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Devredilebilir Kavram 4 
 
    RUHTA NASIL YÜRÜNÜR? 
 
TANITIM: 
I. Kutsal Ruh’la dolduğunuzdan emin olun. 
II. Đçinizde çıkacak ruhsal bir çatışmaya karşı hazırlıklı olun. 
III. Tanrı’nın bir çocuğu olarak hak ettiğiniz şeyleri bilin. 
IV. Đmanla yaşayın. 
 
 

“Ruh’ta nasıl yüründüğünü öğrendiğimden bu yana Mesih Đnanlı yaşam, benim için 
büyük bir macera haline geldi.” 

Bunlar halka açık, iyi haberleri yayma kursunun üçüncü dönemini bitiren bir doktorun 
sözleriydi. Şöyle devam etmişti: 

“Bundan böyle tek arzum, herkesin Mesih’le bu macerayı yaşamasıdır.” 
Eksiksiz, bereketli, bolluk içinde, belirli bir amaca yönelik ve Mesih’e verimli olacak bir 
yaşama nasıl kavuşabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? 
Aslında böyle bir yaşama her an kavuşabilirsiniz.. Eğer ruhsal bir çöküntü içinde, Mesih 
Đnanlı yaşamın geçerliliğini merak ediyor, kısır ve verimsiz bir yaşam sürüyorsanız; sizin için 
büyük bir ümit var demektir. Mesih, Đnanlılarına Kendi gerçek Ruh’uyla günlük yaşantısını 
sürdürmekten; heyecan dolu bir yaşamın bereketlerini ve verimliliğini tatmaktan daha büyük 
bir vaatte bulunabilir miydi? 
 

 
 
Kendisini, Rabbi ve Kurtarıcısı kabul etmiş herkese; böyle bir vaatte bulunmaya yetkili olan 
tek Kişi ancak Mesih’tir. Đşte bizlere verdiği Söz’ü:  
“Size doğrusunu söyleyeyim: Bana iman edenin kendisi de yaptığım işleri yapacaktır. 
Hatta daha büyüklerini de yapacaktır. Çünkü Ben, Baba’ya gidiyorum. Baba, Oğul’da 
yüceltilsin diye, Benim adımla her ne dilerseniz; yapacağım. Benim adımla bir şey 
dilerseniz; onu yapacağım.”(1) 
 Eksiksiz olarak anlaşılmış ve imanla yerine getirilen belirli temel gerçekler, devrimsel 
olan ruhsal yararları garantilemiştir. Ki bu yararlar, insanda yepyeni bir kişili ği oluşturacak 
niteliktedirler. Kanıtlanmış bu prensipler, Ruh’ta yürüyüşümüzün devamlılığı ve 
Kurtarıcımıza yapacağınız tanıklığın daha etkileyici bir biçimde olması hususunda size 
yardımcı olabilir. 
 
DOĞAÜSTÜ BĐR YAŞAM : 
 Mesih Đnanlı yaşamın zor ve karışık, içinden çıkılması kolay olmayan bir hayat tarzı 
olmadığı açıklığa kavuşmuştur. Aslına bakılırsa bu yaşam, son derece sade ve kolay olmakla 
birlikte; aynı zamanda da kimsenin süremeyeceği kadar da zordur. Mesih Đnanlı yaşamın, 
doğaüstü bir hayat tarzı olması, bu çelişkiyi ortaya çıkarmaktadır. Bu yaşamı tam olarak 
hakkıyla sürebilen tek Kişi, Rabbimiz Đsa Mesih’tir.  
 Kendi bedensel çabalarımızla Mesih Đnanlı bir yaşam sürmeğe kalktığımızda; bu 
bizler için karmaşık, zor, hatta yaşanması imkansız bir hayat tarzı halini alır. Ancak bizi 
yönlendirip, idare etmesi için Mesih Đsa’yı yaşamımıza davet ettiğimiz ve O’nun çarmıhta 
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günahlarımıza karşılık öldüğünün farkına vardığımız ve bu yeni yaşamı Mesih’le birlikte 
sürdürmeye başlayarak; Tanrı’nın aydınlıkta yürüdüğü gibi, bizler de aydınlıkta 
yürüdüğümüz takdirde, Rab Đsa bütün diriliş gücüyle bu bol ve bereketli yaşamı içimizde 
sürmeye başlayacaktır.  
 Bu durum ilk yıllardaki Mesih Đnanlıları tarafından gözler önüne serilecek biçimde 
uygulama alanına aktarılmıştı. Rabbimizin düşmanları, Tanrı’nın verdiği Sözleri Petrus ve 
Yuhanna’nın yaşamlarında yerine getirmekte olduğunu, onların yürekliliklerini ve 
yaşamlarındaki dikkat çekici nitelikleri gözleriyle gördüklerinde; işlerinin ehli olmayan hatta 
iyi bir eğitimden de geçmemiş bu kişiler karşısında hayrete kapılmışlardı. Bununla birlikte 
Mesih’le birlikte olmanın, bu kişileri nasıl değiştirdiğinin de açıkça farkına varmışlardı. (2) 
 “Ruh’un bütünlüğünde yürüyen Mesih Đnanlısının hiçbir sorunu olmayacaktır.” demek 
istemiyoruz. Her insan sağlığını yitirmek, sevdiklerinden ayrılmak, maddi birtakım zorluklar 
v.b. gibi durumlarla karşı karşıya kalabilir. Ancak bizler karşılaştığımız bu sorunların çoğunu, 
sırf bu dünyayı ilgilendiren ve bencil davranışlarımız yüzünden kendi kendimize yaratmış da 
olabiliriz. Ruhsal insan kendisini bu gibi sorunların çoğundan uzak tutmayı başarır. Yine de 
bu gibi sorunların doğurduğu kaçınılmaz sonuçlarla karşılaştığımızda; ruhsal insan Tanrı’nın 
kendisine sunduğu tanrısal kaynakların farkında olduğundan, bunları sakin ve güvenli bir 
tutumla ele alabilir. Paniğe kapılmaz..  
“Bütün kaygılaınızı O’na yükleyin.  Çünkü O sizi kayırır.” (3) 
 
** 
 O bizim üzerimize titrediğinden; bizler de tüm dikkatimizi Rab Đsa’ya çevirmemiz 
gerekir. Böylece bu durum, yalnızca doğru bir düşünce konusu olmakla kalmaz. Ruhsal insan 
başından geçen tüm olaylara dayanarak; her şeyiyle Tanrı’ya güvenebileceğini çok iyi bilir. 
Rab, bütün sorunları çözer. Ve yükler O’nun sırtındayken; bu dünyada karşılaşılan sıkıntı ve 
zorluklar bizler için çok da büyük bir önem taşımaz.  
 Elçi Pavlus’un hayatının her anında yaşamında görülen esas nokta işte buydu. 
“Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi 
bedende sürdürdüğüm bu yaşamı, beni seven ve uğruma Kendini veren Tanrı Oğlu’na 
imanla sürdürüyorum.”(4) 
 
KOLAY VE ANLA ŞILAB ĐLĐR: 
 Anlaşılamayacak kadar derin bir anlam kapsayan bir din bilimi türü, sadece abartılmış 
düşüncenin ürünü olmakla kalmayıp; Kutsal Yazılarla doğrudan bir çelişki içersindedir. Daha 
da fazlası bu gibi öğretiler; (ki bunların bazılarından Tanrı Sözünün “daha etraflı gerçekleri” 
diye söz edilir.) gerçeklere duyulan bir hayranlığa yol açmakla beraber; kutsal yaşamlar, 
verimli tanıklar ya da Mesih’le olan daha büyük çapta bir sevgi ve O’nun amacına bağlılık 
yaratmaktadır. Öğrettiği gerçeklerinden bazılarının gözleri ruhsal açıdan kör olan kişilere 
çapraşık geldiği halde; Rabbimizin verdiği dersler, kolay ve anlaşılabilir niteliktedir.  
Tarladaki leylaklardan, ekinciden ve ektiği tohumlardan, balık gibi başıboş gezen insanları 
avlamaktan, yaşamlarına yeni bir anlam getirmekten, yeni ve eski şarap tulumlarından, asma 
ve dallarından söz ederek; Kendisini dinleyenlerin kolayca anlayabileceği ve izlenilmesi zor 
olmayan dersler verdi. Đsa insanlarla konuşmuştu. Kalabalık insan toplulukları O’nu dinlemiş, 
söylediklerini anlamış ve izinden yürümüşlerdi.  
 Ruhsal bilgiden yoksun bir dünyada, insanlara Kurtarıcımızın verdiği Đyi Haber’leri 
bildirmek istiyorsak; O’nun verdiği mesaj ve uyguladığı yöntemlerdeki kolaylığı izlemeliyiz. 
Tanrı, çoğu ruhsal konular hakkında ya çok az ya da hiçbir şey bilmeyen; kendileriyle aynı 
dünyayı paylaştığımız insanları çok sevdiğinden ve sonsuz yaşama kavuşabilelim diye, 
günahlarımız uğruna ölmek üzere Kendi, sevgili öz Oğlu’nu feda etmiştir.  
 Öyle ki, Mesih’teki mirasımız olan sevinç ve zafer dolu bolluk içindeki yaşama 
kavuşup; bundan hakkına düşen payı almamak akla yatkın değildir. Bu kişilerin  herhangi bir 
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din bilim adamı ya da Kutsal Kitab’ı derinlemesine araştıran bir öğrenci olması fark etmediği 
gerçeği de akla yatkın olmayan bir görüntüdür.  
 
RUHSAL SOLUNUM : 
 Diğer gerçeklerin yapamadığı kadar anlayış veren, uygulanmasıyla da yaşama renk ve 
zenginlik katan Kutsal Kitap’taki gerçeklerin en önemlisi “Ruhsal Solunum”dur. Gerek 
yazışma yoluyla, gerekse yüz yüze yaptığımız eğitimlerde kişilerin hayatlarını değiştirecek 
kadar etkin olan işte bu kavramdır. Đman ederek Ruh’ta yürüdüğümüzde ve ruhsal solunum 
yaptığımızda; ruhsal çöküntüler ancak bir-iki dakikadan fazla sürmeyecektir. Fiziksel 
solunum gibi, ruhsal solunum da kirli olanı dışarı atmak ve temiz olanı içeriye çekmek 
yöntemiyle aynıdır. Yapılan bu ruhsal solunum, Tanrı’nın sevgi ve bağışlamasını bir yaşam 
tarzı olarak hayatlarınıza almanızı sağlayacağına iman edilerek yapılan bir iştir.  
 Mesih’i, Kurtarıcınız ve Rabbiniz olarak yaşamınıza davet ettiğiniz anda, ruhsal 
olarak yeniden doğmuş olursunuz. Artık Tanrı’nın çocuğu olmuş ve Kutsal Ruh’la 
dolmuşsunuz demektir. Tanrı bütün günahlarınızı (geçmişte, günümüzde ve gelecektekiler de 
dahil olmak üzere) sizleri, Mesih’in çarmıhta kurban oluşu sayesinde Tanrı’nın gözünde 
kutsal, doğru ve kabul edilebilir bir hale getirerek bağışlamış ve affetmiştir. Artık size kutsal 
bir yaşam sürme ve Tanrı’ya verimli tanıklık yapma gücü verilmiştir.  
 
YUKARI-A ŞAĞI DALGALANAN YA ŞAM: 
 Alelade Mesih Đnanlısı, ruhsal solunum kavramını bir iman işi olarak kabul etmez. 
Bunun sonucunda da aşağı-yukarı doğru dalgalanan ruhsal bir yaşam sürer. Bu yüzden, böyle 
kişiler hayatlarının çoğunu bedensel bir Mesih Đnanlısı olarak yaşarlar. Bıkkın, verimsiz, 
yaşamlarının kontrolünü kendilerince sürdürmeye çalışan ve bir duygusal olaydan diğerine 
sıçrayan kişiler olurlar.  
Eğer sizin de yaşamınız bu durumdaysa; ruhsal solunum sizleri de bu aşağı-yukarı gidip gelen 
dalgalanmalardan kurtaracaktır.  
“Ben onlarda yaşam olsun, bol yaşam olsun diye geldim.”(5) diyen Rab Đsa Mesih’in vaad 
ettiği, bolluk içinde ve zevkine varabileceğiniz bir Mesih Đnanlı yaşama girmenizi olumlu 
kılacaktır.  
 
