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 Yazarlar Hakkında  

 

A.L. ve Joyce Gill uluslararası alanda tanınmış konuşmacılar, yazarlar ve İncil öğretmenleridir. 
A.L.'in apostolik bakanlık seyahatleri onu doksandan fazla ülkeye götürdü, yüz bin kişilik 
kalabalığa ve televizyon ve dijital medya aracılığıyla daha birçok kişiye vaaz verdi.  

Kitapları ve kılavuzları yirmi milyondan fazla sattı. Birçok dile çevrilen yazıları dünya çapında 
seminerlerde kullanılmaktadır. Training Centers 

Tanrı Sözü'nün hayat değiştiren güçlü gerçekleri, dinamik vaazları, öğretimleri, yazıları ve video 
ve ses bakanlıkları aracılığıyla başkalarının hayatlarında patlar.  

Tanrı'nın varlığının muhteşem ihtişamı, inananlar Tanrı'ya nasıl gerçek ve samimi ibadet 
edenlerin nasıl olacaklarını keşfettikçe, övgü ve ibadet seminerlerinde yaşanır. Birçoğu, inananın 
otoritesi üzerindeki öğretileriyle zafer ve cesaretin yeni ve heyecan verici bir boyutunu keşfetti. 

Solungaçlar, tanrı vergisi doğaüstü bakanlıklarına adım atmak için birçok inananı eğittiler. 
Birçoğu, kutsal ruhun günlük yaşamlarında ve bakanlıklarında dokuz hediyesini de işletmek için 
serbest bırakıldıkları için doğaüstü doğal olmayı öğrendi.  

Hem A.L. hem de Joyce'un İlahiyat Araştırmaları yüksek lisans dereceleri var. A.L. İlahiyat 
alanında Felsefe Doktoru üne sahiptir. Bakanlıkları sağlam bir şekilde Tanrı Sözü'ne dayanır, 
İsa'yı merkeze alan, inançta güçlü ve Kutsal Ruh'un gücünde öğretilir.  

Bakanlıkları, Baba'nın sevgi kalbinin bir göstergesidir. Vaazları ve öğretilerine güçlü kutsamalar, 
işaretler, harikalar ve şifa mucizeleri eşlik eder ve birçoğu Tanrı'nın gücü altında dalgalar halinde 
katledilir. Tanrı'nın şan ve kudretinin müthiş tezahürleri, toplantılarına katılanlar tarafından 
yaşanıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. A.L. ve Joyce Gill, İsa'nın işlerini yapmak için inananları donatmak 
için pratik araçlar üretmeye adanmıştır. Arzuları, Hristiyan 

olgunluğunun her seviyesindeki her inanan için muzaffer, doğaüstü 
yaşamayı teşvik etmektir. 
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Giriş 

Dua, başarılı Hristiyan yürüyüşü için harika bir ayrıcalık ve mutlak bir gerekliliktir!  Ve yine 
de, farklı insanlarla konuşurken, kasetleri öğretirken veya kitaptan sonra kitap okurken, her 
birinin farklı bir anlayışı var gibi görünüyor- hatta farklı tanımlar. Birincisi, dua şefaattir. Bir 
diğeri için bu bir savaş. Üçte biri, Tanrı'yla konuşmak ve O'nu dinlemektir. Dua bunların 
hepsidir, ama yine de çok daha fazlasıdır.  

Kutsal Kitap'taki her gerçek başka bir gerçek üzerine kuruludur- bütün etmenin tamamlanması 
gerekir. Davut yazdı, Sözünüzün tamamı gerçektir (Mezmurlar 119:160). Havari Pavlus yazdı, 
size Tanrı'nın tüm nasihatini bildirmeye kaçınmadım (Elçilerin 20:27). Ancak, öğrenme 
yöntemimiz hala parçalar halindedir. 

Bu gerçeklikle bu çalışmadaki kadar mücadele etmedik. Her ders bütünden bir parçadır. Sadece 
bir bölüm çalışamayız ve gerçek duanın ne olduğunu anlayamayız. Dua sadece şefaat değildir. 
Dua sadece Tanrı'yı dinlemek değildir. Dua sadece Tanrı'nın iradesiyle konuşmak değildir. Dua 
sadece sormak değildir. Bunların hepsi.  

Hayatlarımızı veya doktrinlerimizi beğendiğimiz gerçeklere dayandırıp gerisini görmezden 
gelemeyiz. Örneğin, biz Tanrı'nın çocuklarıyız ve İsa eğer sorarsak alacağımızı söyledi. Bununla 
birlikte, İsa günahımız varsa, Tanrı'nın dualarımızı duyamayacağını da söyledi. Bir gerçeğin 
diğeriyle doğrudan bir bağıntları vardır. Dua üzerine yapılan bir çalışmada sadece nimetlere 
bakamayız. Bizden gelen gereksinimlere ve sorumluluklara da bakmalıyız. Tanrı'nın tüm 
tavsiyesini en iyi şekilde çalışmalıyız. 

Yıldan yıla, bu çalışmayı bir araya getirmekte tereddüt ettik çünkü öğrenecek çok şey vardı ve 
her zaman da öyle.  Uzun yıllar boyunca yazılmış notların sayfaları üzerinde çalışıyoruz ve yine 
de bunun sadece duaya bir giriş olabileceğini biliyoruz- genel bir görüş. Bütün kitaplar, yer 
eksikliğinden dolayı bir veya iki paragrafta ele aldığımız büyük dua hakikatleri üzerine 
yazılmıştır. Duamız, Tanrı'nın sizi bu çalışmadan geçirip daha sonra bir ömür boyu çalışmanıza 
ve duayı deneyimlemenize yol açmasıdır. 

Kutsal yazıları neden metnimize dahil ettiğimiz soruldu- sadece referansları kullansaydık 
söyleyebileceğimiz çok daha fazlası olurdu. Yıllar boyunca yüzlerce İncil öğrencisini 
sorguladıktan sonra, okurken kitaplarda verilen referanslara baktıklarını söyleyebilecek çok az 
kişi bulduk. Canlı ve güçlü olanın ne bizim ne de herhangi bir yazarın sözleri olmadığının 
farkındayız. Sözlerimiz sadece O'nun söylediklerine bir giriş olabilir, İncil'in tamamından bir 
"birlikte çekme". Tanrı bize Sözünün hükümsüz dönmeyeceğine, uyanık olduğuna, bunu 
gerçekleştirmek için aktif olarak Sözüne göz kulak olacağına söz verdi. O'nun sözleri, 
kalbimizde bir sevinç ve sevinçtir. Bu nedenle, her zaman O'nun Sözünü vurgulamaya çalıştık. 

Sözüm, ağzımdan çıkandır. O, bana hükümsüz olarak geri dönmez, fakat o, istediğimi yerine 
getirmeli ve onu gönderdiğim şeyde başarılı olacaktır. (Yeşaya 55:11) 

Tanrı uyanık ve aktiftir, bunu gerçekleştirmek için Sözü'ne kulak ederim. (Yeremya 1:12 
Amplifik) 

Sözlerin bulundu, ben de onları yedim ve senin sözün bana kalbimin 
neşesi ve neşesiydi. (Yeremya 15:16) 
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BİRİNCİ DERS 

DUA NEDİR? 

GİRİŞ 

En Güçlü Güç 

Gerçek dua bugün dünyadaki en güçlü güçtür. Gerçek dua, 
Yüce Tanrı'mızın gücünü harekete geçirdi. Ancak, bizim 
neslimizde gerçek dua ne yazık ki eksiktir. 

Hıristiyanların çoğuna Tanrı Sözü'nden nasıl dua edildiği 
öğretilmemiştir, ancak diğer, genellikle hatalı örnekleri 
dinleyerek veya deneyimleyerek öğrenmiştir.  

Geleneğimizin kilisesinde çarşamba gecesi dua toplantıları 
yaptık. Bir çemberde oturduk ve herkes onların sorunlarıyla, 
aile ve arkadaşlarının sorunlarıyla ilgiliydi. Sonra bize 
cevabın ne olması gerektiğini düşündüklerini söylediler. Dua 
etmek için başımızı eğdiğimizde, en büyük endişemiz bazı 
sorunları unutmuş olmamız ve bunları Tanrı'ya 
söylemeyebileceğimizdi. Ertesi hafta, aynı sorunları ve aynı 
cevap arzusunu duyduk. Büyüyene kadar kural tanımaz 
gençlerden bahsettik. Ölene kadar Hilda Teyze'nin kanseri 
hakkında konuştuk. 

Kilise bültenindeki Dua İstekleri bölümü neredeyse aynı 
hafta içinde kaldı. Dualarımıza neredeyse hiç cevap 
duymadık ve yıllar sonra dua toplantılarına gitmekten 
vazgeçtik. Sıkıcı, olumsuz zamanları sadece herkesin 
hayatındaki sorunlar üzerinde durdular ve zaten hiçbir şey 
olmadı. 

Bu çalışma sayesinde amacımız duaya yeni ve taze bir bakış 
atmak. Çok sayıda kutsal kitap örneği aracılığıyla, duanın ne 
olduğunu ve nasıl dua edeceğimizi öğreneceğiz. 

