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Önce Biraz 
Konuşalım 

 

 
Ders Kitabınızın Yazarından Birkaç Söz 
 
 Büyük olasılıkla bu kitabın arka kapağında, in-
sanların dua hakkında sordukları sorulardan bazıla-
rını okumuşsunuzdur. Lütfen şimdi orayı açıp bu 
sorulara bakın. Sizin bu kursu almanızın nedenleri 
bunların arasından hangileri? Bu kitabın yazarı, Dr. 
J. Robert Ashcroft, yanıtları bulmanıza yardım et-
mek istiyor. Kendisi şöyle diyor: 
 

Tanışmadık, ama sizin arkadaşınız olmak isti-
yorum. 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 
konuşalım. Bizler yol alırken Tanrı’nın bizimle 
yürümesi ve sizin de O’nunla konuşurken se-
vinçte ve yeni derinlikler keşfetmeniz için dua 
ediyorum. 
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Çalışma Kılavuzunuz 
 

Dua Ettiğinizde, yanınıza alıp zamanınız oldukça 
çalışabileceğiniz cep boyu bir kitaptır. Onu çalışmak 
için her gün biraz zaman ayırmaya çalışın. 

 
Her dersin başında hedefler verilmiş olduğunu 

göreceksiniz. Hedef sözcüğü bu kitapta çalışmala-
rınızdan ne beklemeniz gerektiğini bilmenize yar-
dımcı olmak için kullanılmıştır. Hedeflerinizin ne-
ler olduğunu bilirseniz daha iyi çalışabilirsiniz. 

 
Her dersin ilk iki sayfasını dikkatle çalışın. Bu, 

sizi daha sonra yapacağınız şeyler için hazırlar. 
Bundan sonra, dersi bölüm bölüm çalışın ve Yap-
manız İçin başlığı altındaki talimatları yerine ge-
tirin. Çalışma sorularının yanıtlarını çalışma kıla-
vuzunuza yazmak için kitapta yeterince yer yoksa, 
yanıtları defterinize yazın ki daha sonra dersi tek-
rar çalışırken onları kolayca bulabilesiniz. Eğer bu 
kursu bir grupla birlikte yapıyorsanız, grup önderi-
nizin talimatlarını yerine getirin. 

 
Çalışma Sorularını Nasıl Yanıtlayacaksınız? 
 

Bu çalışma kılavuzunda farklı türlerde çalışma 
soruları bulunmaktadır. Aşağıda bunların nasıl ya-
nıtlandırılacağına dair örnekler göreceksiniz. 

 
ÇOK SEÇENEKLİ soru, verilenlerden bir yanıt 

seçmenizi istemektedir. 
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Çok Seçenekli Soruya Örnek 
 

1  Haftada kaç gün vardır? 
a) 10 gün 
b) 7 gün 
c) 5 gün 
Doğru yanıt, b) 7 gündür. Çalışma kılavuzunuz-

da aşağıda gösterildiği şekilde b)yi daire içine alın. 

1  Haftada kaç gün vardır? 
a) 10 gün 
b) 7 gün 
c) 5 gün 

 

(Çok seçenekli soruların bazıları için, birden 
fazla doğru yanıt olabilir. Bu durumda, her doğru 
yanıtın önündeki harfi daire içine alacaksınız). 
 

DOĞRU MU, YANLIŞ MI? sorusu, verilen bir-
kaç cümleden hangisinin DOĞRU olduğunu bildir-
menizi istiyor. 
 

Doğru mu, Yanlış mı Sorusuna Örnek 
 

2 Aşağıdaki cümlelerden hangileri DOĞRU? 
a) Kutsal Kitap’ta toplam 120 kitap vardır. 
b) Kutsal Kitap’ta günümüzdeki inanlılar için 

bir mesaj vardır. 
c) Kutsal Kitap’ın bütün yazarları İbranice 

yazdılar. 
d) Kutsal Ruh, Kutsal Kitap yazarlarını esin-

lendirdi. 
 

b ve d cümleleri doğrudur. Yukarıda görüldüğü 
gibi bu harfleri daire içine alacaksınız. 
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EŞLEŞTİRME sorusu, isimle tanım ya da Kutsal 
Kitap’taki kısım isimleriyle yazarları gibi öğelerin 
eşleştirilmesini istemektedir. 
 

Eşleştirme Sorularına Örnek 
 

3 Yaptığı şeyi tanımlayan cümlenin önüne önderin 
isminin sayısını yazın. 
 

...1... a  Kendisine Sina Dağı’nda 1) Musa 
          Tanrı’nın Yasası verildi. 2) Yeşu 
 

...2... b  İsrailliler’i Ürdün Nehri’nin 
          diğer tarafına geçirdi. 
 

...2... c  Eriha’nın etrafında yürüdü. 
 

...1... d  Firavun’un sarayında yaşadı. 
 

a ve d cümleleri Musa’dan, b ve c cümleleri 
Yeşu’dan söz etmektedir. Yukarıda gördüğünüz 
gibi, a ve d’nin yanına 1, ve b ve c’nin yanına 2 
yazmanız gerekmektedir. 
 
Öğrenci Raporunuz 
 

Eğer bir sertifika almak için çalışıyorsanız, kita-
bın sonunda yer alan Öğrenci Raporu ve Yanıt Ka-
ğıtlarına ihtiyacınız olacaktır. Bu kursta iki ünite 
vardır. Öğrenci Raporu’nda her üniteyle ilgili so-
rular bulunmaktadır. İki ünitenin her biri için ay-
rıca bir de yanıt kağıdı bulunmaktadır. Öğrenci kı-
lavuzunuz ünite sorularını ne zaman yanıtlamanız 
gerektiğini ve hangi yanıt kağıdını ne zaman kul-
lanmanız gerektiğini size bildirecektir. 



Önce Biraz Konuşalım 9

Öğrenci raporunuzda yer alan, yanıt kağıtları-
nızı bulunduğunuz yerdeki ICI bürosuna gönderme 
konusundaki talimatları izleyin. Adres, öğrenci ra-
porunun ilk sayfasında bulunmaktadır. Bunu yap-
tığınızda, güzel bir sertifika kazanacaksınız. Ya da 
daha önce bu ünite hakkında başka bir kurs tamam-
layarak sertifika almışsanız bir mühür alacaksınız. 

 
Yazar Hakkında 
 

 Dr. J. Robert Ashcroft, Hıristiyan eğitimi ala-
nında büyük katkılarda bulunmuştur. Üniversite 
eğitimini, eğitim dalında tamamlamış olan Dr. 
Ashcroft, yüksek eğitim konusunda mastır yapmış 
ve Southern California College’den de fahri dok-
torluk unvanını almıştır. Kendisi, Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki Evangel College, Central Bible 
College ve Berean College’de müdür olarak görev 
yapmıştır. 
 Konferans ve seminerlerde konuşmacı olarak iyi 
tanınan Dr. Ashcroft, dünyanın birçok yerine ko-
nuşmacı olarak gitmiş ve 1970’li yılların sonla-
rında Belçika’nın Brüksel Kenti’nde İngilizce ko-
nuşan bir cemaat olan Hıristiyan Merkezi’nin vaizi 
olarak hizmet etmiştir. Bir kilise önderi olarak zen-
gin birikimi, kendisini dua konusundaki bu kitabı 
yazmaya teşvik etmiştir. 
 

 Şimdi 1.derse başlamaya hazırsınız. Tanrı ça-
lışmalarınızı bereketlesin! 
 



 

Ders 
 

1 
 

Dua 
Ettiğinizde 

Tanrı’yı 
Düşünün 

 

 
 

Kendi dualarınızdan birçoğu yanıtlanmazken, 
bazı insanların neden dualarına harikulade yanıtlar 
aldıklarını 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 hissedip diğer zamanlarda 
kendinizi boş duvarlarla konuşuyor hissettiğinizi? 
Belki birçok Hıristiyan, kendine bu soruları 
sormuştur. 

İsa’nın elçilerinin bile dua konusunda 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. “Rab… bize dua etmesini öğret.” 
 

Not: Yukarıda aktarılan ayetin (Luka 11:1) 
başındaki referans, bu ayetin Kutsal Kitap’taki 
yerini göstermektedir. Kitabın ismini, bölüm ya da 
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bölümlerin numarasını, ayet ya da ayetlerin 
numaralarını verir. 

 
 

İsa bu isteği sadece sözlerle değil, örneğiyle de 
yanıtladı. Elçilerine kullanabilecekleri bir dua 
öğretti ve onlara nasıl dua edeceklerini gösterdi. 
Tanrı, kendisiyle konuşmamızı ister. Hatta 
bizlere dua etme isteğini veren de O’dur. Dua 
hakkındaki bu dersleri çalışırken elçilerin isteği 
bizim de isteğimiz olsun. 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 

 
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır… 
 

● Dua ettiğinizde Tanrı hakkında düşünün. 
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● Tanrı’nın sizi sevmesinin ve sizin için en iyi 
olanı yapmak istemesinin verdiği güvenceyle 
dua edin. 

TANRI SİZE DUA ETMEYİ ÖĞRETECEKTİR 

 
Hedef 1. Dua ettiğimizde Tanrı’nın bizler için 

olan amacının ne olduğunu öğrenmek. 
 

Tanrı bizleri yarattığında, içimize kendisine 
yönelik bir istek koydu. Sorunlarımızı çözmek, 
bizleri korumak 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 
tapınmak, 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, hislerimizi O’nunla konuşabilecek ve 
kendisinin de bizimle konuşup bize yardımcı 
olabileceği biçimde yaratmıştır. Tanrı’yla bu 
iletişim olmadan, yaşam bütün değildir. 
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Tanrı bizleri dua aracılığıyla kendisine 

yaklaşmaya ve her neye ihtiyacımız 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 olduğu kitap olan Kutsal 
Kitap’ta bizleri 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: 
 

Yeremya 33:3. “Bana yakar da seni 
yanıtlayayım; bilmediğin büyük, akıl almaz 
şeyleri sana bildireyim.” 

 

 Kutsal Kitap’ın bizlere nasıl dua edeceğimiz 
konusunda söylediklerini inceleyip bunları 
uygulamaya koydukça, Tanrı’nın size 
öğreteceğinden emin olabilirsiniz. Bu kitaptaki 
her dersin başlığı size Kutsal Kitap’taki bir ilkeyi, 
dua ederken size yardımcı olacak basit bir kuralı 
bildirmektedir. Ders, bu kuralı yaşamınıza nasıl 
geçirebileceğiniz hakkındaki pratik önerilerle 
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doludur. Bu dersin ilkesi olan –dua ettiğinizde 
Tanrı’yı düşünmek– 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.’” 

 
 

Yapmanız İçin 
 
 

Yapmanız İçin başlıklı bölümlerde yer alan 
sorular ya da alıştırmalar, çalışmış olduğunuz 
konuları tekrar etmenize ya da bu konuları hayata 
geçirmenize yardım edecektir. Yanıtlarınızı 
defterinize yazmanız istendiğinde böyle yapın. 
Eğer gerekiyorsa, bu çalışma kılavuzunun 
başındaki, Çalışma Sorularını Nasıl 
Yanıtlayacaksınız bölümünü yeniden okuyun. 
 

1 Luka 11:1 ve Yeremya 33:3’ü beşer kez 
okuyun. Kitabı çalışırken bu ayetleri nasıl 
kullanmayı planlıyorsunuz? 
 

2 Bu kursun başında yer alan İçindekiler 
bölümüne bakın. Bir kurşun kalemle, dua ederken 
zaten yaptığınız şeylerin yanına (*) işareti koyun. 
Daha çok yapmayı istediklerinizin yanına ise (+) 
işareti koyun. 
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3 Bu ders sizlere, dua ettiğinizde, 
a) Tanrı’yı, O’nun kim olduğunu, sizin için neler 

yapmış olduğunu ve sizin ne yapmanızı istediği 
konusunda düşünmeniz gerektiğini öğretmektedir. 

b) Kendinizi – kendi sorunlarınızı, Tanrı’nın sizin 
için ne yapmasını istediğinizi öğretmektedir. 

 

Yanıtlarınızı, dersin sonunda yer alan, 
Yanıtlarınızı Kontrol Edin başlığı altındaki 
yanıtlarla karşılaştırın. 

TANRI İYİDİR 
 
Hedef 2. Tanrı’ya dua konusunda 

yaklaşımımızın nasıl olması 
gerektiğini tanımlamak. 

 

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 bu, tapınmanın temel bir parçasıdır. 
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 mutlu ve 
sağlıklı kılmak, iyi ve yararlı yaşamlar sürmemize 
yardım etmek ister. Tanrı’nın ne kadar iyi 
olduğunu düşünmek, bizleri Mezmur yazarının şu 
ilahisine katılmaya yöneltir: 
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Mezmur 100 
 

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

 

2  O’na neşeyle kulluk edin, sevinç 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 sonsuzdur 
 Sadakati kuşaklar boyunca sürer. 
 

 
 

 
 

Yapmanız İçin 
 

 

4 Mezmur 100’ü beş kez okuyun. Bundan sonra 
yanıtları belirtilen ayetlerde bularak soruları 
yanıtlayın. 
 

a Rab’be kim ilahi söylemelidir? (1.ayet) 
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 …...…………………………………………… 
b Tanrı’nın önüne nasıl çıkmalıyız? (2. ayet) 
 ...……………………………………………… 
c Neyi her zaman hatırlamalıyız? (3. ayet) 
 ...………………………………………………  
d Tanrı’nın huzuruna nasıl bir tutumla 

çıkmalıyız? (4. ayet) 
 ...……………………………………………… 
e Tanrı hakkında doğru olan şey nedir? (5. ayet) 
 ...……………………………………………… 

TANRI SİZİ SEVİYOR 
 

Hedef 3. Tanrı’nın bize olan sevgisinin, 
günahlarımızın bağışlanması için, 
Rabbimiz’i sağlayışta bulunmaya 
yönelttiğini bildirmek. 

 

Tanrı sizleri ve beni seviyor. Sevgi O’nun 
doğasında vardır. Baba Tanrı, Oğlu İsa Mesih’i 
dünyaya 1) bizlere kendi sevgisini bildirmesi, 2) bu 
sevgiyi yaşamı ve bizler için 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 mahvolmasın, hepsi 
sonsuz yaşama kavuşsun.” 
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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 bizleri yaptıklarımızdan ötürü 
yargılaması gerekir. Ne yazık ki, hepimiz yanlış 
şeyler yaptık ve kendimizi 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 

yaşama sahip olsunlar diye geldim.” 
 
 Dua ederken Tanrı’nın bizi ne kadar çok 
sevdiğini düşünürsek, O’nu hoşnut etmek isteriz. 
Yaptığımız yanlışlardan ötürü üzülürüz ve O’ndan 
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bizi bağışlayıp doğru olanı yapmamıza yardım 
etmesini isteriz. 
 

 1.Yuhanna 1:9. “Ama günahlarımızı itiraf 
edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, 
günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten 
arındıracaktır.” 

 
 

Yapmanız İçin 
 

 
5 Yuhanna 3:16, Tanrı’nın bizi sevdiğinden emin 
olabileceğinizi nasıl öğretir? 
a) Çünkü içinizde O’nun sizi sevdiğine dair bir his 

vardır. 
b) Çünkü sizin yaşayabilmeniz için biricik Oğlu’nu 

vermiştir. 
c) Çünkü diğer insanlar Tanrı’nın herkesi sevdiğini 

söylemektedir. 
 
6 1.Yuhanna 1:9, ne yaparsak günahlarımızın 
bağışlandığını söyler? 
a) Doğru olanı yapmaya çalışırsak. 
b) Günahlarımızı bir papaza anlatırsak. 
c) Günahlarımızı Tanrı’ya itiraf edersek. 

 
TANRI BİZİM BABAMIZ’DIR 
 

Hedef 4. Tanrı’nın Babamız olmasının ne 
anlama geldiğini tanımlamak. 
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İsa’yı Kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde, 
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 kendisinin her zaman 
yaptığı gibi, Tanrı’ya Baba diye hitap etmemizi 
öğretir. Evrenin Yaratıcısı’na Baba diye hitap 
edebilmenin ne demek olduğu üzerinde düşünün! 
İstediğimiz zaman O’na yaklaşıp cennetteki 
Babamız’dan her neye ihtiyacımız varsa 
isteyebiliriz. İsa bizlere Baba’nın bizleri 
sevdiğini ve bizlere ihtiyacımız olan şeyleri 
vermek istediğini söyler. 

 
 Yuhanna 16:27. “Baba’nın kendisi sizi 

seviyor.” 
 

 Matta 6:25-26. “Bu nedenle size şunu söy-
lüyorum: ‘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 
doyurur. Size onlardan çok daha değerli değil 
misiniz?” 

 

 Matta 7:11. “Sizler kötü yürekli olduğunuz 
halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi 
biliyorsanız, göklerdeki Babanız’ın, kendisinden 
dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok 
daha kesin değil mi?” 
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Luka 11:9. “Ben size şunu söyleyeyim: Dileyin, 
size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, 
size açılacaktır.” 
 

 Bize düşen sadece Tanrı’dan ihtiyacımız olan 
şeyi istemektir. Bu, duanın önemli bir kısmıdır. 
Rabbimiz duamızı yanıtlayacağına söz vermiştir. 
Tanrı için zor bir şey istediğimizi düşünerek 
korkmanıza gerek yoktur. Tanrı her şeyi yapabilir! 
Bu yüzden, Tanrı’nın Babamız olduğunu bilerek, 
dua ederek O’ndan isteriz. 

DİLEYİN, SİZE VERİLECEKTİR. 
Luka 11:9 

SİZİN GEREKSİNİMİNİZ  TANRI’NIN YETERLİLİĞİ 
İÇİN    
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 
 

 
 

Yapmanız İçin 
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7 İsa Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul ettiniz mi? 
Eğer ettiyseniz Tanrı’ya Babanız olduğu için 
teşekkür edin. Eğer etmediyseniz şimdi şu duayı 
etmek ister misiniz? Tanrım, benim Babam olmanı 
istiyorum. Beni kurtarmak için Oğlu’nu 
gönderdiğinden ötürü sana teşekkür ediyorum. 
Lütfen yaptığım bütün yanlış şeylerden ötürü beni 
bağışla ve doğru olanı yapmama yardım et! 
 

8 Matta 6:25-26’yı beş kez okuyun ve bu iki ayeti 
ezberleyin. 
 

9 Bir dua defteri tutmaya başlayın. İlk önce 
Tanrı’nın sizin için neler yapabileceğini gözden 
geçirmek için, “DİLEYİN, SİZE VERİLECEKTİR” 
listesini okuyun. Sonra defterinize bu ihtiyaçlardan 
herhangi birini ya da Babanız’ın karşılamasını 
istediğiniz 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 yardım edecektir. 
 