** 
 
Đman ederek yapacağınız bu ruhsal solunum, sizlere Tanrı’nın sevgisini, bağışlamasını ve 
gücünü göstererek; yaşamınızı Kutsal Ruh’un denetimine sokacaktır.  
 
SOLUK VER ĐN !-ĐTĐRAF EDĐN ! 
 Günah işleyerek tahta, yaşamınızın kontrol merkezine yeniden geçtiyseniz; bile bile 
itaatsizlik ettiyseniz, ruhsal olarak nefes alıp-verin ! 
Önce işlediğiniz günahı dile getirip; bunu Tanrı’ya itiraf ederek nefesinizi dışarı verin !  
1.Yuhanna 1:9’da Tanrı’nın Söz’ü vaad ediyor: “Günahlarımızı itiraf edersek; güvenilir ve 
adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her türlü kötülükten arındıracaktır.” 
 Đtiraf, (Eski Yunanca’da Homologeo) günahlarımıza ilişkin Tanrı ile bir uzlaşma 
getirmektedir. Böyle bir uzlaşma, en azından üç aşamayı içerir: 

1. Önce Tanrı’ya açık ve seçik olarak, işlediğiniz günahın adını söyleyerek ve bunu 
kesinlikle belirleyerek; günahı ya da günahları işlemiş olduğunuzu, yanlış bir şey 
yaptığınızı ve böylelikle Tanrı’yı üzdüğünüzü kabul etmelisiniz.  

2. Đkinci olarak, Mesih’in günahlarınız uğruna çarmıhtaki ölümü sayesinde Tanrı’nın sizi 
zaten bağışladığını kabul etmelisiniz.  

3. Üçüncü olarak ise; Tövbe etmelisiniz ! Ki bu da takındığınız tavrın değişmesi 
demektir. Kutsal Ruh’un kudreti, bu davranış biçiminizi değiştirmenizi sağlayacaktır. 
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Eski günahlı yaradılışınızın yani bedensel benliğinizin isteklerini yerine getirmek 
yerine; bu defa Tanrı’nın yapmanızı istediği şeyleri gerçekleştirebilirsiniz.  

 
SOLUK ALIN !- ĐMAN EDEREK ALIN ! 
 Bundan sonra iman yoluyla Tanrı Ruh’unun bütünlüğünü alarak; soluk alın ! Đnsanın 
ara vermeksizin ve sürekli olarak, her zaman günlük yaşamının bir parçası halinde, Kutsal 
Ruh ile idare edilmesi ve güçlendirilmesi anlamına gelen “Ruh’la dolun” (6) komutuna 
uyarak ve O’nun isteği uyarınca (7) dua ettiğimizde; vaadine göre bizi işitip dileğimizi yerine 
getireceğinden emin olur ve O’na  güvenebiliriz. Tanrı’nın sevgisini, bağışlamasını ve gücünü 
imanla istemeye devam ediniz. Günün her saatinde ve her zaman, O’nunla olan 
birlikteliğinize ara vermeden bunu yapınız ! 
 Kendinizi tekrar aşağı-yukarı dalgalanan duygusal yaşantılarda bulmadan, yeniden 
bedensel bir Mesih Đnanlısı olmadan önce; kaç kez günah işlemeniz gerektiğini merak 
edebilirisiniz. Mesih Đnanlısı olmayan doğal insan, iman ederek Tanrı’nın çocuğu olur. 
Mesih’i Kurtarıcısı olarak kabul ettiği anda, bütün günahları bağışlanır. Đşte o anda kişi 
Ruh’la dolar ve Kurtarıcımız uğruna hayat dolu, güçlü ve semereli bir yaşam sürmek için 
gereken her türlü ruhsal hazine kendisine sunulur. Kişinin bu ruhsal değerlere kavuşması 
ancak iman yoluyla gerçekleşir. Alelade Mesih Đnanlısı, ruhsal olarak soluk alıp-vermeyi, 
iman yoluyla yaşamanın kavramını anlayamaz. Dolayısıyla yaşamını duygularıyla sürdürür. 
Bunun doğal sonucu olarak da, kendisini yenik düşmüş bir bedensel Mesih Đnanlısı olarak 
duygusal bir yaşantıdan bir diğer duygusal yaşantıya sürüklenir halde bulur.  
 Daha önceden de bahsettiğimiz gibi; aşağı-yukarı dalgalanmalarla dolu olan bu ruhsal 
yaşantınıza bir son verebilir, bedensel bir Mesih Đnanlısı olmaktan vazgeçebilirsiniz. Bunu da 
ruhsal solunum yapmak suretiyle başarabilir; Ruh’la dolu bir Đnanlı haline gelebilirsiniz. 
Ruhsal olarak nefes alıp-veriyorsanız; yani günahlarınızı Tanrı’ya açarak nefes veriyor ve 
imanla Kutsal Ruh’un bütünlüğüne vararak nefes alıyorsanız, kendinize Ruh’la dolmuş bir 
Mesih Đnanlısı gözüyle bakabilirsiniz.  
 
ĐNANÇSIZ TUTUM: 
 Bedensel bir Mesih Đnanlısı olmak ve yaşantınızda bu aşağı-yukarı dalgalanmalara 
yeniden yer vermeniz için ne yapmanız ya da yapmamanız gerekir? 
Đçinizde inançsız bir tutum oluşturduğunuzda, yeniden eski günlere döner ve bedensel bir 
Mesih Đnanlısı haline gelirsiniz. Bu durum, 1. Yuhanna 1:9 ve 1. Korintliler 10:13. ayetlerde 
verilen sözlere sırt çevirdiğinizde başınıza gelecektir.  
1.Korintliler 10:13 “Her insanın karşılaşmış olduğu denemelerden başka türlü denemelerle 
karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan bir biçimde denenmenize izin vermez. 
Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.” 
Pavlus Romalılara 14:23. ayette: “....imanla yapılmayan her şey günahtır.” der.  
 Ruhsal nefes alıp-vermeyi bıraktığınızda; bedensel bir kişi haline gelirsiniz. Bir, on 
hatta yüz kez günah işleyip; sonradan büyük bir içtenlikle ruhsal solunum yapmak suretiyle 
bedensel olunmaz. Bedensel olmamanın tek çıkar yolu, içinizde inançsız bir tutum 
oluşturmamak ve ruhsal solunum yapmaktan vazgeçmemektir.  
 Birkaç yıl önce, halka açık Đyi Haber’i yayma enstitülerimize katılmış kişilerden biri, 
ruhsal olarak nefes alıp-vermenin kendisine sağladığı yararları fark ettiğinde; bunu 
paylaşmıştı. Pazar günleri genç öğrencilere ders vermeyi üstlenmiş; ancak daha önce hiç o 
yaştakilere ders vermediğinden endişeye kapılmıştı. Öğrencileri geldiğinde gerektiği gibi 
hazır olmak için toplandığımız yere erken gelmişti. Evdekilere o Pazar sabahı için evden 
erken çıkmaları gerektiğini söylemişti. Ancak çoluk-çocuk hazırlanmakta geciktikçe; kendisi 
de güneşin sıcağında arabada oturmuş, beklemekten öfkesi iyice kabarmıştı. Ev halkı arabaya 
biner binmez onlara öfkesini kusmuştu. Ancak daha sözlerini bitirmeden, Kutsal Ruh ona, 
yaptığı bu davranışın Rab’bi yüceltmekten uzak bir tutum olduğunu hatırlatmıştı. Daha sonra 
aklına o gün öğrencilerine paylaşacağı konuyu anımsamıştı: Sevgi, bağışlama ve sabır...O 
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noktada fark ettiği şey oldukça önemliydi. Đçinde bulunduğu ruhsal durum, Tanrı’nın 
kendisini kullanmasına elverişli değildi.  
 
DEĞĐŞMĐŞ TUTUM: 
 Bu kişi, birdenbire “Ruhsal Solunum” kavramına ilişkin öğrendiklerini hatırlamıştı. 
Rab’be öfkesini itiraf ederek nefes vermiş ve Mesih’in kendisi için öldüğünden, kendisini 
zaten bağışladığından dolayı Tanrı’ya şükretmişti. Daha sonra çocuklarından özür dileyerek; 
yeniden Kutsal Ruh’un denetimi altına girmiş, nefes almış ve neşe içinde yola koyulmuştu.  
 Nefes verip, (yani günahını itiraf edip) nefes aldığından (yani imanla Kutsal Ruh’un 
denetimi altına girmeyi kabul ettiğinde) tutumu birden değişmişti. O sabah Tanrı bu kişiyi 
genç öğrencilere ders vermede ve Mesih’e yöneltmede kullanmıştı.  
 Dünyadaki binlerce Mesih Đnanlısı, bu Ruhsal Solunum kavramının yaşamlarına 
alışılmamış bir kutsamayı nasıl getirdiğini, bu kutsamayı kendileri aracılığıyla diğerlerine 
nasıl aktardıklarını yukarıdaki örneğe benzer şekilde kendi hayatlarında görmüşlerdir.  
Günah işlediğiniz anda bu nefesi verip-almakla; yaşamınızda daha büyük bir kudret ve 
özgürlüğü hissedeceksiniz. Basit bir ifadeyle belirtmek gerekirse; Tanrı ile olan hesabınızı 
erken görmeye gayret edin ! Günahlarınızın üst-üste binmesine izin vermeyin. 
 
GERÇEK KANIT : 
 Bu sözlerimiz artık hiç günah işlemememiz gerektiğine yönelik değildir. Bu esnada 
elçi Yuhanna’nın şu sözlerine dikkat edelim: 
“Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama birimiz günah işlerse, 
adil olan Đsa Mesih bizi Baba’nın önünde savunur. Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim 
günahlarımızı değil; bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. O’nun 
buyruklarını yerine getirirsek; o zaman O’nu tanıdığımızdan emin oluruz. O’nu tanıyorum 
deyip de, O’nun buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur. 
Ama kim O’nun sözüne uyarsa, Tanrı’nın sevgisi de o kişide gerçekten yetkinleşmiş olur. 
Tanrı’da olduğumuzu şununla anlarız: Tanrı’da yaşıyorum diyen, Mesih’in yürüdüğü 
yolda yürümelidir.” (8) 
 
KRĐTĐK VE ĐLERLEY ĐCĐ: 
 Kutsal Ruh’la olan ilişkinizin hem kritik, hem de ilerleyici olduğunu keşfedeceksiniz. 
Kritiktir; çünkü Tanrı’nın gücünü iman yoluyla nasıl alacağınızı anlamaktasınız. Đlerleyicidir; 
çünkü imanla Ruh’ta yürüdükçe, nasıl gelişip yetkinleşeceğinizi öğrenmektesiniz.  
Yıllarca iman ederek; Ruh’ta yürümüş olan Mesih Đnanlısı, yaşamında genellikle Ruh’un 
meyvesini daha çok görür. (9) Ve elbette henüz Ruh’ta yürümesini yeni öğrenmiş birine 
kıyasla, Mesih’e tanıklık etme hususunda daha bir verim sağlamış olur. Zamanla yaşamınızda 
Kutsal Ruh’un idaresine bırakılması gereken, yeni birtakım boşlukların farkına varacaksınız. 
Yaşamınızda bu gibi bir boşluğun (ki bu, bir tutum ya da bir davranış olabilir)Tanrı’yı hoşnut 
etmediğini fark ettiğinizde yapacağınız tek şey, ruhsal olarak nefes verip-almaktır.  
 Ruhsal solunum yaparak, Ruh’ta nasıl yürüneceği basit bir kavramdır. Bununla 
beraber, bu büyük maceranın anlayışına varmada ve Ruh’ta yürümedeki başarıyı sağlamada 
büyük ölçüde yardımcı olacak dört önemli faktörden söz edilebilir: 

I.Önce, Kutsal Ruh’la dolduğunuzdan emin olun . 
II. Đkinci olarak, içinizde doğabilecek ruhsal çatışmalara karşı hazırlıklı olun. 
III.Tanrı’nın çocuğu olarak; hak ettiğiniz şeyleri bilin. 
IV.Đmanla yaşayın. 