Paslı Çiviler 

Yıllar önce mutfağımızı yeniledik. Yapmamız gereken ilk 
şey eski dolapları ve sayaçları, hatta bazı eski duvarları, 
tavanı ve zemini sökmekti. Ahşap yaşlandıkça, çok zorlaşır 
ve çekilmesi gereken çivilerin bazıları üç ve dört inç 
uzunluğundaydı. Onları çıkarmak için büyük bir levye 
gerekti ve bazıları serbest bırakıldıkça, neredeyse protesto 
ediyormuş gibi çığlık atan bir ses çıkardılar.  

Bu projeyi tamamladıktan haftalar sonra, bir hizmetin 
başındaki övgü sırasında, aniden bu uzun paslı çivilerden 
birinin çekildiğini gördüm. Şakırtıyı tekrar duydum. 
"Tanrım, bu nedir?" diye sordum.  

Dedi ki: "İşte bunlar, yıllar boyunca size öğretilenler. 
Çıkarılması zor, ama çekilmeleri gerekiyor!" 

Duayı düşünmemizdeki bazı "paslı tırnakları" inceleyelim.  
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Dua Değildir 
Bizim adımıza hareket etmesi için "isteksiz" bir Tanrı'ya 
yalvarmak 

Birçok dua, insanlar isteksiz bir Tanrı'ya harekete geçmesi 
için yalvarıyormuş gibi geliyor. Tanrı’nın hareket ederim, 
fakat onlar için bunu yapmak istemesinden şüphe ederler, 
çünkü onlar çok değersizdirler. 

 Tanrı'ya sorunlarımızı anlatmak 

İnsanların Tanrı'ya sorunlarını söylediklerini duyuyoruz- 
sanki onları tanımıyormuş gibi- ve sonra Tanrı'ya O'nun ne 
yapması gerektiğini söylediklerini duyuyoruz. Sanki Tanrı'ya 
O'nun yapmasını istedikleri şeyin bir planını verirler ve sonra 
da O'nun yapmasını umarlar. 

Sorunlar hakkında sürekli dua edersek, zihnimizde daha da 
büyüyecekler. 

 Tanrı'ya ne kadar değerli olduğumuza ikna etmek 

Birçoğu Tanrı'yı bir insanın ne kadar değerli olduğuna ikna 
etmeye çalışır. "Tanrım, Mary seni her zaman sevdi. Yirmi 
yıldır Pazar Okulu'nda öğretmenlik yapıyor. İyi bir eş ve 
anne oldu. Ona ihtiyacımız var ve sizden bunu istiyoruz ..." 
Bu duayı ve inancı bir insanın iyiliğine dayandırır. 

 Başkalarını Tanrı ile olan ilişkimize ikna etmek 

Bazı dualar, kişinin Tanrı ile olan büyük ilişkisine 
başkalarını ikna etmek için dua edilmiş gibi görünür. 

 Şüphe ve inançsızlık ifadeleri 

Geleneğimizin kilisesindeki duaların çoğu şüphe ve 
inançsızlığın ifadesiydi. Başkalarına işlerin ne kadar kötü 
olduğunu anlatırken, gerçekte sevdiğimiz insanlara 
sövüyorduk. İnsanlardan şu ya da bu konuda dua etmelerini 
isterken, dedikodu yapıyorduk. "Bunu sadece dua etmeyi 
bilmen için söylüyorum." 

Dua dediğimiz şey, etrafımızda gördüğümüz kötülüğün sözlü 
bir listesiydi. Dua etmek yerine, saatlerce endişeli bir şekilde 
geçirdik! 

DUA 

Duanın birçok şekli vardır. Neredeyse Hıristiyanlar ve 
durumlar kadar formlar. Bir form "doğru" ve diğeri "yanlış" 
değildir. Bir form diğerinden daha iyi değildir. Tanrı'nın 
arzusu, O'nun bize önderlik ettiği gibi, hepsini farklı 
zamanlarda işletmemizdir. 

İncil'de dua için birçok farklı kelime kullanılır. 
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Tanrı'yla konuşmak 

Dua, Hristiyan hayatındaki en basit ifade biçimidir. Tanrı'yla 
konuşuyor. Baba'nın adını en içlerindeki varlıklarından 
fısıldayan çocuksu inanca inanan biri olabilir. 

Galatyalılar 4:6 Ve siz oğul olduğunuz için, Tanrı Oğlunun 
Ruhunu kalplerinize gönderdi, "Abba, Baba!" diye haykırdı.   

İstek Sorma veya İstekTe Bulunma 

Dua, Tanrı'dan ihtiyaç duyulan nimetleri istemek veya 
arzularımızı veya özlemlerimizi O'na ifade etmektir. 

1 Tarihler 4:10 Ve Yabez, İsrail Tanrısı'na şöyle seslendi: "Oh, 
beni gerçekten kutsayacaktınız ve bölgemi büyütecektiniz, 
eliniz benimle olacaktı ve beni kötülüklerden uzak 
tutacaktınız, acı çektirmeyebilirim!" Böylece Tanrı ona 
istediğini verdi.   

İsa sormamız gereken bir şey olduğunu söyledi. 

Matta 21:22 "Ve her şey, dua ederken ne sorarsanız isteyin, 
inanarak, alacaksınız."   

Yuhanna 16:23b,24 "Size kesinlikle söylüyorum, Baba'ya 
benim adıma ne sorarsanız sorun, size verecektir. Şimdiye 
kadar benim adıma hiçbir şey sormazsınız. Sorun, siz de alın, 
neşeniz dolsun." 

Dilekçe Verme  

"Dilekçe" kelimesi yardım için haykırmak anlamına gelir. 
Tanrı'ya dilekçe verdiğimizde, kendi ihtiyaçlarımızı 
karşılayamadığımızı ve Tanrı'nın yardımına bağlı 
olduğumuzu fark ediyoruz. 

1 Sayin 1:17 Sonra Eli cevap verdi ve dedi ki: "Barış içinde 
gidin ve İsrail Tanrısı, O'ndan istediğiniz dilekçenizi yerine 
versin."   

Dua Yapma  

Dua, alçakgönüllülükle veya içtenlikle istemek anlamına 
gelen duadır. 

1 Krallar 8:33 Halkınız İsrail, size karşı günah işlediği için 
düşman önünde yenildiğinde ve size dönüp adınızı itiraf 
ettiklerinde, dua ettiklerinde ve bu tapınakta size dua 
ettiklerinde ... 

Yalvarmak  

Dua, yalvarma şeklinde olabilir ve içtenlikle istemek veya 
yalvarmak anlamına gelir. 

Mısırdan çıkış 8:8a Sonra Firavun Musa ve Harun'u çağırdı ve 
şöyle dedi: "Rabbe, kurbağaları benden ve halkımdan alsun 
diye    teşvik edin ..." 
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Şefaat Yapmak  

Dua, genellikle başkası adına yapılan dua olan şefaattir. 

Yeşaya 53:12 Bu yüzden O'nu büyük olanla bir kısmı 
böleceğim ve ganimeti güçlülerle bölecek, çünkü O, ruhunu 
ölüme döktü ve haddi aşanlarla sayıya ulaştı, birçok kişinin 
günahını işledi ve haddi aşanlara şefaat etti.   

Bir İbadet Eylemi 

Vahiy kitabında dua sadece tütsü olarak anılır, aynı zamanda 
tütsü ile de sunulur. Tütsü yakılması azizlerin dualarını 
temsil eden bir ibadet eylemidir.  

Vahiy 5:8 Şimdi O parşömeni aldığında, dört canlı ve yirmi dört 
büyük kuzunun önüne düştü, her biri bir arp ve azizlerin 
duaları olan tütsü dolu altın kaseler vardı.   

Azizlerin dualarının cennetteki altın kaselerde saklanması ne 
kadar harika! Hangi dualar korunmaya layıktır? Elbette 
hataların, günahların, şikayetlerin, endişenin ve bencilliğin 
bir listesi değildir. Ama daha ziyade, İsa'nın çarmıha gerdiği 
gibi dualar. 

Luka 23:34a Sonra İsa dedi ki, "Baba, onları affet, çünkü ne 
yaptıklarını bilmiyorlar." 

Stephen'ın şehit edilirken yaptığı dua kesinlikle bir ibadet 
olarak cennette saklanmalıdır.  

Elçilerin işleri 7:59,60'ı harekete geçtiler ve Stephen'ı Tanrı'ya 
çağırırken ve "Yüce İsa, ruhumu al" derken taşlayarak 
taşlayarak geçtiler.  Sonra diz çöktü ve yüksek bir sesle 
bağırdı: "Rabbim, onları bu günahla suçlama." Ve bunu 
söylediğinde, uykuya daldı.   

Bir Hizmet 

O'nun halkı için dua ederken Tanrı’ya çok büyük bir hizmet 
vardır. 

Luka 2:37 Ve bu kadın yaklaşık seksen dört yıllık bir duldu, 
tapınaktan ayrılmadı, ama gece gündüz oruçlarla ve dualarla 
Tanrı'ya hizmet etti.   

Havari Paul, Epaphras'ın dua ederek emeklenerek yazdığını 
yazdı. 