TANRI HER ŞEYİ YAPABİLİR 
 

Hedef 5. Tanrı’nın gereksinimlerinizi 
karşılama konusundaki sonsuz gücünü 
tanımlamak. 

 

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

Tanrı bizleri, bizim kendimizi anladığımızdan 
çok daha iyi anlar ve bizim için en iyisinin ne 
olduğunu bilir. Duayla Tanrı’ya yaklaşıp O’ndan 
bize yol göstermesini istersek, O’nun sonsuz 
bilgeliğine, iyiliğine ve sevgisine güvenebiliriz. 
Tanrı yarattığı her şey iyidir. O’nun bizimle 
ilgileneceğini bilerek yaşamlarımızı O’na sevinç 
içinde teslim edebiliriz. 
 
         Varlığı 
         Bilgeliği  
        Tanrı’nın şu     Bilgisi 
 özellikleri sonsuzdur    İyiliği 
         Gücü 
          Sevgisi 
  
 

Tanrı’nın gücü sonsuzdur – evreni yaratmıştır ve 
onun devam etmesini sağlar. Doğa kanunları sadece 
Tanrı’nın dünya için belirlemiş olduğu kalıplardır; 
Tanrı bunlarla sınırlı değildir. Kendi amaçlarına 
uygun olduğu zamanlarda bunları hızlandırıp 
yavaşlatabilir. Buyruğuyla 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. Sorunlarımızın hiçbir zaman 
Tanrı için fazlasıyla büyük olduğunu düşünerek 
korkmamalıyız! 
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 Matta 19:26. “Tanrı için her şey mümkündür.” 
 
 
 

Yapmanız İçin 
 

 
10 Şu büyük gerçekleri tekrarlayın: 
 Tanrı iyidir ve dualarımı yanıtlamak istiyor. 
 Tanrı güçlüdür; şimdi bana yardım 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 istemektedir. 
 Tanrı beni seviyor; ben de O’nu seviyorum. 
 

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

 

Yanıtlarınızı Kontrol Edin 
 

Çalışma soruları normal sıralamayla 
verilmemiştir. Bu, bir sonraki sorunun yanıtını 
önceden görmemeniz için yapılmıştır. Size 
gereken yanıtı arayın ve sonraki yanıtlara 
bakmamaya çalışın. 
 

6 c) Günahlarımızı Tanrı’ya itiraf edersek. 
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1 Sizin yanıtınız benimkinden farklı olabilir. Ben 
olsam her derse başlarken Luka 1:1’i okuyarak dua 
eder ve Tanrı’nın Yeremya 33:3’teki vaadini 
kendime hatırlatırım. 
 

7 Kendi yanıtınız. İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul 
etmiş olduğunuzu umut ediyorum. Bu konuda daha 
çok bilgi edinmeye ihtiyacınız varsa, yanıt 
kağıdınızı yolladığınızda ICI eğitmeninize danışın. 
 

2 Kendi yanıtınız. 
 

8 Bu ayetler, dua ederken neyin en önemli olduğunu 
hatırlamanıza yardımcı olacaktır. 
 

3 a) Tanrı’yı, O’nun kim olduğunu, sizin için neler 
yapmış olduğunu ve sizin ne yapmanızı istediği 
konusunda düşünmeniz gerektiğini öğretmektedir. 
 

9 Kendi yanıtlarınız. ICI eğitmeniniz, Tanrı’nın 
bütün ihtiyaçlarınızı karşılaması için dua ediyor 
olacaktır. 
 

4 a  Bütün dünya 
 

   b  Sevinç ve mutlu şarkılarla 
c Rab Tanrı’dır, bizi O yarattı. Bizler O’nun 

halkı ve sürüsü olarak O’na aitiz. 
  

d Şükran ve övgüyle 
 

e Rab iyidir, sevgisi sonsuzdur, sadakati 
sonsuza dek sürer. 

 

10 Büyük olasılıkla Tanrı’ya daha çok güven 
duymak ve dua ederek O’nunla konuşmak için 
daha büyük bir arzu duyuyorsunuz. 
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5 b) Çünkü sizin yaşayabilmeniz için biricik 
Oğlu’nu vermiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ders 
 

2 
 

Dua 
Ettiğinizde 

Tanrı’nın Önüne
Doğru Şekilde

Çıkın 
 
 
 
 

 
Hiç çocukların oynarken kavga ettiklerini 

duydunuz mu? 
“Onu bana ver, şimdi!” 
“Neden?” 
“Çünkü onu istiyorum.” 
Ve böylece tartışmaya devam ederler. Birisinden 

arzuladıkları bir şey isterken, karşılarındakiyle nasıl 
konuşacaklarını henüz öğrenememişlerdir. 

Bazı insanlar dua ettiklerinde bu çocuklar gibi 
davranırlar. Ama biz dua ettiğimizde, Tanrı’nın 
bizi işittiğini bilerek, O’na 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 verecektir. 
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Bu derste şunları inceleyeceksiniz… 
 

Doğru Dua Biçimi Nedir? 
Dua Ederken Nasıl Bir Tutum Takınmalıyız? 
Nerede? 
Hangi Konumda? 
Hangi Kalıpta? 

 
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır… 
 

● Tanrı’ya doğru şekilde ve doğru tutumlarla 
yaklaşmak. 
● Kutsal Kitap’ın nasıl, ne zaman ve nerede dua 
edilmesi gerektiği konusundaki kalıplarını izlemek. 

 
DOĞRU DUA BİÇİMİ NEDİR? 
 

Hedef 1. Tanrı’ya Oğlu İsa aracılığıyla 
yaklaşmanın önemini açıklamak. 
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Bazı insanlar, “Nasıl dua ettiğimiz gerçekten 
önemli mi?” diye sorarlar. “Bütün dinler Tanrı’ya 
götürmüyor mu?” İsa şöyle dedi: 
 

 Yuhanna 14:6. “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. 
Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse ge-
lemez.” 

 

 Böylece Tanrı’ya İsa aracılığıyla, O’nun bizim 
için yapmış olduğu işi temel alarak yaklaşırız. 
İsa’nın ismiyle, O’nun vaatlerini sunarak, cennetin 
bankasından para çeker gibi dua ederiz. 
Hesabımızdaki para hiç bitmez. İsa Mesih, vaadi 
yerine getirmek için ve bizleri hesaptan çekmeye 
yeterli kişiler olarak tanımaya hazır biçimde orada 
hazır bulunmaktadır. İsa, kendisine inananlara 
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 girmeye 
cesaretimiz vardır.” 

 

 İbraniler 4:14-16. “Tanrı Oğlu İsa gökleri aşan 
büyük başkâhinimiz olduğu için açıkça 
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 



Dua Ettiğinizde 30 

yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde 
merhamet görelim ve lütuf bulalım.” 

 
 

Yapmanız İçin 
 

 

1 Üzerinde düşünülecek bir konu. Dualarınızda, 
“İsa’nın adıyla” derken aşağıdakilerden hangisini 
demek istiyorsunuz? 
a Kendi iyiliğimden ötürü değil, İsa’nın beni Tan-

rı’nın çocuğu yaptığı için bu ifadeyi 
kullanıyorum.  

b Aslında bu sözlerin ne anlama geldiğini bilmi-
yorum, sadece alışkanlıktan söylüyorum. 

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

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

e Bu, İsa’nın isteyebileceği bir şeydir. O’nun 
davasını ileri götürecek ve O’nu hoşnut 
edecektir, bu yüzden O’nun uğruna, O’nun 
adıyla istiyorum. 

f Bu sözler, dualarımızın işitilmesini sağlaması 
gereken sihirli bir formül gibidir. 

g Başkâhin’im İsa, lütfen Baba’ya rica et, çünkü 
bu senin adında. 

h Bu şekilde dua ediyorum, çünkü İsa bize böyle 
dua etmemizi söylemiştir. Sözlerin ne anlama 
geldiğini gerçekten de bilmiyorum. 

 

2 İbraniler 10:19, neden ötürü Tanrı’ya yaklaşma 
özgürlüğüne sahip olduğumuzu söyler? 

a) İsa’nın ölümünden ötürü. 
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b) Gösterdiğimiz içten tövbeden ötürü. 
c) Kutsalların dualarından ötürü. 

DUA EDERKEN NASIL BİR TUTUM  
TAKINMALIYIZ? 
 
Hedef 2. Tanrı’ya yaklaşırken takınmamız 

gereken doğru tutumların neler 
olduğunu tanımlamak. 

 
Saygı, Sevinç, Minnettarlık, Güven 
 

 Tanrı’nın kim olduğu, O’nun iyiliğini, sevgisini 
ve gücünü düşünmek, O’na doğru tutumlarla 
yaklaşmamızı kolaylaştırır. Rabbimiz ve 
Yaratıcımız’a saygı ve teslimiyet içinde, bize 
söylediği her şeyi yapmaya hazır olarak; sevinç, 
minnettarlık ve güvenle yaklaşırız. Tanrı bizi 
sevdiği, bize ihtiyacımız olan şeyleri vermeyi vaat 
ettiği için, bizi işitip dualarımızı yanıtlayacağını 
biliyoruz. İsa bizlere dua hakkında şöyle dedi: 
 

 Luka 11:9. “Dileyin, size verilecek; arayın 
bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.” 
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Gerçekten dua edip Tanrı’nın bizimle 
konuştuğunu işittiğimizde, bu deneyimden, 
Tanrı’nın bizi işittiğini ve duayı yanıtladığını 
öğreniriz. Bu, bizim imanımızı güçlendirir. Bazen 
sabırla beklememiz gerekir, ama vereceği yanıt 
için Tanrı’ya güvenebilir ve teşekkür edebiliriz. 
 Tanrı’nın kimseyi kayırmadığını da 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 anlıyo-
rum.” 

 
Alçakgönüllülük ve Tövbe 
 

 İsa bir keresinde, dua konusundaki doğru ve 
yanlış tutumlara örnek vermek için iki adam 
hakkındaki şu hikâyeyi anlattı: 
 
 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 
görevlisine benzemediğim için sana 
şükrederim. Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün 
kazancımın ondalığını veriyorum’ Vergi 
görevlisi ise uzakta durdu, gözlerini göğe 
kaldırmak bile istemiyordu, ancak göğsünü 
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döverek, ‘Tanrım, ben günahkâra merhamet et’ 
diyordu. Size şunu söyleyeyim, Ferisi değil, 
bu adam aklanmış olarak evine döndü. Çünkü 
kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini 
alçaltan 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), bağışlanma ve Tanrı’nın bereketlerini 
almamız için kapıyı açar. Alçakgönüllülük gururun 
tam tersidir. Vergi görevlisi, günahkâr olduğunu 
biliyordu ve bunu kabul etmişti. Tanrı’nın 
bereketlerini hak etmediğini biliyordu 
(hiçbirimiz hak etmiyoruz!), ama Tanrı’ya, 
merhamet isteyerek yaklaştı. Tanrı da onu 
bağışladı. 
 
Başka İnsanları Bağışlamak ve Sevmek 
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 Nefret, içerleme ve bize karşı yanlış yapanları 
bağışlamayı reddetmek, duada Tanrı’yla aramızdaki 
kapıyı kapatacaktır. İsa şöyle dedi: 
 

 Matta 6:14-15. “Başkalarının suçlarını 
bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin 
suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının 
suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin 
suçlarınızı bağışlamaz.” 

 

 Eğer biz başka birisine yanlış bir şey yapmışsak, 
İsa durumu düzeltmemiz ve Tanrı’dan bağışlanmayı 
dilememiz gerektiğini öğretir. Evimizde, 
işyerimizde ya da her nerede olursak olalım, diğer 
insanlara sevgiyle ve nezaketle davranmaya dikkat 
etmeliyiz. Sert tutumlar duayı engeller. 
 

 Matta 5:23-24. “Bu yüzden, sunakta adak 
sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti 
olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın 
önünde bırak, git önce kardeşinle barış; sonra 
gelip adağını sun.” 

 

 Genç bir Perulu öğretmen olan Estella, Tanrı’nın 
kendisini Kutsal Ruh’la doldurması için dua 
ediyordu. 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 doldurdu. Tanrı, duasını yanıtlayıp O’nu 
Ruhu’yla doldururken o da Tanrı’ya şükretti. 
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İçtenlik ve Gerçeklik 
 

 Dua ederken söylediğiniz sözcükleri 
yüreğinizden gelerek söyleyin. Sık sık, ne 
söylediğimizi düşünmeden dua ederiz. İsa bu 
konuda pek çok şey söylemiştir. 
 

 

Yapmanız İçin 
 

 
3 Aşağıda birkaç değişik tutum listelenmiştir. Dua 
ettiğinizde sahip olmayı istediğiniz her tutumun 
altını çizin. 
 
Sevinçli olmak  İçtenlik  Gurur  
Dinlemek   Gerçeklik Övgü 
Minnettarlık   Tövbe   Sevgi 
Bağışlama   Güven  Alçakgönüllülük 
Tapınma    İtaat   Saygı 

 
NEREDE? 
 

 İlk önce, Tanrı’nın her yerde olduğunu 
hatırlayın; bu yüzden her nerede olursak olalım, 
Tanrı bizi işitecek ve yanıtlayacaktır. Ancak Kutsal 
Kitap’ta, dua etmek için özel yerler olduğunu 
öğreniyoruz. Tanrı’nın Yeruşalim’deki tapınağı 
gibi, kiliselerimiz de Tanrı’nın O’nunla bir arada 
olmak için gittiğimiz evi olarak Tanrı’ya 
adanmıştır. 
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 Markos 11:17. “‘Evime, bütün ulusların dua evi 
denecek’ diye yazılmamış mı?” 

 

 İsa insanlara dua edilecek yerin, takınılacak 
tutum kadar önemli olmadığını bildirdi. Ancak, 
evlerimizde özel olarak dua etmemiz gerektiğini 
söyledi. Kendi kendimize 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 

odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan 
Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı 
gören Babanız sizi ödüllendirecektir.” 

 
 Tanrı Kutsal Kitap’ta bizlere başkalarıyla birlikte 
de dua etmemiz gerektiğini söyler. Bunu, sizin dua 
ortağınız olmaya razı olan bir arkadaşınızla 
yapabilirsiniz. Mümkünse ailenizle birlikte dua 
etmelisiniz. Birçok yerde, dua grupları insanların 
evlerinde ya da başka rahat yerlerde bir araya 
gelirler. Elçilerin İşleri Kitabı’nda böyle bir grubu 
–nehrin kenarında toplanan bir kadınlar grubunu– 
görüyoruz. Tabii ki, Tanrı’nın evinde diğer 
inanlılarla bir araya geldiğinizde onlarla birlikte 
dua etmek için özel bir fırsatınız olur. 
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       Yalnız 
       Bir arkadaşla 
   Dua   Ailenizle 
       Bir dua grubuyla 
       Kiliseyle 
       Her neredeyseniz 
 
 
 

Yapmanız İçin 
 
 

4 Dua edebileceğiniz altı yer ya da durumu 
okudunuz. Listeyi defterinize yazın ve her 
durumun özel yararını anlatın. Dua etmek için 
bütün fırsatlarınızı kullanarak bütün bu yararları 
elde ediyor musunuz? 

 
HANGİ KONUMDA? 
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Hedef 3. Kutsal Kitap’ın, dua ederken alınacak 
fiziksel konumlar hakkında neler 
söylediğini tanımlamak. 

 
 Kutsal Kitap’ta, insanların saygılarını göstermek 
için dua ederken ayağa kalktıklarını görüyoruz. 
Bazen saygılarını, teslimiyetlerini ve buyruklarına 
itaat etmeye isteklerini göstermek için bir kralın 
önünde olduğu gibi, diz çöktüler. Mezmur yazarı 
geceleyin yatağında dua ettiğini söyler. Kutsal 
Kitap’ta, Davut’un “Rab’bin önünde oturduğunu” 
ve Pentikost Günü, Kutsal Ruh kendilerini 
doldurduğunda 120 inanlının oturduğunu 
okuyoruz. 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. 
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 Bazıları, dikkatlerini dağıtmamak için dua 
ederken gözlerini kapatırlar. Bazıları da İsa gibi 
gözlerini göğe çevirerek dua ederler. Bazen 
başımızı öne eğer, ellerimizi birbirine 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 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.” 

 Mezmur 134:2. “Ellerinizi Kutsal Yer’e doğru 
kaldırıp RAB’be övgüler sunun!” 

 
 
 

Yapmanız İçin 
 
 

5 Kutsal Kitap’taki örnekler, dua ettiğimizde 
a) diz çöküp başımızı öne eğmemiz gerektiğini 

gösteriyor. 
b) herhangi bir konumda olabileceğimizi 

gösteriyor. 
c) gözlerimizi kapamamız gerektiğini gösteriyor. 

 
HANGİ KALIPTA? 
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Hedef 4. Rab’bin duasını imanda büyümede bir 
kalıp olarak kullanmak. 

 

 İsa bizlere dua hakkında harikulade öğretilerin 
yanı sıra, en iyi kalıbı da vermiştir. Bizler bu kalıba, 
“Rab’bin 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 senindir! Amin.’” 
 

 Bu şekilde, duamıza Tanrı’nın kim olduğunu 
kabul eden ve O’nun yeryüzündeki kusursuz 
egemenliğini 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 hakkında konuşmaya 
güven içinde geliriz. Saygılı bir şekilde, O’nun 
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adının onurlandırılması –bizler ve diğerlerinin 
O’nu onurlandırmamız– için dua ederek O’na 
yaklaşırız. 
 

 Her durumda dua etmemiz gereken en önemli 
konulardan biri, Tanrı’nın isteğinin gerçekleşmesi, 
Tanrı’nın kendisinin, en iyi olduğunu bildiği şeyi 
yapmasıdır. Tanrı bizlere ne için dua etmemiz 
gerektiğini, kendisinin ne yapmak istediğini 
bildirecektir. Ailemiz, ulusumuz, Rab İsa Mesih’in 
kilisesi ve en iyi şeyler için O’nun isteğine göre 
dua ederken 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 gereksinimlerimizi verir – Tanrı bizlere 
bunları kendisinden istememizi söyler. 
 Tanrı’ya, yaptığımız hataları bağışlaması için 
dua etmeliyiz. Buna, bir insana karşı hissettiğimiz 
kötü hisler de dahildir. Bu aynı zamanda, yanlış 
olan şeyleri yapmayı bırakmamız anlamına da gelir. 
Tanrı’dan hatalarımız ve başarısızlıklarımızdan 
ötürü bizi bağışlamasını istemenin yanı sıra, doğru 
olanı yapmamız için de bize yardım etmesini 
isteriz. 
 Tanrı’ya bize yol göstermesi, yardım etmesi ve 
kendimizi ayartılmaya teslim etmemize izin 
vermemesi için dua ederiz. Ayartıcı, Kötü Olan, 
Tanrı’nın ve canlarımızın düşmanı olan Şeytan’ın 
gücünden korunmamız için de dua ederiz. Buna, 
kuşkular, korkular, yanlış tutumlar, hastalık, moral 
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bozukluğu, Tanrı’nın isteğini yapmaktan alıkoyan 
her şeyden 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’nundur, 
Amin! 
 
