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Yazarlar Hakkında  

A.L. ve Joyce Gill uluslararası alanda tanınmış konuşmacılar, yazarlar ve İncil öğretmenleridir. 
A.L.'in apostolik bakanlık seyahatleri onu doksandan fazla ülkeye götürdü, yüz bin kişilik 
kalabalığa ve televizyon ve dijital medya aracılığıyla daha birçok kişiye vaaz verdi.   

Kitapları ve kılavuzları yirmi milyondan fazla sattı. Birçok dile çevrilen yazıları, dünyanın dört 
bir yanındaki Eğitim Merkezlerinde ve seminerlerde kullanılmaktadır.   

Tanrı Sözünün hayat değiştiren güçlü gerçekleri, dinamik vaazları, öğretimleri, yazıları ve video 
ve ses bakanlıkları aracılığıyla başkalarının hayatlarında patlar.   

Tanrı’nın varlığının muhteşem ihtişamı, inananlar Tanrı'ya nasıl gerçek ve samimi ibadet edenlerin 
nasıl olacaklarını keşfettikçe, övgü ve ibadet seminerlerinde yaşanır. Birçoğu, inananın otoritesi 
üzerindeki öğretileriyle zafer ve cesaretin yeni ve heyecan verici bir boyutunu keşfetti.  

Solungaçlar, tanrı vergisi doğaüstü bakanlıklarına adım atmak için birçok inananı eğittiler. 
Birçoğu, kutsal ruhun günlük yaşamlarında ve bakanlıklarında dokuz hediyesini de işletmek için 
serbest bırakıldıkları için doğaüstü doğal olmayı öğrendi.   

Hem A.L. hem de Joyce'un İlahiyat Araştırmaları yüksek lisans dereceleri var. A.L. İlahiyat 
alanında Felsefe Doktoru üne sahiptir. Bakanlıkları sağlam bir şekilde Tanrı Sözü ‘ne dayanır, 
İsa'yı merkeze alan, inançta güçlü ve Kutsal Rum’un gücünde öğretilir.   

Bakanlıkları, Baba'nın sevgi kalbinin bir göstergesidir. Vaazları ve öğretilerine güçlü kutsamalar, 
işaretler, harikalar ve şifa mucizeleri eşlik eder ve birçoğu Tanrı’nın gücü altında dalgalar halinde 
katledilir. Tanrı’nın şan ve kudretinin müthiş tezahürleri, toplantılarına katılanlar tarafından 
yaşanıyor.  

  

  

  

  

  

  

Dr. A.L. ve Joyce Gill, İsa'nın işlerini yapmak için inananları donatmak için 
pratik araçlar üretmeye adanmıştır.   

Arzuları, Hristiyan olgunluğunun her seviyesindeki her inanan için muzaffer, 
doğaüstü yaşamayı teşvik etmektir.  
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Tanrı’nın Şifa Rızkındaki kutsal yazılar,   

New King Krallar Versiyon, telif hakkı 1979,1980,1982, Thomas Nelson Inc., Yayıncılar   
Yükseltilmiş olarak tanımlanan kutsal yazılar, Lockman Vakfı ve Zondervan Yayınevi 
tarafından 1954-1965 Telif Hakkı olan Güçlendirilmiş İncil'dendir.  Zondervan İncil 

Yayıncılarının izniyle kullanılır  



5 

 

 

Öğretmen ve Öğrencilere Bir Söz  

İyileştirme üzerine bu güçlü öğreti, öğrencilerin kendi şifalarını alma, sağlık içinde yürüme ve 
cesurca başkalarına şifa verme inancını serbest bırakan sağlam bir Kelime temeli atmaktadır. Bu 
vahiy ruhlarında canlandıkça birçoğu iyileşecek.   

Markos'ın kitabına göre, İsa'nın bu dünyadan ayrılmadan önceki son talimatları şöyleydi: 
"Hastalara ellerini uzatacak ve iyileşecekler." Bu kitap, hastalara şifanın nasıl bağlanılacağı 
konusunda pratik talimatlar verir.  

Bu dersi vermeden önce, bu serideki video veya ses kasetlerini izlemenizi veya dinlemenizi 
öneririz. Tanrı Sözü ‘nün şifa ile ilgili doğrularına ne kadar doyurursanız, bu gerçekler zihninizden 
ruhunuza o kadar çok hareket edecektir. Bu kılavuz daha sonra bu gerçekleri başkalarına verirken 
kullanmanız için ana hat sağlayacaktır.  

Kişisel yaşam illüstrasyonları etkili öğretim için çok iyidir. Yazarlar bunları bu çalışmadan 
atlamışlardır, böylece öğretmen kendi zengin deneyimlerinden veya öğrencilerin ilişki 
kurabileceği diğer kişilerden illüstrasyonlar sağlayabilir.  

Bize her şeyi öğretmeye gelen kutsal ruh olduğu ve okurken veya öğretirken her zaman Kutsal 
Ruh tarafından güçlendirilmemiz ve yönlendirilmemiz gerektiği her zaman hatırlanmalıdır.  

Bu çalışma kişisel veya grup çalışmaları, İncil okulları, Pazar okulları ve ev grupları için 
mükemmeldir. Öğretmen ve öğrencinin çalışma sırasında bu kılavuzun kopyalarına sahip olması 
önemlidir.  

En iyi kitaplar yazılır, altı çizilir, meditasyona Sol unlanır ve sindirilir. Notlarınız ve yorumlarınız 
için yer bıraktık. Biçim, gözden geçirmek ve konuları bulmanıza yardımcı olmak için hızlı bir 
referans sistemi ile tasarlanmıştır. Özel format, her bir kişinin, bu materyal üzerinden çalıştıktan 
sonra, içeriği başkalarına öğretmesini mümkün kılar.   

Paul Timoteos’a şöyle yazmış:   
Ve birçok tanık arasında benden duyduğunuz şeyler, bunları başkalarına da öğretebilecek sadık 
adamlara verin. 2 Timoteos 2:2b  

Bu ders, programlı öğrenmeye özel olarak geliştirilmiş bir yaklaşım olan MINDS (Bakanlık 
Kalkınma Sistemi) formatında pratik katılımlı bir İncil dersi olarak tasarlanmıştır. Bu kavram, 
öğrencilerin yaşamlarında, bakanlığında ve gelecekteki öğretimlerinde çoğalma için 
tasarlanmıştır. Eski öğrenciler, bu kılavuzu kullanarak, bu dersi başkalarına kolayca öğretebilirler.  
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Ders Bir 
 

Tanrı’nın Hastalığa ve Hastalığa Bakışı  
 

Giriş  

Tanrı’nın Bakış Açısı      Bazen bir konuyu incelerken, 
geri çekilip Tanrı’nın bakış açısından bakmak en iyisidir. 
Tanrı hastalık ve hastalık hakkında ne düşünüyor?   

Bu çalışmada, şifa ve sağlığın İncil boyunca Tanrı’nın 
planının bir parçası olduğunu göreceğiz ve Tanrı’nın 
hayatımız ve bakanlığımız için planının bir parçası olmaya 
devam edeceğiz.  

Şifa, Tanrı’nın vaatlerinden biridir. İnanıldığında ve harekete 
geçtiğinde, herhangi bir söz Tanrı’nın hayatımızdaki gücünü 
serbest bırakır. O'nun vaatlerini bulmalı, onlara inanmalı ve 
onlara göre hareket etmeliyiz.  

Atasözleri 4:20,22 Oğlum, sözlerime dikkat et; Kulağını 
benim deyişlerime yönelt. Çünkü onlar, onları bulanlara 
hayat, bütün bedenlerine sağlıktır.   

 Hastalık Kaynağı  

Eğer hastalığın Tanrı’dan geldiğine inanırsak, şifamız için 
O'na iman etmeyiz. Bu nedenle hastalığın kaynağını 
anlamamız gerekiyor.   

İYİLEŞMENİN ÖNEMİ  

 

Tanrı için önemli  

Tanrı'yı tam olarak tanımak için, O'nu Şifacı olarak 
tanımalıyız.   

Göç 15:26b Çünkü ben seni iyileştiren YEHOVA'yim.   

Eğer Tanrı'yı Şifacımız olarak tanımıyorsak, Onunla olan 
ilişkimizin büyük bir boyutunu kaçırmış oluruz. İyileşme 
Tanrı için önemliydi - Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.  

Baba    

Kutsal Ruh, John'a iyileşmenin Baba'nın iradesi olduğunu 
yazması ve bize söylemesi için ilham verdi.   

3 Yuhanna 2 (KJV) Sevgili, her şeyden önce, ruhunuz 
zenginleşse bile, en iyi şekilde refaha ve sağlıkta olmanı 
diliyorum.  

İyileşmenin her zaman Tanrı’nın iradesi olduğunu anlamamız 
gerekir.  
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   İsa'nın şöyle dediği de kaydedilmiş:   
Yuhanna 6:38 Cennetten indim, kendi irademi değil, beni 
gönderenin vasisini yapmak için.   

 

 Oğul  

İsa'yı İncil'ler aracılığıyla takip ederken, O'nun birçok farklı 
durumda şifaya bakan olduğunu görüyoruz. Hastalara olan 
şefkati sürekli belli oluyordu. Şifa, O'nun bakanlığının büyük 
bir parçasıydı.  

Markos 1:40,41 Sonra bir cüzzamlı O'na geldi, O'na yalvardı, 
diz çöktü ve O'na dedi ki: "Eğer istersen, beni temize 
yapabilirsin."  

İsa, şefkatle hareket etti, elini uzattı ve ona dokundu ve ona 
dedi ki: "Ben razıyım. temizlensin."  

İyileşme İsa için önemliydi çünkü O, Baba'nın dilediğini 
yapmaya geldi.   

İbraniler 10:7 Sonra dedim ki, 'Bak, ben geldim–kitabın 
hacminde benim yazdığım– senin vasini yapmak için, 
Tanrı’m.'   

İsa insanları iyileştirmeye devam ederken, O, Baba'nın 
iradesine yapıyordu.   

Matta 9:35 Ve İsa tüm şehirleri ve köyleri dolaştı, 
sinagoglarında ders verdi, krallığın müjdesini vaaz etti ve 
insanlar arasındaki her hastalığı ve her hastalığı 
iyileştiriyordu.   

Kutsal Ruh   

İyileşme Kutsal Ruh için önemlidir ve O'nun kutsanmasının 
amacının bir parçasıdır. Luka'da, Kutsal Ruh ‘un İsa'yı kırık 
kalplileri iyileştirmek için nasıl kutsadığını okuruz.  

Luka 4:18 Tanrı’nın Ruhu Benim Üzerimdedir, çünkü O beni 
fakirlere müjdeyi öğütlemeyi kutsamıştır. Beni, kalbi 
kırıkları iyileştirmem, esirlere kurtuluşu ve körlere görme 
yetisini sağlamam için gönderdi.  

İsa'yı şeytan tarafından ezilenleri iyileştirmek için kutsadı.  

Elçilerin işleri 10:38 ... Tanrı’nın aşıralı İsa'yı Kutsal Ruhla 
ve güçle nasıl kutsadığını, şeytan tarafından ezilen herkese 
iyilik yapmaya ve iyileştirmeye devam ettiğini, çünkü 
Tanrı’nın O'nun yanında olduğunu.   

Tanrı’nın Sözü ‘nün doğruları  

 İyileşme önemlidir çünkü bu Tanrı’nın sözünü kayıp ve ölmekte 
olan bir dünyaya onaylama yoludur.  



8  

Markos 16:20 Ve dışarı çıktılar ve her yerde vaaz verdiler, 
Tanrı onlarla birlikte çalıştı ve beraberindeki işaretlerle 
kelimeyi doğruladı. Amin.   

Dünyanın bugünkü İsa'ya ihtiyacı var.  

Tanrı bizi, Sözünü doğrulamak için her yere eşlik eden 
işaretlerle gitmemiz için görevlendirdi. 

İblisleri dışarı çıkarmak ve hastaları iyileştirmek, insanların 
gözlerini İncil'in gerçeğine açmaya yardımcı olacaktır. 

İsa Boşuna Acı Çekti mi? 

Eğer hastalara şifa bakan olmazsak, İsa'nın vücudunda 
sıktığı çizgilerin bazı acıları boşa gitmiştir. 

Yeşaya 53:5 Ama bizim günahlarımız yüzünden yaralandı, 
günahlarımız yüzünden yaralandı; Huzurumuz için azap 
O'nun üzerineydi ve O'nun çizgileriyle iyileştik. 

Tanrı’nın sözünün şifa hakkında söylediklerini görmezden 
geldiğimizde, Tanrı’nın lütfunu görmezden geliyoruz. Biz 
acı yapıyoruz – çizgili – İsa hiçbir etkiyi iyileştirmemiz için 
sıkıyor. 

Galatyalılar 2:21 Tanrı’nın lütfunu bir kenara bırakmam; 
Çünkü eğer doğruluk kanundan geçerse, Mesih boşuna öldü. 

Hayat Kurtarır! 

İyileşmek hayatınızı, ailenizin ve arkadaşlarınızın hayatını 
kurtarabilir. Peygamber Hosea şöyle yazmış: 

Hosea 4:6a Halkım bilgi eksikliğinden yok oldu. 

Bedenimiz ve ruhumuz için şifa, Tanrı’nın bizim için yaptığı 
bir rızıktır. Biz de David gibi ölmemeli, İsa'nın şahidi olarak 
uzun ve sağlıklı bir hayat sürmeliyiz. 

Mezmur 118:17 Ölmeyeceğim, yaşayacağım ve 
YEHOVA'nin çalışmalarını ilan edeceğim. 

Tanrı’nın Sözünde şifanın açığa çıkması birçok kişi erken 
ölmekten alıkoydu. 

Krallar 5:14,15 Aranızda hasta olan var mı? Kilisenin ileri 
gelenlerine seslesin, tanrı adına onu yağ ile kutsayarak onun 
için dua etsinler. 

İman duası hastaları kurtaracak ve Tanrı onu diriltecek. Eğer 
günah işlediyse affedilecektir. 

Büyük Komisyonun Bir Parçası 

 Emir 

İyileşme, İsa'nın müritleri ve takipçilerinin eğitiminin ve 
bakanlığının önemli bir parçasıydı. İsa'nın hastaları 
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iyileştirmeye gittiği gibi, O da on iki havariye aynı şeyi 
yapmasını emretti. 

Matta 10:1,7,8 Ve on iki havarisini O'na çağırdığında, 
onlara temiz olmayan ruhlar üzerinde güç verdi, onları dışarı 
attı, her türlü hastalığı ve her türlü hastalığı iyileştirmeyi. 

Ve giderken, "Cennetin krallığı elinizin altında" diyerek 
vaaz ver. Hastaları iyileştir, cüzzamlıları temizle, ölüleri 
dirilt, iblisleri dışarı at. Özgürce aldınız, özgürce verin. 

İsa, O'na inanan herkesin O'nun yaptığının aynısını 
yapacağını söyledi. İsa'nın yaptığını gerçekten yapacaksak 
iyileşmek bizim için önemli olmalı.  

Yuhanna 14:12 Size en emin şekilde söylüyorum, bana 
inanan, yaptığım işleri de yapacaktır; Ve bundan daha büyük 
işler yapacaktır, çünkü ben babama gidiyorum.   

İsa, tıpkı O'nun yaptığı gibi şifa ve mucizeler yapacağımızı 
söyledi.   

 Bize Emir  

Hastalara el koymak ve şifa vermek, İsa'nın tüm inananlara 
verdiği Büyük Komisyonun bir parçasıdır.  

İsa dedi ki,  
Yuhanna 14:15 Eğer beni seviyorsan, emirlerimi tut.   

                          İsa son emri verdi:  
Markos 16:15-18 Ve O onlara dedi ki, "Bütün dünyaya git ve 
müjdeyi her yaratığa vaaz et. İnanan ve vaftiz edilen 
kurtulacaktır. İnanmayan kınanacak. Bu ayetler, inananlara: 
"Benim adıma şeytanları meydana getirecekler. Onlar yeni 
dillerle konuşurlar. Yılanları ele alacaklardır. Eğer ölümcül 
bir şey içerlerse, bu onlara hiçbir zarar vermez. Hastalara el 
sürerler ve iyileşirler."   

İsa'nın inananlara son sözleri bir öneri değildi. Bu bir emirdi! 
İtaatkar olmak istiyorsak hastaları iyileştirmek önemlidir.  

HASTALIK KAYNAĞI  

 

 Hastalık Tanrı’dan mı yoksa şeytandan mı?   

Zihnimizde bu konularda herhangi bir şüphe olduğu sürece, 
iyileşmeye, yenilginin yaşayan yaşamlarına çok az inanarak 
çift fikirli olacağız. Hastalık sorunuyla nasıl başa çıkılacağını 
doğru bir şekilde bilmek için, kökeni, kaynağı ve amacı 
hakkında sağlam bir anlayışa sahip olmalıyız 
 
.  
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Gerçek Özgürlük Getirir  

Hastalığın, hastalığın ve acının kaynağıyla ilgili gerçeği 
keşfettiğimizde, cesurca şifa almakta ve bakan olmakta özgür 
olacağız. Gerçek İsa'nın şahsında bulunur.  

 

 

Yuhanna 14:6 İsa ona dedi ki, "Ben yolum, gerçeğim ve 
yaşamım. Baba'ya benden başka kimse gelmez."  

Gerçek, İsa'nın sözleri ve eserleriyle ortaya çıktı.  

İsa dedi ki,   
Yuhanna 8:32 Ve gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür 
kacak.  

Hastalıkla İlgili Sorular  

Hastalığın kökeni, kaynağı ve amacı hakkındaki gerçeği 
keşfetmek için, bazı tipik ve sık sorulan soruların cevaplarını 
bularak başlayacağız.  

 Tanrı’nınalınması mı?  

      Hastaları iyileştirmek Tanrı’nın iradesi mi?  

İyileşmenin önündeki en büyük engel, Tanrı’nın herkesi 
iyileştirme iradesine karşı belirsizliktir. Şeytan karşımıza 
çıkar ve aklımıza şüphe sözcükleri koyar ve dikkatli 
olmazsak, bu şüpheyi ortaya koyarız.  

Geleneksel duaların sözleriyle ifade edilen bu şüpheyi 
duyuyoruz, "Tanrım, eğer senin isteğinse, şifa dokunuşunu 
isteriz ..."  

Böyle bir dua, Tanrı’nın iyileşmesini isteyip istemediği 
konusundaki belirsizliği ve şüpheyi ifade eder. Tanrı’nın Şifa 
niyeti olduğuna dair ruhlarımızda kesinlik olmadan, 
kendimiz veya başkaları için bir iman duası etmek 
imkansızdır.  

Cüzzamlı adam, "eğer isterseniz" dediğinde böyle bir 
şüphenin illüstrasyonunun olduğunu görürüz.   

Markos 1:39-41 Ve tüm Celile boyunca sinagoglarında vaaz 
veriyor ve iblisleri dışarı atıyordu.   

Sonra O'na bir cüzamlı geldi, O'na yalvardı, diz çöktü ve 
O'na: "Eğer izin verirseniz, beni temize alabilirsiniz" dedi.   

İsa, şefkatle hareket etti, elini uzattı ve ona dokundu ve ona 
dedi ki: "Ben razıyım. temizlensin."   

İsa sadece "ben istekliyim" diyerek "eğer"i iptal etti. İsa'nın 
yaptığı her şey, Baba'nın halkı için olan iradesiydi.  
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                               Hasta olmam Tanrı’nın malı mı?   

Her gün sağlıklı yaşadığımız her şeyin üstünde Tanrı’nın 
iradesidir.  

3 Yuhanna 2 (KJV) Sevgili, her şeyden önce, ruhunuz 
zenginleşse bile, en iyi şekilde refaha ve sağlıkta olmanı 
diliyorum.  

Eğer İsa hastaları iyileştirdiyse, o zaman hastaları 
iyileştirmek Baba'nın iradesidir. Hastaları iyileştirmek 
Baba'nın iradesi olduğuna göre, o zaman babanın seni 
iyileştirme iradesidir!  

 Bizim iyiliğimiz için mi?  

 Hastalık, Tanrı’nın bizim iyiliğimiz için işleri birlikte 
halletme yollarından biri midir?   

Birçoğuna hastalığın Paul'un bizim iyiliğimiz için birlikte 
çalışmak olduğunu söylediği "her şeyden" biri olduğu 
öğretildi.  

Romalılar 8:28 Ve biliyoruz ki, her şey Tanrı'yı sevenlere, 
O'nun amacına göre çağrılanlara iyilik için birlikte çalışır.   

Yeni Uluslararası Sürüm, bize daha net bir  
                          Bu Kutsal Kitap'ı anlamak. Diyor ki,  

Biliyoruz ki, Tanrı her şeyde, O'nu sevenlerin, O'nun amacına 
göre çağrılanların iyiliği için çalışır.   

Vurgu, Tanrı’nın bizim iyiliğimiz için çalıştığı her şeyde 
"içindedir. Her şey bizim iyiliğimiz için birlikte çalışmıyor. 
Bunun yerine, "her şeyde" veya "hastalığımızda", Tanrı’nın 
iyileştirici gücünün işi, üretilen iyi olacaktır.  

O'na acı çekiyor ?   

 Hastalık, O'nun için acı çekmenin yollarından biri midir?  

Filipililer 1:29 Sizin için İsa adına, sadece O'na inanmak için 
değil, aynı zamanda O'nun iyiliği için acı çekmek için de 
verilmiştir.  

Kutsal Yazıları yanlış yorumlamamak için, konunun 
bağlamını veya ayarını göz önünde bulundurmak gerekir. Bu 
durumda, Paul hapishanede müjde uğruna zincire vurulmuş 
acılarını yazıyor.   

Filipililer 1:12-14 Ama bilmenizi isterim ki kardeşlerim, 
başıma gelen şeyler aslında müjdenin devamı için ortaya 
çıktı, böylece tüm saray muhafızları ve geri kalanı için 
zincirlerimin Mesih'te olduğu ortaya çıktı; Ve Tanrı'daki 
kardeşlerin çoğu, zincirlerime güvenerek, bu kelimeyi 
korkmadan söylemek için çok daha cesurdurlar.  
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Paul'un bahsettiği acının hastalığa ya da hastalığa gönderme 
olmadığı bu bölümün bağlamından belli. Bunun yerine, 
İncil'in iyiliği için zulüm ve hapis cezasının bir acısıydı.  

Disiplin için ?   

    Tanrı insanlara sabretmek, disipline etmek, cezalandırmak veya 
onlara sabretmek için hastalık mı koyar?  

İnsanlara hastalık ve hastalık bunamayan Tanrı değil 
şeytandır.   

İş 2:7 Sonra Şeytan YEHOVA'nin varlığından çıktı ve Eyüp'e 
ayağının tabanından başının tacına kadar acı veren çıbanlarla 
vurdu.   

Sevgi dolu, şefkatli bir insan babanın çocuklarını disipline 
etmek için kansere buladığını hayal bile edemezdik. 
Cennetteki Babamızın çocuklarına hastalık ya da hastalık bu 
koyduğunu nasıl hayal edebiliriz?  

Yuhanna 10:10 Hırsız çalmak, öldürmek ve yok etmek 
dışında gelmez. Onların bir hayatları olsun, onlar daha bol 
yaşansalar diye geldim.  

İsa bizi öldürmeye, sağlığımızı çalmaya ve hastalık ve 
hastalıkla yok etmeye gelenin şeytan olduğunu söyledi.   

Ama İsa bize bol miktarda hayat vermeye geldi, hastalıksız, 
hastalıksız ve acısız bir hayat. Adem ve Havva'yı O'nun 
suretinde yarattığında, insanoğlunu yarattığı her şeyi bize 
geri getirmek için geldi.  

 Paul'un Dikeni ne olacak?  

 İncil Paul'un dikeninin hastalık olduğunu mu söylüyor?  

Kutsal Kitap'ın yanlış anlaşılmasıyla, bazıları havari 
Pavlus'un etteki dikeninin ağır bir göz hastalığı olduğunu 
öğretmiştir. Ancak Paul, dikeninin kötü bir ruh olduğunu, 
açık büfeye gönderilen veya onu taciz eden şeytanın bir elçisi 
olduğunu yazdı.  

2 Korintliler 12:7 Ve vahiylerin bolluğuyla ölçünün üzerinde 
yüceltilmemem için, bedende bir diken bana verildi, şeytanın 
bir elçisi bana büfe olsun, ölçünün üzerinde yüceltilmemek 
için.   

Hiçbir yerde, İncil Paul'un ete kemiğe bürünmüş dikeninin 
fiziksel bir hastalık olduğunu öğretmiyor.   

 Getirmek İçin Gerekli?  

 Tanrı bizi eve götürmeye hazır olduğunda, ölmek için 
hasta olmamız gerekir mi?  
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Eğer hayatımızın her günü sağlık içinde yaşayacaksak, neden 
ölmemizi gerekli klasın ki?  

Musa harika bir örnek! Tanrı onu eve çağırdığında yüz yirmi 
yaşındaydı. Sağlığı o kadar iyiydi ki tanrıyla tanışmak için 
dağa tırmanabildi. Ne görme yetisini ne de doğal gücünü 
kaybetmişti.  

Tesniye 34:7 Musa öldüğünde yüz yirmi yaşındaydı. Gözleri 
karartılmamış ya da doğal dinçliği azalmamış.   

Yaşlı bir insan hastalandığında, iyileşmesi Tanrı’nın 
iradesidir. Tanrı’nın zamanı geldiğinde, ruhları bedenlerini 
terk edecek ve kalpleri atmayacak.  

Tanrı  olmasına izin verir?  

 Tanrı, kavmine hastalık veya erken ölüm gelmesine "izin 
verir" mi?   

Pek çok kişi hastalık veya ölüm geldiğinde Tanrı'yı suçluyor, 
"Tanrı bunun olmasına neden izin verdi?" diyor.   

Adem ve Havva'ya, Tanrı’nın suretinde yaratıldıkları zaman 
yeryüzünde olan her şey üzerinde yetki ve hakimiyet 
verilmiştir.  

Yaratılış 1:26a Sonra Tanrı dedi ki: "İmajımızda insanı, 
benzerliğimize göre yaratalım; Hakimiyetleri olsun."  

Adem ve Havva günah işlediğinde kaybedilen otorite veya 
hakimiyet İsa tarafından geri verildi.  

Matta 16:19 Ve size cennetin krallığının anahtarlarını 
vereceğim ve yeryüzünde bağladıkların cennete bağlanacak 
ve yeryüzünde ne gevşediyseniz cennette gevşeyeceksiniz.  

Hastalık Şeytan'ın gücünden gelir, ancak İsa bugün 
inananların düşmanın gücü üzerinde güce (veya otoriteye) 
sahip olduğunu söyledi.  

Luka 10:19 Bakın, size yılanları ve akrepleri ezme yetkisi 
veriyorum ve düşmanın tüm gücü üzerinde, ve hiçbir şey size 
zarar veremez.   

Bu dünyada Tanrı vergisi hakimiyetimizi kullanmayarak, 
şeytanın kendimize ve sevdiklerimize hastalık, hastalık ve 
ölüm getirmesine izin vermeyiz.  

Hastalığın Kaynağı  

Bütün hastalık ve hastalıklar şeytandandır, Tanrı’dan değil. 
Birçoğu hastadır, çünkü günah, itaatsizlik veya iyi sağlık ve 
beslenme ilkelerini göz ardı ederek revir ruhlarına yer 
vermiştir.   

Efesliler 4:27 Şeytana da yer vermeyin.   
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Eski otoritemizi kullanarak şeytana, revir ruhlarına ya da 
gelen hastalıklara karşı koyabiliriz ve onlar bizden kaçarlar.   

Krallar 4:7b ... Şeytana direnirsen senden kaçar.   

Müminler, hastalık ruhunu atma, her türlü hastalık ve 
hastalığı iyileştirme yetkisine sahiptirler.  

Matta 10:1 Ve on iki havarisini O'na çağırdığında, onlara 
temiz olmayan ruhlar üzerinde güç verdi, onları dışarı attı, her 
türlü hastalığı ve her türlü hastalığı iyileştirmelerini sağladı.   

Bugün şeytanın bize yapabileceği tek şey onun yapmasına 
izin verdiğimiz şey. Soru şu olmamalı: "Tanrı neden bunun 
olmasına izin veriyor?" Bunun yerine, "Neden bunun 
olmasına izin veriyoruz?" olmalı.  

Not: Bu soruyu tam olarak anlamak için, A.L. Gill'in the Authority of 
the Believer adlı kılavuzunu ve Dominyon için Destined adlı kitabını 
okumanızı öneririz.   

ŞEYTAN Hastalığı BIZI YENMEK IÇIN BIR SILAH OLARAK Kullanıyor.  

 

Şeytanın Düşüşü   

Şeytan ve melekleri, cennetteki isyanlarından sonra 
yeryüzüne indirildi. Hesabı okuduk.   

Vahiy 12:7-10 Ve cennette savaş çıktı: Michael ve melekleri 
ejderhaya karşı savaştı; Ejder ve melekleri savaştılar, fakat 
onlar galip gelemediler ve artık cennette kendilerine yer de 
bulunamadı.   

Böylece büyük ejderha, şeytan ve şeytan denilen ve tüm 
dünyayı aldatan yaşlı yılanı dışarı atıldı. Yere atıldı ve 
melekleri de onunla birlikte atıldı.   

Sonra cennette yüksek bir ses duydum, "Şimdi kurtuluş, güç, 
Tanrı'mızın krallığı ve Mesih'in gücü geldi, çünkü onları gece 
gündüz Tanrı'mızın önünde suçlayan kardeşlerimiz için aşağı 
atıldı."  

Tanrı’nın İmajındaki Adam   

Tanrı, insanoğlunu, şeytanın düştükten sonra atıldığı 
gezegende, onun suretinde yarattı. Onları, şeytanın o zamana 
kadar hüküm sürdüğü yeryüzü üzerinde hakimiyet sahibi 
olmaları için yarattı.   

Yaratılış 1:26,28 Sonra Tanrı dedi ki: "İmajımızda insanı, 
benzerliğimize göre yaratalım; Denizin balıklarının, hava 
kuşlarının, hayvanların üzerinde, yeryüzünde sürünen her 
şeyin üzerinde hakimiyetleri olsun."   

Sonra Tanrı onları kutsadı ve Tanrı onlara şöyle dedi: 
"Bereketli olun ve çoğalın. Yeryüzünü doldurun ve boyun 
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eğdirin. Denizin balıklarının, hava kuşlarının ve yeryüzünde 
hareket eden her canlının üzerinde hakimiyet sahibidirler."   

 İnsanoğlu şu şekilde yaratıldı:  

 Tanrı'ya benziyor.  
         Tanrı gibi yürümek   

             Tanrı gibi konuşmak   
                                                                     ve bu dünyada hakimiyet sahibi olmak!  

Şeytan Senden Nefret Ediyor  

Kendini Şeytan'ın yerinde hayal et. Cennetteki en yüksek 
mevkilerden birinden dünya gezegenine sürüldü. Tanrı'ya 
karşı nefret kudurmuşken, kendini en yüce gibi yapmak 
isteyen bu kişi, Tanrı’nın insanı kendi suretinde yarattığı gibi 
dehşet içinde izlemiş olmalı. Sonra Tanrı onlara 
hükmettiğinin her şeyini verdi.   

Şeytan ne zaman bir erkek veya kadın görse, ona en büyük 
gazabının nesnesi olan Tanrı hatırlatılmalıdır. İnsanların 
Tanrı gibi göründüğünü ve davrandığını gördüğünde, nefreti 
yoğundur. Bu nefretin ifadesi çalmak, öldürmek ve yok 
etmektir.   

Havari John şöyle yazmış:   
Yuhanna 10:10a Hırsız çalmak, öldürmek ve yok etmek 
dışında gelmez.   

Şeytan, bizim Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcileri 
olduğumuzu bilir. Biz İsa'nın bedeniyiz ve onun en büyük 
arzusu bizi yenmek.   

 Adam'ı Şeytanın Kurbanı Olarak  

Kayıp, ölüm ve yıkım her zaman Şeytan'ın işidir. Adem ve 
Havva'nın çöküşünden sonraki dört bin yıl boyunca 
insanoğlu şeytanın esareti, esareti ve baskısı altında yaşadı.  

 Hakimiyet içinde yürümek için yaratılmış insanlar, 
sakat ve kördüler, yolların kenarında oturuyorlardı, 
yalvarıyorlardı.   

 Dik yürümek için yaratılmış bir kadın, sakattı ve acı ve 
umutsuzluk içinde eğildi.  

 Erkekler ve kadınlar tıpkı Tanrı'ya benzemek için 
yaratılmışlardı (O'nun suretinde), artık cüzzamla 
yenen yüzlerinin ve bedenlerinin özelliklerine 
sahiptiler.  

 İsa insanlığı hastalık, hastalık ve acı esaretinden, 
esaretinden ve baskısından kurtarmak için geldi.  
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Tanrı şeytanın zulmünden kurtulmamızı istiyor. Günah 
esaretinden kurtulduğumuz için bizi istiyor. Tanrı bizi iyi 
istiyor!   

   Hastalık ve hastalığın kaynağı şeytandır, Tanrı değil!  

  

  

  

  
İnceleme İçin SORULAR  

 

1. Şifanızı ve bakan şifanızı başkalarına almanız Tanrı için neden önemlidir?  
  
2. Tanrı, sevgili Baban olarak, kendi çocuğu olarak sana hastalık bular mı? Kutsal Yazıları 

kullanarak açıklayın.  
  
3. Eğer şeytan olsaydınız ve insanlara saldırarak Tanrı’ya karşı gazabınızı göstermek isteseydiniz, 

yapacağınız üç şeyi sırala.  
  
4. İsa bizi özgür bırakmaya geldi. Vücudunuzda hastalıkla yaşamaya devam etmek için herhangi 

bir neden düşünebiliyor musunuz?   
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Ders Iki 

 
   Kefaretimizde şifa 

 

Şeytan'ın Hristiyanlardan saklanmak için İsa'nın acı, ölüm ve 
dirilişte iyileşmemizi sağladığından daha fazla çabaladığı 
gerçeği yoktur! O'nun kurtuluşumuzu sağladığını anlıyoruz, 
ancak çoğu hala iyileşmenin belirli insanlar için Tanrı’nın 
egemen bir eylemi olduğuna veya önceki bir çağ için 
sağlandığına inanıyor.   

"Günahlarımız yüzünden yaralandı" gerçeğini kabul ettik, 
ancak "O'nun çizgilerine göre iyileştiğimiz" gerçeğini 
görmezden geldik. Her iki ifade de aynı ayette olmasına 
rağmen.  

Yeşaya 53:5 Günahlarımız yüzünden yaralandı, günahlarımız 
yüzünden yaralandı; Huzurumuz için azap O'nun üzerineydi 
ve O'nun çizgileriyle iyileştik.  

Tanrı’nın bizimle bir antlaşması var ve bu antlaşma şifayı da 
içeriyor!  

TANRı ILE ANTLAŞMALAR  

 

Tipolojinin veya Tanrı Sözündeki sembolik anlamların 
incelenmesi, bize Tanrı’nın planı hakkında zengin içgörürler 
verir. Eski Ahit'in tipolojisi, İsa Mesih'in Yeni Ahit'te yerine 
getirilmiş kişi ve çalışmalarını ortaya koymaktadır. 
Kızıldeniz'i geçen İsrail oğulları tarafından Mısır'dan 
kurtarılması, günah esaretinden kurtuluşumuzun bir türüdür.  