Koloseliler 4:12 Sizden biri olan, mesihin bir hizmetkarı olan 
Epaphras, tanrı'nın tüm iradesiyle mükemmel ve eksiksiz 
duRabileceğiniz dualarda her zaman sizin için hararetle 
çalışan sizi selamlar.   

Tanrı ile Komüsyon  

Tanrı, Âdem ve Havva'yı kendisiyle iletişim kursun diye 
yarattı. Günün serinlemiş bir şekilde indi ve günahlar ortaya 
çıkıp gelinceye kadar onlarla birlikte yürüdü. O günden 
bugüne kadar, her insanın derinlerinden Tanrı ile yürüme ve 
konuşma arzusu vardı. 
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Dua, Tanrı'yla komünyondur. Nasıl ki Tanrı insana Sözüyle 
ve Ruhuyla konuşuyorsa, insan da Tanrı'ya dua ederim. 

"Komünyon", en derin düşüncelerimizi, özlemlerimizi ve 
duygularımızı birbirimizle paylaşmak anlamına gelir. İki 
yönlü konuşmak demek.  

Hiç kendilerinden- işi, ailesi, evi, arabası, sorunları- 
hakkında durmadan konuşan ve düşündüğünüz veya 
hissettiğiniz tek bir şeyi bilmek istemeyen bir kişiyle zaman 
geçirdiniz mi? Bir süre sonra neden orada olduğunu merak 
etmeye başladın. 

Çoğumuz Tanrı'ya karşı böyle davranırız. Listemizi alıp 
zamanımızı tek yönlü bir monologda geçirmeliyiz. Sonra, 
Tanrı cevap vermeye başladığında, zamanımız tükendi ve 
aceleyle uzaklaşıyoruz. Tanrı ile iletişim kurabilmesi için, 
Onunla konuşmalı ve bizimle konuşmasına izin vermeliyiz. 

Sonsuz Bir Liste 

Tanrımız sonsuz çeşitlilikte bir Tanrıdır- iki kar tanesi bile 
aynı değildir. Dua etmenin yolları da sonsuzdur.  

Mezmurlar dua üzerine harika bir kitaptır ve duadan Tanrı'ya 
ağlamak, Tanrı'ya çağırmak, Tanrı'yı beklemek ve Tanrı'ya 
el kaldırmak olarak bahseder.  

Anlaşma, inanç, kurtuluş, savaş, otorite ve daha fazlası için 
dualar vardır. Bütün gerçek dualar Tanrı'ya hoşnârlıktır. 

Atasözleri 15:8b ... Ama dirilerin duası O'nun zevkidir. 

Basit Bir Tanım 

Duanın çok basitleştirilmiş bir tanımını ele alalım. 

Dua, Rabbin huzurunda bir durum almak, O'nun 
cevabını duymak ve Duruma Tanrı'nın iradesinı 
konuşmaktır. Dua cenneti dünyaya getiriyor. 

DUANIN İKİ DİLİ 

Ruh – Anlayış 

Havari Pavlus, ruhla ve anlayışla iki dua dili hakkında yazdı. 

1 Korintliler 14:14,15a Çünkü bir dilde dua edersem, ruhum 
dua eder, ama anlayışım uygunsuzdur. Sonuç ne o zaman? 
Ruhla dua edeceğim, anlayışla da dua edeceğim. 

Paul ruhen dua etti ve sonra anlayışla dua etti. Bu, önce bir 
şekilde sonra başka bir şekilde dua ettiği anlamına mı 
geliyor, yoksa önce ruhla sonra anlayışla dua ettiği anlamına 
mı geliyor? 

Efesliler'de zırhımız hakkında yazdı ve biz de anlayışımızda 
sık sık orada dururuz. Ancak, aynı pasajın dua hakkında 
söyleyecek çok şeyi vardır. 

Efesliler 6:17-20 Kurtuluşun miğferini ve Tanrı'nın sözü olan 
Ruh'un kılıcını alın; Ruh'ta her zaman dua ve dua etmek, tüm 
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azizler için tüm azim ve dua ile bu sona dikkat etmek - ve 
benim için, zincirli bir elçi olduğum müjdenin gizemini bilmek 
için ağzımı cesurca açabilmem için bu söz bana verilebilir; Bu 
konuda cesurca konuşabilirim, konuşmam gerektiği gibi. 

Havari Pavlus, kurtuluş kaskını ve Tanrı Sözü'nün yanımıza 
alıp ruhen dua edeceğimizi söyledi. Neden? Kişiselleştirdi. 
"Böylece bu söyleniş bana verilebilir ... böylece konuşmam 
gerektiği gibi cesurca konuşabilirim." 

Tanrı’nın Kelamını alıp ruhen dua ettiğimizde anlayışımız 
verimli hale gelir. Aklımız Tanrı'dan vahiy alır. Zihnimiz 
aydınlanır ve sonra anlayışımızla cesurca ve doğru dua 
edebiliriz.  

İçimizdeki Kutsal Ruh 

 Lütuf ve Dua 

Zekeriya Kutsal Ruh'un gelişine kehanette kaldığında. 
O'ndan lütuf ve dua ruhu olarak bahsetti – mesniyetsiz iyilik 
ve dua. 

Zekeriya 12:10a "Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların 
üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, yani 
deştiklerine bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas 
tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. 

That we may know  X 

Havari Paul şöyle yazmış: 
1 Korintliler 2:12,14 Şimdi, dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan 
gelen Ruhu aldık, Tanrı tarafından bize özgürce verilen şeyleri 
bilebileceğimizi.  

Fakat doğal insan, Tanrı'ın ruhunun bir şeyini almaz, çünkü 
onlar ona karşı bir aptallıktırlar. Onları tanıyamaz, çünkü onlar 
alelade bir imkıncıdırlar.  

Havari Yuhanna şöyle yazmış: 
Yuhanna 16:13 "Ancak, O, hakikatin Ruhu geldiğinde, sizi 
bütün gerçeklere yönlendirecektir; Çünkü O, kendi yetkisiyle 
konuşmaz, fakat işitirse o konuşur. Ve O size gelecek şeyleri 
söyleyecektir. " 

 Kutsal Ruhta Dua Et 

Yahuda’nın kitabında, 
Yehuda 1:20 Ama siz, sevgili, kendinizi en kutsal inancınız 
üzerine inşa ediyor, Kutsal Ruh'ta dua ediyorsunuz ... 

Paul şöyle yazmış: 
Efesliler 6:18 (NIV) Ve her türlü dua ve istekle her vesileyle 
Ruh'ta dua edin. Bunu göz önünde bulundurarak, uyanık olun 
ve her zaman tüm azizler için dua etmeye devam edin. 

Soru ortaya çıkıyor- doğal dilimizdeki ruhla dua edebilir 
miyiz? Evet, mümkün. Bilmediğimiz dua ettiğimizi 
duyduğumuzda bunu yaptığımızı biliyoruz.  
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Bu başıma ilk geldiğinde, iflasın izlerinin giderilmesini zorla 
emretmeye başladığımda bir iş arkadaşımla dua ediyordum. 
İflas ettiğini bilmiyordum. Dua etmeyi bitirdiğimde 
birbirimize baktık. "Ya iflas olmasaydı" diye düşünüyordum. 
İlk sözleri "İflası bildiğini bilmiyordum" oldu. 

 Kutsal Ruh Duası ve Hediyeleri 

Dua ettiğimizde ve Kutsal Ruh'un armağanlarının içimizde 
özgürce akmasına izin verdiğimizde çok güçlüdür! 
Genellikle, doğal olarak bilmediğimiz şeyleri, ruhen – 
dillerde dua ederek zaman geçirdikten sonra dua ederiz. Bu 
bilgi, dillerin ve yorumun, bilginin sözünün veya bilgelik 
kelimesinin armağanı yoluyla gelebilir.  

Kutsal Ruh'un armağanları, aniden daha önce bilmediğimiz 
bir şeyi bildiğimizde devrededir. Nasıl dua edeceğimizi çok 
iyi biliyoruz ve tanrıdan durumu kişisel olarak duyduğumuz 
için inancımız doğaüstü derecede güçlüdür. İnanç armağanı 
olarak faaliyet gösterdiğimizde mucizeler gerçekleşir. 

 Söylenemeyen İnlemeler 

Havari Paul şöyle yazmış: 
Romalılar 8:26,27 Aynı şekilde Ruh da zayıflıklarımıza yardımcı 
olur. Çünkü ne için dua etmemiz gerektiğini bilmiyoruz, ama 
Ruhun Kendisi bize söylenemeyecek inlemelerle şefaat 
ediyor. Şimdi kalpleri arayan, Ruh'un aklının ne olduğunu bilir, 
çünkü O, Azizlere Tanrı'ın izniyle şefaat eder. 

Hiç bu kadar acı veren bir şey oldu mu? Fiziksel olarak 
sandalyene, dizlerine, hatta yere düştün. Derinde dua etme 
arzusu vardı, ama kelimelere dökemeyecek kadar çok acı 
verdin. Bir süre sonra, kelimelerin ötesinde, insan 
anlayışınızın ötesinde, Tanrı ile aranızda bir iletişim 
olduğunu fark ettiniz. İşte bu, söylenemeyecek bir inlemedir. 
Kutsal Ruh senin yerine geçer ve sonra en derinden gelen 
huzuru hissetmeye başlarsın.  

