu. Dua ederken gök 
açıldı ve Kutsal Ruh, bedensel görünümde, güvercin gibi O’nun üzerine 
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indi. Gökten, “Sen benim sevgili Oğlum’sun, senden hoşnudum” diyen bir 
ses duyuldu.”

Ellen White bu olay hakkında şunları söyledi: “Babasına yaptığı duaya 
karşılık olarak Gökler açıldı ve Ruh bir güvercin şeklinde inip O'nun üzerine 
yerleşti.”131

Onun hizmeti sırasında olanlar şaşırtıcıdır: “Sabahleyin Göklerdeki 
Babasıyla iletişim kurdu ve ondan her gün Kutsal Ruh'un yeniden va¶izini 
aldı.”132 Eğer İsa'nın her gün Kutsal Ruh'un yeni bir va¶izine ihtiyacı varsa, 
bir düşünün ki bizim daha ne kadar ihtiyacımız vardır!

131 E.G. White, Ye Shall Receive Power (1995), p. 14.4
132 E.G. White, Signs of the Time, Nov. 21, 1895

SPR TR.indd   107 19/07/2021   6:21 PM



108 7. BÖLÜM YARAR VE PAYLAŞIM

7 .  B Ö L Ü M

YARAR VE PAYLAŞIM

erd z utlulu  end  alb ze er  d ner  
l an tas zü  Baş alarının B l aşa ı  tecrübe 

et es ne nasıl yardı cı lab l r  u anna 

RUH’LA DOLU BİR HAYATTA DİĞER İNSANLAR İÇİN YARAR 
SAĞLAMA NASIL CANLANDIRILIR?

Liderler ve kiliseler ne yapabilir? Kilise kurulları, kiliseler ve gruplarla işbir-
liği içindeki liderler olarak neler yapabileceğimizi gösteren birkaç yol: lider-
lik, pastörlük, kilise veya misyon sekreterliği, kurum liderliği veya diğer kilit 
kişiler olmak).

Olasılıklar
1. İki kişilik ibadet grubu: Evli bir çi¶ olarak veya başka bir dua partneri 

ile 40 Günlük Dua ibadetini inceleyin. İlk 40 Günlük Dua kitabı olan 
“İkinci Gelişe Hazırlanmak için Dualar ve Adanmışlıklar” ile başlayın, 
Dennis Smith, Review and Herald ve uygunsanız daha sonra da ikinci 
40 Gün Dua kitabı olan “Tanrı ile Deneyiminizi Canlandırmak için Dua-
lar ve Adanmışlıklar” ı kullanın. Evli bir çi¶in birlikte ibadet etmesi çok 
avantajlı bir durumdur ve karşılıklı sevgiyi teşvik eder. Doğal olarak, 
bir başkasıyla birlikte ibadet de yapabilirsiniz. Kişisel olarak bir araya 
gelmek ideal olacaktır, ancak telefon, Skype veya diğer medya üze-
rinden de çalışabilir. İki kişilik ibadet grupları alabileceğiniz en büyük 
etkiye sahiptir. Tanrı'nın sözü, ikili dua etmemizi (Matta 18:19) ve ikili 
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çalışmamızı (Luka 10: 1) tavsiye eder. Bu ibadet şekli, başkalarına da 
aynısını yapmaları için ilham vermenin en iyi ön koşuludur.

2. Literatürü tanıtın ve paylaşın. Örneğin:
Kişisel Uyanışa Giden Adımlar kitapçığı (tüm çevrilmiş dillerde ücretsiz 
veya düşük maliyetli olarak mevcuttur). Okurların 80'den fazla tanıklığı 
ve yüzlerce konuşma, bu kitapçığın aşağıdaki şekillerde özellikle takdir 
edildiğini göstermiştir:
▶ Bu, gözleri ruhsal durumlara farkındalığını açtı: kurtarıldı mı, kay-

boldu mu? (daha fazlası 2. bölümde)
▶ Ruhsal bir yaşama götüren gerekli adımları anladılar: Günlük Kutsal 

Ruh'u almak isteyen Mesih'e günlük teslimiyet. [DA 676.2] Diğer tüm 
kişisel adımlar Kutsal Ruh tarafından bizlere gösterilik. (daha fazlası 
3. bölümde)

▶ Kutsal Kitap’taki vaatlerle dua ederek Kutsal Ruh'u aldıklarına dair 
güvence aldılar. (daha fazlası 5. bölümde)

▶ Onların büyük sevinçleri, kitapçıkların tanıkları ve dağıtıcıları olma-
larına neden oldu.

