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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-
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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.” 
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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 
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“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 
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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. 

 