 

 

Yapmanız İçin 
 

 

6 “Rab’bin Duası”nı satır satır okuyun. Her 
satırın anlamı üzerinde düşünün ve Tanrı’yla bu 
sözlerin size nasıl uyduğu konusunda konuşun. 
 

7 Şimdi her satırı kalıbınız olarak kullanarak dua 
edin. “Göklerdeki Babam, bugün yaptığım her 
şeyde senin adını onurlandırmama yardım et! 
Senin isteğini izlememe ve günlük gereksinimlerim 
için sana güvenmeme yardım et!” diye 
başlayabilirsiniz. 
 

8 Eğer Rab’bin Duası’nı henüz 
ezberlememişseniz, şimdi onu öğrenin. Eğer kilise 
topluluğunuz bu duayı birlikte ediyorsa, onlarla 
birlikte dua edebilmek için onların kullandığı 
çeviriyi ezberleyin. 
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin 
 

4 Kendi yanıtınız. Her türlü değişik durumda dua 
etmeyi öğrenmek, göksel Babamız’la olan 
ilişkinizin daha güçlü şekilde gelişmesini 
sağlayacaktır. 
 

1 a, c, d ve g yanıtlarının hepsi iyi yanıtlardır. 
İsa’nın adıyla dua ettiğinizde bunları düşünün. Sık 
sık b, f ya da h yanıtlarını verebiliriz. Tabii ki, f 
yanıtı tamamen yanlıştır. 
 

5 b) Herhangi bir konumda olabileceğimizi 
gösteriyor. 
 

2 a) İsa’nın ölümünden ötürü. 
 

6-8 Umarım bunları yapmak sizin için bir bereket 
olmuştur. 
 

3 kendi yanıtınız. Gururlanmak, uzak durmanız 
gereken tek tutumdur. Bu derslerin doğru tutumları 
geliştirme konusunda size yardımcı olacaklarına 
inanıyorum. 
 



 

Ders 
 

3 
 

Dua 
Ettiğinizde 

Tanrı’yı 
Dinleyin 

 
 Tanrı sizinle konuştu mu hiç? 
 Kutsal Kitap, Tanrı’nın değişik insanlarla 
konuştuğu çeşitli zamanları kaydeder. Samuel adlı 
bir çocuğu geceleyin ismiyle çağırarak uyandırıp 
konuşmuş ve ona Kâhin Eli hakkında bir haber 
vermiştir. Hacer ismindeki bir kadına, 
korkmamasını söyleyerek konuşmuş ve ona çölde 
suyu nerede bulabileceğini göstermiştir. Hem 
Samuel hem de Hacer, Tanrı’nın sesini 
duymuşlardır.  Tanrı, Samuel ve Hacer’le konuştuğu gibi her 

ıdır ve hep biz 

ğer 

! Tanrı size 

nasıl işitebileceğinizi öğreneceksiniz. 

zaman yüksek sesle konuşmadığı halde, aslında her 
zaman konuşur! Kendisini dinlemek isteyenlere 
söyleyecek pek çok şeyi vardır. 
 Sık sık dualarımız tek yanl
konuşuruz! Dua ederken, Tanrı’nın bize 
söyleyebileceği şeylere dikkat etmeyi 
öğrenmeliyiz. E bunu yaparsak, O’nunla nasıl 
ortak olabileceğimizi keşfedeceğiz. Tanrı bize yol 
gösterecek, bizi kullanacak ve bizlerin kendi işinde 
bir payımız olmasına izin verecektir. 
 Siz, Tanrı’nın ailesine aitsiniz
sevgisinin olağanüstü bereketini vermiştir ve 
sizinle konuşmak istemektedir. Bu derste, 
Tanrı’nın konuşabileceği yolları ve sizin O’nu 
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Bu derste şunları inceleyeceksiniz… 
 

yabiliriz? 
u Şeyleri Yerine 

unları yapmanıza yardımcı olacaktır… 

 

TA NLE KONUŞMAK 

Tanrı Sizinle Konuşmak İstiyor 
ı Sizinle Nasıl Konuşur? Tanr

Tanrı’nın Konuşmasını Nasıl Du
Tanrı’nın Size Söylemiş Olduğ
Getirin. 
 
Bu ders ş
 

● Tanrı’nın sesini dinlemek. 
● Tanrı’nın sesini tanımak ve size söylediğini

yapmak. 
 

NRI SİZİ
İSTİYOR 
 

Hedef 1. Dua sırasında Tanrı’yı dinlemenin 
önemini anlamak. 
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 Bizlere anrı’yı dinlememizi söyleyen birçok 
 ayeti vardır. Bunla

 T
Kutsal Kitap rın çoğu, Tanrı’nın 

in ki yaşayasınız.” 

 

söylediğini sadece duymamız gerektiği değil, aynı 
zamanda bize söylediklerini de yerine getirmemizi 
buyurur. 
 

 Yeşaya 55:3. “Kulak verin, bana gelin. 
Dinley

 

 Esinleme 3:13. “Kulağı olan, Ruh’un 
topluluklara ne dediğini işitsin.” 

 

 

Yapmanız İçin 

 

1 Bir baba olduğunuzu düşün
oşarak yanınıza gelip sizden yardım istiyor. Ama 

 

ün. Oğlunuz 
k
sizin ona söylediğiniz hiçbir şeyi dinlemek 
istemiyor. Siz ona yardım etmek istiyorsunuz, ama 
siz daha yanıt veremeden kaçıp gidiyor. Neler 
hissedersiniz? Ne yapardınız? Sizin dualarınız da 
buna mı benziyor? Bu konuyu Tanrı’yla konuşun. 
 

TANRI SİZİNLE NASIL KONUŞUR? 
 
Hedef 2. Tanrı’nın dua sırasında bizlerle nasıl 

konuştuğunu tanımlamak. 

 Tanrı ken rla bildirir, 
nlarla konuşur ve kendisini tanımalarını sağlar. 

 
disini insanlara çeşitli yolla

o
Yarattığı doğaya bakarken, bizlere bilgeliği, gücü ve 
iyiliği hakkında bir şeyler bildirerek bizimle 
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konuşur. O’nun bizimle ilgilendiğini hissetmemiz, 
bizlere O’nun “Seni Seviyorum” mesajını iletir. 
Durumlar aracılığıyla konuşur. Kiliselerinin 
hizmetleri aracılığıyla konuşur. Bazen, görümler, 
rüyalar ve Kutsal Ruh’un yönetimi altında 
verilen mesajlar aracılığıyla konuşur. Diğer 
Hıristiyanlar’dan aldığımız öğüt ve cesaret verici 
sözler aracılığıyla konuşur. Tarih boyunca ve 
günümüzde dünyada olup bitenler aracılığıyla 
konuşur. Vicdanımıza ve ruh dediğimiz içsel 
varlığımıza hitap eder. Düşüncelerini aklımıza 
işler. Bizlerle yazılı sözü aracılığıyla konuşur. 

 
 Yeşaya 30:21. “Sağa ya da sola sapacağınız za-

man, arkanızdan, ‘Yol budur, bu yoldan gidin’

 

 
’ dedi.” 

ğim. 

 
diyen sesini duyacaksınız.” 

Matta 3:17. “Göklerden gelen bir ses, ‘Sevgili 
Oğlum budur, O’ndan hoşnudum

 

Elçilerin İşleri 2:17. “Son günlerde diyor Tanrı, 
bütün insanların üzerine Ruhum’u dökece
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Oğullarınız, kızlarımız peygamberlikte 
bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız 
düşler görecek.” 

Tabii ki, dua e
 
 derken aklımıza gelen her 

üşüncenin Tanrı’dan olmadığının bilincinde 

IN KONUŞMASINI NASIL 

d
olmalıyız. Rüyalar ya da görümler için de aynı şeyi 
söyleyebiliriz. Bunlardan bazıları sadece kendi 
düşüncelerimizdir. Rüyaların çoğu, bilinçaltımıza 
depolanmış birçok izlenimin bir karışımıdır. Ama 
Tanrı bazen bizimle konuşmak için bu yolları 
kullanır. 
 
 

Yapmanız İçin 
 

 

2 Diyelim ki, Rab’bin, kendisine
ışma konusunda yol göstermesi için dua

 belirli bir kente 
 gidip çal

eden bir arkadaşınız var. Bu konuyu her 
düşündüğünde kendini çok rahatsız hissediyor. Rab 
büyük olasılıkla ona nasıl bir yanıt vermektedir? 
Bu, yukarıdaki hangi Kutsal Kitap ayetine bir 
örnektir? 
 

TANRI’N
DUYABİLİRİZ? 
 
Hedef 3. Tanrı’nın bizimle konuşmasının birkaç 

yolunu bildirin. 
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 Tanrı’yla bir konu hakkında konuşurken O’nun 
konuşmasını bekleyin. Yanıtı dinleyin. Bu konu 
hakkında Tanrı’yla konuştuktan sonra aklınıza gelen 
ilk düşüncelere özellikle dikkat edin. Bu 
düşünceler sık sık Tanrı’dan kaynaklanır. Bir 
Kutsal Kitap ayetinin sözleri ve bunların size nasıl 
uygun olduğu konusunda bir görüş alabilirsiniz. 
Ya da dua etmiş olduğunuz bir sorun hakkında 
büyük bir huzur hissedebilirsiniz. Tanrı sizi 
duyduğu ve sorunu halledeceği konusunda 
güvence vermektedir. Bu nedenle Tanrı’ya teşekkür 
edin. Yapmanız gereken bir şeyi görüm şeklinde 
size bildirip bildirmeyeceğini bekleyin. 

 
 Kutsal Kitap’ı her okuyuşunuzda dua edin ve 
Tanrı’nın sesini duymaya çalışın. Her gün sessiz 
zamanınızda ya da özel dua zamanlarınızda Kutsal 
Kitap’tan biraz okuyun. Sık sık bu olağanüstü 
kitabın sayfalarında vaatler ya da buyrukların yer 
aldığını göreceksiniz. Tanrı’dan sizinle sözü 
aracılığıyla konuşmasını isteyin. Bazen bir ayet 
üzerinde düşünürken bu, konu hakkında size bir 
görüş verebilir. Bu, sizin yararınız için verilmiş 
olabilir ya da Tanrı’nın başka birisiyle paylaşmanızı 
istediği bir mesaj olabilir. Tanrı’nın verdiği 
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düşüncelerden bazılarını bir yere yazmak 
isteyebilirsiniz. Bunların üzerinde düşünmeye 
devam edin. Tanrı sizi kendi hizmetinde 
kullanacaktır. 
 Kutsal Kitap nihai otoritedir. Tanrı bizlere yazılı 

ğunu düşündüğümüz 

ldiriyi sınarken ölçüt 
almamız gereken nihai otorite nedir? 
 

sözünde yer alandan farklı bir şey söylemeyecektir. 
Bu yüzden Tanrı’nın sesi olarak kabul edebileceği-
miz her şey, Kutsal Kitap’ın öğrettiğinin ışığında 
incelenmelidir. Bu, kendi düşüncelerimizle Tanrı-
nın bizlere verdiği görümler arasındaki farkı ayırt 
etmemize yardımcı olacaktır. 
 Rab’bin yol gösterimi oldu
şeyler hakkında daha olgun Hıristiyanlar’a akıl 
danışmak da yararlıdır. Tanrı sözünü yorumlama 
konusunda daha çok deneyimli olan kişiler bize 
yardım edebilirler. Kilise aracılığıyla birbirimizin 
yardımına ihtiyacımız vardır. Tanrı sık sık, bize 
söylemiş olduğu şeyi onaylamak için bir vaazı, 
tanıklığı ya da bir öğüdü kullanır. Bu, Kutsal 
Kitap’ta gördüğümüz bir yoldur. İsa’nın elçileri 
bile Tanrı’nın isteği konusunda birbirlerine 
danıştılar ve hepsi de Tanrı’nın ne yapmalarını 
istediğini açıkça anlayana dek kendilerine yol 
göstermesi için O’nu beklediler. 
 

 

Yapmanız İçin 

 

Dua ederken Tanrı’nın bizimle konuştuğu iki ana

 

3  
yolun ne olduğunu söyleyin? 
4 Herhangi bir esin ya da bi
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TANRI’NIN SİZE SÖYLEMİŞ OLDUĞU 
ŞEYLERİ YERİNE GETİRİN 
 

Hedef 4. Tanrı’nın dua sırasında size gösterdiği 
ermek. 

an
ı

iklerimi 

 
çık ualarımızın yanıtlandığını 

ylelikle gerçeğe ait 
eğiz ve yüreğimiz bizi ne 

yolu izlemeye karar v
 Tanrı’d  bir şeyler işittiğimizde ve Tanrı bizlere 
ne yapmam z gerektiğini söyledikten sonra yapma-
mız gereken şey itaat etmektir! Bu önemlidir. Tanrı, 
yaşamlarımızın Rabbi, hizmet edip itaat ettiğimiz 
Kişi’dir. İsa’yı Rab olarak onurlandırmamızın yolu, 
beyinlerimizi O’nun öğretileriyle doldurup istedik-
lerini yerine getirmemizdir. İsa şöyle dedi: 
 

 Luka 6:46. “Niçin beni ‘Rab, Rab’ diye 
çağırıyorsunuz da söyled
yapmıyorsunuz?” 

 

Kutsal Kitap, Tanrı’nın önüne güvenle 
abilmemiz ve d

görmemiz için, bize gereken iki şeyi vurgular: 
 

1) Rab İsa Mesih’e inanmak. 
2) Herkesi sevmek. 
 

 1.Yuhanna 3:19-24. “Bö
olduğumuzu bilec
zaman suçlarsa, Tanrı’nın önünde onu 
yatıştıracağız. Çünkü Tanrı yüreğimizden daha 
büyüktür ve her şeyi bilir. Sevgili kardeşlerim, 
yüreğimiz bizi suçlamazsa, Tanrı’nın önünde 
cesaretimiz olur. O’ndan ne dilersek alırız. 
Çünkü O’nun buyruklarını yerine getiriyor, 
O’nu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz. O’nun 
buyruğu Oğlu İsa Mesih’in adına inanmamız ve 
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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 
urur. Ku

 

tsal Ruh bu buyrukların, bulunduğumuz duy
durumlara nasıl uyduğunu gösterir. O anda 
gereksinimimiz olan sözleri aklımıza getirir ya da 
bu sözler o gün karşılaşacağımız bir durum 
hakkında olabilir. Tanrı bizimle konuşmaktadır. 
O’nun söylediklerini dinlemek bizler için bir 
ayrıcalıktır. Bizler bunu yaptıkça, Tanrı da bize 
özel buyruklar verecektir. 

 

 
 Tanrı’nın bize verdiği özel buyrukları yerine 
getirelim. Bu buyruklar şu şekilde olabilir: “Sabırlı 
ol, bana güven; ben her şeyi halledeceğim.” Ya da, 
“Kocanın kırıcı sözlerini bağışla ve unut. Ona özel 
bir şey pişirerek onu sevdiğini kendisine göster.” 
“Komşunla aranda geçen o tartışmayı hatırlıyor 
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musun? Ona gidip özür dilemeni istiyorum.” 
“Ahmet’e ödemediğin borcun, seni istediğim 
şekilde bereketlememi engelliyor. Artık 
ödemeyeceğini düşünüyor, ama bir Hıristiyan 
borcunu öder. Benim adımın onurlandırılması için 
dua etmiştin. Benim adımı bu şekilde 
onurlandırabilirsin.” “Ali amcana onu sevdiğimi ve 
kendisine yardımcı olmak istediğimi söyle.” 
“Gürkan’ı ve ailesini yemeğe çağır, onlara benim 
sevgimden söz et.” 

 
 Rab’den gelen bu gibi buyrukları dinleyip itaat 
ettikçe, O’nun başka 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 ihtiyacımız 
vardır. İzlenimler ya da mesajları Tanrı’nın yazılı 
sözü aracılığıyla sınadığımızı daha önce 
söylemiştik. Ayrıca Tanrı’nın isteğinin ne 
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olduğunu bilmemize yardım edecek olgun ve 
ruhsal bir Hıristiyan’a akıl danışırız. Alçakgönüllü 
olmalı, başkalarının öğütlerini dinlemeliyiz Bir 
hata yaptıysak, nasıl düzeltebileceğimiz 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. Tanrının 
yapmamızı istediği şey için hazırlanırız ve sonra da 
fırsat geldiğinde onu anlar ve yerine getiririz. 
 Öyleyse dua ettiğinizde Tanrı’yı dinleyin. 
Tanrı’yla karşılıklı konuşmak, her zaman, her 

z

e 
ylemiş olduklarını yazın. Tanrı’nın söylediklerini 
r

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

Yapmanız İçin 
 

 

5 Defterinize, Tanrı’nın bunla
ılığıyla size söylediğini duyduğunuz bir şey

rdan her biri 
i arac

ya ın: a) Doğa   b) Kutsal Kitap   c) Düşünceler. 
 
6 Şimdi dua edip Tanrı’yı dinleyin ve siz
sö
ye ine getirin. 
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 Birinci üniteyi bitirdiğinize göre, öğrenci 
raporunuzda ÜNİTE BİR için verilen soruları 
yanıtlamaya hazırsınız demektir. Önceki 
dersleri gözden geçirin, sonra da öğrenci 
raporunuzdaki talimatları izleyin. Yanıt 
kâğıdınızı öğrenci raporunuzun ilk sayfasında 
yer alan adrese gönderin. 

 
 
 
 
 

Yanıtlarınızı Kontrol Edin 
 

4 Kutsal Kitap 
 

1 Bundan hoşlanmazdınız, öyle değil mi? “Bir 
dakika! Beni dinle! Eğer dinlemezsen sana nasıl 
yardım edebilirim?” diye arkasından bağırırdınız. 
Belki de hepimiz dua edip kaçma suçunu işliyoruz. 
 