Pek çok kişinin deneyimiyle, 40 Günlük Dua’nın 1 ve 2 numaralı kitap-
larıyla birlikte Kişisel Uyanışa Giden Adımlar'ın ın kullanılmasının en iyi 
sonuçları verdiğini öğrendik. “Kişisel Uyanışa Giden Adımlar” gözleri 
açar ve başlamak için mükemmel bir yardımcıdır. 40 Günlük Dua kitap-
ları ruhsal yaşamı genişletir ve güçlendirmeye yardımcı olur. Dahası, 
kişisel sabah ibadetine götürürler ve çoğu duaya cevap verir.

3. İbadet sırasında kısa okumalar: Bir süre boyunca Kutsal Ruh ile yaşa-
makla ilgili seçilmiş pasajlar, vaazdan önce ibadet sırasında okunabilir. 
(Beş ila on dakika) Önerilen literatür bir sonraki noktanın altında liste-
lenmiştir. Bir süre sonra, insanlar ikişerli gruplar oluşturmaya veya 40 
Günlük Dua kavramları uygulamaya teşvik edilebilir (bkz. 12. madde).

4. Literatürümüzden kilise bülteninde basılabilecek veya duyurular sıra-
sında önerilebilecek pasajlar:
▶ Çağların Arzusu, ch. 73: “Yüreğiniz sıkıntıda olmasın.”
▶ Elçilerin İşleri, böl. 5 “Ruhun Armağanı”
▶ Mesih’in Örnek Dersleri, ch. 12 “Vermesini İstemek”
▶ Tanıklık Hazineleri cilt 3, Ruhun Sözü, s. 209-215
▶ EGW İbadet kitabından bir güne ait düşünceler “Ye Shall Receive 

Power ”(yerel Adventist Kitap Merkezinizde mevcuttur)
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5. Deneyimleri paylaşın: İbadet hizmeti sırasında mümkün olduğunca 
sık ruhsal deneyimler paylaşın. Kişisel deneyimler paylaşılabilir veya 
diğer kilise üyeleri veya diğer kiliselerden olanlar paylaşılabilir. Tanık-
lıkları www.steps-to-personal-revival.info adresinde bulabilirsiniz.

6. Dört bölümlük seminer: Şabat: Bu muhtemelen bir kiliseye hızla ilgi 
uyandırmanın en etkili yöntemidir. Bu, Cuma akşamından başlayarak, 
ardından Şabat'taki ibadete ve yine öğleden sonra 3-4 tane sunum içe-
ren özel bir Şabat'tır. Potansiyel bir genel konu seçilebilir, Kişisel Uyanış 
Adımları programı olabilir: bkz. www.steps-to-personal-revival.info:
▶ Cuma akşamı, deneyimleri paylaşmak için ha¶anın en uygun zamanı-

dır. Mümkünse bunlar konuşmacıdan kişisel bir deneyim olmalıdır. 
Bir başka olasılık da “İsa'ya Teslim Olmak” dan bahsetmektir. Bunun 
için önerileri “İsa'da Kalmak” kitapçığının 2. bölüm “İsa'ya Teslim 
Olmak” bölümünde bulabilirsiniz.

▶ İbadet sırasında “Kişisel Uyanış Adımları” gibi temel düşünceler 
üzerinde vaaz vermeniz önerilir. Daha net olmak gerekirse: Kutsal 
Ruh'un yokluğuyla ilgili girişten 2-3 alıntıyı paylaşın. 1. Bölüm “İsa 
Kutsal Ruh hakkında ne öğretti” ve 2. bölüm “Sorunlarımızın mer-
kezinde ne var?” daki temel düşüncelerle devam edin. (belki iki ayrı 
saate bölebilir)

▶ İlk öğleden sonra toplantısında 3. bölümdeki temel düşünceleri pay-
laşın “Sorunlarımız - bunlar çözülebilir mi? Nasıl çözülebilir?”

▶ İkinci öğleden sonra toplantısında, 5. bölüm “Pratik Deneyimin Anah-
tarı” ndaki temel düşünceleri paylaşın.