Anlaşma   

 Bir antlaşma, iki grup veya kişi arasında veya Tanrı ile 
halkı arasındaki bu çalışmada ciddi bir bağlılık vaadi ve 
bağlayıcı bir anlaşmadır.   

İsrail Kızıldeniz'i geçtikten hemen sonra, Tanrı şifa 
antlaşmasını yaptı ve kendisini Şifacı olarak gösterdi.  

Göç 15:26 Ve şöyle dedi: "Eğer YEHOVA'nin sesine 
dikkatlice kulak verirseniz ve O'nun katında doğru olanı 
yaparsanız, O'nun emirlerine kulak verirseniz ve O'nun bütün 
tüzüklerini korursanız, Mısırlılara getirdiğim hastalıkların 
hiçbirini üzerinize koymam. Çünkü ben seni iyileştiren 
Yehovayim 

İbranice adı, Yehova-Rapha, anlam kullanıldı, ben Sizin 
Rabbiyim, ya da sizi iyileştiren Tanrı'yım.   
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Tanrı’nın Antlaşma İsimleri   

Yehova, Tanrı’nın kurtarıcı adıdır ve şu anlama gelir: 
Kendini Ortaya Çıkaran Kendi Var Olan.  

Yehova'nın, O'nun antlaşma halkının her ihtiyacını 
karşıladığını ortaya çıkaran yedi bileşik kurtarıcı adı vardır.  

Yehova-şammah    

                                Tanrı orada.  

Ezekiel 48:35b ... Ve o günden itibaren şehrin adı şu 
olacaktır: YEHOVA  Oradadır. 

      Yehova-Şalom   

                                Tanrı Barıştır.  

Yargıçlar 6:23,24a Sonra YEHOVA  ona dedi ki, "Selam 
size; Korkmayın, ölmeyeceksiniz." 

Böylece Gideon orada YEHOVA'ye bir sunak inşa etti ve ona 
Yehovad-Shalom (Barış) adını yaptı.   

Yehova-raah    

                                Tanrı benim çobanımdır.  

Mezmur 23:1 YEHOVA  benim çobanımdır; İstemeyeceğim.   

      Yehova-Cih   

                                    Tanrı’nın sağlayacağı .  

Yaratılış 22:13,14 Sonra İbrahim gözlerini kaldırdı ve baktı 
ve arkasında boynuzlarından çalılıklara takılan bir koç vardı. 
İbrahim gidip koçu aldı ve oğlu yerine yanmış bir adak için 
teklif etti. İbrahim de mekanın adını, "Rab-Âde-Provide" 
diye seslendi. Bu güne kadar söylendiği gibi, "YEHOVA 
Dağı'nda sağlanacaktır."   

      Yehova-Nissi   

                                                             Tanrı Bizim Sancağımızdır, Galip'tir, Ya da Kaptan'dır.  

Göç 17:12,13,15 Ama Musa'nın elleri ağırlaştı; Bunun 
üzerine bir taş alıp altına koydular. Harun ve Hur, biri bir 
tarafta, diğeri diğer tarafta ellerini desteklediler. Ve elleri 
güneşin batasına kadar sabitti. Joshua, Amalek ve halkını 
kılıcın ucuyla yendi.   

Musa bir sunak yaptı ve adını "Yehova-IsMy-Banner" olarak 
adlandırdı. 
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       Yehova-Tsidkenu   

                                   Tanrı'ya doğruluğumuzu .  
Yeremya 23:6 Onun günlerinde Yahuda kurtulacak ve İsrail 
güvenle kalacak; şimdi O çağrılacak O'nun adıdır: THE  
YEHOVA  OUR  RIGHTEOUSNESS. 

  Yehova-Rapha   

                                                              Ben sizin hekiminizim, ya da sizi iyileştiren Tanrı'yım.  

Göç 15:26b Çünkü ben seni iyileştiren YEHOVA'yim.    

Tanrı’nın bu antlaşmayı nerede iptal ettiğini hiçbir yerde 
göreceğiz. Hiçbir yerde "Ben Senin Rabbindim" ya da 
"Onları İyileştiren Tanrı'ydım" olduğunu bulamıyorsun. 
Hiçbir yerde Tanrı,” Ben Sizi hasta eden Tanrı'nız Benim" 
demez.   

Tanrı asla değişmez. O dün, bugün ve sonsuza kadar aynıdır 
ve O hala bizim Şifacımızdır!  

Mutabakat Şifa Sözü   

Yehova-Rapha, Tanrı’nın halkına şifa sağlama vaadinin bir 
vahyidir.  

Davud'a göre, Yehova Rapha olarak Tanrı’nın vahiyleri 
İsrailliler tarafından o kadar kabul edildi ve inanıldı ki, tüm 
insanlar sağlığından zevk aldı.   

Mezmur 105:37b (KJV) Kabileleri arasında tek bir zayıf 
insan yoktu.   

İsrail günah işlediğinde ve sağlıkları etkilendiğinde, tövbe 
ettiler, Levilitik fedakarlıklar yapıldı ve Tanrı herkese 
Yehova-Rapha olmaya devam etti. Bugün, İsa Mesih 
aracılığıyla kefaret ve kefaret müjdesini verirken, hastalar 
için de aynı söze sahibiz.  

İŞEYA RAPORU – İYILEŞTIRICI BIR Kurtarıcı  

 

Yüzlerce yıl boyunca, inançsız İbrani alimler Yeşaya elli üç 
‘ün orijinal Yahudi Kutsal Kitaplarında yer almadığını 
kanıtlamaya çalıştılar. Ancak parşömenler 1947'de Kuran da 
keşfedildiğinde, Yeşaya kitabı baştan sona tamamlanan tek 
parşömendi. Elli üçüncü bölümde bulunan İsa'nın tam 
kehanetini içeriyordu. Kim inanır ki?  

İşeya şöyle yazmış:  
Yeşaya 53:1a ... Raporumuza kim inandı?   

 "Raporumuza kim inandı?" Bu raporu incelerken, bir 
seçeneğimiz var. Rapora inanabilir ve tüm avantajlarını elde 
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edebiliriz veya rapordan şüphe edebilir ve faydalar olmadan 
yapabiliriz.   

Tanrı ne kadar güçlü?  

Yeşaya 53:1b ... ve YEHOVA'nin kolu kime açıklandı? 

Rapora inananlar, YEHOVA'nin kolunun ortaya çıktığı 
kişiler olacak. Yehova’nın kolu  O'nun kudretli gücüne atıfta 
bulunur.   

Kendimize şu soruyu sormalıyız: "Tanrım ne kadar güçlü?"  

Yeşaya bizim için Tanrı’nın gücünü tarif etti.  

Yeşaya 45:12 Yeryüzünü yarattım ve üzerinde insan 
yarattım. Gökleri uzatan ellerim ve onların bütün 
ordularıydım.  

Daha sonra, Yeşaya Tanrı’nın eli ve kulağı hakkında yazdı.  

Yeşaya 59:1 Bakın, Tanrı’nın eli kısaltılmamıştır, 
kurtaramaz; O'nun kulağı da ağırdır ki işitemez.   

Tanrı çok güçlüdür! Kollarından ve ellerinden gökleri uzattı. 
İsa, Tanrı bedenen ortaya çıkardı, ellerine uzandı ve hastaları 
iyileştirdi. Kolu açığa çıktı ve bugün kurtaramayacağı ve 
iyileştiremeyeceği eli kısaltılmış değil.   

Vahiy  

İnananlar bu raporun tüm vahye tini alacaklardır. Tanrı’nın 
Şifa rızkının, İsa'nın onlar adına yaptığı kurtuluşun rızkı 
kadar, kurtuluşun da bir parçası olduğunu anlayacaklardır.  

Bu içsel anlayış doğaüstü vahiy ile gelir - Tanrı’nın 
ruhlarımızdaki gerçeğinin ani bir farkındalığı. Vahiy, 
zekamızın muhakeme gücünden gelmez. "Açığa çıktı" 
kelimesine dikkat edin.   

Yeşaya 53:1b ... YEHOVA'nin kolu kime açıklandı? 

"Logos", Yazılı Tanrı Sözünün Yunancası kelimesidir. Tanrı, 
Sözünün belli bir kısmının vahyini bize getirdiğinde, rhema 
olur. "Rhema", Kutsal Ruh tarafından ruhlarımıza söylenen 
Tanrı’nın kişisel kelimesi veya vahiy için Yunanca bir 
kelimedir.  

Çoğu zaman Tanrı Sözünün üzerine okurken veya 
meditasyon yaparken, "ışık yanacak", bir gerçek aniden 
anlayışımıza sıçrayacak. "Vay canına! Tanrı İncil'ime yeni 
bir ayet koydu! Aradığım cevap bu. Daha önce hiç böyle 
görmemiştim!"  

Tanrı az önce ruhlarımıza bir gerçeği açıkladı. Logos bizim 
için kişisel bir kargaşa haline geldi. O anda, inanç ruhlarımıza 
sıçrar ve bu inanç İsa'nın zaten sağladığı şifaya ulaşmamızı 
ve almamızı sağlar.  
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Romalılar 10:17 O zaman iman, Tanrı’nın sözüyle (rhema) 
duyarak ve duyarak gelir.   

İşeya'ın raporuna dönersek,  
Yeşaya 53:3-7 O, insanlar tarafından hor görülür ve 
reddedilir, kederli bir adam ve kederle tanışır. Biz de 
yüzümüzü O'ndan sakladık. Hor görüldü ve biz O'na saygı 
vermedik.  

Elbette öyledir.  

Şüphe yok ki O, bizim kederlerimizi diriltmiş, kederlerimizi 
taşımıştır. Biz O'na saygı gösterdik, Tanrı’nın üzüntüsüne ve 
üzüldük. Ama günahlarımız yüzünden yaralandı, 
günahlarımız yüzünden yaralandı; Huzurumuz için azap 
O'nun üzerineydi ve O'nun çizgileriyle iyileştik.   

Dördüncü ayet "elbette" kelimesiyle başlar. Kesinlikle ne 
anlama geliyor? Webster Sözlüğü ‘ne göre, anlamı:   

                                     güvence veya güvenle ,  
       Tereddütsüz bir şekilde ,  

                                  şüphesiz,  

                                  tartışmasız,  

 kesinlikle,  
 yoğun bir inanç olarak kullanılır.  

İsa'nın Acısı   

Kutsal Kitap'ın Güçlendirilmiş Hali bize bu pasajı daha iyi 
anlamamızı sağlar.   

Yeşaya 53:4,5 (Amplified) Elbette üzüntülerimizi – hastalık, 
zayıflık ve sıkıntı – taşıdı ve üzüntülerimizi ve acılarımızı 
[ceza] taşıdı. Biz O'nu cahilce, Tanrı’nın üzüntüsüne, 
fitnesine ve musallattı. Ama günahlarımız yüzünden 
yaralandı, suçumuz ve günahlarımız yüzünden yaralandı; 
Bizim için huzur ve esenlik elde etmek için gereken azap 
O'nun üzerindeydi ve O'nu yaralayan çizgilerle iyileştik ve 
bir bütün haline getirildik.  

Yeşaya şöyle yazmış: "Şüphesiz, hastalığımızı, zayıflığımızı 
ve sıkıntımızı taşımış, üzüntülerimizi ve acılarımızı 
taşımıştır." Bu birkaç ayet bize güven ve güvence getiriyor. 
İsa'nın günahlarımızı taşımamız gerekmesin diye sıktığı gibi, 
hastalıklarımızı, hastalıklarımızı ve acılarımızı da sıktı, 
böylece onları daha fazla taşımak zorunda kalmayacağız.  

Yeşaya'nın raporu nedir? İsa ne için acı çekti?  
 Kederlerimiz – hastalık, zayıflık, sıkıntı   

                                 Acılarımız – acı   
                                 günahlarımız  
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 Suçluluk ve günahlarımız  
                                 Huzur ve refahımız  

            Şifamızı ve bütünleşmemizi  

Cesurca diyebiliriz ki, "Elbette, O'nun vücudunda sıktığı 
çizgilerden, iyileştik!"  

Artık onlara katlanmak zorunda kalmamak için günahlarımızı 
ortadan kaldırdığını bildiğimiz gibi, hastalığımızı, 
hastalığımızı ve acımızı da uzak tutacağını bileceğiz.  

İsa Bizim Yedeğimiz  

Rab İsa'nın bizim adımıza yaptığı kurtarıcı çalışmada, O 
bizim yedeğimiz oldu. Yerimizi aldı. Vekilimiz olarak, O 
sadece günahlarımızı değil, aynı zamanda günahın 
sonuçlarını da sıktı.   

1 Petrus 2:24 Kim Kendi günahlarımızı ağaçta kendi 
bedeninde sıktı ki, biz, günahlara öldükten sonra, doğruluk 
için yaşayabiliriz – çizgilerinize göre iyileşmişsiniz.  

İsa çarmıha gerilmeden önce, o musibet edildi.  

Matta 27:26b ... İsa'yı belaya bulaştırdığı zaman, O'nu 
çarmıha gerilmesi için teslim etti.  

O'nun sırtından et parçalara ayrılırken sıktığı musibetin 
acısıyla, O bizim vekilimiz oldu. Hastalık ve hastalık acısını 
taşıyordu.  

Bizim adımıza yaptığı kurtarıcı çalışmalar sadece 
günahımızın cezasını ödemedi, aynı zamanda bizi günahın 
fiziksel sonuçlarına katlanmak zorunda kalmaktan kurtardı.  

şifa – Kefaretin Bir Parçası   

              Kefaretin tam vahiy her ikisini de sağlar:  
 Kurtarıcımız olarak İsa'ya olan inançla sonsuz 

kurtuluş.  

 Şifacımız olarak İsa'ya olan inançla bedenlerimizin 
iyileşmesidir.  

Hristiyanlar için iyileşmenin Tanrı’nın düşmüş insanlığı 
kurtarmasının bir parçası olduğunu fark etmek önemlidir. İsa 
dünyaya gelip günahlarımızın bedelini ödediğinde, şifamızın 
bedelini de ödedi. Tanrı’nın amacı, insanlığın zihinsel, 
fiziksel ve duygusal olarak tam sağlığın tadını çıkarmaktır.  

Bu hükümlerden tam olarak yararlanılmamız için, bunların 
farkında olmalı ve Bunları Tanrı’nın Sözüne inanarak 
almalıyız.  
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İNANCA Karşı DUYGULAR  

 

Duygulara Bağımlılık  

İyileşmenin önündeki en büyük engellerden biri duygulara 
bağımlılıktır. Birinin iyileştiğini görmek inancımızı serbest 
bıraksa da, şifa için inancın temeli Tanrı Sözü olmalıdır. 
Kelimenin ne yazdığını bilmeliyiz!   

   İşeya'a geri dönüyoruz.  
Yeşaya 53:1b Raporumuza kim inandı?  

Bu hepimizin kendi adına cevaplaması gereken bir soru. 
Tanrı’nın Sözüne inanıyor muyum?   

 Yapmam gereken bir seçim var.   
 Doktorun raporuna inanacak mıyım? Tanrı’nın 

raporuna inanacak mıyım?   

 Geleneklerime inanacağım? Tanrı’nın ruhuma 
söylediklerine ve açığa çıkardığına inanacak mıyım?   

Tanrı'dan bir rhema sözü aldığımızda, inanç ruhlarımıza 
yaylar. Doktor raporu ne olursa olsun, geleneklerimiz, 
duygularımız veya geçmişteki deneyimlerimiz, inanç geldi ve 
inanç Tanrı’nın raporuna inanıyor.  

Aşağıdaki karşılaştırmada, duygulara olan inanç ile Tanrı 
Sözüne olan inanç arasındaki farkı grafiksel olarak 
görebilirsiniz.  

İnanç yoluyla şifa  

İyileşmek inançtan geçer. Öğrendikçe, inandıkça ve sonra 
Tanrı Sözüne göre hareket ettikçe iyileşiriz.   

Paul şöyle yazmış:  
Romalılar 3:3,4a Ya bazıları inanmadıysa? İnkarları, 
Tanrı’nın sadakatini etkilemeden mi yapacak?   
Kesinlikle hayır! Çünkü Tanrı doğru olsun, her insan 
yalancıdır.  

Tanrı sadıktır. O, O'nun şifa sözünü yerine getirmeye 
hazırdır. Şifamızı almak için tek yapmamız gereken 
inanmak!  

 "O'nun yaralarıyla iyileştik!"  

 "O'nun yaralarıyla iyileştik!"  

Tanrı öyle dediği için kurtuldum!   

"Bazen kendimi kurtarılmış hissetmiyorum – ama öyle 
olduğumu biliyorum çünkü Tanrı’nın mesajına inanıyorum."  
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1 Yuhanna 5:13a Tanrı’nın Oğlu adına inananlara yazdığım 
bu şeyler, sonsuz bir yaşama sahip olduğunuzu bilmenizi 
sağlayabilir.   

 Tanrı öyle dediği için iyileştim!  

"Bazen iyileşmiş hissetmiyorum - ama Tanrı’nın mesajına 
inandığım için iyileştiğimi biliyorum."  

Yeşaya 53:5 Ama bizim günahlarımız yüzünden yaralandı, 
günahlarımız yüzünden yaralandı; Huzurumuz için azap 
O'nun üzerineydi ve O'nun çizgileriyle iyileştik.   

Ne hissedersek hissederek, ne görürsek görelim, hakkımız 
olanı inançla almalıyız. Başkalarının inançsızlığının şifamızı 
çalmasına izin vermemeliyiz.  

Bazıları soruyor,  
 "Eğer Tanrı’nın iyileşmesi istiyorsa, neden tüm 

insanlar iyileşmedi?"   

Şunu da sorabiliriz:  
 "Eğer Tanrı’nın  herkes için kurtarılacaksa, neden 

tüm insanlar kurtarılmıyor?"   

Her iki sorunun da cevabı,   

                inanmaları gerektiğidir.   

Kurtuluşa Tanrı’nın Sözüne inanarak kavuşacağız. Tanrı’nın 
Sözüne iman erek şifa da alırız.  

HAVARILAR İnandı – KEFARETIN İyileşen KISMI  

 

Havarilerin, hastaları iyileştirip ilham verici raporlarını 
yazdıklarında iyileşmenin kefaretlerinin bir parçası olduğuna 
inandıkları açıkça anlaşılıyor.  

Matta İnandı   

Matta, Tanrı’nın raporunun İşeya tarafından kehanet 
edildiğine inanıyordu.  

Matta 8:16,17 Akşam olduğunda, şeytana sahip olan birçok 
kişi O'na getirdiler. Peygamber Yeşaya'nın söylediği şeyin 
yerine getirilebileceğine dair bir sözle ruhları dışarı attı ve 
hasta olan herkese şifa verdi: "Kendisi revirlerimizi aldı ve 
hastalıklarımızı sıktı" dedi.   

Yeşaya 53:4 ancak İsa'nın hepsini iyileştirme çalışmasıyla 
yerine getirilebilir ve "hepimiz" bugün her birimizin dahil 
olduğunu içerir.  
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Petrus İnandı   

Petrus, Tanrı’nın raporunun İşeya tarafından kehanet 
edildiğine inanıyordu.  

1 Petrus 2:24 Kim kendisi kendi vücudundaki günahlarımızı 
ağaçta sıktı, günahlar için öldük, doğruluk için yaşayabiliriz; 
Kimin çizgilerine göre iyileştin.   

Petrus, İsa'nın bu dünyadan ayrılmasını takip eden ilk kişiyi 
iyileştirdiğinde Tanrı’nın raporuna inanıyordu.  

Elçilerin yerine 3:6 Sonra Petrus dedi ki, "Gümüş ve altın 
bende yok, ama elimde olan şey size: Nasıralı İsa Mesihi 
adına, ayağa kalkın ve yürüyün."   

Tıpkı ezik adam gibi, biz de Tanrı’nın Sözünün doğru 
olduğuna inanmalıyız.  

Tanrı’nın Sözü  

 Daha Emin  

Petrus sadece Tanrı’nın mesajına inanmıyor, Tanrı’nın 
Sözünün deneyimleyebileceği veya hissedebileceği her 
şeyden daha emin olduğunu biliyordu.  

2 Petrus 1:19a Biz de peygamberlik kelime daha emin 
yapılmış var ...  

 Sonsuza Dek Devam Eder  

Petrus, Tanrı’nın Sözünün yaşadığını ve kalıcı olduğunu 
biliyordu. Şu anda hayatımızda canlı ve geçerli.  

1 Petrus 1:23 Yeniden doğmuş olmak, bozulmuş tohumdan 
değil, bozulmaz, sonsuza dek yaşayan ve devam eden 
Tanrı’nın sözüyle.  

İnanıyorum ki   

                          Kelime'den görmemiz çok açık:  
 1 Petrus 2:24'e göre iyileşseydik,  

 Yeşaya 53:5'e göre iyileşirsek, 

 o zaman iyileşirim!  

Tek gereken Tanrı’nın raporuna inanmak! Geleneklerim, dini 
liderlerim, görünüşüm ya da hissettiklerim bana farklı anlatsa 
bile!  

 şifamı inançla almalıyım.   
 konuşmaya ve inancımı harekete geçmeye 
başlamalıyım!  
 İnancım inşa edilirken, bu inancı aktif olarak serbest 

bırakacağım, inancımı cesurca harekete geçmeye 
başlayacağım ve iyileşmemi alacağım.  
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 Topal adam gibi, semptomlarım da yavaş ya da anında 
kaybolacak. Ben de yürüyeceğim, zıplayacağım ve 
Tanrı'yı öveceğim.  

İnanacak mısın?  

  İşeya'ın raporuna inanacak mısın?  

Şimdi Tanrı'dan alma zamanı. İyileşmenin tezahür ini hemen 
şimdi alabilirsiniz!   

Tanrı’nın isimlerinden birinden gördük–Yehova Rapha, 
bizim adımıza İsa'nın acısından, Yeşaya'nın kehanetinden ve 
havarilerin tanıklığından şifanın Tanrı’nın yaşam planımızın 
önemli bir parçası olduğunu gördük.   

 Vücudumuzun ne hissettiğine bakılmaksızın, Tanrı Sözü                                      
şöyle bildirir: "O'nun çizgileriyle iyileştik!"  

Bu vahiy ruhunuza sıçradık anda, iyileşmenizin tezahür ini 
alacağına olan inanç gelecektir. Cesurca ilan edin, "O'nun 
çizgilerine göre iyileştim!" Cesur beklenti ile vücudunuzu 
kontrol etmeye başlayın. Daha önce yapamadığını yap. Cesur 
bir inanç eylemine geçin ve iyileşmenizin tezahürü için 
Tanrı'ya şükretmeye başlayın!  

Not: Bu derste öğretilen vahiy, vücudumuzdaki semptomlardan 
bağımsız olarak - Tanrı’nın Sözü neredeyse iki bin yıl önce 
iyileştiğimizi söyler. Şimdi ya da gelecekte bir zamanda 
iyileşmek yerine, gerçek şu ki iyileşmemiz artık vücudumuzda 
kendini gösteriyor. Bu çalışmada, "iyileşmemizin tezahürü" 
kelimelerinin kullanılmasıyla bu gerçeğe atıfta bulunuyoruz.  

Tezahür " açıkça görme ve anlama veya ortaya" olarak 
tanımlanabilir.  

İnceleme İçİn SORULAR  

 

1. Tanrı’nın kavmiyle şifa konusunda ne gibi bir sözü var? Bu neden önemli?  
  
  
  
2. Yeşaya 53 'te bulunan iyileşmenin vahyini kendi kelimelerinizle açıklayın.  
  
  
  
3. Eğer vücudunuzdaki belirtiler, Tanrı Sözünde bulunduğu gibi gerçeğin açığa çıkmasına 

katılmazsa, Tanrı’nın size nasıl bir harekette bulunacağına inanıyorsunuz? 
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Ders Üç   
 

İsa – Örneğimiz   
 

Bir Erkek Olarak Geldi  

İsa'nın dünyaya geldiğinde Tanrı’nın haklarını geçici olarak 
bir kenara bırakacağını anlamak önemlidir. O, İnanoğlu’nun 
Oğlu olan Son Adem olarak geldi. İsa, tıpkı inananların 
bugün işletecekleri gibi Kutsal Ruh ‘un armağanlarıyla 
faaliyet göstermektedir.   

Havari Pavlus, İsa'nın bir erkek olarak geldiğini yazdı.   

Filipinler 2:7 Ama kendini hiç üne sahip değildi, hizmetçi 
şeklini aldı ve erkekler gibi geldi.  

İsa’nın İlk İki Mucizesi  

 

Suyu Şaraba Dönüştürmek  

            Ne derse de, yap!  

İsa'nın gerçekleştirdiği ilk mucize, evlilik şöleninde suyu 
şaraba dönüştürmekti. İsa'nın annesi Meryem, O'na 
şaraplarının tükendiğini söyledikten sonra, hizmetçilere çok 
önemli sözler söyledi,  

Yuhanna 2:5b Size ne derse yapın.  

İsa'nın hayatımızdaki mucizelerini yaşamak için, Tanrı’nın 
sesine kulak vermeli ve kulağa ne kadar aptalca gelse de itaat 
etmek için hızlı olmalıyız. "O ne derse desin, yap!" Bu, 
Kutsal Ruh ‘un bizim aracılığımızda çalışmasını sağlar.   

Kullar İsa'ya itaat ettiler; kavanozları suyla doldurdular. Suyu 
çekip bayramın efendisine götürerek O'na itaat etmeye devam 
ettiler. Üstat tadına bakınca dedi ki: "Şimdiye kadar iyi şarabı 
sakladın."  

İsa onlara suyu çekmelerini ve onu, suyu bayramın efendisine 
götürmelerini söylediğinde şüphe etmek onlar için ne kadar 
kolay olurdu. Kullar sadece O'na itaat etmeye başlamadılar, 
zor olduğunda da bunu yapmaya devam ettiler!   

Hayatımızda mucizeler yaşamak için şunu söylemeliyiz:  
"O bana ne derse onu yapacağım!"  
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Soylunun Oğluna Şifa  

 Şifa İsa'nın ikinci mucizesiydi!  

Bir asilzade İsa'nın düğünde yaptığı mucizeyi duydu ve 
işitme inanç getirdi. Bu inancın bir sonucu olarak, ölmekte 
olan oğlu yaşadı.   

Yuhanna 4:46-51 Böylece İsa, su şarabını yaptığı Celileli 
Cana'ya tekrar geldi. Capernaum'da oğlu hasta olan bir 
asilzade vardı. İsa'nın Yahudiye'den Celile'ye geldiğini 
duyunca, O'na gitti ve ölüm noktasında olduğu için aşağı inip 
oğlunu iyileştirmesi için yalvardı.   

Bunun üzerine İsa ona dedi ki: "Eğer ayetler ve mucizeler 
görmediyseniz, asla inanmayacaksınız."  

Soylu, O'na dedi ki: "Efendim, çocuğum ölmeden aşağı in!"   

İsa ona dedi ki: "Kendi yoluna git. Oğlun yaşıyor."  

Böylece adam İsa'nın onunla konuştuğu sözüne inandı ve 
kendi yoluna gitti. Ve şimdi batarken, hizmetçileri onunla 
karşılaştılar ve ona dediler ki, "Oğlun yaşıyor!"   

Adam İsa'yı oğlunu kendi yöntemiyle iyileştirmesi için ikna 
etme konusunda başarısız oldu. O'na gelip oğlunu 
iyileştirmesi için yalvardı. Bunun yerine, adam İsa'nın 
konuştuğu kelimeye inandığında iyileşme mucizesini aldı!  

Birçoğu mucizeler yaşayamadı çünkü İsa'yı kendi yollarıyla 
yapmaya ikna etmeye çalıştılar. Bir kimse, Tanrı’ya ve 
Sözüne iman etmek yerine belli bir şekilde kendileri için dua 
ederse iyileşeceğine inanırlar.  

Kullar ve asilzade gibi, biz de İsa'nın sesine kulak verirsek, 
O'nun söylediği söze inanırsak ve O'nun bize ne derse ona 
itaat edersek mucizeler yaşayabiliriz.  

İSA KENDIME GELDI  

 

Liberty'de ayarlayın!   

İsa, Kutsal Ruh tarafından esirlere kurtuluş vaaz etmek ve 
ezilenleri özgürlüğe teslim etmek için kutsandı. Hastalık ve 
hastalık esareti de dahil olmak üzere tüm esaretler asla 
Tanrı’nın iradesi olamazdı, çünkü Kutsal Ruh ‘un kutsanması 
iyileşmek ve özgürleşmekti.  

Luka 4:18 Tanrı’nın Ruhu Benim Üzerimdedir, çünkü O beni 
kutsamıştır – müjdeyi fakirlere vaaz etmek için. Beni, esirlere 
kurtuluşu öğütlemeyi ve görme yetisini körlere geri vermemi, 
ezilenleri hürriyetine teslim etmem için gönderdi.  
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Her Boyunduruk Kır  

Yeşaya, İsa'nın bakanlığına, O'nun mazlumları serbest 
bırakmaya hazırlayacağını kehanet etti.  

Yeşaya 58:6 Seçtiğim oruç bu değil mi:   
 --kötülük bağlarını kaybetmek,  
 – ağır yükleri geri almak,    
 --Mazlumların erbest bırakılmış olması 
ve    her boyunduruğu kırman mı?   

Şeytanın Eserlerini Yok Et  

John'a göre İsa'nın gelmesinin sebebi,  

1 Yuhanna 3:8b ... Şeytanın işlerini yok edebilir.   

Dolu Dolu Bir Hayat Verin  

İsa, şeytanın işini yok ederek, O'nun halkına bol ömür sağlar. 
İsa dedi ki,  

Yuhanna 10:10b geldim, hayatları olabilir ve daha bol sahip 
olabilirler.   

Hepsini İyileştir  

İsa'nın şifa nezlesine yapılan kutsal kitap vurgusu, O'nun 
kendisine gelen her şeyi iyileştirdiğidir.   

Kutsal Kitap'ta kurtuluş ve iyileşmeyi tanımlayan bazı 
terimler vardır. Kimin iyileşeceğini açıklayan terimler, kimin 
yeniden doğacağını açıklayan terimlere benzer.   

 Kurtuluş için:     Şifa için:   

* Hepsi        * Hepsi   

* Kim       olursa olsun *  

 şifanın herkes için olduğunu gösteren Kutsal Yazılar 
vardır. Bunları okurken, terimlere her şeye vurgu yap.   

 Her   

Matta 9:35 Ve İsa tüm şehirleri ve köyleri dolaştı, 
sinagoglarında ders verdi, krallığın müjdesini vaaz etti ve 
insanlar arasındaki her hastalığı ve her hastalığı 
iyileştiriyordu.   

 Kadar Çok   

Matta 14:36 Ve O'na yalvardılar ki, onlar sadece O'nun 
elbisesinin etek ucuna dokunabilirler. Ve dokunuldukça çok 
iyi yapılmıştı.  
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 Tümü   

Matta 12:15 Fakat İsa bunu tanıyınca oradan çekildi; O'na 
büyük kalabalıklar uydu ve hepsini iyileştirdi.   

 Tümü   

Matta 8:16 Akşam olduğunda, şeytana sahip olan birçok kişi 
O'na getirdiler. Ve ruhları bir kelimeyle attı ve hasta olan 
herkese şifa verdi ...   

 Tümü   

Luka 6:19 Ve tüm kalabalık O'na dokunmaya çalıştı, çünkü 
O'ndan güç gitti ve hepsini iyileştirdi.   

 Tümü   

Elçilerin işleri 10:38 ... Tanrı’nın Nasıralı İsa'yı Kutsal Ruhla 
ve güçle nasıl kutsadığını, şeytan tarafından ezilen herkese 
iyilik yapmaya ve iyileştirmeye devam ettiğini, çünkü 
Tanrı’nın O'nun yanında olduğunu.   

Hiç değişmemiş!  

İbraniler kitabının yazarı İsa'nın değişmediğini yazdı; Bugün 
hala aynı.   

İbraniler 13:8 İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza kadar aynıdır.  

Eğer O bu yeryüzünde iken iyileştiyse, bugün de şifa 
bulacaktır! O'na imanla gelen herkes şifasını alabilir.   

İSA BÜYÜK KOMISYON VERDİ  

 

Son Talimatlar  

İsa cennete yükselmeden hemen önce bize son talimatlarını 
verdi. Biz buna Büyük Komisyon diyoruz.   

Markos, İsa'nın bu önemli son sözlerini O'nun inananlarına 
kaydeder.   

Markos 16:15-19 Ve onlara dedi ki, "Bütün dünyaya git ve 
müjdeyi her yaratığa vaaz et. İnanan ve vaftiz edilen 
kurtulacaktır. İnanmayan kınanacak. Bu ayetler, inananlara: 
"Benim adıma şeytanları meydana getirecekler. Onlar yeni 
dillerle konuşurlar. Yılanları ele alacaklardır. Eğer ölümcül 
bir şey içerlerse, bu onlara hiçbir zarar vermez. Hastalara el 
sürerler ve iyileşirler."   

Sonra, Tanrı onlarla konuştuktan sonra, cennete sokuldu ve 
Tanrı’nın sağına oturdu.  

Bu harika bir öneri değil , bu bir emirdir! 
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İsa, Örneğimiz  

Pek çok kişi, İsa'nın şifa ve mucize bakanlığı söz konusu 
olduğunda örneğimiz olduğuna inanmakta güçlük çekiyor. 
Tüm bu doğaüstü tezahürlerin sebebinin Tanrı’nın Oğlu 
olarak O'nun gücü olduğunu ima ediyorlar. Bu doğru değil.  

İsa bizim örneğimiz olmak için eşsiz bir niteliğe sahipti çünkü 
Tanrı’nın Oğlu olarak haklarını geçici olarak bir kenara 
bıraktı ve bu dünyaya bir insan olarak, Son Adem olarak 
yaşamak ve papazlık yapmak için geldi. O hala gerçek Tanrı 
olmasına rağmen, bu dünyada İnsanoğlu olarak yaşadı ve 
papazlık yaptı.  

Ürdün Nehri'nde vaftiz edildiğinde Kutsal Ruh O'nun üzerine 
gelene kadar hayatında hiçbir mucize kaydedilmedi. 
Bakanlığı, kutsal ruhun doğaüstü armağanlarının 
işletilmesiyle ve iktidarda yapıldı, tıpkı ruh vaftiz edilmiş 
inananlar olarak yaşayacağımız ve bakan olduğumuz gibi.  

Kutsal ruh tarafından kutsanmış   

İsa, Kutsal Ruh ‘un O'nu kutsadığını söyledi.  

Luka 4:18,19 "Tanrı’nın Ruhu Benim Üzerimde, çünkü O 
beni fakirlere müjdeyi vaaz etmem için kutsadı. Beni, kırık 
kalplileri iyileştirmeye, esirlere teslim olmayı ve körlere 
görme yetisini geri kılmayı, ezilenleri hürriyetine teslim 
etmeyi, Rab ‘bin makbedilen yılını vaaz etmeyi gönderdi."  

  Üç Ana Alan  

                                İsa'nın bakanlığı da dahil,  

 Öğretimi  
                                   Vaaz  
                                   şifa ve kurtuluş  

Matta 9:35 Ve İsa tüm şehirlere ve köylere gitti, - 
sinagoglarında ders verdi, - krallığın müjdesini vaaz etti ve - 
insanlar arasındaki her hastalığı ve her hastalığı iyileştiriyor.  

