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Ders Kitabınızın Yazarından Birkaç 
Söz 

Sevgili Okuyucular - 

Tanışmadık, ama sizin arkadaşınız 
olmak istiyorum. Birisi beni sevip 
benimle hayatta bana yardımı olan 
şeyleri paylaştı. Şimdi ben de bun-
lardan bazılarını sizinle paylaşmak 
istiyorum. Onun için bu kitabın 
sayfaları boyunca birlikte konuşa-
lım. Bizler yol alırken Tanrı’nın 
bizimle yürümesi ve sizin de O’nun-
la konuşurken sevinçte ve yeni 
derinlikler keşfetmeniz için dua 
ediyorum. 
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Dua Ettiğinizde Tanrı’yı 
Düşünün 

Kendi dualarınızdan birçoğu yanıt-
lanmazken, bazı insanların neden 
dualarına harikulade yanıtlar aldık-
larını hiç merak ettiniz mi? Ya da 
neden bazı insanların Tanrı’yla çok 
rahat bir şekilde konuştuklarını, 
kendinizinse ne söyleyeceğinizi 
bilmediğinizi? Ya da neden bazen 
Tanrı’nın varlığını yanınızda hisse-
dip diğer zamanlarda kendinizi boş 
duvarlarla konuşuyor hissettiği-
nizi? Belki birçok İnanlılar, kendine 
bu soruları sormuştur. 

İsa’nın elçilerinin bile dua konu-
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sunda soruları olmuştu. İsa’nın 
hayatında, duanın O’nun için ne 
kadar önemli olduğunu ve O’nun 
dualarının yanıtı olarak ne kadar 
harika şeylerin gerçekleştiğini 
görebiliyorlardı. Bunun üzerine 
O’na şöyle yalvardılar: 

Luka 11:1 

“Ya Rab... bize dua etmesini öğret.” 

İsa bu isteği sadece sözlerle değil, 
örneğiyle de yanıtladı. Elçilerine 
kullanabilecekleri bir dua öğretti ve 
onlara nasıl dua edeceklerini gös-
terdi. Tanrı, kendisiyle konuşma-
mızı ister. Hatta bizlere dua etme 
isteğini veren de O’dur. Dua hak-
kındaki bu dersleri çalışırken elçi-
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lerin isteği bizim de isteğimiz ol-
sun. Tanrı bize öğretmeye hazırdır! 

Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

Tanrı Size Dua Etmeyi Öğretecektir 

Tanrı İyidir 

Tanrı Sizi Seviyor 

Tanrı Bizim Babamız’dır 

Tanrı Her Şeyi Yapabilir 

TANRI SİZE DUA ETMEYİ 
ÖĞRETECEKTİR 

Tanrı bizleri yarattığında, içimize 
kendisine yönelik bir istek koydu. 
Sorunlarımızı çözmek, bizleri koru-



 

 

10	

mak ve ihtiyaçlarımızı karşılamak 
için kendimizinkinden daha büyük 
bir güce ihtiyacımız olduğunun 
bilincindeyiz. Yardım için doğaüstü 
âleme uzanırız. Ama içimizdeki dua 
etme dürtüsü bundan da ileriye 
gider. Doğaüstü bir varlığa tapın-
mak, onurlandırmak ve ona hizmet 
etme ihtiyacı duyarız. 

Bu tapınmanın doğru kişiye - bizi 
yaratan Tanrı’ya - gitmesi çok 
önemlidir. Ancak o zaman tadını 
çıkartmamızı istediği büyük tatmini 
bulabiliriz. Tanrı bizleri, içinde 
bulunduğumuz durumları, hisleri-
mizi O’nunla konuşabilecek ve ken-
disinin de bizimle konuşup bize 
yardımcı olabileceği biçimde yarat-
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mıştır. Tanrı’yla bu iletişim olma-
dan, yaşam bütün değildir. 

Tanrı bizleri dua aracılığıyla kendi-
sine yaklaşmaya ve her neye ihti-
yacımız varsa O’ndan istemeye 
davet eder. Bir düşünün – dünyayı 
ve içindeki her şeyi yaratmış olan 
Rab, evrenin Yöneticisi, bizlerle 
konuşmak istemektedir. Bizleri O 
yaratmıştır; bizleri anlar, sever ve 
yardım etmek ister. Bize vermiş ol-
duğu kitap olan Kutsal Kitap’ta biz-
leri tekrar tekrar, sorunlarımızı O’ 
na götürmeye, her şey hakkında 
O’nunla konuşmaya davet eder. 
Dua da zaten budur – Tanrı’yla 
konuşmaktır. Tanrı bizlere şöyle 
der: 
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Yeremya 33:3 

“Bana yakar da seni yanıtlayayım; 
bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri 
sana bildireyim.” 

Kutsal Kitap’ın bizlere nasıl dua 
edeceğimiz konusunda söyledik-
lerini inceleyip bunları uygulamaya 
koydukça, Tanrı'nın size öğretece-
ğinden emin olabilirsiniz. Bu kitap-
taki her dersin başlığı size Kutsal 
Kitap’taki bir ilkeyi, dua ederken 
size yardımcı olacak basit bir kuralı 
bildirmektedir. Ders, bu kuralı ya-
şamınıza nasıl geçirebileceğiniz 
hakkındaki pratik önerilerle dolu-
dur. Bu dersin ilkesi olan – dua 
ettiğinizde Tanrı’yı düşünmek – 
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İsa’nın bize öğrettiği bir kuraldır. 
Eğer İsa’nın verdiği örneği izlersek, 
dualarımıza Tanrı'nın kim olduğunu 
kabul ederek, O’nu onurlandırarak 
ve O’nun isteğinin olması için dua 
ederek başlarız. 

Matta 6:9-10 

“Bunun için siz şöyle dua edin: 
‘Göklerdeki Babamız, adın kutsal 
kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte 
olduğu gibi, yeryüzünde de senin 
istediğin olsun.’” 

Dua ettiğinizde, 

a) Tanrı’yı – O’nun kim olduğunu, 
sizin için neler yapmış olduğunu ve 
sizin ne yapmanızı istediği, ve  
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b) Kendinizi – kendi sorunlarınızı, 
Tanrı'nın sizin için ne yapmasını 
istediğinizi konularında  düşünme-
niz gerektiğini göz önünde tutmalı-
sınız. 

TANRI İYİDİR 

Birisiyle konuştuğumuzda, sadece 
kendimizi ve kendi ihtiyaçlarımızı 
düşünmeyiz. Önce karşımızdakini –
onun kim olduğunu, ne yaptığını ve 
bizim için neler ifade ettiğini –
düşünürüz. Nasıl etkin bir şekilde 
dua edebileceğimiz konusunda ilk 
dersimiz de, aynı ilkeyi Tanrı’yla 
konuşurken uygulamaktır; Dua 
ettiğinizde Tanrı’yı düşünün. Hatta 
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bu, tapınmanın temel bir parçası-
dır. Tapınmak, Tanrı’nın değerini 
kabul etmektir. 

İlk olarak, Tanrı'nın iyi olduğunu 
anlayalım. Tanrı iyi olduğundan, 
bizleri acılardan özgür kılmak ister. 
Tanrı bizleri kutsamak, bizleri mut-
lu ve sağlıklı kılmak, iyi ve yararlı 
yaşamlar sürmemize yardım etmek 
ister. Tanrı’nın ne kadar iyi olduğu-
nu düşünmek, bizleri Mezmur yaza-
rının şu ilahisine katılmaya 
yöneltir: 

Mezmur 100 

1 Ey bütün dünya, Rab’be sevinç 
çığlıkları yükseltin! 

2 O’na neşeyle kulluk edin, sevinç 
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ezgileriyle çıkın huzuruna! 

3 Bilin ki RAB Tanrı’dır. Bizi yaratan 
O’dur, biz de O’nunuz, O’nun halkı, 
otlağın koyunlarıyız. 

4 Kapılarına şükranla, avlularına 
övgüyle girin! Şükredin O’na, adına 
övgüler sunun! 

5 Çünkü RAB iyidir Sevgisi sonsuz-
dur. Sadakati kuşaklar boyunca 
sürer. 

TANRI SİZİ SEVİYOR 

Tanrı sizleri ve beni seviyor. Sevgi 
O’nun doğasında vardır. Baba Tan-
rı, Oğlu İsa Mesih’i dünyaya 1) biz-
lere kendi sevgisini bildirmesi, 2) 
bu sevgiyi yaşamı ve bizler için 
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ölümüyle göstermesi, 3) sonsuza 
dek O’nunla birlikte olup O’nun 
sevgisinin tadını çıkartabilmemizi 
mümkün kılması için yollanmıştır. 
İsa şöyle dedi: 

Yuhanna 3:16 

“Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, 
biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na 
iman edenlerin hiçbiri mahvolma-
sın, hepsi sonsuz yaşama kavuş-
sun.” 

Tanrı iyi olduğundan, yaratmış 
olduğu dünya için bazı standartlar 
belirlemiştir. Kutsal Kitap’ta bize 
doğruyla yanlışı öğretir ve doğru 
şeyler yapanları ödüllendirip yanlış 
şeyler yapanları cezalandırarak 
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bizleri yaptıklarımızdan ötürü yar-
gılaması gerekir. Ne yazık ki, hepi-
miz yanlış şeyler yaptık ve kendi-
mizi kurtaracak bir çözüm yoktu. 
Dolayısıyla Tanrı’dan da uzak 
kaldık. 

Ama bir yol vardır! Tanrı bizleri o 
kadar çok sevdi ki, kendi Oğlu İsa 
Mesih’i bizim yerimize ölmek üzere 
yolladı. İsa da bizleri seviyor. O, 
bizim günahlarımız için ölmüştür. 
Bir gün. Baba Tanrı’nın yarattığı 
dünyadaki her şeyi düzeltmek için 
yeniden gelecektir. 

Yuhanna 10:10  

“Bense insanlar yaşama, bol yaşa-
ma sahip olsunlar diye geldim.” 



 

 

19	

Dua ederken Tanrı’nın bizi ne kadar 
çok sevdiğini düşünürsek, O’nu 
hoşnut etmek isteriz. Yaptığımız 
yanlışlardan ötürü üzülürüz ve O’n-
dan bizi bağışlayıp doğru olanı 
yapmamıza yardım etmesini 
isteriz. 

1.Yuhanna 1:9 

“Ama günahlarımızı itiraf edersek, 
güvenilir ve adil olan Tanrı, günah-
larımızı bağışlayıp bizi her kötülük-
ten arındıracaktır.” 
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TANRI BİZİM BABAMIZ’DIR 

İsa’yı Kurtarıcımız olarak kabul et-
tiğimizde, Tanrı bizim için bir Baba 
olur. Tanrı bizi evlat edinmekten 
çok daha fazlasını yapar. İçimizde 
yaşamak üzere Kutsal Ruhu’nu 
gönderir, bize yeni bir doğa verir ve 
bizleri kendi çocukları yapar. İsa 
bizlere, dua ederken tıpkı kendisi-
nin her zaman yaptığı gibi, Tanrı’ya 
Baba diye hitap etmemizi öğretir. 
Evrenin Yaratıcısı’na Baba diye 
hitap edebilmenin ne demek oldu-
ğu üzerinde düşünün! İstediğimiz 
zaman O’na yaklaşıp cennetteki 
Babamız’dan her neye ihtiyacımız 
varsa isteyebiliriz. İsa bizlere Baba’ 
nın bizleri sevdiğini ve bizlere 
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ihtiyacımız olan şeyleri vermek 
istediğini söyler. 

Yuhanna 16:27 

“Baba’nın kendisi sizi seviyor.” 

Matta 6:25-26 

“Bu nedenle size şunu söylüyorum: 
‘Ne yiyip ne içeceğiz?’ diye canınız 
için, ‘Ne giyeceğiz?’ diye bedeniniz 
için kaygılanmayın... Gökte uçan 
kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne 
de ambarlarda yiyecek biriktirirler. 
Göksel Babanız yine de onları doyu-
rur. Size onlardan çok daha değerli 
değil misiniz?” 

Matta 7:11 



 

 

22	

“Sizler kötü yürekli olduğunuz 
halde çocuklarınıza güzel armağan-
lar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki 
Babanız’ın, kendisinden dileyen-
lere güzel armağanlar vereceği çok 
daha kesin değil mi?” 

Luka 11:9 

“Ben size şunu söyleyeyim: Dileyin, 
size verilecek; arayın, bulacaksınız; 
kapıyı çalın, size açılacaktır.” 

Bize düşen sadece Tanrı’dan ihti-
yacımız olan şeyi istemektir. Bu, 
duanın önemli bir kısmıdır. Rabbi-
miz duamızı yanıtlayacağına söz 
vermiştir. Tanrı için zor bir şey iste-
diğimizi düşünerek korkmanıza 
gerek yoktur. Tanrı her şeyi yapa-
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bilir! Bu yüzden, Tanrı'nın Babamız 
olduğunu bilerek, dua ederek O’n-
dan isteriz. 

D İLEY İN, S İZE VER İLECEKT İR. 
Luka 11:9 

S4Z4N GEREKS4N4M4N4Z ..     TANRI’NIN YETERL4L414 

4Ç4N 
Sizin Zayıflığınız                   Tanrı'nın Gücü 
Sizin Başarısızlıklarınız     Tanrı'nın Bağışlaması 
Sizin Yalnızlığınız                Tanrı'nın Sevgisi 
Sizin Bilgisizliğiniz              Tanrı'nın Bilgisi 
Sizin Sorunlarınız                Tanrı'nın Bilgeliği 
Sizin Hastalığınız                 Tanrı'nın İyileştirmesi 

Tanrı'nın sizin için neler yapabile-
ceğini gözden geçirmek için, 
“DİLEYİN, SİZE VERİLECEKTİR” 
listesini okuyun. Sonra deftere bu 
ihtiyaçlardan herhangi birini ya da 
Babanız’ın karşılamasını istedi-
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ğiniz herhangi bir özel ihtiyacınızı 
yazın. Bunlar için dua edin. Babanız 
gereksinimlerinizi karşıladıkça, her 
gereksinimin yanına O’nun duanıza 
yanıt verdiği günün tarihini atın. Bu 
defter Babanız’ın sizin için yapmış 
olduğu şeyleri hatırlamanıza yar-
dım edecektir. 

TANRI HER ŞEYİ YAPABİLİR 

Tanrı her şeyi yapabilir, çünkü son-
suzdur. Yani hiçbir sınırı yoktur. 
Tanrı zamanla sınırlı değildir, her 
zaman var olmuştur ve her zaman 
var olacaktır; yani sonsuzdur. Tanrı 
geleceği tıpkı geçmişi ve bugünü 
gördüğü gibi görür, çünkü sonsuz 
bilgiye sahiptir. Hiçbir şey – düşün-
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celeriniz bile – O’ndan saklı 
değildir. 

Tanrı bizleri, bizim kendimizi anla-
dığımızdan çok daha iyi anlar ve 
bizim için en iyisinin ne olduğunu 
bilir. Duayla Tanrı’ya yaklaşıp O’n-
dan bize yol göstermesini istersek, 
O’nun sonsuz bilgeliğine, iyiliğine 
ve sevgisine güvenebiliriz. Tanrı 
yarattığı her şey iyidir. O’nun bi-
zimle ilgileneceğini bilerek yaşam-
larımızı O’na sevinç içinde teslim 
edebiliriz. 

Tanrı’nın şu özellikleri sonsuzdur: 
  Varlığı  Bilgeliği  
 Bilgisi  İyiliği 
 Gücü   Sevgisi 
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Tanrı’nın gücü sonsuzdur – evreni 
yaratmıştır ve onun devam etme-
sini sağlar. Doğa kanunları sadece 
Tanrı’nın dünya için belirlemiş ol-
duğu kalıplardır; Tanrı bunlarla 
sınırlı değildir. Kendi amaçlarına 
uygun olduğu zamanlarda bunları 
hızlandırıp yavaşlatabilir. Buyruğu-
yla bunların etkinliğini geçici olarak 
durdurabilir. Örnek olarak, İsa’nın 
yaptığı bir mucizeyi gösterebiliriz: 
İsa sadece bir tek sözüyle ya da 
dokunuşuyla, hastaları iyileştirdi, 
ölüleri diriltti, körlerin görmesini, 
sağırların işitmesini sağladı. So-
runlarımızın hiçbir zaman Tanrı için 
fazlasıyla büyük olduğunu düşüne-
rek korkmamalıyız! 
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Matta 19:26 

“Tanrı için her şey mümkündür.” 

Şu büyük gerçekleri tekrarlayın: 

• Tanrı iyidir ve dualarımı yanıtla-
mak istiyor. 

• Tanrı güçlüdür; şimdi bana yar-
dım edebilir.  

• Tanrı her yerdedir; şimdi benimle 
birliktedir.  

• Tanrı’nın bilgeliği sonsuzdur. 
Benim için en doğrusu neyse onu 
yapacaktır. 

• Tanrı benim Babam'dır. Benim 
ihtiyaçlarımı karşılamak istemek-
tedir. 

• Tanrı beni seviyor; ben de O’nu 



 

 

28	

seviyorum. 

Bu cümleleri tekrarladığınızda Tan-
rı hakkında neler hissediyorsunuz? 
Her gün, derin düşünmek için ses-
siz bir yer bulun ve dua etmeden 
önce bu gerçekleri tekrarlayın. 
Bunu, dua ederken gerçekten Tanrı’ 
yı düşünme alışkanlığını edinene 
dek sürdürün. 

 



 

 

İKİ
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Dua Ettiğinizde Tanrı’nın 
Önüne Doğru Şekilde Çıkın 

Hiç çocukların oynarken kavga et-
tiklerini duydunuz mu? 

“Onu bana ver, şimdi!” 

“Neden?”  

“Cünkü onu istiyorum!”  

Ve böylece tartışmaya devam eder-
ler. Birisinden arzuladıkları bir şey 
isterken, karşılarındakiyle nasıl 
konuşacaklarını henüz öğreneme-
mişlerdir. 

Bazı insanlar dua ettiklerinde bu 
çocuklar gibi davranırlar.  Ama biz 
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dua ettiğimizde, Tanrı’nın bizi işit-
tiğini bilerek, O’nu doğru şekilde 
yaklaşmalıyız. 

Bu derste Tanrı’ya, hak ettiği saygı 
ve onuru gösteren bir tutumla nasıl 
yaklaşabileceğinizi öğreneceksiniz. 
Kutsal Kitap’ın nasıl, ne zaman ve 
nerede dua edileceği konularında 
öğrettiklerini inceleyeceksiniz. 
Öğrendiğiniz şeyler göksel Babanız’ 
la konuşurken size güven verecek-
tir. 

Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

Doğru Dua Biçimi Nedir? 

Dua Ederken Nasıl Bir Tutum 
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Takınmalıyız? 

Nerede? 

Hangi Konumda? 

Hangi Kalıpta? 

DOĞRU DUA BİÇİMİ NEDİR? 

Bazı insanlar, “Nasıl dua ettiğimiz 
gerçekten önemli mi?” diye sorar-
lar. “Bütün dinler Tanrı’ya götür-
müyor mu?” İsa şöyle dedi: 

Yuhanna 14:6 

“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. 
Benim aracılığım olmadan Baba’ya 
kimse gelemez.” 

Böylece Tanrı’ya İsa aracılığıyla, 
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O’nun bizim için yapmış olduğu işi 
temel alarak yaklaşırız. İsa, 
kendisine inanan ve onun ismiyle 
dua edenlere şöyle der: 

Yuhanna 14:13 

“Baba Oğul’da yüceltilsin diye, 
benim adımla dilediğiniz her şeyi 
yapacağım.” 

İbraniler 10:19 

“Bu nedenle, ey kardeşler, İsa’nın 
kanı sayesinde... kutsal yere girme-
ye cesaretimiz vardır.” 