 
I. Ruh’la Dolduğunuzdan Emin Olun: 
  
Ruh’ta yürümek için ilk önce; Ruh’la dolu olduğumuzdan emin olmamız gerekir. Efesliler’de 
bize verilmiş güzel bir öğüt bulunmaktadır.  
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Efesliler 5:18 “Şarapla sarhoş olmayın. Onda edepsizlik vardır. Bunun yerine Ruh’la 
dolun.” 
 Ruh’la dolu olmak; Kutsal Ruh tarafından idare edilmek ve güçlendirilmektir. Bir 
insanın iki efendisi olamaz. (10) Her yaşamın bir tahtı, bir idare merkezi vardır. Bu tahtta ya 
kişinin kendisi yani ego, ya da Mesih oturabilir. Mesih’in tahtta oturması kavramı, bir 
çocuğun bile anlayabileceği kadar basittir.  
Bu gerçeği çocuklarımız henüz çok küçükken öğretmeye başlarız. Bir akşam birlikte dua 
ederken, o zamanlar 8 yaşında olan oğluma sordum: “Yaşamının tahtında kim oturuyor?” 
Yanıtı açıktı: “Đsa Mesih.” Sonra 5 yaşındaki oğluma aynı soruyu yönelttim. Onun da yanıtı 
“ Đsa” oldu.  
 Ertesi sabah anneleri kahvaltı için “başlıklı yumurta” denen, özel bir yiyecek 
hazırlamıştı. Kalın bir dilim ekmeğin yumurtaya bulanarak kızarması ve ortasına açılan bir 
deliğe de rafadan yumurtanın yerleştirilmesi ile yapılan bu yiyeceği, iştahla mideme 
indirirken; gözüm küçük oğluma ilişti. Önündeki yiyecekleri yemiyordu.  
-Oğlum hadi, kahvaltını etsene ! dedim.  
-Canım istemiyor ! 
-Nasıl olur da istemez. Ye bak, çok seveceksin. Bana baksana, ben çoktan bitirdim.  
-Ama baba, bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Onun için de yemeyeceğim ! 
Đşe biraz üzüntülü bir hava verebilmek maksadıyla, bir-iki damla gözyaşı ile durumu 
kurtarmaya çalıştı. Ne yapacağıma karar vermeliydim. Ya: “Hadi bakalım evlat. Kahvaltını 
ye, yoksa tokadı yersin !” ya da “Boş ver, yeme ! Seninkini de ben yerim.” diyecektim.  
 
TAHTTA K ĐM OTURUYOR? 
 Bu esnada aklıma daha iyi bir fikir geldi. Ona sordum: 
-Oğlum, bu sabah yaşamının tahtında kim oturuyor, söyler misin? 
Tam o esnada, yapmacık olan gözyaşlarının yerini; gerçekleri aldı. Ağlıyordu ! Varmak 
istediğim noktayı anlamıştı. Mesih’in tahtta oturması gerektiğini öğrenmişti. Ancak şu anda 
yaşam tahtında Mesih bulunmuyordu. Ağlaması bittiğinde, soruma şu şekilde bir yanıt geldi: 
-Şeytan ve ben.... 
-Peki bu tahtta kimin oturmasını isterdin? 
-....Đsa’nın ! 
-Hadi dua edelim. Dedim ve dua etmeye başladı: 
“Sevgili Đsa, sana boyun eğmediğim için beni bağışla ve bu yumurtayı sevmeme yardımcı ol.” 
  
 Tanrı bu duayı işitti ve oğlum kahvaltısını bitirdi. Daha da doğrusu, tabakta hiçbir şey 
bırakmadı. Gördüğünüz gibi, önceden tadına bile bakmadığı yumurtadan hoşlanmadığını 
söylemişti. O akşam her zamanki dualarımızı ederken; her iki oğluma da yaşam tahtlarında 
kimin oturduğunu sorduğumda, her ikisinin de yanıtı “Đsa” oldu. Ama küçük oğlum bir şey 
ilave etti: “Ama bu sabahki kahvaltı masası dışında...” 
 Bu, işte bu denli basit bir gerçektir. Yine de arıtılmış, özünde Mesih Đnanlı yaşam 
bundan ibarettir. Sadece ve sadece, sürekli Mesih’i tahtta bulundurmak... Bu da, Kutsal 
Ruh’un, imanlının kutsal bir yaşam sürmesi ve Kurtarıcımıza üretken bir tanık olmasını 
sağlayarak; yüce Mesih’in açık amacı için geldiğinden, Kutsal Ruh’un denetimi ve 
güçlendirmesi altında nasıl yürünüleceğini anladığımızda gerçekleşir.  
 
EMĐR VE VAAD: 
 Kutsal Ruh’la dolduğumuzdan emin olmak için, hatırlamamız gereken iki önemli 
sözcük vardır: 
Emir: DOLUNUZ ! (sürekli ve aralıksız, Kutsal Ruh tarafından denetlenmek ve 
güçlendirilmek için) 
Vaad: Tanrı’nın isteğine uygun bir şey istersek; bizi işitir. Bizi i şitirse, karşılıksız bırakmaz. 
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 Tanrı’nın emri yetkisinde biliyoruz ki; bizi Ruh’uyla doldurmasını, denetimi altına 
almasını ve güçlendirmesini dilediğimizde; O’nun iradesi uyarınca dua ediyoruz. Bu nedenle 
bizi doldurmasını içten ister ve O’na güvenirsek; emri ve vaadinden kaynaklanarak Ruh’uyla 
dolmayı ve güçlenmeyi bekleyebiliriz. Tıpkı Efesliler 2:8-9. ayetlerde dediği gibi, Đsa’yı 
yaşamınıza davet ettiğiniz için değil; ancak imanınız sayesinde. Tanrı’nın Ruh’u, Mesih 
inancına gelişinizde olduğu gibi dolmak istediğiniz için değil; ama imanlı davranışınız 
sayesinde içinize dolmuştur.  
 
** 
 Đmanlı bir kişiyseniz; Kutsal Ruh’un zaten içinizde yerleşmiş olduğunu unutmayınız. 
Đçinizde yerleşmiş olduğundan; yeniden gelip yaşamınıza girmesini dilemenize gerek yoktur. 
Mesih Đnanlısı olmanızdan bu yana bedeniniz, Tanrı’nın bir tapınağıdır. O halde O’na sadece 
şöyle söyleyin: “Đrademi-yaşamımın tahtını ya da idare merkezimi Sana teslim ediyor ve 
bütünlüğünü imanla alıyorum.” 
 
RUH GÜNAHI AÇI ĞA ÇIKARIR: 
 Bundan sonra Kutsal Ruh’un itiraf etmeniz gereken bir günahınızı size gösterdiği 
zaman; nefes vererek ve imanla, Ruh’un bütünlüğü ve idaresi altında yürüyüp nefes alarak; 
ruhsal solunum yapmaya devam ediniz.  
Mesih Đnanlılarından bazıları diğerlerine kıyasla ruhsal solunumu daha sık ve çabuk yaparlar. 
Kutsal Ruh size itiraf etmeniz gereken herhangi bir şeyi gösterdiği zaman, ancak nefes verin. 
Bazıları için bu, her gün birçok kez ve çeşitli durumlarda yapılırken; diğerleri yılda yalnız 
birkaç kez nefes verir.  
 * Kendi kendinizi incelemekten sakının !  

* Đtiraf edilecek günah arayarak, içinizde araştırmalar yapmayın ! Sadece Kutsal 
Ruh’un vurguladığı durumlarda itiraflarınızı gerçekleştirin.  

* Tanrı’ya ve O’nun Söz’üne inanın ! 
* Hiçbir zaman duygusal bir yaşantı peşine gitmeyin. 

Tanrı’ya ve O’nun doğruluğuna gerçekten ve içten acıkıp-susamışsanız; günahınızı Tanrı’ya 
itiraf etmiş ve yaşamınızın kontrolünü Mesih’e vermişseniz, Tanrı’dan sizi Ruh’uyla 
doldurmasını dilemişseniz, imanla, verdiği Söz uyarınca dolduğunuza inanabilirsiniz.  
 
GERÇEK, ĐMAN, DUYGU:   
 Duygularınıza bağlı kalmayın ! Bize verilen yetkinin temeli duygularımız değil; Tanrı 
Söz’ünün vaadidir. Mesih Đnanlısının, Tanrı’nın Kendisine ve Söz’üne güvenerek imanla 
yaşaması gereklidir. Bu, bir araba örneğiyle açıklanabilir: 
 Diyelim ki araba “gerçek”tir. Bu, Tanrı’nın Söz’ünde O’nun vaatlerinin gerçekliğidir. 
Bunun arkasındaki benzin istasyonuna da “iman” diyelim. Bu da, Tanrı’ya ve O’nun Söz’üne 
güvenimizdir. Son ek kasaya da “duygular” adını verelim. 
 

 
 
Arabanın deposuna benzin koyarsanız; araba hareket eder. Bununla beraber arabası sondaki 
ek kasala çekmeye çalışmak yararsızdır.  
 Aynı şekilde bizler de Mesih Đnanlısı olarak hislere ve duygulara bağlı kalmaz; Ruh’la 
dolu bir yaşam sürebilmek için Tanrı’ya ve O’nun Söz’üne iman edersek, istikrarlı bir ruhsal 
yaşantımız olur. Duygular katarın gerisindeki ek kasa benzer. Đmanlı yaşam sürdürülürken; 
onlar nasıl olsa arkadan gelecektir. Fakat  bizler hiçbir zaman duygularımıza güvenmemeli ve 
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onlara bağlı kalmamalıyız. Duygusal bir yaşam tarzıyla herhangi bir olayın peşinden koşmak, 
iman kavramını boşa çıkarır. Đmandan olmayan ne varsa günahtır.. 
 Şu anda Tanrı’ya, emrine ve verdiği Söz’e güvenmek suretiyle Ruh’la dolduğumuzu 
bilir ve yaşamımızın geri kalan kısmını bu güvence içinde geçirebiliriz. O halde Ruh’ta 
yürümek için, ilk önce Ruh’la dolu olduğumuzdan emin olmalı ve sonra da solunum yapmaya 
devam etmeliyiz.  
 
II. Đçinizde Çıkacak Ruhsal Bir Çatışmaya Karşı Hazırlıklı Olun:  
 Ruh’ta yürüyüşünüzde sizi başarılı kılacak olan bu dört önemli faktörün ikincisi olarak 
Kutsal Ruh’un denetimi yani bütünlüğü ve güçlendirmesi ile gerçekten kaynaşmak istiyorsak; 
ruhsal çatışmalara karşı hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Daha önce de ele aldığımız gibi 
Mesih Đnanlı yaşam, doğa sınırlarını aşmaktadır. Bu yaşamı sürmeyi başaran Tek Kişi 
Mesih’tir. Ruhsal çatışmalara karşı hazırlıklı bulunmalıyız. Ancak şunu unutmamalıyız ki; 
Mesih inancındaki savaş bizim değil; Rab’bin mücadelesidir. Bize yaptığı vaad  uyarınca; O, 
bizim için dövüşür. (12) 
 Kutsal Kitap, imanlıya karşı devamlı savaş halinde olan üç güçten söz eder: Dünya, 
Beden ve Şeytan... 
 Dünya: Dünya nedir?  
 