 Sınırlı  

İsa'nın bakanlığı bir köyle ya da her seferinde bir şehirle 
sınırlıydı. O'nun her şehirdeki çoklukların ihtiyaçlarına 
ulaşması mümkün değildi. Havarilere, hasat için işçi olarak 
gönderilmesi için dua etmeleri talimatını verdi.   

Matta 9:36-38 Fakat O, çoklukları görünce, onlara şefkatle 
hareket etti, çünkü onlar yorgun ve dağınıktılar, koyunların 
çobanı olmaması gibi. Sonra Onun havarilerine dedi ki: 
"Hasat gerçekten çok fazladır, fakat işçiler azdır. Bu yüzden 
hasattın Rabbine dua et.  
O'nun hasadına işçiler gönderin."   
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İSA BAŞKALARINA GÖREV VERDI  

 

Müritler   

İsa'nın doğaüstü bakanlığı, O'nun on iki havariyi 
görevlendirmesi ile çoğaltıldı. Onlara gösterdiği bakanlığın 
aynısını yapacaklardı.  

Matta 10:1,7,8 Ve on iki havarisini O'na çağırdığında, onlara 
temiz olmayan ruhlar üzerinde güç verdi, onları dışarı attı, her 
türlü hastalığı ve her türlü hastalığı iyileştirmeyi.   

Ve giderken, "Cennetin krallığı elinizin altında" diyerek vaaz 
ver. Hastaları iyileştir, cüzzamlıları temizle, ölüleri dirilt, 
iblisleri dışarı at. Özgürce aldınız, özgürce verin.  

                                                              Yeni görevlendirilen müritler:  

 Vaaz,  
          Hastaları iyileştir,  

             Cüzzamlıları temizleyin.  
                                   Ölüleri dirilt.  

       şeytanları dışarı at.  

Bunu özgürce ve İsa'nın yaptığı gibi sevgi ve şefkatle 
yapacaklardı. Bakanlıkları İsa'nın bakanlığı gibi olmaktı.   

Yetmiş   

On iki kişi görevlendirildikten ve deneyimlendikten sonra, 
İsa yetmiş gönderdi.   

Luka 10:1,9 Bunlardan sonra Rab yetmiş kişiyi de 
görevlendirdi ve O'nun yüzünün önünden önce ikişer ikişer 
O'nun gitmek üzere olduğu her şehre ve yere gönderdi.   

Orada bulunan hastaları iyileştirin ve onlara de ki: "Tanrı’nın 
krallığı size yaklaştı."   

                                                             Komisyon değişmemişti. Yetmiş kişi şöyleydi:  

               Hastaları iyileştirin   
    Tanrı’nın Krallığı’nın müjdesini vaaz ediyor.  

Bakanlık genişliyor. İsa önce kendisini on iki havarinin 
hayatına, sonra da yetmişin hayatına kopyala. Elbette hala 
öğrenecekleri çok şey vardı, ama büyüyorlardı. En önemlisi, 
İsa'ya itaat ediyorlarmış. Sonuç olarak, büyük mucizeler, 
sevinç ve zafer yaşadılar.  

Luka 10:17a Ve yetmiş sevinçle tekrar döndü ...  
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Tüm inananlar   

Büyük Komisyonun talimatlarıyla, İsa tüm inananları 
gönderdi. Yeniden doğan herkes İsa Mesih adına gitmek için 
aynı komisyona sahiptir.   

Markos 16:15,17,18 Ve O onlara dedi ki, "Tüm dünyaya 
gidin ve her yaratığa müjdeyi öğütleyin. Bu ayetler, 
inananlara: "Benim adıma şeytanları meydana getirecekler. 
Onlar yeni dillerle konuşurlar. Yılanları ele alacaklardır. Eğer 
ölümcül bir şey içerlerse, bu onlara hiçbir zarar vermez. 
Hastalara el sürerler ve iyileşirler."  

Havariler öldüğünde iyileşme durdu mu?   

Hayır, Büyük Komisyon sadece ilk havariler için değil, 
"inananlar" içindi. İnananlar o zaman ve şimdi, dünyaya şifa 
getirmeye devam etmektir.  

Bugün inananlar, Kurtarıcı ve Şifacı olarak İsa Mesih'i 
öğretmek ve vaaz etmektir ve gerçeği öğrettikçe, alacağı 
inanç ve bakan iyileşmesi serbest bırakılacaktır.   

                                Müminler şöyle gönderildi:  

   Git ve vaaz ver  
      Şeytanları kovuyor  

   Yeni dillerde konuşun  

   Hastalara el sürmeyin  

İnananların hepsi (sadece havariler, peygamberler, 
evanjelistler, papazlar ve öğretmenler değil) hastalara el 
sürerler ve iyileşirler.  

Tüm inananlar İsa'nın günlük olarak yaptığını yapmaktır.  

Yuhanna 14:12 Size en emin şekilde söylüyorum, bana 
inanan, yaptığım işleri de yapacaktır; Ve bundan daha büyük 
işler yapacaktır, çünkü ben babama gidiyorum.   

Bütün müminler, Rab ‘bin kendileriyle çalışmasını 
bekleyerek müjdeyi paylaşırlar ve ona eşlik eden ayetlerle 
O'nun Sözünü tasdikler.  

Markos 16:20 Ve dışarı çıktılar ve her yerde vaaz verdiler, 
Tanrı onlarla birlikte çalıştı ve beraberindeki işaretlerle 
kelimeyi doğruladı. Amin.   

Kutsal Ruh tarafından güçlendirilmiş tüm inananlar şahit 
olmalıdır. Kendi şehirlerinde başlayacaklar ve sonra dünyaya 
da ulaşacaklar.  

Elçilerin işleri 1:8 Ancak Kutsal Ruh üzerinize geldiğinde 
güç alacaksınız; Kudüs'te, Yahudi’de, Samaria'da ve 
yeryüzünün sonunda bana şahitlik edeceksiniz.   
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Matta 24:14 Ve krallığın bu müjdesi tüm uluslara şahit olarak 
tüm dünyada vaaz edilecek ve sonra son gelecek.   

Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih, tüm insanlığa kefaret getirmek için 
dünyaya geldi. Bu kefaret şifayı da içeriyordu. İsa, kişisel 
bakanlığında iyileşmeye başladı. Daha sonra müritleri eğitip 
görevlendirmek suretini başlatarak çarpma sürecine başladı. 
Bu süreç günümüze kadar devam ediyor. Biz inananlar olarak 
müjdeyi kayıp ve ölmekte olan bir dünyaya taşımakla 
görevlendirildik. Tüm inananlar İsa'nın yaptığının aynısını 
yapmaya devam edecektir.  

ERKEN KILISE LIDERLERI IYILEŞMEYE DEVAM ETTI  

 

İsa cennete yükseldikten sonra iyileşme durdu mu? Hayır, 
müritler müjdeyi vermeye ve hastaları iyileştirmeye devam 
etti. Burada Petrus, Philip ve Paul örneklerini ele alıyoruz.  

Petrus   

Petrus ezik adamla İsa Mesih'in adını söyledi ve iyileşti.  

Elçilerin işleri 3:1-8 Şimdi Petrus ve John dua saatinde, 
dokuzuncu saatte tapınağa birlikte gittiler.   

Ve annesinin rahminden topal bir adam taşındı, her gün güzel 
denilen tapınağın kapısına koydular, tapınağa girenlerden 
sadaka istemek için; Petrus ve John'un tapınağa girmek üzere 
olduğunu görenler sadaka istediler.   

John'la gözlerini ona dikti, Petrus dedi ki, "Bize bak." Bu 
yüzden onlardan bir şey almayı umarak onlara dikkatini 
verdi. Sonra Petrus dedi ki, "Gümüş ve altın yok, ama 
elimdekiler size veriyorum: Nasıralı İsa Mesih adına, ayağa 
kalkın ve yürüyün."   

Onu sağ elinden tuttu ve kaldırdı ve hemen ayakları ve ayak 
bileği kemikleri güç aldı. Bu yüzden, zıplayarak, ayağa 
kalktı, yürüdü ve onlarla birlikte tapınağa girdi- yürüdü, 
sıçradı ve Tanrı'yı övdü.   

Philip   

Daha sonra evangelist olan bir papaz olan Philip, İsa Mesih'in 
müjdesini Samaria' dakilere vaaz etti ve iyileştirme 
mucizeleri gerçekleşti.  

Elçilerin işleri 8:5-8. Elçilerin işleriler Sonra Philip Samaria 
şehrine indi ve onlara Mesih vaaz etti. Ve bir bütünlükle, 
Philip'in söylediği şeylere imtina ettiler, onun yaptığı 
mucizeleri işittiler ve gördüler. Temiz olmayan ruhlar için, 
yüksek sesle ağlayan, ele geçirilmiş birçok kişiden çıktı; 
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Felçli ve topal olan birçok kişi iyileşti. Ve o şehirde büyük 
bir sevinç vardı.   

Paul   

Paul, sakat adama İsa Mesih'in müjdesini vaaz etti ve adam 
iyileşti.   

Elçilerin işleri 14:8-10 Ve Lystra'da ayağında güç olmayan 
bir adam oturuyordu, annesinin rahminden bir sakat, hiç 
yürümemiş. Bu adam Paul'un konuşmasını duymuş. Paul, 
onu kasıtlı olarak gözlemleyerek ve iyileşmeye inancı 
olduğunu görünce, yüksek sesle "Ayağa kalk!" dedi. Atladı 
ve yürüdü.   

Ateş ve dedentery ile adamı iyileştirdi.  

Elçilerin işleri 28:8,9 Ve Publius'un babası ateşten ve dizin 
hastalığından bıkmıştı. Paul yanına gidip dua etti ve ellerini 
üzerine koydu ve onu iyileştirdi. Yani bu yapıldığında, adada 
hastalığı olanların geri kalanı da geldi ve iyileşti.  

Yukarıdaki ayetlerden, ilk kilise liderlerinin şifayı yatırdığı 
sonucuna varabiliriz.  

İYILEŞME EVANJELIZME Kapı Açıyor  

 

Şifa, müjdeyi kaydedilmemişlerle paylaşmak için fırsatlar 
sağlar. Bir insan müjdeye cevap vermeden önce dikkatini 
kazanmalıyız. Bu acı ve kalp ağrısı dünyasında, iyileşme 
kişinin dikkatini çeker ve Tanrı’nın Sözünün geçerliliğini 
hızla ortaya tutar.  

Dirilişi Takip Eden Mucize  

Dirilişten sonraki ilk evanjelist buluşma, bir şifa ile başladı. 
Kapıdaki topal adamın mucizevi iyileşmesi Güzel, beş bin 
kişinin kurtarılması için kapıyı açtı.  

Elçilerin işleri 3:8-11'i temsil ediyor, bu yüzden, sıçrayarak, 
ayağa kalktı ve yürüdü ve onlarla tapınağa girdi - yürüdü, 
sıçradı ve Tanrı'yı övdü. Bütün insanlar onu yürürken ve 
Tanrı’yı överken gördüler. Sonra tapınağın Güzel Kapısı'nda 
sadaka verenin o olduğunu anladılar; Başına gelenlere hayret 
ve hayretle dolup taştılar.  

Şimdi, iyileşen topal adam Petrus ve John'a tutunmuşken, tüm 
insanlar Süleyman'ınki denilen verandada onlara koştular, 
büyük bir şaşkınlık içindeler.  

Elçilerin işleri 4:4 Ancak, kelimeyi duyanların çoğu inandı; 
ve     adamların sayısı yaklaşık beş bindi. 

                Petrus ve John'un yaptıklarına bakalım. 
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 Normal bir aktivite yapıyorlardı - mucize kilisenin dışında             
gerçekleşti. 

 Adamı fark ettiler ve onunla konuştular. Şifa sunmak için     
inisiyatif aldılar. 

                                     İlk para ihtiyacı yüzünden yan izlenmediler. 

 Sahip olduklarını verdiler : Tanrı Sözü ve İsa'nın adının                  
gücü.                   

                                                             Onlar otoriteyle konuştular.  

Yöntem Değişmedi! 

                                                     Dünyaya ulaşma yöntemi değişmedi. 

                               İsa tarafından bakan: 
                                                                   Öğretimi 

                                                                   Vaaz 
                                                                   Şifa 

                                                                On iki kişi şu şekilde gönderildi: 

                                                                   Vaaz 
                                                                   İyileşin 
                                                                   Temizle 
                                                                   Ölüleri dirilt 

                                                                   Şeytanları kovuyor 

                                                                Yetmiş kişi şu şekilde gönderildi: 

                                                                   Hastaları iyileştirin 
                                                                   De ki, "Cennetin krallığı geldi." 

                                                                Biz şunlar için görevlendirildik: 

                                                                   Git ve vaaz ver 
                                                                   Şeytanları kovuyor 
                                                                   Yeni dillerle konuşun 
                                                                   Hastalara el sürmeyin 

                                                     Şifa sadece inananlar için mevcut değildir, İsa bizden    

                                                     kurtarılmayanlara şifa vermemizi ister, böylece Kelimenin    

                                                     doğru olduğunu bilecekler ve kurtulacaklar!  
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      İnceleme İçin SORULAR  

 

1. İsa'nın ilk iki mucizesinden hangi önemli şeyleri öğreniyoruz?  
  
  
2. Markos'ın müjdesinde verilen Büyük Komisyon nedir? (Lütfen ezberle.)  
  
  
3. İsa'nın dünyaya ulaşma yöntemi neydi? Bizimki ne olmalı? Neden?   
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Ders Dört 

 

Kutsal Ruh ve Onun Gücü   
 

Havari Paul şöyle yazmış:   
1 Korintliler 2:4 Konuşmam ve vaazlarım insan bilgeliğinin 
ikna edici sözleriyle değil, Ruhun ve gücün gösterisiyle, 
inancınızın insanların bilgeliğine değil, Tanrı’nın gücüne 
olması gerektiğini söyledi.   

Tanrı’nın gücüne ihtiyacımız var ama nedir?  

İSA^NIN HAYATINDA İYİLEŞEN- GÜÇ  

 

Kutsal Ruh ‘un gücünün gösterileri, Ürdün Nehri'nde vaftiz 
edildiğinde Kutsal Ruh ‘un üzerine gelmesinden hemen sonra 
İsa'nın bakanlığında başladı.  

İsa'nın içinde bulunan güç, O'na imanla dokunduklarında 
veya O'nun onlara dokunduğunda şifaya ihtiyacı olanların 
bedenlerine aktarıldı. On iki yıldır kan akmasıyla acı çeken 
kadının hikayesi bu gücün bir örneğidir.  

Bana kim dokundu?  

Markos 5:25-34 Şimdi belli bir kadının on iki yıldır kan akışı 
vardı ve birçok doktordan birçok şey çekmişti. Sahip olduğu 
her şeyi harcamıştı ve daha iyi değildi, aksine daha da 
kötüleşti. İsa'yı duyunca, kalabalıkta O'nun arkasına geçti ve 
O'nun giysisine dokundu. "Eğer O'nun elbiselerini 
dokunabilirsem, iyi olurum" dedi. Hemen kanının çeşmesi 
kurudu ve vücudunda sıkıntıdan iyileştiğini hissetti.  

ve İsa, O'nun içinden güç gittiğini hemen kendi içinde bilerek, 
kalabalığın içinde döndü ve "Kıyafetlerime kim dokundu?" 
dedi.   

Fakat O'nun havarileri O'na dediler ki: "Siz, sizi sallayan 
çokluğu görürsünüz ve "Bana kim dokundu?" dersiniz. "   

Ve bunu yapanı görmek için etrafına baktı. Fakat kadın, ona 
ne olduğunu bilerek korkup titreyerek O'nun huzuruna düştü 
ve O'na bütün gerçeği anlattı. Ona dedi ki: "Kızım, inancın 
seni iyileştirdi. Huzur içinde gidin ve sıkıntınızdan dönün."   

İsa'dan akan güç o kadar gerçek ve somuttu ki, O'nun durup     
"Kıyafetlerime kim dokundu?" diye sormasına neden oldu. 
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      Dunamis Güç  

Otuz. ayette çevrilen kelime, Yunancada Tanrı’nın gücü 
anlamına gelen "dunamis" kelimesidir. Dunamis, Yunan 
dilinde patlayıcı gücün en etkileyici kelimesidir. Aslında bu 
kelimeye aşinayız çünkü İngilizce kelimelerimiz - dinamik, 
dinamo ve dinamit ondan geliyor. İsa dinamit gücünün 
O'ndan gittiğini biliyordu.  

Aynı Yunanca kelime birçok kez kullanılır.  
Luka 4:14 Daha sonra İsa Ruh ‘un (dunamis) gücüyle 
Celile'ye döndü ve O'nun haberi tüm çevreye gitti.   

İsa bu gücün O'ndan gittiğini biliyordu. Dokunarak aktarılan 
somut, güçlü bir güçtü. Dokunmak bir temas noktasıdır.   

Luka 6:19 Ve bütün kalabalık O'na dokunmaya çalıştı, çünkü 
(dinamit) güç O'ndan gitti ve hepsini iyileştirdi.   

Bu iyileştirici güç İsa'nın vaftiz töreninde geldi. John bu güce 
tanıklık etti.  
Yuhanna 1:32 Ve Yahya şahitlik etti, "Ruh ‘un cennetten bir 
güvercin gibi indiğini gördüm ve O O'nun üzerinde kaldı" 
dedi.  

Farklı Kutsamalar  

İsa'nın Ruh ‘un gücüne hizmet ettiği gibi, farklı kutsamalarda 
faaliyet gösterdi. Mesela O'nun öğüt vermek ya da öğretmek 
için şeytanları dışarı atmaktan ya da hastaları iyileştirmekten 
farklı bir yayı vardı.   

Luka'ta, İsa'nın öğrettiği ve hastaları iyileştirmeye kutsandığı 
bir zaman görüyoruz.   

Luka 5:17 Şimdi belli bir günde oldu, O öğretirken, Celile, 
Yahudi’ye ve Kudüs'ün her kasabasından çıkan Pharisees ve 
kanun öğretmenleri oturuyordu. Ve Tanrı’nın gücü onları 
iyileştirmek için mevcuttu.   

Biz de anın kutsanmış lığında hareket etmeyi öğrenmeliyiz. 
Biz de İsa gibi Tanrı’nın Ruhu tarafından yönetilmeliyiz.  

Yuhanna 5:19 Sonra İsa cevap verdi ve onlara şöyle dedi: 
"Size kesinlikle söylüyorum, Oğul Kendisi hakkında hiçbir 
şey yapamaz, ama O'nun Baba'nın yaptığını gördüğü şey; O 
ne yaparsa yapsın, Oğul da öyle yapıyor."  
 

İYILEŞTIRICI GÜÇ VE HAVARI PAUL  

 

Dunamis Güç  

Yunanca dunamis kelimesi, Paul'un bakanlığındaki Ruh ve 
güç gösterisi hakkında yazdığında da güç için kullanıldı.  
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1 Korintliler 2:4 Konuşmam ve  vaazlarım   insan    
bilgeliğinin ikna edici sözleriyle değil, Ruhun ve (dunamis) 

gücünün gösterisiydi. 

Havari Pavlus, İsa ile aynı güçte – dunamis gücünde – Kutsal 
Ruh ‘un gücünde papazlık yaptı.  

Paul'un bakanlığındaki bu dunamis gücünün tezahürlerinin, 
hastalara elini uzattığı ve hatta bu gücün mendil ve önlük 
beziyle aktarılmasının Elçilerin işleriinde birçok örnek 
buluyoruz.  

Elçilerin işleri 19:11,12 Şimdi Tanrı, Paul'un ellerinden 
alışılmadık mucizeler yarattı, böylece mendiller veya 
önlükler bile vücudundan hastalara getirildi ve hastalıklar 
onları bıraktı ve kötü ruhlar onlardan çıktı.   

Örneğimiz  

Bu örnekten birkaç şey öğrenebiliriz.  
 Tanrı’nın iyileştirici gücü o kadar gerçek ve somuttur 

ki, kumaş yoluyla aktarılabilir.   

 Bu şifa yöntemi Paul tarafından hasta kişiye 
gidemediğinde veya ona getirilemediğinde 
kullanılabilir.  

 Kumaş, inancı serbest bırakmak için bir temas           
noktasıydı.  

      Paul'un bizzat gelip onlara elini sürmesiyle aynı etkiyi 
yarattı.  

 Paul, Bakanlığı'nda Tanrı’nın iyileştirici dinamit 
gücüyle bakan oldu.  

İsa gibi, Paul de kutsal ruhun iyileştirici gücüne sahipti ve 
inançla insanlar şifa buldu.  

RUH VAFTIZI INANANLARDA İYILEŞTIRICI GÜÇ  

 

Gücümüz Var  

Pek çok kişi şöyle der: "Bu dinamit gücünün İsa'nın elinde 
olduğunu biliyorum! Bu dinamit gücünün büyük havari 
Paul'un elinde olduğunu biliyorum. Ama bunun bugün 
benimle ne ilgisi var? Ben sıradan bir inananım. Aynı gücün 
hayatımda ve bakanlığımda da kendini göstermesini nasıl 
beklerdim?"  

Bu tipik sorulara cevap olarak, İsa'nın Elçilerin işleri 
kitabında kaydedilen ayrılık sözlerine gidelim.  



41  

Elçilerin işleri 1:8 Ancak Kutsal Ruh üzerinize geldiğinde 
(dunamis) güç alacaksınız; Kudüs'te, Yahudi’de, Samaria'da 
ve yeryüzünün sonunda bana şahitlik edeceksiniz.  

Bu, İsa'daki ve Pavla'daki iyileştirici gücü tanımlamak için 
kullanılan güç dunamis için aynı kelimedir. Ruh vaftizi 
inananlar olarak, içimizde onların içinde olan dinamit 
gücünün aynısı bizde de var.  

Dunamis'in gücü, tanık olduğumuz gibi serbest bırakılacak ve 
iyileştirici gücün başkalarına akmasına izin verilecek. Tanrı 
hastaya şifayı yad ederek sözünü bizim aracılığımızla 
doğrularken, müjdeyi Kudüs'ümüze, Yahudilerimize, 
Samarias'ımıza ve yeryüzünün en her yerine götüren etkili 
tanıklar olacağız.  

Büyük Güç  

Adi amel  ettiğimizde olduğu gibi, O'nun şahidi olmak için 
büyük bir gücümüz olacak.  

Elçilerin işleri  4:33 'te büyük (dunamis) güçle Rab İsa'nın 
dirilişine tanıklık ettiler. Ve hepsine büyük bir lütuf vardı.   

Elçilerin işleri 6:8 Ve Stephen, inanç ve (dunamis) gücüyle 
dolu, insanlar arasında büyük harikalar ve işaretler yaptı.   

Tanrı’nın bizim için ve bizim aracılığımız aracılığıyla büyük 
işler yapabilme yeteneği, içimizde yaşayan Kutsal Ruh ‘un 
gücüyledir.  

Ölçülemez Büyük Güç   

Ruh vaftizi yapmış birçok inanan defalarca ve hararetle  
Tanrı'dan daha fazla güç göndermesini istedi. Eğer Tanrı bu 
isteği cevaplasa ve aldığımızdan daha fazla güç gönderseydi, 
muhtemelen patlardık. Zaten içimizde dinamit gücü çalışıyor. 
Her birimiz zaten "dinamit bir baston!"  

Efesliler 3:20 Şimdi, bizde çalışan (dunamis) güce göre, 
sorduğumuz veya düşündüğümüz her şeyin üzerinde 
fazlasıyla bolca yapabilen O'na ...   

Çoğu zaman, Tanrı'dan, Kutsal Ruhu aracılığıyla zaten 
içimizde bulunan iyileşme gücünü serbest bırakmak yerine, 
iyileşmek için yukarıdan O'nun gücünü göndermesini 
isteyerek istenen bir iyileşmeyi deneyimlemeyi başaramadık.  

Akışına Bırak   

Yuhanna 7:38 Bana inanan, Kutsal Kitap'ın dediği gibi, 
kalbinden canlı su nehirleri akacak.   

Tanrı kimseye saygı duymaz. İsa ve havari Pavlus'la aynı 
güce sahibiz. Bu iyileştirici güç Kutsal Ruh ‘un gücüdür.  
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Açıklama  

Bazı sahte dinler içindeki gücü öğretiyor ve insan ruhuna 
atıfta bulunuyorlar. İçindeki Güçten bahsederken, kutsal 
ruhtan ve kendimizin veya başkalarının iyileşmesinden, 
İsa'nın adıyla veya içinde konuşuyoruz. Kendimizde, Kutsal 
Ruh ‘un varlığı olmadan, ya da İsa'nın adının otoritesi 
olmadan, hiçbir şey yapabiliriz.  

 
 
KUTSAL RUHUN GÜCÜNÜ ALMAK  

 

Kutsal Ruh ile vaftiz tüm inananlara vaat edildi.  

Elçilerin işleri 1:4,5 'lik fiiller Ve onlarla bir araya gelerek, 
Onlara Kudüs'ten ayrılmamalarını, Baba'nın sözünü 
beklemelerini emretti. John için gerçekten su ile vaftiz edildi, 
ama bundan birkaç gün sonra Kutsal Ruh ile vaftiz 
edileceksiniz."  

müminler, Tanrı’nın Kelamını alametler, mucizeler ve şifa 
mucizeleriyle ortaya koyacak ve tasdiki edecek güç olan 
O'nun şahidi olma gücüne sahip olacaklardı.  

Elçilerin işleri 1:8 Ancak Kutsal Ruh üzerinize geldiğinde 
güç alacaksınız; Kudüs'te, Yahudiye'de, Samaria'da ve 
yeryüzünün sonunda bana şahitlik edeceksiniz.  

Yahudiler  

Kudüs'e inananlar, Pentecost Günü'nde Kutsal Ruhla vaftiz 
edildikleri için bu gücü ilk alanlardı.  

Elçilerin işleri 2:1-4 Pentecost günü tam olarak geldiğinde, 
hepsi tek bir yerde tek bir anlaşma ile oldu. Ve aniden 
cennetten bir ses geldi, hızlı bir rüzgar gibi, ve oturdukları 
tüm evi doldurdu. Sonra onlara ateşten dolayı ikiye bölünmüş 
diller göründü ve her birinin üzerine birer tane oturdu. Ve 
hepsi Kutsal Ruhla doluydu ve Ruh ‘un onlara söylediği gibi 
diğer dillerle konuşmaya başladı.  

Samiriyeliler 

Sonra Samiriyeliler bu gücü aldılar.  

Elçilerin işleri 8:14-17. O, henüz hiçbirinin üzerine 
düşmemişti. Sadece Rab İsa adına vaftiz edilmişlerdi. Sonra 
onlara el koydular ve Kutsal Ruh'u aldılar.  
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     Gentile'ler 

Kayserya’da Gentile'ler bu gücü alan ilk Gentile'lerdi.  

Elçilerin işleri 10:44-46a Petrus hala bu sözleri söylerken, 
Kutsal Ruh kelimeyi duyan herkesin üzerine düştü. Ve inanan 
sünnet edenler hayretler içinde kaldılar, Petrus'la birlikte 
gelenler kadar, çünkü Kutsal Ruh ‘un armağanı gentiles'e de 
dökülmüştü. Çünkü onların dilleriyle konuştuklarını ve 
Tanrı’yı büyüttüklerini işitiyorlardı.   

Sonra Efesli müminler bu gücü aldılar.  

Elçilerin işleri :19:2-6 O, onlara: "İnandığınızda Kutsal Ruhu 
aldınız mı?" dedi.   

Ve ona dediler ki: "Kutsal Ruh olup olmadığını duymadık."   

Ve onlara dedi ki: "Sonra vaftiz edildiniz mi?"   

     "John'un vaftizine" dediler.   

Sonra Paul dedi ki: "Yahya, insanlara kendisinden sonra 
gelecek olan O'na, yani Mesih İsa'ya inanmaları gerektiğini 
söyleyerek bir tövbe vaftizi ile vaftiz edildi." Bunu 
duyduklarında, Rab İsa adına vaftiz edildiler. Paul onlara 
elini sürerken, Kutsal Ruh üzerlerine geldi ve dillerle 
konuştular ve kehanetten geçtiler.  

İKTİDARIN BAKANLIĞINDA  

 

Toprak Gemiler  

Biz toprak kaplar (kil kavanozları) olarak Kutsal Ruh ‘un 
hazinesini barındırıyoruz. Mucizevi şifalar bizim gücümüzle 
değil, içimizdeki Tanrı’nın gücüyle gelir.   

2 Korintliler 4:7 Ama toprak kaplarda bu hazineye sahibiz, 
gücün mükemmelliği bizden değil, Tanrı'dan olabilir.  

Mika 3:8a Ama gerçekten YEHOVA Ruhu tarafından güç 
doluyum ... 

Kutsal Ruh Güçlendirilmiş   

İyileşme hediyelerinde bakan olmak için Kutsal Ruh 
tarafından yönetilmeli ve güçlendirilmeliyiz. Kendi 
gücümüzle başarısız olacağız.  

Zekeriya 4:6 Bu yüzden cevap verdi ve bana dedi ki: "Bu 
YEHOVA'nin  Zerubbabel'e söylediği kelime: 'Ne güçle ne 
de güçle, ama Ruhum tarafından,' diyor ev sahiplerinin 
YEHOVA'sı"   
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Diriliş Gücü   

Kutsal Ruh ‘un inananların ellerinden akan bu iyileştirici 
gücü, İsa'yı ölümden dirilten güçle aynıdır.  

Efesliler 1:19,20 Ve Mesih’i diriltip gökteki yerlerde sağ 
eline oturttuğunda Mesih’te çalıştığı kudretli gücünün 
çalışmasına göre, O'nun bize karşı gücünün aşan büyüklüğü 
nedir?  

Elçilerin işleri 4:33 'te büyük bir güçle Rab İsa'nın dirilişine 
tanıklık ettiler. Ve hepsine büyük bir lütuf vardı.  

Elçilerin işleri 5:12a Halk arasında elçilerin elleri ile  birçok 
işaret ve mucize yapıldı.   

Sözcüğü onaylar  

Asilerin kitabı, ilk inananların bakanlığında Tanrı’nın Ruhu 
ve gücünün gösterilerinin anlatımlarıyla yankılar.  

Havari Paul dedi ki,   
1 Korintliler 2:4,5 Konuşmam ve vaazlarım insan bilgeliğinin 
ikna edici sözleriyle değil, Ruh ‘un ve gücün gösterisiyle, 
inancınızın insanların bilgeliğine değil, Tanrı’nın gücüne 
olması gerektiğini ifade ediyordu.  

Paul'un bakanlığının hem öğretisinde hem de vaazlarında 
etkinliği, mantıksal olarak başkalarını insan bilgeliğiyle 
tartışma ve ikna etme yeteneğinden kaynaklanıyordu. 
Bakanlıktaki etkinliği, Tanrı’nın içindeki müthiş gücünün 
gösterileri nedeniyle oldu. İyileşmesi ve teslim edilmesi 
gerekenlerin vücutlarına akması için serbest bıraktı.  

Paul'un vaaz ettiği müjde sözü bu güçlü gösterilerle 
doğrulandı ve insanlara inanç geldi.  

Markos 16:20 Ve dışarı çıktılar ve her yerde vaaz verdiler, 
Tanrı onlarla birlikte çalıştı ve beraberindeki işaretlerle 
kelimeyi doğruladı. Amin.  

Gücü reddetmek   

Günümüzde birçok Hristiyan, Kutsal Ruh ‘un gücünü inkar 
ettikleri için, doğru veya daha kötü öğretilmedikleri için 
Tanrı’nın gücünü hayatlarında yaşamıyorlar.  

2 Timoteos3:5a Tanrısal bir türe sahip olmak ama gücünü 
inkar etmek.  

Bizim İçin  

İsa'da ve havarilerde olan aynı güç, Kutsal Rus’taki vaftiz 
yoluyla üzerimize geldi. Biz ancak kendi inançsızlığımız 
veya O'na olan bağlılığımızla yapabileceklerimizle sınırlıyız.   

Yüksekten güç aldık!  
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KUTSAL RUHUN YÖNETİMİ  

 

İsa Baba Tarafından Yönetildi   

Gerçek şifa her zaman Kutsal Ruh ‘un gücü ve İsa Mesih'e 
olan inançla yad edilir. Bununla birlikte, çoğu zaman insanlar 
çeşitli nedenlerden dolayı iyileşme gücünü almazlar. Bunu 
başka bir derste daha fazla inceleyeceğiz.   

İsa "her şeyi", "her birini" ve "çok" u iyileştirdi, ancak İsa 
sadece Baba'nın yaptığını gördüğünü yaptığını söyledi.   

Yuhanna 5:19,20,30 Sonra İsa cevap verdi ve onlara dedi ki, 
"Size kesinlikle söylüyorum, Oğul Kendisi hakkında hiçbir 
şey yapamaz, ama O'nun Baba'nın yaptığını gördüğü şey; O 
ne yaparsa yapsın, Oğul da öyle yapar. Çünkü Baba oğula 
sever ve O'nun yaptığı her şeyi gösterir. Ve O, hayrete 
indirebileceğiniz, bunlardan daha büyük işler gösterecektir.  

"Kendimden hiçbir şey yapamam. Duyduğum gibi, 
yargılıyorum; "Ben kendi irademi değil, beni gönderen 
Baba'nın vasfını arıyorum."   

Otuz. ayette İsa bize kendi iradesini değil, Baba'nınkini 
aradığını söyler.   

Kutsal Ruh Tarafından Yönetilen İsa   

Yuhanna'da, İsa'nın şifayı bakan Kutsal Ruh tarafından 
yönetildiğini görüyoruz. Aşağıdaki örnekte, iyileşmeye 
ihtiyacı olan birçok kişi vardı. Ancak, İsa Kutsal Ruha karşı 
hassas olduğu için, belirli bir adama yönlendirildi.  

Yuhanna 5:1-9 Bundan sonra Yahudilerin bayramı vardı ve 
İsa Kudüs'e çıktı. Şimdi Kudüs'te Koyun Kapısı'nın yanında 
İbranice, Bethesda olarak adlandırılan ve beş sundurma 
bulunan bir havuz var. Bunlarda, kör, topal, felçli, suyun 
hareketini bekleyen çok sayıda hasta insan yatıyordu. Çünkü 
bir melek belli bir zamanda havuza indi ve suyu karıştırdı; 
Sonra kim önce devreye girdiyse, suyun kıpırdanmasından 
sonra, hastalığının her ne olduğuna iyice bildi. 38 yıl revirde 
olan bir adam oradaydı. İsa onu orada yatarken görünce ve 
zaten uzun zamandır bu durumda olduğunu anladığında, O, 
ona: "İyi olmak ister misin?" dedi.   

Hasta adam O'na şöyle cevap verdi: "Efendim, su gelince beni 
havuza sokacak kimsem yok. Ama ben gelirken, önümde bir 
adım daha aşağı iniyorum."   

İsa ona dedi ki: "Kalk, yatağını kaldır ve yürü." Ve hemen 
adam iyi yapıldı, yatağını aldı ve yürüdü. Ve o gün Şabat'tı.   