İbraniler 4:14-16 

“Tanrı Oğlu İsa gökleri aşan büyük 
başkâhinimiz olduğu için açıkça 
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benimsediğimiz inanca sımsıkı 
sarılalım. Çünkü başkâhinimiz 
zayıflıklarımızda bize yakınlık 
duyamayan biri değildir; tersine, 
her alanda bizim gibi denenmiş, 
ama günah işlememiştir. Onun için 
Tanrı’nın lütuf tahtına cesaretle 
yaklaşalım; öyle ki, yardım gerek-
sindiğimizde merhamet görelim ve 
lütuf bulalım.” 

Dualarınızda, “İsa’nın adıyla” 
derken aşağıdakilerden hangisini 
demek istiyorsunuz? 

[ ] Kendi iyiliğimden ötürü değil, 
İsa’nın beni Tanrı’nın çocuğu 
yaptığı için bu ifadeyi kullanıyo-
rum. 
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[ ] Aslında bu sözlerin ne anlama 
geldiğini bilmiyorum, sadece alış-
kanlıktan söylüyorum. 

[ ] İsa’nın bana vaat etmiş olduğu 
şeyi istemeye ve almaya geldim. 

[ ] Ben İsa’ya aitim ve O’ndan bana 
yardım etmesini istiyorum. 

[ ] Bu, İsa’nın isteyebileceği bir şey-
dir. O’nun davasını ileri götürecek 
ve O’nu hoşnut edecektir, bu yüz-
den O’nun uğruna, O’nun adıyla 
istiyorum. 

[ ] Bu sözler, dualarımızın işitilme-
sini sağlaması gereken sihirli bir 
formül gibidir. 

[ ] Başkahin’im İsa, lütfen Baba’yı 
rica et, çünkü bu senin adında. 
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[ ] Bu şekilde dua ediyorum, çünkü 
İsa bize böyle dua etmemizi söyle-
miştir. Sözlerin ne anlama geldiğini 
gerçekten de bilmiyorum. 

DUA EDERKEN NASIL BİR 
TUTUM TAKINMALIYIZ? 

Saygı, Sevinç, Minnettarlık, Güven 

Tanrı’nın kim olduğu, O’nun iyiliği-
ni, sevgisini ve gücünü düşünmek, 
O’na doğru tutumlarla yaklaşmamı-
zı kolaylaştırır. Rabbimiz ve Yaratı-
cımız’a saygı ve teslimiyet içinde, 
bize söylediği her şeyi yapmaya 
hazır olarak; sevinç, minnettarlık ve 
güvenle yaklaşırız. Tanrı bizi sevdi-
ği, bize ihtiyacımız olan şeyleri ver-
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meyi vaat ettiği için, bizi işitip dua-
larımızı yanıtlayacağını biliyoruz. 
İsa bizlere dua hakkında şöyle dedi: 

Luka 11:9 

“Dileyin, size verilecek; arayın 
bulacaksınız; kapıyı çalın, size 
açılacaktır.” 

Gerçekten dua edip Tanrı’nın bi-
zimle konuştuğunu işittiğimizde, 
bu deneyimden, Tanrı’nın bizi işit-
tiğini ve duayı yanıtladığını öğreni-
riz. Bu, bizim imanımızı güçlendirir. 
Bazen sabırla beklememiz gerekir, 
ama vereceği yanıt için Tanrı’ya 
güvenebilir ve teşekkür edebiliriz. 

Tanrı’nın kimseyi kayırmadığını da 
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hatırlayın. Tanrı herkesi sever ve 
hepimizi sevinçle karşılar. Elçi 
Petrus bunu kendi deneyimleriyle 
öğrendi ve şöyle dedi: 

Elçilerin İşleri 10:34-35 

“Tanrı’nın insanlar arasında ayrım 
yapmadığını, ama kendisinden 
korkan ve doğru olanı yapan kişiyi, 
ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini 
gerçekten anlıyorum." 

Alçakgönüllülük ve Tövbe 

İsa bir keresinde, dua konusundaki 
doğru ve yanlış tutumlara örnek 
vermek için iki adam hakkındaki şu 
hikâyeyi anlattı: 
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Luka 18:10-14 

“Biri Ferisi, öbürü vergi görevlisi iki 
kişi dua etmek üzere tapınağa çıktı. 
Ferisi ayakta kendi kendine şöyle 
dua etti: ‘Tanrım, öbür insanlara –
soygunculara, hak yiyenlere, zina 
edenlere – ya da şu vergi görevlisi-
ne benzemediğim için sana şükre-
derim. Haftada iki gün oruç tutu-
yor, bütün kazancımın ondalığını 
veriyorum’  

Vergi görevlisi ise uzakta durdu, 
gözlerini göğe kaldırmak bile iste-
miyordu, ancak göğsünü döverek, 
‘Tanrım, ben günahkâra merhamet 
et’ diyordu.  

Size şunu söyleyeyim, Ferisi değil, 
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bu adam aklanmış olarak evine 
döndü. Çünkü kendini yücelten 
herkes alçaltılacak, kendini alçal-
tan ise yüceltilecektir.” 

Gurur ve insanları eleştiren bir 
tutum takınmak günahtır. Bu günah 
bizleri Tanrı’nın huzurundan ve 
bereketlerinden ayırır. Ferisi, kapıyı 
kendi yüzüne kapatıyordu. Ama 
tövbe (yaptığımız yanlıştan ötürü 
pişman olmak ve yanlış olan her 
şeyi bırakmayı istemek), bağışlan-
ma ve Tanrı’nın bereketlerini alma-
mız için kapıyı açar. Alçakgönüllü-
lük gururun tam tersidir. Vergi 
görevlisi, günahkâr olduğunu bili-
yordu ve bunu kabul etmişti. Tanrı’ 
nın bereketlerini hak etmediğini 
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biliyordu (hiçbirimiz hak etmiyo-
ruz!), ama Tanrı’ya, merhamet iste-
yerek yaklaştı. Tanrı da onu bağış-
ladı. 

Başka İnsanları Bağışlamak ve 
Sevmek 

Nefret, içerleme ve bize karşı yanlış 
yapanları bağışlamayı reddetmek, 
duada Tanrı’yla aramızdaki kapıyı 
kapatacaktır. İsa şöyle dedi: 

Matta 6:14-15 

“Başkalarının suçlarını bağışlarsa-
nız, göksel Babanız da sizin suçları-
nızı bağışlar. Ama siz başkalarının 
suçlarını bağışlamazsanız, Babanız 
da sizin suçlarınızı bağışlamaz.” 
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Eğer biz başka birisine yanlış bir 
şey yapmışsak, İsa durumu düzelt-
memiz ve Tanrı’dan bağışlanmayı 
dilememiz gerektiğini öğretir. Evi-
mizde, işyerimizde ya da her nere-
de olursak olalım, diğer insanlara 
sevgiyle ve nezaketle davranmaya 
dikkat etmeliyiz. Sert tutumlar 
duayı engeller. 

Matta 5:23-24 

“Bu yüzden, sunakta adak sunar-
ken kardeşinin sana karşı bir şika-
yeti olduğunu anımsarsan, adağını 
orada, sunağın önünde bırak, git 
önce kardeşinle barış; sonra gelip 
adağını sun.” 

Genç bir Perulu öğretmen olan 
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Estella, Tanrı’nın kendisini Kutsal 
Ruh’la doldurması için dua ediyor-
du. Dua ederken Tanrı ona, birisine 
hınç duyduğunu hatırlattı. “Ya Rab, 
onu bağışlıyorum. Ona karşı içimde 
barındırdığım hınç için lütfen beni 
bağışla.Yarın ona bir mektup yazıp 
beni bağışlamasını isteyeceğim” 
diye dua etti. Birdenbire Estella’nın 
içini derin bir sevinç ve huzur dol-
durdu. Tanrı, duasını yanıtlayıp O’ 
nu Ruhu’yla doldururken o da 
Tanrı’ya şükretti. 

İçtenlik ve Gerçeklik 

Dua ederken söylediğiniz sözcük-
leri yüreğinizden gelerek söyleyin. 
Sık sık, ne söylediğimizi düşünme-
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den dua ederiz. İsa bu konuda pek 
çok şey söylemiştir. 

NEREDE? 

İlk önce, Tanrı’nın her yerde oldu-
ğunu hatırlayın; bu yüzden her 
nerede olursak olalım, Tanrı bizi 
işitecek ve yanıtlayacaktır. Ancak 
Kutsal Kitap’ta, topluca dua etmek 
için özel yerler olduğunu öğreni-
yoruz. Kiliselerimizde Tanrı’nın 
O’nunla bir arada olmak için gittiği-
miz evi olarak Tanrı’ya adanmıştır. 

Markos 11:17 

‘“Evime, bütün ulusların dua evi 
denecek’ diye yazılmamış mı?” 
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İsa insanlara dua edilecek yerin, 
takınılacak tutum kadar önemli 
olmadığını bildirdi.  Kendi kendi-
mize sessizce dua ettiğimizde bu 
ilkeyi izleriz, ama Tanrı’yla düzenli 
olarak bir araya geldiğimiz bir yer 
olması iyidir. Burada dua ederken 
düşünebilir ve Tanrı’nın sesini 
sessizce dinleyebiliriz. 

Matta 6:6 

“Siz dua edeceğiniz zaman iç oda-
nıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide 
olan Babanız’a dua edin. Gizlilik 
içinde yapılanı gören Babanız sizi 
ödüllendirecektir.” 

Tanrı Kutsal Kitap’ta bizlere başka-
larıyla birliktede dua etmemiz 
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gerektiğini söyler. Bunu, sizin dua 
ortağınız olmaya razı olan bir arka-
daşınızla yapabilirsiniz. Mümkünse 
de ailenizle birlikte dua etmelisiniz. 
Birçok yerde, dua grupları insan-
ların evlerinde ya da başka rahat 
yerlerde bir araya gelirler. Elçilerin 
İşleri Kitabı’nda böyle bir grubu – 
nehrin kenarında toplanan bir ka-
dınlar grubunu – görüyoruz. Tabii 
ki, Tanrı’nın evinde diğer inanlılarla 
bir araya geldiğinizde onlarla birlik-
te dua etmek için özel bir fırsatınız 
olur. 

Dua  
Yalnız 

Bir arkadaşle 
Ailenizle 
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Bir dua grubuyla 
İmanlılar topluluğuyla 

Her neredeyseniz 

HANGİ KONUMDA? 

Kutsal Kitap’ta, insanların saygı-
larını göstermek için dua ederken 
ayağa kalktıklarını görüyoruz. Ba-
zen saygılarını, teslimiyetlerini ve 
buyruklarına itaat etmeye istekle-
rini göstermek için bir kralın önün-
de olduğu gibi, diz çöktüler. Mez-
mur yazan geceleyin yatağında dua 
ettiğini söyler. Kutsal Kitap’ta, 
Davut’un “Rab’bin önünde oturdu-
ğunu” ve Pentikost Günü, Kutsal 
Ruh kendilerini doldurduğunda 
inanlının oturduğunu okuyoruz. 
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Eğer uzun zaman dua ediyorsak, ne 
kadar rahatsız olduğumuz yerine, 
Tanrı’yı düşünebilmemiz için rahat 
ve gevşemiş olmak önemlidir. 
Ancak bazen dua ederken uyanık 
kalmak için ayağa kalkmayı ve 
yürümeyi isteyebiliriz. 

Bazıları, dikkatlerini dağıtmamak 
için dua ederken gözlerini kapatır-
lar. Bazıları da İsa gibi gözlerini 
göğe çevirerek dua ederler. Bazen 
başımızı öne eğer, ellerimizi birbiri-
ne kavuştururuz. Bazen birlikte dua 
ettiğimiz kişinin elini tutarak, aynı 
görüşte olduğumuzu gösteririz. 
Bazen Kutsal Kitap’ın yazıldığı 
dönemdeki insanların yaptığı gibi, 
ellerimizi şükran içinde Tanrı’ya 
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uzatır ya da yanıtı ellerimize almak 
istercesine uzatırız. Ellerimizi İsa 
gibi, iyileştirmek, cesaret vermek, o 
kişiyi ruhsal bir göreve atamak 
üzere, İsa’nın adıyla, kendisi için 
dua etmekte olduğumuz kişinin 
üzerine koyabiliriz. 

Mezmur 95:6 

“Gelin, tapınalım, eğilelim, bizi 
yaratan RAB’bin önünde diz 
çökelim.” 

HANGİ KALIPTA? 

İsa bizlere dua hakkında harikulade 
öğretilerin yanı sıra, en iyi kalıbı da 
vermiştir. Bizler bu kalıba,“Rab’bin 
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Duası” adını veriyoruz. Bunu iki 
şekilde kullanıyoruz: 1) Ezberleyip 
tekrarladığımız bir dua olarak, 2) 
diğer dualar için bir kalıp olarak. 

Matta 6:9-13 
“Bunun için siz şöyle dua edin: 

‘Göklerdeki Babamız, 
Adın kutsal kılınsın. 
Egemenliğin gelsin 

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de 
Senin istediğin olsun. 

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. 
Bize karşı suç işleyenleri 

bağışladığımız gibi, 
Sen de bizim suçlarımızı bağışla. 

Ayartılmamıza izin verme. 
Bizi kötü olandan kurtar. 

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik 
Sonsuzlara dek şenindir! Amin.’” 

Bu şekilde, duamıza Tanrı’nın kim 
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olduğunu kabul eden ve O’nun 
yeryüzündeki kusursuz egemen-
liğini kuracağı zamanı bekleyen bir 
şekilde başlar ve bitiririz. Amin 
sözcüğü, “öyle olsun” anlamına 
gelir. 

Bu çok güzel dua modelinde İsa 
bizlere “göklerdeki Babamız’a” dua 
etmemizi söyler. Dua ettiğimiz kişi 
Tanrı’dır. O’nun çocukları olarak 
O’nunla gereksinimlerimiz hakkın-
da konuşmaya güven içinde geliriz. 
Saygılı bir şekilde, O’nun adının 
onurlandırılması – bizler ve diğer-
lerinin O’nu onurlandırmamız – için 
dua ederek O’na yaklaşırız. 

Her durumda dua etmemiz gereken 
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en önemli konulardan biri, Tanrı’nın 
isteğinin gerçekleşmesi, Tanrı’nın 
kendisinin, en iyi olduğunu bildiği 
şeyi yapmasıdır. Tanrı bizlere ne 
için dua etmemiz gerektiğini, ken-
disinin ne yapmak istediğini bil-
direcektir. Ailemiz, ulusumuz, Rab 
İsa Mesih’in kilisesi ve en iyi şeyler 
için O’nun isteğine göre dua eder-
ken O’nunla işbirliği yapmış oluruz. 

Göksel Babamız bizleri sever. Bize 
yiyeceğimizi sağlayabilmemiz için 
iş, çalışmamız için güç ve sağlık, 
bilgelik, doğru ilişkiler, barınak ve 
giyecek gibi günlük gereksinimleri-
mizi verir – Tanrı bizlere bunları 
kendisinden istememizi söyler. 
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Tanrı’ya, yaptığımız hataları bağış-
laması için dua etmeliyiz. Buna, bir 
insana karşı hissettiğimiz kötü his-
ler de dahildir. Bu aynı zamanda, 
yanlış olan şeyleri yapmayı bırak-
mamız anlamına da gelir. Tanrı’dan 
hatalarımız ve başarısızlıklarımız-
dan ötürü bizi bağışlamasını iste-
menin yanı sıra, doğru olanı yap-
mamız için de bize yardım etmesini 
isteriz. 

Tanrı’ya bize yol göstermesi, yar-
dım etmesi ve kendimizi ayartıl-
maya teslim etmemize izin verme-
mesi için dua ederiz. Ayartıcı, Kötü 
Olan, Tanrı’nın ve canlarımızın düş-
manı olan Şeytan’ın gücünden ko-
runmamız için de dua ederiz. Buna, 
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kuşkular, korkular, yanlış tutumlar, 
hastalık, moral bozukluğu, Tanrı’ 
nın isteğini yapmaktan alıkoyan 
herşeyden kurtarılma dahil olabilir. 

Duamıza, Tanrı’nın yönetiminde 
olduğumuzu ve Tanrı’nın zafer 
sağlayacağını hatırlatarak son 
veririz. O’nun gücü bizim bütün 
ihtiyaçlarımız için yeterlidir. Bir 
gün bizler O’nu göreceğiz ve O’nun 
kusursuz krallığında sonsuza dek 
O’nunla birlikte yaşayacağız. 
Yücelik sonsuzlara dek O’nündür, 
Amin! 



 

 

ÜÇ
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Dua Ettiğinizde Tanrı’yı 
Dinleyin 

Tanrı sizinle konuştu mu hiç? 

Kutsal Kitap, Tanrı’nın değişik in-
sanlarla konuştuğu çeşitli zaman-
ları kaydeder. Samuel adlı bir çocu-
ğu geceleyin ismiyle çağırarak 
uyandırıp konuşmuş ve ona Kâhin 
Eli hakkında bir haber vermiştir. 
Hacer ismindeki bir kadına, kork-
mamasını söyleyerek konuşmuş ve 
ona çölde suyu nerede bulabilece-
ğini göstermiştir. Hem Samuel hem 
de Hacer, Tanrı'nın sesini duymuş-
lardır. 
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Tanrı, Samuel ve Hacer’le konuştu-
ğu gibi her zaman yüksek sesle 
konuşmadığı halde, aslında her 
zaman konuşur! Kendisini dinlemek 
isteyenlere söyleyecek pek çok şeyi 
vardır. 

Sık sık dualarımız tek yanlıdır ve 
hep biz konuşuruz! Dua ederken, 
Tanrı’nın bize söyleyebileceği şey-
lere dikkat etmeyi öğrenmeliyiz. 
Eğer bunu yaparsak, O’nunla nasıl 
ortak olabileceğimizi keşfedeceğiz. 
Tanrı bize yol gösterecek, bizi kul-
lanacak ve bizlerin kendi işinde bir 
payımız olmasına izin verecektir. 

Siz, Tanrı’nın ailesine aitsiniz! Tanrı 
size sevgisinin olağanüstü bere-
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ketini vermiştir ve sizinle konuş-
mak istemektedir. Bu derste, Tanrı' 
nın konuşabileceği yolları ve sizin 
O’nu nasıl işitebileceğinizi öğrene-
ceksiniz. 

Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

Tanrı Sizinle Konuşmak İstiyor  

Tanrı Sizinle Nasıl Konuşur? 

Tanrı'nın Konuşmasını Nasıl 
Duyabiliriz?  

Tanrı'nın Size Söylemiş Olduğu 
Şeyleri Yerine Getirin. 
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TANRI SİZİNLE KONUŞMAK 
İSTİYOR 

Bizlere Tanrı’yı dinlememizi söyle-
yen birçok Kutsal Kitap ayeti vardır. 
Bunların çoğu, Tanrı’nın söylediğini 
sadece duymamız gerektiği değil, 
aynı zamanda bize söylediklerini de 
yerine getirmemizi buyurur. 

Yeşaya 55:3 

“Kulak verin, bana gelin. Dinleyin ki 
yaşayasınız.” 

Vahiy 3:13 

“Kulağı olan, Ruh’un kiliselere ne 
dediğini işitsin.” 
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TANRI SİZİNLE NASIL 
KONUŞUR? 

Tanrı kendisini insanlara çeşitli 
yollarla bildirir, onlarla konuşur ve 
kendisini tanımalarını sağlar. Ya-
rattığı doğaya bakarken, bizlere 
bilgeliği, gücü ve iyiliği hakkında 
bir şeyler bildirerek bizimle konu-
şur. O’nun bizimle ilgilendiğini 
hissetmemiz, bizlere O’nun “Seni 
seviyorum” mesajını iletir.  

Durumlar aracılığıyla konuşur. Kili-
selerinin hizmetleri aracılığıyla 
konuşur. Bazen, görümler, rüyalar 
ve Kutsal Ruh’un yönetimi altında 
verilen mesajlar aracılığıyla konu-
şur. Diğer İnanlılar’dan aldığımız 
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öğüt ve cesaret verici sözler aracı-
lığıyla konuşur.  