1.Yuhanna 2:15-17. ayetlerde Kutsal Kitap bizleri şu şekilde uyarmaktadır:  
“Dünyayı ve dünyaya ait şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevenin Baba’ya sevgisi yoktur. Çünkü 
dünyaya ait olan her şey, doğal benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın 
verdiği gurur Baba’dan değil, dünyadandır. Dünya ve dünyasal tutkular geçer, ama 
Tanrı’nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.”  
 Bu dünyayı seven bir kişiyi, Tanrı’nın önemli bir amaç uğruna kullandığı bir kişiyi 
bile tanımıyorum. Para kazanmak ve diğer maddesel başarıların kötü bir yanı yoktur. Bununla 
birlikte üzerimize giyindiğimiz materyalist ifadeler pelerini, bedenlerimize sıkı sıkıya 
yapışmamalıdır. Sevgimizi, bu dünyada kazanılan birtakım maddesel değerlerde değil; 
Mesih’te ve O’nun sonsuz egemenliğinde aramalıyız. Rabbimiz bize miras olarak şu vaadi 
bırakmıştır: “......ama cesur olun ! Ben dünyayı yendim.” (13) 

Beden:  
Gerek dış, gerek iç dünyamızdan gelen ve bize hükmetmeye çalışan güçler, sürekli olarak bizi 
kontrol etmek ve bize hakim olmak için çaba göstermektedir. Bu güçlerin baskılarından 
yaşadığımız sürece kurtulamayız.  
“Çünkü benlik Ruh’a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Đstediğiniz şeyleri yapmayasınız 
diye bunlar birbirine karşıttır.” (14)  
Dünyadaki yaşamımız sona erene dek bu mücadele sürüp gidecektir. Günaha teşvik edilme 
dürtülerinden kaçıp, kurtulacağımız bir zaman asla olmayacaktır. Bu nedenle de ömrümüzün 
sonuna dek bu gibi kışkırtmalardan kurtulabileceğimizi ummak, saflık olur. Kendilerini 
ruhsal değerlere her ne kadar bağlamış olurlarsa olsunlar; bütün insanlar Şeytanın oyunlarına 
hedef olmakta ve günah işleme eğiliminde bulunmaktadırlar.  
         Đşte bu noktada günah işlemeye teşvik edilme ile günah işleme arasındaki ayrımı 
yapmak zorundayız. Günah işlemeye teşvik edilmek; Tanrı’nın isteğine ters düşecek bir şeyi 
yapma düşüncesinin ilk ayrıntılarıdır. Bu tür düşünceler bir zamanlar insan bedeniyle 
aramızda dolaşan Rab’bimize de olduğu gibi; herkesin aklına gelebilir ve kendi içinde günah 
sayılmazlar. Günaha teşvik düşüncelerinin, günah haline dönüşmesi; kafamızda bu gibi 
düşünceleri kurduğumuzda ve bedensel bir arzu beslediğimizde olur. Bu da genelde itaatsiz 
davranışlarımıza yol açar. 
         Ne var ki içimizdeki bu büyük çatışma, kendimizi isteyerek Kutsal Ruh’un denetimine 
teslim ettiğimizde ve O’ndan aldığımız güçle bu tahriklere göğüs gerdiğimizde; sorun büyük 
ölçüde hallolmuş sayılır.  
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“Ruh’un yönetiminde yaşayın ! O zaman benliğin arzularını asla yerine getirmezsiniz.” 
(15)  
       Günlük yaşamımızda pratik olarak yapacağımız tek şey; tahrik edici bu tür düşünceler 
kafamıza doluştuğunda, içimizdeki zayıflığı kabullenmek ve Tanrı’dan bu sorunun üstesinden 
gelmesini istemektir.  
 Đblis:  
1.Petrus 5:7-8. ayetlerde her zaman bizi düşündüğü ve bizimle ilgili hiçbir şeyi gözden 
kaçırmadığı için; bütün kaygılarımızı Tanrı’ya yüklememiz bildirilmektedir. Bu ayetlere 
göre; yutacak birini arayarak ortalıkta kükreyen aslan gibi dolaşan Đblis’e karşı, ayık ve 
uyanık olmamız gerekmektedir. O Đblis ki bizim hiçbir zaman sevemeyeceğimiz en büyük 
düşmanımızdır. Şurası muhakkaktır ki; düşmanımız olan Şeytan açıktan açığa bizi yenip, yok 
etme girişimlerine karşıdır. Bu kötülük yılanının kullandığı kurnazca ve ustalıkla hazırlanmış 
oyunlarına karşı, ayık ve uyanık olma zorunluluğundayız. Bunu yapmadığımızda; Şeytan 
denen canavar, bizi parçalayıp yok eder.  
         Bir gün genç bir vaiz yanıma yaklaşarak bana Şeytan’dan korktuğunu söyledi. Ben de 
ona yaşamımın yönetimini kendi benliğine bırakmakta ısrar ettiği sürece Şeytan’dan 
korkması gerektiğini hatırlattım. Ancak yönetimimizi Mesih’e bırakmayı arzuladığımızda; 
Kutsal Kitap’ta yazılı olan şu Sözlere dayanarak korkacak bir şeyimizin olmayacağını 
sözlerime ekledim:  
“ Đçinizdeki Ruh (Tanrı’nın size verdiği güç) dünyadakinden üstündür.” (16) 
 
 
Daha önceden yapılmış olan peygamberliklerin yerine getirilip; günahlarımız uğruna Đsa’nın 
çarmıhta can vermesiyle Şeytan, 2000 yıl önce bozguna uğratılmış, o pis başı kırılmıştır. 
Şeytan’ın insanlar üzerindeki büyük etkisine karşın; onun bütün gücü, Tanrı’nın kendisine 
vermiş olduğu kadarıyla sınırlandırılmıştır.  

   Đşte bu nedenledir ki Đsa’nın öğrencileri, kendilerine yapılan bütün baskılara rağmen; 
Tanrı’nın erişilemez üstünlüğüyle, O’na dua edip “Tanrı’nın Kendi gücü ve isteğiyle, O’nun 
önceden kararlaştırdığı her şeyi gerçekleştirmişlerdir.” (17) 
 
KAFESTEN UZAK DURUN: 
 Kendisiyle konuştuğum bu vaiz dostum, dünyanın en büyük hayvanat bahçesinin 
birinin bulunduğu bir kentte yaşamaktaydı. Ona: 
-Yaşadığın yerdeki aslanları ne yapıyorsunuz? 
-Onları kafeslere kapatıyoruz. 

Ben de ona şunu söyledim: 
-Đşte, Şeytan da öyle kafese kapatılmıştır ! Hayvanat bahçesinin aslanlar bölümünü görmeye 
gittiğinde; kafese kapatılmış aslanın büyük bir sabırsızlıkla sağa-sola yürüdüğü fark edersin. 
Bu aslanın sana hiçbir zararı dokunamaz. Şayet yaptıklarına dikkat edersen; kafese 
yaklaştığında bile sana dokunamaz. Ama sen bu kafesten uzak durmazsan; başın derde 
girebilir. Đstersen kafesin içine girmeyi bir dene ! Bak, o aslan seni nasıl bir anda kıyma 
haline getirecektir...Kafesten uzak durduğun sürece asla korkacak bir şey yoktur. Kendi 
gücünle değil; Mesih’e bağlı kaldığın müddetçe, Şeytan’dan korkmana gerek kalmaz. Şunu 
unutmamalısın: Şeytan’da, Tanrı’nın yüce hikmetiyle ona verdiğinden başka hiçbir gücü 
yoktur.  
Elçi Pavlus, bizi bu konuda uyarmaktadır:  
“ Đblis’in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı’nın sağladığı bütün silahları kuşanın. 
Çünkü savaşımız insanlara karşı değil; kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına, 
yönetimlere, hükümranlıklara ve bu karanlık dünyanın güçlerine karşıdır.” (18) 
Gerçek düşman, Şeytan ve karanlığın güçleridir. Şeytan’dan korkmamıza gerek olmadığı 
halde yine de; onun aldatmacalarına karşı her zaman uyanık durmamız gerekir. Şeytan’ın işi-
gücü, bu dünyada yaşadığımız sürece bizlere hücum etmektir. Şeytan, Mesih inanlılarını; 
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Tanrı’ya başkaldırmaya teşvikte uzmandır. Ancak Rab’bimize iman ettiğimiz sürece bu pis 
yılandan korkmamıza gerek yoktur. Ne var ki, bedensel zevklerimizi ön planda tutan Mesih 
inanlıları olmaya devam edersek; yaşamlarımızda ve bağlı olduğumuz toplulukta, 
küçümsenemeyecek birtakım gerçek sorunlara karşı da hazırlıklı olmamız gerekecektir.  

 
III. Tanrı’nın Bir Çocu ğu Olarak, Hak Etti ğiniz Şeylerin Farkında Olun:  
 Eğer adımlarımızı Ruh’la atacaksak; Tanrı’nın çocuğu olarak sahip olduğumuz hakları 
bilmemiz, bize kalan ruhsal mirasın ne olduğunu anlamamız gerekmektedir.  
Bilmemiz gereken şeylerin başında, Tanrı’nın bitmek-tükenmek bilmeyen sevgi, güç, 
bağışlama ve sonsuz lütuf kaynaklarından nasıl yararlanabileceğimizdir. Tanrı’nın kim 
olduğu, insanın kişili ği, Tanrı çocuklarının sahip olduğu hakların ne olduğuna dair bilgi 
edinebilmemiz için; kendi ihtiyaç ve arzularımızdan vazgeçmek  pahasına bile olsa Tanrı 
Söz’ünü okumalı, incelemeliyiz. Allah’ın Söz’ünü belleklerimize yerleştirmeli, derin 
düşünmeli, dua edip; başkalarıyla paylaşmalıyız. Bunun için de Tanrı’ya daha çok vakit 
ayırmamız gerektiğini bilmeliyiz.  

 
DENGELĐ BĐR YAŞAM:  

Şuna inanıyorum ki; Tanrı ve O’nun Söz’leriyle içli-dışlı olmak ve Tanrı’ya tanıklık 
yapabilmenin yolu, öncelikle telaşsız ve sakin bir zamanda dua etmek  olmalıdır. Tanrı’nın 
bizleri yönlendireceği Söz’lere kulak vermeksizin; Ruh’ta büyük bir arzu ve istekle 
yürümemiz olanaksızdır.  
 
 Diğer taraftan şunu da belirtmekte yarar görüyorum:  
Mesih’e olan imanımızı başkalarıyla paylaşmak dışında; Kutsal Kitap çalışmaları ve 
dualarınız, çoğu kez ruhsal olarak düş kırıklığı ve kısır döngüye yol açabilir. Binlerce Mesih 
inanlısıyla çalıştığım uzun yıllardan sonra, vardığım kanaat şu oldu: Kesin bir itaatle Ruh ile 
dolu bir yaşam sürerek; Kutsal Kitap çalışmak, dua etmek ve Mesih’i başkalarıyla paylaşmak 
arasında düzenli bir denge kuramayan kişiler, Mesih’te miras yoluyla bize kalmış olan bol 
bereketli yaşamın tadına asla tam olarak varamazlar. Mesih’le birlikte olabilmenin verdiği 
büyük heyecanı kendimize saklamak yerine; bunu, başkalarıyla da paylaşmamız 
gerekmektedir. Bu eşsiz ve güzel Müjde’yi, herkese vermeliyiz.  
Tabi ki bunu yaparken; kullanacağımız sözlere çok dikkat etmeliyiz. Ruhsal olmamız ve 
Tanrı’dan güç alarak yaptığımız tanıklıklarda verimlilik sağlayabilmemiz; sadece ve sadece 
içimizdeki imanın bir sonucudur. Kutsal Kitap: “Doğru olan kişi, imanıyla yaşayacaktır.” 
demekle; bunu açıkça öğretmektedir. Kullanacağımız sözler, içimizdeki imandan 
kaynaklanmaktadır.  

