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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. 
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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 



 

 

141	

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.’” 

 