Tarih boyunca ve günümüzde dün-
yada olup bitenler aracılığıyla ko-
nuşur. Vicdanımıza ve ruh dediği-
miz içsel varlığımıza hitap eder. 
Düşüncelerini aklımıza işler. Bizler-
le yazılı sözü aracılığıyla konuşur. 

Yeşaya 30:21  

“Sağa ya da sola sapacağınız 
zaman, arkanızdan, ‘Yol budur, bu 
yoldan gidin’ diyen sesini duyacak-
sınız.” 

Matta 3:17 

“Göklerden gelen bir ses, ‘Sevgili 
Oğlum budur, O’ndan hoşnudum’ 



 

 

62	

dedi.” 

Elçilerin İşleri 2:17 

“Son günlerde diyor Tanrı, bütün 
insanların üzerine Ruhum’u döke-
ceğim. Oğullarınız, kızlarınız pey-
gamberlikte bulunacaklar. Genç-
leriniz görümler, yaşlılarınız düşler 
görecek.” 

Tabii ki, dua ederken aklımıza gelen 
her düşüncenin Tanrı’dan olmadı-
ğının bilincinde olmalıyız. Rüyalar 
ya da görümler için de aynı şeyi 
söyleyebiliriz. Bunlardan bazıları 
sadece kendi düşüncelerimizdir. 
Rüyaların çoğu, bilinçaltımıza de-
polanmış birçok izlenimin bir karı-
şımıdır. Ama Tanrı bazen bizimle 
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konuşmak için bu yolları kullanır. 

TANRI’NIN KONUŞMASINI 
NASIL DUYABİLİRİZ? 

Tanrı’yla bir konu hakkında konu-
şurken O’nun konuşmasını bekle-
yin. Yanıtı dinleyin. Bu konu hak-
kında Tanrı’yla konuştuktan sonra 
aklınıza gelen ilk düşüncelere özel-
likle dikkat edin. Bu düşünceler sık 
sık Tanrı’dan kaynaklanır. Bir Kut-
sal Kitap ayetinin sözleri ve bun-
ların size nasıl uygun olduğu konu-
sunda bir görüş alabilirsiniz. Ya da 
dua etmiş olduğunuz bir sorun 
hakkında büyük bir huzur hissede-
bilirsiniz. Tanrı sizi duyduğu ve 
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sorunu halledeceği konusunda 
güvence vermektedir. Bu nedenle 
Tanrı’ya teşekkür edin. Yapmanız 
gereken bir şeyi görüm şeklinde 
size bildirip bildirmeyeceğini bek-
leyin. 

Kutsal Kitap’ı her okuyuşunuzda 
dua edin ve Tanrı'nın sesini duyma-
ya çalışın. Her gün sessiz zamanı-
nızda ya da özel dua zamanlarınız-
da Kutsal Kitap’tan biraz okuyun. 
Sık sık bu olağanüstü kitabın sayfa-
larında vaatler ya da buyrukların 
yer aldığını göreceksiniz. Tanrı’dan 
sizinle sözü aracılığıyla konuşması-
nı isteyin. Bazen bir ayet üzerinde 
düşünürken bu, konu hakkında size 
bir görüş verebilir. Bu, sizin yararı-
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nız için verilmiş olabilir ya da Tanrı' 
nın başka birisiyle paylaşmanızı is-
tediği bir mesaj olabilir. Tanrı’nın 
verdiği düşüncelerden bazılarını bir 
yere yazmak isteyebilirsiniz. Bunla-
rın üzerinde düşünmeye devam 
edin. Tanrı sizi kendi hizmetinde 
kullanacaktır. 

Kutsal Kitap nihai otoritedir. Tanrı 
bizlere yazılı sözünde yer alandan 
farklı bir şey söylemeyecektir. Bu 
yüzden Tanrı’nın sesi olarak kabul 
edebileceğimiz her şey, Kutsal 
Kitap’ın öğrettiğinin ışığında ince-
lenmelidir. Bu, kendi düşünceleri-
mizle Tanrının bizlere verdiği 
görümler arasındaki farkı ayırt 
etmemize yardımcı olacaktır. 
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Rab’bin yol gösterimi olduğunu 
düşündüğümüz şeyler hakkında 
daha olgun inanlılara akıl danışmak 
da yararlıdır. Tanrı sözünü yorum-
lama konusunda daha çok dene-
yimli olan kişiler bize yardım ede-
bilirler. Kilise aracılığıyla birbiri-
mizin yardımına ihtiyacımız vardır. 
Tanrı sık sık, bize söylemiş olduğu 
şeyi onaylamak için bir vaazı, tanık-
lığı ya da bir öğüdü kullanır. Bu, 
Kutsal Kitap’ta gördüğümüz bir 
yoldur. İsa’nın elçileri bile Tanrı'nın 
isteği konusunda birbirlerine da-
nıştılar ve hepsi de Tanrı'nın ne 
yapmalarını istediğini açıkça anla-
yana dek kendilerine yol gösterme-
si için O’nu beklediler. 
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TANRI’NIN SİZE SÖYLEMİŞ 
OLDUĞU ŞEYLERİ YERİNE 

GETİRİN 

Tanrı’dan bir şeyler işittiğimizde ve 
Tanrı bizlere ne yapmamız gerekti-
ğini söyledikten sonra yapmamız 
gereken şey itaat etmektir! Bu 
önemlidir. Tanrı, yaşamlarımızın 
Rabbi, hizmet edip itaat ettiğimiz 
Kişi’dir. İsa’yı Rab olarak onurlan-
dırmamızın yolu, beyinlerimizi O’ 
nun öğretileriyle doldurup istedik-
lerini yerine getirmemizdir. İsa 
şöyle dedi: 

Luka 6:46 

“Niçin beni ‘Rab, Rab’ diye çağırı-
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yorsunuz da söylediklerimi yapmı-
yorsunuz?” 

Kutsal Kitap, Tanrı'nın önüne gü-
venle çıkabilmemiz ve dualarımızın 
yanıtlandığını görmemiz için, bize 
gereken iki şeyi vurgular: 

1) Rab İsa Mesih’e inanmak. 

2) Herkesi sevmek. 

1.Yuhanna 3:19-24 

“Böylelikle gerçeğe ait olduğumuzu 
bileceğiz ve yüreğimiz bizi ne za-
man suçlarsa, Tanrı’nın önünde 
onu yatıştıracağız. Çünkü Tanrı 
yüreğimizden daha büyüktür ve her 
şeyi bilir. Sevgili kardeşlerim, yüre-
ğimiz bizi suçlamazsa, Tanrı'nın 
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önünde cesaretimiz olur. O’ndan ne 
dilersek alırız. Çünkü O’nun buy-
ruklarını yerine getiriyor, O’nu hoş-
nut eden şeyleri yapıyoruz. O’nun 
buyruğu Oğlu İsa Mesih’in adına 
inanmamız ve İsa’nın buyurduğu 
gibi birbirimizi sevmemizdir. Tanrı' 
nın buyruklarını yerine getiren 
Tanrı’da yaşar. Tanrı da o kişide 
yaşar. İçimizde yaşadığını bize 
verdiği Ruh sayesinde biliriz.” 

Kutsal Kitap bizlere Rabbimiz’in 
buyruklarını duyurur. Kutsal Ruh bu 
buyrukların, bulunduğumuz du-
rumlara nasıl uyduğunu gösterir. O 
anda gereksinimimiz olan sözleri 
aklımıza getirir ya da bu sözler o 
gün karşılaşacağımız bir durum 
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hakkında olabilir. Tanrı bizimle ko-
nuşmaktadır. O’nun söylediklerini 
dinlemek bizler için bir ayrıcalıktır. 
Bizler bunu yaptıkça. Tanrı da bize 
özel buyruklar verecektir. 

Tanrı'nın bize verdiği özel buyruk-
ları yerine getirelim. Bu buyruklar 
şu şekilde olabilir:  

•  “Sabırlı ol, bana güven; ben her 
şeyi halledeceğim.” Ya da,  

• • “Kocanın kırıcı sözlerini bağışla 
ve unut.”  

• • “Komşunla aranda geçen o 
tartışmayı hatırlıyor musun? Ona 
gidip özür dilemeni istiyorum.”  
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• • ‘‘Ahmet’e ödemediğin borcun, 
seni istediğim şekilde bereketle-
memi engelliyor. Artık ödemeyece-
ğini düşünüyor, ama Mesih inanlısı 
borcunu öder. Benim adımın onur-
landırılması için dua etmiştin. Be-
nim adımı bu şekilde onurlandıra-
bilirsin.”  

• • ‘‘Ali amcana onu sevdiğimi ve 
kendisine yardımcı olmak istedi-
ğimi söyle.”  

• • “Gürkan’ı ve ailesini yemeğe 
çağır, onlara benim sevgimden söz 
et.” 

Rab’den gelen bu gibi buyrukları 
dinleyip itaat ettikçe, O’nun başka 
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konularda da bizimle konuştuğunu 
fark etmemiz kolaylaşacaktır. O’ 
nun çocukları olarak, dua sırasında 
O’nunla her şeyi konuşabiliriz ve 
yaptığımız her şeyde O’nun yol 
gösterimine sahip olabiliriz.  

Tanrı’nın bize söylediklerini yerine 
getirmeyi öğrenirken hem cesaret 
hem de alçakgönüllülüğe ihtiyacı-
mız vardır. İzlenimler ya da mesaj-
ları Tanrı'nın yazılı sözü aracılığıyla 
sınadığımızı daha önce söylemiş-
tik. 

Ayrıca Tanrı’nın isteğinin ne oldu-
ğunu bilmemize yardım edecek 
olgun ve ruhsal bir imanlıya akıl 
danışırız. Alçakgönüllü olmalı, 
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başkalarının öğütlerini dinlemeli-
yiz.  Bir hata yaptıysak, nasıl düzel-
tebileceğimiz konusunda yardımcı 
olunmasına izin vermeliyiz. Tanrı, 
kilisede ve evimizde uyum içinde 
çalışmamızı istemektedir.  

Bazen Tanrı bizlere ne yapmamız 
gerektiğini söyler, ama ne zaman 
yapmamız gerektiğini söylemez. 
Bizlere adım adım yol gösterir. 
Tanrı'nın yapmamızı istediği şey 
için hazırlanırız ve sonra da fırsat 
geldiğinde onu anlar ve yerine 
getiririz. 

Öyleyse dua ettiğinizde Tanrı’yı 
dinleyin. Tanrı’yla karşılıklı konuş-
mak, her zaman, her nerede olur-



 

 

74	

sanız olun tadını çıkartabileceğiniz 
harikulade bir deneyimdir. Tanrı' 
nın buyruklarını yerine getirdikçe, 
dualarınıza yanıt olarak daha büyük 
şeyler yapar. 

ÜNİTE BİR için verilen soruları 
yanıtlamaya hazırsınız.  



 

 

ÜNİTE 1 BİLGİNİZİ TEST EDİN 
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1 Aşağıdakilerden hangisi, 
Tanrı’nın bizler için duadaki 
amacını en iyi şekilde 
tanımlamaktadır? 

a) Tanrı’yla konuşmak. 
b) Tanrı’ya gereksinimlerimizi 
hatırlatmak,  
c) Dinsel görevlerimizi yerine 
getirmek. 
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1 Aşağıdakilerden hangisi, 
Tanrı’nın bizler için duadaki 
amacını en iyi şekilde 
tanımlamaktadır? 

a) Tanrı’yla konuşmak. 
b) Tanrı’ya gereksinimlerimizi 
hatırlatmak,  
c) Dinsel görevlerimizi yerine 
getirmek.
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2 Tapınma sözcüğü ne anlama 
gelir? 

a) Başka insanlar için duada 
aracılık etmek. 
b) Bir gereksinimin karşılanması 
için Tanrı’ya yalvarmak. 
c) Tanrı’nın tapınmaya değer 
olduğunu kabul etmek. 
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2 Tapınma sözcüğü ne anlama 
gelir? 

a) Başka insanlar için duada 
aracılık etmek. 
b) Bir gereksinimin karşılanması 
için Tanrı’ya yalvarmak. 
c) Tanrı’nın tapınmaya değer 
olduğunu kabul etmek. 
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3 Tanrı’nın bağışlayışı en iyi nasıl 
gösterilir? 

a) Tanrı’nın zayıflıklarımızı 
anlayışıyla. 
b) Tanrı Oğlu’nun günahlarımızın 
kurbanı olarak ölüşüyle. 
c) Eski Antlaşma’da tanımlanan 
birçok kurbanla. 
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3 Tanrı’nın bağışlayışı en iyi nasıl 
gösterilir? 

a) Tanrı’nın zayıflıklarımızı 
anlayışıyla. 
b) Tanrı Oğlu’nun günahlarımızın 
kurbanı olarak ölüşüyle. 
c) Eski Antlaşma’da tanımlanan 
birçok kurbanla. 
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4 Dua ettiğimiz zaman ilk önce 

a) Babamız Tanrı’yı düşünmeliyiz. 
b) Diğer insanları ve onların 
gereksinimlerini düşünmeliyiz. 
c) Kendi gereksinimlerimizi 
düşünmeliyiz. 
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4 Dua ettiğimiz zaman ilk önce 

a) Babamız Tanrı’yı düşünmeliyiz. 
b) Diğer insanları ve onların 
gereksinimlerini düşünmeliyiz. 
c) Kendi gereksinimlerimizi 
düşünmeliyiz. 
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5 Tanrı’nın sonsuz olduğunu 
söylediğimizde O’nun, 

a) sadece birkaç sınırı olduğunu 
söylemek isteriz. 
b) sınırları olmadığını söylemek 
isteriz. 
c) insanlarla aynı sınırlara sahip 
olduğunu söylemek isteriz. 
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5 Tanrı’nın sonsuz olduğunu 
söylediğimizde O’nun, 

a) sadece birkaç sınırı olduğunu 
söylemek isteriz. 
b) sınırları olmadığını söylemek 
isteriz. 
c) insanlarla aynı sınırlara sahip 
olduğunu söylemek isteriz. 
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6 Neyi temel alarak Baba’dan bir 
şey isteyebiliriz? 

a) Başka insanlar için iyi işler 
yaparız. 
b) İsa bizim için ölerek bu hakkı 
satın aldı. 
c) Kiliseye hizmet edip onu parasal 
olarak destekleyişimizi. 
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6 Neyi temel alarak Baba’dan bir 
şey isteyebiliriz? 

a) Başka insanlar için iyi işler 
yaparız. 
b) İsa bizim için ölerek bu hakkı 
satın aldı. 
c) Kiliseye hizmet edip onu parasal 
olarak destekleyişimizi. 
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7 Tanrı’ya İsa aracılığıyla 
yaklaşmamız neden gereklidir? 

a) Çünkü İsa, Musa ya da Harun’dan 
daha iyi bir kâhindi. 
b) Çünkü İsa’nın öğretisi bütün 
diğer din öğretmenlerinkinden 
daha iyiydi. 
c) Çünkü İsa, Tanrı’ya giden tek 
yoldur; O’nun aracılığı olmadan 
kimse Tanrı’ya gidemez. 
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7 Tanrı’ya İsa aracılığıyla 
yaklaşmamız neden gereklidir? 

a) Çünkü İsa, Musa ya da Harun’dan 
daha iyi bir kâhindi. 
b) Çünkü İsa’nın öğretisi bütün 
diğer din öğretmenlerinkinden 
daha iyiydi. 
c) Çünkü İsa, Tanrı’ya giden tek 
yoldur; O’nun aracılığı olmadan 
kimse Tanrı’ya gidemez. 
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8 Luka 18:10-14’deki Ferisi, 
Tanrı’yı hoşnut etmedi, çünkü 

a) İyi bir adamdı. 
b) Kötü bir adamdı. 
c) Gururlu bir adamdı. 
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8 Luka 18:10-14’deki Ferisi, 
Tanrı’yı hoşnut etmedi, çünkü 

a) İyi bir adamdı. 
b) Kötü bir adamdı. 
c) Gururlu bir adamdı. 
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9 Vergi görevlisi Tanrı’yı hoşnut 
etti, çünkü 

a) O daha çok dua etmişti. 
b) Günahından tövbe etmişti. 
c) İyi bir vatandaştı. 
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9 Vergi görevlisi Tanrı’yı hoşnut 
etti, çünkü 

a) O daha çok dua etmişti. 
b) Günahından tövbe etmişti. 
c) İyi bir vatandaştı. 
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10 İsa, Tanrı’nın bizleri, 

a) Bizler başkalarını bağışlamadı-
ğımız zaman bile bağışladığını 
öğretti. 
b) Yeterince iyi olduğumuzu 
kanıtladığımızda bağışladığını 
öğretti. 
c) Aynen bizim başkalarını bağışla-
dığımız şekilde bağışladığını 
öğretti. 
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10 İsa, Tanrı’nın bizleri, 

a) Bizler başkalarını bağışlamadı-
ğımız zaman bile bağışladığını 
öğretti. 
b) Yeterince iyi olduğumuzu 
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öğretti. 
c) Aynen bizim başkalarını bağışla-
dığımız şekilde bağışladığını 
öğretti. 
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11 Duada en önemli şey nedir? 

a) Yüreğin tutumu. 
b) Kişinin bulunduğu yer.  
c) Bedenin konumu. 
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11 Duada en önemli şey nedir? 

a) Yüreğin tutumu. 
b) Kişinin bulunduğu yer.  
c) Bedenin konumu. 



