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BAŞKA İNSANLARLA BİRLİKTE DUA 

EDİN

Diğer Mesih İnanlılarla birlikte dua etmekten 

kaynaklanan bereketleri keşfettiniz mi? 

Mümkünse, Tanrı'ya iyiliğinden 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. Tanrı’nın planı, 

onların başkalarının gereksinimlerini 

anlamaları ve ilgilenmeleridir. Tanrı’nın 

planını izlediğimizde 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 bölüm, 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 zenginleşecek 

ve daha dolu olacaktır. O’ nun ailesinin bir 

parçası olan kardeşlerinizle aranızda daha 

güçlü bir bağ oluştuğunu hissedeceksiniz.

Bu bölümde . . .

• Bir Dostla Birlikte Dua Edin

• Ailenizle Birlikte Dua Edin 

• Bir Dua Grubuyla Birlikte Dua Edin

• Kilisedekilerle Birlikte Dua Edin

BİR DOSTLA BİRLİKTE DUA EDİN



İsa, iki ya da üç kişinin Kendi adıyla bir 

araya toplandığı her yerde bizimle özel bir 

biçimde birlikte olacağını vaat etti. Dirilmiş 

Mesih, Emmaus köyü 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’tâki elçilere kim olduğunu 

yemek sofrasında bildirdi. Bu dostla birlikte 

yemek yemek, birbirimizi ve bizler için neler 

yaptığı üzerinde konuşurken Rab’bi daha iyi 



tanımamız için bir fırsat oluşturur. Birçok 

İmanlı, 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 iman eden 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 uyuşurlarsa, göklerdeki 

Babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki 

ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben 

de orada, aralarındayım.”

AİLENİZLE BİRLİKTE DUA EDİN

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, ailenizle 

birlikte dua edin ebeveynlerden sadece bir 

tanesinin var olduğu aileler için de 

geçerlidir.

Ailenin dua ve Kutsal Kitap okuma zamanını 

anne babaların yönetmesi gerektiği halde, 

Mesih İnanlısı 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 için dua 

ettiklerinde ve Tanrı da dualarını 

yanıtladığında yaşam daha da kolaylaşır.

DUA EDİN AİLENİZ İÇİN:

Hepsinin kurtuluşa kavuşması

Aile ilişkileri

Ailenin gereksinimleri

Biresel gereksinimler 

AİLENİZLE BİRLİKTE:

Ailenizle birlikte dua zamanında

Yemek zamanlarında



Kilisede 

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.

AİLENİN DUA ZAMANLARI İÇİN 

ÖNERİLER

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 okyabilirsiniz.) Birçok aile, Kutsal 

Kitap’ın yanı sıra, esinlendirici başka bir 

kitaptan da okur.

5. Aile üyelerinin okunanlar konusunda 

sorular sormalarına 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 herkesle 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.

BİR DUA GRUBUYLA BİRLİKTE DUA 

EDİN

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. 

Evlerde yapılan 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.

Günümüzde gerçekleşmekte olan şeyler, 

İncil’in yazıldığı dönemlerde gerçekleşen 

olaylara benzemektedir. İlk Mesih İnanlıları 

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 

olarak 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 toplanan bir grup kadın görmüşlerdi. Bu 

kadınlardan biri olan Lidya, Mesih’e iman 

etmişti. Lidya, Filipi kentinde 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 lokanta ya da 

Starbucks'ta 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) 

katılmayabilirler. Bazılarınınsa ilgisi 



kaybolur. 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 bölümde 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, 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.

KİLİSEDEKİLERLE BİRLİKTE DUA EDİN

Dua grubu hareketi olağanüstüdür, ama 

kilise, dua gruplarından ibaret değildir. 

Kilisenin yapması gereken bir iş vardır. 

Mesih’i dünyaya tanıtmalı, Mesih 

İnanlılarının 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.

Dua, kilisenin çok önemli bir parçası ve 

gücüdür. İsa, tapmaktan 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 toplanmaya devam eden 

imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp 

içten bir sevinç ve sadelikle yemek 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 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 

İnanlılarca 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  gibi değişik toplantılara duayı 

dahil ederek… Dua istekleri ve yanıtlanan 

dualar konusunda tanıklıkların paylaşılması 

için fırsatlar vererek... Diğer kiliselerde gibi, 

insanlar, toplantıdan önce ve sonra dua 

etmek için kilisenin önünde toplu halde dua 

ederek...

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.



Mezmur 122:1

“Bana: ‘Rab’bin evine gidelim’ dendikçe 

sevinirim.”

~ ~ ~