İlk seminerin “Kişisel Uyanışa Giden Adımlar” ın zaten yapıldığı kili-
selerde, “İsa'da Kalmak” kitapçığındaki konuları kullanarak başka bir 
Şabat semineri veya başka bir semineri alabilirler. Yine bunlar dört 
bölümden dört bölüm olabilir.
Şabat konusunun ilgili literatürü dikkatlice inceleme önerisiyle önce-
den dağıtması hazırlığında sizler için avantajlı olacaktır. Ayrıca, 
Şabat'tan sonraki ha¶a sonu 40 Günlük Dua vakti başlatmanın (12. 
maddeye bakın) veya “Kişisel Uyanışa Giden Adımlar”ı (7. maddeye 
bakın) ha¶ada bir bölümünün planlı bir okumasına başlamanın da 
avantajlı olduğu kanıtlanmıştır.

7. Planlı Okuma: Ha¥ada bir bölüm - Her ha¶a bir bölüm okumak (bu 
bölüm bir kereden fazla okunduğunda daha da iyi olacaktır), “Kişisel 
Uyanışa Giden Adımlar” veya “İsa'da Kalmak” ya da 40 Günlük Dua 
kitaplarından birini okumak kolay ve yararlı bir şeydir. Bir grup veya 
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tüm kilise bir başlangıç tarihi üzerinde anlaşabilir. Bu, ya dört bölümlük 
bir seminere hazırlık olarak (6. maddeye bakın) ya da bu Şabat semi-
nerinden sonra yapılabilir. Her birey, tek başına mı, başka biriyle mi 
yoksa bir grup içinde mi okumak istediğine karar verebilir. Şabat Günü, 
ilgili bölümdeki temel düşünceleri yaklaşık 5 dakika içinde okumak 
ve ardından insanları kişisel tanıklıklarını paylaşmaya davet etmek iyi 
olacaktır. Kişisel tanıklıklar yoksa, başka birinin bir tanıklığı okunabi-
lir (önceden hazırlanın - bkz. Tanıklıklar). Ardından önümüzdeki ha¶a 
hangi bölümün okunacağını açıklayın. 40 Günlük Dua kitaplarını www.
spiritbaptism.org adresinden sipariş edebilirsiniz.

8. Kutsal Ruh'la yaşamaya dair vaazlar verin veya başkasını bunu yap-
masını teşvik edin ve isteyin. Dwight Nelson'ın “Ground Zero ve Yeni 
Reform: Kutsal Ruh ile nasıl va¶iz olunur” başlığı altında mükemmel 
vaazları vardır. 2 Eylül ile başlayan vaazlar ve 30 Ağustos ve 13 Eylül 
blogları şu adreste: www.pmchurch.tv/sermons

9. Kutsal Ruh'la yaşamaya ilişkin Kutsal Kitap çalışmaları yapın veya 
bunları yüksek sesle okuyun.

10. Küçük gruplar veya dua grupları ilgili literatürü okuyup tartışabilir ve 
birlikte dua edebilir. Ayrıca, 40 günlük ibadetlerden geçen ve ardından 
ha¶ada bir tüm grup bir araya gelerek, deneyimleri paylaşmak ve bir-
likte dua etmek için bir araya gelen ikili gruplar teşvik edilmelidir. (12. 
maddeye bakın).

11. Şabat Misyonu - Kutsal Ruh'la bir yaşam bizi müjdeci yaptığından, 
Şabat Misyonunu yeniden başlatmak kalıcı bir temelde veya belirli bir 
süre için iyi bir yoldur. Bu, bizim öncülerimizin temel bir unsuruydu. 
Atalarımız her ayın ilk Şabat Gününde bir görev yaptılar. Kendini ada-
mış bir kişi ya da küçük bir grup, dua ile hazırlık ve uygulama için 
sorumluluk almalıdır. Bu, yukarıda bahsedilen yolların bazılarıyla bir-
leştirilirse, Şabat'ın yapıcı ve neşe dolu saatlerine katkıda bulunabilir. 
Ayrıca müjdecilik ruhunun uyanmasına da yol açabilir.

12. 40 Günlük Dua konseptini inceleyin ve tartışın - Bu konsept, 40 Gün-
lük kitaplarda “Giriş ve Genel Bakış” bölümünde sunulmuştur. Daha 
sonra kilise kurulunda, misyon kurulunda veya konferans kurulunda 
tartışılabilir. Bu kavram aynı zamanda pastör toplantılarda, ihtiyar 
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toplantılarında, misyon toplantılarında ve gençlik toplantılarında, 
bölge toplantılarında ve misyon okullarında sunulabilir. Bu konsept 
aşağıdaki alanlarda yardımcı olur:
▶ Kutsal Ruh aracılığıyla İsa ile daha yakın bir ilişki kurmaya yardımcı 

olur.
▶ Dua hayatını güçlendirmeye yardımcı olur (tek başına, çi¶ler veya 

gruplar halinde).
▶ Kişisel ilişkilerimizi derinleştirmeye yardımcı olur.
▶ Kutsal Ruh'a yapılan 40 günlük dua ibadetlerinde ruhsal yaşamı 

güçlendirmeye yardımcı olur.
▶ Kaybolan veya ulaşılamayan kişiler için arabulucuğumuzu kolaylaş-

tırır ve onlarla iletişim kurmayı kolaylaştırır.
▶ Müjdeciliği, bakım gruplarını veya Kutsal Kitap çalışmalarını destek-

lemeye yardımcı olur.