İsa'yı seviyoruz, kutsal ruhun önderlerine karşı duyarlı 
olmalıyız. İsa "belirli bir adama" götürmüş olsa bile, Kutsal 
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Ruh bizi günlük hayatımıza devam ederken iyileşmeye hazır 
olan kişiye götürecektir.  

İMANLA VERİLEN ŞİFA GÜCÜ 

 

Birçoğu, "Eğer içimde bu kadar dinamit gücü varsa, neden 
hayatımda daha fazla mucize yaşamıyorum?" diye sordu. 
Kutsal Ruh tarafından nasıl yönetileceğini öğrenmeliyiz. 
İnanç değişimini nasıl açacağımızı öğrenmeliyiz ki Ruh ‘un 
dinamit gücü bizden geçip hasta bedenlerine akabilsin.  

 

 

İnanç Değişimi  

Bunun bir örneğini günümüzde şehirlerdeki ve binalardaki 
elektrik güç sistemlerinde bulabilirsiniz. Güçlü jeneratörler 
(dinamolar) tarafından üretilen yüksek voltajlı elektrik, 
büyük tellerden transformatörlere akar. Oradan birçok binaya 
ve son olarak olduğumuz ışıklara giden diğer kablolardan 
dağıtılır.   

Etrafımızı saran tüm bu güce rağmen, birisi düğmeyi 
açmadıkça ve ışığın odayı doldurabilmesi için gücün 
akmasına izin vermediği sürece tamamen karanlıkta oturmak 
mümkün olurdu. İnanç o düğme gibidir.  

İsa, kan akışı olan kadının aldığı şifa mucizesinin anahtarını 
ortaya çıkardı.  

Markos 5:34 Ve ona dedi ki, "Kızım, inancın seni iyileştirdi. 
Huzur içinde gidin ve sıkıntınızdan dönün."  

İsa'daki dinamit gücünü bedenine akması için serbest bıraktı.   

İman her zaman Tanrı’nın gücünün akmasını sağlayan 
anahtardır. İyileşmeye ihtiyacı olan kişinin inancı, yanında 
bulunan başkalarının inancı veya şifaya bakan kişinin inancı 
olabilir.  

İnanç Gelir   

Bu inancın nasıl geldiğini ve nasıl aktive olduğunu anlamak 
için kadının hikayesine geri döneceğiz.  

Markos 5:27 İsa'yı duyunca kalabalıkta O'nun arkasından 
geldi ve O'nun giysisine dokundu; "Eğer O'nun elbiselerini 
dokunabilirsem, iyi olurum" dedi.  

İman, İsa'yı duyduğunda kan sorunu olan kadına geldi. İnanç 
her zaman duyarak gelir.  

Romalılar 10:17 O zaman inanç, Tanrı’nın sözüyle işiterek ve 
duyarak gelir.  



47  

Tüm engeller karşısında ısrarı ile devam eden bu kadın, İsa 
ve O'nun mucize çalışma gücü hakkında kişisel bir vahiy 
almış olmalı.   

Bir doktordan diğerine geçmişti ve her seferinde hayal 
kırıklığına uğramıştı. Şimdi parası gitmişti ve gittikçe 
kötüleşiyordu.  

Ama sonra ruhuna inanç girdi, İsa'ya gitmek için evini terk 
etti. Belki de ailesi, yasalara göre onun "temiz olmayan" bir 
kadın olduğunu ve dini bir liderin onu görmesi durumunda 
kafayı bu alabileceğini bilmesini engellemeye çalıştı.  

İnanç ruhuna geldiğinde durdurulanınca. Zayıflamış 
durumunda bile, yetişmek için acele ederken İsa'nın 
etrafındaki kalabalığın arasından geçti. İsa'ya yaklaşırken, 
sinagogun yöneticilerinden biri Onunla yürüyordu, ama yine 
de durmadı.   

İnanç ruhlarımıza girdiğinde, biz de bu kadın gibi 
durdurulamayız. Duygularımız, geçmişten gelen hayal 
kırıklıklarımız ve dini geleneklerimiz bizi durduramaz!  

İnanç Konuşuyor  

Havari Paul şöyle yazmış:   
Romalılar 10:6 Ama inancın doğruluğu konuşur ...  

Kadın , "Bütün doktorları denedim ve bana yardım 
edemediler" demedi. "İsa'nın beni iyileştirebileceğini 
umuyorum ve dua ediyorum." demedi. Bunun yerine yeni 
bulduğu inancını cesurca beyan etti. Dedi ki: "Eğer O'na 
dokunursam, iyileşirim."  

Şimdi İnanç  

                         İnançla, iyileşeceğini biliyordu.   

İnanç geldiğinde, işler gelecekte bir süredir umduğumuz 
şeyden şimdinin diyarına taşınır.  

İbraniler 11:1 Şimdi inanç, umulduğu şeylerin maddesidir, 
görülmeyen şeylerin kanıtıdır.  

İbraniler kitabının yazarı, inanç tanımına şimdi sözle başladı. 
Eğer inançsa, her zaman şimdidir! İsa'ya dokunduğu anda 
mucizesinin geleceğini biliyordu. İnanç mucizesini o kadar 
gerçek yaptı ki, bedenindeki tezahürü almadan önce bile 
ruhuna ortaya çıkan gerçekliğe zaten inanıyordu.  

İnanç Davranmak 

Kadın onun inancına göre hareket etti ve O'nun giysisine 
dokundu.  

 Dokunmak bir temas noktasıydı.  

      Almak için inancını serbest bıraktı.  
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      İyileştirici erdemin vücuduna akmasını sağladı.  

İnanca her zaman inanç dolu Elçilerin işleri eşlik eder. Havari 
Krallar şöyle yazmış:  

Krallar 2:20b ... işsiz inanç (karşılık gelen Elçilerin işleri) 
öldü...  

Vahiy kelimesi inancın ruhlarımıza sıçramasına neden 
olduğunda, baharı umduğumuz şeyler "şimdi" diyarına girer. 
Harekete geçerken inancımızı cesurca konuşmaya başlarız.  

İman, Tanrı’nın akacak dinamit iyileştirici gücü olan 
dunamileri alan veya serbest bırakan anahtardır. İnanç 
değişimini açarak, iyileşmeye ihtiyaç duyanların bedenlerine 
akmak için içimizdeki dinamit gücünü serbest bırakabiliriz.  

 
 
 
 
 
 
İNCELEME İÇİN SORULAR 

 

1. İsa'daki, Pavla'daki ve kendindeki dunamis gücünü tartışan üç paragraf yazın.  
  

  
  
  

2. Tanrı’nın ve inancın dunamis gücünün mucizeler yaratmak için nasıl birlikte çalıştığını 
açıklayın.  

  
  
  
  
3. Bu gerçek hayatınızda nasıl aktif hale getirilmeli?  
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                                                                 Ders Beş  

Ellerin Üzerine Döşenerek İyileşme 

   
İyileşmeyi sağlamanın birçok yolu vardır, ancak ellerin 
üzerine uzanmak Yeni Antlaşma ‘da en sık kullanılan 
yöntemdir. Kutsal Ruhu dinlerken, herhangi bir zamanda 
bakana nasıl olduğumuzu açıklayacak.  

Hastalara el koyduğumuz zaman, Tanrı’nın gücünün bizden 
başkalarına akabileceği bir temas noktası sağlıyoruz. Elektrik 
enerjisi aksın diye iki sıcak kabloyu bir araya getirmek gibi. 
Yağ ile kutsama, mendil kullanımı veya diğer bezler gibi 
ellere uzanma, inancı serbest bırakabilecek bir temas noktası 
sağlar.  

Bir sonraki derste, şifa bakanı olarak konuşmamız gereken 
inanç kelimelerini inceleyeceğiz. Çoğu zaman, hasta bir 
kişiye el sürmeden önce, şifa yazıtlarını paylaşarak veya 
benzer bir iyileşme alan başkalarının tanıklıklarıyla ilgili 
olarak inancını serbest bırakmak için zaman almalıyız.  

EL ÜZERİNE  YATIRMAK IÇIN KUTSAL KİTAP TEMELI  

 

Ellerin üzerine serilmesinin kökleri Eski Ahit'e dayanmıştır.  

Ellerin üzerine uzanarak gerçek ve somut bir çark olduğunu 
anlamak bizim için önemlidir.  

Eski Ahit Örnekleri  

 Sin Keçiye Transfer Oldu  

Levioğulları kitabında günah bir keçiye aktarıldı.  

Levioğulları 16:21,22 Harun iki elini de canlı keçinin başına 
koyacak, İsrail oğullarının tüm günahlarını ve tüm 
günahlarını itiraf edecek, tüm günahlarını keçinin başına 
koyacak ve uygun bir adamın eliyle vahşi doğaya 
gönderecektir. Keçi, ıssız bir toprağa bütün bütün kinlerini 
kendi üzerine alacaktır. Keçiyi de ıssız bir yerde serbest 
bırakacak.   

 Bilgelik Aktarıldı  

Musa'nın ellerinin üzerine uzanarak bilgelik ruhu Joshua'ya 
aktarıldı.  

Tesniye 34:9 Şimdi Nun oğlu yeşu bilgelik ruhu doluydu, 
çünkü Musa ona elini sürümüştü; İsrail oğulları ona imtina 
ettiler ve YEHOVA'nin  Musa'ya emrettiği gibi yaptılar.   
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Temel İlkeler  

İbranilerde ellerin üzerine yatmanın Mesih'in temel 
ilkelerinden biri olduğunu görüyoruz.   

İbraniler 6:1,2 Bu nedenle, Mesih'in temel ilkelerinin 
tartışılmasını bırakarak, mükemmelliğe devam edelim, ölü 
eserlerden tövbenin ve Tanrı'ya olan inancın, vaftiz 
doktrininin, ellerin üzerine uzanmanın, ölülerin dirilişinin ve 
sonsuz yargının temelini tekrar atmayalım.   

Ellerin üzerine uzanmak her zaman birinden diğerine vermek 
veya aktarmak için kullanılmıştır.  

Kutsal Ruh Alındı  

Pavlus Efes'e vardığında, ellerini inananların üzerine verdi ve 
Kutsal Ruh onların üzerine geldi.   

Elçilerin üzerine 19:6 Ve Paul onlara el koyduğunda, Kutsal 
Ruh üzerlerine geldi ve dillerle konuştular ve kehanetten 
geçtiler.  

Paul, Timoteos’a ellerin uzanmasıyla kendisine verilen 
hediyeleri karıştırmasını söyledi.   

2 Timoteos1:6 Bu yüzden size, ellerimin üzerine uzanarak 
içinde bulunan Tanrı’nın armağanını karıştırmanızı 
hatırlatıyorum.  

Bu örneklerin gösterdiği gibi, Kutsal Kitap, ellerin üzerine 
uzanarak ruhsal bir ah kâr olduğunu öğretir.  

Hafife Almayın  

El ele tutuşma bakanlığı hafife alınmamalı. Aramızda bakan 
olanları tanımalı, tanımalı ve saygı duymalıyız.  

1. Selanikliler 5:12 Ve sizi çağırıyoruz kardeşlerim, aranızda 
emek verenleri tanımaya ve rabbin üzerinde olanlara ve size 
öğüt vermeye çağırıyoruz...   

Kutsal Ruh ‘un hediyelerini vermek için sıklıkla kullanılan 
ellerin üzerine uzanmak ya da hizmet için kutsama ve 
tanınma ani bir dürtüyle değil, Tanrı’nın Ruhu tarafından 
yönetilerek yapılmalıydı.  

1 Timoteos5:22a Aceleyle kimseye el sürmeyin ...  

İSA EL ÜZERİNE YATARAK BAKAN OLDU  

 

İsa iyileşmeye bakan olduğunda, O her zaman elini uzatır, 
dokunur, insanlara elini uzatırdı.  
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Cüzzamlı   

Cüzzam çok bulaşıcı olarak kabul edilen bir hastalıktı. 
Ancak, cüzzamlı adam şifa istediğinde, İsa el ele vererek 
papazlık yaptı – Ona dokundu.  

Markos 1:40,41 Sonra bir cüzzamlı O'na geldi, O'na yalvardı, 
diz çöktü ve O'na dedi ki: "Eğer istersen, beni temize 
yapabilirsin."   

İsa, şefkatle hareket etti, elini uzattı ve ona dokundu ve ona 
dedi ki: "Ben razıyım. temizlensin."  

Jairus'un Kızı  

İsa, Jairus'un kızının ölüm yatağına çağrıldığında, onu 
elinden tuttu (ellerin üzerinde yatıyordu) ve hayatı fiziksel 
bedenine konuştu.  

Markos 5:35-42 O konuşurken, bazıları sinagogun evinin 
yöneticisinden geldi ve "Kızınız öldü. Öğretmeni neden daha 
fazla rahatsız eylesin ki?"   

İsa konuşulan sözü duyar duymaz sinagog hükümdarı için 
şöyle dedi: "Korkmayın; sadece inanın."   

Petrus, Krallar ve John'dan başka kimsenin O'nu takip 
etmesine izin vermedi. Sonra sinagog hükümdarının evine 
geldi ve bir gürültü gördü ve ağlayıp yüksek sesle feryat 
edenler gördü. İçeri girdiğinde, "Neden bu kargaşayı yapıp, 
ağlayan?" dedi. Çocuk ölmedi ama uyuyor." Ve küçümsemek 
için O'na güldüler.   

Fakat hepsini söndürdükten sonra, çocuğun babasını ve 
annesini ve O'nun yanında bulunanları aldı ve çocuğun yattığı 
yere girdi. Sonra çocuğu elinden tuttu ve ona "Talitha, cumi" 
dedi, "Küçük kız, sana söylüyorum, ortaya çık" dedi. Hemen 
kız ortaya çıktı ve yürüdü, çünkü on iki yaşındaydı. Ve büyük 
bir şaşkınlıkla yenildiler.   

Sağır ve Dilsiz Adam  

Sağır ve dilsiz insanın bu örneğinde, İsa'nın vücudun revirden 
etkilenen kısmına dokunduğunu görüyoruz. Parmaklarını 
adamın kulaklarına soktu ve diline dokundu.  

Markos 7:31-35 İsa Sur bölgesinden ayrılarak sayda yoluyla 
dekapolis içinden geçip Celile gölüne geldi. Orada kendisine 
sağır ve dilsiz birini getirdiler ve elini onun üzerine koyması 
için yalvardılar. İsa onu kalabalıktan ayırıp bir kenara çekti, 
parmaklarını adamın kulaklarına koydu ve tükürdükten sonra 
diline dokundurdu. Göğe bakarak derin bir iç geçirdi ve 
adama ‘’Effata”dedi; bu söz “Açıl” anlamına gelir. Adamın 
kulakları açıldı, dili çözüldü ve normal şekilde konuşmaya 
başladı.  
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TÜM İNANANLAR EL ELE TUTUŞARAK BAKANA  

 

Havari Paul  

Paul de ihtiyacı olanın üzerine elini sildi.  

Elçilerin işleri 28:8 Ve Publius'un babası ateşten ve dizin 
hastalığından bıkmıştı. Paul yanına gidip dua etti ve ellerini 
üzerine koydu ve onu iyileştirdi.   

İnananlar Bugün  

İsa ve Paul birçok insanı iyileştirdi. Hasta kişiyi iyileştirirken 
sık sık dokunurlardı. Biz müminler olarak bizlere de hastaya 
el vermemiz emrediliyor.   

Markos 16:17a,18b Ve bu işaretler inananları takip edecek: 
Benim adıma onlar ... Hastalara elini sürerse iyileşirler.  

İsa'nın Markos'un kitabına göre söylediği son talimatlar, 
O'nun hastalara olan büyük sevgisini ve şefkatini ortaya 
koymaktadır. Bu sözler bugün inananlar içindir. Biz de 
hastalara el atacağız.   

ELLERE UZANARAK PRATIK TALIMATLAR  

 

Not: Hastalara şifa vermenin aşağıdaki pratik yöntemlerini 
paylaşırken, bunların tek yöntemler olduğunu veya mutlaka 
kullanmanız gereken yöntemler olduğunu ima etmiyoruz. 
Bununla birlikte, bizim için ve dünyadaki binlerce insan için 
başarılı olan yöntemlerdir.  

Hastaya el koymak için bazı pratik kurallar vardır. Bunlar 
hem Tanrı Sözüne hem de yılların tecrübesine dayanır.  

Nerede Durulur   

Tanrı’nın iyileştirici gücü tüm vücudumuzda olduğu için, 
mümkün olduğunca doğrudan kişinin önünde durmalıyız. Bu 
aynı zamanda çok fazla müdahaleyi engelleyecek ve kişinin 
söylediklerimiz ve yaptıklarımıza konsantre olmasını 
sağlayacaktır. Kutsal Ruh tarafından yönetilirken bir veya iki 
elinizi kullanın.  

İhtiyacı Bulun   

Kişiye, Tanrı’ya ne kadar özel bir şifa istediğini sor. Örneğin, 
bir kişi tekerlekli sandalyede olabilir ve o bölgede iyileşmek 
istediklerini varsayıyoruz, ancak aslında dua etmemizi 
istedikleri korkunç bir baş ağrısı olabilir.   

Sorunuzu bir şekilde ifade edin, böylece iyileşmeye ihtiyaç 
duyan kişi inancının olumlu bir ifadesiyle yanıt verebilir.   
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Kişinin size uzun bir olumsuz ayrıntı listesi vermesine izin 
vermeyin. Bunu yaparak aslında diyorlar ki, "Benim 
durumum farklı. Bu, Tanrı’nın iyileşmesi için zor olacaktır." 
Negatif resitalleri kes. Onlara tekrar sor: "Tanrı’nın sizin için 
ne yapacağına inanıyorsunuz?"  

Duyarlı olun, ancak pozitif olun ve size olumsuz raporlar 
vermeye devam etmelerine izin vermeyin. Bu, inancı tüketir 
ve iyileşmelerini engelleyebilir.  

Sana ne derlerse desinler, her zaman "Bu Tanrı için kolay!" 
diyerek cevap ver. Evet, öyle. Tanrı’nın ne kadar güçlü 
olduğunu ve iyileşmelerini ne kadar istediğini aklınızdan 
alın!  

Matta 19:26 Ama İsa onlara baktı ve onlara dedi ki, 
"İnsanlarla bu imkansızdır, ama Tanrı ile her şey 
mümkündür."   

 Olumsuz ifadeler şüphe oluşturur. Tanrı’nın Sözüne 
dayanan olumlu ifadeler inanç oluşturur.  

İyileşmeye İhtiyacı Olan Dokunma Kısmı  

Kutsal Ruh ‘un iyileştirici gücünün doğrudan aktarılması için 
vücudun iyileşmeye ihtiyaç duyan kısmına dokunun.  

Matta 9:29 Sonra gözlerine dokundu ve şöyle dedi:  
"İnancına göre bırak sana olsun."   

Asla başkasının vücudunun kişisel bir parçasına el sürme. 
Karşı cinsîden bir kişinin kişisel bir alanda iyileşmeye 
ihtiyacı varsa, iyileşmeye ihtiyacı olanla aynı cinsiyete sahip 
başka bir inananın, iyileşmeye ihtiyaç duyan kişiye ellerini 
koyarak size yardımcı olması gerekir.  

Ya da iyileşmeye ihtiyacı olan kişinin etkilenen kısma elini 
koymasını ve elini onunkinin üzerine koymasını sağla. Bu 
alternatiflerden hiçbiri pratik değilse, elinizi kafalarına 
yerleştirin.  

Tanrı’nın Gücünü Serbest Bırak   

Kişiye elinizi uzatırken, Tanrı’nın Kelameti’nin vaadine göre 
iyileştiğinin zihinsel bir resmini kurun. Siz cesurca 
konuşurken, hareket ederken ve istenen tezahürü beklerken 
Kutsal Ruh ‘un iyileştirici gücünü bedenlerine akmaya 
bırakın.  

Birçok Sınaya Bakan   

Bakan olacak çok insan olduğunda ve iyileşmek için kutsama 
çok güçlü olduğunda, genellikle ihtiyacın ayrıntılarını 
dinlemek için zaman harcamadan mümkün olduğunca hızlı 
hareket etmek en iyisidir.   
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İnsanlar kendileri için daha fazla dikkat çekmek için sizi 
durdurmaya çalışabilirler. Bunu yapabilirler, çünkü 
davalarının diğerlerinden daha zor olduğunu ve bu yüzden 
Tanrı’nın daha fazla zaman alacağını hissederler, ancak bu, 
inançsızlığın veya gururun kanıtıdır. İnsanların inancını 
tüketmesine ya da o anın güçlü kutsanmasına izin verme.  

Kutsal Ruh ‘un güçlü kutsamasında hareket edin ve en kısa 
sürede mümkün olduğunca çok insanı elinize koyun.  

İnancınızı Serbest Bırakın   

Hastalara elinizi sürerken, onların iyileşmesi için inancınızı 
serbest bırakın, onların güç altına girmeleri veya Ruh ‘ta 
katledilmeleri için değil.  

İnsanlar Ruh ‘ta katledilebilir ve Tanrı’nın gücü altında yere 
düşebilir ve hala iyileşmeyebilirler. Diğerleri Tanrı’nın 
gücüne düşmeden iyileştirilebilir. Bazıları sadece Ruh ‘ta 
katledilme deneyimini arıyor ve alacakları şey bu.   

Kişinin iyileşmesi için her zaman inancınızı serbest bırakın.  

SIRT, BOYUN VE PELVIK ŞIFALAR  

 

Birçok insan sırt ağrısı yaşar, çünkü sinirler omurların yanlış 
hizalanması veya sırtta kaymış veya yırtılmış bir disk 
nedeniyle sıkıştırılmaktadır. Sıkıştırılan sinir, beyinden 
amaçlanan kas veya organına iyi bir sinyal geçiremez ve sırt 
ağrısının yanı sıra vücutta birçok soruna neden olur.  

Sırt ağrısı olan kişilerin sırtlarındaki yanlış hizalama 
nedeniyle genellikle bir kolu veya bacağı daha kısa görünür. 
Sırt ayarı gerçekleştikçe, kişinin parmaklarının uçlarını veya 
kişinin ayak bileklerinin veya topuklarının hizalamasını 
izleyerek Tanrı’nın iyileşme gücünün somut bir kanıtına 
tanık olunabilir.  

İyileştirme Üst Sırtları  

Üst sırtlara bakan kişi, ayaklarının üzerinde bile dursun, 
rahatlamak için kollarını yanlarına sallasın ve sonra 
dirseklerini kilitleyip kollarını birbirinden ayırsın. Sonra avuç 
içleri birbirine dönükken, parmaklar birbirine değene kadar 
ellerini yavaşça bir araya getirsinler. Genellikle bir kol 
diğerinden daha kısa görünecektir.  

Kişiye ve izleyen herkese gözlerini açık tutmalarını söyleyin. 
Kişinin ellerini yaklaşık bir inç ayırın, böylece elleri arasında 
sürtünme olmaz.  

Eliniz açık ve yüzü yukarı bakacak şekilde, ellerini hafifçe 
elinize yaslayın (ellere uzanın).  
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Tanrı’nın gücünü serbest bırakın, sırtın omurlarına, 
disklerine, kaslarına ve tendonlarına iyileşmesini ve 
mükemmel hizaya gelmesini cesurca emredin. Ayarlama 
yapılırken izleyin. Ayarlama durduktan sonra, sırtlarını 
kontrol etmek için hareket etmelerini isteyin. Cesurca sor, 
"Acıya ne oldu?" Hemen, Tanrı'ya zafer ver.  

Tanrı'yı yaptıkları için övmeye başladığımızda, inanç daha da 
güçlenir. Yeni başlamış olabilecek bir iyileşme aniden 
tamamlanır. Övgü iyileşmenin önemli bir parçasıdır.  

Alt Sırt İyileştirmeleri  

Bel iyileşmesine ihtiyaç duyan bir kişiye bakan, kalçalarıyla 
arkaya kadar bir sandalyeye oturmalarını sağla. Ayağa 
kalkın, kişiye doğru eğilin ve ayaklarını kaldırın. Ayak bileği 
kemiklerinin veya ayakkabılarının topuklarının 
hizalanmasına dikkat edin.  

Tanrı’nın gücünü serbest bırakın, omurların, disklerin, 
kasların ve tendonların iyileşmesini ve mükemmel hizaya 
gelmesini emredin. Ayarlama tamamlandığında, eğilerek 
veya hareket ederek veya daha önce yapamadıklarını yaparak 
ayağa kalkmalarını ve sırtlarını kontrol etmelerini isteyin. 
Yine cesurca sor, "Acıya ne oldu?" Ve yine, Tanrı'ya zafer 
verdiklerinden emin ol.  

Boyun İyileştirmeleri  

Boyun iyileşmesine ihtiyaç duyan bir kişiye bakan olmak 
için, parmaklarınızı hemen kafatasının tabanının altındaki 
işaret parmağından başlayarak boynun omurlarına 
yerleştirirken, her iki elin avuç içlerini boynunun yanlarına 
yerleştiren kişinin önünde durun. 

Boynun omurlarına, disklerine, kaslarına ve tendonlarına 
mükemmel hizaya gelmesini emrederek Tanrı’nın gücünü 
serbest bırakın. Çok nazikçe boyunlarını her yöne hareket 
ettirmeleri için yönlendirin. Ellerinizi çıkarın ve boyunlarını 
hareket ettirmelerini söylediniz. Cesurca sor, "Acıya ne 
oldu?" Tanrı'ya zafer ver.  

Pelvik İyileşmeler  

Yanlış hizalanmış pelvik kemikler genellikle ayakların yanlış 
hizalanmasına, pelvik bölgedeki organlarla ilgili sorunlara, 
skolyoz veya siyatiklere neden olur. Birbirinize dönük durun, 
ellerinizi her iki taraftaki pelvik kemiklerinin üstüne (alt 
kaburganın hemen altında) yerleştirin. Bir kişi karşı 
cinsteyse, ellerinizi üst veya onların üzerine koyun. İmanla, 
Tanrı’nın akacak gücünü serbest bırak.   

Genellikle pelvik kemiklere, sakruma (omurganın 
tabanındaki kuyruk kemiğinin üstündeki geniş düz kemik) ve 
organların uygun konuma taşınmasına komuta ettikçe 
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vücutları bir yandan diğer yana dönmeye başlayacaktır. Yine, 
kişinin hareket etmesi ve vücudunu kontrol etmesi. "Acıya ne 
oldu?" diye sor. Ve tanrıya şan ve şeref ver!  

YAĞ  YOLUYLA IYILEŞME  

 

Yağ ile kutsama ya yağın kafaya dökülmesiyle ya da 
parmaklarınızla kişinin alnına uygulanmasıyla yapılabilir.  

Yağ ile ihtiyarlar kutsanacak  

Bu iyileşme yöntemi özellikle kilisenin ileri gelenleri 
tarafından kullanılmaktadır. Günah şeytanın hastalıkla 
saldırması için açık kapı olduğunda bu etkili bir iyileşme 
yöntemi gibi görünmektedir. Eğer sebep günahsa, bu günahın 
kabulü belki de iyileşmenin alınması için gereklidir.  

Krallar 5:14-16 Aranızda hasta olan var mı? Kilisenin ileri 
gelenlerine seslesin, tanrı adına onu yağ ile kutsayarak onun 
için dua etsinler.   

İman duası hastaları kurtaracak ve Tanrı onu diriltecek. Eğer 
günah işlediyse affedilecektir.   

Günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve iyileşmeniz için 
birbirinizden dua edin. Salih bir adamın etkili, ateşli duası 
çok işe yarar.   

Bu söz, hasta olan ve kilisenin ileri gelenlerinden şifa için 
onları yağ ile kutsamalarını isteyen herkes içindir.  

Havariler Yağ ile Kutsanmış  

                         Müritler yağ ile kutsandı.  

Markos 6:13 Ve birçok iblisi dışarı attılar, ve hasta olan 
birçok yağla kutsadılar ve onları iyileştirdiler.   

Bugün Yağ ile Kutsama   

Kutsal Kitap boyunca, petrol her zaman Kutsal Ruh ‘un bir 
sembolüdür. Bir kişi Kutsal Ruh ‘ta vaftizi aldığında, içinde 
Tanrı’nın iyileştirici gücü vardır ve sembol artık gerekli 
değildir; ama inancı serbest bırakmak için bir temas noktası 
olarak kullanılabilir!  

Yağ ile kutsamak, hasta kişiyi iyi yapmak için inançta 
sunulan dua ile eşlik etmelidir.  

Yakup 5:15a ve iman duası hastaları kurtaracak ve Tanrı onu 
ayağa kaldıracak.   

Yağ ile kutsama asla boş bir form olmamalıdır. Aktif inançla 
yapılmalı, Tanrı’nın akma gücünü serbest bırakmalıdır.  
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BEZLER VE MENDILLERLE ŞIFA   

 

Bir Başvuru   

Kutsanmış bezlerin kullanımı Yeni Antlaşma ‘da sadece bir 
kez belirtilmiştir.  

Elçilerin işleri 19:11,12 Şimdi Tanrı, Paul'un ellerinden 
alışılmadık mucizeler yarattı, böylece mendiller veya 
önlükler bile vücudundan hastalara getirildi ve hastalıklar 
onları bıraktı ve kötü ruhlar onlardan çıktı.   

Kutsal Ruh ‘un iyileştirici gücü Paul'un vücudundan 
mendillere veya önlüklere aktarıldı. Hastalıklar tedavi edildi 
ve kötü ruhlar onları terk etti.  

Bugün için geçerli mi?   

 Kutsanmış bezler bugün için geçerli mi?  

Tanrı, bir insanı iman noktasına getirmek için birçok farklı 
yöntem kullanacaktır. O'nu sınırlama! Tanrı’nın iyileştirici 
gücü çok gerçek ve somuttur ve bir bez kullanılarak bile 
aktarılabilir.  

Bu iyileştirici güç, Tanrı’nın iyileşme gücüne tam olarak 
inanan en az bir kişi tarafından serbest bırakılır. Bir kimse 
başka bir kişiye bir bez getirip o bezin ihyasını istediğinde, 
iki veya daha fazla kişi belli bir kişinin iyileşmesi için 
anlaşma duası eder. Sonra, hala inanç içinde kişi kumaşı alır 
ve hastaya bırakır.  

Kutsanmış bez daha sonra bir temas noktası haline gelir ve 
Tanrı’nın iyileştirici gücünün aktive olması için inanç tekrar 
serbest bırakılır. Tanrı’nın onurlandıracağı inançtan hareket 
etmektir.  

Nasıl Kullanılırlar?  

 Kutsanmış bezler bugün nasıl kullanılacak?  

Kutsal Ruh ‘un iyileştirici gücüne inanan ruh vaftiz edilmiş 
herhangi bir mümin, bir beze elini sürebilir ve Tanrı’nın 
gücünü ima ile içine salabilir.  

Doğal kumaş kumaşın (sentetik, kağıt veya diğer nesneler 
değil) kullanılması önerilir.  

Bu yöntem, kötü ruhlar veya revir ruhları söz konusu 
olduğunda da kullanılabilir.   

Çoğu zaman bir insan ruh dolu bir inanlıya gelemeyecek 
kadar hastadır. Kutsanmış kumaşın kullanımı, onlarla şahsen 
birlikte olmak mümkün olmadığında bakan etmenin bir 
yoludur.  
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Yağ ve kutsanmış bezlerle kutsama yoluyla iyileşmek kutsal 
kitaptır ve bugün için geçerlidir.  

İNCELME İÇİN SORULAR  

 

1. Hastalara şifa verirken dokunmak neden önemlidir?  
  

  
  
  

2. Neden bazen ellerimizi vücudun iyileşmesi gereken kısmına koymak en iyisidir?  
  

  
  
  

3. Hangi koşullarda petrolle kutsama, İncil'de iyileşmeye bakan bir yöntem olarak kullanılabilir?   
  
  

  
  
4. Hasta bir kişiye şifa vermek için hangi koşullarda bir bez kullanılması tavsiye edilir?  
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    DERS ALTI  

KONUŞTUĞUMUZ KELİMELER 

  
İnanç, konuştuğumuz kelimelerle sınırlıdır veya serbest 
bırakılır. Dördüncü Derste, inancın Kutsal Ruh ‘un dunamis 
iyileştirici gücünün akmasını sağlayan anahtar olduğunu 
öğrendik. Ayrıca inancın her zaman inanç dolu sözler 
konuştuğunu öğrendik. Kan meselesi olan kadının, "Ben iyi 
olacağım" dediği gibi imanını söylediğini gördük.   

İnancımızın olumlu beklentisini ilan etmenin yanı sıra 
konuşacağımız dört inanç dolu kelime kategorisi vardır. 
Tanrı’nın iyileştirici gücü,  

                                     İsa'nın adını ,   
 revirin ruhlarını dışarı atarak,   

                                     Yaratıcı mucizeler ,   

            ve Tanrı’nın Sözünün sözünü söylüyor.  

İSA’NIN ADIYLA KONUŞMAK  

 

İsa'nın adını söylemenin özel bir önemi var mı? O'nun adını 
konuşmanın gerçekten bir gücü var mı?  

"İsa" isminin anlamı aslında bir duadır, "Tanrı bizi korusun" 
veya "Yehova Kurtuluştur" ifadesidir. İsa'nın adını 
konuşmanın gerçekten gücü vardır.   

Addaki Yetki  

                          İsa adına hangi otorite vardır?   

          Cennetteki ve dünyadaki tüm otoriteler.  

Matta 28:18 Sonra İsa geldi ve onlarla konuştu, "Cennette ve 
yerde bütün yetkiler Bana verildi" dedi.  

Diğer Adların Her Şeyden Önce   

                          İsa'nın adı her ismin üstündedir.  

Filipililer 2:5-11 Bu akıl sizde olsun ki, Aynı zamanda Mesih 
İsa'da olan, Tanrı şeklinde olmak, Tanrı ile eşit olmayı 
soygun olarak görmeyen, ancak kendini hiçbir üne sahip 
olmayan, bir kul şeklini alan ve insanlar gibi gelen. Ve bir 
erkek olarak ortaya çıktı, Kendini alçakgönüllü yaptı ve ölüm 
noktasına, hatta haçın ölümüne itaatkar oldu.   

Bu nedenle Tanrı, O'nu çok yüceltmiş ve O'na her ismin 
üstünde olan ismi vermiştir, İsa'nın adıyla her diz eğilmelidir, 
cennettekilerden, yerdekilerden ve yerin altındakilerden ve 
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her dil, İsa Mesih'in Tanrı olduğunu, Baba Tanrı’nın yüceliği 
için itiraf etmelidir.  

Her hastalığın ve hastalığın bir adı vardır. Kanser, artrit ve 
serebral palsi isimlerdir. İsa'nın adı bu hastalıkların adının 
üstündedir ve inançla "İsa!" dediğimizde boyun eğmeleri 
gerekir.  

Adla İyileştirme  

İlk Hıristiyanlar İsa adına şifa konuşurlar. Petrus ve John'un, 
annesinin rahminden topal adamı iyileştirdikleri zamanları 
tekrar düşünün. Bunu İsa adına yaptılar.  

Elçilerin yerine 3:4 Sonra Petrus dedi ki, "Gümüş ve altın 
bende yok, ama elimde olan şey size: Nasıralı İsa Mesihi 
adına, ayağa kalkın ve yürüyün."  

 inanç onun adına  

Petrus, Kutsal Ruh ‘un kutsanmasıyla, İsa adına inancın 
sayesinde adamın iyileştiğini söyler.  