 
ĐMANIN DO ĞURDUKLARI: 

Bu konuda, Mesih inanlılarının çoğu yanılmaktadır. Kutsal Kitap çalışmaları, dua etme, 
diğer eğitici ruhsal değerler gibi işleri; imanlı yaşamın doğurduğu sonuçlar olmaktan çok, 
böylesi bir yaşamı oluşturan araçlar olarak ele alır. Bu gibi kişiler zamanlarının çoğunu 
Kutsal Kitap çalışması yaparak ve dua ile geçirebilir. Hatta bunu yapmakla Mesih inanlı 
yaşamın bolluk ve bereketlerine erişebileceğini düşünerek; Mesih’e tanıklık etmeye ve 
Tanrı’nın diğer buyruklarına uymaya girişebilirler. Ama yaşamlarında yine de yenik, düş 
kırıklıkları içinde; kısır ve verimsiz olarak kalırlar. Yaptıklarının yetersiz olduğunu 
düşünerek, bundan ötürü sorunlarla karşılaştıklarını sanır ve böylece de kendilerini dua 
etmeye ve Kutsal Kitap çalışmaya daha çok verirler. Ne var ki gösterilen bu çabalar, onların 
daha büyük boşluklar yaşamasına ve yenilgisine yol açar.  
 Kutsal Kitap çalışmak, dua etmek, tanıklıkta bulunmak ve Tanrı’nın buyruklarına 
boyun eğmek; imanlı yaşamı oluşturan araçlar değil, bu yaşamın getirdiği birer sonuçturlar. 
Kutsal Ruh’la doldukça; Kutsal Kitap gözünüzde canlı bir hale gelir. Edilen duaların önemi 
artar. Yapılan tanıklıklar etkinleşir. Tanrı’nın buyruklarına itaat etmekten zevk alınır. Bu tür 
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konulara göstereceğiniz duyarlılık ve itaatin sonucunda, ruhsal yaşamınızda daha fazla 
olgunlaşırsınız.  
Yakup 2:22’de şöyle der: “Görüyorsun, onun imanı eylemleriyle birlikte etkindi. Đmanı 
eylemleriyle tamamlandı.” (Burada sözü edilen kişi Đbrahim’dir.) 
Evet, bütün bu Kutsal Kitap çalışmaları, dua etmeler ve Tanrı buyruklarına itaat; elbette ki 
çok önemlidir. Ancak bunların hiçbiri imanlı yaşamı oluşturan araçlar olarak ele alınmamalı 
ve imanlı yaşamın bir getirisi, sonucu şeklinde değerlendirilmemelidir.  

 
MESĐH’TEK Đ GÜÇ: 

Bu konuda Pavlus şöyle diyor:  
“Son olarak Rab’de ve O’nun üstün gücünde güçlenin.”(19) 
Đsa Mesih bütün diriliş gücüyle, Kendisine iman sayesinde; Tanrı’nın çocukları haline gelmiş 
olan hepimizin içinde yaşamaktadır.(20) Bendeki güç kendimin değil; Mesih’imindir.  
 Gerek üniversitede okuduğum yıllarda, gerekse iş hayatımda hep kendi kendime yeten 
bir insandım. Kendi gücümü kullanarak üstesinden gelebildiğim işler, göğsümü kabartırdı. 
Đnsan çok sıkı çalıştığı ve birtakım fedakarlıklarda bulunduğu takdirde; kendi başına yapmak 
istediği her şeyin, üstesinden gelebileceğine inanırdım. Böylesi başarılar elde etmedim değil. 
Daha sonra Mesih inanlısı olduğumda yaşamımda çalışıp-didinmek yerine; değişerek, bir 
güvene ve yeni bir hayat görüşüne sahip oldum.   
Kendi başıma Mesih inanlı bir yaşamı sürdürmenin, imkansız olduğunu artık anlamış 
bulunuyorum. Yani Mesih’te olduğum sürece ne kadar güçlüysem; kendi imkanlarım 
dahilinde de, bir o kadar güçsüz olduğumun farkına varabildim. Pavlus’un dediği gibi:  
 
“Beni güçlendirenin aracılığıyla (Mesih’in sayesinde) her şeyi yapabilirim.” (21) 
“Tanrı bize korkaklık ruhu değil; güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.”(22) 
“ Đçinizdeki Ruh, dünyadakinden üstündür.”(23) 
 
 Kutsal Kitab’ın Yuhanna 15. bölümünde Rab’bimiz, Kendisinden güç almamızın 
önemini vurgulamaktadır. 
“Bende kalın. Ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa; kendiliğinden meyva 
veremez. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve Benim kendisinde kaldığım kişi, 
çok meyve verir. Çünkü Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.” 

 
Kendi gücümüzde kaldığımızda; biz insanlar çaresiz, kısır ve verimsizizdir. Yani Mesih 
inanlısı bile olsak; kendi yaşamlarımızı sürdürmeye çalıştığımızda, asmadan kesilen 
çubuklardan farksızızdır. Ancak biz, Mesih’te kalırsak ve O da bizde olursa; O’nun hayat 
veren gücü, içimizden fışkırarak Mesih için yaşamamızı ve Đsa’ya tanıklık yapmamızı 
sağlayacaktır. 

 
KAYBOLMU Ş CANLARI BULUP, KURTARMAK: 

Yuhanna 15:8’de Đsa, verimli tanıklığın önemine değinmiş ve bunu açıklamıştır.  
“Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz.” 
 Rab’bimiz, Matta 4:19’da ise şöyle buyurmuştur:  
“Ardımdan gelin, sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.”  
Bizim sorumluluğumuz, O’nun ardından gitmek. O’nun sorumluluğu ise; bizleri, insan tutan 
balıkçılar haline getirmektir. Meyve verme sorumluluğunun Rab’be ait olduğunu bilmek; 
insana ne büyük bir rahatlık vermektedir. Tanrı’nın bizden bütün beklediği; O’nun emrine 
hazır olmamız, O’na güvenmemiz ve itaat etmemizdir. Đşte hepsi bu kadar....Bizden istenen 
şey, kutsal bir yaşam sürmemiz ve karşımıza çıkan her türlü fırsattan yararlanarak; Mesih’e 
ili şkin Söz’leri, başkalarına da duyurmaktır.  
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Bunu yaptığımızda, bu kişilerin takınacakları tavır; Kutsal Ruh’un, onların yaşamlarındaki 
çalışmasına bağlıdır. TANIKLIK ETMEDEK Đ BAŞARI; SADECE  MESĐH’ Đ, KUTSAL RUH’UN VERDĐĞĐ 
GÜÇLE PAYLAŞMAK VE SONUÇLARI TANRI’YA BIRAKMAKTIR.  

 
KUTSAL RUH’UN ÇALI ŞMASI: 

Bulunduğum tanıklıklar sonucunda Mesih’i kabul eden binlerce kişiyle, birlikte dua 
etme ayrıcalığına erişmiş olmama rağmen; şimdiye dek hiç kimseyi Mesih’e getirmiş değilim. 
Getiremeyeceğim de kesindir. Zira bu iş bana değil; Kutsal Ruh’a aittir.  
Bu nedenledir ki; çok meyve vermekle övünemeyeceğim gibi; az meyve vermek de 
cesaretimi kırmayacaktır. Meyve verip, verimli olmanın sorumluluğu; benim içimde çalışan 
ve meyve üreterek insanların yaşamlarını değiştiren Kutsal Ruh’a aittir.  
 Mesih’in gücü, O’na güvenen herkese açıktır. Pavlus şöyle diyor:  
“.....iman eden bizler için etkin olan kudretinin sonsuz büyüklüğünü anlamanız için, 
yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı’nın; Mesih’i 
ölümden diriltirken ve göksel yerlerde Kendi sağında oturturken O’na sergilediği üstün 
güçle aynı etkinliktedir. Tanrı Mesih’i, tüm yönetim ve hükümranlıkların, tüm güç ve 
egemenliklerin, yalnız bu çağda değil; gelecek çağda da anılacak tüm adların çok üstüne 
çıkardı. Her şeyi, O’nun ayakları altına sererek, O’na bağlı kıldı. O’nu, bütün varlıkların 
üzerine baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi. Bu topluluk, O’nun Bedenidir. Her 
yönden, her şeyi dolduranın doluluğudur.” (24) 

 
“BEN HER ZAMAN SEN ĐNLEY ĐM.” 
Rab Đsa öğrencilerine, her zaman kendileriyle birlikte olacağı vaadiyle; dünyaya yayılıp 
Kutsal Kitab’ı vaaz etmeleri görevini vermiş ve bu konuda şöyle demiştir:  
“Gökte ve yeryüzünde bütün yetki Bana verildi. Bu nedenle, gidin, bütün ulusları 
öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Babaö Oğlu ve Kutsal Ruhun adıyla vaftiz edin.  Size 
buyurduğum her şeye uymalarını onlara öğretin.  Đşte ben, dünyanın sonuna dek her an 
sizinle birlikteyim.”(25) 
 
** 

 
 Đsa öğrencilerine: “Bu işi yaparken, size başarılar ve iyi şanslar dilerim.” dememiş;  
“ Şundan emin olun ki, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”(26) ve “Seni asla 
terk etmem, seni asla bırakmam.”(27) demiştir.  
Diri olan Kurtarıcımız, Kendisine hizmet etmekte olduğumuz Kişi, gücü her şeye yeten 
Kadiri Mutlak Tanrı’dır. O, Kutsal Kitab’ın şu şekilde sözünü ettiği Ki şi’dir: 
“Görünmez Tanrı’nın görüntüsü, bütün yaradılışın ilk doğanı O’dur. Nitekim gökte ve 
yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler; tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve 
hükümranlıklar, her şey O’nda yaratıldı. Her şey, O’nun aracılığıyla ve O’nun için 
yaratılmıştır... Çünkü Tanrı, doluluğun tümünün O’nda bulunmasını uygun 
gördü...Anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün zenginliklerine kavuşsunlar ve Tanrı’nın 
sırrını yani bilgeliğin tüm hazinelerinin saklı olduğu Mesih’i tanısınlar.....Sakının, Mesih’e 
değil de, insanların geleneğine ve dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve 
aldatıcı sözlerle kimse sizi aldatmasın. Çünkü Tanrı’nın bütün doluluğu bedence Mesih’te 
bulunuyor. Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih’te doluluğa 
kavuştunuz.”(28) 

 
HER ĐHTĐYAÇ KAR ŞILANIR: 

Pavlus’un Kolosedeki  iman topluluğuna yazdığı gibi, Eğer Mesih içimizde ise; 
O’nunla doluluk ve bütünlüğe erişeceğimizden, ihtiyacımız olan her şeye sahip olmuş oluruz. 
Gününe göre, ihtiyaç duyduğunuz güç; size verilecektir.  

Đstediğiniz sevgi midir? Rab’bimiz Đsa Mesih, Beden şekline girmiş Sevgi’dir. 
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 Sevinç mi istiyorsunuz? O, sevinçtir.  
 Huzura mı ihtiyacınız var? Mesih, huzur ve barıştır.  
 Đhtiyaç duyduğunuz şey sabır mı? Mesih sabırdır.  
 Eğer istediğiniz hikmetse; Mesih hikmetlerin en büyüğüdür.  
 Mesih’e daha iyi bir hizmet verebilmek için, maddi ihtiyaçlarınız mı var? Bütün bu 
ihtiyaçlarınızı, O’nda temin edebilirsiniz.  

O’nun, bin tepede otlayan sürüleri vardır. Hatırlatmak isterim ki; Mesih, Kendisine 
güvenen herkesin ihtiyaçlarını karşılayacağını vaat etmiştir. Mesih inanlılığı, Mesih’tir. Siz 
O’nunla bütünlüğe kavuşursunuz. Bütün ihtiyacınız, O’dur.  