 Canlı Su Pınarları ve Nehirleri 

Bu, Yuhanna'ın yazarken bahsettiği inananlar aracılığıyla 
Kutsal Ruh'un akışıdır.  

Yuhanna 7:38,39a (Amp) Bana inanan – bana güvenen ve 
güvenen – Kutsal Kitap'ın dediği gibi, en içteki varlıklarından 
kaynaklar ve canlı su nehirleri akacaktır (sürekli olarak). Ama 
burada Ruh'un hakkında konuşuyordu ... 

DUANIN ÖNEMİ 

En Büyük Ayrıcalık 

Dua Hristiyan yaşamının en büyük ayrıcalığıdır ve 
ayrıcalıklar her zaman sorumluluk getirir. Duaya lütuflar 
gelir ve "her şey", "her şey" ve "her şey" vaatleri dua edenler 
içindir. Tanrı, kavmine, O'nun nimetini başkalarına ve 
kendilerine emretme fırsatı vermiştir. Ne büyük bir 
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sorumluluğumuz var, dua etmediğimiz zaman başkaları ve 
kendimiz için ne büyük bir kayıp.  

 

İsa Dua Et Dedi 

İsa dua edeceğimizi söyledi.  
Matta 6:6 "Ama siz, dua ederken odanıza gidin ve kapınızı 
kapattığınızda, gizli yerde olan Babanıza dua edin; Ve gizlice 
gören babanız sizi açıkça ödüllendirecektir." 

İsa, "dua ederseniz" demedi. "Dua ederken" dedi. Havarileri 
kabul etti, biz de dua ederdik.  

Büyük Adamlar Dua Etti 

Kutsal Kitap'taki her ayet veya olayın bir nedeni vardır ve 
İbrahim, Musa, İlyas, Elisha, Hezekiel, Yeremya, Daniel, 
Yunus, Manasseh, Nehemya, Yabez, Epaphras, Paul ve en 
önemlisi İsa'nın dualarını kaydettik. 

Erken Kilise Dua Etti 

Erken kilisede duanın çok önemli bir yeri vardı. 

Elçilerin işleri 1:14 Bunların hepsi dua ve duada tek bir 
anlaşma ile devam etti ... 

Elçilerin işleri 2:42 doktrininde ve kardeşliğinde, ekmeğin 
kırılmasında ve dualarda kararlı bir şekilde devam ettiler.   

Elçilerin işleri 12:5,12'lik yasası Bu nedenle Peter hapiste 
tutuldu, ancak kilise tarafından Tanrı'ya onun için sürekli dua 
edildi.   

Bu yüzden, bunu düşündüğünde, Mary'nin evine geldi ... 
Burada birçok kişi dua ederek toplandı.   

Elçilerin işleri 13:1,3 Şimdi orada bulunan kilisede bazı 
peygamberler ve öğretmenler vardı ... Sonra oruç tutup dua 
ettiler, el ele tutuştular, onları gönderdiler.   

 

Φ Özet – Dua Nedir? 

Dua, bizim adımıza hareket etmesi için isteksiz bir Tanrı'ya 
yalvarmak değildir. Tüm sorunlarımızı Tanrı'ya anlatmanın 
zamanı değil. Tanrı'ya bizim ya da başkasının değerine 
inandırmak değil. Başkalarını ne kadar ruhani olduğumuza 
ikna etmenin bir yolu bile değil. 

Dua, Tanrı ile iletişim zamanıdır- Onunla konuşma ve O'nun 
cevabını dinleme zamanıdır, tıpkı çok zarif, harika bir 
arkadaşla yaptığımız gibi. Dua, O'na bizim ve başkalarının 
ihtiyaçlarıyla gelme zamanıdır. 

Tanrı dua etmemiz için iki yol sağladı: ruhla ve anlayışla. O 
bize, anlayışımız aydınlanana kadar ruhla dua etme yeteneği 
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verdi, böylece durumlarımıza O'nun iradesi için dua 
edebiliriz. 

Dua her müminin hem ayrıcalığı hem de sorumluluğudur. 

 

İNCELEME İÇİN SORULAR 

 

1. Konumunuzu desteklemek için en az iki kutsal yazı referansı kullanarak kendi dua tanımınızı 
yazın. 

2. Resul Paul'un bahsettiği iki dua dili nelerdir? Birlikte nasıl aktıklarını açıklayın. 

3. Dua sizin için neden önemlidir? 
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DERS İKİ 

TEMEL BİLGİLERİ ANLAMA 
 

Etkili bir şekilde dua etmeden önce, kimin dua edebileceğini 
– Mesih'teki konumumuzun ne olduğunu – ve otoritemizin 
ne olduğunu anlamalıyız. 

KİMLER DUA EDEMEDEBİLİR? 

Tanrı'nın Oğlu olarak İsa'ya olan inancın kurtuluş duası her 
zaman duyulsun. Çamıhta ölen hırsız dua etti ve cevaplandı. 

Luka 23:42,43 Sonra İsa'ya dedi ki, "Tanrım, krallığına 
geldiğinde beni hatırla."  

İsa ona dedi ki: "Sana diyorum ki, bugün benimle birlikte 
olacaksın." Paradise 

Vergi tahsildarı dua etti ve duyuldu. 

Luka 18:13 Ve uzakta duran vergi tahsildarı, gözlerini cennete 
kaldırmaz, 'Tanrı bana merhamet etsin günahkar olsun' 
diyerek göğsünü döverdi.  

Dua, Tanrı'nın çocuklarının harikulade ayrıcalığıdır. Tanrı’ya 
dua ederim ki yaklaşmaya hakkımız var. Kutsal Kitaplardan 
kimlerin dua edebileceğine ilişkin bazı örneklere bakalım ve 
sonra Tanrı vergisi konumumuzu ve otoritemizi inceleyelim. 

Kutsal Yazılar'dan örnekler 

Irk fark etmez. Finansal başarı fark etmez. Tanrı, O'nu 
çağıran insanları, alçakgönüllülük edenleri, O'nda kendilerini 
sevindiren insanları, Rabbe gidenleri işitir.  

 Tanrı'nın insanları 

2 Tarihler 7:14 "Eğer benim adımla anılan halkım kendilerini 
alçakgönüllü kılar, dua eder ve yüzümü ararsa ve onların kötü 
yollarından dönerse, cennetten haber alır, günahlarını 
bağışlar ve topraklarını iyileştiririm." 

 Tanrı'dan Hoşlananlar  

Mezmurlar 37:4 Kendinizi Rabbe de sevindirin ve O size 
kalbinizin arzularını verecektir.   

 Ona Güvenenler 

Mezmurlar 37:5 Rabbe doğru yolunuzu taahhüt    edin, O'na da 
güvenin ve O bunu geçecektir. 
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 Alçakgönüllü  

Mezmurlar 10:17 Rab, Mütevazı arzu duydunuz; Onların 
kalbini hazırlayacaksın; Kulağının duymasına neden 
olacaksın. 

 Fakir ve Yoksul 

Mezmurlar 69:33a Rab    için fakir duyar ... 

Mezmurlar 102:17 Yoksulların duasına saygı göstermeyecek 
ve onların dualarını küçümsemeyecektir.   

 Acı 

Yakup 5:13a Aranızda acı çeken var mı? Bırak dua etsin. 

 Mazlumlar 

Yeşaya 19:20 Mısır topraklarındaki ev sahiplerinin Rabbine bir    
işaret ve şahit için olacak; çünkü onlar zalimler yüzünden    
rabbe     ağlayacaklar, O onlara bir Kurtarıcı ve Kudretli bir yol 
gönderecek ve onları teslim edecek.   

Yakup 5:4 Gerçekten de sahtekarlıkla sakladığınız tarlalarınızı 
biçen emekçilerin ücretleri haykırır; Biçicilerin feryatları 
Sabaoth Rab'binin kulaklarına ulaşmıştır.   

 Dullar ve Babasız 

Mısırdan çıkış 22:22,23 Herhangi bir dul veya babasız çocuğa 
mal olmayacaksınız.  Eğer onları bir şekilde üzürsen ve bana 
ağlarlarsa, ben onların ağlaklarını işitirim. 

 Bilgelikten Yoksun Herhangi Bir 

Yakup 1:5 İçinİzden bilgelikten yoksun olan varsa, herkese 
liberal ve sitem etmeden veren Tanrı'tan istesin, o da ona 
versin.   

 Gerçeğin Peşinde Arayanlar 

Elçilerin işleri 10:30,31 Ve Cornelius, "Dört gün önce bu saate 
kadar oruç tutuyordum; Ve dokuzuncu saatte evimde dua 
kıldım ve bakın, parlak kıyafetlerle önümde bir adam durdu ve 
dedi ki: "Cornelius, duan duyuldu ve sadakaların Tanrı katında 
anıldı." 

 Erdemliler 

Atasözleri 15:29 Rab     kötülerden uzaktır, fakat O, salihlerin 
duasını işitir.   

