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 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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