 

 

98	

 
 
 
 
12 Aşağıdakilerden hangisi, Kutsal 
Kitap’ın hangi fiziksel konumda 
dua etmemiz gerektiği 
konusundaki öğretisini tanımlar? 
a) Herhangi bir konum olabilir. 
b) Vaizinizin öğrettiği konumlar. 
c) Gözler kapalı, baş eğik, eller önde 
birleştirilmiş. 
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12 Aşağıdakilerden hangisi, Kutsal 
Kitap’ın hangi fiziksel konumda 
dua etmemiz gerektiği 
konusundaki öğretisini tanımlar? 
a) Herhangi bir konum olabilir. 
b) Vaizinizin öğrettiği konumlar. 
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birleştirilmiş. 
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13 İsa’nın, öğrencilerine öğrettiği 
dua hangi ayette yer almaktadır? 

a) Matta 6:9-13 
b) Matta 6:25-28 
c) Yuhanna 3:16-19 
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13 İsa’nın, öğrencilerine öğrettiği 
dua hangi ayette yer almaktadır? 

a) Matta 6:9-13 
b) Matta 6:25-28 
c) Yuhanna 3:16-19 
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14 Kutsal Kitap, aşağıdakilerden 
hangisinin dua yaşamımızın 
önemli bir parçası olduğunu 
söyler? 

a) Diz çökmek. 
b) Dinlemek. 
c) Belirli isteklerde bulunmak. 
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14 Kutsal Kitap, aşağıdakilerden 
hangisinin dua yaşamımızın 
önemli bir parçası olduğunu 
söyler? 

a) Diz çökmek. 
b) Dinlemek. 
c) Belirli isteklerde bulunmak. 
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15 Tanrı ’nın isteği hakkındaki her 
mesaj 

a) Başka insanların verdiği öğüdün 
ışığında değerlendirilmelidir. 
b) Gördüğümüz rüyalarla 
değerlendirilmelidir,  
c) Tanrı sözüyle 
değerlendirilmelidir. 
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15 Tanrı ’nın isteği hakkındaki her 
mesaj 

a) Başka insanların verdiği öğüdün 
ışığında değerlendirilmelidir. 
b) Gördüğümüz rüyalarla 
değerlendirilmelidir,  
c) Tanrı sözüyle 
değerlendirilmelidir. 
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16 Tanrı, halkıyla en çok hangi 
yollarla konuşur? 

a) Rüyalar ve görümler. 
b) Dua ederken yüksek sesle ya da 
düşünceler aracılığıyla,  
c) Kutsal Kitap ve vicdanımız 
aracılığıyla. 
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16 Tanrı, halkıyla en çok hangi 
yollarla konuşur? 

a) Rüyalar ve görümler. 
b) Dua ederken yüksek sesle ya da 
düşünceler aracılığıyla,  
c) Kutsal Kitap ve vicdanımız 
aracılığıyla. 
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17 Tanrı, çocuklarıyla hangi şekilde 
konuşabilir? 

a) Falcılar aracılığıyla. 
b) Yıldız falları aracılığıyla. 
c) Vaazlar ve tanıklıklar aracılığıyla. 
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17 Tanrı, çocuklarıyla hangi şekilde 
konuşabilir? 

a) Falcılar aracılığıyla. 
b) Yıldız falları aracılığıyla. 
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18 Dinlediğimizde, Tanrı bizimle 
normalde nasıl konuşur? 

a) Bizim için ya da başka birisi için 
verdiği bir mesaj aracılığıyla. 
b) Gelecek hakkındaki bir görüm 
aracılığıyla. 
c) Başka insanların yaşamlarındaki 
günahlar ve başarısızlıklar 
aracılığıyla. 
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18 Dinlediğimizde, Tanrı bizimle 
normalde nasıl konuşur? 

a) Bizim için ya da başka birisi için 
verdiği bir mesaj aracılığıyla. 
b) Gelecek hakkındaki bir görüm 
aracılığıyla. 
c) Başka insanların yaşamlarındaki 
günahlar ve başarısızlıklar 
aracılığıyla. 
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19 Tanrı sözünü belirli bir duruma 
uyarlamayı nasıl öğreniriz? 

a) Kutsal Ruh’u dinleyerek. 
b) Başkaları hakkındaki kitapları 
okuyarak,  
c) Bir rüya görmeyi bekleyerek. 
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19 Tanrı sözünü belirli bir duruma 
uyarlamayı nasıl öğreniriz? 
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20 Tanrı’nın yol gösterimine sahip 
olmak için gereken nedir? 

a) Kutsal Kitap hakkındaki her şeyi 
bilmek. 
b) Tanrı’ya itaat etme isteği. 
c) Tanrı’nın isteğini nasıl yerine 
getirebileceğimize dair ayrıntılı bir 
plan. 
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20 Tanrı’nın yol gösterimine sahip 
olmak için gereken nedir? 
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Ünite 1 için istenilenlerin sonu.  
Ünite 2’yi çalışmaya başlayın. 

 



 

 

DÖRT 
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Dua Ettiğinizde Tanrı'nın 
Sözünü Kullanın 

Yapılan hemen hemen her şey 
imanla yapılmalıdır. Yaşam iman 
üzerine kuruludur. Bizi besleyece-
ğine inanarak yemek yeriz. Posta 
sisteminin onları başka kent ve 
ülkelerde oturan insanlara ulaştıra-
cağına inanarak mektuplar yollarız. 
Bizimle buluşacağı vaadine inana-
rak arkadaşlarımızı görmeye 
gideriz. 

Mesih İnanlısı yaşamı da iman 
üzerine kurulmuştur. Tanrı’nın bizi 
sevdiğine ve sorunlarımızla ilgilen-
diğine inanırız, bu yüzden O’nun 



 

 

119	

dualarımızı yanıtlamasını bekleye-
rek O’na güven içinde dua ederiz. 

Ama Tanrı'nın bizi sevdiğine neden 
inanalım ki? Tanrı bunu kendi sözü 
olan Kutsal Kitap’ta söylediği için 
buna inanırız. Tanrı’nın sözüne bir 
arkadaşımızın sözüne güvendiği-
miz gibi, ama çok daha güçlü bir 
şekilde güveniriz. Tanrı’nın sözü de 
tıpkı kendisi gibi tamamen güveni-
lirdir. Eğer Tanrı bizi sevdiğini söy-
lüyorsa, bu mutlaka doğrudur. Biz-
leri dua etmeye davet ettiğinde de 
bunu gerçekten ister. 

Bu derste, Kutsal Kitap’ın dua ko-
nusunda size nasıl yardım edeceği 
açıklanacak. Onu incelemeyi, dua 
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ederken kullanmayı ve vaatlerini 
hayata geçirmeyi öğreneceksiniz. 

Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

Kutsal Kitap’ı Kılavuzunuz Olarak 
Kullanın 

İmanınızı Kutsal Kitap’la 
Güçlendirin 

Dua Ederken Kutsal Kitap’tan 
Ayetler Kullanın 

Tanrı'nın Vaatlerine İmanla Hareket 
Edin 
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KUTSAL KİTAP’I KILAVUZUNUZ 
OLARAK KULLANIN 

İsa, kendi sözleriyle bizim duaları-
mız arasında bir bağlantı olduğunu 
söyledi ve şöyle dedi: 

Yuhanna 15:7 

“Siz bende kalırsanız ve sözlerim 
sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, 
size verilecektir.” 

Bu olağanüstü vaat, dualarımızın 
yanıtlarının, Tanrı sözünün yaşam-
larımızdaki rolünün ne olduğuna 
bağlı olabileceğini öğretir. Kutsal 
Kitap’ın söyledikleri üzerinde 
düşünmeli ve dualarımızda bizlere 
yol göstermesine izin vermeliyiz. 
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Kutsal Kitap’ın nasıl dua edileceği 
konusundaki öğretilerini izleriz ve 
dua ederken Tanrı'nın bizlerle sözü 
aracılığıyla konuşmasına izin veri-
riz. Diğer insanlarla birlikte dua 
ederken, Kutsal Kitap’tan okumak 
ve okuduklarımız üzerinde konuş-
mak Tanrı’nın varlığını bizler için 
daha gerçek kılar. Tanrı, Kutsal 
Kitap’ın bildirisini içinde bulundu-
ğumuz durumlara uyarlar ve bizlere 
evlerimizdeki, toplumlarımızdaki ve 
dünyamızdaki sorunlar hakkında 
nasıl dua edebileceğimizi gösterir. 

Kutsal Kitap bizlere Tanrı'nın ya-
şamlarımız için olan isteğini ve 
O’nun isteğinin olması için dua 
etmeyi öğretir. Sadece kendi iste-
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ğimiz ya da bencil zevklerimiz 
konusunda arzuladıklarımız için 
değil, Tanrı’yı onurlandırmak ve 
diğerleri için de en iyisinin olması 
için dua etmeliyiz. 

Yakup 4:2-3 

“Bir şey arzu ediyor, elde edeme-
yince adam öldürüyorsunuz. Kıs-
kanıyorsunuz, isteğinize erişeme-
yince çekişip kavga ediyorsunuz. 
Elde edemiyorsunuz, çünkü Tanrı’ 
dan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz 
zaman da dileğinize kavuşamıyor-
sunuz. Çünkü kötü amaçla, tutku-
larınız uğruna kullanmak için dili-
yorsunuz.” 
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Matta 26:41 

“Uyanık durup dua edin ki, ayartıl-
mayasınız. Ruh isteklidir, ama 
beden güçsüzdür.” 

Kutsal Kitap’taki dualardan birçoğu 
bizler için iyi birer kılavuzdur. Da-
vut’un bağışlanma yakarışındaki 
sözlerine ya da İsa’nın çarmıha git-
meden hemen önceki acı dolu tesli-
miyet duasına kendi ruhumuzu da 
katabiliriz. 

Mezmur 51:1,10 

“Ey Tanrı, lütfet bana, sevgin uğ-
runa; sil isyanlarımı, sınırsız mer-
hametin uğruna. Ey Tanrı, temiz bir 
yürek yarat yeniden kararlı bir ruh 
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var et içimde.” 

Matta 26:39 

“Baba, mümkünse bu kase benden 
uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, 
senin istediğin olsun.” 

Eğer dualarımızın etkin olmasını 
istiyorsak, beyinlerimizi Tanrı'nın 
sözüyle doldurmalıyız. Tanrı'nın 
sözünü okuyalım, üzerinde düşüne-
lim, ezberleyelim, onun hakkında 
konuşalım, dua edelim. Arzularımızı 
biçimlendirecek ve dualarımıza yol 
gösterecektir. Bu durum bize bağlı 
olduğuna göre, dua edip duaları-
mıza yanıtlar alabiliriz. 



 

 

126	

İMANINIZI KUTSAL KİTAP’LA 
GÜÇLENDİRİN 

“Keşke imanım daha güçlü olsa” ya 
da, “Hiç imanım yok” diye düşün-
düğünüz oldu mu? Ama şimdiden 
biraz imanınız var! Herkesin var. Bu 
dersin başlangıcında, her gün yap-
tığımız sıradan şeylerin çoğunun 
iman üzerine kurulu olduğunu 
söylemiştim. 

Ama şimdi artık Mesih İnanlısı oldu-
ğumuza göre, yeni bir tür imanınız 
var. Bu iman, Tanrı’ya görmemiş 
olduğunuz Biri’ne olan imandır. Bu 
iman, yeni yaşamınızın temelidir. 
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Ibraniler 11:1 

“İman, umut edilenlere güvenmek, 
görünmeyen şeylerin varlığından 
emin olmaktır.” 

Tanrı bize iman, yani vaat ettiği 
şeyi yapacağının güvencesini verir. 
İmanımızı güçlendirmek için sözü 
aracılığıyla çalışır ve bizler de bu 
konuda O’nunla işbirliği yaparız. 
Başkalarıyla birlikte bu harika şey-
ler hakkında okuduğumuzda imanı-
mız artar. Tanrı’nın bize olan sevgi-
si hakkında düşünür ve Tanrı’nın 
Kutsal Kitap’ta başkaları için yaptı-
ğı şeyleri bugün bizler için de yapa-
cağını anlarız. O’nun vaatlerini okur 
ve inanırız. Yanıtlanacağına inana-
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rak dua ederiz – ve yanıt gelir. 

İbraniler 12:2 

“Gözümüzü imanımızın öncüsü ve 
tamamlayıcısı İsa’ya dikelim. O 
kendisini bekleyen sevinç uğruna 
utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme 
katlandı ve Tanrı’nın tahtının 
sağında oturdu.” 

Romalılar 12:3 

“Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla 
hepinize söylüyorum: Kimse kendi-
sine gereğinden çok değer verme-
sin. Herkes, Tanrı'nın kendisine 
verdiği iman ölçüsüne göre düşün-
celerinde ölçülü olsun.” 
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Romalılar 10:17 

“Demek ki iman, haberi duymakla, 
duymak da Mesih’le ilgili sözün 
yayılmasıyla olur.” 

Romalılar 10:17’de, imanı oluştura-
nın sadece Tanrı'nın sözünü oku-
yup onun üzerinde düşünmek ol-
madığı bize hatırlatılmaktadır. 
Tanrı sözünün bildirilmesini duy-
mak da imanımızı güçlendirir. 

Bu konuyla ilgili her şeyi anlamayız, 
ama Tanrı'nın bizim imanımız ara-
cılığıyla etkin olduğunu biliriz. Eğer 
inanmazsak, bu O’nun işini engel-
ler. Eğer inanırsak, bu O’nun bizim 
dualarımızı yanıtlamasını ve ola-
ğanüstü şeyler yapmasını kolay 
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kılar. 

Matta 13:58 

“İmansızlıkları yüzünden İsa orada 
pek fazla mucize yapmadı.” 

Markos 9:23 

“İman eden biri için her şey 
mümkün.” 

Matta 9:20-22 

“Tam o sırada, on iki yıldır kanama-
sı olan bir kadın İsa’nın arkasından 
yetişip giysisinin eteğine dokundu. 
İçinden, ‘Giysisine bir dokunsam 
kurtulurum’ diyordu. İsa arkasına 
dönüp onu görünce, ‘Cesur ol, 
kızım! İmanın seni kurtardı’ dedi. 
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Ve kadın o anda iyileşti.” 

Matta 9:28-29 

“İsa eve girince körler yanına geldi. 
Onlara, ‘İstediğinizi yapabileceği-
me inanıyor musunuz?’ diye sordu. 
Körler, ‘İnanıyoruz, ya Rab!’ dediler. 
Bunun üzerine İsa körlerin gözleri-
ne dokunarak, ‘İmanınıza göre ol-
sun’ dedi. Ve adamların gözleri 
açıldı.” 

DUA EDERKEN KUTSAL 
KİTAP’TAN AYETLER 

KULLANIN 

Tanrı'nın, çocuklarına verdiği vaat-
ler, Cennet Bankası'nın çekleri gibi-
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dir. Bunlara (çek defterimiz olan) 
Kutsal Kitap’ta sahibiz ve ödemeyi 
alabilmek için bütün yapmamız 
gereken bunları bankaya sunmak-
tır. Tanrı'nın hesabı hiçbir zaman 
boş değildir. Bu yüzden, dua ettiği-
mizde bu ayetleri Tanrı'ya sunabilir 
ve Tanrı'nın Oğlu’nun bunların üze-
rindeki imzasını onurlandıracağını 
bilebiliriz. 

Tanrı'nın sözü hem ruhsal hem de 
fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılayan 
vaatlerle doludur. İsa, insanları de-
ğiştirdiği, onları doyurduğu ve iyi-
leştirdiği için, O'nun bizim her ihti-
yacımızla ilgilendiğini biliyoruz. İsa 
bizlere günahımız için bağışlama, 
acımız için teselli, yalnızlığımız için 
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dostluk, kötü alışkanlıklardan kur-
tarış ve ihtiyacımız olan diğer şey-
leri vaat eder.  

Filipililer 4:19 

“Tanrım da her ihtiyacınızı kendi 
zenginliğiyle Mesih İsa’da görkemli 
bir biçimde karşılayacaktır.” 

Rabbimiz İsa Mesih’in, soyundan 
gelmiş olduğu Kral Davut, Tanrı'nın 
vaatlerini nasıl dualarımızın bir 
parçası yapabileceğimiz hakkında 
bize iyi bir örnek verir. 

2.Samuel 7:25, 27-29 

“Şimdi, ya RAB Tanrı, kuluna ve 
onun soyuna ilişkin verdiğin sözü 
sonsuza dek tut, sözünü yerine 
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getir. Ey Her Şeye Egemen RAB, 
İsrail’in Tanrısı! ‘Senin için bir soy 
çıkaracağım’ diye kuluna açıkladın. 
Bundan dolayı kulun sana bu duayı 
etme yürekliliğini buldu. Ey Ege-
men RAB, sen Tanrı’sın! Sözlerin 
gerçektir ve kuluna bu iyi sözü 
verdin. Şimdi önünde sonsuza dek 
sürmesi için kulunun soyunu kut-
samanı diliyorum. Çünkü, ey Ege-
men RAB, sen böyle söz verdin ve 
kulunun soyu kutsamanla sonsuza 
dek kutlu kılınacak.” 

Ailenizin İsa’ya iman etmemiş ya da 
O’nu kişisel Kurtarıcısı olarak kabul 
etmemiş olan her üyesi için buna 
benzer bir dua edebilirsiniz. 
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Baba, seni henüz tanımayan (bura-
ya o kişinin neyiniz olduğunu ve 
ismini dile getirin)................ sev-
diğin için sana teşekkür ediyorum. 
Elçilerin İşleri 16:3l’de zindancıya, 
“Rab İsa’ya iman et, sen de ev 
halkında kurtulursunuz” dedin. Rab 
İsa’ya iman ediyor ve bütün ailemin 
kurtulması için dua ediyorum. 

Lütfen ....................’ın İsa’ya iman 
etmesine yardım et. Ona yardım 
etmek için beni kullan. Bana ne 
yapmam gerektiğini söyle ve söyle-
diklerini yapmama yardım et. Bu 
duayı yanıtladığın için sana teşek-
kür ediyorum. Zindancı için yaptı-
ğın şeyi benim için de yapacağını 
biliyorum ve bunun için sana teşek-
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kür ediyorum. İsa’nın adıyla. Amin. 

TANRI’NIN VAATLERİNE 
İMANLA HAREKET EDİN 

Yanıt için Hazırlanın 

Bir Kutsal Kitap enstitüsünün mü-
dürü ve eşi, Rab’bin kendilerine, 
öğrencilerin ihtiyacı olan süt için 
inekler vermesi konusunda dua 
ediyorlardı. İnekler için bol bol 
otlaklık alanları vardı, ama çitlerin 
bazıları kırıktı ve tamire ihtiyaçları 
vardı. Bir gün Rab onlara düşünce-
lerinde şöyle dedi: “Duada istediği-
niz inekleri nereye koyacaksınız? 
Eğer duanızı yanıtlamamı istiyor-
sanız, hazırlanın. Çitleri onarın.” 
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Bunun üzerine çitleri onardılar. İşin 
bitmesinden birkaç gün sonra Tanrı 
inekleri sağladı. 

Uzun zamandır yatağından çıkama-
yan hasta bir adam, vaizden, gelip 
iyileşmesi için dua etmesini iste-
meye karar verdi. Karısına, “Elbise-
lerimi hazırla. Vaiz benim için dua 
ettikten sonra ayağa kalkacağım” 
dedi. Ve gerçekten de duadan son-
ra tamamen iyileşmiş olarak ayağa 
kalkıp giyindi. 

Sizin de üzerinde dua etmiş oldu-
ğunuz ve Tanrı'nın size vermeyi 
vaat etmiş olduğu şeyi alabilmeniz 
için “onarmanız gereken çitler” var 
mı? Yanıtının yolda olduğuna ina-
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narak, Tanrı'nın kendisine düşeni 
yapacağına güvenerek kendi payı-
nıza düşeni yapın. 

Tanrı’ya İnanın ve O’na Teşekkür 
Edin 

Tanrı'ya nasıl teşekkür etmeliyiz? 
Tanrı, bize sunduğu şeye kavuşma-
dan önce inanıp O’na içtenlikle 
teşekkür ettiğimizde mutlu olur. Bu 
yüzden yanıt için Tanrı’ya şükrede-
lim! 

Markos 11:24 

“Bunun için size diyorum ki, duayla 
dilediğiniz her şeyi daha şimdiden 
almış olduğunuza inanın, dileğiniz 
yerine gelecektir.” 
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Yakup 1:6 

“Yalnız hiç kuşku duymadan, iman-
la istesin. Çünkü kuşku duyan kişi 
rüzgârın sürükleyip savurduğu de-
niz dalgasına benzer.” 

İnanmaya Devam Edin 

Hem Araplar’ın hem de Yahudiler’in 
atası olan İbrahim’in öyküsü, biz-
lere inanmaya devam etmemizi öğ-
retmektedir. Tanrı İbrahim’e birçok 
ulusun babası olacağını söylemişti. 
Ama bu vaadin üzerinden 25 yıl 
geçmişti ve İbrahim’in çocuğu 
yoktu. 

Romalılar 4:19-20 

“Yüz yaşına yaklaşmışken, ölü de-
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nebilecek bedenini ve Sara’nın ölü 
rahmini düşündüğünde imanı za-
yıflamadı. İmansızlık edip Tanrı' nın 
vaadinden kuşkulanmadı; tersine, 
imanı güçlendi ve Tanrı’yı yüceltti. 
Tanrı'nın vaadini yerine getirecek 
güçte olduğuna tümüyle güvendi.” 

İbrahim’in örneği bizlere, imanı 
doğal bir şekilde görmekten vaz-
geçmeyi öğretiyor. Soruna bakmayı 
bırakıp vaade odaklanalım. Yolunu-
zu kesen kendi sınırlarınıza ya da 
sorun dağlarına değil, İsa’ya bakın. 
Her şey kötü gider gibi göründü-
ğünde bile, Tanrı’ya güvenmeye ve 
O’nu övmeye devam edin. Sorun 
dağları sizi İsa’yla birlikte ilerle-
mekten alıkoyamaz. İsa onları ya 
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yoldan kaldıracak, ya size bir yol 
gösterecek ya da sizi onların üstü-
ne çıkaracaktır. Dağlar O’nun için 
sorun değildir! 