3:16'yı harekete geçirdi ve O'nun adına olan inancı, 
gördüğünüz ve tanıdığınız bu adamı güçlü kıldı. Evet, O'nun 
içinden gelen iman, ona hepinizin huzurunda bu mükemmel 
sağlamlığı verdi.   

 İsim Kullandığı İçin Tehdit Ediliyor  

Bu iyileşmenin bir sonucu olarak, Petrus ve John tutuklandı, 
bir gece hapiste tutuldu ve Yahudi liderler tarafından İsa 
adına konuşmamaları gerektiğini söyleyerek tehdit edildi. 
Dini liderler İsa'nın adının gücünü tanıdılar.  

Petrus, topal adamın iyileşmesiyle ilgili sorularına cesurca 
şöyle cevap verdi:  

Elçilerin işleri 4:10 Hepiniz ve İsrail halkı tarafından bilinsin 
ki, çarmıha gerdiğiniz, Tanrı’nın ölümden dirilttiği Nasıralı 
İsa Mesih'in adıyla, bu adam burada hepinizin önünde 
duruyor.   

onun adına  İşaretler ve Harikalar   

Petrus ve John halkına dönüp olanları bildirdiklerinde, 
Tanrı'ya dua etmek için birlikte seslerini yükselttiler. Bu 
duayı daha fazla işaret ve mucize isteğiyle bitirdiler.  

Elçilerin işleriler 4:29-31 Şimdi, Tanrım, tehditlerine bak ve 
kullarına, tüm cesaretinle senin sözünü konuşabileceklerini, 
iyileşmek için elini uzatarak, ve kutsal Kulun İsa'nın adı 
üzerinden işaretler ve mucizeler yapılabileceğini bahşet.  

Dua ettiklerinde , bir araya getirildikleri yer sarsıldı. Ve hepsi 
Kutsal Ruhla doluydular ve Tanrı’nın sözünü cesaretle 
söylediler.  
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 Her Şeyi Onun Adına Yapıyor  

Koloseliler'de İsa adına her şeyi yapmamız emredildi.  

Koloseliler 3:17 Ve kelime veya amel olarak ne yaparsanız 
yapın, hepsini Tanrı İsa adına yapın, O aracılığıyla Baba 
Tanrı'ya şükredebilirsiniz.   

 İsmine İnan  

Markos 16:17,18 Ve bu işaretler, inananları takip edecektir: 
Benim adıma şeytanları meydana getirecekler; Onlar yeni 
dillerle konuşurlar. Yılanları ele alacaklardır. Eğer ölümcül 
bir şey içerlerse, bu onlara hiçbir zarar vermez. Hastalara el 
sürerler ve iyileşirler.  

Orijinal Yunanca dilinde noktalama işareti yoktu. Biz de aynı 
şekilde doğru bir şekilde, aşağıdaki bölümü okuyabiliriz.   

Bu ayetler, benim adıma inananlara uyar:  

                                  Şeytanları ürkecekler.  
 Yeni dillerle konuşacaklardır.  
 Yılanları (şeytanı) ele alacaklardır.  
 Ölümcül bir şey içerlerse, bu onlara hiçbir şekilde 

zarar vermez.  

 Hastalara el sürerler ve iyileşirler.  

İsa adına otorite vardır, her ismin üstünde bir isim. İlk 
Hıristiyanlar inanç yoluyla İsa adına şifa konuşurlar. Ölüm 
tehdidi altında bile, Petrus iyileşmenin İsa adıyla olduğunu 
vurgulayarak belirtti.  

ZORLUK RUHLARINI DIŞARI DÖKMEK  

 

İsa'nın Bakanlığı  

İsa'nın şifa bakanlığının çoğu iblis ruhlarını dışarı atarak 
başarıldı. Bugün bile, birçoğu, düşman tarafından çalmak, 
öldürmek ve yok etmek için görevlendirilen ruhlar üzerinde 
otoriteyi ele alan inananlar tarafından hastalık ve hastalık 
teslim ediliyor.  

Luka'ta, şeytana esaret altında tutulan bir kadını revir ruhuyla 
okumuştuk.   

Luka 13:11-13,16 Ve bakın, 18 yıllık bir revir ruhuna sahip 
bir kadın vardı. Fakat İsa onu görünce onu O'na çağırdı ve 
ona: "Kadın, sen revirinden kurtuldun" dedi.   

Ve O, ona elini koydu ve hemen doğru yolaktı ve Tanrı’yı 
yüceltti.   

İsa açıkça bu hastalık ruhunu şeytanın esareti olarak tanımlar.  
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"Öyleyse bu kadın, Şeytan'ın on sekiz yıldır bağladığı 
İbrahim'in kızı olarak, Şabat günü bu bağdan silinmesin mi?"   

"Karasızlık" kelimesi hastalık veya zayıflık anlamına gelir. 
Bir hastalık ruhu sadece hastalık veya zayıflık ruhudur. Her 
türlü hastalık olabilir.   

Tedavi Edilemeyen Hastalıklar   

Tanrı'yla birlikte, tedavi edilemez hastalık yoktur. 
Doktorların tedavi edilemez olarak tanımladığı hemen hemen 
tüm hastalıklar iblis ruhlarından kaynaklanır. Bunlara bakan 
olarak, ya revirin ruhlarıyla konuşabiliriz ya da onları 
hastalığın özel adıyla adlandırabiliriz. Örneğin, kanser, 
lösemi veya artrit ruhlarıyla konuşuyoruz.  

Genellikle revir ruhlarının neden olduğu hastalıklar listesine 
dahil edilenler şunlardır:  

                                        AIDS  
          Alkol, tütün, uyuşturucu bağımlılığı   

Alerji 
                                        Artrit 

Astım 
                                        Körlük 

  Kanser 
Serebral palsi 
Sağırlık 

 Depresyon 
        Diyabet 

                                                                               Epilepsi 
     Enfeksiyon 

 Deli -lik 
Cüzzam 

                                       Lösemi 
Lupus 
Multipl Skleroz  

                                                                              Musküler distrofi 
                                                                              Parkinson hastalığı  

Ağrı 
                                       Felç 
                                       Skleroz 
                                      Tümör 
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İncil Örnekleri   

 Sessiz  

Matta 9:32,33a Dışarı çıktıklarında, O'na dilsiz ve şeytani bir 
adam getirdiler. İblis kovulunca dilsiz konuştu.  

sağır ve dilsiz   

Markos 9:25 İsa insanların bir araya geldiğini görünce, "Seni 
sağır ve dilsiz ruh, sana emrediyorum, ondan çık ve artık ona 
girme!" diyerek temiz olmayan ruhu azarladı.   

 Nöbetleri   

Matta 17:15,18 Yehova, oğluma merhamet et, çünkü o bir 
sara hastası ve ağır acı çekiyor; Çünkü sık sık ateşe ve sık sık 
suya düşer.   

İsa şeytanı azarladı ve içinden çıktı. Ve çocuk o saatten sonra 
iyileşti.  

kör ve dilsiz   

Matta 12:22 Sonra O'na şeytana sahip, kör ve dilsiz biri 
getirildi; Onu iyileştirdi de kör ve dilsiz adam konuştu, gördü.   

 Artrit  

Luka 13:11,12 Ve bakın, 18 yıllık bir revir ruhuna sahip bir 
kadın vardı. fakat İsa onu görünce onu O'na çağırdı ve dedi 
ki: "Kadınlar, siz revirinizden kurtuldunuz."  

Bağlama ve Yiyime   

Revir ruhlarıyla uğraşırken, etkili bakanlık için bize hem 
yetki hem de talimatlar verildi.  

Matta 16:19 Ve size cennetin krallığının anahtarlarını 
vereceğim ve yeryüzünde bağladıkların cennete bağlanacak 
ve yeryüzünde ne gevşediyseniz cennette gevşeyeceksiniz.   

 Bağlama   

Bağlamak, kısıtlamak, bağlamak veya hareket etme 
yeteneğini sınırlamak anlamına gelir. Mesela:  

 "Seni şeytanı bu kişinin bedenine bağlıyorum ..."  

 "Seni kanser ruhuna bağlıyorum ..."  

 Kaybetmek   

Gevşek, kişiyi hastalığın esaretinden serbest bırakmak 
anlamına gelir.  

Luka 13:12b "Kadın, hastalığından kurtuldun."   

İblisleri sürün  

Bize verilen komisyonun bir parçası da iblisleri dışarı 
çıkarmak.   
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Markos 16:17a Ve bu işaretler inananları takip edecek: 
Benim adıma iblisleri atacaklar ...  

Matta 9:33 Ve iblis dışarı atıldığında, dilsiz konuştu. Ve 
kalabalıklar hayret ettiler, "İsrail'de hiç böyle görülmedi!" 
dediler.   

 

 Kanseri – Bir Örnek  

Bir kişi kanser olduğunda, kanser iblis ruhu tarafından 
vücuduna bir tohum olarak ekilmiştir. Kanseri iyileştirmek 
için bazı pratik önerilere bakalım.   

 Önce şeytanı İsa adına bağlayın.  
 kanserin ruhunu bağlayın ve İsa adına ortaya 

çıkmasını emredin.  

        Kanserin ya da tümörün tohumunu lanetle ve ölmesini 
emret.  

Tanrı’nın Sözünün baltasını kanserin köküne sermeliyiz.  

Matta 3:10 Ve şimdi bile balta ağaçların köküne serildi. Bu 
yüzden meyve vermeyen her ağaç kesilir ve ateşe atılır.   

Kanser kesinlikle iyi bir meyve değildir. Cesurca ölmesini ve 
kökten yok olmasını emredebiliriz.  

Vücudun etkilenen kısmına el koyun, iyileşme gücünü 
inançla serbest bırakın, yaratıcı bir mucize söyleyin ve yok 
edilmiş, ölü doku ve organların canlanmasını veya İsa adına 
restore edilmesine hükmedin.  

HASTALIK DAĞI'NA KONUŞMA  

 

Çoğu zaman, kazalar, ameliyatlar, doğum kusurları veya 
kötüleşen hastalıklar nedeniyle vücutların bazı kısımları 
eksiktir. Hastalıkların "dağıyla konuşarak" ve Tanrı Sözünün 
yaratıcı gücünü konuşarak yeni parçaların oluşmasını 
emrederek mucizelere bakan olabiliriz. 

Markos 11:23 Emin olun, bu dağa kim 'Kaldırılın ve denize 
dökülün' derse ve kalbinde şüphe duymadan, ama söylediği 
şeylerin geleceğine, ne derse diyeceğine inandığı için size 
söylüyorum.   

Bir gün önce, İsa incir ağacına küfretmişti. Havariler daha 
sonra geçtiklerinde hayrete düştüler ve öldü. Yirmi üçüncü 
ayet İsa'nın onlara yaptığı açıklamanın bir parçasıdır. "İncir 
ağaçları küçüktür, bir dağın kaldırılmasını emredebilirsiniz!" 
diyordu.  
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Hayatımızdaki dağlar ruhsal, duygusal veya fiziksel olabilir. 
Dağlar kuvvet ve istikrardan bahseder, fakat Tanrı ve Sözü 
her dağdan daha güçlü ve istikrarlıdır.  

Komut!   

İsa dedi ki: "Kim derse." "Kim dua ederse ve Tanrı'dan bunu 
yapmasını isterse" demedi. Söylemek, emir vermek demektir.  

Kutsal Ruh geldikten sonra hastalar için dua eden müritlerin     
İncil'inde bahsedilmemektedir. O'nun gücüyle hastalara şifa 
verdiler - şu anda bizde olan aynı iyileştirici güç. Hastaları 
iyileştirin!  

Birçoğumuz hastalar için dua ediyoruz, sanki iyileşmesi için 
çok isteksiz bir Tanrı'ya yalvarıyormuşuz gibi ve çok az 
sonuç elde etmişiz gibi. Tanrı'dan bize söylediği bir şeyi 
O'nun gücüyle yapmasını istememeliyiz.   

Matta 10:8 Hastaları iyileştirin, cüzzamlıları temizleyin, 
ölüleri diriltin, iblisleri kovun. Özgürce aldınız, özgürce 
verin.   

Markos 16:18b Hastalara el sürecekler ve iyileşecekler.  

Hkimiyeti ele alalım  

Tanrı insanlığa hakimiyet ve hüküm verdi.   

Yaratılış 1:26a Sonra Tanrı dedi ki: "İmajımızda insanı, 
benzerliğimize göre yaratalım; Hakimiyetleri olsun."   

İsa'nın yaptığı gibi otorite ve güçle konuşacağız çünkü O bize 
bu gücü verdi.  

Luka 4:32 Ve O'nun öğretisine şaşırdılar, çünkü sözü 
otoriteyleydi.   

Luka 10:19 "Bakın, size yılanları ve akrepleri ezme yetkisi 
veriyorum ve düşmanın tüm gücü üzerinde hiçbir şey size 
zarar veremez."  

İsa'nın mesajı ve otoritesi bizde ve hala gücü var!  

Kelamı Söyle  

Hastalık ağacıyla konuşabiliriz.  

Luka 17:6 Böylece Tanrı dedi ki, "Hardal tohumu olarak 
inancınız varsa, bu dut ağacına ,'Kökler tarafından yukarı 
çekilin ve denize dikilin' diyebilirsiniz ve size itaat eder."  İsa, 
Simon'ın kayınvalidesinin yüksek ateşini azarladı. Yetkiyi o 
aldı.   

Luka 4:39 Bu yüzden onun yanında durdu ve ateşi azarladı ve 
bu onu terk etti. Ve hemen ortaya çıktı ve onlara hizmet etti.   
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Örneğin, vücudun normal olmasını emrederiz.  

  "Kan basıncı – normal ol!"  
     "Bu böbreklerin İsa adına normal çalışmasını 

emrediyorum!"  

Yaratıcı mucizeler konuşuyoruz.  
     "Bu bedene yeni bir kalp konuşuyorum!"  
     "Bu parmakların büyümesini emrediyorum!"  

Markos 3:1,3,5b Ve yine sinagoga girdi ve eli solmuş bir 
adam oradaydı.   

Sonra eli solmuş adama dedi ki: "Öne çıkın."  

Adama dedi ki, "Elini uzat." Onu uzattı ve eli diğeri gibi bir 
bütün olarak onarıldı.   

Cesurca ve Zorla Konuşun   

Yeni'de şifanın hesaplarını okuduğumuz zaman  
Vasiyetnamesi, sık sık ünlem terimlerini okuruz:  

Yuhanna 11:43 Şimdi bunları söylediğinde, yüksek bir sesle 
ağladı, "Lazarus, ortaya çık!"   

Elçilerin işleri  3:6b "Nasıralı İsa Mesih adına, ayağa kalkın 
ve yürüyün."   

Paul, Lystra'daki ezik bir adama papazlık yaptı.  

Elçilerin işleri 14:9,10 Paul, onu kasıtlı olarak gözlemleyerek 
ve iyileşmek için inancı olduğunu görünce, yüksek sesle 
"Ayağa kalk!" dedi. Atladı ve yürüdü.   

Şifa sözlerini cesurca söylemek için örneklerimiz ve 
direktiflerimiz var. Bu bizim geleneklerimizden farklı olsa 
bile, Tanrı Sözüne uyalım.  

TANRI’NIN KONUŞAN SÖZÜ  

 

Söylediklerimiz Tanrı’nın insanlarına şifa getirmede çok 
önemli bir rol oynar. Sözlerimiz ölüm kalım, hastalık veya 
sağlık getirebilir. Tanrı’nın Sözleriyle konuşmalıyız. 
Tanrı’nın Sözleri şifa getirir.  

Ya Yaşam ya ölüm  

Kral Süleyman, yaşam ve ölümün dilin gücünde olduğunu 
açıkça belirtti.  

Atasözleri 18:21 Ölüm ve hayat dilin gücündedir ve onu 
sevenler meyvesini yiyecektir.   
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Birçok insan söyledikleriyle kendini ve diğerlerini öldürüyor. 
Diğerleri Tanrı’nın sözünü imanla konuşarak yaşamayı 
öğreniyorlar.  

Kurtuluş’u İtiraf Et  

Kalp inanır ve ağız kurtuluşun itirafını eder.  

Romalılar 10:8-10 Ama ne diyor? "Söz yakınınızdadır, 
ağzınızda ve kalbinizde bile" (yani vaaz ettiğimiz iman sözü): 
Eğer ağzınızla Rab İsa'yı itiraf ederseniz ve Kalbinize 
inanırsanız, Tanrı’nın Onu diriltmiş olduğuna inanın, 
kurtulacaksınız. Çünkü kalple kişi doğruluğa inanır ve ağızla 
kurtuluşa itiraf edilir.   

Tam kurtuluş iyileşme ve kurtuluş içerir. Nasıl ki 
kalplerimizle inanıp kurtuluş için ağzımızla itiraf ediyorsak, 
biz de kalbimizle inanmalı ve şifa için ağzımızla itiraf 
etmeliyiz.  

Kelimeyi Söyle   

Merkez İsa'ya gelip kuluna şifa olmasını istediğinde, 
otoritenin ve kelimelerin gücünü biliyordu. İsa'ya dedi ki: 
"Sadece bir kelime söyle, kulum iyileşsin."   

Matta 8:5-10,13 Şimdi İsa Kafernahum’a girdiğinde, O'na bir 
yüzbaşı  geldi, O'na yalvardı, "Tanrım, hizmetçim evde felçli 
yatıyor, korkunç işkence görüyor."  

İsa ona dedi ki: "Gelip onu iyileştireceğim."  

yüzbaşı dedi ki: "Rabbim, ben benim çatımın altına gelmene 
layık değilim. Ama sadece bir kelime söyle, hizmetçim 
iyileşsin. Çünkü ben de otorite altında, altımda askerler olan 
bir adamım. Ben de buna diyorum ki, 'Git', o da gider; bir 
başkasına da 'Gel', o gelir; ve kuluma, 'Şunu yap' der, o da 
yapar."  

İsa onu duyunca hayret etti ve izleyenlere şöyle dedi: "Size 
diyorum ki, İsrail'de bile böyle büyük bir iman bulamadım."   

Bunun üzerine İsa, merkezdekilere dedi ki: "Yolunuza gidin. 
Ve sizin inandığınız gibi, sizin için yapılsın." Ve hizmetçisi 
aynı saatte iyileşti.   

İsa, İsa'nın tek yapması gerekenin konuşmak olduğunu ve 
hizmetkarın iyileşeceğini kabul etme inancı için ona çok  
övgüler dilemiştir. Sadece otoriteyi anlamakla kalmadı, Aynı 
zaman Sözü konuşmanın önemini de biliyordu. Eğer sadece 
Sözü konuşursak, duygularımızı, şüphelerimizi ya da 
inançsızlığımızı konuşmamış oluruz.  
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Kelamı dinleyin   

O'nun sözlerini dinlememiz emredildi.  

Atasözleri 4:20-22 Oğlum, sözlerime dikkat et; Kulağını 
benim deyişlerime yönelt. Gözlerinden ayrılmalarına izin 
verme. Onları kalbinizin ortasında tutun. Çünkü onlar, onları 
bulanlara can, bütün bedenlerine sağlıktır.   

Sözünü Gönderdi   

Mezmurlar'da, Tanrı’nın Sözünü gönderdiğini ve onları 
iyileştirdiğini görüyoruz.   

Mezmur 107:20 O'nun sözünü gönderdi ve onları iyileştirdi 
ve yıkımlarından teslim etti.   

Kelimeleri konuşarak gönderiyoruz. İsa'nın otoritesine 
sahibiz. Tanrı’nın Sözünün iman ve otoriteyle konuşarak 
gönderebiliriz.   

İade Edilen Boşluk   

Tanrı, sözünün sonuçsuz dönmeyeceğine söz vermiştir. 
Hükümsüz kalmayacak.  

Yeşaya 55:10,11 Yağmur yağdığı, cennetten gelen karlar 
için, oraya dönmeyin, yeryüzünü sulayın, onu getirin ve 
tomurcuklasın ki, ayıcıya tohum, yiyene ekmek versin, 
sözüm ağzımdan çıkan olsun; O, bana hükümsüz olarak geri 
dönmez, fakat o, istediğimi yerine getirmeli ve onu 
gönderdiğim şeyde başarılı olacaktır.   

Tanrı’nın Sözünün bir amaç için verildiğini ve bir 
başarısızlığa dönüşmeyeceğini açıkça görüyoruz. Tanrı’nın 
planının bir parçası da uluslara şifa getirmektir. Bugün 
Tanrı’nın elleri ve ağzıyız. O'nun sesini duyalım, O'nun 
kurtuluş sözlerini dile getirelim ve O'nun halkına şifa 
getirelim.  

İNCELEME İÇİN SORULAR  

 

1. hastalara şifa vermek için İsa'nın adını kullandığınızda ne olmasını bekliyorsunuz? Nedenini 
açıkla.  

  
  
2. Doktorların kanserden öldüğünü söylediği biri için ya da başka bir "tedavi edilemez" hastalıktan 

dolayı dua etmeye çağrılsaydınız, onlara nasıl şifa verirdiniz?  
  
  
3. İyileşme bakanlığında zorla konuşmanın İncil'deki beş örneğini listeleyin.  
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Ders Yedi  
 

Eylem ve Dua Yoluyla Şifa 
 

Geçmişte, hastaları iyileştirmekle ilgili olarak Tanrı Sözünün 
anlaşılmasının önemli olduğunu öğrendik. Ancak ne kadar 
bilirsek bile, bizim tarafımızdan harekete geçilmeden 
iyileşme gerçekleşmeyecek. İnancımızı söylemeliyiz. 
Harekete geçmeliyiz. Hastalara ulaşmalıyız.  

TANRI’NIN PARÇASI – BIZIM PARÇAMIZ  

 

Mucizelerin gerçekleşmesi için, biz de kendi 
payımıza düşeni yapmalı ve Tanrı’nın O'nunkini 

yapmasını beklemeliyiz.  
  

Nuh gemiyi inşa etti-- Tanrı yeryüzünü sular altında bıraktı.  

Musa çubuğu uzattı-- Tanrı da suları ayırdı.  

Joshua Jericho'nun Duvarlarında yürüdü—Tanrı mahvetmek   

Elisha sopayı nehre attı – Tanrı balta kafasını yüzdürdü.  
 

  

Tanrı’nın Kısmı  

Hastalara şifa olurken, yapmamız gereken bir eylem var ve 
Tanrı’nın yapacağı karşılık gelen bir eylem var. Bu iki katlı 
süreci anlamak önemlidir. İsa'nın sözlerine inandıkça ve 
imana dayanarak harekete geçtikçe, Tanrı O'nun üzerine 
düşeni yapacak ve şifanın tezahürünü getirecektir.   

Mümkün olan her şeyi   

İsa'yla "Tanrı'yla her şey mümkündür!" demek kolaydır.  

Luka 18:27 Ama Dedi ki, "İnsanlarla imkansız olan şeyler 
Tanrı ile mümkündür."   

Markos 10:27 İsa onlara baktı ve şöyle dedi: "İnsanla bu 
imkansızdır, ama Tanrı ile değil; Her şey Tanrı’yla 
mümkündür."  

"İnanan için her şey mümkündür" dediğinde İsa'yla aynı 
fikirde olmak daha zordur.  
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Markos 9:23 İsa ona dedi ki: "Eğer inanabiliyorsan, inanan 
için her şey mümkündür."   

Doğal olarak, imkansız görünebilir. Ama Tanrı söylediyse, 
bunu yapmak mümkündür, kendi gücümüzle değil, Tanrı’nın 
gücüyle. Tanrı bize asla yapamayacağımız bir şeyi 
yapmamızı söylemez.  

Matta 17:20 ... Size diyorum ki, hardal tohumu olarak 
inancınız varsa, bu dağa diyeceksiniz ki, 'Buradan oraya 
ilerleyin', ve hareket edecek; Ve senin için hiçbir şey 
imkansız olmayacak.   

Bizim Parçamız  

İtaatkar Olmak    

İsa bize hastalara el sürmemizi emretti. Korkunun bu emre 
itaatsizlik etmemize neden olmasına asla izin vermemeliyiz!  

1 Samuel 15:22 Sonra Samuel dedi ki: "YEHOVA, 
Yehova’nin sesine uymak gibi yanmış adaklar ve 
fedakarlıklar için büyük bir zevk mi? İtaat etmek, kurban 
etmekten, sınamak ise koçların yağlarından daha hayırlıdır." 

Hayatımızda iyileştirici mucizeler yaşayacaksak, Tanrı 
Sözünün talimatlarına ve emirlerine itaat etmeliyiz. Kutsal 
Ruh bize ne emrediyorsa ona itaat etmek için hızlı olmalıyız, 
ne kadar garip görünürse görünsün.  

 "Yapabilir" Tutumu Geliştiriyor   

İnancımızı geliştirirsek Tanrı’nın emrettiği her şeyi 
yapabiliriz: "Yapamam!" demeyi bırakırsak ve 
"Yapabilirim!" diyerek Tanrı’nın Sözüne katılmaya 
başlarsak.  

Filipililer 4:13 Beni güçlendiren İsa aracılığıyla her şeyi 
yapabilirim.   

korkuyu yenmeye   

Başarısızlık ve hatta utangaçlık korkusu Tanrı'dan değildir. 
Tanrı’nın hayatımız için planladığı her şeyi yapmamıza engel 
olacak. Anormal korku, Şeytan'dan Tanrı'ya itaat etmemizi 
engellemek için gönderilen bir korku ruhudur.  

2 Timoteos1:7 Tanrı bize bir korku ruhu değil, güç, sevgi ve 
sağlam bir zihin verdi.   

Tanrı’nın Sözüne göre hareket etmek için, başarısızlık 
korkusunu yenmeli ve bir mucize olmazsa itibarımızdan asla 
korkmamalıyız. Eğer İsa bizim için itibarını verdiyse, neden 
bizimkiler için endişelenelim ki?  

Filipililer 2:7 Ama kendini hiç üne sahip çıkarmadı, bir 
hizmetçi şeklini aldı ve insanlar gibi geldi.   
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Kendine asla sorma, "Ama ya hiçbir şey olmazsa?" Bunun 
yerine sor: "Ya ben itaat edersem ve onlar şifalarını 
alırlarsa?"  
 

      DUYGULARA DEĞİL İNANCA GÖRE HAREKET ET.  
 

Korku, utangaçlık, yetersizlik ve aşağılık duyguları, 
birçoğunun kendi şifasının tezahür etmesini veya inançla 
hareket etmesini ve başkalarına şifayı kabul etmesini 
engellemiştir. Aynı anda hem korku hem de inançla 
operasyon yapamayız.   

İnananlar olarak, Ruh ‘ta yaşamalıyız. Tanrı’nın Sözünün 
vahiyle zihinlerimiz yenilenmelidir. Yaptıklarımız, Tanrı’nın 
Sözüyle indirdiğine ve ruhlarımızla konuştuklarına itaat 
içinde olmalıdır.   

Ruhlarımız yerine geldikçe, duygularımız ve duygularımız 
geçmişin olumsuz deneyimlerine değil, ruhumuza itaat 
ederek karşılık verecektir. Şeytan artık bizi Tanrı'ya itaat 
etmekten alıkoyamayacak.  

İman kelamda 

Mucizeleri iyileştirmek için Tanrı'ya inanacaksak, önce 
Tanrı’nın Sözünden tam olarak ne yapacağını bilmeliyiz.  

 İnanç:  
 asla hissetmek değildir ve hissetmek asla inanç 
değildir.  

        hissetmekle ilgisi yok - duyguları görmezden geliyor  

                                 Tanrı’nın Sözü ile gelir   
, Tanrı’nın sözünde indirdiği her şeyi bilir, inanır ve 

alır.  

Duygular der ki, "Çok yorgunum." "Nasıl bilmiyorum ... 
Belki başarısız olurum." "Daha önce yapmayı denedim ve ..." 
"Yapardım, ama cesur olmadığımı biliyorsun ...."  

İman der ki, "Tanrı’nın Sözüne inanıp hareket edeceğim"' 
"İnanacağım ve alacağım" "Şüphe etmeyeceğim ve onsuz da 
yapacağım!"  

Bir insan şifasını Tanrı’nın gücüyle alabilir ve bir şey 
hissetmez. Bir diğeri, Tanrı’nın iyileştirici gücünün, bir 
sıcağın, bir serinliğin veya bir elektrik akımı gibi bir şokun 
büyük dalgalanmalarını hissedebilir.  

İyileşmenin bir tezahürü için, duyguları aramamalı, söz 
verilen sonuçları aramalı, inanmalı ve beklemelisiniz.  
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TANRI SÖZÜNE GÖRE HAREKET ETME  

 

İsa Cesurca Bakan  

İsa genellikle cesur bir eylem gerektirerek iyileşir.  

 "Uzat Elini"   

İsa, yapamayacağı bir şeyi yapmasını emrederek adamı 
solmuş bir el ile iyileştirdi.  

Matta 12:10a,13 Ve bakın, solmuş bir eli olan bir adam vardı 
...   

Sonra adama dedi ki: "Elini uzat." Ve onu uzattı ve diğeri gibi 
bir bütün olarak restore edildi.   

Aynı hikaye Markos 3:1-5 ve Luka 6:6-10 'da da anlatılıyor. 
Bu Kutsal Yazılar eylemden bahsediyor. İsa adama bir şey 
yapmasını emretti. Adam İsa'nın dediğini harfiyen yaptı, elini 
uzattı. İsa'nın söylediklerine göre hareket ederek iyileşti.  

 "Git Yıkan"   

İsa kör bir adamı belli bir havuzda yıkanmasını söyleyerek 
iyileştirdi.  

Yuhanna 9:6,7 Bunları söylediğinde yere tükürdü ve 
tükürükle kil yaptı; Kör adamın gözlerini çamurla kutsadı. Ve 
ona dedi ki: "Git, Siloam'ın havuzunda yıkan." O da gidip 
yıkandı ve tekrar görmeye geldi.   

İsa kili yaptığında, İsa gözlerini kutsadığında mı, yoksa 
havuzda yıkandığında mı gördü?  

Adam iman edince gözüne kavuştu, Tanrı’ya itaat etti ve 
imanı üzerine hareket etti.  

 "Yatağa Git"   

İsa, felçli adama şöyle buyurmuş: "Kalk, yatağını kaldır ve 
git."  

Markos 2:11,12 "Size diyorum ki, ayağa kalkın, yatağınızı 
alın ve evinize gidin."   

Ve hemen ortaya çıktı, yatağı aldı ve hepsinin huzurunda 
dışarı çıktı, böylece hepsi hayrete düştü ve "Biz böyle bir şey 
görmedik" diyerek Tanrı'yı yüceltti.   

Doğal olarak, o adamın ayağa kalkıp yatağını alıp bir yere 
gitmesi imkansızdı! Ama Tanrı’nın ne dediğini biliyordu. 
Hemen harekete geçti ve iyileşti.  

Müritler Örnek İzleniyor  

Petrus ve John, İsa'nın verdiği iyileşme örneğini izlediler. 
Sakat adama ayağa kalkmasını ve yürümesini emrettiler.  
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Elçilerin  işleri 3:6,7 Sonra Petrus dedi ki, "Gümüş ve altın 
bende yok, ama elimde olan şey size veriyorum: Nasıralı İsa 
Mesih adına, ayağa kalkın ve yürüyün."   

Onu sağ elinden tuttu ve kaldırdı ve hemen ayakları ve ayak 
bileği kemikleri güç aldı.   

İman Plus Aksiyon  

Krallar bize hareketsiz inancın öldüğünü söylüyor.   

Krallar 2:14,17,18,20 Biri inancı var ama işleri yok derse ne 
kadar eder kardeşlerim? İnanç onu kurtarabilir mi?   

Bu nedenle, eserleri yoksa, tek başına inanç da ölmüştür.  

Ama biri der ki: "Senin inancın var, benim de işlerim var." 
Eserleriniz olmadan bana inancınızı gösterin, ben de size 
eserlerimle inancımı göstereyim.   

Ama bilmek ister misin, ahmak adam, işsiz inanç öldü mü?   

Tanrı’nın Sözüne göre hareket etmeliyiz, çünkü eylemsiz 
inanç öldü. İnancımız harekete geçerken, Tanrı’nın harekete 
geçme gücünü serbest bırakıyoruz. Tanrı’nın gücünün 
harekete geçmesine izin verildiğinde, hastalık terk 
edilmelidir.  

İnanç-eylem iyileşme bakan önemlidir. Bazen şifayı bakan 
kişi tarafından olacaktır. Diğer zamanlarda, eylem talimatlara 
itaat ederek iyileşme bekleyen kişi tarafından yapılacaktır.  

Eylem Önerileri   

Birine iyileştiğin anda, onlara daha önce yapamayacakları bir 
şey yapmalarını söyle. Mesela:  

 "Kolunu hareket ettir" – "Eğil" – "Kontrol et"  
 Cesurca sor, "Acıya ne oldu?"  

 Tanrı’nın Sözünün doğru olduğuna inanıyorsun! Öyle 
davran! Tanrı’nın Sözüne göre hareket edin. İnanç 
seviyenize göre hareket edin.  

 İman harekete geçer.  
   Tanrı’nın iyileştirici gücü serbest bırakılır.   

                                    Şifa geliyor!  
 Uyarısı!  

Bir insana asla diş teli çıkarmasını ya da ilaç almayı 
bırakmasını söylememeliyiz. İnançlarının nerede olduğunu 
ya da hayatlarında iyileşmelerinin tezahürüne almalarını 
engelleyebilecek engeller olup olmadığını bilmiyoruz.  

Olumlu konuşmalı ve onlara inancın yükselmesine izin 
vermeliyiz. Eğer diş teli çıkarmak için inançları varsa, bu 
harika!   
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Not: Verdiğiniz talimatlar nedeniyle yapılan ve tıp doktorlarının 
talimatlarına aykırı olan herhangi bir eylemin acil veya 
gelecekteki olumsuz sonuçlarından yasal olarak sorumlu 
tutulabilirsiniz.  

DUA VE İYİLEŞMEYİ ANLAMAK  

 

Yanlış düşünce 

Dua hakkında bazı yanlış algılar vardır ve bunun hastalara 
şifa vermedeki rolü vardır. Bazıları dua edip sormamız 
gerektiğini, hatta iyileşmek istemiyormuş gibi Tanrı'ya 
yalvarmamız gerektiğini düşünüyor. Kendilerini Tanrı'ya bir 
insanı iyileştirmek için sebepler verirken bulurlar. Örneğin, 
"Hristiyan toplumunda böyle bir lider ... O kadar iyi bir insan 
ki, onu iyileştirmelisin."   

Tanrı hastaları iyileştirmek için isteksiz değildir! İsa acımızı 
ve hastalıklarımızı vücudundaki çizgilerden sıktığı için iki 
bin yıl önce kendi üzerine düşeni yaptı. Şimdi, O bize O'nun 
yaptığını yapmamızı söyledi; hastaları iyileştirmek ve ölüleri 
diriltmek için; hasta insanlara ellerimizi yerleştirmek için ve 
iyi geçinecekler!   

Geleneksel düzenimiz dua replikleri ve hastalar için dua 
etmek olabilir, ama Tanrı onları iyileştirmemizi söyledi.  

Krallar 5:14 ve 15 dışında, hastalar büyükleri yağ ile 
kutsamaları için çağırabilir ve imanla sunulan dua hasta kişiyi 
iyileştirir, Pentecost gününden sonra inananların "hastalar 
için dua etmeleri" ile iyileşme örneğimiz yok.  