MESİH'TEKİ KONUMUMUZ 

Nasıl dua edeceğimizi anlamak için önce Mesih'teki 
konumumuzu anlamalıyız. Uzun yıllar boyunca, Tanrı'ya 
"zavallı kayıp günahkârlar" olarak geldik. Biz O'na yakızlık 
ve kınama duygularıyla geldik. Kendimizi o kadar yoksul 
gördük ki, Tanrı'nın bizi umursayacağına, bizi duyacağına ya 
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da bizim aracılığımıza çalışacağına inanmamız imkân yoktu. 
Tanrı bizi böyle görmüyor. 

Zavallı kayıp günahkarlardık, ama İsa aracılığıyla günahın 
köle pazarından satın alındık. Seçilmiş bir nesil olduk, 
kraliyet rahipliği. Dua ettiğimizde, kendimizi bu konumdan 
görmeliyiz. 

Günah Her Zaman Bir Engel 

 Kurbanlıklar Kuruldu 

Âdem ve Havva günah işlediğinde, artık Tanrı'yla açık bir 
iletişimleri yoktu. Tanrı’yla yüz yüze konuşup 
yürüyebildikleri Cennet Bahçesi'nden ayrılmak zorunda 
kaldılar. Tanrı onlara bir örtü vermek için ilk kan 
fedakarlığını yaptı.  

Yaratılış 3:8-10,21 Ve günün serinliğinde bahçede yürüyen 
Rab    Tanrısı'nın sesini duydular ve Adem ve karısı kendilerini 
bahçe ağaçlarının arasında Rab  Tanrısı'nın     varlığından 
sakladılar. 

Sonra Rab     Tanrısı Adem'e seslendi ve ona "Neredesin?" dedi. 

Dedi ki: "Bahçede senin sesini duydum, çıplak olduğum için 
korktum. ve kendimi sakladım."  

Ayrıca Adem ve karısı için Rab     Tanrısı deriden tunikler yaptı 
ve onları giydirdi. 

Yaratılış dörtlüsünde, Kabil ve Habil'in Tanrı'ya adaklar- 
fedakarlıklar- yapma hikayesini buluyoruz. Biri kabul edildi, 
diğeri kabul edilmedi. Neden? Kabil, kan dökmeden 
Tanrı'nın huzuruna çıkmıştı. 

Yaratılış 4:2b-5a Şimdi Abel koyun bekçisiydi, ama Kabil 
toprağın çapalayıcısıydı. Ve zaman içinde Kabil'in Rabbe 
toprağın meyvesinin bir sunumını getirdiği ortayaçıktı. Abel, 
sürüsünün ve yağlarının ilklerini de getirdi. Ve Rab,     Habil'e ve 
teklifine saygı duyuyordu, ama Kabil'e ve teklifine saygı 
etmiyordu. 

Musa aracılığıyla kanun verildi ve Tanrı farklı günahlar için 
farklı fedakarlıklar kurdu. Ama her zaman, Eski Antlaşma 
zamanları boyunca, Eski Antlaşma boyunca, Tanrı, erkek ve 
kadınların kurban yoluyla O'na yaklaşması için bir yol 
sağladı- masum hayvanların kanını dökerek.  

Tüm kurbanlar Mükemmel Kurban'ı işaret etti- yaklaşan 
Tanrı'nın Kuzusu.  

 Rahipler Kuruldu 

Tanrı rahipleri, insanlarla Tanrı arasında arabulucu olarak 
belirledi. İnsanlar için kurban teklif ettiler. Tanrı, yılda bir 
kez KutsalLar Kutsalı'na gelip merhamet koltuğuna 
yaklaşabilen rahip BaşRahip'i yerleştirdi. Doğru dürüst 
fedakarlıklarda bulunarak, insanlar adına Tanrı'nın huzuruna 
çıkabilir. 
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Mısırdan çıkış 25:17,21,22a "Saf altından bir merhamet koltuğu 
yapacaksınız; iki buçuk kübit uzunluğu ve bir kübit ve bir 
buçuk genişliği olacaktır.   

"Merhamet koltuğunu sandığın üstüne koyacaksınız ve 
sandığın içine de size vereceğim şehadeti koyacaksınız. Ve 
orada sizinle buluşacağım ve sizinle konuşacağım ..." 

Rahiplerin eserleri, BaşRahibimiz olan İsa'yı işaret etti.  

İsa oldu 

 Fedakarlığımız 

İsa çarmıhta öldüğünde, günahlarımız için mükemmel, tam 
bir Kurban oldu. Günahın cezasını kaldırdı. 

İbraniler 9:26b-28a ... Ama şimdi, çağların sonunda, O, 
Kendisinin fedakarlığıyla günahı ortadan kaldırmış gibi 
göründü. Ve insanların bir kez ölmesi için görevlendirildigi 
gibi, ama bundan sonra hüküm, bu yüzden Mesih bir kez 
birçok kişinin günahlarını taşıması için teklif edildi. 

İbraniler 10:12-14 Fakat bu adam, sonsuza dek günahlar için 
bir kurban verdikten sonra, Tanrı'nın sağ eline oturdu, o 
zamandan itibaren düşmanları O'nun ayak taburesi haline 
getirilir. Çünkü O, kutsallaştırılmakta olanları sonsuza dek 
mükemmelleştirmiş olur.  

 BaşRahibimiz 

İbranilere yapılan epistle, Mesih'in kendi kanıyla nasıl 
BaşRahibimiz olduğunu ve her inanlının Tanrı'nın huzuruna 
çıkmasının yolunu açtığını göstermektedir. 

İbraniler 2:17 Bu nedenle, kardeşleri gibi, tanrı ile ilgili 
şeylerde merhametli ve sadık bir BaşRahip olabileceği, 
insanların günahlarının yayılmasını sağlamak için yapılması 
gereken her şeyde. 

İbraniler 9:11,14 Ama Mesih gelecek iyi şeylerin Baş Rahibi 
olarak geldi, ellerle yapılmayan daha büyük ve daha 
mükemmel tabernacle ile, yani bu yaratılıştan değil.   

Sonsuz Ruh aracılığıyla Tanrı'ya yersiz olarak kendini sunan 
Mesih'in kanı, yaşayan Tanrı'ya hizmet etmek için vicdanınızı 
ölü işlerden daha ne kadar temizler?   

 Bizim Yolumuz 

Yuhanna 14:6 İsa ona dedi ki, "Ben yolum, gerçeğim ve 
yaşamım. Baba'ya benden başka kimse gelmez."  

Tapınakta, sadece BaşRahibin papazlık yapabileceği yer olan 
KutsalLar Kutsalı'ndan ayrılan ağır bir örtü vardı. Bu örtü, 
Tanrı'nın varlığı ile insanoğlu arasındaki ayrımı sembolize 
etti. Başrahibin Tanrı'nın huzuruna çıkmasının tek yolu yılda 
bir kez bu örtüden geçmekti. 
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İsa çarmıhta öldüğü anda, bu örtü doğaüstü bir şekilde 
yukarıdan aşağıya doğru yırtılmıştı.  

Matta 27:50,51a İsa, yüksek sesle tekrar haykırdığında, O'nun 
ruhunu ortaya çıkardı. Ve bakın, tapınağın örtüsü yukarıdan 
aşağıya ikiye bölündü ... 

Bugün, Tanrı'nın huzuruna çıkma şeklimiz hala örtüden 
geçiyor- İsa aracılığıyla, Tanrı'nın Ruhu tarafından. Artık 
kefaret gününe kadar beklememiz gerekmiyor. Artık 
rahiplere günahlarımız için bir kurban getirmemiz ve onun 
bizim için içeri girmesini sağlamak zorunda değiliz. Yaşlı 
rahipler gibi bizim de saf kalplerle inançlı olmamız 
gerekiyor. 

İbraniler 10:18-22 Şimdi bunların remisyonunun olduğu yerde 
artık günah için bir adak yoktur.  

Bu nedenle, İsa'nın kanıyla, bizim için kutsadığı yeni ve canlı 
bir yolla, örtüden, yani O'nun etinden kutsal bir şekilde 
Holiest'e girmeye cesaret eden ve Tanrı'nın evinin üzerinde 
bir BaşRahibin olması, kalplerimizi kötü bir vicdandan 
serpiştirerek ve bedenlerimizi saf suyla yıkatarak, imanın tam 
güvencesiyle gerçek bir kalple yaklaşalım.  

İsa'nın Fedakarlığı yoluyla 

İsa'nın kurbanımız olduğunda bizim için yaptıklarını 
anlamak hayatımızın geri kalanını alacak. Utancımızı aldı. 
Lanetimizi aldı. Günahımızın cezasını ödedi. Bize yeni 
kreasyonlar yaptı! Şimdi, Tanrı'nın huzuruna cesurca oğulları 
ve kızları olarak girebiliriz. 

 Satın Alındık 

Tanrı'ya zafer getirebilmek için büyük bir fiyata satın 
alındık. 

1 Korintliler 6:19,20 Yoksa vücudunuzun, içinde bulunan, 
Tanrı'dan gelen ve kendi olmadığınız Kutsal Ruh'un tapınağı 
olduğunu bilmiyor musunuz? Çünkü siz bir bedel karşılığında 
satın alındınız. Bu yüzden bedeninizde ve Ruhunuzda Tanrı'ı 
tesbih edin. 