 
MESĐH’ Đ DAHA YAKINDAN TANIMAK: 

Bu nedenle her Mesih inanlısı, O’nu daha yakından tanımanın yollarını araştırmalı; 
buna öncelik vermelidir. Biz, bu araştırmayı geniş çapta O’nun Kelamını okuyarak; inceden 
inceye düşünerek, O’na zaman ayırarak, dua edip O’nunla konuşarak, buyruklarına itaat 
ederek ve O’nu başkalarına tanıtarak yerine getirmiş oluruz. Günlük yaşamlarımızda, şimdi 
sayacağım bu üç unsur bulunmadığı takdirde; O’nu gereği kadar tanıdığımızı söylemek 
imkansızdır. Ör: Đsa’nın bizim uğrumuza çarmıhtaki ölümü sayesinde bütün imanlılarca 
yararlanabilecek değerleri açıklayan Kutsal Yazıların heyecan verici şu ayetleri bir düşünün ! 
Bir şey yapmadan önce, bu ayetleri göz önüne alın. Romalılar bölümünde Pavlus, bize miras 
yoluyla kalan ve Mesih inanlı olduğumuzda bizlere neler olacağına ilişkin değerler üzerine 
şunları söylemiştir: 
“Bir adamın (Adem’in) söz dinlemezliği yüzünden, birçoğu günahkar kılındığı gibi; yine 
bir adamın (Mesih’in) söz dinlerliğiyle birçoğu doğru kılınacaktır. Kutsal Yasa (On Emir) 
suç çoğalsın diye araya girdi, ama günahların çoğaldığı yerde Tanrı’nın Lütfu daha da 
çoğaldı. Öyle ki, günah ölüm yoluyla egemenlik sürdüğü gibi, Tanrı’nın lütfu da Rabbimiz 
Mesih Đsa aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün.” 

 
GÜNAHIN GÜCÜ YOK ED ĐLM ĐŞTĐR: 

“O halde ne diyelim? Tanrı’nın lütfu çoğalsın diye günah işlemeye devam mı 
edelim? Kesinlikle hayır ! Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde 
yaşarız? Mesih Đsa’ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin O’nun ölümüne vaftiz edildiğini 
bilmez misiniz?......Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan 
kaldırılması için eski benliğimizin Mesih’le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz...” 
 
“Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih Đsa’da Tanrı karşısında diri sayın. 
(Her zaman için O’nun çağırmasına karşı hazırlıklı olun.) ......Bedenlerinizin üyelerini 
haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı’ya 
adayın, bedenlerinizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı’ya sunun. (Tanrı bu 
araçları, sizlerin yararına en uygun gelebilecek bir biçimde kullanacaktır.)....Söz dinleyen 
köleler gibi, kendinizi kime teslim ederseniz, sözünü dinlediğiniz kimsenin köleleri 
olduğunuzu bilmez misiniz? (Günah işlemekte devam, yani ölümü ya da itaati; yani 
suçlarınızdan beraat etmeyi seçebilirsiniz.) Ya ölüme götüren günahın, ya da doğruluğa 
götüren söz dinlerliğin kölelerisiniz.”(29) 
 
** 

 
Aman Tanrım ! Bedenlerimizin üyelerini; ellerimizi, gözlerimizi, dudaklarımızı, 
kulaklarımızı, ayaklarımızı Tanrı’nın yüceliği uğruna kullanabilmek; ne harika bir şey!.... 

 
OYUNCAK KUKLALAR HAL ĐNE GETĐRĐLM ĐYORUZ: 

Öğrencilerden biri bana şu soruyu yöneltmişti: “Yaşamımı Mesih’e teslim edersem; 
oyuncak bir kukla haline mi dönüşürüm?”...Kesinlikle hayır. Bizler hiçbir zaman kukla haline 
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dönüşmeyiz. Ahlaksal olarak hür kişiler olduğumuzdan; bir birey olarak seçim hakkına 
sahibiz. Tanrı’nın bize yol göstermesine ve cesaret vermesine karşın; davranışlarımıza biz 
kendimiz karar veririz. Tanrı bizleri davranışlarımızda zorlamaz. 
Ne var ki; Tanrı’nın sevgisini, bağlılığını ve erişilmez gücünü ne kadar anlarsak; 
yaşamlarımızdaki en küçük detaya kadar, O’na güvenmek isteriz. Bunu anladığımızda, farklı 
bir davranış sergilememiz mümkün değildir. Mesih inanlı yaşamda başarılı olmanın sırrı, 
Mesih’i sürekli olarak yaşam tahtımızda tutmaktır. Bu yaşamda başarısızlığa uğramamız 
ancak; O’nun buyruklarına uymamayı, bilerek ve isteyerek seçtiğimizde gerçekleşecektir.  

Hatırlıyorum bir zamanlar ben, karım ve iki çocuğum bir parkta gezinti yapıyorduk. 
Parkın içinde sığ bir akarsu vardı. Üzerine basarak ilerlediğimiz kayalar çok kaygandı. Bu 
nedenle henüz beş yaşında olan oğlumun elinden sıkıca tutuyordum. Amacım, onun kayıp; 
düşmesini önlemekti. Buna rağmen oğlum kayalara basarken kaydı ve dengesini kaybetti. 
Şayet elinden bu kadar sıkı tutmuş olmasaydım; belki suya düşecek, belki de kafasını çarpıp 
yaralanacaktı. Bu şartlar altında yürüyüşümüze devam ederken; bir ara oğlum şükranla 
parıldayan ışıl ışıl yüzüyle bana bakarak şöyle dedi: “Babacığım, beni suya düşmekten 
kurtardığın için sana çok teşekkür ederim.” 

 
TANRI YARDIMIMIZA KO ŞAR:  

Tam o anda adeta Tanrı benimle konuşmuşcasına; kafamda bir şimşek çaktı. Başımı 
yukarı kaldırarak; şöyle mırıldandım: “Baba, beni elimden tutarak; bunca zamandır 
düşmekten alıkoyduğun için, Sana şükrederim !” 
Gerçekten de Mesih inanlı yaşamın mükemmelliği, tariflere sığmayacak kadar harikadır. Bu 
yaşam öylesine mükemmeldir ki; kendilerini Tanrı’nın yönetimine bırakan, yaşadığı her an ve 
her gün için “ellerini O’nun tutmasına izin vererek, her adımını O’nunla birlikte atan” herkes 
için tarifsiz bir zevk ve heyecanla doludur.  
 Kurtarıcımız, dostumuz, içimizdeki Yüce Mesih’le birlikte attığımız bağlılıkla dolu 
her adım; sıradan ve yeterli bilgisi olmayan bir Mesih inanlısının karakteristik özellikleri 
olan, mücadele, gerilim, sıkı çalışma ve kendi kendisini yönetmesi değil; gerçek bir Mesih 
inanlı yaşamın belirtisidir. Eğer Ruh’ta yürümek istiyorsanız; Tanrı’nın bir çocuğu olarak 
haklarınızı bilmeniz ve bundan emin olmanız gerekir. Öyle ki; elçi Pavlus’la birlikte şunları 
söyleyebilirsiniz:  
“Beni güçlendirenin (Mesih’in) aracılığıyla her şeyi yapabilirim.”(30) 
 
IV. Đmanla Yaşayın: 

Eğer Ruh’la yürümek istiyorsak; imanla yaşamamız gerekmektedir. Ne yazık ki; yanlış 
duygulara kapılmış, yollarını şaşırmış Mesih inanlılarına zaman zaman rastlamaktayım. 
Bence bu, Mesih inanlıları arasında en büyük yenilgi nedenidir.  

Gerçek olan şudur: Duygularımızla değil; imanla yaşamalıyız.  
Đbraniler 11:6’ya göre: “Đman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek imkansızdır.” 
Galatyalılar 3:11’de de Pavlus, bizlere şunu hatırlatır:  
“ Đmanla aklanan insan yaşayacaktır.” 
 Yerinde olan duygusal arzu ve istekler, yalnızca iman ve itaatin ürünleridirler. Đnsanın 
bu gibi duygularında yanlış bir taraf yoktur. Böyle duygulara sahip olduğumuzdan Tanrı’ya 
şükrederiz. Duygularınız sizi utandırmasın. Ama bu duygulara esir olup, peşlerinden 
sürüklenerek; gereğinden fazla önemsemeyiniz. Duygusal bir yaşantı peşinde olmak, imanla 
yaşama buyruğunun karşısındadır. Açıkçası, Tanrı’ya hakaret etmektir. Duygularınızın, 
Mesih ile olan ilişkinizdeki gerekli yere oturmasını sağlayınız.  
Yuhanna 14:21’de duygusal bir yaşantıya sahip kişiler, işleri bazen yolunda gitmediğinde; 
hayatın hiç de zannettikleri gibi toz pembe olmadığını fark ederler. Şayet Tanrı bizlere hep, 
şükretmemizi buyurmuşsa; mutlaka bunun bir nedeni vardır.  
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 Size şu kadarını söyleyeyim ki; birtakım tecrübeler edinmiş biri olarak, şimdiye kadar 
öğrendiğim en zevkli ve en heyecan verici derslerden biri, işler kötü gittiğinde: “Şükürler 
olsun !” diyebilmektir. 

 
DAHA ĐYĐ BĐR PLAN: 

Bunu keşfetmeden önce, arzularıma ters düşen şeyler olduğunda; sabrımı kaybederdim. 
Eğer gerekirse karşınıza çıkan kapalı kapıları açmak için zorlayabilirsiniz. Açamadığım bu 
kapıları kırmaya çalıştığım zamanlar olmuştur. Đçimde büyük bir gerilim duymuş ve 
başkalarına olan davranışlarımdaki anlayış ve sabrı, çoğu kez yitirmişimdir. Ne kadar budala 
olduğumu daha sonra anladım.  

Zaman zaman sabırsızlığımız, tenkitçiliğimiz, düşüncesizliğimizle; ruhsal 
kardeşlerimizi ne kadar derinden yaralayabiliyoruz. Mesih Đnanlıları sık sık bu şekilde 
davranırlar ve bu yüzden de Mesih’in bütün bedeni acı çeker.  

Ancak bu gibi durumlarda Tanrı, bizler için daha iyi bir plan tasarlamıştır. Bunu bilerek, 
rahatlayabiliriz. Tanrımızın üstün her şeye kadir olduğunu bildiğimizden; bütün dünya 
başımıza çökse bile, “şükürler olsun !” diyebiliriz. O, dünyayı; avuçlarının içinde tutmaktadır 
ve biz O’na güvenebiliriz. O, bizleri sever...Bizi korumak için tüm güçlükleri yeneceğini de 
vaat etmektedir. Bizi kayırdığı için, kaygılarımızın tümünü Kendisine yüklememizi 
emretmiştir. (31) O, bu gezegeni yani dünyayı kişisel olarak yenmiş, günahlarımızı üstlenmiş 
ve nimetlerinden yararlandırmak için, bizlerle iş birliği yapmak üzere beklemektedir. Fakat 
inançsız ve endişeli olduğumuzda; nimetlerinden yararlanamayız. Dolayısıyla bizleri amaçları 
doğrultusunda kullanmaz. Her şeyi şikayet konusu yaptığımızda; tenkitlerde bulunduğumuzda 
ve her bir şeyde kusur aradığımızda, bizleri bu lütuflarından yoksun bırakacaktır.  

Verdiğim konferanslardan birini dinlemek üzere, genç bir hanım kuruluşumuzu ziyaret 
etti. Bir gün konuşmamın sonunda gözyaşları arasında bana gelerek, yakın bir zamanda 
kazada kaybettiği arkadaşını anlattı. Arkadaşı öldüğünde, arabayı kendisi kullanıyormuş. 
Nişanlarını kutladıkları bir partiden yeni çıkmış, evlerine dönüyorlarmış. Bu arada karşıdan 
gelmekte olan bir araba, üzerlerine geldiğinde; genç kız hakimiyetini yitirerek, telefon 
direğine çarpmış. Bu talihsiz olayın verdiği derin üzüntünün yanı sıra; en yakın arkadaşını 
kaybettiği anda arabayı kendisinin kullanıyor olmasının verdiği suçluluk duygusuyla da, genç 
kızın yüreği parça parçaydı. “Ben şimdi ne yapacağım !” diye yalvarırcasına sordu.  