Duanın Tanımı   

Dua, Tanrı'ya bizim için bir şey yapması için yalvarmanın bir 
şekli olmamalı.  

 Duası, Tanrı’nın Sözüne, Tanrı’nın Sözünü yerine getirme 
kabiliyetine olan inancın bir ifadesidir ve Tanrı’nın vaat 
ettiği şeyi yapacağını kabul eder.  

Tanrı’nın Sözü için dua ettiğimizde, umudumuz iman olur ve 
inancımız bizi iman dolu Elçilerin işleri ile Tanrı'ya itaat 
etmeye taşır. Bir inanç ifadesiyle dua ettiğimizde, Tanrı’nın 
bizim olduğunu söylediği şeyi almaya başlarız. İsa'nın işlerini 
yapmaya başlıyoruz. Dua, inancımızı olumlu bir eyleme 
bırakır.  

Dua, Tanrı’nın Sözüne imanın bir ifadesi olarak, Bizi 
Tanrı’nın Sözüne itaat ederek hastaları iyileştireceğimiz 
bakanlık zamanlarına hazırlayan, Tanrı’dan haber alma 
zamanıdır.   
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ANLAŞMA DUASI   

 

İkiniz Aynı Fikirdesiniz  

Dua’da anlaşma kutsal kitap kavramı, hastaları anlamamız ve 
iyileştirmede uygulamamız için önemli bir ilkedir.  

Matta 18:19,20 Tekrar söylüyorum, eğer ikiniz istedikleri 
herhangi bir şey konusunda yeryüzünde anlaşırsanız, bu onlar 
için cennetteki Babam tarafından yapılacaktır. Benim adıma 
iki üç kişi bir araya toplandığı yerde, ben onların 
ortasındayım.   

Anlaşma   

Kabul ettiğinizde, karşındaki kişiyle tam bir uyum 
içindesiniz. İkinin birleştiği ve iyileşmek için İsa'nın adına 
inandıkları yerde, duanın kabul edilmesi kaçınılmazdır çünkü 
Tanrı tam oradadır!  

Başka biriyle aynı fikirdeyken dua ettiğimizde daha fazla güç 
de vardır.  

Joshua 23:10 Bir adamınız bin kişiyi kovalayacak, YEHOVA  
için Tanrınız size söz verdiği gibi sizin için savaşan kişidir.   

Tesniye 32:30a Nasıl bir bin kovalamak, ve iki uçuş on bin 
koymak ...   

Birbirimize ihtiyacımız var. Unutmayın, biri bin kişiyi 
kovalayabilir, ama ikisi 10.000 kişiyi uçuşa sokabilir. 
Anlaşma duası etkinliğimizi 10 kat artırabilir.  

Mümkün olduğunda, hasta kişinin inancını, onları bizimle bir 
anlaşma seviyesine getirmek için iyileşmesi için Kelime'yi 
öğreterek inşa etmeliyiz.   

Bazı durumlarda, bir kişi iyileşme hakkındaki İncil 
gerçeklerini kavrayamayacak kadar hastadır, hatta Tanrı’nın 
Sözüne kulak vermek için, ve bu gibi durumlarda iki inanan 
o kişi için dua etmeyi büyük ölçüde kabul edebilir.   

Birlikte anlaştığımızda inancımız katlanıyor ve bakanlıktaki 
etkinliğimiz artıyor.   

İMAN DUASI   

 

Tanrı’nın Sözüne İnanç  

Dua bakanlıkta temel bir unsurdur. Duamız etkili olmalı ve 
anlamsız tekrarlar olmamalıdır. İman duası etmek genellikle 
güçlü sonuçların anahtarıdır.  

 İman duası, Tanrı’nın hakikatlerine, emirlerine ve 
vaatlerine uygun olarak dua etmektir. İman duası 
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görünmeyen aleme bakar ve onu sayılır. İman duası 
tatmin getirir.  

Krallar 5:14,15 Aranızda hasta olan var mı? Kilisenin ileri 
gelenlerine seslesin, tanrı adına onu yağ ile kutsayarak onun 
için dua etsinler.   

İman duası hastaları kurtaracak ve Tanrı onu diriltecek. Eğer 
günah işlediyse affedilecektir.   

Markos 11:22-24 Bununla birlikte İsa cevap verdi ve onlara 
şöyle dedi: "Tanrı’ya iman edin. Çünkü ben size diyorum ki, 
kim bu dağa 'Kaldırılın ve denize dökülün' derse ve kalbinde 
şüpheye yer vermiyorsa, ama söylediği şeylerin geleceğine 
inanıyorsa, ne derse o olacaktır. Bu yüzden size diyorum ki, 
dua ederken ne sorarsanız sorun, onları aldığınıza inanın ve 
onlara sahip olacaksınız."   

İnanç Düşmanları   

İnancın en güçlü düşmanları yenilenmemiş zihinlerimizdedir. 
Ruh ‘ta ve aklımızla aynı anda çalışamayız.   

 Affetmezlik   

Hayatımızda bir musibet varsa etkili bir iman duası olamaz. 
Affetmezlik, Tanrı ile aramızda bir engeldir. Aynı anda hem 
affetmez ligimizi hem de inançla çalışamayız.   

Markos 11:25 Ve ne zaman dua etseniz, birine karşı bir 
şeyiniz varsa, onu affedin, cennetteki babanız da 
günahlarınızı affedebilir.  

 İnançsızlık   

İnançsızlık, imanın zıttı dır. İman duası "onu aldığınıza 
inanır. Tanrı’nın bizim için yaptıklarını almamızı engeller.   

Gerçek inanç birinin ifadesine dayanmıyor, ancak tanıklıklar 
kesinlikle inancımızı teşvik etmenin yollarından biri. Gerçek 
inanç Tanrı’nın Sözüne dayanır.  

 Şüphe   

Şüphe de inancın tam tersidir. Tanrı’nın şifa niyeti 
olduğundan şüphe ederseniz, iman duası şifa için verilemez. 
Tanrı’nın sözüne aykırı olan öğretmenlik, küfrü ve şüpheyi 
de beraberinde getirir. Affetmezlik, inançsızlık ve şüphe 
zihnin her alanıdır.  

Hasta olmamız Tanrı’nın iradesiyse, şifa için iman duası 
etmek yanlış olmaz mı? Herhangi bir tıp uzmanından yardım 
istemek ya da ilaç almak da yanlış olmaz mı?  

Eğer Tanrı bize ceza olarak hasta olmamızı, ya da bize bir 
şeyler öğretmemizi ya da Kendine zafer getirmemizi 



77  

istiyorsa, hasta olmayı kabul edip Tanrı’nın iradesine engel 
olacak hiçbir şey yapmamamız gerekmez mi?  

Tanrı'ya şükürler olsun! O'nun için hastalık çekmemizi     
istediğini söylemedi, bizim için hastalık, acı ve keder 
çektiğini söyledi!  

Anlık Sonuçlar mı?   

İman duasının her zaman anlık, görünür sonuçları olur mu?  

İman duası ederken anlık sonuçlar yaşamazsak, yine de onu 
aldığımıza inanıyoruz. Tanrı’nın Sözü doğru. O'na güvenmek 
ve şüphe etmemek, hastalığın tüm semptomlarını tamamen 
ve tamamen ortadan kaldırması için O'na güvenmek bizim 
için. Birçok kez, iyileşmenin tezahürüne anlık bir mucize 
yerine bir süre boyunca yaşarız.   

İman duası iyileşme sürecinin hayati bir parçasıdır. Tanrı’nın 
Sözüne katıldığımız ve doğruymuş gibi davrandığımız için 
büyük dağlar yerinden oynayacak.  

Kalan olumsuz semptomlara odaklanmak yerine, Tanrı'yı, 
Sözünün doğru olduğunu bildiğiniz için övmeye başlayın. Ne 
kadar hafif görünürlerse görünsünler, semptomlardaki 
olumlu değişiklikler için O'nu övmeye başlayın. Kendine 
olan güvenini atma. Tam tezahür gelene kadar inanmaya ve 
almaya devam edin.  

KELIMEYI DUA ETMEK  

 

Tanım  

 Kelimeyi Dua etmek, gerçek bir Kutsal Kitabı alıp Tanrı'ya 
geri vermek anlamına gelir, ancak kutsal kitabı kişisel 
hale getirmek için değiştirmek anlamına gelir. Bu, 
Tanrı’nın söylediklerini yerine getirmek için Tanrı'ya 
olan inancımızı serbest bırakır. Mesela   

Baba, Yeşaya 53:5'te İsa'nın günahlarım yüzünden 
yaralandığını, günahlarım için yaralandığını yazdın: 
Huzurumun azabı O'nun üzerineydi; O'nun çizgilerine göre 
iyileştim. Şimdi tam olarak yazdıklarınla ciddi olduğuna 
inanıyorum. İyileştim!  

Dua ederim ki, O'na dua ederken Tanrı’nın sözlerini de 
yanınıza alın.  

Efesliler 6:17,18a Kurtuluşun miğferini ve Tanrı’nın sözü 
olan Ruh ‘un kılıcını al. Ruhta her zaman tüm dua ve dua ile 
dua ...  
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Ruhun kılıcı Tanrı’nın Sözü ‘dür. Tanrı’nın bize verdiği 
silahları alalım ve Şeytan'ı yenelim. Söze dua ederken, Tanrı 
ile aynı fikirde olarak dua ettiğimizden emin olabiliriz.   

Etkili Dua   

Tanrı’nın Sözüne iman ve anlaşma içinde etkili bir şekilde 
dua etmek, İsa'nın işlerinin yapmasında ve hastalara şifa 
veriyorum da önemli bir roldür.  

Markos 1:35 Şimdi sabah, gün ışığından çok önce 
yükseldikten sonra, dışarı çıktı ve yalnız bir yere gitti; Ve 
orada dua etti.   

Krallar 5:16 Birbirinize izinsiz girdiğinizi itiraf edin ve 
iyileşmeniz için birbirinizden dua edin. Salih bir adamın 
etkili, ateşli duası çok işe yarar.   

TALİMATLAR İÇİN DUA ETMEK  

 

Kendimiz ve başkaları için dua etme konusunda daha etkili 
olacağız, eğer önce Tanrı'dan nasıl dua etmeliyiz veya 
iyileşmeyi bakan yapmamız gerektiği konusunda özel 
talimatları istemek için zaman ayıracağız. Paul Malta 
adasında bakanlık yaparken bunun bir örneğini gördük.  

Elçilerin işleri 28:8 Ve Publius'un babası ateşten ve dizin 
hastalığından bıkmıştı. Paul yanına gidip dua etti ve ellerini 
üzerine koydu ve onu iyileştirdi.   

Neden İncil, Paul'un duasını bitirdikten sonra bu adama şifa 
verdiğini açıkça ortaya koyuyor? Görünüşe göre duası 
Tanrı'dan duymaktı - etkili bir şekilde nasıl bakan oluna dair 
özel talimatlar almaktı. İtaat ederek, Paul ona elini koydu ve 
onu iyileştirdi.  

İNCELEME İÇİN SORULAR  

 

1. Hem bizim hem de Tanrı’nın hastaları iyileştirmedeki kısmını tarif edin.  

2. Tanrı’nın Kelameti'ni duaya nasıl dahil ettiğinizi açıklayın.   

3. Anlaşma Duası ve İman Duasını tanımlayın ve uygun duanın sizi hastalara şifa vermede nasıl 
daha etkili hale getirebileceğini anlatın.  
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Ders Sekiz  
 

İçten Dışa Şifa  
 

Tanrı Sözü gerçeği ortaya çıkarır - vücudumuzun sağlığı ve 
iyileşmesi ruhlarımızın sağlığına ve iyileşmesine bağlıdır. 
Sağlık profesyonelleri tarafından yapılan çalışmalar, 
affetmezlik, kırgınlık, acılık ve nefretin artrit, romatizma ve 
kanser gibi hastalıkların nedeni olabileceği sonucuna 
varmıştır. Kapıyı kapatın!  

Zihinde veya duygularda olumsuz tutumlar, fiziksel 
bedenlerimize saldırmak için şeytana yer, açık bir kapı, bir 
hak verebilir.  

Efesliler 4:26,27 "Kızmayın, günah işlemeyin": Gazabınıza 
güneş batmasına izin vermeyin, şeytana yer vermeyin.  

Genellikle fiziksel bir hastalık, kişinin ruhunda, içinde tutulan 
incinmişlerin bir belirtisidir. Bizi reddedenleri, ihanet 
edenleri veya yaralayanları affederek, aklımızı Tanrı’nın 
sözüyle yenileyerek ve ruhlarımızı Tanrı’nın iyileştirici 
gücüyle geri getirerek, bu kapıları kapatabilir ve Şeytan'ın 
bedenlerimize saldırma hakkını ortadan kaldırabiliriz.  

Affetmezlik ve diğer olumsuz tutumlar, bir kişinin 
vücutlarında iyileşme tezahür ini alabilmesine engeldir. 
Fiziksel şifa alanlar bile, kendilerine zarar verenleri affetmeyi 
reddederlerse iyileşmelerini kaybedebilirler.  

Bir kimse Tanrı’ya itaat ettikten ve onlara zarar verenleri 
affettikten sonra, şifalarını almayı ve sürdürmeyi kolay bulur. 
Biz buna içten dışa iyileşmek diyoruz!  

Havari John şöyle yazmış:   
3 Yuhanna 2 Sevgili, ruhunun zenginleşmesi gibi her şeyde 
başarılı olman ve sağlıklı olman için dua ediyorum.  

 
 
RUHU ANLAMAK  

 

Hem fiziksel sağlığımız hem de refahımız ruhun sağlığına 
bağlı olduğundan, ruh hakkında daha fazla bilgi almak 
önemlidir.  

 Ruh, doğal duyularımızla ve zihinsel veya duygusal alanda 
algıladıklarına nasıl tepki verdiğimizle ilgili olan 
parçamızdır. Şundan oluşuyor:  
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        Zekamızı – sebep olan ve düşünen kısım  
Duygularımız–duyularımıza cevap veren            
duygularımız  

 Irademiz–seçimlerimizi yapan irademiz  
Ruh, Ruh ve Beden  

Ruhumuzu anlamak için onu ruhumuzdan ve bedenimizden 
ayırt edebilmeliyiz. Bir üçlü varlık olarak yaratıldık ve bu 
parçaların her birinin toplam varlıklarımızı oluşturması 
gerekiyor.   

Yeniden doğmadan önce ruhsal olarak ölmüştük. Ruhlarımız 
günah yüzünden çalışmıyordu. Kurtuluş anında, İsa Mesih'te 
yeni yaratımlar olarak ruhsal olarak canlı hale geldik. 
Bedenimiz ruhumuz ve ruhumuz için ev olarak 
adlandırılabilir. Basit bir ifadeyle şöyle diyebiliriz:  

                          Biz bir ruhuz.  
                          Bir ruhumuz var.  

                          Bir bedende yaşıyoruz.  

Yeniden doğan ruhlarımızın içinde Tanrı’nın hayatı var. 
Ruhlarımız, Tanrı’nın bilincinde olan ve Tanrı’ya şükredelim 
ve O'na ibadet edelim. Yeni kreasyonlar olarak ruhlarımız her 
zaman olduğu gibi kutsal, erdemli, suçsuz ve eksiksizdir.   

Ruhlarımızın Kurtuluşu  

Geçmişin incitici deneyimleri nedeniyle, bedenlerimiz gibi 
ruhlarımızın da iyileşmesi gerekir. Zihinlerimizin Tanrı Sözü 
ile yenilenmesi gerekiyor. Duygularımız, bizi incitmiş 
olanları affederek ve Tanrı’nın iyileştirici gücünü alarak 
iyileşmeli. Âdetlerimiz İsa'nın Yehovalığına teslim edilmeli.  

Petrus bu disiplin sürecini inancın kurtuluşu olarak 
adlandırdı.   

1 Petrus 1:9 İnancınızın sonunu almak- ruhlarınızın 
kurtuluşunu.   

Bu, ruhumuzu ve bedenimizi ruhumuzla aynı bütünlük yerine 
giderek daha fazla getiren Tanrı'ya ayrılmanın deneyimsel bir 
kutsallaştırma sürecidir.  

1 Selanikliler 5:23 Şimdi barış Tanrısı sizi tamamen kutsasın; 
Ve tüm ruhunuz, ruhunuz ve bedeniniz, Rabbimiz İsa 
Mesih'in gelişinde suçsuz yere korunsun.  
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RUHUN SIKINTILARI  

 

Sorun Kaynağı   

Ruhumuza karşı savaşan birçok sıkıntı kaynağı vardır. 
Ebeveynlerimiz, kız kardeşlerimiz, kardeşlerimiz veya geniş 
ailelerimiz mükemmel olmadığı için, büyürken hepimiz bir 
dereceye kadar duygusal, fiziksel ve hatta cinsel olarak 
istismar edildik. Diğer birçok acı, reddedilmeler veya 
reddedilme duygularıyla geldi. Bazıları sevilmemiş hissetti 
veya ailesi veya arkadaşları tarafından ihanet yaşadı.  

           David şöyle yazmış:  
Mezmur 34:19 Çoğu erdemlilerin sıkıntılarıdır, ancak 
YEHOVA  onu hepsinden çıkarır.   

Krallar 5:13 Aranızda acı çeken var mı? Bırak dua etsin. 
Neşeli olan var mı? Bırak mezmur söylesin.   

     Sert Ebeveyn Tutumları   

Sert ebeveyn tutumları ruha zarar verebilir ve hem 
gerçekleştiğinde hem de gelecekte çocuk için sorun 
yaratabilir.   

Efesliler 6:4 Ve siz babalar, çocuklarınızı gazabına 
kışkırtmaz, onları Rab ‘bin eğitimi ve öğütleriyle gündeme 
getirirsiniz.  

     Ahlaksızlık   

Ahlaksızlık ruha zarar verir ve sadece müdahil taraflara değil, 
çevrelerindekilere de bela getirir.   

Atasözleri 6:32-34 Kim bir kadınla zina yaparsa 
anlayışsızdır; Bunu yapan kendi nefsini yok eder. Yara ve 
onursuzluk alacak ve serzenişi silinmeyecek. Çünkü 
kıskançlık bir kocanın öfkesidir; O, intikam gününde bundan 
kaçınmaz.   

    Günah Arzuları   

Şehvet, zenginlik veya mevki sevgisi gibi günahkâr arzular 
ruhun düşmanıdır.  

1 Petrus 2:11 Sevgili, size yalvarıyorum, konuklar ve hacılar 
olarak, ruha karşı savaşan etli şehvetlerden uzak 
durmalısınız.   

 Günahkar hareketler   

Günahkar hareketler ruhu hasta eder.  

Galatyalılar 5:19-21 Şimdi etin eserleri belli, bunlar: Zina, 
zina, kirlilik, ahlaksızlık, ahlaksızlık, putperestlik, büyü, 
nefret, çekişmeler, kıskançlıklar, gazap patlamaları, bencil 
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hırslar, anlaşmazlıklar, sapkınlıklar, kıskançlıklar, cinayetler, 
sarhoşluk, eğlenceler ve benzerleri; size önceden söylediğim 
gibi, tıpkı geçmişte de söylediğim gibi, bu tür şeyleri 
uygulayanların Tanrı’nın krallığını miras almayacağını 
söylüyorum.   

RUHUMU GERI KAZANDI  

 

Fiziksel alanlarda iyileşmeyi öğretiyoruz, ancak ruhlarımız 
için şifa var mı?  

Kral Davut'un Duası  

   David ruhunun iyileşmesi için dua etti.  

Mezmur 41:4 Dedim ki, "YEHOVA, bana merhametli ol; 
Ruhumu iyileştir, çünkü ben sana karşı günah işlemişim."   

Dikkat et, David'in ruhu kendi günahından zarar gördü.  

Mezmurlar 6:1-4a O YEHOVA, öfkenize beni azarlamayın, 
sıcak hoşnutsuzluğunuzda beni kızdırmayın. Bana merhamet 
et, ey YEHOVA, çünkü ben zayıfım; Ey YEHOVA, beni 
iyileştir, çünkü kemiklerim sorunlu. Ruhum da çok sorunlu; 
ama sen, O YEHOVA– ne kadar? Geri dön, ey YEHOVA, 
ruhumu teslim et...  

Mezmurlar yirmi üç, Tanrı’nın her durumda sahip olmamızı 
istediği barışın güzel bir resmidir. Ruhlarımızın yeniden cana 
yeniden kurulmasında David'le sevinebiliriz.  

Mezmurlar 23:1-3 YEHOVA  benim çobanımdır; 
İstemeyeceğim. Beni yeşil meralarda yatırıyor; Beni durgun 
suların yanına götürüyor. Ruhumu geri kazandı.  

Memnun Ruh  

Ruhun tatmini için özel bir söz vardır.  

Yeşaya 58:10,11 Eğer ruhunuzu açlara uzatır ve acılı ruhu 
tatmin ederseniz, o zaman ışığınız karanlıkta ortaya çıkarken, 
karanlığınız öğle günü gibi olacaktır. YEHOVA  size sürekli 
rehberlik edecek, kuraklıkta ruhunuzu tatmin edecek ve 
kemiklerinizi güçlendirecek; sulanmış bir bahçe gibi ve suları 
bozulmayan bir su kaynağı gibi olacaksınız.   

İşeya, kendimizi başkalarına yardım etmeye özverili bir 
şekilde verirsek kendi karanlığımızın aydınlanacağını yazdı. 
Tanrı bize rehberlik eder, bizi güçlendirir ve ruhumuzun 
ihtiyaçlarını karşılardı.  

İsa Kırık Kalpli İyileştirir  

                         İsa kırık kalbi iyileştirdi. Dedi   
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Luka 4:18 "Tanrı’nın Ruhu Benim Üzerimde, çünkü O beni 
fakirlere müjdeyi vaaz etmem için kutsadı. O, beni, kırılanları 
iyileştirmem, esirlere kurtuluşu ve körlere görme yetisini 
sağlamam için, ezilenleri hürriyetine teslim etmem için 
gönderdi."   

  
İÇERİSİNDEKİ SAVAŞ  

 

Ruh  

Kurtuluşa geçmeden önce ruhsal olarak ölmüştük. 
Ruhlarımız ve bedenlerimiz hayatımıza hükmetti. Biz 
doğduğumuz zaman, Ruh ‘un doğuşunu yaptık. Yeni bir 
yaratım olduk – yaşayan bir ruh.  

Ruhlarımız iyileşene ve iradelerimiz hayatımızın Rabbi 
olarak İsa'ya teslim olana kadar, içinde sürekli bir savaş 
olacak.  

Tanrı Ruh ‘tur. Onunla arkadaşlık kurabilmenin tek yolu Ruh 
‘ta yaşamak ve yürümektir.  

Yuhanna 4:24 Tanrı Ruhtur ve O'na tapanlar ruhen ve 
hakikatte ibadet etmelidir.  

Yuhanna 3:5,6 İsa şöyle cevap verdi: "Size diyorum ki, biri 
sudan ve Ruh ‘tan doğmadıkça, Tanrı’nın krallığına giremez. 
Bedenden doğan bedendir, Ruh ‘un doğanı ise ruhtur."  

2 Korintliler 5:17 Bu nedenle, Mesih'te biri varsa, o yeni bir 
yaratılıştır: Eski şeyler vefat etti; İşte, her şey yeni oldu.  

Et  

Yeniden doğmuş olsak ve şimdi ruhsal olarak yeni yaratımlar 
olarak hayatta olsak da, etli bedenlerimizi ve ruhlarımızı hala 
hayatımızı kontrol etmek istiyoruz. Ruh ‘ta yaşamayı ve 
yürümeyi seçmeliyiz.   

Galatyalılar 5:16,17,24,25 o zaman diyorum ki: Ruhta 
yürüyün ve etin şehvetini yerine getiremezsiniz. Beden, Ruha 
karşı arzular, ruh da bedene karşı; Bunlar birbirine aykırıdır, 
böylece istediğiniz şeyleri yapmazsınız.  

Ve İsa'nın olanlar, tutkuları ve arzularıyla eti çarmıha gerdi. 
Ruh ‘ta yaşıyorsak, ruhta da yürüyelim.  

Âdetlerimizi İsa Mesih'in Yehovalığına teslim ettiğimizde, 
günah işlemek için ölme sürecine başlarız. Aslında, bedenleri 
tutkuları ve arzularıyla çarmıha geriyoruz, böylece Ruh ‘ta 
yaşayabiliyor ve yürüyebiliyoruz.  
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Akıl  

Zihnin yenilenmesiyle dönüşmemiş olanların aklı (ruhun bir 
parçası) Ruh ‘un şeylerini anlayamaz. Onlar doğal zihin için 
aptallıktır.  

1 Korintliler 2:13,14 Bu şeyleri de konuşuyoruz, insanın 
bilgeliğinin öğrettiği ama Kutsal Ruh ‘un öğrettiği 
kelimelerle değil, ruhsal şeyleri ruhsalla karşılaştırarak. Fakat 
doğal insan, Tanrı’nın ruhunun bir şeyini almaz, çünkü onlar 
ona karşı bir aptallıktırlar. Onları tanıyamaz, çünkü onlar 
alelade bir im Kancıdırlar.  

Ruh ‘un şeyleri ruhsal olarak, zihinsel olarak değil, ayırt 
edilir.   

 Dönüştürüldü ve Yenilendi  

Ruhumuza tabi olmak için zihnin dönüştürülmesi gerekir.  

Romalılar 12:1,2 Bu yüzden size yalvarıyorum, kardeşlerim, 
Tanrı’nın merhametleri tarafından, bedenlerinize yaşayan bir 
kurban sunmanız, kutsal, Tanrı tarafından kabul edilebilir, ki 
bu sizin makul hizmetinizdir. Ve bu dünyaya uymayın, 
zihninizin yenilenmesiyle şekillenin ki, Tanrı’nın bu iyi, 
kabul edilebilir ve mükemmel Sureti ne olduğunu 
kanıtlayasınız.   

Kutsal Ruh ‘un dönüşen gücünün yanı sıra, psikoloji ve 
danışmanlık zihni yenileme çabalarında her zaman başarısız 
olacaktır. Zihinlerimiz, geçmişin acılarıyla insan aklı yoluyla 
başa çıkmak için kendi çabalarımızla yenilenemez. Zihnin 
yenilenmesi ancak Kutsal Ruh ‘un doğaüstü, dönüşüm sel bir 
çalışmasıyla gerçekleştirilebilir.  

 Zihinlerimiz ancak Tanrı’nın sözüyle yenilenebilir.  
 Her gün Tanrı’nın Sözünün okunması, incelenmesi ve 

meditasyon edilmesiyle.  

 Tanrı’nın Sözü ile dolu olan ve Kutsal Ruh ‘un gücü 
ve vahiy ile öğreten kutsanmış öğretmenleri duyarak.  

 Kelime, bizim için sorundan daha gerçek olana kadar 
Word üzerinde meditasyon yaparak.   

Örneğin, korkuyorsak, 2 Timoteos 1:7'nin bunu kişisel hale 
getirmek için başka bir şekilde ifade etmesini 
alıntılayabiliriz.   

Tanrı bana korku ruhu değil, güç, sevgi ve sağlam bir zihin 
verdi.  

Tanrı Sözünün üzerine okudukça, inceledikçe ve meditasyon 
yaptıkça, Kutsal Ruh ruhlarımız aracılığıyla O'nun 
düşüncelerini bize açıklayacaktır.  
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Yeşaya 55:8,9 "Çünkü Düşüncelerim ne sizin 
düşüncelerinizdir, ne de yollarınız benim yöntemlerimdir," 
diyor YEHOVA. "Gökler yerden daha yüksek olduğu için 
benim yollarım da sizin yollarından, düşüncelerim de sizin 
düşüncelerinden daha yüksektir."  

RUHUN İYİLEŞMESİ  

 

şifa için inanç  

Tanrı düşüncelerini bize açıkladığında, inanç ruhlarımıza 
sıçrar. Bu inanç, Tanrı’nın ruhlarımızı iyileştirme ve eski 
haline getirme gücünü serbest bırakır.  

İnanç şu şekilde konuşur:  
 "Artık suçluluk ve kınama altında değilim. İsa 

sayesinde içimde Tanrı’nın doğruluğu var!"  

 "Gelecekte iyileşmeyi ummuyorum. Tanrı’nın sözü 
der ki: "O'nun çizgilerinden ben zaten iyileştim." 
Tamamen iyileşmenin artık kendini gösterecek 
olduğuna inanıyorum."  

 "Beden ve ruh Tanrı’nın Sözüne uygun olsun! 
Tanrı’nın izniyle, ruhum nasıl zenginleşirse ben de 
her şeyde başarılı olurum ve sağlıkla olurum."  

Kendimize veya başkalarına bakanlığın etkili olabilmesi için, 
kutsal ruhun gücüyle inançla yapılması gerekir.   

Tanrı’nın Affı Şifa Getirir  

Kurtuluşta   

İsa Mesih'e kişisel tövbe ve inanç yoluyla yeniden 
doğduğumuzda, tüm geçmiş günahlarımız affedildi. Biz 
Tanrı’nın salahiyetini aldık. Cehalet içinde, birçoğu zaten 
affedildiklerini fark etmeden suçluluk ve kınama 
duygularıyla işkence gördü.   

2 Korintliler 5:21 Çünkü O, günahı bilmeyen, O'nun içinde 
Tanrı’nın doğruluğuna dönüşebileceğimizi, bizim de günah 
işlemesi için yarattı.  

Romalılar 8:1 Bu nedenle Mesih İsa'da bulunanlara, ete göre 
değil, Ruha göre yürüyenlere kınama yoktur.  

Kurtuluşun Ardından   

İnandıktan sonra, eğer günah işlersek, tövbe etmek, günahtan 
yüz çevirmek ve bunu Tanrı’ya itiraf etmek için acele 
etmeliyiz.  

1 Yuhanna 1:9 Günahlarımızı itiraf edersek, O sadıktır ve 
sadece günahlarımızı affetmek ve bizi tüm adaletsizliklerden 
temizlemek içindir.   
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Bu harika bir dize. Eğer günah işlersek, günahı itiraf ederiz 
ve Tanrı bizi affeder. Bu özellikle bugün, günahı inkar eden 
bir sürü insan varken,   

"Ben sorumlu değilim."  
                                                                  "Çocukken bana böyle davranıldı."   

                           "Bu kocamın/karımın suçu."  
                           "Burası benim mahallem."   
                           "Bu benim ekonomik durumum."   

Toplumumuzda, yaptıklarımızı başkasının hatası olarak 
düşünmeyi öğrendik. Çevremizin yardıma muhtaç ürünleri 
olduğumuz öğretildi. Ama bu Tanrı Sözü ile uyumlu değil.  

Yaptığımız şeyin sorumluluğunu dürüstçe almalı ve bunu 
Tanrı'ya günah olarak kabul etmeli ve itiraf etmeliyiz. 
İnançla, affedildiğimiz güvencenin tamamını alabiliriz.  

Başkalarını Affetmek Yoluyla  

Üç ortak affetmezlik alanı vardır:  

 Diğerleri  
 Kendimizi   

  Tanrı  

Matta 6:14,15 Eğer erkeklerin haneye tecavüzlerini 
affederseniz, cennetteki Babanız da sizi affeder. Ama eğer 
insanların günahlarını bağışlamıyorsanız, babanız da 
günahlarınızı affetmezsiniz.  

Başkalarını affettiğimizde ruhun şifasını buluruz. Affetmek, 
bir duruma son vermenin tek yoludur.  

Çoğu zaman insanların "Affedilmeyi hak etmiyorlar" ya da 
"Yanlış yaptıklarını bile kabul etmediler!" gibi şeyler 
söylediklerini duyuyoruz. Tanrı bunu affetmeden önce asla 
bir ön koşul haline getiremedi. Asla yanlış yaptıklarını 
hissetmeyebilirler. Affedilmek istemeyebilirler. Bunların 
hepsi bizim için fark etmez.  

 Özgürlüğü Hak Ediyoruz  

 İlgili insanlar affedilmeyi hak etmese de biz acılardan 
kurtulmayı hak ediyoruz ve özgür etmenin tek yolu 
affetmektir.  

Örneğin, çocukken istismar edildiyseniz, istismarcı bunu asla 
kabul etmeyebilir. Cezalandırıldıklarına ya da onlara zarar 
verme arzusuna tutunmayın. İncinmiş hissetmek için hakkına 
bile tutunma.   

Eğer affetmezsek, o kişinin bizi yıllar boyunca, peşimizi 
bırakmayan anılar yüzünden bize zarar vermesine izin 
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veriyoruz. Kendimizi ilk incindiğimiz zaman olduğu kadar 
korkunç bir esaretin içinde tutuyoruz.   

 Bizim daha büyük bir hakkımız var! Bu istismarın 
sonuçlarından kurtulmayı hak ediyoruz.  O zaman onları 
affet! Her şeyi Tanrı’nın ellerine bırak ve sonra zengin, 
dolu dolu bir hayata devam et.  

 İtaattir  

İsa bize başkalarını affetmemizi emretti.  

Matta 18:21,22 Sonra Petrus O'na geldi ve dedi ki, "Tanrım, 
kardeşim bana karşı ne sıklıkla günah işlesin, ben de onu 
affedeyim? Yedi defaya kadar mı?"   

İsa ona dedi ki: "Ben sana yedi defaya kadar değil, yetmiş 
defa yedi defaya kadar diyorum."   

Efesliler 4:32 Ve İsa'daki Tanrı’nın da sizi affettiği gibi, 
birbirine karşı nazik, şefkatli, bağışlayıcı olun.   

Markos 11:25 Ve ne zaman dua etseniz, birine karşı bir 
şeyiniz varsa, onu affedin, cennetteki babanız da 
günahlarınızı affedebilir. Ama sen affetmezsen, cennetteki 
baban da günahlarını affetmez.  

İsa'nın emirlerine itaat ederek başkalarını affetmeliyiz. 
Affedebiliriz çünkü şu anda aramızda yaşayan İsa affetti. 
Affetmek, canımızı istediğinde yapmak için beklediğimiz bir 
şey değildir. Affetmek bir seçimdir. Bu, Tanrı’nın emrine 
itaat ederek yapmamız gereken bir eylemdir.   

Unutma Yoluyla   

Kin tutmayarak ruhlarımıza şifa bulabiliriz.  

Efesliler 4:26,27 "Kızmayın, günah işlemeyin": Gazabınıza 
güneş batmasına izin vermeyin, şeytana yer vermeyin.   

Filipililer 3:13 Kardeşlerim, kendimi tutsuz saymıyorum; 
ama yaptığım bir şey, geride kalan şeyleri unutmak ve 
önümüzdeki şeylere ulaşmak ...   

Affetmezliğe ve öfkeye tutunduğumuzda, şeytanın fiziksel, 
zihinsel ve duygusal diyarlarda bize saldırması için yer 
veririz veya kapıyı açarız.  

A affedildikten sonra, İsa'nın iyileştirici gücünü kırık 
kalplerimize alabiliriz. Mazlum ruhlarımız teslim edilebilir 
ve özgür olabilir.  