 Bir Nesil Yarattı Seçilen 

Tanrı'ya "zavallı kayıp günahkârlar" olarak yaklaşmamalıyız. 
Biz de öyleydik. Şimdi, her inanan seçilmiş bir neslin bir 
parçasıdır – kraliyet rahipliği – kutsal bir ulus – – özel bir 
halk! 

1 Petrus 2:9 Ama siz seçilmiş bir nesilsiniz, kraliyet 
rahipliğisiniz, kutsal bir ulussunuz, kendi özel insanlarısınız, 
sizi karanlıktan O'nun muhteşem ışığına çağıran O'nun 
övgülerini ilan edebilirsiniz. 
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 Krallar ve Rahipler Olun 

Peter inananlardan kraliyet ya da kralcı rahiplik olarak 
bahsetti. 

1 Petrus 2:9 Ama sen seçilmiş bir nesilsin, kraliyet rahipliği ... 

Havari Yahya Vahiy'de İsa'nın bizi Tanrısı ve Babası için 
kral ve rahip yaptığını yazdı. 

Vahiy 1:5b,6 Bizi seven ve günahlarımızdan kendi kanıyla 
yıkayan, bizi Tanrı'sına ve Babasına kral ve rahip yapan O'na, 
sonsuza dek ihtişam ve hakimiyet sahibi olan O'na. Amin.  

Rahip ve kral olarak adlandırılmız çok önemli. 

 Bir rahip şefaat eder ve bir kral yönetir.  

 Bir rahip ister, şefaat eder ve kutsal olmayan bir 
kavm ile erdemli bir Tanrı arasında durur.  

 Bir kral otoriter, hükmetici dualar eder. 

İsa günahları için haykırdığında, Rahip olarak faaliyet 
gösteriyordu ve bizim rahip olma örneğimizdir. Jerusalem 

Matta 23:37 "Ey, peygamberleri öldüren ve kendisine 
gönderilenleri taşlayan! Ne kadar sık çocuklarınızı bir araya 
toplamak istedim, bir tavuk civcivlerini kanatları altında 
toplarken, ama siz istekli değildiniz!" JerusalemJerusalem 

Fırtınanın ortasında durup" dediğinde, "Selam olsun" 
demişti. Kral olarak faaliyet gösteriyordu ve bu dünyada kral 
olarak faaliyet gösterdiğimiz örnek.  

Markos 4:39 Sonra ortaya çıktı ve rüzgarı azarladı ve denize 
dedi ki, "Selam, kıpırdamaya devam edin!" Rüzgar durdu ve 
büyük bir sakinlik vardı.  

 Cesurca Girebilir 

İbraniler kitabının yazarı, İsa'nın kanıyla KutsalLar 
Kutsalı'na girme konusunda cesur olmamız gerektiğini 
söylüyor. 

İbraniler 10:19 Bu nedenle, kardeşler, İsa'nın kanıyla Kutsal'a 
girme cesaretine sahip ... 

Konumumuz nedir? 

İnanç ve itaat içinde yürüyen her mümin, İsa'nın kanıyla ve 
BaşRahibimiz İsa aracılığıyla kurtuluş gerekçesiyle Tanrı'nın 
huzuruna girme hakkına sahiptir. Bu yüzden bize cesaretle 
ve inanç güvencesiyle gelmemiz söylendi.  

İbraniler 10:22 İman güvencesiyle gerçek bir kalple 
yaklaşalım, kalplerimizi kötü bir vicdandan serpiştirelim ve 
bedenlerimiz saf suyla yıkansın.   

İbraniler 4:16 Bu nedenle, merhamet elde edebileceğimiz ve 
ihtiyaç anında yardım etmek için lütuf bulabileceğimiz için 
cesurca lütuf tahtına gelelim. 
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Tanrı'ya dua ederim diye cesurca ve güvenle yaklaşabilenler 
İsa'nın kanına doğru yeri ve değeri verenler. 

MESİH'TEKİ OTORİTEMİZ 

Pek çok kişi soruyor: "Eğer Tanrı egemense ve dünyada 
yapmak istediği her şeyi yapabiliyorsa, neden dua edelim?  

"Tanrı neden cennette olduğu gibi kötülüğü yeryüzünden 
atmıyor? 

"Belki, yeterince uzun, yeterince sert ya da yeterince içten 
dua edersek ya da yeterince ağlarsak, Tanrı'yı kendi adımıza 
hareket etmeye ikna edebiliriz. 

"Nedense, Tanrı yeryüzünde hareket etmekte isteksiz 
görünüyor, ancak belki dualarımız O'nu buna ikna edebilir. 
Neden Tanrı bizim durumumuzda egemen davranmıyor? 

"Belki de bunu anlamıyordur ve bunu O'na tekrar tekrar 
anlatmalıyız- O arzu ettiğimiz şeyi yapana kadar O'na 
hatırlatın." 

Tanrı kim? 

Shirley Guthrieşöyle yazmış:"Tanrı, bizim için her şeyi 
yapan ve hayatımızı pürüzsüz, acısız ve kolay kılan yüce bir 
büyükbaba değildir. O, keyfi, öngörülemeyen, gücü ve 
ihtişamıyla bizi dehşete saçan yüce bir cennet zorbası da 
değildir. 

"Kutsal Kitap bize yaşayan ve egemen Tanrı hakkında iki 
şey söyler. Bir yandan, O aslında sonsuz, yüce, egemen, 
Kendisinde yeterli, O'nun istediğini yapabilecek durumdadır. 
Öte yandan, O, insanlara yakınlaşan ve kendisini yardım 
edecek ve onların yoldaşı olacak Tanrı olarak samimi bir 
şekilde duyuran bir Tanrı'dır.  

"O ne bir Tiran ne bir büyükbaba ne de ikisinin birleşimidir. 
O hem insanlardan arınmış hem de onlara bağlı bir Tanrı'dır. 
Çok yukarıda, henüz onlarla birlikte. Uzak, ama yakın; aynı 
zamanda güçlü ve aynı zamanda sevgi dolu, sevecen ve aynı 
zamanda güçlü." 

Not: Yukarıdaki alıntılar CLC Press tarafından yayınlanan Hristiyan 
Doktrininden alınmıştır, Richmond, Virginia 

Tanrı'yı anlamaya çalıştığımızda, insan zihnimizin bunu 
yapamayacak kadar küçük olduğunu görüyoruz. Sadece 
birkaç açıdan odaklanma eğilimindeyiz. Tanrı 
anlayamayacağımız kadar çok daha fazlası! 

 Tanrı'nın Egemenliği 

Tanrı egemendir. Bu, Tanrı'nın yüce hükümdarlığını ifade 
eden bir terimdir. Tanrı mutlaktır. Hiçbir dış kısıtlama 
altında değil. Varoluşun her şekli O'nun hakimiyeti 
kapsamındadır. 

Tanrı’nın sadece kendisine ve karakteriniN O'na yer verdiği 
kısıtlamalar vardır. Örneğin, Tanrı mükemmel bir Sevgidir 
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ve bu yüzden mükemmel Sevgiyi ihlal edecek hiçbir şey 
yapmaz.  

İnsan Kimdir? 

Davut bize Tanrı'yı ve insanlığı açıklamak için harika bir iş 
çıkardı. 

Mezmurlar 8:4-9 Ona karşı dikkatli olduğunuz insan ve onu 
ziyaret ettiğiniz adamın oğlu nedir?  

Çünkü sen onu meleklerden biraz daha aşağı yaptın ve onu 
şan ve şerefle taçlandırdın.  

Onu, ellerinin üzerinde hakimiyet sahibi kıldın. Her şeyi 
ayaklarının altına koydun.  

Tüm koyunlar ve öküzler - Tarlanın canavarları bile,  

Hava kuşları ve denizlerin yollarından geçen deniz balıkları.  

Ey Rab, Efendimiz, Adın ne kadar mükemmel!  

Temsilci Seçilen Yetki 

Tanrı, Âdem ve Havva'yı kendi suretinde yarattığında, onları 
şeytanın ve bütün şeytanlarının cennetten atıldıkları zaman 
atıldığı gezegende yarattı. Âdem ve Havva hakkında, onları 
yarattıktan sonra söylediği ilk şey, "Hakimiyetleri olsun" 
oldu. 

Yaratılış 1:26,27 Sonra Tanrı şöyle dedi: "İmajımızda insanı, 
benzerliğimize göre yaratalım; Denizin balıklarının, hava 
kuşlarının, hayvanların üzerinde, yeryüzünde sürünen her 
şeyin üzerinde hakimiyetleri olsun."  

Böylece Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Tanrı'ın 
suretinde onu yarattı; Erkek ve dişi onları yarattı.  

Yeryüzünde, tüm bunlar güçlü, Yüce Bir, O'nun 
egemenliğini insanlığa devrettirdi. O, yeryüzünün üzerindeki 
hakimiyeti onların ellerine verdi! 

Hakimiyet boyun eğdirmek, kontrol altına almak, fethetmek, 
köleleştirmek demektir.  