Bu, üç ruhsal adımda elde edilir:
▶ İkili gruplar halinde 40 günlük dua ibadetleri aracılığıyla kişisel ruh-

sal uyanış. (Kitaplarda “Tartışma Soruları” ve Kutsal Ruh’a “Dua 
Odağı” na göre günlük dua içeren tartışmalarla birlikte.)

▶ Ruh ile beraber her bir kişi kiliseden uzaklaşmış beş kişi veya zayıf 
bağları olan kilise üyesiyle iletişim kurar.

▶ Müjdecilik faaliyetler (sunumlar / seminerler, misyon odaklı bakım 
grupları, Kutsal Kitap çalışmaları, kısa seminerler örn. Sağlık, Yaratı-
lış veya peygamberlikler.)

▶ Organizasyonu yapanlar için, “Instruction Manual” olarak adlan-
dırılan 40 Günlük Dua Konseptini buraya tıklayarak kullanılabilir-
siniz: 40Day-Instructions.pdf. Verimli bir 40 günlük dua deneyimi 
için gerekli tüm adımları içerir. Önerilen ruhsal yol, planlanmış bir 
müjdecilik programı için en iyi hazırlıktır. Bu şekilde, liderler ve kilise 
üyeleri kişisel olarak ruhsal olarak hazırlanır. Arabuluculuk ve ulaşı-
lamayan beş kişiyle temas kuran her kişi aracılığıyla, kişiler müjde-
cilik programlarına hazırlanıyor. Farklı müjdeleme yolları kullanıla-
bilir. 40 Gün Kitap siparişi vermek için iletişim: Dennis Smith www.
spiritbaptism.org altında

13. Kilise üyelerine 40 günlük dua programı hakkında bir bilgi formu dağı-
tın. Ayrıca kilisenizde 40 günlük bu programın başlama tarihi için dave-
tiye yapmanız önerilir.

14. Kilise bültenlerinde, konferans bültenlerinde, topluluk bültenle-
rinde, süreli yayınlarda, kilise web sitelerinde ve ayrıca farklı kilise 
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bölümlerinden kilise haber bültenlerinde ve haber bültenlerinde 
uygun makaleler yayınlayın.

15. Anket: Kutsal Ruh konulu bir sunumdan sonra, kısa bir anonim anket 
için kağıt parçaları dağıtılabilir:
▶ Bir kişi Kutsal Ruh için sık sık veya her gün dua ederse, bir tik işareti 

koyabilir.
▶ Bir kişi Kutsal Ruh için vaatlerle her gün dua ederse, iki tik işareti 

koyabilir.
Bu, bu alandaki mevcut durumun ne olduğunu belirlemenin iyi bir 
yoludur.

Yukarıda belirtilen tüm yollar için dua ile hazırlık ve dua çok önemlidir. 
Dua eden bireylerin belirli kilise üyelerinden, mevcut ibadet çevrelerinden 
ve hatta tüm kiliseden belirli bir istek için, bunun uygulanması ve etkisi için 
ve belirli bir arabuluculuk için paha biçilmezdir.
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esa ı nasıl let r z?
an  y llar ardır?

YENİDEN UYANIŞLA İLGİLİ LİTERATÜR KAYNAKLARI 
NASIL DAĞITILIR?

Amaç:
Bir kardeş bir keresinde şöyle demişti: “Bu mesajın dünyadaki her Adventist 
evine ulaşması gerekiyor. Ben üzerime düşeni yapacağım”. Bir kız kardeş 
şöyle yazdı: "Bu kitapçık tüm dillere tercüme edilmelidir." Şimdi bu konuyu 
tüm semtlerde vaaz ediyor. Dahası, Tanrı'nın rehberliğiyle, daha önce Hris-
tiyan yaşamını kabul etmeyen komşu bir ülkeye binlerce kitapçık getirdi.