Luka 4:18 Tanrı’nın Ruhu Benim Üzerimdedir, çünkü O beni 
fakirlere müjdeyi öğütlemeyi kutsamıştır. Beni kırık 
kalplileri iyileştirmeye, esirlere teslim olmayı ve görme 
yetisini körlere kurtarmayı öğütlemeyi, ezilenleri hürriyet 
olarak belirlemeyi gönderdi ...   
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Geçmişten gelen olumsuz şeylerden bahsetmeye devam 
edersek ve tüm eski asiler, gerginlikler ve öfke hala oradaysa, 
bu durumdaki herkesi gerçekten affetmemiş olabiliriz veya 
ruhumuzun düşmanının tüm "çöpleri" tekrar üzerimize 
koymasına izin veriyor olabiliriz.   

Bir kez affettikten sonra, bir süreliğine geri dönmekten 
kaynaklanan anılarla savaşmamız gerekebilir, ancak 
sonunda, sadece affetmediğimizi, aynı zamanda tüm acıları 
unuttuğumuz ve unuttuğumuz için de bulacağız.  

Dinlenme ve Restorasyon   

Tanrı’nın dinlenmesi ve restorasyonu ile ruha şifa bulabiliriz. 
Çoğu zaman ruhlarımız günün normal umursadığı tarafından 
ezilir. O kadar meşguldük ki, Tanrı'yla vakit geçirmeye ya da 
gerçekten yapmak istediğimiz şeyleri yapmaya vakit 
ayıramadık.  

Zor olsa da önceliklerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Çok 
fazla proje üstlenmeye zorlandığında hayır demeyi öğrenin. 
Tanrı'yı dinlemeyi ve sadece O'nun dediğini yapmayı 
öğrenin.  

İsa dedi ki,  
Matta 11:28,29 Bana Gelin, emek veren ve ağır yüklü olan 
herkes, ben de sizi dinlendireyim. Boyunduruğumu üzerinize 
alın ve benden bir şeyler öğrenin, çünkü ben yumuşak ve 
kalbimde bir aşağılıktır ve siz de ruhlarınız için dinlenmeye 
başlayacaksınız.   

İbraniler kitabının yazarı, O'nun dinlenmesine girmekten 
bahseder.   
İbraniler 4:1-3a Bu nedenle, O'nun dinlenmesine bir söz 
kaldığından, herhangi birimizin bundan eksik 
kalmayacağından korkalım. Çünkü müjde bize de onlara da 
öğütlenmiştir. Fakat onların duydukları söz, onu duyanlara 
imanla karışmadan, kendilerine bir kazanç vermedi. İnanan 
bizler, O'nun dediği gibi o dinlenmeye gireriz: "Ben de 
gazabıma yemin ettim, onlar benim dinlenmeme 
girmeyecekler."   

İnanç ve öz disiplinle, ruhlarımızda bir an dinlemişlik ve 
huzur içine girebilir ve alabiliriz.  

İyileşmen için Tanrı'ya şükredin  

Ruhlarımız iyileştikçe, Tanrı'yı övgü ifadeleriyle kutsamaya 
başlamamız önemlidir.  

Mezmurlar 103:1-5 YEHOVA kutsayın, Ey ruhum; ve 
içimdeki her şey, O'nun kutsal adını kutsa! Yehova’yı kutsa, 
Ey ruhum, ve O'nun bütün faydalarını unutma: Bütün 
günahlarını affeden, Bütün hastalıklarını iyileştiren, hayatını 
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yıkımdan kurtaran, seni sevgi doluluk ve şefkatli 
merhametlerle taçlandıran, Ağzını iyi şeylerle tatmin eden, 
böylece gençliğin kartalınki gibi yenilenir. 

Övgü, inancımızın bir ifadesidir. Okuduğumuz her alanda 
Tanrı'ya itaat ettikten sonra, bütünlüğümüzün, ruhumuzun ve 
bedenimizin tam tezahürüne aldığımıza inanarak, Tanrı'dan 
ruhlarımızın şifasını isteyerek inançlıyız.  

Markos 11:24 Bu yüzden size diyorum ki, dua ederken 
sorduğunuz her şey, onları aldığınıza inanın ve onlara sahip 
olacaksınız.   

 Ruhlarımıza ve bedenlerimize şifa sağladığı için Tanrı’ya 
şükrediyorum ki, O'nun bizi yarattığı tek şey olarak 
yeniden o'nun suretinde – ruh ve bedende olalım.   

İçten dışa iyileştiğimizi bilmek ne büyük bir mutluluk! 
Ruhumuz iyileştiği için Şeytan'ın artık bedenimize hastalık 
ve hastalık koyma yeri, açık kapısı ve hakkı yoktur.  

Sağlık içinde yürümeye devam edebiliriz. Başkalarına 
cesurca şifa vermeye devam edebiliriz. Bu Tanrı’nın iradesi! 
Bu bizim antlaşma hakkımız! Gerçekten, O bize yehova 
rapha olarak kendini gösterdi, şifacımız olan Tanrı!  

Not: Bu konuda daha fazla öğretim için A.L. ve Joyce Gill'in yeni  
yaratılış görüntüsü kitabını okuyun.  

       İnceleme İçin SORULAR  

 

1. Ruhun üç parçasını tarif et.  
  
2. Kendi kelimelerinizle, ruh ve ruh arasındaki savaşı açıklayın.  
  
3. Ruh için nasıl şifa alacağımızı açıklayın.   
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Ders Dokuz 

 Kutsal Ruh ve Onun Hediyeleri  

 

KUTSAL RUHUN TEZAHÜRÜ  

 

1 Korintliler 12'de listelenen Kutsal Ruh ‘un dokuz hediyeden 
biri, şifa hediyeleridir. Hediyeler (çoğul) olarak 
adlandırılırlar, çünkü hediyelerin çoğu şifa bakanı olarak akar 
ve birlikte çalışır.  

İyileşme armağanları, Kutsal Ruh bakanları ruh dolu 
inananlar aracılığıyla onun iyileştirici gücü olarak kendini 
gösterir. Onlar O'nun armağanları, bizim değil. Biz, 
hediyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kullandığı 
gemileriz.  

Kutsal Ruh ile derin, kişisel bir ilişkiye girdiğimizde, 
ihtiyaçlar ortaya çıktıkça bu hediyeler farklı zamanlarda 
bizim aracılığımızla işleyecektir.   

Tanrı’nın Şahsı  

 Tanrı özünde birdir, ancak üç ayrı ve bireysel Kişide 
tanımlanır. Tanrı’nın her bir insanı eşittir ve her biri 
Tanrı’nın tüm özelliklerini paylaşır. Her biri ayrı ayrı 
ortaya çıkarılmakta ve kesin bir işleve ve kişiliğe sahiptir.   

Kutsal Ruh, Baba ve Oğul olarak bile, her inananla samimi 
bir iletişim arzular.  

2 Korintliler 13:14 Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı sevgisi ve 
Kutsal Ruh ‘un tebliği hepinizle birlikte olsun. Amin.  

Paul "Kutsal Ruh ‘un birliğinden bahsetti. birlik Yunanca 
"Koinonia" kelimesidir ve ortaklık veya katılım anlamına 
gelir. Kutsal Ruh'la ortak olacağız. O'na katılacağız ve O'na 
katılacağız.  

Yardımcı veya Yorgan  

Yahya'nın müjdesinde, Kutsal Ruh dört ayrı pasajda 
Yardımcı olarak adlandırılır. Kral Krallar Versiyonu avutan 
adını kullanır. Orijinal Yunanca kelime "Parakletos" yani 
kişinin tarafına çağrılır. Şefaatçi veya danışman olarak 
yardım vermenin uyarlana bilirliğini önerir.  

Kutsal Ruh, yardımcımız olarak tarafımıza çağrıldı, bizimle 
birlikte yürümeye, bizimle samimi bir dostluk içinde 
iletişime geçti. Bize şefaat ediyor, rahatlatıyor ve teselli 
ediyor.  
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İsa, O'nun kendi yararına olduğunu söylediğinde havarilerini 
şaşırttı. Bu açıklamayla, Kutsal Ruh ‘un yanımızdaki samimi 
varlığına, İsa'nın ete kemiğe bürünmüş olarak yanımızda 
yürümesinden daha fazla değer vermemiz, değer vermemiz 
ve takdir etmemiz olduğunu açıkça belirtti.  

Yuhanna 16:7 Yine de size gerçeği söylüyorum. Eğer 
gitmezsem, yardımcı size gelmez. Eğer gidersem, O'nu size 
gönderirim.   

İsa'nın Yuhanna 14:15, Yuhanna 14:26 ve Yuhanna 
15:26'daki sözlerine göre Kutsal Ruh O'nun tanıklık edecek, 
bize her şeyi öğretecek, her şeyi anmamıza getirecek ve 
sonsuza kadar bizimle kalacaktı.  

ONU TANIMAK  

 

Baba ve Oğul ile ibadet ve duada samimi dostluk 
zamanlarımıza değer versek bile, Kutsal Ruh ‘un sürekli 
varlığını, Yardımcımız, Yorgancımız, Danışmanımız, 
Öğretmenimiz ve Rehberimiz olarak yanımızda olduğu için 
değerli ve takdir etmeliyiz.  

Kutsal Ruh ‘un gücü patlayıcı, harika ve ölçülenin 
ötesindedir. Bununla birlikte, O aynı zamanda kayıtsızlık, 
itaatsizlik ve günah ile yas tutabilecek veya söndürülebilecek 
çok nazik, sevecen, sevgi dolu bir Kişidir.   

 Bizde Yaşıyor  

İsa bu dünyada bir insan olarak faaliyet gösterdiği için, aynı 
anda sadece bir yerde olabilir. Bugün bizim için ne kadar 
büyük çünkü Kutsal Ruh ve İsa sürekli olarak hayatımızda 
yaşıyor.  

Yuhanna 14:16,17 Ve ben Baba'ya dua edeceğim, ve O size 
başka bir Yardımcı verecek, O sizinle sonsuza kadar ebedi 
kalsın- dünyanın alamayacağı hakikat ruhu, çünkü O'nu ne 
görür, ne de bilir; Ama O'nu tanıyorsunuz, çünkü O sizinle 
birliktedir ve sizin içinde olacaktır.  

 Bize Öğretiyor  

Kutsal Ruh bizim öğretmenimizdir.  

1 Korintliler 2:13a Bu şeyleri de konuşuyoruz, insanın 
bilgeliğinin öğrettiği ama Kutsal Ruh ‘un öğrettiği 
kelimelerle değil, ruhsal şeyleri ruhsalla karşılaştırarak.  

Kriz zamanlarında bize söyleyecek sözler verecek olan 
Kutsal Ruh ‘tur.  

Luka 12:11,12 Şimdi sizi sinagoglara, yargıçlara ve 
yetkililere getirdiklerinde, nasıl veya ne cevap vermeniz 
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gerektiği veya ne söylemeniz gerektiği konusunda 
endişelenmeyin. Çünkü Kutsal Ruh sana o saatte ne söylemen 
gerektiğini öğretecek.  

 Güç Verir  

Bizim faaliyet gösterdiğimiz güç Kutsal Ruh ‘un gücüdür.  

Elçilerin işleri 1:8a Ama Kutsal Ruh üzerinize geldiğinde güç 
alacaksınız ...  

 Cesaret Verir  

                          Kutsal Ruh bize cesaret verir.  

Elçilerin işleri 4:31b ... Ve hepsi Kutsal Ruhla doluydular ve 
Tanrı’nın sözünü cesaretle söylediler.  

 

 Rehberlik Yapıyor  

                         Bize rehberlik etti.  

Luka 2:26a Ve kutsal ruh tarafından ona ortaya çıkmıştı...  
Luka 4:1a Sonra İsa, Kutsal Ruh ile doldurularak, Ürdün'den 
döndü ve Ruh tarafından yönetildi ...  

Elçilerin işleri 13:4a Kutsal Ruh tarafından gönderilmek ...  

Elçilerin işleri 16:6b Kutsal Ruh tarafından yasaklandılar ...  

 Sevgi Veriyor  

Kutsal Ruh, Tanrı aşkını bizim için gerçeğe kılandır.  

Romalılar 5:5 Şimdi umut hayal kırıklığına uğratmaz, çünkü 
Tanrı sevgisi bize verilen Kutsal Ruh tarafından kalbimize 
dökülmüştü.  

 Doğruluk, Huzur ve Neşe  

Kutsal Ruh sayesinde, doğruluk, huzur ve neşeye sahibiz.  

Romalılar 14:17 ... Çünkü Tanrı’nın krallığı yeme ve içme 
değil, Kutsal'da doğruluk, huzur ve neşedir.  
Ruh.  

Kefaret Garantisi  

Kutsal Ruh mirasımızın teminatıdır.  

Efesliler 1:13,14 O'nda siz de güvendiniz, hakikat kelimesini 
duyduktan sonra kurtuluşunuzun müjdesi; Ayrıca, inanarak, 
satın alınan malın kurtarılmasına kadar mirasımızın teminatı 
olan Kutsal Söz Ruhu ile O'nun yüceliğini övmek için 
mühürlendiniz. 

Efesliler 4:30 Ve kurtuluş günü için mühürlendiğiniz 
Tanrı’nın Kutsal Ruhuna üzülmeyin. 
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Hediyeler Tezahür Etti  

Kutsal Ruh bize dokuz farklı manevi hediye verdi. Bu 
hediyelerin bir kısmı doğrudan hastaları iyileştirmekle 
ilgilidir. Hepimiz bu hediyelerde bakana öğrenebiliriz, 
böylece bakanlıkta etkili oluruz.   

1 Korintliler 12:1,7-10 Şimdi manevi hediyelerle ilgili olarak, 
kardeşlerim, cahil olmanızı istemiyorum: Ama Ruhun 
tezahürü herkesin kazancı için her birine verilir:    
– çünkü birine Ruh aracılığıyla bilgelik sözü verilir,  
–  aynı Ruh aracılığıyla bilgi kelimesine,    
– aynı Ruh tarafından başka bir inanca,   
– aynı Ruh tarafından başka bir şifa armağanı için,  
– başka bir mucizenin çalışmasına,  
–  başka bir kehanete,   
– başka bir ruh ayırt edicisine,   

–  başka bir dil türüne,  

–  başka bir dil yorumuna.   

Kutsal Ruh ‘un armağanlarının hayatımızda çalışması, O'nun 
bizimle birlikte varlığının bir işaretidir. Gururlu itibarlarımızı 
inşa etmek için asla kullanılmamalılar. Tanrı’nın acı verici bir 
dünyaya sevgisini göstermek için hiçbir gösteri veya fan fare 
olmadan normal bir şekilde akmalıdırlar.   

Aşağıdaki bölümlerde, Kutsal Ruh ‘un altı hediyesini ve 
özellikle iyileşmeyle nasıl ilişkili olduklarını inceleyeceğiz.  

RUHLAR ARASINDA AYRIM  

 

Tanım  

 Ruhlar arasındaki ayrım, ruhlar dünyasının dünyasına 
doğaüstü bir iç görüdür. Bir insanın, bir durumun, bir 
eylemin veya bir mesajın arkasındaki ruh türünü veya 
ruhları ortaya koymaktadır. Ruhumuzda, herhangi bir 
ruhun kaynağı, doğası ve aktivitesi ile ilgili doğaüstü 
vahiy ile gelen bir bilgidir.  

Ruhlar aleminde bu hediyenin işletilmesiyle ayırt edilebilen 
üç alan vardır.  

tanrı ruhunu , ya da meleklerini.  
                               İnsan ruhu  

    şeytan veya iblis ruhları   
Revir Ruhu   

Genellikle, bir kişinin hastalığından veya hastalığından 
şeytani hastalık ruhları sorumludur. Örneğin kanser, artrit, 
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kırgınlık ve acı ruhları vardır. Ruhların ayırt edilebilmesinin 
manevi armağanı ile, Kutsal Ruh, kişinin teslim edilebilmesi 
ve iyileştirilebilmesi için sorunun tam kaynağına O'nun 
parmağını koyacak veya ortaya koyacaktır.  

Luka 11:20 Ama Tanrı’nın parmağıyla şeytanları dışarı 
atarsam, tanrı krallığı mutlaka üzerinize gelmiştir.   

Hediye Nasıl Çalışır?   

Bir kişi Tanrı’nın Ruhu tarafından yönetildiğinde, ruhların 
ayırt edilmesi yeteneğinin tezahürleri, sorunun kaynağı olan 
ruhun kimliğini veya adını ortaya çıkaran bir izlenim veya 
düşünce ile gelecektir.  

Matta 9:32,33 Dışarı çıktıklarında, O'na dilsiz ve şeytana 
sahip bir adam getirdiler. İblis kovulunca dilsiz konuştu. Ve 
kalabalıklar hayret ettiler, "İsrail'de hiç böyle görülmedi!" 
dediler.   

Ruhlar aleminde faaliyet göstermek ve ruhsal savaşta en etkili 
şekilde savaşmak için, ruhları ayırt etme armağanının 
işleyişini anlamamız ve teslim olmamız gerekir. Bu hediye 
sayesinde, Kutsal Ruh bizi yönlendirecek ve 
güçlendirecektir.  

BİLGİ SÖZÜ  

 

Tanım   

 Bilgi kelimesi, kutsal ruh tarafından, mevcut veya geçmiş, 
doğal zihin yoluyla öğrenilmeyen bir kişi veya durum 
hakkında bazı gerçeklerin doğaüstü bir vahiydir. Bu 
hediye, Tanrı'dan doğal olarak bilinmeyen bilgiler verir.  

İsa ve Samaritan Kadın  

Samaritan kadınının hikayesinde, İsa beş kocası olduğunu ve 
şimdiki kocasının evlilik yoluyla kendisine ait olmadığını 
bilgi kelimesiyle biliyordu.   

Yuhanna 4:18 ... Çünkü sizin beş kocanız vardır. Gerçekten 
konuştuğunuz için.   

Bu kadın hakkındaki bilgi İsa'ya Tanrı’nın Oğlu olduğu için 
değil, Ruh ‘un armağanları aracılığıyla İnsanoğlu olarak 
faaliyet gösterdiği için geldi.  

Şifa için Bilgi Sözü   

Genellikle iyileşmeye bakan Tanrı, belirli bir hastalık 
hakkında bir bilgi kelimesi açıklayacaktır. Bazen belirli bir 
kişi için, bazen de birkaç kişi için.   
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Hastalığın adıyla, ağrının yeriyle veya Tanrı’nın şifasını 
gösterecek olan vücudun parçasının adıyla tanımlanabilir.  

Nasıl Geliyor  

Bilgi kelimesi şifaya bakanken farklı şekillerde gelir.  

 Genellikle bir basınç, karıncalanma veya bir his olarak 
tanımlanan bir rahatsızlık hissi ile.   

 Bazen hafif bir ağrı olarak hissedilecektir.  

Bilgi kelimesi, hastalığı, hastalığı veya acıyı tanımlayan bir 
kelime veya düşünce ile olabilir.  

                                  Hastalığın adı  
 Vücudun etkilenen kısmının adı  

Bilgi kelimesi, vücudun iyileşmeye ihtiyaç duyan kısmının 
bir vizyonuyla da gelebilir.  

 Hasta Kişi Ortaya Çıktı   

Bazen, Tanrı kişinin genel konumunu, hatta iyileşmesi 
tezahür edecek olan tam kişiyi ortaya çıkar. Bu bazen odanın 
o bölümüne, belirli bir koridora veya kişinin tam konumuna 
doğru bir çekme (mıknatıs tarafından) olarak tanımlanır.  

Diğer zamanlarda, bu bir ışık, parıltı veya dikkatinizi belirli 
bir kişiye çeken başka bir duygu olarak gelebilir.  

Bazen, Tanrı insanların isimlerini açıklayacak veya kutsal 
ruhun onları belirli bir iyileşme için işaret ettiğini garanti 
edecek başka bir kimlik verecektir.  

 İman Serbest Bırakıldı   

Kutsal Ruh, bilgi sözüyle belirli bir iyileşmeyi ortaya 
çıkardığında ve o kişi hemen tarif edilenin kendisi olduğunu 
kabul ettiğinde, inanç serbest bırakılır ve iyileşme kendini 
gösterir.  

Tanıdık Ruhlara Karşı  Dikkat  

Bu hediyede çalışan kişi dikkatli olmalı, aslında bir kelime 
bilgi alıyor ve tanıdık ruhları dinlemiyor. Tanıdık ruhların 
varlığını ayırt etmenin basit bir yolu, kimin yüceltildiğini 
izlemektir.   

 Bakan kendisine ve yeteneklerine dikkat çekiyor mu?   

 İnsanlar izleyici oluyor ve "şovun" tadını çıkarıyorlar?  

 Bilgi kelimesinin işletilmesi, izleyiciyi Tanrı’ya veya 
bakan kişiye olan inancı daha yüksek bir inanca mı 
getiriyor?  

Kutsal Ruh asla bir bireye, her zaman Tanrı'ya zafer 
getirmez!  
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 Dışarı Çıkmaya Hazır Olun   

İlim sözünün bu alanında bakan olmayı öğrenen kişi 
Tanrı’dan özel bir vahiy aldığında, imanıyla çıkıp bu 
kelimeyi söylemelidir.  

 Yanılıyorsak aptal gibi görünmeye istekli olmalıyız.  

 Başarısızlık korkusuyla geri kalmamalıyız.  
 Kutsal Ruha karşı duyarlı olmayı öğrenmeliyiz.  
 Tanrı’ya itaat etmeli, imana basmalı ve Tanrı şifayı 

yüceltsin.  

BILGELIK SÖZÜ  

 

Tanım  

 Hikmet kelimesi mümine verilen doğaüstü bir vahiydir. 
Doğal veya doğaüstü bilgiye dayalı bir hareket rotasına 
devam etmek Tanrı’nın bilgeliğidir. Tanrı’nın planını ve 
amacını ortaya koyuyor:   

                  Hayatımız ve bakanlıklarımız için    
 hemen veya gelecekte yapılacaktır  
 belirli bir ihtiyata nasıl bakan olmamız gerektiği    
konusunda  

Bilgelik kelimesi birçok şekilde gelir: içsel bir ses, uyanıkken 
bir vizyon yoluyla, uyurken rüyalar aracılığıyla, vokal 
hediyelerinde faaliyet göstererek.  

şifada  

Bilgelik kelimesi, ruhları ayırt etme ve bilgi sözü ile yakından 
çalışır. Bu, belirli bir ihtiyata nasıl bakan olacağının bir 
ifşasıdır.   

Bilgelik kelimesi koruma ve talimat için verilir ve genellikle 
bilgi kelimesi ve ruhların ayırt ediciliği yoluyla ortaya çıkan 
bilginin nasıl uygulanacağını ortaya koymaktadır. Bakana 
belli bir şekilde iç görü kazandırabilir.  

Bilgelik kelimesi bize şu talimatı verebilir:  
                                  bir insana el sürer  

 kelime konuş.   

          yaratıcı bir mucize gerçekleştirin  
  bir iblisi dışarı attı  

Bilgelik sözü bize şifa hediyelerinde etkili bir şekilde bakan 
olma bilgeliğini verir. Cesurca bakana inanç yaratır.  
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 İNANCIN ARMAĞANI 

 

Tanım  

 İman armağanı, belirli bir zaman ve amaç için doğaüstü 
bir inançtır. O anda hangi durumda olursanız olursanız 
olsun, belirli bir görevi yerine getirmek bir güç 
armağanıdır.  

Doğaüstü  

İnanç armağanı doğaüstü ve tek bir bakanın çabası     
olmadan gelir.  

       Bu her inanlıya verilen imanın ölçüsü değildir.  
 Tanrı Sözünün incelenmesiyle ortaya çıkan inanç 

değildir.  

 Özel bir mucize için gerektiğinde Kutsal Ruh 
tarafından doğaüstü bir şekilde gelir.  

Mucizelerle   

İnanç armağanı bazen yaratıcı bir mucizenin ortaya 
çıkarılacağı zaman verilir. Aniden, bakan ruhta görecek, bir 
bedenin kayıp kısmı restore ediliyor. Bu, bilgelik kelimesinin 
manevi armağanının işleyişidir.  

Örnek  

Petrus'a, ezik adama cesurca şöyle dediğinde inanç armağanı 
verilmiş gibi görünüyor.  

Gümüş ve altın yok, ama elimde olan şey size: Nasıralı İsa 
Mesih adına, ayağa kalkın ve yürüyün (Elçilerin 3:6' sı).  

MUCİZELERİN ÇALIŞMASI  

 

Tanım  

 Mucizelerin çalışması doğanın sıradan seyrine doğaüstü 
bir müdahaledir. Bu, doğanın yasalarının değiştirildiği, 
askıya edildiği veya kontrol edildiği Tanrı’nın gücünün 
doğaüstü bir gösterisidir.  
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Fiziksel bir bedene yaratıcı bir mucize şeklinde bir 
restorasyon getirmek için kullanıldığında, şifa hediyelerinden 
biri olarak çalışır.  

Yaratıcı Mucizeler  

Çoğu zaman, insanların vücutlarının bazı kısımları 
kazalardan, ameliyatlardan, doğum kusurlarından veya 
kötüleşen hastalıklardan eksiktir. Belki de inancımız, yaratıcı 
mucizelerin gerçekleşmesi için Tanrı'ya inanabildiğimiz yere 
büyümedi.   

İhtiyacımız olan inanç, Tanrı Sözü hakkındaki bilgimize 
dayanmalıdır.  

Word'de Ortaya Çıktı  

Tanrı Sözünün yaratıcı mucizeler hakkında ne beyanını 
okumuş, incelemiş ve meditasyon yapmış olmalıyız. 
Tanrı'yla her şeyin mümkün olduğunu bilmeliyiz.  

Matta 19:26 Ama İsa onlara baktı ve onlara dedi ki, 
"İnsanlarla bu imkansızdır, ama Tanrı ile her şey 
mümkündür."  

İsa yaratıcı bir mucize yarattı.  

Markos 3:3,5b Sonra eli solmuş adama "Öne çık" dedi. 
Adama dedi ki, "Elini uzat." Onu uzattı ve eli diğeri gibi bir 
bütün olarak onarıldı.  

İsa'nın da O'nun yaptığının aynısını yapacağımızı söylediğini 
biliyoruz. İsa'nın sözünü biliyoruz.  

Markos 9:23 İsa ona dedi ki: "Eğer inanabiliyorsan, inanan 
için her şey mümkündür."  

Bilgelik Sözü – İnanç Armağanı  

Aniden, bir izlenim veya vizyon şeklinde bir bilgelik kelimesi 
ruhlarımıza sıçrayabilir. Kendimizi o kişiye belli bir şekilde 
yaratıcı bir mucizeye bakan görüyoruz. Ruh ‘ta, mucizenin 
fiziksel alemde gerçekleşmeden önce gerçekleştiğini 
görürüz.  

Artık inanmak için bir mücadele yok. İnanç armağanı 
ruhlarımıza girdi. İnancımız, mucizenin gerçekleşeceğine 
dair cesur bir özgüvenle dolu.  

Mucizelerin Çalışması  

Kendimizi Ruh ‘ta ne yaparken gördüğümüzü hemen 
anlamaya başlarız. Bu mucizelerin eseridir.  

Cesurca konuşmaya ve oluşturulacak yeni doku, kemik veya 
organları komuta etmeye başlarız. Yaratıcı mucizenin 
tezahürü tamamlanana kadar inancımızdan olumlu bir 
beklentiyle yaratırız.  
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bizimle çalışan İsa  

İsa'nın ilk inananlarla olduğu gibi orada da bizimle çalıştığını 
biliyoruz.  

Markos 16:20 Ve dışarı çıktılar ve her yerde vaaz verdiler, 
Tanrı onlarla birlikte çalıştı ve beraberindeki işaretlerle 
kelimeyi doğruladı.  

İYİLEŞME HEDİYELERİ 

 

Tanım  

 Şifaların armağanları, Tanrı’nın iyileştirici gücünün             
iyileşmeye ihtiyacı olan insanlara doğaüstü üstünlükleridir.   
Hediye olarak tanımlanırlar (çoğul) çünkü hediyelerin bir kısmı   
akar ve birlikte şifa armağanı olarak çalışır. Şifayı alan kişi şifa 
hediyelerini aldı.   

Doğaüstü  

Şifaların manevi armağanları tıp bilimi ile aynı değildir. Luka 
ve Elçiler kitaplarının yazarı Luka iyi bir örnektir. 
Koloseliler'e yazan Paul, onu bir doktor olarak tanımladı.  

Koloseliler 4:14 Luka sevgili doktor ...  

Luka, Paul ile Malta Adası'ndaydı ama hasta olanın ona 
geleceğinden bahsedilmiyor. Paul Publius'u iyileştirdikten 
sonra, insanlar hastaları ona getirdiler ve iyileştiler.   

Elçilerin işleri 28:8,9 Ve Publius'un babası ateşten ve dizin 
hastalığından bıkmıştı. Paul yanına gidip dua etti ve ellerini 
üzerine koydu ve onu iyileştirdi. Yani bu yapıldığında, adada 
hastalığı olanların geri kalanı da geldi ve iyileşti.  

Orada bir tıp doktoru olmasına rağmen, insanları doğaüstü bir 
şekilde iyileştiren havari Paul'du.  

Not: Biz bakan olarak, doktorlar ve tıp bilimi ile dengeli olmak ve 
işbirliği yapmak istiyoruz. Bugün birçoğumuz hayattayız çünkü 
doktorlar inancımız iyileşmemizi alabilecek kadar güçlenene kadar bizi 
hayatta tuttu. Ama tıp bilimini şifa hediyeleriyle karıştırmayın.  
Kimseye doktoruna gitmemesine ya da ilaçlarını almayı bırakmasını 
söyleme. İyileştiklerinde, artık ilaca ihtiyaç duymayacaklar. Doktorları 
ilacı yazdığına göre, bunu bırakmalarını söyleyen o olmalı!  

Şifa Hediyelerinin Amacı  

Şifa hediyelerinin üç amacı vardır:  

                                                                    Hastaları doğurtmak için,   
          Şeytanın insan bedenlerindeki eserlerini yok etmek,  

                                                                   Kurtuluş mesajını işaretler ve mucizelerle teyit etmek.  

Kutsal Ruh ile daha yakın bir ilişkiye girerken, Kutsal Ruh'un 
şifa ve diğer armağanları aramızda akacak ve işleyecektir.  
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Tek kelimeyle, Tanrı’nın belirli bir kişiyi veya hastalığı 
iyileştirmek istediğini ortaya çıkaran doğaüstü bir bilgi 
alabiliriz. Ruhların ayırt edilmesi yeteneği, hastalığın 
atılması gereken şeytani bir kaynağını ortaya çıkarabilir.  

Bilgelik sözüyle, o kişiye nasıl etkili bir şekilde bakan 
olduğumuza dair doğaüstü bir vahiy alıyoruz. Kendimizi 
bunu yaparken görüyoruz. İyileşmenin ya da mucizenin 
gerçekleştiğini görüyoruz. Bu inanç armağanını serbest 
bırakır ve mucizelerin çalışmasında cesurca bakan olmaya 
başlarız.  

Kutsal Ruh ‘un tüm hediyelerinde bakan olmayı 
öğrendiğimiz ve inançla hayatımızda akmalarını ve faaliyet 
göstermelerini beklediğimiz gibi, bir mucizeyi çalışmanın, 
dillerde bir mesaj vermek veya Kutsal Ruh ‘un diğer 
hediyelerinden herhangi biri ile çalışmak kadar kolay 
olduğunu keşfedeceğiz.  

Not: A.L.'den Kutsal Ruhun Armağanları Aracılığıyla Doğaüstü 
Yaşam Joyce Gill, Kutsal Ruh ‘un armağanları hakkında daha 
derinlemesine bir çalışmadır.  

İnceleme İçin SORULAR  

 

1. Kutsal Ruh ‘un kim olduğunu ve hayatımızda ne yaptığını açıklayın.  
  
  
2. Hastalar için dua ederken ruhların ayırt edici olması nasıl yardımcı olur?  
  
  
3. Biz şifa ve yaratıcı mucizeler bakanıyken bilgelik kelimesinin işleyişini ve inanç armağanını 

açıklayın.  
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Ders On     

 

Şifayı Almak ve Korumak  
 

Bu derste, iyileşmenin önündeki engelleri ve iyileşmemizi 
nasıl koruyacağımızı inceleyeceğiz. Çoğu zaman 
iyileşmemizi önleyecek şeyler, geri dönmemize izin verilirse, 
bir insanın iyileşmesini kaybetmesine neden olacak şeylerdir.   

Bu dersin ilk bölümü, öğrendiğimiz şeylerin gözden 
geçirilmesidir. Bu gerçekleri kendi hayatımızda odak 
noktasına getirmenin zamanı geldi.  

İYİLEŞMEYE ENGEL  

 

Bir kişi iyileşmesinin tezahürünü almadığında, bir nedeni 
vardır. O kişi Tanrı'yla zaman geçirerek sebebini aramalı. Bu 
arama zamanından geçerken kınama almamaya dikkat 
etmelidir. Tanrı kınamaz. Bizi Oğlunun imajına uyduğu için 
doğruluğunu düzeltiyor ve emrediyor.  

Eğer şu anda tanrıya inanıyorsanız, burada durun ve Kutsal 
Ruh ‘tan iyileşmenizin tezahür ini neden almadığınızı size 
ortaya çıkarmasını isteyin. Bu çalışmada devam ederken 
Tanrı size ne açıklarsa ona karşı hızlı davranın.  

Kendimize Sormamız Gereken Sorular  

 Affetmeyen Günah  

 Tanrı ile aramda bir engel oluşturan affedilmez bir günah 
mı var?  

Günah ruhu yaralar ve revir ruhlarının vücudumuza hastalık 
getirmesinin kapısını açar. Bilinen günahları Tanrı’ya itiraf 
etmek ve O'nun affını almak şifa almak için gereklidir.  

Krallar 5:15,16 Ve iman duası hastaları kurtaracak ve Tanrı 
onu yükseltecek. Eğer günah işlediyse affedilecektir. 
Günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve iyileşmeniz için 
birbirinizden dua edin. Salih bir adamın etkili, ateşli duası 
çok işe yarar.   

Affedilmez günah hastalığın kalmasını sağlar. Şeytan bu 
günahı bizden saklamaya çalışabilir. Bunu rasyonalize 
etmeye çalışabiliriz, ama hastalık devam ediyor. O'nun affını 
almak için bu günahı Tanrı'ya itiraf etmeliyiz.  

Matta 9:2,5-7 Ve bakın, O'na yatakta yatan bir felçli 
getirdiler. İsa, imanlarını görünce, felçlilere şöyle dedi: 
"Oğlum, iyi tezahüratlar; Günahlarınız affedildi."  
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"Bunun için, "Günahlarınız affedildi" demek mi, yoksa 
"Kalkın ve yürüyün" demek daha mı kolay? Ama bil diye 
söylüyorsunuz ki, İnsanoğlunun yeryüzünde günahları 
bağışlama gücü vardır."-sonra O, felçlilere şöyle dedi: "Kalk, 
yatağını kaldır ve evine git."   

Ortaya çıktı ve evine gitti. Bunu görenler, insanlara böyle bir 
güç veren Tanrı’ya hayret ettiler ve yücelttiler.   

Hayatımızda herhangi bir günah varsa, bunu Tanrı'ya itiraf 
edip af diliyoruz.  

1 Yuhanna 1:9 Günahlarımızı itiraf edersek, O sadıktır ve 
sadece günahlarımızı affetmek ve bizi tüm adaletsizliklerden 
temizlemek içindir.  