5 Kendi yanıtınız. Tanrı büyük olasılıkla size 
bilgeliğini, gücünü ve yarattıklarına olan ilgisini 
göstererek doğa aracılığıyla sizinle konuşmuştur. 
Tanrı’nın Kutsal Kitap aracılığıyla ya da dolaysız 
olarak sizinle konuştuğunu şimdiye dek 
işitmediyseniz Kutsal Kitap’ı okuyup dua 
ettiğinizde dinlemeye başlayın. Kutsal Kitap 
ayetlerini ezberlemek de, Rab onları kullanmak 
istediğinde, aklınıza gelmesine yardımcı olacaktır. 
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2 Büyük olasılıkla “Gitme” demektedir. Tanrı, bir 
şey kendi isteği olduğunda, sık sık bizlere kendimizi 
büyük bir huzur ve güven içinde hissettirerek 
bizlerle konuşur. Ya da bir şey O’nun isteği 
olmadığında, bize kendimizi rahatsız ve huzursuz 
hissettirir. Bu, Yeşaya 30:21’i açıklar. 
 

6 Kendi yanıtınız. Bu dersler, içerdikleri 
gerçekleri uygulamaya geçirdiğiniz oranda size 
yardımcı olacaklardır. İçerdiklerini uygularken 
Tanrı sizi bereketlesin. 
 

3 Aklınıza getirdiği düşünceler ve Kutsal 
Kitap’tan bir şeyler aracılığıyla. 



 

Ders 
 

4 
 

Dua 
Ettiğinizde 

Tanrı’nın 
Sözünü

Kullanın
 
 
 Yapılan hemen hemen her şey imanla 
yapılmalıdır. Yaşam iman üzerine kuruludur. Bizi 
besleyeceğine inanarak yemek yeriz. Posta 
sisteminin onları başka kent ve ülkelerde oturan 
insanlara ulaştıracağına inanarak mektuplar 
yollarız. Bizimle buluşacağı vaadine inanarak 
arkadaşlarımızı görmeye gideriz. 
 Hıristiyan yaşamı da iman üzerine kurulmuştur. 
Tanrı’nın bizi sevdiğine ve sorunlarımızla 
ilgilendiğine inanırız, bu yüzden O’nun dualarımızı 
yanıtlamasını bekleyerek O’na güven içinde dua 
ederiz. 
 Ama Tanrı’nın bizi sevdiğine neden inanalım ki? 
Tanrı bunu kendi sözü olan Kutsal Kitap’ta söyle-
diği için buna inanırız. Tanrı’nın sözüne bir 
arkadaşımızın sözüne güvendiğimiz gibi, ama çok 
daha güçlü bir şekilde güveniriz. Tanrı’nın sözü de 
tıpkı kendisi gibi tamamen güvenilirdir. Eğer Tanrı 
bizi sevdiğini söylüyorsa, bu mutlaka doğrudur. 
Bizleri dua etmeye davet ettiğinde de bunu 
gerçekten ister. 
 Bu derste, Kutsal Kitap’ın dua konusunda size 
nasıl yardım edeceği açıklanacak. Onu incelemeyi, 
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dua 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 
 

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır… 
 

● Tanrı’nın verdiği vaatlere uygun bir şekilde, 
duayla imanınızı güçlendirmek. 

● Tanrı’nın vaatleri doğrultusunda imanla hareket 
etmeye başladığınızda, olağanüstü şeylerin 
gerçekleşmesine tanık olmak. 

 

KUTSAL KİTAP’I KILAVUZUNUZ 
OLARAK KULLANIN 
 

Hedef 1. Tanrı’nın sözünü kılavuzunuz olarak 
kullanmanın önemini bildirmek. 

 

 İsa, kendi sözleriyle bizim dualarımız arasında 
bir bağlantı olduğunu söyledi ve şöyle dedi: 
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 Yuhanna 15:7. “Siz bende kalırsanız ve 
sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size 
verilecektir.” 

 Bu olağanüstü vaat, dualarımızın yanıtlarının, 
Tanrı sözünün yaşamlarımızdaki rolünün ne 
olduğuna bağlı olabileceğini öğretir. Kutsal 
Kitap’ın söyledikleri üzerinde düşünmeli ve 
dualarımızda bizlere yol göstermesine izin 
vermeliyiz. Kutsal Kitap’ın nasıl dua edileceği 
konusundaki öğretilerini izleriz ve dua ederken 
Tanrı’nın bizlerle sözü aracılığıyla konuşmasına 
izin veririz. Diğer insanlarla birlikte dua ederken, 
Kutsal Kitap’tan okumak ve okuduklarımız 
üzerinde konuşmak Tanrı’nın varlığını bizler için 
daha gerçek kılar. Tanrı, Kutsal Kitap’ın bildirisini 
içinde bulunduğumuz durumlara uyarlar ve bizlere 
evlerimizdeki, toplumlarımızdaki ve dünyamızdaki 
sorunlar hakkında nasıl dua edebileceğimizi 
gösterir. 
 Kutsal Kitap bizlere Tanrı’nın yaşamlarımız için 
olan isteğini ve O’nun isteğinin olması için dua 
etmeyi öğretir. Sadece kendi isteğimiz 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. Kıskanıyorsunuz, 
isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsu-
nuz. Elde edemiyorsunuz, çünkü Tanrı’dan di-
lemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da dileğinize 
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kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla, tutku-
larınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz.” 

 

 Matta 26:41. “Uyanık durup dua edin ki, 
ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden 
güçsüzdür.” 

 Kutsal Kitap’taki dualardan birçoğu bizler için 
iyi birer kılavuzdur. Davut’un bağışlanma 
yakarışındaki sözlerine ya da İsa’nın çarmıha 
gitmeden hemen önceki acı dolu teslimiyet duasına 
kendi ruhumuzu da katabiliriz. 
 

 Mezmur 51:1, 10. “Ey Tanrı, lütfet bana, sevgin 
uğruna; sil isyanlarımı, sınırsız merhametin 
uğruna. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat 
yeniden kararlı bir ruh var et içimde.” 

 

 Matta 26:39. “Baba, mümkünse bu kase benden 
uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin iste-
diğin olsun.” 

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

Yapmanız İçin 
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1 Yuhanna 15:7’yi aklınızdan defterinize yazın. 
Sizce İsa, “Sözlerim sizde kalırsa” derken, ne 
demek istemişti? 
 
2 Kutsal Kitap size dua konusunda nasıl yol 
gösterir? 

İMANINIZI KUTSAL KİTAP’LA 
GÜÇLENDİRİN 
 
Hedef 2. İmanın önemini Hıristiyan 

deneyimimizin bir parçası olarak ele 
alarak üzerinde konuşabilmek. 

 
 “Keşke imanım daha güçlü olsaydı” ya da, “Hiç 
imanım yok” diye düşündüğünüz oldu mu? Ama 
şimdiden biraz imanınız var! Herkesin var. Bu 
dersin başlangıcında, her gün yaptığımız sıradan 
şeylerin çoğunun iman üzerine kurulu olduğunu 
söylemiştim. 
 Ama şimdi artık Hıristiyan olduğumuza göre, 
yeni bir tür imanınız var. Bu iman, Tanrı’ya 
görmemiş olduğunuz Biri’ne olan imandır. Bu 
iman, yeni yaşamınızın temelidir. 
 
 İbraniler 11:1. “İman, umut edilenlere 

güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından 
emin olmaktır.” 

 
 Tanrı bize iman, yani vaat ettiği şeyi yapacağının 
güvencesini verir. İmanımızı güçlendirmek için sö-
zü aracılığıyla çalışır ve bizler de bu konuda O’nun-
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la işbirliği yaparız. Başkalarıyla birlikte bu harika 
şeyler hakkında okuduğumuzda imanımız artar. 
Tanrı’nın bize olan sevgisi hakkında düşünür ve 
Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta başkaları için yaptığı 
şeyleri bugün bizler için de yapacağını anlarız. 
O’nun vaatlerini okur ve inanırız. Yanıtlanacağına 
inanarak 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 kendisine 
gereğinden çok değer vermesin. Herkes, 
Tanrı’nın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre 
düşüncelerinde ölçülü olsun.” 

 

 Romalılar 10:17. “Demek ki iman, haberi 
duymakla, duymak da Mesih’le ilgili sözün 
yayılmasıyla olur.” 

 

 Romalılar 10:17’de, imanı oluşturanın sadece 
Tanrı’nın sözünü okuyup onun üzerinde düşünmek 
olmadığı bize hatırlatılmaktadır. Tanrı sözünün bil-
dirilmesini duymak da imanımızı güçlendirir. 
 Bu konuyla ilgili her şeyi anlamayız, ama 
Tanrı’nın bizim imanımız aracılığıyla etkin 
olduğunu biliriz. Eğer inanmazsak, bu O’nun işini 
engeller. Eğer inanırsak, bu O’nun bizim 
dualarımızı yanıtlamasını ve olağanüstü şeyler 
yapmasını kolay kılar. 
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 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 
kanaması 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. Ve kadın o 
anda iyileşti.” 

 

 Matta 9:28-29. “İsa eve girince körler yanına 
geldi. Onlara, ‘İstediğinizi yapabileceğime 
inanıyor musunuz?’ diye sordu. Körler, 
‘İnanıyoruz, ya Rab!’ dediler. Bunun üzerine İsa 
körlerin gözlerine dokunarak, ‘İmanınıza göre 
olsun’ dedi. Ve adamların gözleri açıldı.” 

 
 

Yapmanız İçin 
 

 

3 Herkeste biraz iman oluşuna bir örnek verin. 
 

4 İbraniler 12:2 ve Romalılar 12:3’e göre, Tanrı’ya 
iman etme ve vaatlerine güvenme konusunda 
imanımız nereden kaynaklanır? 
 

5 Romalılar 10:17’ye göre iman nasıl gelir? Bu 
size mümkün olduğu kadar çok, ne yapmanız 
gerektiğini önerir? 
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DUA EDERKEN KUTSAL KİTAP’TAN 
AYETLER KULLANIN 
 

Hedef 3. Tanrı sözündeki vaatlere güvenme-
nin önemini belirtebilmek. 

 

 Tanrı’nın, çocuklarına verdiği vaatler, Cennet 
Bankası’nın çekleri gibidir. Bunlara (çek defterimiz 
olan) Kutsal Kitap’ta sahibiz ve ödemeyi alabilmek 
için bütün yapmamız gereken bunları bankaya 
sunmaktır. Tanrı’nın hesabı hiçbir zaman boş 
değildir. Bu yüzden, dua ettiğimizde bu ayetleri 
Tanrı’ya sunabilir ve Tanrı’nın Oğlu’nun bunların 
üzerindeki imzasını onurlandıracağını bilebiliriz. 

 

CENNETİN BANKASI 
 

Bu çek karşılığında her inanlıya ihtiyacı olan 
her şeyi ödeyiniz. 
 
Filipililer 4:19             İsa Mesih 

 Tanrı’nın sözü hem ruhsal hem de fiziksel 
ihtiyaçlarımızı karşılayan vaatlerle doludur. İsa, 
insanları değiştirdiği, onları doyurduğu ve 
iyileştirdiği için, O’nun bizim her ihtiyacımızla 
ilgilendiğini biliyoruz. İsa bizlere günahımız için 
bağışlama, acımız için teselli, yalnızlığımız için 
dostluk, kötü alışkanlıklardan kurtarış ve 
ihtiyacımız olan diğer şeyleri vaat eder. 
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 Filipililer 4:19. “Tanrım da her ihtiyacınızı ken-

di zenginliğiyle Mesih İsa’da görkemli bir bi-
çimde 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 getir. Ey Her 
Şeye Egemen RAB, İsrail’in Tanrısı! ‘Senin için 
bir soy çıkaracağım’ diye kuluna açıkladın. Bun-
dan dolayı kulun sana bu duayı etme yüreklili-
ğini buldu. Ey Egemen RAB, sen Tanrı’sın! 
Sözlerin gerçektir ve kuluna bu iyi sözü verdin. 
Şimdi önünde sonsuza dek sürmesi için kulunun 
soyunu kutsamanı diliyorum. Çünkü, ey Egemen 
RAB, sen böyle söz verdin ve kulunun soyu 
kutsamanla sonsuza dek kutlu kılınacak.” 
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 Ailenizin İsa’ya iman etmemiş ya da O’nu 
kişisel Kurtarıcısı olarak kabul etmemiş olan her 
üyesi için buna benzer bir dua edebilirsiniz. 
 Baba, seni henüz tanımayan (buraya o kişinin 
neyiniz olduğunu ve ismini yazın) ……………….. 
sevdiğin için sana teşekkür ediyorum. Elçilerin 
İşleri 16:31’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 et-
mesine yardım et. Ona yardım etmek için beni kul-
lan. Bana ne yapmam gerektiğini söyle ve söyle-
diklerini yapmama yardım et. Bu duayı yanıtladığın 
için sana teşekkür ediyorum. Zindancı için yaptığın 
şeyi benim için de yapacağını biliyorum ve bunun 
için sana teşekkür ediyorum. İsa’nın adıyla. Amin. 

 
 
 

Yapmanız İçin 
 

 

6 Defterinize bu kitapta verilen örnektekine 
benzeyen bir “Cennetin Bankası” çeki yapın. Kime 
ödeneceği bölümüne kendi isminizi yazın. Miktarı 
bölümüne de Tanrı’nın karşılamasını istediğiniz bir 
ihtiyacınızı yazın. Bu konuda Filipililer 4:19’u 
aktararak Tanrı’yla konuşun. 
 

7 Ailenizin herhangi bir üyesi İsa’ya iman 
etmediyse, Elçilerin İşleri 16:31’i (Rab İsa’ya 
iman edin…) temel alan duanın boşluğuna onun 
ismini yazın. 
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8 Filipililer 4:19’u ezberleyin ve dualarınızda 
aktarmaya çalışın. Bunu yapmak, yanıt konusunda 
size daha çok güvence (iman) veriyor mu? 

 
TANRI’NIN VAATLERİNE 
İMANLA HAREKET EDİN 
 

Hedef 4. Tanrı’nın vaatlerini temel alarak hare-
ket etmenin dört yolunu tanımlamak. 

Yanıt İçin Hazırlanın 
 

 Bir Kutsal Kitap enstitüsünün müdürü 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 düşüncelerinde şöyle dedi: 
“Duada istediğiniz inekleri nereye koyacaksınız? 
Eğer duanızı yanıtlamamı istiyorsanız, hazırlanın. 
Çitleri onarın.” Bunun üzerine çitleri onardılar. 
İşin bitmesinden birkaç gün sonra Tanrı inekleri 
sağladı. 
 Uzun zamandır yatağından çıkamayan hasta bir 
adam, vaizden, gelip iyileşmesi için dua etmesini 
istemeye karar verdi. Karısına, “Elbiselerimi hazırla. 
Vaiz benim için dua ettikten sonra ayağa kalkaca-
ğım” dedi. Ve gerçekten de duadan sonra tamamen 
iyileşmiş olarak ayağa kalkıp giyindi. 
 Sizin de üzerinde dua etmiş olduğunuz ve 
Tanrı’nın size vermeyi vaat etmiş olduğu şeyi 
alabilmeniz için “onarmanız gereken çitler” var 
mı? Yanıtının yolda olduğuna inanarak, Tanrı’nın 
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kendisine düşeni yapacağına güvenerek kendi 
payınıza düşeni yapın. 
 
Tanrı’ya İnanın ve O’na Teşekkür Edin 
 

 Diyelim ki, fakir, işsiz, aç ve borçlusunuz. Sonra 
zengin amcanız geliyor ve bütün borçlarınızı ödeyip 
size iyi bir iş vereceğini söylüyor. Size ihtiyacınız 
olan yiyeceği ve yeni giysiler almanız için bir çek 
veriyor. “Bütün bunlar harika, ama önce bu çekin 
karşılığı var mı bir bakmalıyım. Çekin karşılığında 
parayı alabilirsem sana teşekkür ederim. Bana teklif 
ettiğin işten ilk maaşımı aldığımda o zaman sana 
kesinlikle teşekkür ederim” der misiniz? Tabii ki, 
amcanızla öyle konuşamazsınız! Size vaat etmiş 
olduğu şeye sahip olduğunuza inanarak çok mutlu 
olursunuz. Ona nasıl da teşekkür edersiniz! Aynı 
şeyi Tanrı için de yapmayalım mı? Tanrı, bize sun-
duğu şeye kavuşmadan önce inanıp O’na içtenlikle 
teşekkür ettiğimizde mutlu olur. Bu yüzden yanıt 
için Tanrı’ya şükredelim! 
 

 Markos 11:24. “Bunun için size diyorum ki, 
duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış 
olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir.” 

 

 Yakup 1:6. “Yalnız hiç kuşku duymadan, iman-
la istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgârın sü-
rükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer.” 

 
İnanmaya Devam Edin 
 

 Hem Araplar’ın hem de Yahudiler’in atası olan 
İbrahim’in öyküsü, bizlere inanmaya devam etme-
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mizi öğretmektedir. Tanrı İbrahim’e birçok ulusun 
babası olacağını söylemişti. Ama bu vaadin üzerin-
den 25 yıl geçmişti ve İbrahim’in çocuğu yoktu. 
 

 Romalılar 4:19-20. “Yüz yaşına yaklaşmışken, 
ölü denebilecek bedenini ve Sara’nın ölü rahmini 
düşündüğünde imanı zayıflamadı. İmansızlık edip 
Tanrı’nın vaadinden kuşkulanmadı; tersine, ima-
nı güçlendi ve Tanrı’yı yüceltti. Tanrı’nın vaadi-
ni yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle gü-
vendi.” 

 İbrahim’in örneği bizlere, imanı doğal bir şekilde 
görmekten vazgeçmeyi öğretiyor. Soruna bakmayı 
bırakıp vaade odaklanalım. Yolunuzu kesen kendi 
sınırlarınıza ya da sorun dağlarına değil, İsa’ya ba-
kın. Her şey kötü gider gibi göründüğünde bile, 
Tanrı’ya güvenmeye ve O’nu övmeye devam edin. 
Sorun dağları sizi İsa’yla birlikte ilerlemekten alı-
koyamaz. İsa onları ya yoldan kaldıracak, ya size bir 
yol gösterecek ya da sizi onların üstüne çıkaracaktır. 
Dağlar O’nun için sorun değildir! 
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 Matta 21:21-22. “İsa onlara şu karşılığı verdi. 
‘Size doğrusunu söyleyeyim, eğer imanınız olur 
da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı 
yapmakla kalmazsınız; şu dağa, ‘Kalk, denize 
atıl’ derseniz, dediğiniz olacaktır. İmanla dua 
ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız.’” 