Geliştirme ve Finans: Tanrı'nın rehberliğinde Kişisel Uyanışa Giden Adım-
lar kitapçığı tüm Adventist ailelere kendi dillerinde, ücretsiz ya da asgari 
fiyatla iletilecektir. Pastörlerin yardımıyla, çok sayıda konferans ve toplu-
luk, ailelere çoktan ücretsiz nüshaları dağıttı. Trailblazers, İsviçre'deki İsviç-
re-Alman Konferansı, Avusturya'daki Avusturya Topluluğu ve Almanya'daki 
Baden-Wuerttemberg Konferansı bunlarla alakadar oldu. Bu proje, Tan-
rı'nın farklı inisiyatifiyle geliştirildi.

Sağlam Kişisel Gereksinim
Başkalarına ulaşmanızı diliyoruz. Paylaşmak için sağlam bir gereklilik, bu 
mesajla kişisel olarak bereketlenmiş olmak ve Kutsal Ruh'u günlük olarak 
alarak Mesih'in kalbinizde yaşamasını sağlamaktır. Lütfen Çağların Arzusu, 
s. 676.2 [egwwritings.org] Yuhanna 15: 4'te İsa'nın sözüne yapılan değerli 
referansı okuyun: “Bende kalın, ben de sizde kalayım.” Bu iki anlama gelir:
▶ Ruh’un sürekli alınması
▶ Hizmette kayıtsız bir teslimiyet yaşamı

İsa neden bu ipucunu verdi? “Sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamam-
lansın.” [İsa'nın sevinci Kutsal Ruh’un bir meyvesidir. Gal 5:22]. (Yuhanna 
15:11)

Dün 13Dün 13Dün 13
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DAĞITIM İMKANLARI:

Dua
Müjde'nin belli kişilerle paylaşılması, arabuluculuk yoluyla hazırlanmalıdır. 
Ellen White, Müjdecilik, s.341.3'te, “Çok fazla dua ederek tonlarca ruh için 
çalışmalısınız, çünkü kalplere ulaşabileceğiniz tek yöntem budur” diyor.

Kitapçıkları dağıtmak:
İzlenimlerinizi ve deneyimlerinizi alıcılarla paylaşarak kitapçığı başkala-
rına da aktarabilirsiniz. Bunlar, kiliselerde, konferanslarda, topluluklarda, 
matbaalarda, müjdecilik projelerinde ve diğer kurumlarda kilit pozisyon-
lara sahip arkadaşlar, liderler ve kişiler olabilir. Organizatörlerin izniyle bir 
stantta veya halka açık dağıtımda kongre toplantıları sırasında bir başka 
değerli fırsatlar verilir. Her Adventist ailesinin ücretsiz bir kopya veya düşük 
bir maliyetle alması gerektiğini unutmayın. Kitapçık ayrıca posta yoluyla 
veya alıcılarla şahsen tanışan kişiler aracılığıyla da gönderilebilir.

İnternet üzerinden dağıtım
Müjdeyi dağıtmanın en modern yolu e-postadır. Müjde Avustralya'ya gön-
derildi ve oradan da Hindistan Mizoram'a ulaştı. Pakistan ve Brezilya’ya 
daulaştı. Mesajı www.schritte-zur-persönlichenerweckung adresinde oku-
yabilirsiniz. Bunu, tüm çevrilmiş dillerdeki bir veya daha fazlasına basit 
bir bağlantı yoluyla yazdırabilir ve / veya iletebilirsiniz. Ayrıca, web sitesi-
nin www.steps-to-personal-revival.info adresinde İngilizce olarak mevcut 
olduğunu da insanlara bildirebilirsiniz. 2016'nın sonunda, Tanrı'nın reh-
berliği ve çevirmenlerin özverili desteğiyle, müjde 20 dilde sunulacak ve 
bundan kısa bir süre sonra 8 dilde daha yayınlanacak. Tanrı'nın yardımıyla 
daha pek çoğu takip edecek.

E-kitap
Bu web sitesinde “epub” ve “mobi” formatlarında ücretsiz bir e-kitap 
bulunmaktadır. Ayrıca e-kitabı Amazon üzerinden 1,00 € karşılığında sipariş 
edebilirsiniz.