Matta 21:21-22 

“İsa onlara şu karşılığı verdi. ‘Size 
doğrusunu söyleyeyim, eğer imanı-
nız olur da kuşku duymazsanız, 
...şu dağa, ‘Kalk, denize atıl’ derse-
niz, dediğiniz olacaktır. İmanla dua 
ederseniz, dilediğiniz her şeyi alır-
sınız.’” 

Aldığınıza inanın ve Ona Göre 
Hareket Edin 

Aldığımıza inandığımızda, ona göre 
hareket ederiz. Zararlı alışkanlıklar-
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dan kurtarılmak için dua eden in-
sanlar, Tanrı’dan kendilerini özgür 
kılmasını istedikleri şeyleri atarak 
bir iman adımı atabilirler. Tanrı ta-
rafından kullanılmak için dua eden 
kişiler, Tanrı’nın gücünün kendi-
lerine yardım edeceğine güvene-
rek, Tanrı'nın kendilerine yapmala-
rını söylediği şeyi yapmak için bir 
iman adımı atarlar. Tanrı'nın vaadi-
ne göre hareket etmeye başladıkça 
onun gerçekleştiğini görürüz. Kut-
sal Kitap’ta gördüğümüz yol budur. 

Yakup 2:17-18 

‘‘Bunun gibi, tek başına eylemsiz 
iman da ölüdür. Ama biri şöyle di-
yebilir: ‘Senin imanın var, benimse 
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eylemlerim. Eylemlerin olmadan 
sen bana imanını göster, ben de 
sana imanımı eylemlerimle gös-
tereyim.’” 
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Dua Ettiğinizde Başkalarını 
Duşunun 

Birisinin acı çektiğini ya da başının 
dertte olduğunu öğrendiğinizde ne 
yaparsınız? 

Büyük olasılıkla, “Ona yardım et-
meye çalışırım” dersiniz. Ama ya 
çok uzaktaysanız? Ya onun sizde 
olmayan bir şeye ihtiyacı varsa? Ya 
sizin çözümleme yeteneğinizin ve 
becerinizin olmadığı zor bir sorunu 
varsa? Ya sizi gidip ona yardım et-
mekten alıkoyan başka görevleriniz 
varsa?  

Bu durumlarda dua edebilirsiniz. 
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Birisine yardım edebileceğinizi 
düşündüğünüz zamanlarda bile, 
yine de dua etmelisiniz. Görülme-
yen gereksinimleri olabilir. Dua 
ettikçe Tanrı sizlere bu gereksinim-
leri gösterebilir ve size daha önce 
düşünmediğiniz biçimlerde onlara 
nasıl yardım edebileceğinizi gös-
terebilir. 

Bu ders, başka insanlar için dua 
etme konusunu ele almaktadır. Ne 
için ve nasıl dua edeceğinizi bilme-
nize yardımcı olacaktır. Öğrendik-
lerinizi uygulamaya koydukça Kut-
sal Kitap’ta verilen örnekleri izleye-
cek, Tanrı’nın sizin aracılığınızla 
başka insanlara yardım edebile-
ceğini göreceksiniz. 
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Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

Diğer İnsanların İhtiyaçlarıyla 
İlgilenin  

Aileniz İçin Dua Edin  

Başkaları İçin Dua Edin 

Gereksinimlerin Karşılanmasına 
Yardımcı Olun 

DİĞER İNSANLARIN 
İHTİYAÇLARIYLA İLGİLENİN 

İsa etrafındaki insanlara baktı ve 
onların ihtiyaçlarını gördü. Acı çek-
mekte olan herkese ilgi duydu. Fa-
kirleri, toplum dışına itilenleri, kör-
leri, cüzamlıları kucakladı. Kalaba-
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lıklar O’nun öğretisini dinlerken 
bile, İsa onların aç olduklarını bili-
yordu ve elçilerine onlara yemek 
için bir şeyler vermelerini söyledi. 

İsa’nın insanlara olan sevgisi, O’ 
nun acı çekenlerle birlikte acı çek-
mesine neden olmuştu ve aynı şeyi 
bizim için de yapacaktır. Tanrı'nın 
bizim içimizdeki sevgisi, günah 
tarafından gözleri kör edilmiş, Şey-
tan’ın kurbanı olmuş, kayıp, sonsuz 
acı çekmeye doğru giden insanlara 
İsa’nın gözleriyle bakmamıza yar-
dım edecektir. Böylesi bir sevgi biz-
leri, tıpkı bu sevginin İsa’nın du-
daklarından döktüğü duaya benzer 
dualar etmeye yöneltecektir. Ken-
disi onların günahları için çarmıhta 
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asılıyken, kendisiyle alay edenlerin 
gereksinimleriyle bile ilgilendi. Çar-
mıhta asılı ve kendi ölümüne yakla-
şırken İsa kendisini ölüme mahkum 
edenler için şöyle dua etti: 

Luka 23:34 

“Baba, onları bağışla. Çünkü ne 
yaptıklarını bilmiyorlar.” 

İsa’nın, insanların gereksinimlerine 
bakarken, “merhametle dolduğu-
nu”, “acımayla hareket ettiğini” 
tekrar tekrar okuyoruz. Merhamet, 
“onunla birlikte acı çekmek, başka 
birisinin çektiği acıyı kendi acınmış 
gibi hissetmek” anlamına gelir. Bu 
merhamet İsa’yı dua edip harekete 
geçirmeye yöneltti. Mucizeleri bü-
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yük ölçüde, merhametinin sonucu, 
Tanrı'nın sevgisinin insanların ge-
reksinimlerini karşılayarak gös-
terilmesiydi. 

Matta 14:14 

“İsa tekneden inince büyük bir 
kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı 
ve hasta olanlarını iyileştirdi.” 

Bazı insanlar sadece sorunlarını ya 
da ilgi duydukları şeyleri düşünür-
ler ve etraflarındaki insanların ihti-
yaçlarını görmezler. Daha da kötü-
sü, bazı insanlar diğer insanların 
sorunlarıyla ilgilenmezler bile. Bir-
çok kişi kazaları, fakirliği ve trajedi-
leri görür, ama acı çeken insanlara 
acımaz ya da merhamet etmezler. 
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Tanrı'nın bizleri etrafımızdaki in-
sanların sorunlarına karşı daha 
duyarlı yapması için dua etmeliyiz. 
O zaman, her gün karşılaştığımız 
gereksinimler için dua ederek 
Tanrı'nın o duayı yanıtlamasına 
yardım edebiliriz. Bizler bunu 
yaptıkça, Tanrı da dua ettiğimiz 
insanlar için bize kendi sevgisini 
sağlayacaktır. Bu şekilde bizler de 
Mesih’in merhametiyle dua ede-
bileceğiz. 

Gereksinimleri olan kişiler için bu 
ilgi, bu merhamet duygusu, en et-
kin duaları edebilmemizi sağlar. Biz 
Tanrı'nın bu gereksinimle ne kadar 
ilgilendiğinin bilincine varırken, 
Tanrı içimizde yanıt alacağımıza 
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ilişkin iman oluşturur. 

AİLENİZ İÇİN DUA EDİN 

Kutsal Kitap’ta, çocukları ve aile-
lerinin diğer üyeleri için dua eden 
insanlara birçok örnek verilmekte-
dir. Sodom Kenti yok edildiğinde 
İbrahim’in duaları yeğeni Lut’u 
ölümden kurtardı. Tanrı, onun, oğlu 
İshak’ın eş seçebilmesi için ettiği 
duayı yanıtladı. İshak, Tanrı’ya 
karısı Rebeka’yı iyileştirmesi için 
dua etti. Rebeka, çocukları doğma-
dan önce onlar için dua etti. Mano-
ah, oğullarını yetiştirme konusunda 
Tanrı'nın yardımını istedi. Eyüp, 
çocuklarını günah işlemekten koru-
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ması ya da günah işlediklerinde 
onları bağışlaması için Tanrı’ya her 
gün dua etti. Anne babalar bebek-
lerini tapınağa götürüp Tanrı’ya 
adadılar. Anneler, çocuklarını kut-
saması ve iyileştirmesi için İsa’ya 
götürdüler. 

Kutsal Kitap boyunca, Tanrı’nın, 
bütün aile bireylerinin kendisine 
hizmet etmesini ve evlerinde O’nun 
bereketlerinin tadını çıkartmasını 
istediğini görüyoruz. Bu yüzden 
ailenizin herhangi bir üyesi henüz 
Mesih’i Kurtarıcısı olarak kabul 
etmediyse, o kişi için edeceğiniz en 
önemli dua, kurtulması yönünde 
olmalıdır. Aşağıdaki satırlarda, eğer 
iman edersek ne bekleyebileceği-
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mizi söyleyen olağanüstü bir Kutsal 
Kitap ayeti görüyorsunuz: 

Elçilerin İşleri 16:31 

“Rab İsa’ya iman et, sen de ev 
halkın da kurtulursunuz.” 

Bu, ailelerimizin üyelerinden biri 
için dua ederken kullanmamız 
gereken bir ayettir. Bize, Tanrı’nın 
ailenin tümünün kurtulmasını iste-
diğini hatırlattığı için, imanımızı 
güçlendirir. İmanla, onların kurtu-
luşunu talep edebiliriz. 

Ailelerimize olan sevgimiz, onlar 
Müjde’ye şiddetle karşı çıktıkların-
da bile, onlara karşı sabırlı ve nazik 
olmamızı sağlamalıdır. Tabii ki, 
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Şeytan, ailemizin ve arkadaşları-
mızın kurtulmasını istemez. Bazen 
onlar için ne kadar çok dua eder-
sek, Tanrı’ya ait şeylere karşı o 
kadar asilik ettiklerini görürüz. Şu 
konular çok önemlidir:  

1) Duaya devam etmemiz ve Tanrı’ 
ya yanıtı için teşekkür etmemiz.  

2) Sabırlı olmamız.  

3) Onlara kendilerini sevdiğimizi 
göstermemiz. 

4) Rab, onlara nasıl tanıklık ede-
bileceğimizi ya da onlar için nasıl 
dua edebileceğimizi bize göster-
dikçe O’na itaat etmemiz. 

Hatırlayın: 
Dua + İtaat + Sevgi + Sabır = Sonuçlar 
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BAŞKALARI İÇİN DUA EDİN 

Başka insanlara dua aracılığıyla 
yardım etmekte Tanrı’yla birlikte 
çalışmak çok büyük bir ayrıcalıktır. 
Her insanın cesaretlendirilmeye ve 
yardım edilmeye ihtiyacı vardır. 
Ailelerimiz, dostlarımız ve komşu-
larımız için dua ederiz. Peki ya 
okuldaki öğretmenler, kilise önder-
leri, hükümet yetkilileri? Onların da 
Tanrı'nın yardımına ihtiyaçları var-
dır. Kendi ulusumuz ve başka ulus-
lar, acı çeken bütün insanlar, 
Mesih’e ihtiyacı olanlar, yeni iman 
eden kişiler ve Tanrı'nın her yerdeki 
halkı için dua ederiz. Hepsinin ken-
dileri için fazlasıyla büyük olan 
sorunları vardır. Ama Tanrı her in-
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sansal gereksinimle ilgilenmektedir 
ve her sorun için bir çözümü vardır. 
Bizler, Tanrı’nın ilgisini paylaşarak, 
insanların gereksinimlerini O’nun 
önüne götürerek, Tanrı’nın buyruk-
larını dinleyerek ve bize söyledik-
lerini yaparak kendisinin emektaş-
ları olarak O’nunla birlikte çalışırız. 
Tanrı'nın sözü bizlere, başka insan-
lar için nasıl dua edebileceğimizi 
gösterir. 

1.Timoteos 2:1-4 

“Her şeyden önce şunu öğütlerim: 
Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve 
ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu 
bir yaşam sürelim diye, krallarla 
bütün üst yöneticiler dahil, bütün 
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insanlar için dilekler, dualar, yaka-
rışlar ve şükürler sunulsun. Böyle 
yapmak iyidir ve Kurtarıcımız Tanrı’ 
yı hoşnut eder. O bütün insanların 
kurtulup gerçeğin bilincine erişme-
sini ister.” 

Matta 5:44 

“Ama ben size diyorum ki, düşman-
larınızı sevin, size zulmedenler için 
dua edin.” 

Yeremya 37:3 

“Lütfen bizim için Tanrımız RAB’be 
yalvar.” 

2.Selanikliler 3:1-2 

“Son olarak, kardeşler, Rab’bin 



 

 

159	

sözü aranızda olduğu gibi hızla 
yayılıp yüceltilsin diye bizim için 
dua edin. Ahlaksız, kötü insanlar-
dan kurtulmamız için de dua edin. 
Çünkü herkes iman etmiş değildir.” 

Yakup 5:13-16 

“İçinizden biri sıkıntıda mı, dua et-
sin. Sevinçli mi, ilahi söylesin. 
İçinizden biri hasta mı, kilisenin 
ihtiyarlarını çağırtsın; Rab’bin adı-
yla üzerine yağ sürüp onun için dua 
etsinler. İmanla edilen dua hastayı 
iyileştirecek ve Rab onu ayağa kal-
dıracaktır. Eğer hasta günah işle-
mişse, günahları bağışlanacaktır. 
Bu nedenle, şifa bulmak için gü-
nahlarınızı birbirinize itiraf edin ve 
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birbiriniz için dua edin. Doğru kişi-
nin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.” 

Burada sözü edilen yağın hiçbir iyi-
leştirme gücü yoktur. İyileştirme 
işini yapacak olan Kutsal Ruh’u 
simgeler. Kutsal Kitap’ın yazıldığı 
dönemde birisi Tanrı’ya ve O’nun 
hizmetine adanırken başına yağ 
sürülürdü. İyileştirme için dua, 
hataların itirafı ve Tanrı’ya adan-
mayı içerirdi. Günümüzde birçok 
insan Tanrı’nın Yakup 5:13-16’daki 
buyruklarına itaat ettiklerinde Tan-
rı’nın kendilerini iyileştirilemez 
hastalıklardan bile iyileştirdiğini 
söylemektedir. 

Şimdi birlikte şu duayı edelim: 
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Göksel Babamız, seni seviyoruz, 
çünkü sen bizim tapınmamıza ve 
sevgimize layıksın. Sen her şeye 
gücü yeten bir Tanrı'sın, her şeyin 
Yaratıcısısın, şimdi burada bizimle 
berabersin ve bizleri dua etmeye 
davet ediyorsun. 

Sen bütün hatalarımızı ve başarı-
sızlıklarımızı görüyorsun. Bunları 
sana itiraf ediyoruz. Senden bizleri 
bağışlamanı ve yapmamızı istedi-
ğin şeyleri yapmamıza yardım et-
meni istiyoruz. Oğlun İsa Mesih’i 
bizleri günahlarımızdan kurtarmak 
için yolladığın için sana teşekkür 
ediyoruz. Bizleri kendi çocukların 
yaptığın için sana teşekkür ediyo-
ruz. Bu yüzden başka insanlara dua 
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etmekte seninle ortaklar olmak için 
sana sevinçle geliyoruz, ya Rab. 

Senden ailelerimizi bereketlemeni 
istiyoruz. Lütfen bizlere her birine 
nasıl yardım edebileceğimizi gös-
ter. Bazılarının kurtuluşa ihtiyacı 
var. Onlara senden söz edebilme-
mize, yaptığımız ve söylediğimiz 
her şeyde senin sevgini gösterme-
mize yardım et. 

Kendi ulusumuzun ve diğer ulus-
ların önderleri için dua ediyoruz. 
Onlara bilgelik ver. Seni tanısın ve 
sana hizmet etsinler. 

Arkadaşlarımız ve diğer inanlı dost-
larımız, vaizlerimiz ve kiliselerimiz 
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için dua ediyoruz. Egemenliğinin 
gelmesi ve gökte olduğu gibi yer-
yüzünde de senin isteğinin gerçek-
leşmesi için senin her ülkedeki 
halkın ve işin için dua ediyoruz. Bu-
nun böyle olması için kendi üstü-
müze düşeni yapmamıza yardım et. 
Bunları İsa’nın adıyla ve senin 
yüceliğin için istiyoruz. Amin. 

GEREKSİNİMLERİN 
KARŞILANMASINA YARDIMCI 

OLUN 

Tanrı, duaları yanıtlamak ve insanî 
gereksinimleri karşılamak için bir-
çok gücü harekete geçirir. İlk ola-
rak, bir gereksinimi görmemize 
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yardım eder ve bizimle bu konudaki 
ilgisini paylaşır. Daha sonra bize bu 
konu için nasıl dua edebileceğimizi 
gösterir ve bizlere yanıt için iman 
verir. Bizlere ne yapmamızı istedi-
ğini bildirir ve onu yapmamıza yar-
dım eder; böylece O’nunla emek-
taşlar olarak çalışma bereketine 
sahip oluruz. İsteğini gerçekleştir-
mek ve dualarımızı yanıtlamak için 
meleklerini gönderir. 

İsa’nın 5.000 kişiyi doyurması, O’-
nun duaları yanıtlamasına yardım 
edebilmemizin yolunu gösterir. İsa 
çocuğun yemeği üzerinde dua etti, 
onu çoğalttı ve yemeği kalabalıklar-
la paylaşmaları için elçilere verdi. 
Çocuk ya da elçiler bu yemeği yiye-
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bilirdi. Ama onu başkalarına verdik-
leri için bir mucize gerçekleşti. On-
lar paylaştıklarında Tanrı, yiyeceği 
herkes doyana ve on iki sepet yiye-
cek artana dek çoğalttı!  

Bizlerin de, ister doğal ekmek, ister 
Yaşam Ek-meği için olsun, aç olan-
ların gereksinimleri konusunda dua 
etmekten fazlasını yapmamız gere-
kir. Bizler başkaları için dua edip 
onlarla paylaştıkça, Tanrı bizleri de 
bereketleyecek ve bütün gereksi-
nimlerimizi karşılayacaktır. İsa 
şöyle dedi: 

Luka 6:38 

“Verin, size verilecektir. İyice bas-
tırılmış, silkelenmiş ve taşmış, dolu 
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bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. 
Hangi ölçekle verirseniz, aynı öl-
çekle alacaksınız.” 

Nehemya Kitabı'nın tümü, Tanrı'nın 
duayı yanıtlamak için, dua eden 
kişide, başkalarında ve durumlarda 
etkin oluşu hakkında esinlendirici 
bir kişisel tanıklıktır. Babil’de sür-
günde olan Nehemya, imparatorun 
güvenilir bir hizmetkarı olarak iyi 
bir konuma sahipti. Ama başka in-
sanların – özellikle de Yeruşalim’e 
dönmüş olan hemşerilerinin – 
gereksinimleriyle ilgileniyordu. 
Kardeşi yanına gelip ona oradaki 
sorunları bildirince, Nehemya 
ağladı. 
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Nehemya 1:4 

“Bunları duyunca oturup ağladım, 
günlerce yas tuttum. Oruç tutup 
Göklerin Tanrısı’na dua ettim.” 

Nehemya, halkı düşmanlardan 
korumak için yeniden inşa edilmesi 
gereken duvarlar hakkında dua etti 
ve Tanrı onun yüreğine bu gerek-
sinim hakkında bir şeyler yapması 
için bir plan koydu. Nehemya bu 
gereksinimle o denli ilgileniyordu 
ki, kral durumun farkına vardı ve 
ona neden üzgün olduğunu sordu. 
Nehemya korkmuştu, çünkü kimse-
nin kralın yanındayken üzgün 
görünmemesi gerekiyordu.  

Kralı kızdırmaktan ötürü cezalan-
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dırılabilir, işini ya da hayatını kay-
bedebilirdi. Ama Nehemya Tanrı’ya 
çabucak ve sessizce dua etti ve bu 
fırsatı, krala ülkesinin gereksinim-
lerini anlatmak için kullandı. Ne-
hemya, “Beni bugün başarılı kıl ve 
kralın önerimi kabul etmesini sağ-
la” diye dua etti. Tanrı da aynen 
bunu yaptı, kral kızmak yerine, 
sorun üzerinde Nehemya’yla ko-
nuştu ve ona ne istediğini sordu. 