 
Aldığınıza İnanın ve Ona Göre Hareket Edin 
 

 Aldığımıza inandığımızda, ona göre hareket 
ederiz. Zararlı alışkanlıklardan kurtarılmak için 
dua eden insanlar, Tanrı’dan kendilerini özgür 
kılmasını istedikleri şeyleri atarak (örn. sigara) bir 
iman adımı atabilirler. Tanrı tarafından kullanılmak 
için dua eden kişiler, Tanrı’nın gücünün 
kendilerine yardım edeceğine güvenerek, 
Tanrı’nın kendilerine yapmalarını söylediği şeyi 
yapmak için bir iman adımı atarlar. Tanrı’nın 
vaadine göre hareket etmeye başladıkça onun 
gerçekleştiğini görürüz. Kutsal Kitap’ta 
gördüğümüz yol budur.  
 Yakup 2:17-18. “Bunun gibi, tek başına eylem-

 

siz iman da ölüdür. Ama biri şöyle diyebilir: 
‘Senin imanın var, benimse eylemlerim. 
Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, 
ben de sana imanımı eylemlerimle 
göstereyim.’” 

 
Yapmanız İçin 
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9 Dersin bu kısmındaki başlıklar, bir şey için dua 

 

dua etmekte olduğunuz bir şeyi, 

5 İnsanların Tanrı sözünden Mesih hakkında
a

lırsa, 
 

nın size 

ve ne için dua 
etmeniz gerektiğini söylüyor. Kutsal Kitap’taki 
dualar sizin için bir örnektir. 

ettiğimizde (ya da ettikten sonra) dört davranış 
biçimini adlandırmaktadır. Bunlar nelerdir? 
 

0 İmanla hareket etmenin dört yolundan1
hangilerini sadık bir biçimde yerine getirmeyi 
planlıyorsunuz? 
 

1 Defterinize, 1
Rab’bin önüne götürmekte olduğunuz vaadi ve 
şimdi bu konuda yapacağınız dört şeyi – bu vaade 
göre yaşamanızın adımlarını– yazın. Bunları yap-
tıktan sonra sonuçlarını yazın. 
 
 
 

Yanıtlarınızı Kontrol Edin 
 
 

va zlar vermelerini işiterek. Bu da bize, kilisede ya 
da fırsatımız olan her yerde Müjde’nin 
bildirilmesini dilememiz gerektiğini gösterir. 
 

“Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde ka1 
ne isterseniz dileyin, size verilecektir.” “Sözlerim 
sizde kalırsa” demek, “Size öğrettiklerimi hatırlar 
ve size yapmanızı öğrettiğim şeyleri yaparsınız” ya 
da, “Bana itaat ettiğiniz sürece” demektir. 
 

Kendi yanıtlarınız. Bunları yapma6-8 
yardımcı olduğunu umuyorum. 
 

2 Tanrı’ya nasıl geleceğinizi 
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9 Yanıt için hazırlanın, inanın, Tanrı’ya şükredin, 
inanmaya devam edin, aldığınıza inanın ve ona göre 

ket edin. hare
 

3 Yediğimiz yemeği, gönderdiğimiz mektupları, 
gittiğimiz randevuları sayabilirsiniz. 
 

10 Umarım yukarıdaki dört maddenin hepsini 
kullanırsınız. 
 

4 İsa’dan, Tanrı’dan. 
 

11 Bu noktaları dualarınızda uygulamaya koydukça 

 
 

Tanrı sizi kutsasın. 
 

KENDİ NOTLARINIZ 
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Ders 
 

5 
 

Dua 
Ettiğinizde 

Başkalarını
Düşünün

 
 
 
 

 Birisinin acı çektiğini ya da başının dertte 
olduğunu öğrendiğinizde ne yaparsınız? 
 Büyük olasılıkla, “Ona yardım etmeye çalışırım” 
dersiniz. Ama ya çok uzaktaysanız? Ya onun sizde 
olmayan bir şeye ihtiyacı varsa? Ya sizin çözümle-
me yeteneğinizin ve becerinizin olmadığı zor bir 
sorunu varsa? Ya sizi gidip ona yardım etmekten 
alıkoyan başka görevleriniz varsa? 
 Bu durumlarda dua edebilirsiniz. Birisine yardım 
edebileceğinizi düşündüğünüz zamanlarda bile, yine 
de dua etmelisiniz. Görülmeyen gereksinimleri ola-
bilir. Dua ettikçe Tanrı sizlere bu gereksinimleri 
gösterebilir ve size daha önce düşünmediğiniz 
biçimlerde onlara nasıl yardım edebileceğinizi 
gösterebilir. 
 Bu ders, başka insanlar için dua etme konusunu 
ele almaktadır. Ne için ve nasıl dua edeceğinizi 
bilmenize yardımcı olacaktır. Öğrendiklerinizi 
uygulamaya koydukça Kutsal Kitap’ta verilen 
örnekleri izleyecek, Tanrı’nın sizin aracılığınızla 
başka insanlara yardım edebileceğini 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 

 
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır… 
 

● Diğer insanların gereksinimlerini karşılamak, 
sevgi ve ilgiyle onlar için dua etmek. 

●  Tanrı’nın dualarınıza yanıt vermesi için O’nunla 
işbirliği yapmak. 

 
DİĞER İNSANLARIN 
İHTİYAÇLARIYLA İLGİLENİN 
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Hedef 1. Kendileri için dua edebileceğiniz, 
gereksinimleri olan kişilerle 
özdeşleşmek. 

 İsa etrafındaki insanlara baktı ve onların 
ihtiyaçlarını gördü. Acı çekmekte olan herkese ilgi 
duydu. Fakirleri, toplum dışına itilenleri, körleri, 
cüzamlıları kucakladı. Kalabalıklar O’nun 
öğretisini dinlerken bile, İsa onların aç olduklarını 
biliyordu ve elçilerine onlara yemek için bir şeyler 
vermelerini söyledi. 
 İsa’nın insanlara olan sevgisi, O’nun acı 
çekenlerle birlikte acı çekmesine neden olmuştu ve 
aynı şeyi bizim için de yapacaktır. Tanrı’nın bizim 
içimizdeki sevgisi, günah tarafından gözleri kör 
edilmiş, Şeytan’ın kurbanı olmuş, kayıp, sonsuz 
acı çekmeye doğru giden insanlara İsa’nın 
gözleriyle bakmamıza yardım edecektir. Böylesi 
bir sevgi bizleri, tıpkı bu sevginin İsa’nın 
dudaklarından döktüğü duaya benzer dualar 
etmeye yöneltecektir. Kendisi onların günahları 
için çarmıhta asılıyken, kendisiyle alay edenlerin 
gereksinimleriyle bile ilgilendi. 
 
 Luka 23:34. “Baba, onları bağışla. Çünkü ne 

yaptıklarını bilmiyorlar.” 
 
 İsa’nın, insanların gereksinimlerine bakarken, 
“merhametle dolduğunu”, “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 
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harekete geçirmeye yöneltti. Mucizeleri büyük 
ölçüde, merhametinin sonucu, Tanrı’nın sevgisinin 
insanların gereksinimlerini karşılayarak gösterilme-
siydi. 
 Matta 14:14. “İsa tekneden inince büyük bir 

kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olan-
larını iyileştirdi.” 

 

 Bazı insanlar sadece sorunlarını ya da ilgi 
duydukları şeyleri düşünürler ve etraflarındaki 
insanların ihtiyaçlarını görmezler. Daha da 
kötüsü, bazı insanlar diğer insanların sorunlarıyla 
ilgilenmezler bile. Birçok kişi kazaları, fakirliği ve 
trajedileri görür, ama acı çeken insanlara acımaz ya 
da merhamet etmezler. Tanrı’nın bizleri 
etrafımızdaki insanların 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 edebileceğiz. 
 Gereksinimleri olan kişiler için bu ilgi, bu 
merhamet duygusu, en etkin duaları edebilmemizi 
sağlar. Biz Tanrı’nın bu gereksinimle ne kadar 
ilgilendiğinin bilincine varırken, Tanrı içimizde 
yanıt alacağımıza ilişkin iman oluşturur. 
 
 

Yapmanız İçin 
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1 Sayfa 21’deki gereksinimleri defterinize yazın. 
Her birinin yanına, gereksinim sahibi olan 
tanıdığınız birinin ismini yazın. 
 

2 Bugün karşılaştığınız her insanın 
gereksinimlerini düşünün. Dertlerine özellikle ilgi 
duyduğunuz kişilerin isimlerini ve bu kişilerin 
gereksinimlerinin neler olduğunu defterinize yazın. 
 

3 Tanrı’dan insanları sevmenize ve ihtiyaçlarını 
tıpkı kendinizinkiymiş gibi hissetmenize yardım 
etmesini isteyin. Listenizdeki insanlar için 
merhametle dua edin. 
 
AİLENİZ İÇİN DUA EDİN 
 

Hedef 2. Aile üyeleriniz için dua etmenin 
önemini açıklamak. 

 
 Kutsal Kitap’ta, çocukları ve ailelerinin diğer 
üyeleri için dua eden insanlara birçok örnek 
verilmektedir. 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 
doğmadan önce onlar için dua etti. Manoah, 
oğullarını yetiştirme konusunda Tanrı’nın 
yardımını istedi. Eyüp, çocuklarını günah 
işlemekten koruması ya da günah işlediklerinde 
onları bağışlaması için Tanrı’ya her gün dua etti. 
Anne babalar bebeklerini tapınağa götürüp 
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Tanrı’ya adadılar. Anneler, çocuklarını kutsaması 
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 yö-
nünde olmalıdır. Aşağıdaki satırlarda, eğer iman 
edersek ne bekleyebileceğimizi 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 istediğini 
hatırlattığı için, imanımızı güçlendirir. İmanla, 
onların kurtuluşunu talep edebiliriz. 
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 Ailelerimize olan sevgimiz, onlar Müjde’ye 
şiddetle karşı çıktıklarında bile, onlara karşı sabırlı 
ve nazik olmamızı sağlamalıdır. Tabii ki, Şeytan, 
ailemizin ve arkadaşlarımızın kurtulmasını 
istemez. Bazen onlar için ne kadar çok dua edersek, 
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 edebileceğimizi ya da onlar 
için nasıl dua edebileceğimizi bize gösterdikçe 
O’na itaat etmemiz. 
 

Dua + İtaat + Sevgi + Sabır = Sonuçlar 
 

 
 

Yapmanız İçin 
 

 

4 Kutsal Kitap’ta örneğini gördüğümüz, aile için 
edilen duaların yanına X işareti koyun. 
 

….a Günlük yiyeceğimiz. 
….b İyileşme. 
….c Çocuk yetiştirme konusunda yol gösterim. 
….d Korunma. 
….e Günah için bağışlanma. 
….f  Günah işlemekten korunma. 
….g Çocukların Rab’be adanması. 
….h Çocukların kutsanması. 
….i  Eş seçiminde yol gösterim. 
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 Yukarıdaki alıştırmada, ailenizin herhangi bir 
üyesi için ettiğiniz duaların altını çizin. Şimdi, 
üzerinde Tanrı’yla konuşmak istediğiniz diğer 
duaların yanına X işareti koyun. 
 

5 Defterinize, aile üyeleriniz ve akrabalarınızın 
isimlerini alt alta yazın. Tanrı’dan, onların, 
gereksinimlerini görüp hissetmenize yardımcı 
olmasını isteyin. Tanrı bunları görmenize yardımcı 
oldukça, her birinin isminin yanına 
gereksinimlerini yazın, sonra da her biri için her 
gün dua edin. Tanrı dualarınızı yanıtladıkça, 
gereksinimin karşılandığı tarihi de yanına yazın. 
Aileniz ya da akrabanız yoksa, aynı şeyi başka bir 
aile ya da dostlarınız için yapabilirsiniz. 
 

6 Elçilerin İşleri 16:31’i ezberleyin ve aile 
üyelerinizden birinin (ya da başka bir Mesih 
inanlısı arkadaşınızın aile üyelerinden birinin) 
kurtuluşu için dua ederken aktarın. 
 
BAŞKALARI İÇİN DUA EDİN 
 

Hedef 3. Başka insanlar için nasıl dua etmemiz 
gerektiğini tanımlamak. 

 

 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 komşularımız için dua ederiz. Peki 
ya okuldaki öğretmenler, kilise önderleri, 
hükümet yetkilileri? Onların da Tanrı’nın 
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yardımına ihtiyaçları vardır. Kendi ulusumuz ve 
başka uluslar, acı çeken bütün insanlar, Mesih’e 
ihtiyacı olanlar, yeni iman eden kişiler ve Tanrı’nın 
her yerdeki halkı için dua ederiz. Hepsinin 
kendileri için fazlasıyla büyük olan sorunları 
vardır. Ama Tanrı her insansal gereksinimle 
ilgilenmektedir ve her sorun için bir çözümü 
vardır. Bizler, Tanrı’nın ilgisini paylaşarak, 
insanların gereksinimlerini O’nun önüne götürerek, 
Tanrı’nın buyruklarını dinleyerek ve bize 
söylediklerini yaparak kendisinin emektaşları olarak 
O’nunla birlikte çalışırız. Tanrı’nın sözü bizlere, 
başka insanlar 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 insanlar için dilekler, dualar, 
yakarışlar ve şükürler sunulsun. Böyle yapmak 
iyidir ve Kurtarıcımız Tanrı’yı hoşnut eder. O 
bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine 
erişmesini 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.” 

 

 Mezmur 122:6. “Esenlik dileyin Yeruşalim’e.” 
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 2.Selanikliler 3:1-2. “Son olarak, kardeşler, 
Rab’bin sözü aranızda olduğu gibi hızla yayılıp 
yüceltilsin diye bizim için dua edin. Ahlaksız, 
kötü insanlardan kurtulmamız için de dua edin. 
Çünkü herkes iman etmiş değildir.” 

 

 Yakup 5:13-16. “İçinizden biri sıkıntıda mı, dua 
etsin. Sevinçli mi, ilahi söylesin. İçinizden biri 
hasta mı, kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın; Rab’bin 
adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. 
İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab 
onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah 
işlemişse, günahları bağışlanacaktır. Bu nedenle, 
şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf 
edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin 
yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.” 

 
 Burada sözü edilen yağın hiçbir iyileştirme 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 adanmayı içerirdi. Günümüzde birçok in-
san Tanrı’nın Yakup 5:13-16’daki buyruklarına itaat 
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ettiklerinde Tanrı’nın kendilerini iyileştirilemez 
hastalıklardan bile iyileştirdiğini söylemektedir. 
 Şimdi birlikte şu duayı edelim: 
 

 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 başarısızlıklarımızı 
görüyorsun. Bunları sana itiraf ediyoruz. Senden 
bizleri bağışlamanı ve yapmamızı istediğin şeyleri 
yapmamıza yardım etmeni istiyoruz. Oğlun İsa Me-
sih’i bizleri günahlarımızdan kurtarmak için 
yolladığın için sana teşekkür ediyoruz. Bizleri 
kendi çocukların yaptığın için sana teşekkür 
ediyoruz. Bu yüzden başka insanlara dua etmekte 
seninle ortaklar olmak için sana sevinçle 
geliyoruz, ya Rab. 
 Senden ailelerimizi bereketlemeni ve her bir aile 
üyemizin gereksinimlerini karşılamanı istiyoruz. 
Lütfen bizlere her birine nasıl yardım 
edebileceğimizi göster. Bazılarının kurtuluşa 
ihtiyacı var. Onlara senden söz edebilmemize, 
yaptığımız ve söylediğimiz her şeyde senin sevgini 
göstermemize yardım et. 
 Kendi ulusumuzun ve diğer ulusların önderleri 
için dua ediyoruz. Onlara bilgelik ver. Onların seni 
tanımalarına ve sana hizmet etmelerine yardım et. 
Dünyaya barışını ve huzurunu getir. Açlara yiyecek, 
hastalara sağlık, baskı altında olanlara özgürlük 
ver. 
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 Arkadaşlarımız ve diğer Hıristiyan dostlarımız, 
vaizlerimiz ve kiliselerimiz için dua ediyoruz. Ege-
menliğinin gelmesi ve gökte olduğu gibi yeryüzünde 
de senin isteğinin gerçekleşmesi için senin her ül-
kedeki halkın ve işin için dua ediyoruz. Bunun böyle 
olması için kendi üstümüze düşeni yapmamıza yar-
dım et. Bunları İsa’nın adıyla ve senin yüceliğin için 
istiyoruz. Amin. 
 

 
Yapmanız İçin 

 
 

7 Dersin bu kısmında yer alan Kutsal Kitap 
ayetlerini, Tanrı’dan dualarınızda ihmal etmiş 
olduğunuz alanları size göstermesini isteyerek, 
yeniden dikkatle okuyun. Tanrı’nın size bu konuda 
yapmanızı söylediği şeyleri defterinize yazın. 
 

8 Şimdi bir önceki sayfadaki duayı yeniden 
etmenizi öneriyorum. Her kısımda genellemeler 
yerine kesin dua edin. “Seni seviyorum… 
Hatalarım (onların neler olduğunu söyleyin)... 
ailem (aile üyelerimiz için isimleriyle ve özel 
ihtiyaçları için dua edin). Kendileri için dua 
ettiğiniz önderlerin isimlerini söyleyin. Kesin 
sorunlar ve özel gereksinim alanlarının neler 
olduğunu isimleriyle bildirin. Ve Tanrı’ya, dua 
aracılığıyla yardım edebilme ayrıcalığı için 
teşekkür edin. 

 
GEREKSİNİMLERİN KARŞILANMASINA 
YARDIMCI OLUN 
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Hedef 4. Başka insanların gereksinimlerini 
karşılama konusundaki rolümüzün ne 
olduğunu açıklayın. 

 

 Tanrı, duaları yanıtlamak ve insanî 
gereksinimleri karşılamak için birçok gücü harekete 
geçirir. İlk olarak, bir gereksinimi görmemize 
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 istediğini bildirir ve 
onu yapmamıza yardım eder; böylece O’nunla 
emektaşlar olarak çalışma bereketine sahip oluruz. 
İsteğini gerçekleştirmek ve dualarımızı yanıtlamak 
için meleklerini gönderir. 
 

TANRI DUAYI NASIL YANITLAR 
 
Bizlere ne yapmamız gerektiğini 
söyler. 

Durumlarda etkin olur. 

Başka insanlara ne yapmaları 
gerektiğini söyler. 

Bizlerde etkin olur. 

Meleklere ne yapmaları 
gerektiğini söyler. 

Kötü güçleri yener. 

Doğada etkin olur. Mucizeler yaratır. 
 