Sosyal Medya Üzerinden Dağıtım
Bu web sitesinin içeriğini veya PDF kitaplarının bağlantısını arkadaşları-
nızla ve tanıdıklarınızla paylaşmanın çok etkili bir yolu, Facebook, Google+, 
Twitter veya WhatsApp gibi ağlardır. Paylaşarak ve davet ederek, kişisel 
bağlantılarınıza ve farklı ülke ve kıtalardaki yeni insanlara ulaşabilirsiniz.
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Vaazlar ve Seminerler Yoluyla 
Tüm pastörler ve pastör olmayan vaizler bu müjdeyi bir veya çok sayıda 
vaaz yoluyla kiliselerle paylaşmak için harika bir fırsata sahiptir. Bunu 
kendi çalışmalarınızla veya kitapçıktaki materyalleri kullanarak yapabi-
lirsiniz. “Kilisenin daha önce duyduğu veya okuduğu bir konuyu asla vaaz 
etmedim. Eğitim araştırması sayesinde bugün, bu kadar önemli bir konuyu 
6-10 kez okumanın veya duymanın kesinlikle gerekli olduğunu biliyorum 
”(Helmut Haubeil Kardeş'in kişisel deneyimi ve tavsiyesi). Şimdi bunu bil-
diğim için, insanlar konuyu daha önce okuduktan veya duyduktan sonra 
vaaz etmekte sorun yaşamıyorum. İsterseniz kitapçıktaki ana düşünce ve 
alıntıları kullandığınızı belirtebilirsiniz.

Eğer vaaz vermezseniz, başkalarından bu konuyu vaazlarında kullanmala-
rını isteyebilirsiniz. “Kişisel Uyanışa Giden Adımlar” genel konusunu içeren 
bir Şabat semineri en az üç konu içermelidir:

Vaaz: Sorunlarımızın özü nedir?
Sorunlarımızın ruhsal bir nedeni var mı?
Kutsal Ruh'tan yoksun muyuz?
Ruhsal Yaşamıma nasıl teşhis koyarım?
(Bunlar girişteki ana düşünceler ve ayrıca 1. ve 2. Bölümlerin de ana tema-
sıdır)

1. Öğleden sonra programı:
Sorunlarımız çözülebilir - Ama nasıl?
▶ Mutlu / neşeli ve güçlü bir Hristiyan yaşamını nasıl geliştirebiliriz?
▶ Kutsal Ruh hayatımızı nasıl doldurur? Anahtar kelime “günlük isteme” 

dir. (Bunlar 3. bölümün ana temalarıdır)
2. Öğleden sonra veya akşam programı
Pratik uygulama için kilit noktalar / Pratik olarak nasıl uygulanır (Pratik 
Deneyimin Anahtarı.)
▶ Tanrı'nın çözümünü yaşamımda pratik olarak nasıl uygulayabilir ve 

deneyimleyebilirim?
▶ Kutsal Ruh'un doldurulduğundan emin olmak için nasıl dua etmeli-

yim?
▶ (Bunlar, 5. bölümün ana temalarıdır)

Kişisel tanıklıklar
Aşağıdaki konularla ilgili kişisel tanıklıklar çok değerlidir:
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▶ Okuma materyali aracılığıyla kazanılan kişisel izlenimler veya içgörüler 
hakkında.

▶ Bu mesajın hayatımıza getirdiği etkiler hakkında.

Kendi yerel dilinize tercüme edin
Kitapçık kendi yerel dilinize çevrilmediyse, belki dua ve Tanrı'nın takdiriyle 
bunu yapmak isteyen ve yapabilen bir kişi bulabilirsiniz. Mesajın kişisel ola-
rak kalbine dokunduğu tercüman için büyük avantaj sağlar. Şimdiye kadar 
çevirilerin çoğu gönüllü olarak yapıldı, çünkü çevirmen de bu mesajın yayıl-
masına büyük ilgi duyuyordu. Ama bazen çeviri bir hayat kazanmak için-
dir. Bu tercümanlara “kardeşçe” ücret ödendi. Çeviriyle ilgili olarak Helmut 
Haubeil ile şahsen iletişime geçmenizi öneririz. Kitapçığın her dilde aynı 
formatta yayınlanmasını sağlamak için paylaşması gereken bazı iyi tavsi-
yeleri var.

KAPANIŞ DÜŞÜNCELERİ

Kutsal Ruh aracılığıyla, tüm yaşam koşullarında ve O'nun ihtişamının zen-
ginliğine göre dayanmamız için harika bir Krala sahibiz.

Böylece karakterlerimiz değiştirilebilir ve Tanrı'nın işinde değerli par-
çalar haline gelebiliriz. Günlük teslimiyetimiz ve Kutsal Ruh ile va¶izimiz 
hayatımızda gerçek bir dönüm noktasına yol açacaktır.