Tanrı tarafından yeniden yaratılan mükemmel bir dünya olan 
dünyanın kontrol edilmesi, fethedilmesi ve köleye alınması 
ne olabilir? Şeytan ve şeytanları. 

Âdem ve Havva günah işlediğinde bile, Tanrı onlara verdiği 
yetkiyi geri almadı. İnsanoğlu onu şeytana teslim etti ve 
şeytan bu dünyanın tanrısı oldu. Şeytan dört bin yıl boyunca 
bu otoriteyi elinde tuttu ve ne kadar korkunç olursa olsun 
Tanrı onu geri almadı.  

Neden? Çünkü O bunu insanlığa devretmişti. 

Son Âdem 

İlk Adem'in kim olduğunu anlamaya başladığımızda – kim 
olmak için yaratıldığını – İsa'nın Son Âdem olarak 
gelmesinin bizim için neden önemli olduğunu anlamaya 
başlayabiliriz. 



 

24 

İlk Âdem bu dünyada otorite içinde yürümek için yaratıldı. 
Şeytan ve şeytanları üzerinde hakimiyet sağlamak için 
yaratıldı. O, Tanrı’ya dost olmak için yaratılmıştır.  

İsa, son Âdem olarak geldi – vali İnsan. İsa bu dünya 
üzerinde otorite içinde yürümeye, Şeytana direnmeye, 
mükemmel bir yaşam sürmeye ve bizim yedeğimiz olarak 
ölmeye geldi- mükemmel Kurban. 

1 Korintliler 15:45 Ve böylece şöyle yazılır: "Adem'in 
yaşayan ilk insan olduğu ilk insan." Son Adem hayat veren 
bir ruh oldu.  

İsa'nın yeryüzünde, Tanrı'nın Oğlu olarak onun gücüyle 
çalışmadığını fark etmeliyiz. Bu hakları bir kenara bıraktı ve 
Tanrı'nın Adem'i var etmek için yarattığı adam olarak dünya 
üzerinde faaliyette etti. 

Filipililer 2:6-8 ... Kim Tanrı'a karşı gelmek, soygunu 
Tanrı'la eşit saymasa da, kendisini hiçbir itibardan diriltmiş, 
kul şekline bürünüp insanlar gibi gelip geçen bir şey değildir. 
Ve bir erkek olarak ortaya çıktı, Kendini alçakgönüllü yaptı 
ve ölüm noktasına, hatta haçın ölümüne itaatkar oldu.  

İsa teknede durup elementlere "Barış, sakin olun!" dediğinde 
büyük bir sükûnet vardı. Bu bir hakimiyetti! 

Ölümde İsa Şeytan'ı yendi, anahtarları geri aldı ve 
inananlara, bedenine, kilisesine verdi. 

Matta 16:19 "Ve size cennet krallığının anahtarlarını 
vereceğim ve yeryüzünde bağladıklarınız cennete bağlanacak 
ve yeryüzünde ne gevşediyseniz cennette gevşeyecek."  

İsa bir kilise inşa edeceğini ve Hades'in kapılarının buna 
karşı galip gelmeyeceğini söyledi. İsa, yeryüzünde ne 
bağlayacaksak cennete bağlanacağını ve yeryüzünde neleri 
gevşettiysek cennette gevşeyeceğini söylemişti.  

İsa bu yetkiyi Markos ‘ta tarif etti. 

Markos 13:34 Uzak bir ülkeye giden, evinden çıkıp 
hizmetçilerine ve her bir işine yetki veren ve kapıcıya 
izlemesini emreden bir adam gibi.  

Dua ettiğimizde, Tanrı'nın yeryüzünde çalışma gücünü ve 
otoritesini serbest bırakırız. Cennette, Tanrı'nın tüm yetkisi 
vardır, ama yeryüzünde, O yetkisini kiliseye verdi- size ve 
bana. 

Bu gezegende kullanılacak olan yetki İsa'dakilerden 
gelmelidir!  

Özgür İrade 

Tıpkı Tanrı’nın insanlara yeryüzünde hakimiyet ve yetki 
verdiği gibi, O da onlara özgür irade verdi. Ve nasıl ki Tanrı, 
insanlığa verdiği yetki alemlerini ihlal etmeyecekse, O da 
bizim hür irademizi çiğneymeyecektir. 
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Volition sadece seçme hakkıdır. Âdem ve Havva'ya, 
Tanrı’ya itaat etmekle itaatsizlik arasında seçim yapma hakkı 
verildi.  

Tanrı, Âdem ve Havva dışında bütün insanlığa verdiği bu 
hakkı hiçbir zaman elinden almamıştır. Seçme hakkımız var. 
Tanrı'ya inanabiliriz ya da O'na inanmayız. O'nu sevebiliriz 
ya da sevmeyeceğiz. O'na hizmet edebiliriz, ya da O'na 
hizmet etmeyeceğiz. Her gün her dakika ne yaptığımızla 
ilgili seçimler bizimdir. Bu seçimler yüzünden olanların 
sorumluluğu da bizimdir. 

İnananların "Tanrı böyle korkunç bir şeyin olmasına nasıl 
izin verir?" diye sorduklarını ne sıklıkla duyuyoruz? 

Tanrı bunun olmasına izin vermedi. Biz yaptık.  

Bu gerçek kınama getirmek için değil. Özgürlük getirmek 
için. Günah bir nesli diğerinin üzerine yığdı. Kötülük, 
gerçeğin neredeyse gömülmüş gibi göründüğü noktaya kadar 
çoğaldı. Ama Tanrı'nın Sözü hala doğru. Bu dünyadaki 
otorite bize ait. İsa onu bizim için geri aldı. Bize otoritenin 
anahtarlarını verdi. Şeytan'ın ya da şeytanlarının bu dünyada 
yapabileceği tek şey insanlığın onlara izin verdiği şeydir. İsa 
Mesih'te cesur olma zamanı. Dua etmeyi öğrenmeli ve 
restore edilmiş otoritemizle hakimiyet sağlamalıyız. 

Onun Adına. 

Konumumuz ve otoritemiz tamamen İsa'da. Bu yüzden her 
zaman İsa adına Baba'ya dua etmeliyiz. Biz İsa'da kabul 
ediliriz; biz O'nun içinde sevgiliyiz, biz O'nun ortak 
varisleriyiz. Sahip olduğumuz her şey İsa'da. 

Yuhanna 14:6,13 İsa ona dedi ki, "Ben yolum, gerçeğim ve 
yaşamım. Baba'ya benden başka kimse gelmez. 

Ve benim adıma ne sorarsanız isteyin, ben ne yapacağım, 
Baba Oğul'da yüceltilebilir." 

Φ Özet – Temel bilgileri anlama 

Tanrı, Âdem ve Havva'yı Onunla dostluk kursun diye yarattı. 
Günün serinliğini sadece onlarla konuşmak için geldi, ama 
Âdem ve Havva günah işlenince o mükemmel ilişki 
kayboldu. O'nun onlara devrettirdiği makam, bu dünyanın 
hâkimi olan şeytana teslim edildi. Tanrı O'nun arkasını 
dönüp bu gezegeni ve üzerindeki her şeyi Şeytan'ın 
kontrolüne verebilirdi ama yapmadı. 

Tanrı'nın Oğlu İsa, insanlığın kaybettiği her şeyi Şeytan'dan 
geri almaya geldi. İsa Tanrı olarak haklarını bir kenara 
bıraktı ve dünyaya Son Âdem olarak geldi. Kadın ve erkek 
yürümek için yaratıldığı gibi o da bu yeryüzünde otoriteyle 
yürüdü. Günahın cezasını çekmek için çaçırda öldü. O'nun 
fedakarlığı sayesinde, O'nda seçilen neslin bir parçası olduk. 
O'nda kral ve rahip olduk. Bize O'nun adını verdi ve O da 
bize O'nun yetkisini verdi. 
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İNCELEME İÇİN SORULAR 

 

1. Kendi kelimelerinizle, otoriteyi, yetkiyi ve özgür iradeyi açıklayın. 

 

 

2. Her müminin hangi gerekçeyle Tanrı’nın huzuruna girmeye ve talepte bulunma hakkı vardır? 

 

 

3. Tanrı neden bir insanın ihtiyaçlarını görmez ve sormak zorunda kalmadan doğru zamanda 
doğru kutsamayı göndermez? 
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DERS ÜÇ 

İSA DUA ETTİ 
Hristiyan yürüyüşümüzün her alanında örneğimiz İsa'dır. Ne 
yapacağımızı bilmek için, O'nun ne yaptığını incelemeliyiz. 
İsa'nın dünyevi bakanlığı sırasında, insanlar O'na geldiler. 
O'nu istediler ve O onların ihtiyaçlarını karşıladı. Onları 
şeytan esaretinden arındırdı. Vücutlarını iyileştirdi. 

İsa dua eden bir adamdı. Dua etti ve havarilerine dua etmeyi 
öğretti. 

İSA, İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN DUALARINI KABUL ETTİ 

İsa, bu yeryüzünde bakanlık yaptığı dönemde gittiği her 
yerde halkın isteklerine cevap verdi. Bu cevaplarda bizim 
için büyük bir teşvik var. Bu dualardan ve cevaplardan 
sadece birkaçine bakacağız. 