Nehemya 2:4-6 

“Kral, ‘Dileğin ne?’ diye sordu. Gök-
lerin Tanrısı’na dua edip krala şöyle 
dedim: ‘Eğer uygun görüyorsan, 
benden hoşnut kaldınsa, lütfen 
beni Yahuda’ya, atalarımın gömül-
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düğü kente gönder; kenti onara-
yım.’ Kral kraliçeyle birlikte oturu-
yordu... dileğimi uygun buldu ve 
beni göndermeyi kabul etti.” 

Ne kadar heyecan verici bir durum! 
Tanrı duayı yanıtlarken kral da Ne-
hemya’nın projesinin ortağı oluyor. 
Nehemya’ya oradan ayrılma izni, 
yetki, gerekli malzemeler ve onu 
korumak için asker veriyor. 

Tanrı, Nehemya’ya dualarının yanıtı 
olarak tekrar tekrar yardım etti. Ne-
hemya çok büyük sorunlarla karşı-
laştı, ama hepsinin üstesinden gel-
meyi başardı. Duvarı onardı ve Ye-
ruşalim’de vali olarak hizmet etti. 
Nehemya başarısının sırrını, “Çün-



 

 

170	

kü Tanrı benimleydi” diye açıklıyor. 
Bizler de, dua aracılığıyla büyük 
şeylerin başarıldığını görebiliriz. 
Tanrı'nın bunları yanıtlamasıyla, 
bizimle emektaş olmaya razı oldu-
ğunu söyleyebiliriz. 

 



 

 

ALTI 

 



Başka İnsanlarla Birlikte Dua 
Edin 

Diğer Mesih İnanlılarla birlikte dua 
etmekten kaynaklanan bereketleri 
keşfettiniz mi? Mümkünse, Tanrı'ya 
iyiliğinden ötürü teşekkür etmek ve 
gereksinimlerinizi O’nun önüne 
götürmek için ailenizi dua için bir 
araya toplamayı bir alışkanlık hali-
ne getirdiniz mi? Kilisenizdeki dua 
toplantılarına katılıyor musunuz? 

İnsanlar sevinçlerini ve endişelerini 
birbirleriyle paylaştıkça Tanrı onları 
birbirlerine yaklaştırır. Tanrı’nın 
planı, onların başkalarının gereksi-
nimlerini anlamaları ve ilgilenme-
leridir. Tanrı’nın planını izlediği-
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mizde birçok bereket alırız. Bir 
arkadaşımız bizimle birlikte sorun-
larımız hakkında dua ettiğinde 
kendimizi çok rahatlamış hissede-
riz. Dua aracılığıyla bir kardeşimi-
zin yüreğindeki yükü kaldırdığımız-
da aramızda çok derin bir dostluk 
ilişkisi oluşur. Birbirimizi Tanrı’nın 
vaatlerine güvenmeye teşvik ettik-
çe imanımız güçlenir. 

Bu ders, başka insanlarla dua et-
menin ilkelerini açıklar ve Kutsal 
Kitap’ta yer alan, bu konuyla ilgili 
dualara yer verir. Öğrendiğiniz 
ilkeleri hayatınıza geçirdikçe, ruh-
sal yaşamanız daha çok zengin-
leşecek ve daha dolu olacaktır. O’ 
nun ailesinin bir parçası olan kar-
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deşlerinizle aranızda daha güçlü bir 
bağ oluştuğunu hissedeceksiniz. 

Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

Bir Dostla Birlikte Dua Edin 

Ailenizle Birlikte Dua Edin  

Bir Dua Grubuyla Birlikte Dua Edin 

 Kilisedekilerle Birlikte Dua Edin 

BİR DOSTLA BİRLİKTE DUA 
EDİN 

İsa, iki ya da üç kişinin Kendi adıyla 
bir araya toplandığı her yerde 
bizimle özel bir biçimde birlikte 
olacağını vaat etti. Dirilmiş Mesih, 
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Emmaus köyü yolunda İsa’dan bah-
sederek yürüyen iki elçiye görün-
düğü gibi, siz ve bir dostunuz O’ 
nun varlığını hissedebilirsiniz. Kut-
sal Kitap ayetleri aracılığıyla sizinle 
konuşacaktır. Sizi bereketlemek, 
sizi kendi huzurunda sevinçle dol-
durmak ve sizi kendisinin diri oldu-
ğunu başkalarına bildirmek için 
göndermek için yanınızdadır. 

İsa, Emmaus’tâki elçilere kim oldu-
ğunu yemek sofrasında bildirdi. Bu 
dostla birlikte yemek yemek, bir-
birimizi ve bizler için neler yaptığı 
üzerinde konuşurken Rab’bi daha 
iyi tanımamız için bir fırsat oluş-
turur. Birçok İmanlı, dostlarına İsa’ 
dan söz edebilmek için onları 
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yemeğe davet eder. Tabii ki İsa da 
orada onlarla birliktedir! 

Sizin dua ortağınız olabilecek ve 
her gün olmasa bile her hafta sizin-
le düzenli olarak dua edebilecek bir 
iman eden dostunuz olduğunu 
umut ediyorum. Duada sizinle aynı 
görüşte olan birinin olması çok 
önemlidir. Bu kişi, size yardım edip 
cesaret verecek birisi ya da duada 
sizin yardımınıza ihtiyacı olan yeni 
bir imanlı olabilir. Rab’be yöneltti-
ğiniz dostlarınızla birlikte mutlaka 
dua etmek isteyeceksiniz. 

Dua için bir araya gelip, O’nun ismi-
yle, istedikleri şey konusunda 
görüş birliğine varan iki ya da daha 
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çok kişi için İsa’nın iki harika vaadi-
ne sahibiz: Bizim yanımızda olacak 
ve dualarımızı yanıtlayacaktır! 

Matta 18:19-20 

”Yeryüzünde aranızdan iki kişi, 
dileyecekleri herhangi bir şey için 
uyuşurlarsa, göklerdeki Babam 
dileklerini yerine getirir. Nerede iki 
ya da üç kişi benim adımla toplanır-
sa, ben de orada, aralarındayım.” 

AİLENİZLE BİRLİKTE DUA EDİN 

Mesih inanlısı bir aile, bir insanın 
sahip olabileceği en büyük bere-
ketlerden biridir. Bütün aile üyeleri 
Tanrı’ya birlikte tapınıp hizmet et-
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tikçe, yeryüzü biraz da olsa cen-
nete benzeyebilir. Aileniz Rab’bi 
tanıyorsa, her gün, aile olarak bir-
likte dua etmenin getirdiği ruhsal 
gelişim ve yararlardan zevk alma-
ları gerekir. Her gün yapılan bu 
duaları anne babalar yönetmelidir.  

Bir ailedeki ebeveynlerin içinde 
sadece bir tanesi Mesih inanlısı ise, 
o kişi çocukları toplayıp onlarla her 
gün dua etmeli ve bunu yumuşak 
ve düşünceli bir tavırla yapmaya 
özen göstermelidir. Aynı şey, aile-
nizle birlikte dua edin ebeveynler-
den sadece bir tanesinin var olduğu 
aileler için de geçerlidir. 

Ailenin dua ve Kutsal Kitap okuma 
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zamanını anne babaların yönetme-
si gerektiği halde, Mesih İnanlısı bir 
ailenin her üyesi diğerleriyle birlik-
te Kutsal Kitap’ı okuyup kendisiyle 
birlikte dua etmelerini isteme ko-
nusunda kendisini özgür hissetme-
lidir. Mesih inanlısı bir aile, yemek 
zamanlarında da, Tanrı’ya yemek 
için teşekkür edip onun kutsama-
sını isteyerek birlikte dua eder. 

1.Timoteos 4:3-4 

“İman edip gerçeği bilenlerin şük-
ranla yemesi için Tanrı'nın yarattığı 
yiyeceklerden... hiçbir şey redde-
dilmemeli; yeter ki şükranla kabul 
edilsin.” 

Çocukların birbirleri ve evdeki 



 

 

180	

gereksinimler için dua etmeleri 
olağanüstü bir şeydir. Her zaman 
anne babalarının yanına gidip 
onlardan sorunları için dua etme-
lerini isteyebilirler. Böylece Tanrı’ 
nın kendileri için sağladıklarını 
görebilirler. Bu da sağlayış, yol 
gösterim ve yardım için Tanrı’ya 
bakma konusunda bir alışkanlık 
sağlar. Birlikte dua eden bir ailenin 
sevgi bağları güçlenir. Aile ilişkileri 
için dua ettiklerinde ve Tanrı da 
dualarını yanıtladığında yaşam 
daha da kolaylaşır. 

DUA EDİN 
Aileniz İÇİN: 
Hepsinin kurtuluşa kavuşması 
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Aile ilişkileri 
Ailenin gereksinimleri 
Biresel gereksinimler  

Ailenizle BİRLİKTE: 
Ailenizle birlikte dua zamanında 
Yemek zamanlarında 
Kilisede  
Bireylerle birlikte 

Evinizde ailenizle birlikte dua edip 
Kutsal Kitap okumak için zaman 
ayırmak (ya da başka bir ailenin 
bunu yapmasına yardım etmek) 
istiyorsanız, aşağıdaki satırlarda 
bazı basit öneriler bulacaksınız. 

Ailenin Dua Zamanları İçin Öneriler 

1. Herkes için en uygun olan zama-
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nı seçin. Sabahın erken saatleri uy-
gundur. Bazı aileler kahvaltı sofra-
sında birlikte dua ederler. Diğerleri 
akşamı daha pratik bulurlar. 

2. Mümkünse her gün aynı saatte 
birlikte dua edin. 

3. Ailenin her üyesi bu zamana 
katılsın. Bu zaman sırasında, Kutsal 
Kitap’tan bir kısım okunabilir, dua 
istekleri ve yorumlar yapılabilir ve 
birlikte dua edilebilir. 

4. Ailede özellikle küçük çocuklar 
varsa, Tanrı sözünden kısa ve ko-
layca anlaşılabilir bir bölüm okuyun 
(Küçük çocuklara, onlar için özel 
olarak üretilmiş resimli bir Kutsal 
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Kitap’ı okyabilirsiniz.) Birçok aile, 
Kutsal Kitap’ın yanı sıra, esinlen-
dirici başka bir kitaptan da okur. 

5. Aile üyelerinin okunanlar konu-
sunda sorular sormalarına ya da 
yorumlar yapmalarına izin verin. 

6. Dilerseniz birlikte birkaç övgü, 
şükran ya da tapınma ilahisi söyle-
yebilirsiniz. 

7. Belirli gereksinimler ya da şükran 
sunma nedenlerinin dile getirilmesi 
için bir fırsat tanıyın. 

8. Birisinin yönetebileceği ya da 
herkesin katılabileceği kısa bir dua 
zamanınız olsun (Ailenin fazla yo-
rulmaması ve dua zamanından hoş-
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lanmamaya başlamaması için kısa 
dualar sunulmasını öneriyorum). 

9. Herkesi Tanrı'nın sesini duyma 
konusunda cesaretlendirin. Tanrı' 
nın bu zamana katılan herkesle 
konuşmasını bekleyin. 

10. Dua zamanınız bölünürse ve 
bazen aile olarak dua etmeniz im-
kânsız bir hal alırsa cesaretiniz 
kırılmasın. Denemeye devam edin. 
Belirli bir program izlemeye çalış-
mayın. Durumlara ve Rab’bin yol 
gösterimlerine uyun. 
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BİR DUA GRUBUYLA BİRLİKTE 
DUA EDİN 

Tanrı, günümüzde dünyanın her 
tarafındaki küçük dua grupları ara-
cılığıyla harika bir şekilde etkin 
olmaktadır. Dostlar, Kutsal Kitap’ı 
çalışıp dua etmek için bir araya 
gelirler. Tanrı, birbirlerinin dua 
istekleri için imanla birleştiklerinde 
duaları yanıtlar. Evlerde yapılan 
dua toplantılarında birçok kişi 
Mesih’e iman etmektedir. Küçük 
dua gruplarında iyileşme mucize-
leri gerçekleşmekte; Tanrı, aile 
ilişkilerindeki sorunları çözmekte 
ve binlerce kişi Kutsal Ruh’la dol-
maktadır. 
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Günümüzde gerçekleşmekte olan 
şeyler, İncil’in yazıldığı dönemlerde 
gerçekleşen olaylara benzemekte-
dir. İlk Mesih İnanlıları havralarda 
ve inanlıların evlerinde toplanıyor-
lardı. Daha sonra havralardan ko-
vuldular. Ama Mesih’in vaadi hâlâ 
onlarla birlikteydi. Küçük gruplar 
halinde bir araya geldiklerinde bu 
vaadin yerine geldiğini gördüler –
Mesih oradaydı! Evlerde, mağara-
larda, nehir kıyısında, hapishane-
lerde birlikte dua ettiler ve Tanrı da 
dualarını yanıtladı. 

Petrus Müjde’yi Yahudi olmayan 
kişilere ilk olarak Roma ordusunda 
bir subay olan Kornelius’un evinde 
bildirdi. Tanrı orada toplanan her-



 

 

187	

kesi Kutsal Ruhu’yla doldurdu ve 
Müjde’nin her yerdeki herkes için 
olduğuna açıklık kazandırdı. 

Petrus hapishanedeydi ve ertesi 
gün ölüm cezasına çarptırılacaktı. 
Ama birçok inanlı, Yuhanna Markos’ 
un annesi olan Meryem’in evinde 
toplandı ve onun için içtenlikle dua 
etti. Bir melek onu hapishaneden 
çıkarttı. Tanrı'nın halkı bir araya 
gelip dua edince zincirler kırılır, 
kapılar açılır ve kurtuluş gelir! 

Filipi’deki kilise bir dua grubuyla 
başlamıştı. Pavlus ve Silas, nehrin 
kıyısında dua etmek için toplanan 
bir grup kadın görmüşlerdi. Bu ka-
dınlardan biri olan Lidya, Mesih’e 
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iman etmişti. Lidya, Filipi kentinde 
oldukları sürece çalışmaları için bir 
merkez olmak üzere onlara evini 
açmıştı. Tanrı, bir kadının dua top-
lantısından, ortaya harika sonuçlar 
çıkartmıştı! Pavlus’un yıllar sonra 
Filipi’ye gönderdiği mektubu okur-
sanız, bu kilisenin ne kadar güçlü 
ve ruhsal bir kilise olduğunu göre-
ceksiniz. 

Günümüzde küçük gruplar pro-
gramları konusunda genelde çok 
esnektir. Bazıları her hafta aynı 
evde, bazıları sırayla grup üyeleri-
nin evlerinde, bazılarıysa kilise-
lerde, fabrikalarda, ofislerde, okul-
larda bir araya gelirler. Bir dua gru-
bu sadece iki ya da üç kişiyle başla-
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yabilir. Gruptaki kişilerin sayısı on 
beşi aşarsa, küçük bir dua grubun-
daki kadar katılım olması zorlaşır.  

Kadın gruplarının birçoğu, sabahle-
yin ya da öğleden sonraları, erkek-
ler işte, çocuklar okuldayken topla-
nırlar. Erkek ve kadınlardan oluşan 
karışık toplantılar genelde akşam-
ları yapılır. Bazıları duadan sonra 
hafif ikramlarda bulunur ve birbir-
leriyle paydaşlık ederler. Bazıları 
bunu yapmaz. Bazıları bir lokanta 
ya da Starbucks'ta yapılan dua 
kahvaltıları ya da dua öğle yemek-
leri şeklinde gerçekleşir. 

Bir dua grubunu yöneten kişi, katı-
lanların içinde bulundukları durum-
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ları ve insanların sorumluluklarını 
göz önünde bulundurmalıdır. Eğer 
toplantı çok uzun sürerse, bazıları 
evdeki görevlerinden ötürü (görev-
ler ihmal edilmemelidir) katılmaya-
bilirler. Bazılarınınsa ilgisi kaybo-
lur. Ancak bazı gruplar, her şeyi bir 
kenara bırakıp Tanrı’yla birlikte 
saatler geçirmeyi başarabilmekte-
dirler. Bazı üyelerin erken ayrılma-
ları gerekiyorsa, bunu yapmakta 
özgürdürler. Tanrı mucizeler yara-
tır, insanların hayatlarını değiştirir. 
Onları Ruhu’yla doldururken zama-
nın nasıl geçtiği anlaşılmaz. 

Bu derste ailelerin birlikte dua ve 
Kutsal Kitap okuma zamanları için 
verilmiş olan öneriler, bir dua gru-
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bunu yönetmekte de yararlı olabilir. 
Aşağıda verilen adımlar genelde 
uygundur: 

1. Kısa bir ilahi söyleyerek başlayın. 
Bu, aklımızı Tanrı’ya ve O’nun iyi-
liğine odaklamamıza yardımcı olur, 
imanı teşvik eder. 

2. Tanrı sözünden kısa bir ayet oku-
yup paylaşın. Bu, bir öğretmenin 
yönettiği Kutsal Kitap çalışması da 
olabilir. Ya da herkes bir Kutsal 
Kitap ayeti aktarıp bunun kendileri-
ne nasıl yardımcı olduğunu söyle-
yebilirler. 

3. Katılımcılardan yanıtlanan dualar 
hakkında rapor vermelerini isteyin. 
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Bu şekilde herkes yaptıklarından 
ötürü Tanrı’ya teşekkür edebilir ve 
başka gereksinimler için dua etme 
konusunda teşvik alır. 

4. Özel gereksinimleri ya da dua 
istekleri olanları, bunları grupla 
paylaşmaya teşvik edin. 

5. Rab yönettikçe, herkesi gerek-
sinimler ve diğer insanlar için dua 
etme konusunda katılımcı olmaya 
teşvik edin. 

Bazı dua grupları, yerel bir kilisenin 
programının birer parçasıdırlar. 
Bunlar aracılığıyla birçok insan, 
Tanrı’nın ailesine ait olmanın kişi-
sel deneyimini yaşayabilir. Örne-
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ğin, Kore’nin Seul Kenti’ndeki bir 
kilisenin üye sayısı bir yıl içinde, 
başlatılan dua gruplarından ötürü 
23.000 üyeden 35.000’e çıktı. 
Gruplar onar kişiden oluşuyordu ve 
her hafta evlerde toplanıyorlardı. 
Sonuçlar hayret vericiydi – Mesih’e 
iman eden kişiler, mucizeler ve 
büyüme! Günümüzde kilise “dua 
grupları” toplanmaya devam ettik-
çe büyümektedir. 

Bazı dua grupları da farklı mezhep-
lere mensup kişilerden oluşur. 
Tanrı, halkı birlikte dua ettikçe, 
insanların yaşamlarını değiştirir, 
kiliseleri canlandırır ve Mesih’in 
bedeninde daha büyük bir birlik 
oluşturur. 
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KİLİSEDEKİLERLE BİRLİKTE 
DUA EDİN 

Dua grubu hareketi olağanüstüdür, 
ama kilise, dua gruplarından ibaret 
değildir. Kilisenin yapması gereken 
bir iş vardır. Mesih’i dünyaya tanıt-
malı, Mesih İnanlılarının imanlarını 
pekiştirmeli, onları hizmet için 
eğitmeli, günlük yaşamları ve Tanrı’ 
nın işlerinde onlara yardımcı olma-
lıdır. Dua gruplarında, büyük bere-
ketler, dostluklar ve hizmet bulabi-
liriz, ama yerel kilisede de katılımcı 
olmamız gerekmektedir. Dua grup-
larında Mesih’e iman etmelerine 
yardımcı olduğumuz kişilerin de 
yerel bir kilisedeki paydaşlığa 
yöneltilmeleri gerekmektedir. Bu 
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kişilerin kilisenin hizmetine ihti-
yaçları vardır ve kilisenin işinde 
yerlerini alacak güçlü üyeler olarak 
gelişmeleri gerekir. 