Tanrı bizi dünya tarihinin en güzel zamanına hazırlamak istiyor. Kişisel 
olarak O'nun gelişine hazır olmamızı ve Kutsal Ruh'un gücüyle müjdenin 
işini tamamlamak için birlikte çalışmamızı istiyor. Bizi zor zamanlarda 
muzaÃer bir şekilde yönlendirmek istiyor.

Tanrı'nın size günlük teslimiyet ve Kutsal Ruh'la günlük va¶iz yoluyla 
kişisel uyanışa ve yeniliğine izin verin.

Konumuzu bir Kutsal Kitap alıntısı ve canlanma için bir dua ile bitirmek 
istiyorum:

“Adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, 
kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp 
ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.” (2.Tarihler 7:14)
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118 7. BÖLÜM YARAR VE PAYLAŞIM

Dua: Gökteki Babamız, lütfen bize alçakgönüllülük ver (Mika 6: 8). 
Yüreğimize dua etmek ve senin Suretini aramak için büyük bir arzu 
koy. Bizi istekli kıl ve kötü yollarımızdan dönmemize yardım et. 
Lütfen içimizdeki verilen sözleri yerine getir ve sözünün bir sonucu 
olarak cevabını bize bildir. Günahlarımız için bizi bağışla ve sapkın 
davranışlar sergilemekten bizi koru. Lütfen kendimizi her gün İsa'ya 
teslim etmeme ve imanla Kutsal Ruh'u almamıza yardım et. Amin.

“Sadece dua edildikten sonra canlanma için bir cevap beklenmelidir.”133

“Kutsal Ruh'un Pentikost gününde olduğu gibi va¶iz etmesi, gerçek imanın 
yeniden canlanmasına ve birçok harika eserin icrasına yol açacaktır.”134

133 E.G. White, Selected Messages, Book 1 (1958), p. 121.1
134 E.G. White, Selected Messages, Book 2 (1958), p. 57.1
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120 EK

EK

40 GÜNLÜK PROGRAMLARIN KULLANIM KILAVUZU

Dennis Smith'in 40 Günlük Dua kitabını kullanarak 40 Günlük Dua Günü'nü 
organize etmek için yardımcı materyalleri şuradan bulabilirsiniz: www.Spi-
ritBaptism.org web sitesinde 40 Günlük Program Kullanım Kılavuzu altın-
dadır.

KUTSAL RUH İLE YAŞARKEN YAŞANAN DENEYİMLER

“Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün 
Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım ola-
caksınız.” (Elçilerin İşleri 1:8)
Özel bir rica: Kişisel yaşamınızda Kutsal Ruh ile yaşama deneyimleriniz 
olduğunda veya şahitlik ettiğinizde, Helmut Haubeil'e kısa bir rapor gönde-
rebilirseniz çok memnun oluruz. Böylece onu Görevler bölümünde paylaşa-
bilir (küçük bir görev çalışmaları hakkında Almanca haber bülteni). Lütfen 
rapordan sonra sadece baş harflerinizi mi yoksa tam adınızı mı paylaşmak 
istediğinizi ve hangi kilisenin cemaati olduğunuzu paylaşıp paylaşamaya-
cığmızı bize bildirin. Lütfen deneyiminizin, başkalarını Kutsal Ruh'la yürü-
yüşlerinde büyümeleri veya Kutsal Ruh'la bir yolculuğa başlamaları için 
güçlendireceğini unutmayın.

İletişim:
Helmut Haubeil
Rosenheimerstr. 49 
D-83043 Bad Aibling / Oberbayern, Almanya 
E-Mail: helmut@haubeil.net
Dil: Almanca veya İngilizce

Dün 14Dün 14Dün 14
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Şu anda Kaliforniya'da iki kilisede pastörlük yapıyorum. Materyalinizle ilk 
olarak ha¯alık podcast'inde Pastör Dwight Nelson'ı [aşağıya bakın] dinleye-
rek temasa geçtim. İlk başta ruhumu tamamen etkiledi. Daha önce diğer Kut-
sal Ruh materyallerini duymuştum ama bakarsanız pek umursamamıştım. 
Kesinlikle inanıyorum ki, bazı nedenlerden dolayı, Kutsal Ruh ile daha fazla 
insana ulaşmak için Tanrı şimdiki zamanı seçti ve sizin emeklerinizle bunu 
bulduğum için çok mutluyum.