Birkaç yıl önce, kuruluşumuzun çok acele yarım milyon dolardan fazla, paraya ihtiyacı 
olmuştu. Đşin ucunda dünya çapındaki çalışmaların geleceği vardı. Eldeki kısıtlı imkanlar 
yüzünden para kaynaklarımız tükenmiş ve görünürde hiçbir ümit yoktu. Tüm çalışmalar yok 
olup; gitmek üzereydi. Bununla birlikte benim ismim de yok olacaktı.  
Bir dostumdan, bizlere vaat edilen paranın alınamayacağını öğrendiğimde; dizlerimin üzerine 
çökerek: “Rabbim ! ben şimdi ne yapacağım?” diye dua etmeye başladım. Kutsal Kitap 
ayetlerinden, yardım ve güvence arıyordum. Gözüme çarpan satırlar, Tanrı’nın; Kendisini 
sevenlere karşı her durumda iyilik için etkin olduğunu ve iman etmeksizin O’nu hoşnut 
edebilmenin imkansızlığını hatırlattı. Đman ile aklanan kişinin, yaşayacağı da bana 
hatırlatılanlar arasındaydı. Her durumda ve her şey için Tanrı’ya şükretmeye ilişkin 
buyrukları okudum. 

 
TANRI, KULUNU YARI YOLDA BIRAKMAZ: 

Böylece, yere diz çökerek; olan biten her şey için, Tanrı’ya şükretmeye başladım. Dua 
ederken; gözlerimden yaşlar boşanıyordu. Erişilmez hikmeti ve büyük sevgisiyle; Tanrı’nın 
ne yapılması doğacak olan mucizevi çözüm için O’na şükrettim. Dizlerimin üzerine çökmüş, 
bu gerektiğini benden çok daha iyi bildiği ve bu kapkaranlık gibi görünen karışık durumdan, 
aydınlığa doğru büyük düş kırıklığı anında dua ettim. O’na şükrederken, O bana bu 
mucizenin olacağına ilişkin insanüstü bir güvence vermeye başladı. O günü izleyen on gün 
içersinde Tanrı, sorunumuza neredeyse inanılmayacak bir mucizevi çözüm getirdi. Kendisine 
güvendiğimizde, bizi yarı yolda bırakmayacağını ve güvenilmeye layık olduğunu bir kez daha 
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gözlerimizin önüne sermişti. Ben ise şöyle söylüyordum: “Tanrım, olup bitenlerden bir şey 
anlamıyorum. Ama Sana güvenebileceğimi biliyor ve Sana ‘Şükürler olsun !’ diyorum.” 

 
ĐMANI, DI ŞA VURUP GÖSTERMEK:  

Tanrı’ya: “Şükürler olsun !” derken; aynı zamanda O’na: “Sana güveniyorum !” da 
diyordum. Kutsal Kitab’a göre; iman olmadan, Tanrı’yı hoşnut edebilmek imkansızdır. (32) 
Ve imanı göstermenin en iyi yolu; “Sana şükürler olsun !”demektir. Sevdiğiniz birini ya da 
size kalan bir mirası, paranızı, işinizi veya sağlığınızı yitirdiğinizde; Tanrı’dan nefret edebilir 
ve: “Tanrım ! Bunu bana neden yaptın?” diye sorabilirsiniz.  
Ancak Tanrı şunu demektedir: “Her durumda şükredin !” 
Đbraniler 3:17 ve 4:2’de, Romalılar 14:23. ayetlere göre; inançsızlık günahtır ve Tanrı’yı 
hoşnut etmekten uzaktır.  

Az önce anlattığım örnekteki genç bayan, ertesi gün sabahın ilk saatlerinde sevinçle 
büroma geldi. Şimdiki konuşmaları, ilk konuşmalarından oldukça farklıydı. “Kaza gecesinden 
beri ilk kez dün gece, hiçbir ilaç almadan uyuyabildim. Sabah uyandığımda da; içim Tanrı’ya, 
övgü ve şükranla doluydu. Bana neler olduğunu bilmiyorum ama tüm bunların bana 
öğrettiğiniz “her durumda şükretmekle” bir ilişkisi olduğuna inanıyorum.  
Her durumda sadece “Tanrım, Sana şükürler olsun !” demek kadar basit bir dersi öğrenmekle; 
yaşamları değişen Mesih inanlıları hakkında size, buna benzer yüzlerce olay anlatabilirim.  

 
TANRI’YA DAHA ÇOK GÜVEN ĐN: 

Yaşamım boyunca tattığım en büyük zevklerden biri, şimdiye dek öğrendiğim bir diğer 
ders de; Tanrı’ya güvenmek olmuştur. Đmanla yürümeyi, her adımınızı imanla atmayı 
öğrenin. Bugün için O’na güvenebildiğimden çok daha büyük ve sınır tanımayan değerler için 
Tanrı’ya bel bağlayabileceğimi, gün gelecek öğrenecek ve bu güvence ile yaşayacağım. Şu 
anda bile bunu öğrenmek ve bilmek aşamasında olduğumu itiraf etmeliyim. Sabahları 
uyandığımız andan, yatağımıza yatıncaya dek; Kralların Kralı ile birlikte yürümek, ne büyük 
bir şans ve ayrıcalıktır ! 
Yıllarca Tanrı’nın Kelamını okuyarak ve harika Rabbimizin niteliklerini, güvenilirliğini 
düşünerek; uykuya dalıyor ve Tanrı’ya şükürler olsun bunu, her günün başlangıcında ve 
sonunda yapıyorum. Bu rahatlamadan sonra, ara sıra da olsa şuur altındaki düşüncelerimin 
yüzeye çıktığı gece nöbetlerimde; yine hep Mesih’i düşünüyorum. Sabahları kalktığımda 
aklıma gelen ilk düşüncelerde önce O var.  

 
RUHSAL SOLUNUM YAPMAYA DEVAM ED ĐNĐZ: 

Ruh’ta yürüdüğünüz ve ruhsal solunumun devrimsel kavramını büyük bir sadakatle 
uyguladığınızda; Tanrı’nın, bugün için dünyanın her tarafında çalışmak, plan yapmak, dua 
etmek ve Mesih’e tanıklar olmak amacıyla Yüce Görevin yerine getirilmesi için, uyandırdığı 
ve teşvik ettiği etkin öğrenciler ve O’nun topluluğunun bir üyesi haline gelebilirsiniz.  
 Ruh’ta dolu olmamızı emretmiş olmasına dayanarak; eğer Kendi iradesine uygun 
düşen şeyleri istersek, bizi duyacağı ve karşılıksız bırakmayacağına ilişkin vaadini 
gerçekleştirmesini isteyerek yaparız. Bunu yaptıktan sonra da, içimizde çıkacak ruhsal 
çatışmaya karşı hazırlıklı olmalıyız. Hesaba katılması gereken şey; karşımızdakinin gerçek bir 
düşman olduğudur. Size saldıracak olanlar; dünya, çevrenizdeki insanlar, bedeniniz  
(bedensel arzu ve istekleriniz) ve Đblis’tir.  
Tanrı’nın çocuğu olmanın size verdiği hakları bilmek durumundayız. Gücümüz, Rab’den 
gelmelidir. Bizler, O’nda kalmalıyız. 

Son olarak da kendimizi O’nun gücüne, hikmetine, sağlamlığına, sevgisine vererek; her 
durumda ve her şey için O’na şükrederek imanla yaşamalıyız. 
Bir Mesih inanlısı her zaman, bir yaşam tarzı olarak; Kutsal Ruh’un doluluğunda ve 
yönetiminde yürümeyi niçin istemelidir? 

Bunun birkaç önemli nedeni vardır: 
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Çocuklarıyla dostane ilişkiler içinde bir arada olmaktan büyük bir haz duyan Rab’bi hoşnut 
etmek ve yüceltmek;  
Kurtarıcımız ve etrafımızdaki insanlarla, daha dolu, anlamlı, zengin, heyecanlı ve macera 
dolu bir yaşamın zevkine varmak; 
Kurtarıcımıza yapacağımız tanıklıkta daha verimli olmak, bu nedenlerin birkaçıdır.  

Mesih’i başkalarıyla paylaşmak ve insanın kendisini itaatkar bir biçimde, Rab’bin 
verdiği Yüce Görevi şükran dolu bir biçimde yerine getirmesine, Kutsal Ruh’un doluluğuyla 
yürümenin doğal bir sonucudur.  
Bizlere, Rab’bimize tanıklık yapmak, her durumda O’nu yüceltmek emredilmiştir. Đtaatsizlik 
sergileyen bir Mesih inanlısı, Kutsal Ruh’un yönetiminde yürümüyor demektir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
KUTSAL KĐTAP’TAN ALINAN ĐLGĐLĐ BAHĐSLER 

 
 
1. Yuhanna 14:12-14                                                   17. Elçilerin Đşleri 4:28 
2. Elçilerin Đşleri 4:13                                                  18. Efesliler 6.11-12 
3. 1.Petrus 5:7                                                              19. Efesliler 6:10 
4. Galatyalılar 2:20                                        20. Rom.8.bölüm,Efes.1.19-25, 
               Koloseliler 1.27, 2:10 
5. Yuhanna 10:10 b                                                      21. Filipeliler 4.13 
6. Efesliler 5:18                                                            22. II.Timoteyus 1:7 
7. I.Yuhanna 5:14-15                                                   23. I.Yuhanna 4:4 b 
8. I.Yuhanna 2:1-6                                                       24. Efesliler 1:19-23 
9. Galatyalılar 5:22-23                                                 25. Matta 28:18-20 
10. Matta 6:24                                                              26. Matta 28:20 
11. I.Korintliler 3:16                                                    27. Đbraniler 13:5 
12. Çıkış 14:14                                                             28. Kolos.1:15-16,19, 2:3,8-10 
13. Yuhanna 16:33                                                       29. Rom.5:19-21, 6:1-3,6,11,13,16 
14. Galatyalılar 5:17                                                    30. Filipeliler 4:13 
15. Galatyalılar 5:16                                                    31. I.Petrus 5:7 
16. I.Yuhanna 4:4 b                                                     32. Đbraniler 11:6 
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DÜŞÜNCE SORULARI 
 
1. “Ruhsal Solunum” kavramını açıklayınız. 
 
2. Đnsan ne kadar sıklıkta ruhsal solunum yapmalıdır. 
 
3. Ruh’la dolu yürüyüşte imanın, neden bu kadar önemli olduğunu açıklayınız. 
4. Duygularla, iman arasındaki ilişki nedir? 
 
5. Ruh’ta yürümenin, ruhsal büyüme ve olgunlaşma ile ilişkisi nedir? 
 
6. Ruhsal olgunlaşmayla ilgili Kutsal Kitap çalışmasının, dua etmenin ve imanın rolü 

nelerdir? 
 
7. Tanrı’nın çocukları olarak haklarımızdan bazıları nelerdir? 
 
8. Ruh’ta yürüyen bir Mesih inanlısı, niçin içinde çıkacak ruhsal çatışmaları 

beklemelidir? Hangi üç kaynaktan çıkacak çatışmaları bekleyebilir? Bu çatışmalara 
karşı hazırlıklı olması için, Mesih inanlısının yapması mümkün olan şey nedir? 

 
9. Yaşadığımız her güne normal olarak nasıl başlar ve nasıl bitirirsiniz? Her yeni güne 

gönlünüzü ve yaşamınızı Tanrı’ya adayarak başlamak, günün sonunda dua edip; 
Tanrı Kelamının üzerinde düşünmek neden yararlıdır? 