 İsa’nın 5.000 kişiyi doyurması, O’nun duaları 
yanıtlamasına yardım edebilmemizin yolunu 
gösterir. İsa çocuğun yemeği üzerinde dua etti, onu 
çoğalttı ve yemeği kalabalıklarla paylaşmaları için 
elçilere verdi. Çocuk ya da elçiler bu yemeği 
yiyebilirdi. Ama onu başkalarına verdikleri için bir 
mucize gerçekleşti. Onlar paylaştıklarında Tanrı, 
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yiyeceği herkes doyana ve on iki sepet yiyecek 
artana dek çoğalttı! Bizlerin de, ister doğal ekmek, 
ister Yaşam Ekmeği için olsun, aç olanların 
gereksinimleri konusunda dua etmekten fazlasını 
yapmamız gerekir. Bizler başkaları için dua edip 
onlarla paylaştıkça, Tanrı bizleri de bereketleyecek 
ve bütün gereksinimlerimizi karşılayacaktır. İsa 
şöyle dedi: 
 
 Luka 6:38. “Verin, size verilecektir. İyice 

bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış, dolu bir 
ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle 
verirseniz, aynı ölçekle 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 sürgünde olan 
Nehemya, imparatorun güvenilir bir hizmetkarı 
olarak iyi bir konuma sahipti. Ama başka 
insanların, özellikle de Yeruşalim’e dönmüş olan 
hemşerilerinin gereksinimleriyle ilgileniyordu. 
Kardeşi yanına gelip ona oradaki sorunları 
bildirince, Nehemya ağladı. 
 Nehemya 1:4. “Bunları duyunca oturup 

ağladım, günlerce yas tuttum. Oruç tutup 
Göklerin Tanrısı’na dua ettim.” 

 

 Nehemya, halkı düşmanlardan korumak için ye-
niden inşa edilmesi gereken duvarlar hakkında dua 
etti ve Tanrı onun yüreğine bu gereksinim hakkında 
bir şeyler yapması için bir plan koydu. Nehemya bu 
gereksinimle o denli ilgileniyordu ki, kral durumun 
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farkına vardı ve ona neden üzgün olduğunu sordu. 
Nehemya korkmuştu, çünkü kimsenin kralın yanın-
dayken üzgün görünmemesi gerekiyordu. Kralı kız-
dırmaktan ötürü cezalandırılabilir, işini ya da haya-
tını kaybedebilirdi. Ama Nehemya Tanrı’ya çabu-
cak ve sessizce dua etti ve bu fırsatı, krala ülkesinin 
gereksinimlerini anlatmak için kullandı. Nehemya, 
“Beni bugün başarılı kıl ve kralın önerimi kabul et-
mesini sağla” diye dua etti. Tanrı da aynen bunu 
yaptı. kral kızmak yerine, sorun üzerinde Nehem-
ya’yla konuştu ve ona ne istediğini sordu. 
 

Nehemya 2:4-6. “Kral, ‘Dileğin ne?’ diye sordu. 
Göklerin Tanrısı’na dua edip krala şöyle dedim: 
‘Eğer uygun görüyorsan, benden hoşnut kaldın-
sa, lütfen beni Yahuda’ya, atalarımın gömüldüğü 
kente gönder; kenti onarayım.’ Kral kraliçeyle 
birlikte oturuyordu… dileğimi uygun buldu ve 
beni göndermeyi kabul etti.” 

 

 Ne kadar heyecan verici bir durum! Tanrı duayı 
yanıtlarken kral da Nehemya’nın projesinin ortağı 
oluyor. Nehemya’ya oradan ayrılma izni, yetki, 
gerekli malzemeler ve onu korumak için asker 
veriyor. 
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 Tanrı, Nehemya’ya dualarının yanıtı olarak 
tekrar tekrar yardım etti. Nehemya çok büyük 
sorunlarla karşılaştı, ama hepsinin üstesinden 
gelmeyi başardı. Duvarı onardı ve Yeruşalim’de 
vali olarak hizmet etti. Nehemya başarısının 
sırrını, “Çünkü Tanrı benimleydi” diye açıklıyor. 
Bizler de, dua aracılığıyla büyük şeylerin 
başarıldığını görebiliriz. Tanrı’nın bunları 
yanıtlamasıyla, bizimle emektaş olmaya razı 
olduğunu söyleyebiliriz. 
 
 

 

Yapmanız İçin 
 

 

9 Nehemya başkaları için dua etmeye iyi bir 
örnektir, çünkü 
a) hükümette önemli bir konumu ve nüfuzu vardı. 
b) kesin dua isteklerinde bulundu ve harekete 

geçmeye hazırdı. 
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c) kraldan, Tanrı’nın düşmanı olmasından başka 
bir şey beklemiyordu. 

10 Şimdi bu derste defterinize yazmış ve üzerinde 
dua etmiş olduğunuz gereksinimlerin üzerinden ge-
çin. Tanrı’ya bu gereksinimler hakkında ne yapma-
nızı istediğini sorun. Tanrı’nın yanıtını dinleyin. 
Tanrı’nın dualarınızı yanıtlamaya nasıl yardımcı 
olmanızı istediği hakkında size verdiği fikirleri def-
terinize yazın. Daha sonra, Tanrı’nın bu gereksi-
nimleri karşılamasına yardım etmek için size verdiği 
fırsatları değerlendirin. 
 
 

Yanıtlarınızı Kontrol Edin 
 

9 b) Kesin isteklerde bulundu ve harekete 
geçmeye hazırdı. c) cümlesi yanlıştır. Nehemya 
sürgünde olduğu halde, imparatoru çözüme bir 
engel olarak değil, potansiyel bir ortak olarak 
gördü. 

 
4 Bu örneklerin hepsi Kutsal Kitap’ta yer 

almaktadır. 
 
 Bu dersteki diğer alıştırmalar aslında dua 
konusunda pratik yapmanıza yardımcı olmaktadır. 
Bunların size yardımcı olduklarını umuyorum. 
Şimdi bunların ve bunlara yanıt olarak defterinize 
yazdıklarınızın üzerinden geçmenizi öneriyorum. 
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Ders 
 

6 
 

Başka 
İnsanlarla 

Birlikte
Dua Edin

 
 Diğer Hıristiyanlar’la birlikte dua etmekten kay-
naklanan bereketleri keşfettiniz mi? Tanrı’ya iyili-
ğinden ötürü teşekkür etmek ve gereksinimlerinizi 
O’nun önüne götürmek için ailenizi dua için bir 
araya toplamayı bir alışkanlık haline getirdiniz mi? 
Kilisenizdeki dua toplantılarına katılıyor musunuz? 
 İnsanlar sevinçlerini ve endişelerini birbirleriyle 
paylaştıkça Tanrı onları birbirlerine yaklaştırır. Tan-
rı’nın planı, onların başkalarının gereksinimlerini 
anlamaları ve ilgilenmeleridir. Tanrı’nın planını iz-
lediğimizde birçok bereket alırız. Bir arkadaşımız 
bizimle birlikte sorunlarımız hakkında dua ettiğinde 
kendimizi çok rahatlamış hissederiz. Dua 
aracılığıyla bir kardeşimizin yüreğindeki yükü 
kaldırdığımızda aramızda çok derin bir dostluk 
ilişkisi oluşur. Birbirimizi Tanrı’nın vaatlerine 
güvenmeye teşvik ettikçe imanımız güçlenir. 
 Bu ders, başka insanlarla dua etmenin ilkelerini 
açıklar ve Kutsal Kitap’ta yer alan, bu konuyla ilgili 
dualara yer verir. Öğrendiğiniz ilkeleri hayatınıza 
geçirdikçe, ruhsal yaşamanız daha çok zenginleşe-
cek ve daha dolu olacaktır. O’nun ailesinin bir par-
çası olan kardeşlerinizle aranızda daha güçlü bir bağ 
oluştuğunu hissedeceksiniz. 
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Bu derste şunları inceleyeceksiniz… 
 

Bir Dostla Birlikte Dua Edin 
Ailenizle Birlikte Dua Edin 
Bir Dua Grubuyla Birlikte Dua Edin 
Kilisedekilerle Birlikte Dua Edin 
 
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır… 
 

● Başka insanlarla birlikte dua etmek için fırsatlar 
bulup bu fırsatları kullanmak. 

● Başka insanları da dua etmeye teşvik ettikçe 
çevrenizde Tanrı’nın işinin ilerlemesine 
yardımcı olmak. 

 
BİR DOSTLA BİRLİKTE DUA EDİN 
 
Hedef 1. Bir dostla birlikte dua etmenin önemi 

üzerine konuşmak. 
 

 İsa, iki ya da üç kişinin Kendi adıyla bir araya 
toplandığı her yerde bizimle özel bir biçimde 
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birlikte olacağını vaat etti. Dirilmiş Mesih, 
Emmaus yolunda İsa’dan bahsederek yürüyen iki 
elçiye göründüğü gibi, siz ve bir dostunuz O’nun 
varlığını hissedebilirsiniz. Kutsal Kitap ayetleri 
aracılığıyla sizinle konuşacaktır. Sizi bereketlemek, 
sizi kendi huzurunda sevinçle doldurmak ve sizi 
kendisinin diri olduğunu başkalarına bildirmek için 
göndermek için yanınızdadır. 
 İsa, Emmaus’taki elçilere kim olduğunu yemek 
sofrasında bildirdi. Bu dostla birlikte yemek yemek, 
birbirimizi ve bizler için neler yaptığı üzerinde ko-
nuşurken Rab’bi daha iyi tanımamız için bir fırsat 
oluşturur. Birçok Hıristiyan, dostlarına İsa’dan söz 
edebilmek için onları yemeğe davet eder. Tabii ki 
İsa da orada onlarla birliktedir! 
 Sizin dua ortağınız olabilecek ve her gün olmasa 
bile her hafta sizinle düzenli olarak dua edebilecek 
bir Hıristiyan 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 yönelttiğiniz 
dostlarınızla birlikte mutlaka dua etmek 
isteyeceksiniz. 
 Dua için bir araya gelip, O’nun ismiyle, 
istedikleri şey konusunda görüş birliğine varan iki 
ya da daha çok kişi için İsa’nın iki harika vaadine 
sahibiz: Bizim yanımızda olacak ve dualarımızı 
yanıtlayacaktır! 
 
 Matta 18:19-20. “Yeryüzünde aranızdan iki 

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

 
 

Yapmanız İçin 
 

 
1 Matta 18:19-20’yi ezberleyin. 
 

2 Birlikte dua ettiğiniz ya da dua edebileceğiniz 
arkadaşlarınızın isimlerini teker teker defterinize 
yazın. Birlikte dua edebileceğiniz birisi yoksa, bul-
maya çalışın. 

 
AİLENİZLE BİRLİKTE DUA EDİN 
 
Hedef 2. Aile olarak birlikte dua etme 

alışkanlığını başlatın. 
 

 Mesih inanlısı bir aile, bir insanın sahip 
olabileceği en büyük bereketlerden biridir. Bütün 
aile üyeleri Tanrı’ya birlikte tapınıp hizmet ettikçe, 
yeryüzü biraz da olsa cennete benzeyebilir. 
Aileniz Rab’bi tanıyorsa, her gün, aile olarak 
birlikte dua etmenin getirdiği ruhsal gelişim ve 
yararlardan zevk almaları 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, 
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ebeveynlerden sadece bir tanesinin var olduğu 
aileler için de geçerlidir. 

 
 

 Ailenin dua ve Kutsal Kitap okuma zamanını 
anne babaların yönetmesi gerektiği halde, Mesih 
inanlısı bir ailenin her üyesi diğerleriyle birlikte 
Kutsal Kitap’ı okuyup kendisiyle birlikte dua 
etmelerini isteme konusunda kendisini özgür 
hissetmelidir. Mesih inanlısı bir aile, yemek 
zamanlarında da, Tanrı’ya yemek için teşekkür edip 
onun kutsamasını isteyerek birlikte dua eder. 
 

 1.Timoteos 4:3-4. “İman edip gerçeği bilenlerin 
şükranla yemesi için Tanrı’nın yarattığı 
yiyeceklerden… hiçbir şey reddedilmemeli; 
yeter ki şükranla kabul edilsin.” 

 

 Çocukların birbirleri ve evdeki gereksinimler 
için dua etmeleri olağanüstü bir şeydir. Her zaman 
anne babalarının yanına gidip onlardan sorunları 
için dua etmelerini 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 
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için dua ettiklerinde ve Tanrı da dualarını 
yanıtladığında yaşam daha da kolaylaşır. 

DUA EDİN 
 

Aileniz İÇİN    Ailenizle BİRLİKTE 
Hepsinin kurtuluşu   Ailenizle birlikte 
        dua zamanında 
 

Aile ilişkileri    Yemek zamanlarında 
 

Ailenin gereksinimleri  Kilisede 
 

Bireysel gereksinimler 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 zamanı seçin. Sabahın 
erken saatleri uygundur. Bazı aileler kahvaltı 
sofrasında 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 kolayca anlaşılabilir bir 
bölüm okuyun (Küçük  çocuklara, onlar için 
özel olarak üretilmiş resimli bir Kutsal Kitap’ı 
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okuyabilirsiniz). Birçok aile, Kutsal Kitap’ın 
yanı sıra, esinlendirici başka bir kitaptan da okur. 

5.  Aile üyelerinin okunanlar konusunda sorular sor-
malarına ya da yorumlar yapmalarına izin verin. 

6.  Dilerseniz birlikte birkaç övgü, şükran ya da 
tapınma ilahisi söyleyebilirsiniz. 

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 yorulmaması ve dua zamanından 
hoşlanmamaya başlamaması için kısa dualar 
sunulmasını öneriyorum). 

9. Herkesi Tanrı’nın sesini duyma konusunda 
cesaretlendirin. Tanrı’nın bu zamana katılan her-
kesle konuşmasını bekleyin. 

10. Dua zamanınız bölünürse ve bazen aile olarak 
dua etmeniz imkânsız bir hal alırsa cesaretiniz 
kırılmasın. Denemeye devam edin. Belirli bir 
program izlemeye çalışmayın. Durumlara ve 
Rab’bin yol gösterimlerine uyun. 

 
 

Yapmanız İçin 
 

 
3 Diğer inanlılarla, aile dualarının değeri, doğru 
zamanın belirlenmesi ve uygulanacak plan 
hakkında konuşun. Eğer ailenizle birlikte 
yaşıyorsanız, bu konuları onlarla görüşün. Zaten 
aile olarak birlikte dua ediyorsanız, bu zamanı nasıl 
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daha yararlı kılabileceğiniz hakkındaki önerilerinizi 
defterinize yazın. 
 

4 Ailenizin diğer üyeleriyle birlikte dua etme 
konusunda dört fırsatın neler olduğunu yazın. 
Bunlardan hangilerini şimdi kullanıyorsunuz ya da 
kullanacaksınız? 
5 Ailenizle birlikte dua zamanı başlatma fırsatınız 
varsa, bunu sadece bir tek kişiyle ve özel bir 
gereksinim için yapsanız bile umarım bunu 
yaparsınız. 

 
BİR DUA GRUBUYLA BİRLİKTE 
DUA EDİN 
 

Hedef 3. Bir dua grubunu nasıl 
başlatabileceğinizi anlatabilmek. 

 

 Tanrı, günümüzde dünyanın her tarafındaki 
küçük dua grupları aracılığıyla 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. Kurtulmamış komşular, genelde bir dostun 
evine davet edilince giderler, ama kiliseye davet 
edildiklerinde durum değişir. Evlerde yapılan bu 
dua toplantılarında birçok kişi Mesih’e iman 
etmektedir. Küçük dua gruplarında iyileşme 
mucizeleri gerçekleşmekte; Tanrı, aile 
ilişkilerindeki sorunları çözmekte ve binlerce kişi 
Kutsal Ruh’la dolmaktadır. 
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 Günümüzde gerçekleşmekte olan şeyler, İncil’in 
yazıldığı dönemlerde gerçekleşen olaylara 
benzemektedir. İlk Hıristiyanlar havralarda ve 
inanlıların evlerinde toplanıyorlardı. Daha sonra 
havralardan kovuldular. Ama Mesih’in vaadi hâlâ 
onlarla birlikteydi. Küçük gruplar halinde bir 
araya geldiklerinde bu vaadin yerine geldiğini 
gördüler –Mesih oradaydı! Evlerde, mağaralarda, 
nehir kıyısında, hapishanelerde birlikte dua ettiler 
ve Tanrı da dualarını yanıtladı. 
 Petrus Müjde’yi Yahudi olmayan kişilere ilk ola-
rak Roma ordusunda bir subay olan Kornelius’un 
evinde bildirdi. Tanrı orada toplanan herkesi 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 top-
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lanan bir grup kadın görmüşlerdi. Bu kadınlardan 
biri olan Lidya, Mesih’e iman etmişti. Lidya, Fili-
pi’de oldukları sürece çalışmaları için bir merkez 
olmak üzere onlara evini açmıştı. Tanrı, bir kadının 
dua toplantısından, ortaya harika sonuçlar 
çıkartmıştı! Pavlus’un yıllar sonra Filipi’ye 
gönderdiği mektubu okursanız, bu kilisenin ne 
kadar güçlü ve ruhsal bir kilise olduğunu 
göreceksiniz. 
 Günümüzde küçük gruplar programları 
konusunda genelde çok esnektir. Bazıları her hafta 
aynı evde, bazıları sırayla grup üyelerinin 
evlerinde, bazılarıysa kiliselerde, fabrikalarda, 
ofislerde, okullarda bir araya gelirler. Bir dua grubu 
sadece iki ya da üç kişiyle başlayabilir. Gruptaki 
kişilerin sayısı on beşi aşarsa, küçük bir dua 
grubundaki kadar katılım olması zorlaşır. Kadın 
gruplarının birçoğu, sabahleyin ya da öğleden 
sonraları, erkekler işte, çocuklar okuldayken 
toplanırlar. Erkek ve kadınlardan oluşan karışık 
toplantılar genelde akşamları yapılır. Bazıları 
duadan sonra hafif ikramlarda bulunur ve 
birbirleriyle paydaşlık ederler. Bazıları bunu 
yapmaz. Bazıları bir otel ya da lokantada yapılan 
dua kahvaltıları ya da dua öğle yemekleri şeklinde 
gerçekleşir. 
 Bir dua grubunu yöneten kişi, katılanların içinde 
bulundukları durumları ve insanların 
sorumluluklarını göz önünde bulundurmalıdır. 
Eğer toplantı çok uzun sürerse, bazıları evdeki 
görevlerinden ötürü (görevler ihmal edilmemelidir) 
katılamayabilirler. Bazılarınınsa ilgisi kaybolur. 
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Ancak bazı gruplar, her şeyi bir kenara bırakıp 
Tanrı’yla birlikte saatler geçirmeyi 
başarabilmektedirler. Bazı üyelerin erken 
ayrılmaları gerekiyorsa, bunu yapmakta 
özgürdürler. Tanrı mucizeler yaratır, insanların 
hayatlarını değiştirir. Onları Ruhu’yla doldururken 
zamanın nasıl geçtiği anlaşılmaz. 
 Bu derste ailelerin birlikte dua ve Kutsal Kitap 
okuma zamanları için verilmiş olan öneriler, bir dua 
grubunu yönetmekte de yararlı olabilir. Aşağıda 
verilen adımlar genelde uygundur: 
 

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

2.  Tanrı sözünden kısa bir ayet okuyup paylaşın. 
Bu, bir öğretmenin yönettiği Kutsal Kitap 
çalışması da olabilir. Ya da herkes bir Kutsal 
Kitap ayeti aktarıp bunun kendilerine nasıl 
yardımcı olduğunu söyleyebilirler. 

