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DUA ETTİĞİNİZDE TANRI’YI DİNLEYİN

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 zaman yüksek sesle konuşmadığı 

halde, aslında her zaman konuşur! 

Kendisini dinlemek isteyenlere söyleyecek 

pek çok şeyi vardır.

Sık sık dualarımız tek yanlıdır ve hep biz 

konuşuruz! Dua ederken, Tanrı’nın bize 

söyleyebileceği şeylere dikkat etmeyi 

öğrenmeliyiz. Eğer 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! Tanrı size 

sevgisinin olağanüstü bereketini vermiştir ve 

sizinle konuşmak istemektedir. Bu bölümde, 

Tanrı’nın konuşabileceği yolları ve sizin 

O’nu nasıl işitebileceğinizi öğreneceksiniz.

Bu bölümde . . .

• Tanrı Sizinle Konuşmak İstiyor 

• Tanrı Sizinle Nasıl Konuşur?

• Tanrı'nın Konuşmasını Nasıl Duyabiliriz? 

• Tanrı'nın Size Söylemiş Olduğu Şeyleri 

Yerine Getirin.

TANRI SİZİNLE KONUŞMAK İSTİYOR



Bizlere Tanrı’yı dinlememizi söyleyen birçok 

Kutsal Kitap ayeti vardır. Bunların çoğu, 

Tanrı’nın söylediğini sadece duymamız 

gerektiği değil, aynı zamanda bize 

söylediklerini de yerine getirmemizi buyurur.

Yeşaya 55:3

“Kulak verin, bana gelin. Dinleyin ki  

yaşayasınız.”

Vahiy 3:13

“Kulağı olan, Ruh’un kiliselere ne dediğini  

işitsin.”

TANRI SİZİNLE NASIL KONUŞUR?

Tanrı kendisini insanlara çeşitli yollarla 

bildirir, onlarla konuşur ve kendisini 

tanımalarını sağlar. Yarattığı doğaya 

bakarken, bizlere bilgeliği, gücü ve iyiliği 



hakkında bir şeyler bildirerek bizimle 

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 İnanlılar’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 zaman, 

arkanızdan, ‘Yol budur, bu yoldan gidin’  

diyen sesini duyacaksınız.”

Matta 3:17

“Göklerden gelen bir ses, ‘Sevgili Oğlum 

budur, O’ndan hoşnudum’ dedi.”

Elçilerin İşleri 2:17

“Son günlerde diyor Tanrı, bütün insanların 

üzerine Ruhum’u dökeceğim. Oğullarınız,  

kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar.  

Gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler 

görecek.”

Tabii ki, dua ederken aklımıza gelen her 

düşüncenin Tanrı’dan olmadığının bilincinde 

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.

TANRI’NIN KONUŞMASINI NASIL 

DUYABİLİRİZ?

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 

düşüncelerden bazılarını bir yere yazmak 

isteyebilirsiniz. Bunların üzerinde 

düşünmeye devam edin. Tanrı sizi kendi 

hizmetinde kullanacaktır.

Kutsal Kitap nihai otoritedir. Tanrı bizlere 

yazılı sözünde yer alandan farklı bir şey 

söylemeyecektir. Bu yüzden Tanrı’nın sesi 

olarak kabul edebileceğimiz her şey, Kutsal 

Kitap’ın öğrettiğinin ışığında incelenmelidir. 

Bu, kendi düşüncelerimizle Tanrının bizlere 

verdiği görümler arasındaki farkı ayırt 

etmemize yardımcı olacaktır.

Rab’bin yol gösterimi olduğunu 



düşündüğümüz şeyler hakkında daha olgun 

inanlılara 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.

TANRI’NIN SİZE SÖYLEMİŞ OLDUĞU 

ŞEYLERİ YERİNE GETİRİN



Tanrı’dan bir şeyler işittiğimizde ve Tanrı 

bizlere ne yapmamız gerektiğini söyledikten 

sonra yapmamız 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 istediklerini 

yerine getirmemizdir. İsa şöyle dedi:

Luka 6:46

“Niçin beni ‘Rab, Rab’ diye çağırıyorsunuz 

da söylediklerimi yapmıyorsunuz?”

Kutsal Kitap, Tanrı'nın önüne güvenle 

çıkabilmemiz ve dualarımızın yanıtlandığını 

görmemiz için, bize gereken iki şeyi 

vurgular:

1) Rab İsa Mesih’e inanmak.



2) Herkesi sevmek.

1.Yuhanna 3:19-24

“Böylelikle gerçeğe ait olduğumuzu 

bileceğiz ve yüreğimiz bizi ne 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 İsa’nın buyurduğu gibi  

birbirimizi sevmemizdir. Tanrı'nın 

buyruklarını yerine getiren Tanrı’da yaşar.  

Tanrı da o kişide yaşar. İçimizde yaşadığını 



bize verdiği Ruh sayesinde biliriz.”

Kutsal Kitap bizlere Rabbimiz’in buyruklarını 

duyurur. Kutsal Ruh bu buyrukların, 

bulunduğumuz 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.” 

• “Komşunla aranda geçen o tartışmayı  

hatırlıyor musun? Ona gidip özür dilemeni 

istiyorum.” 

• ‘‘Ahmet’e ödemediğin borcun, seni 

istediğim şekilde bereketlememi engelliyor.  

Artık ödemeyeceğini düşünüyor, ama Mesih 

inanlısı 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 olduğunu 

bilmemize yardım edecek olgun ve ruhsal 

bir imanlıya 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. Tanrı'nın yapmamızı istediği şey 

için hazırlanırız ve sonra da fırsat geldiğinde 

onu anlar ve yerine getiririz.

Öyleyse dua ettiğinizde Tanrı’yı dinleyin. 

Tanrı’yla karşılıklı konuşmak, her zaman, 

her nerede olursanız olun tadını 

çıkartabileceğiniz harikulade bir deneyimdir. 

Tanrı'nın buyruklarını yerine getirdikçe, 

dualarınıza yanıt olarak daha büyük şeyler 

yapar.     



~ ~ ~