Dua, kilisenin çok önemli bir parça-
sı ve gücüdür. İsa, tapmaktan dua 
evi olarak söz etmişti. Elçiler dua 
etmek için tapınağa gitmişlerdi. Ki-
lise önderleri zamanlarının büyük 
bir kısmını dua ederek geçiriyorlar-
dı. Tanrı, insanların Kendisine ta-
pınması için yaptıkları her binanın 
bir dua evi olmasını, halkıyla bir 
araya geldiği bir yer olmasını ister. 

Yeşaya 56:7 

“Kutsal dağıma getirip dua evimde 
sevindireceğim... Evime ‘Bütün 
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ulusların dua evi’ denecek.” 

Elçilerin İşleri 2:42-43 

“Bunlar kendilerini elçilerin öğreti-
sine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve 
duaya adadılar.” 

Elçilerin aracılığıyla birçok harika-
lar ve mucizeler yapılıyordu. 

Elçilerin İşleri 2:46-47 

“Her gün tapınakta toplanmaya de-
vam eden imanlılar, kendi evlerinde 
de ekmek bölüp içten bir sevinç ve 
sadelikle yemek yiyor ve Tanrı’yı 
övüyorlardı. Bütün halkın beğenisi-
ni kazanmışlardı. Rab de her gün 
yeni kurtulanları topluluğa katı-
yordu.” 
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Elçilerin İşleri 3:1 

“Bir gün Petrus’la Yuhanna, saat 
üçte dua vaktinde tapınağa çıkıyor-
lardı.” 

Petrus ve Yuhanna, dua etmeye 
giderlerken tapınağın kapısında, 
yürüyemeyen bir dilenci gördüler. 
Ona İsa’nın adıyla ayağa kalkıp 
yürümesini buyurdular; o da bunu 
yaptı! Bu iyileştirmenin ve Petrus’ 
un mesajının sonucu olarak bunu 
görenler, yani yaklaşık 3.000 kişi o 
gün Mesih’e iman etti. Yetkililer, 
Petrus ve Yuhanna’yı İsa’yı bildir-
diklerinden ötürü hapse attılar ve 
onlara bunu bir daha yapmamaları-
nı emrettiler. Salıverir verilmez di-
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ğer İnanlılarca bir araya geldiler ve 
Tanrı’ya, kendilerine insanlara 
İsa’dan bahsetmeye devam etmek 
için cesaret vermesi için dua 
ettiler. 

Elçilerin İşleri 4:31 

“Duaları bitince toplandıkları yer 
sarsıldı. Hepsi Kutsal Ruh’la doldu-
lar ve Tanrı’nın sözünü cesaretle 
duyurmaya devam ettiler.” 

Günümüzde bizler, Tanrı’nın evini 
nasıl bir dua evi haline getirebiliriz? 
Kutsal Kitap çalışmaları, tapınma 
toplantıları, gençlik toplantıları  
gibi değişik toplantılara duayı dahil 
ederek… Dua istekleri ve yanıtlanan 
dualar konusunda tanıklıkların pay-
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laşılması için fırsatlar vererek... 
Diğer kiliselerde gibi, insanlar, 
toplantıdan önce ve sonra dua 
etmek için kilisenin önünde toplu 
halde dua ederek... 

Sizin kilisenizin ruhsal bir uyanışa 
ihtiyacı var mı? Vaiziniz ya da ön-
deriniz, hizmet konusunda Tanrı' 
nın gücüne daha çok gereksinim 
duyuyor mu? Kilisenizin bütün üye-
lerinin Kutsal Ruh’la dolmasını ve 
ilk kilisedeki inanlıların sahip oldu-
ğu cesarete sahip olmalarını istiyor 
musunuz? Dualara yanıt olarak 
mucizeler görmek ve Tanrı’nın kili-
senize her gün kurtulan kişiler ek-
lemesini istiyor musunuz? Eğer 
öyleyse, kiliseniz için, kilisenizde 
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kilise üyelerinizle birlikte dua edin. 
Tanrı günümüzde bütün bu şeyleri 
birçok kilisede gerçekleştirmekte-
dir. Siz kendinize düşeni yaptıkça 
ve diğerlerini dua etme konusunda 
yüreklendirdikçe, Tanrı kilisenizde 
bu sonuçları gerçekleştirmek için 
sizi kullanabilir. 

Mezmur 122:1 

“Bana: ‘Rab’bin evine gidelim’ den-
dikçe sevinirim.” 



 

 

YEDİ 

 



Dua Ettiğinizde Kutsal Ruh’un 
Size Yardım Etmesine İzin 
Verin 

Bayan Dean, “Ah... onun zavallı 
ayakları, zavallı ayakları!” diye dua 
etti. Kendi duasına şaşırmıştı. Çün-
kü dua ettiği adamın (Viktor adlı bir 
müjdecinin), İsa’nın mesajını Tibet’ 
in iç kesimlerine götürürken öldü-
rüldüğünü okumuştu. 

Bayan Dean, ölü adamın ayakları 
için dua etmesini aptalca bulmuş-
tu! Yine de çok güçlü bir şekilde 
böyle dua etmesi gerektiğini bili-
yordu. Bilmediği şey, aldığı haberin 
yanlış olduğuydu. Victor kardeş öl-
memişti. Himalaya Dağları'nın te-
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pelerinde, karlarla kaplı yollardan 
birindeydi. İki ayağı da kısmen don-
muştu. 

Bir mucize olmadıkça, Viktor uygar-
lığa erişemeden kangrenden öle-
cekti. Ama Rab’bin başka bir planı 
vardı. Kutsal Ruh aracılığıyla, dün-
yanın öbür ucunda oturan bir kadın 
olan Bayan Dean’a Victor için dua 
etmesini söylemişti. Kadın itaat etti 
ve bir mucize gerçekleşti. Viktor 
iyileşti ve günler sonra bir yardım 
istasyonuna ulaştı. (Orada, Bayan 
Dean’ın okumuş olduğu dergisin-
den kendi vefat ilanını okudu!) 

Başka insanlar da Bayan Dean’ın 
yaşadığı biçimde mucizeler yaşadı-
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lar. Kutsal Ruh onların dualarını 
yönetti ve olağanüstü şeyler ger-
çekleşti. Dua ettiğimizde Kutsal 
Ruh bize birçok şekilde yardım 
eder. Bu derste açıklananları ince-
ledikçe, O’nun size yardım etmesi-
ne izin vermenin yollarını öğrene-
ceksiniz. 

Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

Ruh’un Sesini Dinleyin  

Ruh’un Hissettiklerini Hissedin 

Ruh’un Sizin Aracılığınızla Dua 
Etmesine İzin Verin 

Ruh’un Gücüyle Hareket Edin 
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Dua ettiğinizde Tanrı’yı dinlemek 
konusunu daha önce ele almıştık. 
Bizler dua edip Kutsal Kitap’ı okur-
ken bizlerle karşılıklı konuşan, Kut-
sal Ruh’tur. Bazen bizlere hayatı-
mızdaki, Tanrı’yı hoşnut etmeyen 
şeyleri gösterir. Bunları Tanrı’ya 
itiraf etmemize ve O’ndan bağışla-
ma dilememize yardım eder. Biz-
lere Tanrı'nın bizi bağışladığı konu-
sunda huzur ve güven verir. Kutsal 
Ruh’u dinler ve O’nun her gün bize 
yardım etmesine izin verirsek 
yaşamlarımız değişir. 

Romalılar 8:26-27 

“Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğü-
müzde bize yardım eder. Ne için 
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dua etmemiz gerektiğini bilmeliyiz, 
ama Ruh’un kendisi, sözle anlatıla-
maz iniltilerle bizim için aracılık 
eder. Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh’ 
un düşüncesinin ne olduğunu bilir. 
Çünkü Ruh, Tanrı’nın isteği uyarın-
ca kutsallar için aracılık eder.” 

Ruh Dua Etmemizi Yardım Eder 
Romalılar 8:26-27 

Bir sorunumuz:   
Kutsal Ruh’un yardımı 

Duasızlık: 
Bizleri dua etmeye teşvik eder 
İman azlığı:  
Bizlere iman verir 
İhtiyacın ne olduğunu bilmemek:  
Bizlere ne için dua etmemiz gerektiğini 
söyler 
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Tanrı'nın isteğini bilmemek:  
Bizler İçin Tanrı’nın isteğine göre dua eder 
Şeytansal muhalefet:   
Zafer verir 
Sözcüklerin yetersiz kalması:  
Bizim aracılığımızla dua eder 

Kutsal Ruh dua etmemize yardımcı 
olduğu için Tanrı’ya şükürler olsun! 
Bizim içimizde yaşamak, bizlere 
yeni bir doğa vermek, yol göster-
mek, Tanrı’ya tapınmamıza ve hiz-
met etmemize yardım etmek için 
gelmiştir. İsa şöyle dedi: 

Yuhanna 4:24 

“Tanrı ruhtur, O’na tapınanlar da 
ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.” 

Kutsal Ruh bize yol gösterdikçe, 
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Tanrı’nın Babamız olduğunu bilme-
nin sevincini yaşarız. 

Romalılar 8:14-17 

“Tanrı’nın Ruhu’yla yönetilenlerin 
hepsi Tanrı’nın oğullarıdır. Çünkü 
sizi yeniden korkuya götüren köle-
lik ruhunu almadınız, oğulluk ruhu-
nu aldınız. Bu ruhla, “Abba, Baba!” 
diye sesleniriz. Ruh’un kendisi, 
bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı’nın 
çocukları olduğumuza tanıklık 
eder. Eğer Tanrı’nın çocuklarıysak, 
aynı zamanda mirasçıyız. Mesih’le 
birlikte yüceltilmek üzere Mesih’le 
birlikte acı çekiyorsak, Tanrı’nın 
mirasçılarıyız, Mesih’le ortak 
mirasçılarız.” 
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Kutsal Ruh, Tanrı'nın sözünü anla-
mamıza yardım eder ve aklımıza, 
bize gereken gerçekleri getirir. 

Yuhanna 14:26 

“Baba’nın benim adımla göndere-
ceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her 
şeyi öğretecek, bütün söyledikleri-
mi size hatırlatacak.” 

Yeşaya 11:2 

“RAB’bin Ruhu, bilgelik ve anlayış 
ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB 
korkusu ruhu onun üzerinde ola-
cak.” 

Kutsal Ruh’un öğretisi ve yol gös-
terimi bize sık sık Kutsal Kitap ara-
cılığıyla gelir. Bu yüzden Tanrı 
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sözünü okurken onun üzerinde 
derin derin düşünün. Okuduğunuz 
bazı sözleri tekrarlayın. Sabahleyin 
bir vaat alın ve gün boyunca onu 
aklınızdan çıkarmayın. Tanrı sözü-
nün bir parçanız olmasına izin ve-
rin. Bundan sonra Kutsal Ruh size 
yol göstermek ve cesaret vermek 
istediğinde doğru sözleri aklınıza 
getirebilir ve onları içinde bulundu-
ğunuz durumlar için uygun kılabilir. 
İmanınızı geliştirmek için sözü kul-
lanacak, siz de dualarınıza daha 
büyük yanıtlar alacaksınız. 

RUH’UN HİSSETTİKLERİNİ 
HİSSEDİN 

Kayıp olanlarla ilgilenmek ve diğer 
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insanların duygularını kendinizinki-
ymiş gibi hissetmekten bahsettik. 
Bu hisler Tanrı'nın onlara olan sev-
gisinden kaynaklanır. Tanrı'nın, 
içimizdeki Ruhu insanları sever ve 
bizim de onları sevmemizi sağlar. 
O’na yaşamımızda ne kadar çok 
çalışma imkanı verirsek, O da bizi o 
kadar sevgiyle dolduracaktır. 

Romalılar 5:5 

“Bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla 
Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize 
dökülmüştür.” 

Kutsal Ruh’un büyük merhameti, 
bazen insanlar için dua ederken 
gözlerimizden yaşların boşalması-
na neden olur, ama diğer zamanlar-
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da Kutsal Ruh’un sevinci Tanrı’ya 
şükretmemizi sağlayacaktır. 

1.Selanikliler 5:16-18 

“Her zaman sevinin. Sürekli dua 
edin. Her durumda şükredin.” 

2.Selanikliler 1:3 

“Kardeşler, sizin için her zaman 
Tanrı’ya şükran borçluyuz.” 

Filipililer 1:3-5 

Sizi hatırladıkça Tanrım’a şükredi-
yorum. İlk günden şimdiye dek Müj-
denin yayılmasındaki işbirliğiniz-
den dolayı her durumda hepiniz 
için her zaman sevinçle dilekte 
bulunuyorum.” 
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Romalılar 12:15 

Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla 
ağlayın.” 

Duadaki tutumlar hakkında konuş-
muştuk. Kutsal Ruh’un bizde etkin 
olmasına izin vermeliyiz. Bu şekilde 
O’nun hissettiklerini – günaha karşı 
büyük nefret, yaptığımız her şeyde 
Tanrı’yı hoşnut etme özlemi, diğer 
insanların günahtan ve sonuçların-
dan özgür kılınmalarına yardım 
etmek duygusu, İsa’nın yeryüzüne 
gelip egemenliğini kurmasını arzu-
lamak, dualarımızda büyük bir iç-
tenlik, Baba’yla paydaşlıkta sevinç, 
O’nun dualarımızı yanıtlayacağı 
güvencesi, bize yapmamızı söyledi-
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ği her şeyi yapma arzusu – biz de 
hissedebiliriz. 

RUH’UN SİZİN ARACILIĞINIZLA 
DUA ETMESİNE İZİN VERİN 

Çoğu kez nasıl dua etmemiz gerek-
tiğini bilmeyiz. Birisinin gereksi-
nimlerinin neler olduğunu ya da 
çözümün ne olduğunu anlamayız. 
Tanrı’nın isteğinin ne olduğundan 
emin değilizdir. Belki de içimizde 
coşan Tanrı’nın sevgisini dışavura-
cak sözlere sahip değilizdir - ya da 
çekilen acı, içsel çatışmalar, korku-
lar ve ayrılık bizi yıpratır. Kutsal 
Ruh, ruhun bütün bu özlemlerini ve 
gereksinimlerini alıp, bunlar hak-
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kında Tanrı’yla kendisi konuşmayı 
teklif etmektedir. Bazen bunu, sizin 
bilmediğiniz başka bir dilde konuş-
manızı sağlayarak yapar. O’nun 
esiniyle, ruhunuzun en büyük öz-
lemlerini dile getirir ya da tapınır-
sınız. 

1.Korintliler 14:2 

“Bilmediği dilde konuşan, insanlar-
la değil, Tanrı’yla konuşur. Kimse 
onu anlamaz. O, ruhuyla sırlar 
söyler. 

Böylesi bir dua, ruhunuza olağan-
üstü bir huzur sağlar. Sorunun her 
yönünü ve çözümü anlamamız 
gerekmez – Ruh bunları kendi söz-
cükleriyle sunar ve en iyi olanı 
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ister. Tanrı'nın isteğine göre dua 
eder; bu da duanın yanıtlanacağı 
konusunda bize güvence verir. 

Bu tür duaya, “Ruh’un yönetiminde 
dua etmek” ya da “Dillerde konuş-
mak” adı verilir. Günümüzde mil-
yonlarca Mesih İnanlıları, Kutsal 
Ruh’un onlar aracılığıyla Kendi 
istediği dilde dua etmesine izin 
vermektedir. 

Bu ilk önce, Pentikost Günü’nde, 
İsa’nın 120 izleyicisine olmuştu. 
Ruh’la dolmuşlar ve hiç bilmedik-
leri dillerde Tanrı’ya şükretmeye 
başlamışlardı. Toplanan kalabalık-
ta, birçok ülkeden gelen insanlar, 
İnanlılar’ın hiç öğrenmemiş bu 
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değişik dillerde neler söylediğini 
anladılar. Tanrı'nın gerçekleştirmiş 
olduğu olağanüstü işlerden söz 
ediyorlardı! 

Elçilerin İşleri 2:4 

“İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la 
doldular, Ruh’un onları konuştur-
duğu başka dillerle konuşmaya 
başladılar.” 

Elçi Pavlus, yeni İnanlılar’ın, İnanlı 
işçilerin ve kurduğu kiliselerin 
gereksinimleri için duada aracılık 
ederken belli ki Ruh’un kendisi 
aracılığıyla dillerde dua etmesine 
izin veriyordu. (Bundan, “ruhuyla 
dua etmek” diye söz etmektedir). 
Ama bu onu kendi sözcükleriyle de 
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dua etmekten alıkoymadı. Ruh, her 
iki şekilde de dua etmemize yardım 
eder. 

1.Korintliler 14:14-15 

“Bilmediğim dilde dua edersem 
ruhum dua eder, ama zihnimin 
buna katkısı olmaz. Öyleyse ne 
yapmalıyım? Ruhumla da zihnimle 
de dua edeceğim.” 

RUH’UN GÜCÜYLE HAREKET 
EDİN 

Bu kurs boyunca, Tanrı’nın duaları-
mızı yanıtlamaya yardımcı olmak 
için bizi kullanması hakkında ko-
nuştuk. Kutsal Ruh’un bize talimat-
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lar vermesi için O’nu dinleriz, ama 
O’nun bize yapmamızı söylediği 
şeyi nasıl yapabiliriz? Bu, O’nun 
gücü aracılığıyla olur. 

Filipililer 2:13 

“Kendisini hoşnut edeni hem iste-
meniz hem de yapmanız için sizde 
etkin olan Tanrı’dır.” 

Ruh’un yönetiminde dua edip O’n-
dan yapmamızı istediği şeyi yap-
mamıza yardım etmesini diledikten 
sonra O’nun, işi bizim aracılığımızla 
yapacağına güvenebilir ve o işi 
yapabiliriz. O’ndan arkadaşlarımızı 
kurtarmasını isteriz; bize, onlara 
İsa’dan söz etmemizi ister. O’ndan 
bunu yapmak için bize yardım et-
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mesini isteriz ve O da yardım eder. 
Tanrı’nın dualarımızı yanıtladığını 
bilerek güvenle konuşup davrana-
biliriz. 

1.Yuhanna 5:14-15 

“Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, 
O’nun isteğine uygun ne dilersek 
bizi işitir. Her ne dilersek bizi işit-
tiğini bildiğimize göre, O’ndan 
dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.” 

Ruh’un bu gücü, sadece tanıklar 
olarak konuşmak için değil, aynı 
zamanda O’nun için yaşamak, O’ 
nun olmamızı istediği kişi olmamız 
içindir. Yaşamlarımız, Tanrı'nın 
sevgisi ve gücü hakkındaki söz-
lerimizden daha yüksek sesle 
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konuşurlar. 

Elçilerin İşleri 1:8 

“Kutsal Ruh üzerinize inince güç 
alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün 
Yahudiye ve Samiriye’de ve dünya-
nın dört bucağında benim tanık-
larım olacaksınız.” 

2.Timoteos 1:7 

“Tanrı bize korkaklık ruhu değil, 
güç, sevgi ve özdenetim ruhu 
vermiştir.” 

Galatyalılar 5:16 

“Kutsal Ruh’un yönetiminde 
yaşayın.” 
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Şimdi bu çalışmaları bitirirken, en 
önemli sınav, öğrendiklerinizi uy-
gulamaya koymanızdır. Tabii ki 
Şeytan, sizi engellemeye çalışacak-
tır. Şeytan, Tanrı’nın işine muhale-
fet eder ve sizin dua etmenizi iste-
mez. Ama Kutsal Ruh size yardım 
edecektir! Size Şeytan’a karşı zafer 
ve Tanrı’nın isteğini yapma gücünü 
verecektir. Tanrı sizi kutsasın ve 
dua ettikçe kendiniz ve başkaları 
için büyük ruhsal zaferler kazan-
makta kullansın. 