Size bir tanıklık sunabilirim. Tam ilk bölümde, zihnimizi durmaya ve 
yeniden düşünmeye zorlayan çok güçlü gerçeklere basit bir şekilde ma-
ruz kalıyoruz ve birden çok kez okuma süreci gerçekten çok etkilidir. Kitap 
hakkında konuştuğum, tartıştığım ve vaaz ettiğim herkese, Kutsal Ruh konusu 
tekrar tekrar daha etkili ve çekici hale geliyor. Sanki bunu ilk kez duyuyoruz 
gibi. Ben bunu bizzat kendim görebiliyorum. İçinde işlenen konuyla ilgili en az 
3 vaaz vermeden önce ilk bölümden çıkamadım. Nasıl daha iyi açıklayacağımı 
bilmiyordum ama kitabı okumayı bırakamadım ve bunun sonuçları kilisele-
rimde hissedildi. Sesimi insanlara duyurabildim ve geçen yıl ilçem önemli bir 
büyüme gösterdi. Tüm bunları Tanrı'ya ve üyelerimizdeki Kutsal Ruh'un güç-
lendirilmesine atfediyorum. Bu yeni yılda daha fazlasını arıyoruz!

Alıntı D.R. Ocak 2018

Andrews Üniversitesi - Öncü Pastör Öncü Anma Kilisesi'nden Pastör Dwight Nelson, bu küçük 
kitabın [Kişisel Uyanışın Adımları] “Ruhunu tamamen değiştirdiğini söyledi. Ben de senin için 
aynısını yapmak istiyorum ”. 
Bir dizi vaaz verdi:
"Ground Zero ve Yeni Reform: Kutsal Ruh ile nasıl va�iz olunur?" "Kişisel Uyanışın Adımları " dan 
alıntı yaptı ve tavsiye etti. Bu, 4.000 indirmeye ve birkaç bin kitap sipariş edilmesine yol açtı. Bu 
vaazlara ve bloguna bağlantı: https://www.pmchurch.tv/sermons (2 Eylül, 9 Eylül, 23 Eylül)
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H E L M U T  H A U B E I L

Kutsal Ruh ile dolu olmak
Bunu nasıl tecrübe ediyorsunuz?
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Ek olaylar içeren yeni standart baskı

Mutlu ve dolu bir yaşam, heyecan verici tecrübelerle 
dolu keyifli bir iman hayatı ister misiniz?
Cevabınız evet ise, o zaman bu kitap tam size göre. İnsanlar bu kitabı 
okuyarak iman hayatlarında nasıl olumlu değişiklikler yaşadıklarına dair 
500'den fazla tecrübeyi benimle paylaştılar. Bu nedenle, bu yeni standart 
baskıya daha fazla bilgi eklenmiştir. Onlar bizlere, Kişisel Uyanışa Giden 
Adımlar’a nasıl götürebileceğini gösteriyorlar:

  İsa'nın bize sunduğu tüm armağanların en değerli olan Kutsal Ruh’u 
tanımak

  Ruhsal durumumuzla ilgili olarak uygun bir öz değerlendirme

  Cazip bir ruhsal yaşama ve kurtuluşun kesinliğine götüren iki basit 
adımı anlayın.

  Kutsal Ruh'un gücünde ve rehberliğinde bir yaşamın büyük yararını ve 
O olmadan ne tür kayıplara uğradığımızı bilin.

  Sözlü dualarımızın bambaşka bir niteliğe sahip olduğunun farkına var-
mak. Daha sonra daha coşkuyla, güvenle ve daha derinlikle dua ederiz 
ve böyle bir duadan sonra Kutsal Ruh'u aldığımızdan emin olabiliriz.

  Büyük sevinçleri, onları kitabın tanığı ve dağıtıcısı olmalarına sebep 
oldu.

Tanrı hayatınızda büyük bir fark yaratmak istiyor. Tanrı için çalışırsanız 
veya harika Rab’bimiz sizin aracılığınızla çalışabilirse bu çok önemli bir 
fark yaratır. İsa sizinle yakın bir ilişki kurmak istiyor ve sizin aracılığınızla 
başkalarına daha yakın olmak istiyor. Büyük bereketler ve sevinç, kitabı 
defalarca yeniden okumaktan gelir. Önerileri altı hafta boyunca (3 x 14 
gün) çalışın ve uygulayın ve Tanrı'nın hayatınızda neler başardığını hayret-
ler içinde izleyin.

Mini Seri
Kişisel Uyanışa Giden Adımlar

No.1
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