Başkalarına Karşı  Affetmezlik  

 Bana zarar veren her insanı affettim mi? Kendimi affettim 
mi? Tanrı'ya affetmiş miydim?  

Yıllar boyunca insanlara bakan ve diğer bakanlarla 
konuşurken, bir insanın iyileşmemesinin birincil nedeninin 
affedilmezlik olduğunu gördük.   

Başkalarını affetmek, kendimizi affetmekten daha kolaydır. 
İnsanların şöyle şeyler söylediğini duyuyoruz: "Nasıl bu 
kadar aptal olabilirim. Neden kendimi bu duruma soktum?" 
Ne sıklıkta başkalarını mazur görüyoruz ve kendimizin 
mükemmelliğini bekliyoruz.  

Kendini affet!  

Korkunç şeyler olduğunda, insanlar genellikle Tanrı'yı 
suçlarlar. "Tanrı neden bunun bana olmasına izin verdi? O 
tanrı! Bunu durdurabilirdi!"  

Eğer bu sizin durumunuzla ilgili doğruysa, duygularınızı 
Dürüstçe Tanrı'ya itiraf edin. Nasıl hissettiğini zaten biliyor.   

De ki: "Tanrı’m, ben yanlış anladım. Sevgi tanrısı olduğunu 
biliyorum. Beni hayal edebileceğimden daha çok sevdiğini 
biliyorum. Hayatımdaki bu trajedinin sorumlusunun sen 
değil, şeytan olduğunun farkındayım. Bunu sana karşı 
yaptım. Ama şimdi seni affediyorum ve tüm bu olumsuz 
duyguları sana bırakıyorum."  

Markos 11:24,25 Bu yüzden size söylüyorum, dua ederken 
sorduğunuz her şey, onları aldığınıza inanın ve onlara sahip 
olacaksınız. Ve ne zaman dua etseniz, eğer birine karşı bir 
şeyiniz varsa, onu affedin, cennetteki babanız da 
günahlarınızı bağışlasın.  
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 Değersizlik, Suçluluk, Kınama   

 Değersizlik, suçluluk ve kınama duygularının Beni 
Tanrı'dan almama engel mi oluyorum?  

Şeytanın en ince ve tehlikeli silahlarından bazıları 
değersizlik, suçluluk ve kınama düşünceleridir. Suçluluk 
günah itirafı ve inancın bağışlanma almasıyla halledilir. 
Suçluluk duyguları devam ederse, onlar, değersizlik ve 
kınama duygularıyla birlikte Şeytan'dandırlar.   

Değerliliğimiz İsa sayesindedir. Biz O'nda Tanrı’nın 
salihiyiz. İsa yüzünden Baba Tanrı’nın yanındayız.   

Bizim için değersiz hissetmek, İsa'nın kurtarıcı çalışmalarını, 
O'nun doğruluğunu ve O'ndaki konumumuzu inkar etmektir.  

Romalılar 8:1 Bu nedenle Mesih İsa'da bulunanlara, ete göre 
değil, Ruha göre yürüyenlere kınama yoktur.   

2 Korintliler 5:21 Çünkü O, günahı bilmeyen, O'nun içinde 
Tanrı’nın doğruluğuna dönüşebileceğimizi, bizim de günah 
işlemesi için yarattı.  

Bu duyguları reddet. Tanrı’nın Sözünün ilanını yapmaya 
başlayın ve bu alanlarda güçlü olun.  

 Sahte Umut  

 Gelecekte iyileşeceğim, inancın yerini alacağıma dair 
sahte bir umuda, bir yanılsamaya izin mi veriyorum?  

İnancın önünde gerçek bir umut vardır. Gelecekte arzu 
ettiğimiz şeyin tezahür ini alacağımıza inanmaktır.   

Tanrı Sözünün sesini duyduğumuzda veya okuduğumuz 
zaman, umutsuzluktan umuda taşınacağız. Ancak, umuttan 
inanca geçemezsek, bu sahte bir umut haline gelebilir.   

İbraniler 11:1 Şimdi inanç, umulduğu şeylerin maddesidir, 
görülmeyen şeylerin kanıtıdır.   

İyileşmemizi umduğumuzda, iyileşmek için henüz inanç 
almadığımız anlamına gelir, ancak gelecekte bir ara almayı 
bekliyoruz.  

Bazen bir kişi gelecekteki bir olay veya zaman geldiğinde 
iyileşeceğine inanır. Genellikle kendilerine gerçek dışı 
beklentiler koyuyorlar ve daha sonra kendileri kınamaya 
geçiyorlar.  

İnanca ilerlemeyen sahte umut bir yanılsamadır. Şeytan'ın 
kabul etmenizi istediği iyileşmeye engeldir – reddedin!   
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 Yanlış Öğretim  

 Geçmişte aldığım sahte öğreti tohumları beni iyileşmekten 
alıkoyuyor mu?  

Tanrı’nın Sözüne aykırı bir şey öğretmek ya da iyi bir öğreti 
eksikliği Şeytan'ın Hıristiyanlardan hakkımız olanı çalmasını 
sağladı. Yanlış öğretim diyor ki:  

             Hastalık Tanrı’nın lütfudur.  
 Ağrı sana sabrı öğretecek.  

    Hastalık sizi Tanrı'ya yaklaştıracak.  
    Acı Çekmek Tanrı'ya zafer getirecek.  

Aldığınız herhangi bir yanlış öğretiyi alın ve "Reddediyorum 
..... Bugün. Tanrı’nın Sözüne aykırı her düşünceyi, kendini 
teşhir etmeyi ve düşüncemden çıkmasını emrediyorum."  

şüphe ve inançsızlık   

 Kalbimde inançsızlık mı tutuyorum?  

İnançsızlık geçmişteki öğretilerden, hayatımızdaki 
çözülmemiş günahlardan, hatta geçmişteki iyileşmemiz için 
Tanrı'ya inanmaya çalışırken hayal kırıklığı zamanlarından 
olabilir. İnançsızlık, imanın zıttı dır.  

Eğer inançsızlıkla savaşıyorsak, "Rabbim kâfirliğimin 
yardımcısı olsun!" diye dua edebiliriz. Ve sonra Tanrı’nın 
Sözünün şifa hakkında söyledikleri üzerine meditasyon.  

Markos 9:24 Hemen çocuğun babası ağladı ve gözyaşlarıyla 
şöyle dedi: "Tanrım, inanıyorum; "İnançsızlığıma yardım et!"  

doğal duyulara güvenmek   

Ruhumun Tanrı’nın Sözüne inanmasına izin vermek yeri 

                                                             doğal duyularıma güveniyor muyum?   

Doğal duyularımızla, görebildiğimize, duyabildiğimize, 
dokunabildiğimize, koklayabildiğimize veya tadabildiğimize 
inanırız. Tanrı’nın Sözünün vahyinin, sezdiğimiz her şeyden 
daha gerçek ve gerçek olduğunu anlamalıyız. Thomas'dan 
şüphe etmeyi düşünelim.  

Yuhanna 20:24-28 Ama On iki kişiden biri olan Didymus 
denilen Thomas, İsa geldiğinde yanlarında değildi. Bunun 
üzerine diğer havariler ona: "Biz Tanrı'yı gördük" dediler.   

Fakat o onlara dedi ki: "Ben O'nun elinde çivilerin izini 
görmedikçe, parmağımı çivilerin izine sokmadıkça ve elimi 
O'nun yanına koymadıkça, inanmam."   

Ve sekiz gün sonra müritleri tekrar içerideydi ve Thomas da 
onlarlaydı. İsa geldi, kapılar kapalı ve ortada durdu ve dedi 
ki: "Selam size!"   
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Sonra Thomas'a dedi ki: "Parmağına uzan, ellerime bak. Elini 
buraya uzat ve benim tarafıma koy. İnanma, inanma."   

Thomas cevap verdi ve O'na dedi ki: "Rabbim ve Rabbim!"  

İsa'nın Thomas'a cevabı bugün hala bize en iyi cevaptır!  

V.29 İsa ona dedi ki: "Thomas, çünkü beni gördün, inandın. 
Görmeyenler ve henüz iman edenler mübarektir."   

Dua et, "Rabbim, sözünün öğrettiklerinden benim için 
görebildiğim, duyabildiğim, dokunduğum, koklayıp 
tadabildiğim her şeyden daha gerçek olsun. Ruhlar 
Diyarına giderek daha fazla geçmeme ve Sözüne daha fazla 
inanmama izin ver!"  

SAVAŞ İÇİN SİLAHLANARAK İYİLEŞMEYE DEVAM  

 

Düşmanı Tanıyın  

Şeytan bir hırsız ve hırsızdır. Sağlığımızın düşmanı.   

Yuhanna 10:10 Hırsız çalmak, öldürmek ve yok etmek 
dışında gelmez. Onların bir hayatları olsun, onlar daha bol 
yaşansalar diye geldim.   

Şeytan, yok etmek isteyen kükreyen bir aslan olarak gelir.  

1 Petrus 5:8,9 Ayık olun, uyanık olun; Çünkü düşmanın 
şeytan kükreyen bir aslan gibi yürüyor, kimi yiyebileceğine 
adam arıyor. Aynı acıların dünyadaki kardeşliğiniz tarafından 
yaşandığını bilerek, imana inanın, ona direnin.   

Şeytan bedenimizin, ruhumuzun ve ruhumuzun düşmanıdır. 
Stratejisinin farkına varmalı ve onu hayatımızda mağlup 
etmeliyiz.  

Tanrı'da Güçlü Ol  

Tanrı'da güçlü olmayı, zırhımızı açık tutmayı, uyanık olmayı, 
her savaşı kazanmaya hazır olmayı öğrenmeliyiz. Büyük 
savaşçı, havari Paul, bu konuda bize yazdı.  

Efesliler 6:10-13 Son olarak kardeşlerim, Tanrı'da ve O'nun 
kudretinin gücünde güçlü olun. Tanrı’nın bütün zırhını giy ki 
şeytanın hilelerine karşı durabilesin.   

Çünkü biz ete ve kana karşı değil, beyliklere karşı, güçlere 
karşı, bu çağın karanlığının yöneticilerine karşı, cennetteki 
kötülüklerin manevi ev sahiplerine karşı savaşıyoruz. O halde 
Tanrı’nın bütün zırhını alın ki, kötü günde dayanabilesiniz ve 
her şeyi yapmış olarak ayakta durabilesiniz.   

Seçici Şeytanın Okları   

Şeytan, yanan acı, semptom, olumsuz düşünce ve şüphe 
oklarını kullanarak sağlığımızı soymaya çalışır.  
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Efesliler 6:16 Her şeyden önce, kötü olanın tüm ateşli 
dartlarını söndürebileceğiniz inanç kalkanını almak.  

Şeytan'ın saldırısına karşı koymak için bize iman kalkanı 
verildi. İnanç kalkanımızı cesurca kullanmaya devam edersek 
acı, semptomlar ve olumsuz şüphe düşünceleri bizi yok 
edemez.  

Olumsuz düşünceler    

Düşüncelerimize dikkat etmeli ve şüphenin zihnimize 
yerleşmesine izin vermemeliyiz. Bunu yapmanın en iyi yolu 
gözlerimizi İsa'ya dik tutmaktır.  

Matta 14:27-31 Ama hemen İsa onlarla konuştu, "İyi 
tezahürat! Benim, benim. korkmayın."  

Ve Petrus O'na cevap verdi ve dedi ki: "Rabbim, eğer sen 
isen, bana suda sana gelmemi emret."   

O da "Gel" dedi. Petrus tekneden indiğinde, İsa'ya gitmek için 
suyun üzerinde yürüdü. Rüzgarın büyük olduğunu görünce 
korktu. Batmaya başladı ve "Rabbim, beni kurtar!" diye 
bağırdı.   

Hemen İsa elini uzattı ve onu yakaladı ve ona: "Ey az inançlı 
olan sen, neden şüphe ettin?" dedi.   

Duygularımızdan, korkularımızdan, olumsuz 
görünümlerimizden veya başkalarının sözlerinden 
etkilenmeye başladığımızda batacağız.  

 Endişesi  

Endişe, şüphe gibi, inancın tam tersidir. Bir insan aynı anda 
hem inançla hem de endişeyle yürüyemez! Endişe günahtır. 
Endişe aslında Tanrı’nın Sözünün doğru olmadığına 
inanmaktır.  

Luka 12:22,29 Ve O, havarilerine dedi ki: "Bu yüzden size 
diyorum ki, hayatınız, ne yiyeceğiniz hakkında 
endişelenmeyin; Ne de ceset hakkında, ne giyeceğin 
hakkında. Ne yiyeceğinizi, ne içeceğinizi aramayın, ne de 
aklınızı başınıza alın."   

 Onları Reddedin  

Olumsuz düşünceleri reddetmeyi hemen öğrenmeliyiz. 
Hastalık ve hastalık düşüncelerini aklımıza geldikleri anda 
kasten reddetmeliyiz. Paul, İsa'ya her düşünceyi esarete 
sokmamız gerektiğini yazdı.  

2 Korintliler 10:3-5 Ete kemiğe bürünmüş olsak da ete göre 
savaşmıyoruz. Çünkü savaşımızın silahları, kaleleri aşağı 
çekmek, argümanları ve Tanrı’nın bilgisine karşı yükselen 
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her yüksek şeyi düşürmek için tanrı da güçlüdür. Her 
düşünceye Mesih’in itaatine tutsak eder ...   

Her zaman düşüncelerimizi korumalı ve Mesih’in şifa ve 
sağlığımız ile ilgili sözlerinde ortaya olduğu gibi 
düşüncelerine bağlı ve itaat halinde tutmalıyız.  

Tanrı Sözü ile uyuşmayan düşünceleri veya semptomları 
reddetmek için zihinlerimiz disipline edilmelidir.   

"Sanırım grip oluyorum" gibi hastalık getiren düşünceleri 
reddetmeliyiz. Bu şeytanın bizi yenmesinin kapısını açar. 
Şeytan'ın planlarına karşı tetikte kaldıkça sağlığımızı 
koruyabiliriz.  

YAŞAM FIRTINALARINI AYAĞA KALKIN  

 

Biçme makinesinin kıssasında, kelimenin tohumlarını 
kalbimize aldıktan sonra, tarla kuşları tarafından daktilo 
edilen Şeytan'ın tohumu çalmak için hemen geleceği 
konusunda uyarılırız.   

Markos 4:3,4,14-17 Dinle! İşte, bir ayık ekmek için dışarı 
çıktı. Hava kuşları geldi ve onu yuttular.   

İsa bu kıssayı açıklarken şöyle dedi:  
ekici kelimeyi ekiyor. Bunlar da kelimenin ekildiği yol 
kenarındakiler. işittikleri zaman şeytan hemen gelir ve 
kalplerine ektiren sözü alır. Bunlar da taşlık zemine ekilirler. 
Onların kendilerinde kök yoktur ve bir süreye kadar 
dayanırlar. Daha sonra, kelimenin hatırına sıkıntı veya zulüm 
ortaya çıktığında, hemen tökezlerler (gücenirler - KJV).   

İsa, O'nun Sözünden bazı gerçekleri aldığımızda, Şeytan'ın 
onu çalmak için hemen geleceği konusunda uyardı. İsa ayrıca 
Şeytan'ın bizi soyma planının sıkıntı ve zulüm kullanarak 
olacağını açıkça belirtti.  

Sıkıntı ve Zulüm  

                          Sıkıntı ve zulüm nedir?  

Webster Sözlüğü sıkıntı, sıkıntı, sefalet, baskı, keder, acı ve 
imtihan gibi kelimeleri sıkıntıyı tanımlamak için kullanır. 
Zulüm ısrarlı, istenmeyen dikkat, acı, ceza veya ölüm nedeni 
özellikle din nedeniyle diyor.  

Şeytan bilir ki, Eğer Tanrı’nın Sözü bir insanın hayatında 
kalmasına izin verilirse, onu yenemez. Bu yüzden onları bu 
kelimeden şüpheye düşündürmek için her şeyi deneyecektir.  

Bir kişi iyileşme ile ilgili Tanrı Sözü aldıysa ve vücudunda 
iyileşme tezahürü aldıysa, Şeytan genellikle ateşli 
semptomları ve acı dartlarını fırlatır. Hastalığın geri geldiğini 
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söyleyerek olumsuz bir hayal gücünün ateşli dartını 
zihinlerine sokmaya çalışır.   

Büyük Rüzgar Fırtınası  

İsa, deniz kıyısında toplanan büyük bir çok müştekiye 
ayıkların kıssasını öğretirken bir teknede oturuyordu. Halkı, 
Şeytan'ın kelimenin tohumlarını çalmak için hemen geleceği 
konusunda uyardı.   

Aynı günün ilerleyen saatlerinde, diğer tarafa geçerken, 
Teknenin arkasında uyumaya gitti.   

Markos 4:37-39 Ve büyük bir rüzgar fırtınası ortaya çıktı ve 
dalgalar tekneye çarptı, böylece zaten dolmaya başladı. Ama 
kıçtaydı, yastıkta uyuyordu. O'nu uyandırdılar ve O'na 
dediler ki: "Hocam, yok olmamız umurunda değil mi?" Sonra 
ortaya çıktı ve rüzgarı azarladı ve denize: "Selam, 
kıpırdamaya devam edin!" dedi. Rüzgar durdu ve büyük bir 
sakinlik vardı.  

 Kelimenin Hatırına Gel  

Sıkıntı ve zulüm, Kelimenin hatırı için büyük bir fırtına 
şeklinde ortaya çıkmıştı. İsa'nın dediği gibi, Şeytan hemen 
kelimenin tohumlarını kalplerinden çalmaya gelmişti. 
İmanda hareket etmek ve fırtınanın kendisiyle konuşmak 
yerine, kıssadakiler gibi gücendiler.  

Gölde sık sık meydana gelen fırtınaları idare etme konusunda 
deneyimli olan bu balıkçılar paniklediler ve 
boğulacaklarından korktular. İsa uyuduğu için gücendiler ve 
durumlarını umursamaz gibiydiler. İsa'yı uyandırdılar ve 
O'nu suçladılar: "Hocam, yok olmamız umurunda değil mi?"  

Belki de hastalık, hastalık ve acının sıkıntılarına ve 
zulümlerine Tanrı’ya ağlayarak cevap verdik" "Yok olmam 
umurunda değil mi? Bu semptomların üzerime gelmesi 
umurunda değil mi?" Belki de, ilk müritleri severiz, gücendik 
ve bunun başımıza gelmesine izin verdiği için Tanrı'yı 
suçladık. Böylece biz de Şeytan'ın kelimenin tohumlarını 
kalbimizden çalmasına izin verdik.  

 "Barış Durgun Olsun"  

Markos 4:39-41 Sonra ortaya çıktı ve rüzgarı azarladı ve 
denize dedi ki, "Selam, kıpırdamaya devam edin!" Rüzgar 
durdu ve büyük bir sakinlik vardı. O da onlara dedi ki: 
"Neden bu kadar korkuyorsunuz? Nasıl oluyor da hiç iman 
ediyorsun?"   

Onlar, büyük bir korkuya karşı korkup birbirlerine: "Bu kim 
olabilir ki, rüzgar ve deniz bile O'na itaat eder" dediler.  

Şeytan aldığımız Sözü çalabilirse, hastalık ve hastalık 
belirtilerini de üzerimize getirebilir.  
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Şeytan hayatımıza fırtınalar getirdiğinde, biz de İsa gibi 
teknemizde ayağa kalkmalı ve cesurca, güvenle Tanrı 
Sözünün sözünü söylemeliyiz. Bunu yaptığımızda, inancımız 
artacak. Tanrı’nın Sözünü kendi hayatımızda kanıtlayacağız 
ve inançta daha da güçleneceğiz!  

Kararımız  

Şu anda, zulüm ve sıkıntının ateşli dartları geliyor, bir karar 
vermeliyiz.   

 Tanrı Sözüne mi, yoksa geleneksel inançlarımıza mı 
inanıyoruz?  

 Tanrı Sözüne mi inanıyoruz, yoksa semptomlarımıza 
mı inanıyoruz?   

 Tanrı’nın sözüne mi inanıyoruz, yoksa şüphe eden 
dostlarımızın sözlerine mi inanıyoruz?   

 Tanrı Sözüne mi inanıyoruz, yoksa doktor raporuna 
mı?  

Doktorlar, arkadaşlar veya semptomlar ne derse desin 
Tanrı’nın Sözünün üzerinde durmaya kendi içimizde karar 
vermeliyiz. Şu anda, başkasının inancına, öğretisine veya 
tanıklığına dayanamayız. Tanrı Sözüne dayanarak kendi 
inancımızla ayakta durmalıyız.  

Bu Dünyayı Önemsiyor  

İsa ayrıca, bu dünyanın, dünyevi düşüncelerin ve tutumların 
zihinlerimize girmesine izin verirsek, aldığımız Sözün 
hayatımızdan boğulabileceği konusunda uyardı.   

Markos 4:19 ... Ve bu dünyanın tasası, zenginliklerin 
aldatıcılığı ve içine giren diğer şeylerin arzuları kelimeyi 
boğar ve bu, edepsiz hale gelir.  

Tanrı’nın Kelameti üzerine meditasyon yapmaya devam 
ederek kalplerimizin toprağını ektikçe ve suladıkça, 
kalplerimiz iyi bir zemin olarak kalacaktır. Zafer ve bol 
bereket içinde yaşayacağız.  

Markos 4:20 Ama bunlar iyi bir yere ekilir, kelimeyi 
duyanlar, kabul edenler ve meyve verenler: Otuz kat, bazıları 
altmış ve bazıları yüz.  

ŞEYTANA YER VERMEY  

 

Günahı hayatımızdan uzak tutarak şeytana açıklık 
vermemeliyiz. 
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"Günah Yok Artık"  

İsa, otuz sekiz yıl boyunca revir ruhuna sahip olan Bethesda 
havuzundaki iktidarsız adamı iyileştirdikten sonra, İsa ona 
önemli bir mesaj vermek için onu aramaya gitti.  

Yuhanna 5:14 Daha sonra İsa onu tapınakta buldu ve ona dedi 
ki, "Gördün mü, sen iyi yapılmışsın. Artık günah işlemeyin, 
üzerinize daha kötü bir şey gelmesin."   

Eğer hayatımızda tövbe etmediğimiz bir günahımız ya da 
günahımız varsa, şeytana üzerimize hastalık getirmesi ve 
şifamızı çalması için yer veririz.  

Efesliler 4:27 ... Şeytana da yer verme.   

Ruhlara Yer Vermeyin   

Revir ruhları her zaman eve geri dönmek için bir açıklık 
ararlar.  

Matta 12:43-45 Temiz olmayan bir ruh bir erkekten 
çıktığında, kuru yerlerden geçer, dinlenmek ister ve hiçbir şey 
bulamaz. Sonra dedi ki: "Geldiğim evime döneceğim." Ve 
geldiğinde, boş, süpürülmüş ve sıraya konmuş olarak bulur. 
Sonra gider ve yanında kendisinden daha kötü yedi ruh alır 
ve onlar oraya girerler ve orada kalırlar. Ve bu adamın son 
durumu ilkinden daha kötü. Bu kötü nesille de öyle olacak.   

Evi Dolu Tutun  

Evlerimizi, bedenlerimizi dolu tutmalıyız.  

İsa'nın   

Vahiy 3:20 Bakın, kapıda durup kapıyı çalıyorum. Eğer biri 
benim sesimi işitir ve kapıyı açarsa, ben ona gelip onunla 
yemek yerim, o da benimle.   

Kutsal Ruh    

1 Korintliler 3:16 Tanrı’nın tapınağı olduğunuzu ve Tanrı’nın 
Ruhunun sizde bulunduğunu bilmiyor musunuz?   

Tanrı’nın Sözü   

Yuhanna 15:7 Eğer bana uyarsanız ve sözlerim size uyarsa, 
ne istediğinizi sorarsınız ve bu sizin için yapılır.  

İnanç   

1 Yuhanna 5:4 Tanrı'dan doğan her şey dünyayı yendiği için. 
Ve bu, dünyanın – inancımızın– üstesinden gelen zaferdir.   

Tanrı’nın mükemmel doğası günaha tahammül edemez. Eğer 
günahın hayatımızda devam etmesine izin verirsek, 
kendimizi Tanrı’nın korumasından çıkarırız ve Şeytan'ın bizi 
sağlığımızdan ve huzurumuzdan çalmasının kapısını açarız.  
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 İYİLEŞMEN İÇİN SAVAŞ!  

 

Zırhı Açık Tut   

İnanç kalkanınızı güçlü tutun ve şeytanın alevli şüphe ve 
inançsızlık oklarını söndürmeye her zaman hazır olun.  

Sağlık Tanrı’nın dirayetidir  

İyileşmenin Tanrı’nın takdiri olduğunu bilerek ilahi sağlık 
içinde yürüyebilirsin.  

Elçilerin işleri 10:38 ... Tanrı’nın Nasıralı İsa'yı Kutsal Ruhla 
ve güçle nasıl kutsadığını, şeytan tarafından ezilen herkese 
iyilik yapmaya ve iyileştirmeye devam ettiğini, çünkü 
Tanrı’nın O'nun yanında olduğunu.   

3 Yuhanna 2 Sevgili, ruhunun zenginleşmesi gibi her şeyde 
başarılı olman ve sağlıklı olman için dua ediyorum.   

İnancı Sıkı Tutun   

İnancımızı sağlam bir şekilde tutmalıyız. Nasıl yaşadığımız, 
ne yaptığımız ve ne söylediğimizdir.   

İbraniler 4:14 O zaman göklerden geçen büyük bir 
Başrahibimiz olduğunu görmek, Tanrı’nın Oğlu İsa, günah 
çıkarmamızı hızlı tutalım.   

Romalılar 10:6-10 Fakat imanın doğruluğu şu şekilde 
konuşur: "Kalbinizde 'Cennete kim yükselecek?' demeyin. 
"(Yani, Mesih'i yukarıdan düşürmek için) veya," 'Uçuruma 
kim inecek?' " (yani, Mesih'i ölümden getirmek için).   

Ama ne diyor? "Söz yakınınızdadır, ağzınızda ve kalbinizde 
bile" (yani vaaz ettiğimiz iman sözü): Eğer ağzınızla Rab 
İsa'yı itiraf ederseniz ve Kalbinize inanırsanız, Tanrı’nın O'nu 
diriltmiş olduğuna inanın, kurtulacaksınız. Çünkü kalple kişi 
doğruluğa inanır ve ağızla kurtuluşa itiraf edilir.   

Dikkatsizce konuşarak ağzımızın ifademizi yok etmesine izin 
vermemeye dikkat etmeliyiz. Tanrı’nın Sözünün ne dediğini 
her zaman anlatarak imana ve Tanrı’nın Sözüne hızlı 
tutunuruz.  

Tanrı’nın Sözünü Söyle  

Aksine belirtilerden bağımsız olarak, tanrı sözüne inanmaya 
ve konuşmaya devam edin.  

Yoel 3:10b ... Zayıflar: "Ben güçlüyüm" desinler.   

2 Korintliler 4:13 Ancak aynı inanç ruhuna sahip olduğumuz 
için, yazılanlara göre, "İnandım ve bu nedenle konuştum", biz 
de inanıyoruz ve bu nedenle konuşuyoruz.   
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İlk başta garip ve hatta zor görünüyor, ancak Kelimeyi 
konuşmak ve şüphe etmemek için kendimizi disipline 
edeceksek, Mesih'te bizim olan zaferde yaşayacağız!  

Fatihlerden Daha Fazlası Olun!  

Fatihten öte olduğumuzu bilmeliyiz!  
Romalılar 8:37-39 Yine de tüm bu şeylerde bizi seven O'nun 
aracılığıyla fatihlerden daha fazlasıyız. Çünkü ne ölümün, ne 
hayatın, ne meleklerin, ne beyliklerin, güçlerin, ne mevcut 
şeylerin, ne gelecek şeylerin, ne yüksekliğin, derinliğin, ne de 
yaratılan herhangi bir şeyin bizi Rabbimiz Mesih İsa'daki 
Tanrı sevgisinden ayıramayacağına ikna oldum.   

Koşullar, iblisler veya diğer insanlar bizi Tanrı’nın 
korumasından ayıramaz. Kendimizi ayırabilecek tek kişi 
biziz. Kelimeyi ve Mesih'te kim olduğumuzu bilerek, inancı 
koruyabilir ve sağlıkta kalabiliriz.  

İnsanların iyileşmesi, iyileşmesini sürdürmesi ve sağlıklı 
yaşaması Tanrı’nın iradesidir. Tanrı’nın ruhsal savaş ve inanç 
planını anlamalı ve takip etmeliyiz. Şüphe ve günahtan 
kaçınmalıyız. Bilerek, inanarak, konuşarak ve Tanrı Sözüne 
göre hareket ederek, bedenen ve ruhen sağlıklı yaşamaya 
devam edeceğiz!  

İnceleme İçin SORULAR  

 

1. Bir kişinin iyileşmesine engel olabilecek üç şey nelerdir ve nasıl üstesinden gelinmelidir?  
  
  

  
  

2. Ekici ve Büyük Rüzgar Fırtınasının kıssası arasındaki bağlantı nedir ve bunun sizinle ne ilgisi 
var?  

  
  
  
  
3. Şeytanla nasıl savaşabiliriz ve şifamızı nasıl koruyabiliriz?  
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Eksiksiz Bir Eğitim Serisi  

İncil Eğitim Merkezleri için mükemmel ~ İncil Okulları ~ ~ Pazar 
Okulları ~ Çalışma Grupları ~ ve Kişisel Çalışma  

Okuduğumuz Hosea'da halkım bilgi eksikliğinden yok edilir (4:6). Tanrı’nın bize ne sağladığını 
bilmediğimiz için çok şey kaybettik. Bilmediğimiz şeylere inanamayız! Bu eğitim serisi, Tanrı’nın 
Krallığı’nda hem sağlık hem de güç içinde yaşayabilmemiz için geliştirilmiştir!   
  

İnananların güçlü, mucize yaratan bir bedeni olmalıyız. Bu güçlü, temel, pratik hayat değiştiren 
seri bu amaç içindir - inananların bakanlığın çalışmaları için donatıları, Mesih'in bedeninin 
birleştirilmesi için, hepimiz Tanrı’nın Oğlunun inancının ve bilgisinin birliğine gelene kadar, 
mükemmel bir adama, Mesih'in dolgunluğunun ölçüsüne... (Eph. 4:12, 13) İsa'nın işlerini yapan 
her mümin.  
  

Bu konuları bu sırayla incelemenizi öneririz.  

Yeni Yaratılış İmajı – Mesih'te Kim Olduğunuzu Bilmek 

Kim olmak için yaratıldığımızı keşfedin! "Yeniden doğmak" ne demek? Bu doğruluk vahiy, 
inananları Mesih'in imajına uymak için suçluluk, kınama, aşağılık ve yetersizlik düşüncelerini 
yenmekten serbest bırakır.  

İnananların Otoritesi – Kaybetmeyi Bırakıp Kazanmaya Nasıl Başlarım?   

Tanrı, insanlar için ebedi gayesini vaklamıştır. Yeni bir cesaretle yürüyeceksiniz. Günlük 
hayatınızda ve bakanlığınızda Şeytan'a ve şeytan güçlerine karşı zafer içinde yaşayacaksınız.   

Doğaüstü Yaşam – Kutsal Ruhun Armağanları Aracılığıyla 

Kutsal Ruh ile yeni ve samimi bir ilişki kurar. Kutsal Ruh ‘un dokuz hediyesinde de nasıl 
çalışılacağını keşfetmenize yardımcı olur. Süper doğal yaşam yeni bir hayata girerken hevesle 
arzu, almak ve alev bu hediyeler fan.  

İnanç – Doğaüstü Yaşam  

İnanç diyarlarına nasıl taşınabileceğinizi öğrenin. Tanrı için nasıl büyük bir sömürüler 
yapabilirsiniz? İnananların inançlarını serbest bırakmalarının, doğaüstü diyarlara adım 
atmalarının, Tanrı’nın büyüklüğünü tüm dünyaya göstermelerinin zamanı geldi!  

Tanrı’nın Şifası – Tanrı’nın İyileştirici Gücünü Almak ve Bakan Olmak   

Etkili bir şekilde iyileşmeyi almak veya bakan olmak için inancı serbest bırakacak sağlam bir 
Word temeli atmaktadır. İsa'nın ve havarilerin bakanlığını bugün iyileşmek için bir model olarak 
sunar.  

Övgü ve İbadet – Tanrı'ya Tapınma Olmak  

Tanrı’nın sonsuz övgü ve ibadet amacını ortaya koyuyor. İnananları, İncil'de yüksek övgü 
ifadelerine salıyor. Samimi ibadetlerde Tanrı’nın Ezici varlığına nasıl girilmeyi öğretir.  

Zafer – Tanrı’nın Varlığı  
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Ne harika bir günde yaşıyoruz! Tanrı’nın yüceliğini yaşayabiliriz. Etrafımızda kendini gösteriyor. 
Bu zaferin ne olduğunu ve nasıl deneyimlenebileceğinizi öğrenin.  

Mucize Evangelizm – Tanrı’nın Dünyaya Ulaşma Planı 

Biz de, Elçilerin işleri kitabındakiler gibi, hayatımızda işaretler, harikalar ve iyileştirici mucizeler 
yaşayabiliriz. Mucize evanjelizmin içimizde akmasına izin vererek büyük son zaman hasadının bir 
parçası olabiliriz!  

Dua – Cenneti Dünyaya Getirmek  

Tanrı’nın yeryüzündeki yapma edeplerini cennette olduğu gibi nasıl serbest bırakabileceğinizi 
keşfedin. Şefaat, Söz duası, iman ve anlaşma duaları ile hayatınızı ve hatta dünyayı 
değiştirebilirsiniz.  

Kilise Muzaffer - Elçilerin işleri Kitabı aracılığıyla 

İsa dedi ki: "Ben kilisemi inşa edeceğim ve cehennemin kapıları ona karşı galip gelmeyecektir." 
Bu çalışmada, Elçilerin işleri kitabının, eylemdeki ilk kilisenin hikayesi ve dolayısıyla bugün 
O'nun kilisesine işaretleri ve harikaları geri getirmek için bir desen olduğunu göreceksiniz.  

Bakanlık Hediyeleri – Havariler, Peygamberler, Evangelistler, Papazlar, Öğretmenler 

İsa insanlara hediyeler verdi. Tanrı’nın insanlarını hizmet işlerine hazırlamak için bu hediyelerin 
kilisede nasıl aktığını keşfedin. Tanrı’nın hayatınızdaki çağrısını anlayın!  

Yaşam Kalıpları – Eski Ahitten 

Tanrı’nın zengin temel gerçekleri bu topikal çalışmada canlanıyor. Yaklaşan Mesih'in kehanetleri, 
Eski Ahit'in bayramları, fedakarlıkları ve miraceleri, Hepsi Tanrı’nın ebedi planını ortaya koyuyor.  

A.L. ve Joyce Gill'in kitapları  

Dominion'a aday  
Dışarıya! İsa Adına  

Aldatmaya karşı zafer 
  

Çalışma Kılavuzları  

Glory'ye Atılım  

Günahtan Arının  

Tüm kılavuzlar, kitaplar ve çalışma kılavuzları 
www.gillministries.com ücretsiz olarak indirilebilir 