Efesliler 6:17-18 

“Kurtuluş miğferini ve Ruh’un kılı-
cını, yani Tanrı sözünü alın. Her 
türlü dua ve yalvarışla, her zaman 
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Ruh’un yönetiminde dua edin. Bu 
amaçla, bütün kutsallar için yalva-
rışta bulunarak tam bir adanmışlık-
la uyanık durun.” 

2.Korintliler 10:4-5 

“Savaşımızın silahları insansal si-
lahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal 
güce sahip silahlardır. Safsataları, 
Tanrı bilgisine karşı diklenen her 
engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak 
edip Mesih’e bağımlı kılıyoruz.” 

Yahuda 20 

“Ama siz, sevgili kardeşlerim, ken-
dinizi tümden kutsal olan imanı-
nızın temeli üzerinde geliştirin. 
Kutsal Ruh’un yönetiminde dua 
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edin. 

Dua Ettiğinizde adlı ders kitabını 
bitirdiniz. Derslerin gözlerinizi dua-
nın harikulade ayrıcalıklarına ve 
gücüne açtığını umuyorum. Öğren-
diklerinizi yaşamınızda uyguladık-
ça Tanrı’nın sizi bereketleyecektir. 

Şimdi, ÜNİTE İKİ’deki soruları yanıt-
lamaya hazırsınız.  

 



 

 

 

 

 

ÜNİTE 2 BİLGİNİZİ TEST EDİN 

 



 

 

 

1 Yuhanna 15:7’de bizlere ne 
yaparsak Tanrı’nın dualarımızı 
yanıtlayacağı yazılmıştır? 

a) Mesih’te kalırsak ve O’nun sözü 
bizde kalırsa. 
b) Kiliseye büyük miktarlarda para 
bağışlarsak. 
c) İyi ve temiz bir yaşam sürersek. 
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1 Yuhanna 15:7’de bizlere ne 
yaparsak Tanrı’nın dualarımızı 
yanıtlayacağı yazılmıştır? 

a) Mesih’te kalırsak ve O’nun sözü 
bizde kalırsa. 
b) Kiliseye büyük miktarlarda para 
bağışlarsak. 
c) İyi ve temiz bir yaşam sürersek. 
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2 Yakup 4:2-3 bizlere ne 
yaptığımızda dualarımızın 
yanıtlanmadığını söyler? 

a) Değersiz hizmetkârlar 
olduğumuzda. 
b) Uzun dualar etmediğimizde. 
c) Bencil bir motivasyonumuz 
olduğunda. 
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2 Yakup 4:2-3 bizlere ne 
yaptığımızda dualarımızın 
yanıtlanmadığını söyler? 

a) Değersiz hizmetkârlar 
olduğumuzda. 
b) Uzun dualar etmediğimizde. 
c) Bencil bir motivasyonumuz 
olduğunda.
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3 Matta 9:20-22’deki kadının 
şiddetli kanaması nasıl durdu? 

a) İyileştirilmek için yalvardığı için. 
b) İmanını yaşama geçirdiği için. 
c) Oruç tutup dua ettiği için. 
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3 Matta 9:20-22’deki kadının 
şiddetli kanaması nasıl durdu? 

a) İyileştirilmek için yalvardığı için. 
b) İmanını yaşama geçirdiği için. 
c) Oruç tutup dua ettiği için.
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4 Tanrı’nın vaatlerine 
güvenebiliriz, çünkü 

a) İsa’nın Kutsal Kitap’ta 
kaydedilen işleri, O’nun bütün 
ihtiyaçlarımız için olan ilgisini 
gösterir. 
b) Yaşamın her alanına uygundur. 
c) Bunlar çeke benzerler. 
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4 Tanrı’nın vaatlerine 
güvenebiliriz, çünkü 

a) İsa’nın Kutsal Kitap’ta 
kaydedilen işleri, O’nun bütün 
ihtiyaçlarımız için olan ilgisini 
gösterir. 
b) Yaşamın her alanına uygundur. 
c) Bunlar çeke benzerler. 
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5 İbrahim bir oğul vaadinin 
gerçekleşmesi için ne kadar 
bekledi? 

a) 10 yıl 
b) 25 yıl 
c) 100 yıl 
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5 İbrahim bir oğul vaadinin 
gerçekleşmesi için ne kadar 
bekledi? 

a) 10 yıl 
b) 25 yıl 
c) 100 yıl
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6 İbrahim’in yaşadıkları bize, 

a) doğal durumlara karşın Tanrı’nın 
vaatlerine inanmayı öğretir. 
b) Tanrı’nın vaatlerinin 
gerçekleşme olasılığı yüksekse 
inanmayı öğretir. 
c) Tanrı’nın vaatlerine sabrınız 
tükenene kadar inanmayı öğretir. 
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6 İbrahim’in yaşadıkları bize, 

a) doğal durumlara karşın Tanrı’nın 
vaatlerine inanmayı öğretir. 
b) Tanrı’nın vaatlerinin 
gerçekleşme olasılığı yüksekse 
inanmayı öğretir. 
c) Tanrı’nın vaatlerine sabrınız 
tükenene kadar inanmayı öğretir. 
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7 Merhamet, 

a) başka insanların acılarını 
hissetmek demektir. 
b) dünyanın çektiği acıları görmek 
demektir, 
 c) sessizlik içinde acı çekmek 
demektir. 
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7 Merhamet, 

a) başka insanların acılarını 
hissetmek demektir. 
b) dünyanın çektiği acıları görmek 
demektir, 
 c) sessizlik içinde acı çekmek 
demektir. 
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8 Duada aracılık etmek, 

a) şükran ve tapınmadır. 
b) kişinin kendisi için dua 
etmesidir, 
c) başkaları için dua etmektir. 
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8 Duada aracılık etmek, 

a) şükran ve tapınmadır. 
b) kişinin kendisi için dua 
etmesidir, 
c) başkaları için dua etmektir. 
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9 Kişinin ailesi için dua etmesi 
neden bu kadar çok önemlidir? 

a) Dua, bir çocuğun günah 
işlemesine ya da Tanrı’ya itaatsizlik 
etmesine son verecektir. 
b) Ailemiz için dua etmemiz On 
Buyruk’ta buyrulmuştur. 
c) Tanrı aileyi sever ve ailenin 
kendisine birlikte hizmet etmesini 
ister. 
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9 Kişinin ailesi için dua etmesi 
neden bu kadar çok önemlidir? 

a) Dua, bir çocuğun günah 
işlemesine ya da Tanrı’ya itaatsizlik 
etmesine son verecektir. 
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kendisine birlikte hizmet etmesini 
ister. 
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10 Kutsal Kitap bizi neden başka 
insanlar için dua etmeye teşvik 
eder? 

a) Başka insanlar için dua ederek, 
Tanrı’nm onlara olan ilgisini 
paylaşırız. 
b) Hasta ve günah işlemiş olan 
birçok insan vardır,  
c) Dua ettiğimiz zaman artık hiçbir 
fiziksel gereksinimimiz kalmaz. 
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10 Kutsal Kitap bizi neden başka 
insanlar için dua etmeye teşvik 
eder? 

a) Başka insanlar için dua ederek, 
Tanrı’nın onlara olan ilgisini 
paylaşırız. 
b) Hasta ve günah işlemiş olan 
birçok insan vardır,  
c) Dua ettiğimiz zaman artık hiçbir 
fiziksel gereksinimimiz kalmaz. 
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11 Nehemya, 

a) işi için dua etmeyen bir insan 
örneğidir. 
b) Tanrı tarafından kendi dualarını 
yanıtlamakta kullanılmıştı. 
c) hiçbir sonuç almadan ateşli bir 
şekilde dua etti. 
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11 Nehemya, 
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12 Luka 6:38’de Rab’bin bizlere, 

a) bizim başkalarına verdiğimiz gibi 
verdiği söylenmiştir. 
b) sadece gereksinimlerimizi 
karşılamaya yetecek kadar verdiği 
söylenmiştir. 
c) hayal edebileceğimizden 
fazlasını verdiği söylenmiştir. 
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12 Luka 6:38’de Rab’bin bizlere, 
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söylenmiştir. 
c) hayal edebileceğimizden 
fazlasını verdiği söylenmiştir. 
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13 Bir arkadaşımızla birlikte dua 
etmemiz önemlidir, çünkü 

a) iki ya da üç kişi bir araya 
geldiğinde İsa özel bir şekilde 
onların arasındadır. 
b) arkadaşlarımızla birbirimizi daha 
iyi tanımamıza yardım eder. 
c) Kutsal Kitap böyle yapmamızı 
buyurur. 
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13 Bir arkadaşımızla birlikte dua 
etmemiz önemlidir, çünkü 
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c) Kutsal Kitap böyle yapmamızı 
buyurur. 
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14 Ailemizle birlikte dua 
zamanımız olması önemlidir, 
çünkü 

a) bu, sorunların ortaya çıkmasını 
önleyecektir. 
b) Tanrı, ailelerin dualarını 
bireylerin dualarından daha büyük 
istekle dinler. 
c) dua, aileyi birbirine bağlayan 
bağları güçlendirir. 
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14 Ailemizle birlikte dua 
zamanımız olması önemlidir, 
çünkü 
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istekle dinler. 
c) dua, aileyi birbirine bağlayan 
bağları güçlendirir. 



 

 

254	

 

 

 

15 Küçük dua grupları 

a) sadece Amerika’da vardır. 
b) ilk kilisede yoktu. 
c) ilk kilisede çok yaygındı. 
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15 Küçük dua grupları 

a) sadece Amerika’da vardır. 
b) ilk kilisede yoktu. 
c) ilk kilisede çok yaygındı. 
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16 Bir kilisede ruhsal uyanış 
görmenin yolu, 

a) bunu planlamak için bir komite 
oluşturmaktır. 
b) kendi programınız üzerinde 
görüşmektir. 
c) bunun için dua etmektir. 



 

 

257	

 

 

 

16 Bir kilisede ruhsal uyanış 
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oluşturmaktır. 
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17 Kutsal Ruh’un dualarımızdaki 
işinin bir kısmı, 

a) bazen yaşamlarımızda Tanrı’yı 
hoşnut etmeyen şeylerin neler 
olduklarını göstermektir. 
b) dualarımızı Tanrı’nın anladığı bir 
dile çevirmektir. 
c) söylediklerimizi dikkatle 
dinlemektir. 
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18 Kutsal Ruh’un neler hissettiğini, 

a) diğer insanları daha çok severek 
hissedebiliriz. 
b) O’nun yaşamlarımızda istediği 
gibi çalışmasına izin vererek 
hissedebiliriz. 
c) başka insanlar için endişelerimiz 
hakkında konuşarak hissedebiliriz. 
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18 Kutsal Ruh’un neler hissettiğini, 
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19 Ruh’un yönetiminde dua etmek, 

a) Ruh’tan bütün sorunlarımızı 
Baba’ya götürmesini istemek 
demektir. 
b) Ruh’tan gelen dua dilini 
konuşmak demektir. 
c) Ruh’un size söylediklerini 
dikkatle dinlemek demektir. 
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19 Ruh’un yönetiminde dua etmek, 

a) Ruh’tan bütün sorunlarımızı 
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20 Ruh’un gücünü yaşamlarımızda 
uygulamaya geçirmek önemlidir, 
böylece, 

a) ne için dua edersek edelim onu 
elde edebiliriz. 
b) sorunsuz bir yaşam sürebiliriz. 
c) Rab’bin yapmamızı istediği 
şeyleri yapabiliriz. 
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20 Ruh’un gücünü yaşamlarımızda 
uygulamaya geçirmek önemlidir, 
böylece, 

a) ne için dua edersek edelim onu 
elde edebiliriz. 
b) sorunsuz bir yaşam sürebiliriz. 
c) Rab’bin yapmamızı istediği 
şeyleri yapabiliriz. 

Ünite 2 için istenilenlerin sonu.  

 



Son Bir Söz 

Bu kitap, dünyadaki hemen hemen 
herkesi rahatsız eden soru ve so-
runlara iyi yanıtlar sağlamak ama-
cıyla yazılmıştır. Kendi soru ve 
sorunlarınızı yanıtlamak ve sizin 
için en iyisi olacak yaşam biçimine 
kavuşasınız diye aşağıdaki önemli 
bilgileri bir daha gözden geçirme-
nizi saygıyla öneriz. 

1. Bir Kurtarıcı’ya ihtiyacınız var.  

Romalılar 3:23 
Çünkü herkes günah işledi ve 
Tanrı'nın yüceliğinden yoksun 
kaldı. 
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Hezekiel 18:20 
Ölecek olan günah işleyen kişidir. 
Oğul babasının suçundan sorumlu 
tutulamaz, baba da oğlunun 
suçundan sorumlu tutulamaz. 
Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi 
kötülüğünün karşılığını alacaktır. 

2. Siz kendi kendinizi kurtaramaz-
sınız.  

1.Timoteos 2:5 
Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insan-
lar arasında tek aracı vardır. O da 
insan olan ve kendisini herkes için 
fidye olarak sunmuş bulunan 
Mesih İsa'dır. 

Yuhanna 14:6 
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İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im” 
dedi. “Benim aracılığım olmadan 
Baba'ya kimse gelemez. 

3. Tanrı dünyadaki insanların kur-
tulmalarını istemektedir.  

Yuhanna 3:16–17 
“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok 
sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle 
ki, O'na iman edenlerin hiçbiri 
mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşa-
ma kavuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dün-
yayı yargılamak için göndermedi, 
dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun 
diye gönderdi. 

4. Tanrı, Kendisine iman edenlerin 
hepsini kurtarması için İsa’yı ha-
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yatını vermek üzere gönderdi.  

Galatyalılar 4:4–5  
Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa 
altında olanları özgürlüğe kavuş-
turmak için kadından doğan, Yasa 
altında doğan öz Oğlu'nu gönderdi. 
Öyle ki, bizler oğulluk hakkını 
alalım. 

1.Petrus 3:18 
Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya 
ulaştırmak amacıyla doğru kişi 
olarak doğru olmayanlar için gü-
nah sunusu olarak ilk ve son kez 
öldü. Bedence öldürüldü, ama 
ruhça diriltildi. 

5. Kutsal Kitap bizlere kurtuluş yo-
lunu gösterir ve bizlere İsa Mesih 
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İnanlısı'na yakışır yaşamında nasıl 
büyüyebileceğimizi öğretir.  

Yuhanna 15:5 
Ben asmayım, siz çubuklarsınız. 
Bende kalan ve benim kendisinde 
kaldığım kişi çok meyve verir. Ben-
siz hiçbir şey yapamazsınız. 

Yuhanna 10:10 
Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok 
etmek için gelir. Bense insanlar 
yaşama, bol yaşama sahip olsunlar 
diye geldim. 

2.Petrus 3:18 
Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarı-
cımız İsa Mesih'in lütfunda ve O'nu 
tanımakta ilerleyin. Şimdi ve son-



 

 

271	

suza dek O'na yücelik olsun! Amin.  

6. Sonsuzluğu nerede geçireceği-
nize kendiniz karar verirsiniz. 

Luka 13:15 
O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir 
haber getirdiler. Pilatus'un nasıl 
bazı Celileliler'i öldürüp kanlarını 
kendi kestikleri kurbanların kanına 
kattığını anlattılar. İsa onlara şöyle 
karşılık verdi: “Böyle acı çeken bu 
Celileliler'in, bütün öbür Celileliler' 
den daha günahlı olduğunu mu 
sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. 
Ama tövbe etmezseniz, hepiniz 
böyle mahvolacaksınız. Ya da, 
Şiloah'taki kule üzerlerine yıkılınca 
ölen o on sekiz kişinin, Yeruşalim' 
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de yaşayan öbür insanların hep-
sinden daha suçlu olduğunu mu 
sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. 
Ama tövbe etmezseniz, hepiniz 
böyle mahvolacaksınız.”   

Matta 10:32-33 
“İnsanların önünde beni açıkça 
kabul eden herkesi, ben de gökler-
deki Babam'ın önünde açıkça ka-
bul edeceğim. İnsanların önünde 
beni inkâr edeni, ben de göklerdeki 
Babam'ın önünde inkâr edece-
ğim.”  

Yuhanna 3:35-36 
Baba Oğul'u sever; her şeyi O'na 
teslim etmiştir. Oğul'a iman edenin 
sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un 
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sözünü dinlemeyen yaşamı görme-
yecektir. Tanrı'nın gazabı böylesi-
nin üzerinde kalır. 

 



 

KÜRESEL ÜNİVERSİTE KURS 
DİZİSİ  

TANRI'YA BAĞLILIĞIMIZI GÜÇLENDİRMEK 
Dua Ettiğinizde 
Kutsal Kitap'ı Nasıl İnceleyebiliriz?  
Kutsal Ruh Kimdir?  
Mesih İmanlıları Nasıl Tapınır?  

TANRI'YI ANLAMAMIZI GELİŞTİRMEK 
İsa Mesih'te Yeni Yaşam 
Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur Ve İncil 
Güvenilir mi? 
Yuhanna'nın Müjdesi  
İsa Mesih Kimdir?  
Neye İnanıyoruz?  

TANRI GİBİ OLMAMIZA YARDIM SAĞLAMAK 
Tanrı'nın Tasarımı - Sizin Seçiminiz  
Kutsal Kitap'a Göre Ahlak 
Evlilik ve Yuva  
Mesih İnanlısı Ve İçinde Yaşadığı Toplum  
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TANRI'YA HİZMET ETMEMİZİ 
YÖNLENDİRMEK 

Kilise 
Kiliseler Ne Yapar?  
Kişisel Müjdecilik  
Öğreti Hizmeti  
 



Türkçe Kutsal Kitab'ı 
Nereden Elde Edebilirim? 

Yeni Yaşam Yayınları  
Açıklamalı  Kutsal Kitap 
(NIV Study Bible notlarıyla) 

www.yyyayinlari.com 
 

Yeni Yaşam 
Açıklamalı  Kutsal Kitap 
(Life Publishers notalarıyla) 

www.yyyayinlari.com 
 

YouVersion  
Kutsal Kitap Uygulaması 

Hemen indirin (%100 bedava): 
https://www.bible.com/app 

 
Bu kitap 

Pınarbaşı Yayınları  işbirliğiyle 
bir Küresel Üniversite yayımıdır. 

 



Bu Kitabın Yazarı Hakkında 

Dr. J. Robert Ashcroft, Hıristiyan 
eğitimi alanında büyük katkılarda 
bulunmuştur. Üniversite eğitimini, 
eğitim dalında tamamlamış olan Dr. 
Ashcroft, yüksek eğitim konusunda 
mastır yapmış ve Southern Califor-
nia College’den de fahri doktorluk 
unvanını almıştır. Kendisi, Amerika 
Birleşik Devletlerindeki Evangel 
College, Central Bible College ve 
Berean College’de müdür olarak 
görev yapmıştır. 

Konferans ve seminerlerde konuş-
macı olarak iyi tanınan Dr. Ash-
croft, dünyanın birçok yerine ko-
nuşmacı olarak gitmiş ve 1970’li 
yılların sonlarında Belçika’nın 
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Brüksel Kenti’nde İngilizce konu-
şan bir cemaat olan Mesih İnanlıları 
Merkezi’nin vaizi olarak hizmet 
etmiştir. Bir kilise önderi olarak 
zengin birikimi, kendisini dua 
konusundaki bu kitabı yazmaya 
teşvik etmiştir. 



 

 

Bu kitap Apple şirketinin bedava sunu 
olan San Francisco Compact adlı 

yazıtipi ailesiyle hazırlanmıştır. Bu 
yeni font özellikle çok küçük harf 

boylarına küçük cep telefon 
ekranlarına uygun yüksek 

okunabilirliği sağlamak için 
yaratılmıştır. 

This book has been prepared using the 
San Francisco Compact font family, 
created and offered for free by the 

Apple corporation. It has been created 
specifically to provide high readability 
at very small point sizes on small cell 

phone screens. 

 



 

 

 

 

 

 