 
10. Biri size: “Geçenlerde bir konferansa gittim ve orada Kutsal Ruh ile doldum. Ne var 

ki; konferanstan ayrıldıktan bir hafta kadar sonra bir de baktım: Başımdaki sorunlar 
hep aynı. Her şey eskisi gibi. Hiçbir şey değişmemiş. Ruh’la dolmak bir işe 
yaramadı.” diyecek olursa; ona ne öğüt verebilirsiniz? 

 
 
Bu kitapçığın başındaki kısa özetten, sonundaki genişletilmiş özetten veya bu kavramın 
bant kaydından yararlanarak; bu önemli gerçekleri bütün bir hafta boyunca, mümkün 
olduğu kadar sık paylaşınız. Yanınızda paylaştığınız bu kişilere verilmek üzere bir 
kitapçık ve bir audio kaset bulundurunuz ki; kişiler bu kavramın içerdiği şeyleri 
derinlemesine inceleyebilsin, başkalarına iletebilsin ve hatta aktarabilsin.   
 

 



 19 

GENĐŞLETĐLM ĐŞ ÖZET 
 
Tanıtma: 
A. Her insan dolu, bol bereketli, belirli bir amaca yönelik ve anlamlı bir yaşam 

sürmenin tadına varabilir. (Yuhanna 14.12-14) 
B. Mesih inanlı yaşam, karmaşık ya da zor olmamakla beraber; ortada birbirine ters 

düşen iki durumdan söz edilebilir: 
1. O kadar kolaydır ki; bu kolaylık bizi şaşırtır. 
2. Doğaüstü bir yaşam olması bakımından o kadar zordur ki; bu yaşamı bir tek      

Mesih sürebilir. 
C. Mesih inanlı yaşamın sırrı, Ruh’la yürümek ve böylelikle kendimizi bütün diriliş   

gücüyle Rab Đsa’nın bol bereketli yaşamını içimizde sürdürmesine açmaktır. (Elç. 
Đşl. 4:13) 

D. Diğer insanlar gibi, bir Mesih inanlısının da sorunları olabilir. Ne var ki; inanlı, 
bütün bu sorunları rahatça Tanrı’ya havale edebilir. (I.Petrus 5:7, Gal. 2:20) 

E. Rabbimizin öğretişleri, kolay ve anlaşılabilir niteliktedir.  
F. Ruhsal solunum, Tanrı’nın bize günlük yaşamımızda her an ruhsal olarak 

verdiklerini görmemizde başlıca etkendir.  
1. Mesih’i, kişisel kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde; ruhsal olarak doğmuş 

oluruz. Tanrı’nın çocukları haline geliriz. Günahlarımız bağışlanır ve 
Tanrı’nın Kutsal Ruh’uyla dolarız. 

2. Sıradan bir Mesih inanlısı, Mesih’teki kaynaklarından yararlanmamakta ve 
kendi yaşamını kendisi yöneterek; çaresiz ve yenik bir biçimde, duygusal 
yaşantıların birinden öbürüne koşarak duygusal olan büyük bir kepçe 
içersinde yaşamını sürmektedir.  

G. Ruhsal solunum sayesinde, bu duygusal kepçeden uzaklaşır. Ve Đsa’nın vaad ettiği 
bol bereketli, Mesih inanlı yaşamın zevkine varırız.(Yuhanna 10:10) 

I. Günahlarımızı Tanrı’ya itiraf etmek suretiyle NEFES VERĐNĐZ. (Günahlarınız 
konusunda Tanrı ile görüş birliğine varınız) (I.Yuhanna 1:5) 
a) Đşlediğiniz günahların, yanlış bir şey olduğunu kabul ediniz. (Bu konuda, Tanrı ile 
görüş birliğine varınız.) 
b) Mesih’in, günahlarınız uğruna çarmıhta can vermesi sayesinde; Mesih’in bizi 
zaten bağışlamış olduğunu kabul ediniz.(Yine bu konuda da, Tanrı ile görüş 
birliğine varınız.) 
c) Tövbe ediniz ya da bu günahlı tutumunuzu değiştiriniz. Kutsal Ruh’un her şeye 
yeten gücü sayesinde davranışlarınızda oluşacak değişiklikleri, kendi gözlerinizle 
görünüz. 
1. EMĐR: RUH ĐLE DOLUN.(Efesliler 5:18) 
2. VAAD: Eğer Tanrı’nın isteğine göre bir şey istersek; O bizi duyacak ve karşılık 

verecektir. (I:Yuhanna 5:14-15) 
 

Mesih’i nasıl iman yoluyla kabul ettikse; Ruh ile dolmak da aynı şekilde, yani iman yoluyla 
olur. (Efesliler 2:8-9) Đman etmeden, sadece O’nu yaşamlarımıza girmesi için davet etmekle 
Mesih’i kabul etmiş olduğumuz gibi; Ruh ile de bu şekilde dolunmaz.  
Şayet şu anda bir Mesih inanlısı iseniz; zaten Kutsal Ruh gelip içinize yerleşmiş demektir. 
(I.Korintliler 3:16) Artık yapacağınız tek şey; Tanrı’dan yaşamınızın kontrolünü eline 
almasını istemektir. Daha sonra Kutsal Ruh size, herhangi bir şeyi itiraf etmeniz gerektiğini 
hatırlattığında; ruhsal solunum yapmayı ihmal etmemektir.  
Ne duygularınızın peşinden gidin; ne de duygularınıza bağlı kalın. 

 
II. Đçinizde Çıkacak Ruhsal Çatışmaya Karşı Hazırlıklı Olun: 
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A.Gerçi içinizde çıkacak ruhsal çatışmaya karşı hazırlıklı olmalıyız. Ama yine de 
unutmayalım ki bu savaşı biz değil; Rab yapacaktır. (Çıkış 14:14) 

 B. Đmanlı karşısında bulunan üç güç ile savaşmak durumundadır: 
     1.Dünya: 
        a)Dünyayı sevmemiz konusunda Kutsal Kitap bizi uyarır. (I:Yuhanna 2.15-17) 
          b)Đçinde dünya sevgisi olan hiç kimse, Tanrı tarafından önemli bir biçimde               
kullanılmaz. 
        c)Mesih, dünyayı yenmiş olduğundan; bu alanda kazanılacak zafere güvenebiliriz. 
(Yuhanna 16:33 b) 
      2.Beden: 
         a)Beden, eski günahlı yaratılışımızla savaş halindedir. (Gal.5:17) 
         b)Bu çatışma, yaşadığımız sürece devam edecektir. 
         c)Günah işlemeye teşvik edilmek; (Tanrı’nın isteğine ters düşecek bir şeyi 
yapmak düşüncesini ilk ayrıntıları) kendi içersinde günah sayılmazlar. Günaha teşvik 
düşüncelerinin günah haline dönüşmesi, kafamızda bu gibi düşünceleri kurduğumuzda, 
böylelikle bedensel bir arzu beslediğimizde olur. Bu da genellikle itaatsiz 
davranışlarımıza yol açar.   
          d)Kendimizi sürekli olarak Ruh’un yönetimine teslim ettiğimizde; bu çatışma, 
halledilmiş olur. (Gal. 5:16) 
       3.Đblis: 
          a)Şeytan, bizi yok etmenin yollarını arayan, gerçek bir düşmandır.(1.Petrus 
5:7,8) 
          b) “Đçimizdeki Ruh’un, dünyadakinden üstün” olduğu güvencesine sahibiz. 
(1.Yuh.4:4b) 
          c)Şeytan 2000 yıl önce çarmıhta bozguna uğratılmış ve Tanrı’nın gücü, erişilmez 
üstünlüğüyle onun, elini-kolunu bağlamaktadır. (Elç. Đşl. 4:28) 
          d)Tanrı’nın bize giydirdiği ruhsal zırh, şeytanın karşısında bizim güvencemizi 
sağlamaktadır. (Efes.6:11-12) 
 

III.Tanrı’nın Bir Çocuğu Olmanın, Size Verdiği Hakkın Farkında Olun: 
A.Gücümüzün kaynağı olan Rab’le birlikte geçireceğimiz zamanı ayırmaksızın, 

Mesih’teki zenginliklerimizi bilip; bunların tadını çıkarmak olanaksızdır. (Efes.6.10) 
B.Đyi işler, imanlı bir yaşamın sonucudur. (Yakup 2:22) 
C.O müthiş dirili ş gücüyle Đsa Mesih, gerçekten de Mesih inanlısının içinde 

yaşamaktadır. (Rom.8, Efes.1:9-23, Kolos.1:27, 2:10) 
D.Kendi gücümüzde zayıf; ancak Mesih’te kuvvetliyizdir. (Fil.4:13, II:Tim. 1.7, 

Yuh.15:4-5) 
E.Mesih’teki zengin kaynaklarımızın farkına varıp; bunlardan yararlandıkça, verimli 

tanıklar olmamız sağlanacaktır. Ve Tanrı bize, bunu emretmektedir. (Yuh. 15:8, Matta 4:19) 
1.O’nun peşinden gitmek, bizim sorumluluğumuz;  
2.Bizi, insan tutan balıkçılar haline getirmek ise; O’nun sorumluluğudur. 
F.Mesih’in bu müthiş dirili ş gücü, Rab’bimizin Yüce Görevinin yerine getirilmesinde 

yardımcı olmak üzere, her Mesih inanlısı için elde edilebilir durumdadır. (Efes. 1:19-23, 
Matta 28:18-20, Đbr. 13:5) 

G.Eğer Mesih içimizdeyse; bu durumda O’nunla bütünleştiğimizden, ihtiyacımız olan 
her şeye sahibiz demektir. (Kol.1:15-16, 19, 2:3, 8-10) 

H.Bizler Mesih’i kabul ettiğimizde, Tanrı’nın zengin kaynaklarının nasıl elde 
edilebileceği; Romalılar 5 ve 6. bölümlerde açıklanmaktadır. (Rom. 5.19-21, 6:1-
3,6,11,13,16) 

 
I.Tanrı’nın bizi, Kendisine isteğimiz dışında itaat etmeye zorlamamasına rağmen;  
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Mesih’teki zenginliklerimizi ne kadar çok anlarsak, Tanrı’nın isteklerini yerine getirmeyi de o 
kadar çok arzulayacağız. Çünkü Mesih’te olduğumuz sürece her şeyi yapabiliriz. (Fil.4:13) 

 
IV.Đmanla Yaşayın: 

A.Duygularla değil; imanla yaşarız. (Đbr. 11:6, Gal. 3.11) 
1.Yerinde olan duygusal arzu ve istekler, yalnızca iman ve itaatin 
ürünleridirler. (Yuh. 14:21) 
2. Duygusal bir yaşantı peşinde olmak; açıktan açığa, imanla yaşamamız 
yolundaki Tanrı buyruğunun karşısındadır. 

B.Mesih inanlıları olarak imanımızın hedefi; Tanrı ve O’nun Kelamı’dır.  
 1.Kendisini seversek; Tanrı’nın bize her durumda iyilik etmek için, etkin 

olduğuna ilişkin Kendi Kelamında yapılan bu büyük vaade güvenebiliriz. 
(Rom. 8.28) 

 2.O’nun bu vaadine dayanarak; 1. Selanikliler 5:18’de verdiği, her durumda ve 
herşey için şükretmemize ilişkin amrine mantıksal açıdan boyun eğebiliriz. 

C.Tanrı bize, bütün kaygılarımızı Kendisine yüklememizi emretmiştir. (1.Pet. 5:7) 
D.Đmanımızı en açık bir şekilde göstermenin yolu, her durumda ve herşeyde 

şükretmektir.  
1.Bunu yapmamız, Tanrı’yı hoşnut eder. (Đbr. 11:6) 
2.Đnançsızlık Tanrı’yı hoşnut etmekten uzaktır. (Đbr. 3:17, 4:2, Rom.14:23) 

E.Sabahları uyandığımız andan, gece yatağa girinceye dek; Tanrı’ya güvenerek, 
hayatımızın her anı için O’na şükretmeli, O’nunla yürümeli ve kendimizi bu zevki 
yaşamaktan men etmemeliyiz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