3. Katılımcılardan yanıtlanan dualar hakkında rapor 
vermelerini isteyin. 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 gereksinimler ve diğer 
insanlar için dua etme konusunda katılımcı 
olmaya teşvik edin. 

 
 Bazı dua grupları, yerel bir kilisenin programının 
birer parçasıdırlar. Bunlar aracılığıyla birçok insan, 
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Tanrı’nın ailesine ait olmanın kişisel deneyimini 
yaşayabilir. Örneğin, 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 ettikçe büyümektedir. 
 Bazı dua grupları da farklı mezheplere mensup 
kişilerden oluşur. Tanrı, halkı birlikte dua ettikçe, 
insanların yaşamlarını değiştirir, kiliseleri 
canlandırır ve Mesih’in bedeninde daha büyük bir 
birlik oluşturur. 
 

 

Yapmanız İçin 
 

 

6 Sizin bulunduğunuz yerde hangi dua grupları 
var? Bunların içinden bildiklerinizi, ne zaman ve 
nerede toplandıklarını defterinize yazın. 
Yakınınızda oturan bir dostunuza tavsiye 
edebileceğiniz grupların altını çizin. Onlar için dua 
edin. 
 

7 Yakınınızda bir dua grubu toplanmıyorsa, böyle 
bir olasılık üzerinde dua edin. Rab’bin nerede 
toplanılabileceği, kimi davet etmeniz gerektiği, ne 
zaman yapılacağı ve nasıl başlayabileceğiniz 
hakkındaki olasılıklar hakkında söylediklerini 
defterinize yazın. Rab’bin size söylediği her şeyi 
yapın. 
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KİLİSEDEKİLERLE BİRLİKTE DUA EDİN 
 

Hedef 4. Kilisenizde, dua edebileceğiniz 
gereksinimlerin neler olduğunu 
söylemek. 

 

 Dua grubu hareketi olağanüstüdür, ama kilise, 
dua gruplarından ibaret değildir. Kilisenin yapması 
gereken bir iş vardır. Mesih’i dünyaya tanıtmalı, 
Hıristiyanlar’ın imanlarını pekiştirmeli, onları 
hizmet için eğitmeli, günlük yaşamları ve Tanrı’nın 
işlerinde onlara yardımcı olmalıdır. Dua 
gruplarında, büyük bereketler, dostluklar ve hizmet 
bulabiliriz, ama yerel kilisede de katılımcı olmamız 
gerekmektedir. Dua gruplarında Mesih’e iman 
etmelerine yardımcı olduğumuz kişilerin de yerel 
bir kilisedeki paydaşlığa yöneltilmeleri 
gerekmektedir. Bu kişilerin kilisenin hizmetine 
ihtiyaçları vardır ve kilisenin işinde yerlerini alacak 
güçlü üyeler olarak gelişmeleri gerekir. 
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 Dua, kilisenin çok önemli bir parçası ve 
gücüdür. İsa, tapınaktan dua evi olarak söz etmişti. 
Elçiler dua etmek için tapınağa gitmişlerdi. Kilise 
önderleri zamanlarının büyük bir kısmını dua 
ederek geçiriyorlardı. Tanrı, insanların Kendisine 
tapınması 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 ulusların dua 
evi’ denecek.” 

 

 Elçilerin İşleri 2:42-43. “Bunlar kendilerini 
elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye 
ve duaya adadılar.” 

 

 Elçilerin aracılığıyla birçok harikalar ve 
mucizeler yapılıyordu. 
 

 Elçilerin İşleri 2:46-47. “Her gün tapınakta top-
lanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde 
de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle ye-
mek yiyor ve Tanrı’yı övüyorlardı. Bütün 
halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün 
yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.” 

 

 Elçilerin İşleri 3:1. “Bir gün Petrus’la Yuhanna, 
saat üçte dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı.” 

 

 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 
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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 bildirdiklerinden ötürü hapse 
attılar ve onlara bunu bir daha yapmamalarını 
emrettiler. Salıverir verilmez diğer Hıristiyanlar’la 
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 
doldular 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, müjdeci 
toplantıları gibi değişik toplantılara duayı dahil 
ederek… Dua istekleri ve yanıtlanan dualar 
konusunda tanıklıkların paylaşılması için fırsatlar 
vererek… Bazı kiliselerde, toplantı başlamadan 
önce insanların dua etmek için toplandıkları dua 
odaları vardır. Mesih’i kabul etmek ya da Kutsal 
Ruh’la dolmak isteyen kişiler toplantının sonunda 
dua odalarına giderler. İnanlılar onlara danışmanlık 
edip onlarla birlikte dua ederler. Diğer kiliselerde 
insanlar, toplantıdan önce ve sonra dua etmek için 
kilisenin önündeki sunağa giderler. 
 Birçok kilise, insanların gidip dua etmesi için 
günün her saatinde açıktır. Birçoklarında sabahın 
erken saatlerinde insanların işe gitmeden önce 
katılabilecekleri toplantılar düzenlenir. Kore 
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kiliselerinin birçoğunda, yüzlerce kişi dua etmek 
için her sabah saat 5’te toplanır. 
 Sizin kilisenizin ruhsal bir uyanışa ihtiyacı var 
mı? Vaiziniz ya da önderiniz, hizmet konusunda 
Tanrı’nın gücüne daha çok gereksinim duyuyor mu? 
Kilisenizin bütün üyelerinin Kutsal Ruh’la 
dolmasını ve ilk kilisedeki inanlıların sahip olduğu 
cesarete sahip olmalarını istiyor musunuz? Dualara 
yanıt olarak mucizeler görmek ve Tanrı’nın 
kilisenize her gün kurtulan kişiler eklemesini 
istiyor musunuz? Eğer öyleyse, kiliseniz için, 
kilisenizde kilise üyelerinizle birlikte dua edin. 
Tanrı günümüzde bütün bu şeyleri birçok kilisede 
gerçekleştirmektedir. Siz kendinize düşeni yaptıkça 
ve diğerlerini dua etme konusunda 
yüreklendirdikçe, Tanrı kilisenizde bu sonuçları 
gerçekleştirmek için sizi kullanabilir. 
 

Memur 122:1. “Bana: ‘Rab’bin evine gidelim’ 
dendikçe sevinirim.” 
 

Mezmur 134:2. “Ellerinizi kutsal yere doğru 
kaldırıp RAB’be övgüler sunun!” 

 
Yapmanız İçin 

 
 

8 Kilisenizin üzerinde dua etmeyi düşündüğünüz 
gereksinimlerini defterinize yazın. Bunlar için dua 
edin. 
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9 Kilisenizde nasıl daha büyük bir dua hizmeti 
oluşturabileceğinizi Tanrı’ya sorun. Yanıtlarınızı 
defterinize yazın. 
 
 
 

Yanıtlarınızı Kontrol Edin 
 

4 Ailenizin dua için bir araya geldiği zamanlarda, 
yemek zamanlarında, kilisede ve herhangi bir 
zamanda, özellikle de özel bir ihtiyacı olduğunda 
ailenin herhangi bir üyesiyle ayrı olarak. Ya da bu, 
sizin bir ihtiyacınız olduğu bir zaman olabilir. 
Birçok anne, küçük bir çocuk elini başına koyup 
İsa’dan onu iyileştirmesini istediğinde baş 
ağrılarının ya da başka sorunların aniden yok 
olduğuna tanıklık edebilir. 
 

 Bütün diğer yanıtlar, çalıştığınız dersin ilkelerini 
kendi yaşamınıza uyarlamanızla ilgiliydi. Dersi 
unutmamak için şimdi, Yapmanız İçin bölümlerinin 
ve defterinize yazdıklarınızın üzerinden geçin. 
Önerilenleri sadık bir şekilde yerine getirdiyseniz, 
bir dua hizmetinde gelişmekte olduğunuza eminim. 
 



 

Ders 
 

7 
 

Dua 
Ettiğinizde 

Kutsal Ruh’un Size 
Yardım 

Etmesine İzin 
Verin

 

 
 
 Bayan Dean, “Ah… onun zavallı ayacıkları, 
zavallı ayakları!” diye dua etti. Kendi duasına 
şaşırmıştı. Çünkü dua ettiği adamın (Victor 
Plymire’ın), İsa’nın mesajını Tibet’in iç 
kesimlerine götürürken öldürüldüğünü okumuştu. 
 Bayan Dean, ölü adamın ayakları için dua 
etmesini aptalca bulmuştu! Yine de çok güçlü bir 
şekilde böyle dua etmesi gerektiğini biliyordu. 
Bilmediği şey, aldığı haberin yanlış olduğuydu. 
Victor ölmemişti. Himalaya Dağları’nın 
tepelerinde, karlarla kaplı yollardan birindeydi. İki 
ayağı da kısmen donmuştu. 
 Bir mucize olmadıkça, Victor uygarlığa 
erişemeden kangrenden ölecekti. Ama Rab’bin 
başka bir planı vardı. Ruhu aracılığıyla, dünyanın 
öbür ucunda oturan bir kadın olan Bayan Dean’a 
Victor için dua etmesini söylemişti. Kadın itaat etti 
ve bir mucize gerçekleşti. Victor iyileşti. 
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 Başka insanlar da Bayan Dean’ın yaşadığı 
biçimde mucizeler yaşadılar. Kutsal Ruh onların 
dualarını yönetti ve olağanüstü şeyler gerçekleşti. 
Dua ettiğimizde Kutsal Ruh bize birçok şekilde 
yardım eder. Bu derste açıklananları inceledikçe, 
O’nun size yardım etmesine izin vermenin yollarını 
öğreneceksiniz. 
 
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 
 
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır… 
 

● Kutsal Ruh’un size ne için ve nasıl dua etmeniz 
gerektiğini göstermesine izin vermek. 

 

● Kutsal Ruh’un sizin aracılığınızla dua etmesine 
izin verdikçe daha derin bir tapınma düzeyine ve 
duada daha büyük zaferlere erişmek. 
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RUH’UN SESİNİ DİNLEYİN 
 

Hedef 1. Kutsal Ruh’un dualarınızdaki işini 
tanımlamak. 

 

 Dua ettiğinizde Tanrı’yı dinlemek konusunu 
daha önce ele almıştık. Bizler dua edip Kutsal 
Kitap’ı okurken bizlerle karşılıklı konuşan, Kutsal 
Ruh’tur. Bazen bizlere hayatımızdaki, Tanrı’yı 
hoşnut etmeyen şeyleri gösterir. Bunları Tanrı’ya 
itiraf etmemize ve O’ndan bağışlama dilememize 
yardım eder. Bizlere Tanrı’nın bizi bağışladığı 
konusunda 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 
güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua 
etmemiz gerektiğini bilmeliyiz, ama Ruh’un 
kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için 
aracılık eder. Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh’un 
düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, 
Tanrı’nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık 
eder.” 

 
RUH DUA ETMEMİZE YARDIM EDER 

Romalılar 8:26-27 
 

Bir Sorunumuz      O’nun Yardımı 
Duasızlık …………………… Bizleri Dua Etmeye  
              Teşvik Eder 
İman Azlığı………………… Bizlere İman Verir 
İhtiyacın Ne Olduğunu  
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Bilmemek…………………… Bizlere Ne İçin Dua  
               Etmemiz Gerektiğini  
                    Söyler 
Tanrı’nın İsteğini Bilmemek……  Bizler İçin Tanrı’nın 
                            İsteğine 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 göstermek, 
Tanrı’ya tapınmamıza ve hizmet 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, Tanrı’nın 
Babamız olduğunu bilmenin sevincini yaşarız. 
 
 Romalılar 8:14-17. “Tanrı’nın Ruhu’yla 

yönetilenlerin hepsi Tanrı’nın oğullarıdır. 
Çünkü sizi yeniden korkuya götüren kölelik 
ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu 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 anlamamıza 
yardım eder ve aklımıza, bize gereken gerçekleri 
getirir. 
 Yuhanna14:26. “Baba’nın benim adımla 

göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her 
şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size 
hatırlatacak.” 

 

 Yeşaya 11:2. “RAB’bin Ruhu, bilgelik ve 
anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB 
korkusu ruhu onun üzerinde olacak.” 

 

 Kutsal Ruh’un öğretisi ve yol gösterimi bize sık 
sık Kutsal Kitap aracılığıyla gelir. Bu yüzden Tanrı 
sözünü okurken onun üzerinde derin derin düşünün. 
Okuduğunuz bazı sözleri tekrarlayın. Sabahleyin bir 
vaat alın ve gün boyunca onu aklınızdan 
çıkarmayın. Tanrı sözünün bir parçanız olmasına 
izin verin. Bundan sonra Kutsal Ruh size yol 
göstermek ve cesaret vermek istediğinde doğru 
sözleri aklınıza getirebilir ve onları içinde 
bulunduğunuz durumlar için uygun kılabilir. 
İmanınızı geliştirmek için sözü kullanacak, siz de 
dualarınıza daha büyük yanıtlar alacaksınız. 
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Yapmanız İçin 
 

 
1 Kursun bu son dersinde, zaten incelemiş etmiş 
olduğumuz gerçeklerden bazılarını tekrar ettiğimizi 
fark edeceksiniz. Bu, bir şeyi iyice öğrenmenin 
önemli bir kısmıdır. 3’üncü derse dönüp yeniden 
okumanızı öneriyorum. O ders için defterinize 
yazmış olduklarınızı yeniden okuyun. 
 

2 Defterinize, bu kursu yapmaya başladığınızdan 
beri Kutsal Ruh’un size, üzerinde dua etmenizi ya 
da söylediği birkaç şeyi yazın. Sonuçlar nedir? 
 

3 Ders 4’ü tekrar edin. Tanrı sözünü önerildiği 
biçimde kullanıyor musunuz? Bu size nasıl yardımcı 
oluyor? 

 
RUH’UN HİSSETTİKLERİNİ HİSSEDİN 
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Hedef 2. Duyguların dualarınıza nasıl girdiğini 

tanımlamak. 
 
 Kayıp olanlarla ilgilenmek ve diğer insanların 
duygularını kendinizinkiymiş gibi hissetmekten 
bahsettik. Bu hisler Tanrı’nın onlara olan 
sevgisinden 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 
boşalmasına neden olur, ama diğer zamanlarda 
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 
şükrediyorum. İlk günden şimdiye dek Müjde-
nin yayılmasındaki işbirliğinizden dolayı her 
durumda hepiniz için her zaman sevinçle 
dilekte bulunuyorum.” 
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 Romalılar 12:15. “Sevinenlerle sevinin, 
ağlayanlarla ağlayın.” 

 

 
 Duadaki tutumlar hakkında konuşmuştuk. 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 
sonuçlarından özgür kılınmalarına yardım etmek 
duygusu, İsa’nın yeryüzüne gelip egemenliğini 
kurmasını arzulamak, dualarımızda büyük bir 
içtenlik, Baba’yla paydaşlıkta sevinç, O’nun 
dualarımızı yanıtlayacağı güvencesi, bize 
yapmamızı söylediği her şeyi yapma arzusu– biz de 
hissedebiliriz. 

 
 

Yapmamız İçin 
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4 Kutsal Ruh’tan, size, Tanrı hakkında 
düşünürken daha derin bir tapınma isteği 
sağlamasını isteyerek, Ders 1’i tekrar edin. 
 
5 Kutsal Ruh’tan, doğru tutumlarınızı 
güçlendirmesini isteyerek, Ders 2’yi tekrar edin. 
 
6 Kutsal Ruh’tan, Rab’bin Duası’nı okumanıza 
yardım etmesini isteyin. Her satırını derinlemesine 
hissetmek için gerekli zamanı harcayın. 

 
RUH’UN SİZİN ARACILIĞINIZLA 
DUA ETMESİNE İZİN VERİN 

 
Hedef 3. Ruh’un yönetiminde dua etmenin ne 

anlama geldiğini açıklamak. 
 Çoğu kez nasıl dua etmemiz gerektiğini 
bilmeyiz. Birisinin gereksinimlerinin neler 
olduğunu ya da çözümün ne olduğunu anlamayız. 
Tanrı’nın isteğinin ne olduğundan emin değilizdir. 
Belki de içimizde coşan Tanrı’nın sevgisini dışa 
vuracak sözlere sahip değilizdir –ya da çekilen acı, 
içsel çatışmalar, korkular ve ayrılık bizi yıpratır. 
Kutsal Ruh, ruhun bütün bu özlemlerini ve 
gereksinimlerini alıp, bunlar hakkında Tanrı’yla 
kendisi konuşmayı teklif etmektedir. Bazen bunu, 
sizin bilmediğiniz başka bir dilde konuşmanızı 
sağlayarak yapar. O’nun esiniyle, ruhunuzun en 
büyük özlemlerini dile getirir ya da tapınırsınız. 
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Yapmanız İçin 
 

 
7 Romalılar 8:26-27’yi yeniden okuyun. Kutsal 
Ruh’un sizin aracılığınızla dua etmesinin yararlarını 
yazın. 
 

 1.Korintliler 14:2. “Bilmediği dilde konuşan, 
insanlarla değil, Tanrı’yla konuşur. Kimse onu 
anlamaz. O, ruhuyla sırlar söyler. 

 

 Böylesi bir dua, ruhunuza olağanüstü bir huzur 
sağlar. Sorunun her yönünü ve çözümü anlamamız 
gerekmez –Ruh bunları kendi sözcükleriyle sunar ve 
en iyi olanı 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 konuşmak” adı verilir. İnsanlar 
bazen bundan söz ederken, Grekçe’de “diller” 
anlamına gelen glossalalia sözcüğünü kullanırlar. 
Günümüzde milyonlarca Hıristiyan, Kutsal Ruh’un 
onlar aracılığıyla istediği dilde dua etmesine izin 
vermektedir. 
 Bu ilk önce, Pentikost Günü’nde, İsa’nın 120 
izleyicisine olmuştu. Ruh’la dolmuşlar ve hiç 
bilmedikleri dillerde Tanrı’ya şükretmeye 
başlamışlardı. Toplanan kalabalıkta, birçok ülkeden 
gelen insanlar Hıristiyanlar’ın bu değişik dillerde 
neler söylediğini anladılar. Tanrı’nın 
gerçekleştirmiş olduğu olağanüstü işlerden söz 
ediyorlardı! 
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 Elçilerin İşleri 2:4. “İmanlıların hepsi Kutsal 
Ruh’la doldular, Ruh’un onları konuşturduğu 
başka dillerle konuşmaya başladılar.” 

 

 
 Elçi Pavlus, yeni İnanlılar’ın, Hıristiyan işçilerin 
ve kurduğu kiliselerin gereksinimleri için duada ara-
cılık 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 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.” 

 
 

Yapmanız İçin 
 

 

8 Daha etkin ve içten bir şekilde dua etme ihtiyacı 
hissediyorsanız, bu konuda Kutsal Ruh’la konuşun. 
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9 Şimdi, Kutsal Ruh’tan, listelemiş olduğunuz 
gereksinimler hakkında onun hissettiklerini 
hissetmenize yardım etmesini isteyerek Ders 5’i 
tekrar edin. Kutsal Ruh’un size yol göstermesine 
ve bu gereksinimler için sizi kullanarak dua 
etmesine izin verin. O’nun size verdiği sözleri 
kullanın; Kutsal Ruh Tanrı’nın isteğine uygun 
olarak dua edecektir.  

RUH’UN GÜCÜYLE HAREKET EDİN 
 
Hedef 4. Ruh’un gücünü yaşamlarımızda 

 
Bu kurs boyunca, Tanrı’nın dualarımızı yanıtla-

a

Filipililer 2:13. “Kendisini hoşnut edeni hem 

 

uygulamaya koymanın önemi 
hakkında konuşmak. 

 
m ya yardımcı olmak için bizi kullanması 
hakkında konuştuk. Kutsal Ruh’un bize talimatlar 
vermesi için O’nu dinleriz, ama O’nun bize 
yapmamızı söylediği şeyi nasıl yapabiliriz? Bu, 
O’nun gücü aracılığıyla olur. 
 
 

istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin 
olan Tanrı’dır.” 

 
Ruh’un yönetiminde dua edip O’ndan 

yapmamızı istediği şeyi yapmamıza 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 etmesini 
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isteriz ve O da yardım eder. Tanrı’nın dualarımızı 
yanıtladığını bilerek güvenle konuşup 
davranabiliriz. 
 
 1.Yuhanna 5:14-15. “Tanrı’nın önünde 

 
Ruh’un bu gücü, sadece tanıklar olarak 

İşleri 1:8. “Kutsal Ruh üzerinize 

 ruhu 

 

alışmaları bitirirken, en önemli sınav, 
ğ

güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne 
dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini 
bildiğimize göre, O’ndan dilediklerimizi 
aldığımızı da biliriz.” 

 
konuşmak için değil, aynı zamanda O’nun için 
yaşamak, O’nun olmamızı istediği kişi olmamız 
içindir. Yaşamlarımız, Tanrı’nın sevgisi ve gücü 
hakkındaki sözlerimizden daha yüksek sesle 
konuşurlar. 
 

Elçilerin  
inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün 
Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört 
bucağında benim tanıklarım olacaksınız.” 
2.Timoteos 1:7. “Tanrı bize korkaklık 
değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.” 

 

Galatyalılar 5:16. “Kutsal Ruh’un yönetiminde 
yaşayın.” 

 

Şimdi bu ç 
ö rendiklerinizi uygulamaya koymanızdır. Tabii ki 
Şeytan, sizi engellemeye çalışacaktır. Şeytan, 
Tanrı’nın işine muhalefet eder ve sizin dua 
etmenizi istemez. Ama Kutsal Ruh size yardım 
edecektir! Size Şeytan’a karşı zafer ve Tanrı’nın 
isteğini yapma gücünü verecektir. Tanrı sizi 
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kutsasın ve dua ettikçe kendiniz ve başkaları için 
büyük ruhsal zaferler kazanmakta kullansın. 
 

Efesliler 6:17-18. “Kurtuluş miğferi ni ve

 

 
Ruh’un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. Her 
türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh’un 
yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün 
kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir 
adanmışlıkla uyanık durun.” 

 
 2.Korintliler 10:4-5. “Savaşımızın silahlar

 

m, ken-

 

ı 
insansal silahlar 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 kardeşleri 
dinizi tümden kutsal olan imanınızın temeli 
üzerinde geliştirin. Kutsal Ruh’un yönetiminde 
dua edin. 

 
 

Yapmanız İçin 

 
 



Kutsal Ruh’un Size Yardım Etmesine İzin Verin 123

10 Diğer insanları dua etmeye teşvik etmek için 
Rab’den size yardım etmesini isteyin. 
 

11 Kutsal Ruh’un gücüne ihtiyacınız olan şeyleri 
defterinize yazın. Bu konularda dua edin. 
 

 Dua Ettiğinizde adlı ders kitabını bitirdiniz. 
Derslerin gözlerinizi duanın harikulade 
ayrıcalıklarına ve gücüne açtığını umuyorum. 
Öğrendiklerinizi yaşamınızda uyguladıkça 
Tanrı’nın sizi bereketleyecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Şimdi, öğrenci raporunuzda yer alan ÜNİTE 
İKİ’deki soruları yanıtlamaya hazırsınız. İkinci 
ünitedeki dersleri gözden geçirin, sonra öğrenci 
raporunuzda yer alan yanıt kağıdınızı doldurma 
konusundaki talimatları yerine getirin. Yanıt 
kâğıdınızı eğitmeninize gönderdiğinizde size 
başka bir kurs yollamasını isteyin. Kutsal Ruh 
ve O’nun işi hakkında daha çok şey öğrenmek 
istiyorsanız, Yardımsever Arkadaşınız adlı ICI 
kursunu isteyin. 
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin 
 
 Bu derste, alıştırmalarda öğrendiklerinizi tekrar 
etmeniz amaçlandı. Bu ilkeleri hayatınıza uyguluyor 
musunuz? Duanın bereketleri, dua hakkında sadece 
bir şeyler öğrenenlere değil, gerçekten dua edenlere 
gelir. Sessiz bir Hıristiyan olmayın! Sevgi dolu olan 
Baba Tanrı, sizi dinlemeye ve yanıtlamaya hazırdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Son Bir Söz 
 

 Bu özel bir kitaptır, çünkü sizinle ilgilenen 
insanlar tarafından yazılmıştır. Bu kişiler, 
dünyadaki hemen hemen herkesi rahatsız eden soru 
ve sorunlara gerekli yanıtları bulmuş mutlu 
insanlardır. Bu mutlu insanlar, Tanrı’nın, 
buldukları yanıtları diğer insanlarla paylaşmalarını 
istediğine inanıyorlar. Sorularınızı yanıtlama ve 
sizin için en iyi yaşam biçimini bulma konusunda 
bazı önemli bilgilere ihtiyacınız olduğuna 
inanıyorlar. 
 Bu kitabı size bu bilgileri sağlamak için yazdılar. 
Bu kitabın şu temel gerçekler üzerine yazılmış 
olduğunu göreceksiniz: 
 
1. Bir Kurtarıcı’ya ihtiyacınız vardır. Romalılar 

3:23 ve Hezekiel 18:20’yi okuyun. 
 

2.  Siz kendi kendinizi kurtaramazsınız. 1.Timoteos 
2:5 ve Yuhanna 14:6’yı okuyun. 

 

3. Tanrı dünyadaki insanların kurtulmalarını 
istemektedir. Yuhanna 3:16-17’yi okuyun. 

 

4. Tanrı, kendisine iman edenlerin hepsini 
kurtarması için İsa’yı hayatını vermek üzere 
gönderdi. Galatyalılar 4:4-5 ve 1.Petrus 3:18’i 
okuyun. 

 

5. Kutsal Kitap bizlere kurtuluş yolunu gösterir ve 
bizlere Hıristiyan yaşamında nasıl büyüyebile-
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ceğimizi öğretir. Yuhanna 15:5, Yuhanna 10:10 
ve 2.Petrus 3:18’i okuyun. 

6.  Sonsuzluğu nerede geçireceğinize kendiniz karar 
verirsiniz. Luka 13:1-5; Matta 10:32-33; Yu-
hanna 3:35-36’yı okuyun. 

  

 Bu kitap size sonsuzluğu nerede geçireceğinize 
nasıl karar verebileceğinizi göstermekte ve bu 
kararınızı dile getirebilmeniz için fırsatlar 
sunmaktadır. Ayrıca bu kitap diğer kitaplardan 
farklıdır, çünkü size onu hazırlayan insanlarla 
iletişime geçme fırsatı vermektedir. Eğer sormak 
istediğiniz sorular varsa ya da düşüncelerinizi 
açıklamak istiyorsanız onlara yazabilirsiniz. 
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ÖĞRENCİ RAPORU TALİMATLARI 
 

 Her üniteyi çalışmayı bitirdikten sonra o ünitenin 
yanıt kağıdını doldurun. Her seferinde sadece bir 
ünite yapın. Her yanıt kağıdını doldurur doldurmaz 
ICI eğitmeninize ya da size en yakın yerdeki ICI 
bürosuna gönderin. 
 

 Aşağıda, sorulara vermiş olduğunuz yanıtı nasıl 
belirteceğiniz konusunda talimatlar bulacaksınız. 

 
ÖRNEK 
 

Sadece bir tek doğru yanıt vardır. Seçmiş olduğunuz 
yanıtı işaretleyin. 
 
1 Yeniden doğmak ne anlama gelir? 
a) Genç yaşta olmak. 
b) İsa’yı Kurtarıcı olarak kabul etmek. 
c) Yeni bir yıla başlamak. 
 

 Doğru yanıt b’dir. İsa’yı Kurtarıcı olarak kabul 
etmek. O zaman b seçeneğini şu şekilde 
işaretleyeceksiniz. 
 

 
 1 A  C  

 
 Şimdi Öğrenci Raporunuzdaki soruları okuyun 
ve örneğimizde gösterdiğimiz şekilde yanıt 
bölümündeki yanıtları işaretleyin. Yanıtınızı seçin 
ve seçiminize göre a, b ve c boşluklarını 
işaretleyin. 
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ÜNİTE 1 İÇİN ÖĞRENCİ RAPORU 

(Ders 1-3) 
 

Bütün sorular için, yanıt kağıdınızdaki boşlukların 
yanındaki sayıların soru sayısıyla aynı olmasına 
dikkat edin. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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

düşünmeliyiz. 
c) Kendi gereksinimlerimizi düşünmeliyiz. 
 

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

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. 
 

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. 
 

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

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

10 İsa, Tanrı’nın bizleri, 
a) Bizler başkalarını bağışlamadığımız zaman bile 

bağışladığını öğretti. 
b) Yeterince iyi olduğumuzu kanıtladığımızda 

bağışladığını öğretti. 
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c) Aynen bizim başkalarını bağışladığımız şekilde 
bağışladığını öğretti. 

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

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. 
 

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 
 

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

15 Tanrı’nın isteği hakkındaki her mesaj 
a) Başka insanların verdiği öğüdün ışığında 

değerlendirilmelidir. 
b) Gördüğümüz rüyalarla değerlendirilmelidir. 
c) Tanrı sözüyle değerlendirilmelidir. 
 

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

c) Kutsal Kitap ve vicdanımız aracılığıyla. 
17 Tanrı Hıristiyanlar’la hangi şekilde konuşabilir? 
a) Falcılar aracılığıyla. 
b) Yıldız falları aracılığıyla. 
c) Vaazlar ve tanıklıklar aracılığıyla. 
 

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. 
 

19 Tanrı sözünü belirli bir duruma uyarlamayı nasıl 
öğreniriz? 
a) Kutsal Ruh’u dinleyerek. 
b) Başkaları hakkındaki kitapları okuyarak. 
c) Bir rüya görmeyi bekleyerek. 
 

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. 
 
Ünite 1 için istenilenlerin sonu. Lütfen öğrenci ra-
poru Ünite 1’in Yanıt Kağıdı’nı eğitmeninize gön-
derin. Sonra Ünite İki’yi çalışmaya başlayın. 
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İsteme Adresi: 
 

ICI 
P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 



ÜNİTE 2 İÇİN ÖĞRENCİ RAPORU 
(Ders 4-7) 

 

Bütün sorular için, yanıt kâğıdındaki boşluk-
larda yer alan sayının, sorunun yanında yer alan 
sayıyla aynı olmasına dikkat edin. 
 

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. 
 

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

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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

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

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

17 Kutsal Ruh’un dualarımızdaki işi, 
a) yaşamlarımızda Tanrı’yı hoşnut etmeyen 

şeylerin neler olduklarını göstermektir. 
b) dualarımızı Tanrı’nın anladığı bir dile 

çevirmektir. 
c)  söylediklerimizi dikkatle dinlemektir. 
 

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. 
 

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 de-

mektir. 
 

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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Ünite 2 için istenilenlerin sonu. Lütfen öğrenci ra-
poru Ünite 2’nin Yanıt Kağıdı’nı eğitmeninize gön-
derin. Bu kursu bitirdiğinize göre, eğitmeninizden 
size başka bir kurs önermesini isteyin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İsteme Adresi: 
 

ICI 
P.K.: 33 Bakırköy/İSTANBUL 

 
 



  

 

Dua Ettiğinizde 
 

ÖĞRENCİ RAPORU 
 

Ünite 1 İçin Yanıt Kağıdı 
 

 

HY1210 
 

Aşağıdaki boşlukları doldurun: 
 

İsminiz: .................................................................... 

ICI Öğrenci Numaranız: .......................................... 
(Eğer öğrenci numaranızı bilmiyorsanız boş bırakın) 

Adresiniz: ................................................................ 

.................................................................................. 

........................................  Şehir: ............................. 

Yaşınız: .........................  Cinsiyetiniz: ................... 

Mesleğiniz: .............................................................. 

Ailenizde kaç kişi var? ............................................ 

Kaç yıl okula gittiniz? ............................................. 

Eğer bir kilisenin üyesiyseniz kilisenizin ismi nedir? 
.................................................................................. 

Kilisenizde ne gibi bir sorumluluğa sahipsiniz?....... 

.................................................................................. 

Bu kursu nasıl çalışıyorsunuz? Yalnız mı? ............... 

Bir grupla mı? ................  ICI’nın başka hangi kurs-
larını çalıştınız? ........................................................ 

Şimdi sayfayı çevirip soruları yanıtlayın. 
 

 



 

ÖĞRENCİ RAPORU-ÜNİTE 1’İN 
YANIT KAĞIDI 

 
 
Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın. 
 

1 A B C 8 A B C 15 A B C 
 

2 A B C 9 A B C 16 A B C 
 

3 A B C 10 A B C 17 A B C 
 

4 A B C 11 A B C 18 A B C 
 

5 A B C 12 A B C 19 A B C 
 

6 A B C 13 A B C 20 A B C 
 

7 A B C 14 A B C    

 
Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa bunları 
aşağıya yazabilirsiniz. 
 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
 

Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bulunduğunuz yerdeki 
ICI adresine yollayın. 

 
 

Sadece ICI’nın Kullanımı İçin 
 
 Tarih .........................      Not ........................ 
 

 
Hıristiyan Yaşamı Programı 


 

 
 

 



 

 

Dua Ettiğinizde 
 

ÖĞRENCİ RAPORU 
 

Ünite 2 İçin Yanıt Kağıdı 
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Lütfen aşağıdaki boşlukları doldurun: 
 

İsminiz: .................................................................... 
 

ICI Öğrenci Numaranız: .......................................... 
(Eğer öğrenci numaranızı bilmiyorsanız boş bırakın) 
 

Adresiniz: ................................................................ 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

Şehir: ............................... Ülke: ..............................   
 

BİLGİ İSTEME 
 
Bulunduğunuz yerdeki ICI, size diğer kurslar hak-
kında bilgi vermekten mutluluk duyacaklardır. Bu 
bilgileri istemek için aşağıdaki boşlukları kullana-
bilirsiniz. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

Şimdi sayfayı çevirin ve bütün soruları yanıtlayın. 


 

 



 

ÖĞRENCİ RAPORU-ÜNİTE 2’NİN 
YANIT KAĞIDI 

 

Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın. 
 

1 A B C 8 A B C 15 A B C 
 

2 A B C 9 A B C 16 A B C 
 

3 A B C 10 A B C 17 A B C 
 

4 A B C 11 A B C 18 A B C 
 

5 A B C 12 A B C 19 A B C 
 

6 A B C 13 A B C 20 A B C 
 

7 A B C 14 A B C    
 

Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa bunları 
aşağıya yazabilirsiniz. 
 

.......................................................................................... 
 

.......................................................................................... 
 
 

TEBRİKLER 
 Bu kursu bitirdiniz. ICI’yla başka kurslar da yapaca-
ğınızı umuyoruz. Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bu-
lunduğunuz yerdeki ICI adresine yollayın. 
 
 
 
 
 

 

Sadece ICI’nın Kullanımı İçin 
 
 Tarih .........................      Not ........................ 
 

 
 
 


 

Hıristiyan Yaşamı Programı 

 



 

 

 
EN BÜYÜK OLAN 

HERKESİN HİZMETKÂRI OLANDIR 
 

 Hizmet etmek Tanrı’nın sürekli sevgisine karşılık 
olarak kendi sevgimizin dışavurumudur. ICI kursları, si-
zin etkin ve hoşnut edici bir hizmetkâr olabilmeniz için 
Rab’bin araçlarından biridir. 
 Kurslarımızı kullanmak, düzenli bir Kutsal Kitap 
çalışma sistemi oluşturacak ve ruhsal gerçekleri daha iyi 
anlamanıza yardımcı olacaktır. 
 Rab’le yaşamaya başlamak için Hıristiyan Yaşamı 
Programı’nın sunduğu kurslara katılmanızı öneririz. 
 Hıristiyan Yaşamı Programı’nda 18 kurs var. Bu 
kurslardan bazıları şunlardır: 
 

   İSA O’DUR     KUTSAL KİTAP’INIZ 
   NEYE İNANIYORUZ? YUHANNA’NIN MÜJDESİ 
   YENİ YAŞAMINIZ  DUA ETTİĞİNİZDE 
   EVLİLİK VE YUVA  YARDIMSEVER ARKADAŞINIZ 
   KUTSAL KİTAP’A GÖRE AHLAK       KİLİSE 
   KUTSAL KİTAP’I NASIL İNCELEYEBİLİRİZ? 
   TANRI’NIN TASARIMI – SİZİN SEÇİMİNİZ 
   HIRİSTİYAN VE İÇİNDE YAŞADIĞI TOPLUM 
   RAB’BİN HİZMETKÂRLARI 

 

 Bu kurslar hakkında daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız 
isteme adresine yazın. 
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