Ben hazırım. 

İsa'ya bir cüzamlı geldi ve dedi ki: "Eğer istersen, beni 
temize çıkabilirsin."  

İsa'nın cevabı ne kadar heyecan verici, "ben de varım!" "Ben 
de varım!" deyince Baba'nın kalbini ifade etti. 

Markos 1:40-42 Sonra bir cüzzamlı O'na geldi, O'na yalvardı, 
diz çökerek O'na dedi ki: "Eğer isterseniz, beni temize 
alabilirsiniz." 

İsa, şefkatle hareket etti, elini uzattı ve ona dokundu ve ona 
dedi ki: "Ben razıyım. temizlensin."  

O konuşur konuşmaz cüzzam onu terk etti ve temizlendi.  

Duamız şifa içinse, Tanrı hala isteklidir. 

Sadece İnan 

Sinagogun bir hükümdarı İsa'nın ayaklarına düşüp kızının 
hayatı için O'na içtenlikle yalvardığında şifa için duaya bir 
cevap daha verdik. O istese bile, olabilecek en kötü haber 
geldi. "Artık çok geç. Kızın öldü."  

Ama İsa dedi ki, "Korkma, sadece inan." Bizim için ne 
büyük bir meydan okuma. Dua ettiğimizde ve tüm umutlar 
yok olduğunda, hala inanmamız gerekir. 

Markos 5:22,23,35-42 Ve bakın, sinagogun yöneticilerinden 
biri geldi, Jairus ismleriyle. O'nu görünce ayaklarının üstüne 
düştü ve O'na yalvardı: "Küçük kızım ölüm noktasında yatıyor. 
Gelin ve ona elinizi koyun ki iyileşsin ve yaşasın."  

O (İsa) hala konuşurken, bazıları sinagogdaki hükümdardan 
geldi ve şöyle dedi: "Kızınız öldü. Öğretmeni neden daha fazla 
rahatsız eylesin ki?"  
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İsa konuşulan sözü duyar duymaz sinagog hükümdarı için 
şöyle dedi: "Korkmayın; sadece inanın."  

Peter, Yakup ve Yuhanna'dan başka kimsenin O'nu takip 
etmesine izin vermedi. Sonra sinagog hükümdarının evine 
geldi ve bir gürültü gördü ve yüksek sesle ağlayıp feryat 
edenler gördü. İçeri girdiğinde, "Neden bu kargaşayı yapıp, 
ağlayan?" dedi. Çocuk ölmedi, uyuyor." Ve küçümsemek için 
O'na güldüler.  

Fakat hepsini söndürdükten sonra, çocuğun babasını ve 
annesini ve O'nun yanında bulunanları aldı ve çocuğun yattığı 
yere girdi. Sonra çocuğu elinden tuttu ve ona "Talitha, cumi" 
dedi, "Küçük kız, sana söylüyorum, ortaya çık" dedi.  

Hemen kız ortaya çıktı ve yürüdü, çünkü on iki yaşındaydı. Ve 
büyük bir şaşkınlıkla yenildiler.  

İnancınıza Göre 

İki kör adam İsa'ya haykırmak için biliyordu.  

Matta 9:27-30a İsa oradan ayrıldığında, iki kör adam O'nu 
takip etti, ağlayarak ve "Davud'un oğlu, bize merhamet et!" 
dedi.  

Eve gelince de kör adamlar O'na geldi. İsa onlara dedi ki: 
"Benim bunu yapabileceğime inanıyor musunuz?" O'na: "Evet, 
Rabbim" dediler.  

Sonra onların gözlerine dokundu: "İnancınıza göre size olsun" 
dedi. Ve gözleri açıldı. 

Spesifik Olun 

İki kör adam yol kenarında oturup yalvardı. İsa gelince: 
"Rabbim, bize merhamet et!" dediler.  

İsa, "Benden ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. Para mı 
istiyorlardı, şifa mı istiyorlardı?  

Matta 20:29-34 Şimdi onlar ayrılırken, büyük bir kalabalık 
O'nu takip etti. Yolun kenarında oturan iki kör adam, İsa'nın 
oradan geçtiğini duyunca: "Ey Rabbimiz, Davud'un oğlu!" 
diye bağırdılar. Jericho 

Bunun üzerine kalabalık onları, sessiz olmaları konusunda 
uyardı. "Bize merhamet et, Ey Davud'un oğlu Rabbi!" 
diyerek daha çok haykırdılar.  

Bununla birlikte İsa kıpırdamadı ve onları aradı ve "Senin 
için ne yapmamı istiyorsun?" dedi.  

O'na dediler ki: "Rabbimiz, gözlerimiz açılsın."  

Böylece İsa merhametliydi ve gözlerine dokundu. Hemen 
gözleri görüldü ve O'na uydular.  

Çevrelerindekilerin"Sessiz olun! O'nu rahat bırakın", diye 
devam ettiler. Ancak, yine de yeterince spesifik değillerdi. 
Bu örnekte, bizim için iki gerçek vardır. Başkaları dur dese 
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bile ihtiyaçlarımız için Tanrı'ya haykırmaya devam etmeliyiz 
ve açık olmalıyız. 

Şeytanı Azarladı 

Matta 17:14-21 Ve onlar çokluk durumuna geldiklerinde, bir 
adam O'na geldi, diz çökerek O'na diz çöktü ve şöyle dedi: 
"Rabbim, oğluma merhamet et, çünkü o bir sara hastası ve 
şiddetli bir acı çekiyor; Çünkü sık sık ateşe ve sık sık suya 
düşer. Ben de onu havarilerinize getirdim, fakat onlar onu 
iyileştiremediler."  

Bunun üzerine İsa cevap verdi ve şöyle dedi: Ey kafir ve nesil, 
seninle ne kadar kalacağım? Sana daha ne kadar 
katlanacağım? Onu bana getirin." İsa şeytanı azarladı ve 
içinden çıktı. Ve çocuk o saatten sonra iyileşti.  

Sonra havariler özel olarak İsa'ya geldiler ve dediler ki: "Onu 
neden dışarı atmayalım?"  

Bununla birlikte İsa onlara dedi ki: "Sizin inkarınız yüzünden. 
Eğer hardal tohumu olarak inancınız varsa, bu dağa 
diyeceksiniz ki, 'Buradan oraya ilerleyin' diyeceksiniz ve 
hareket edecek; Ve senin için hiçbir şey imkansız olmayacak. 
Ancak bu tür dua ve oruç dışında dışarı çıkmaz."  

Havariler İsa'yı bu durumdaki güç eksikliğinden sorguladılar 
ve İsa onlara sebep- inançsızlıklarını- ve çözümü- dua ve 
oruç verdi. 

İSA'NIN DUA HAYATI 

Sahip olduğumuz her şey, olduğumuz her şey, yapmamız 
gereken her şey İsa'dan geçiyor. Eğer İsa, Tanrı'nın tek oğlu, 
Son Âdem, Mükemmel Adam Tanrı ile yalnız zaman 
geçirmek için ihtiyaç duyuyorsa, bunu yapmak için daha ne 
kadar ihtiyacımız var. 

Dua üzerine yapılan bir çalışmada İsa'nın dualarından daha 
önemli ne olabilir. İsa'nın dua hayatının Luka’da kaydedilen 
dua hayatını diğer İncil'lerden daha fazla buluyoruz. 

Vaftiz Töreninde Dua Etti 

İsa vaftiz töreninde dua etti. Bize O'nun sadece dua ettiği ve 
Tanrı'nın cevap verdiği şey söylenmedi. 

Luka 3:21,22 Şimdi tüm insanlar vaftiz edildiğinde, İsa'nın da 
vaftiz edildiği ortaya çıktı; O dua kılarken, gök açıldı. Kutsal 
Ruh, O'nun üzerine bir güvercin gibi bedensel olarak indi ve 
cennetten şöyle bir ses geldi: "Sen benim sevgili oğlumsun; 
"Sizin için çok memnunum." 

Sabah Tek Başına Dua Etti 

İsa sabahın erken saatlerinde yalnız bir yerde dua etti. 

Markos 1:35 Şimdi sabah, gün ışığından çok önce 
yükseldikten sonra, dışarı çıktı ve yalnız bir yere gitti; Ve 
orada dua etti. 
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Karar Vermeden Önce Dua Etti 

İsa büyük kararlar vermeden önce dua etti.  

Luka 6:12,13 Şimdi O'nun dua etmek için dağa çıktığı ve bütün 
gece Tanrı'ya dua ederek devam ettiği o günlerde geçti. 
Gündüz olunca da havarilerini O'na çağırdı. Onlardan da 
havariler olarak adlandırdığı on iki kişiyi seçti. 

Çekildi ve Dua Edildi 

O'nun etrafında çokluklar varken ve birçok şifa istediğinde, 
İsa sık sık geri çekildi ve dua etti. İnsanların ihtiyaçları, O'nu 
duada vakit geçirmekten alıkoymadı.  

Luka 5:15,16 Sonra rapor O'nu daha fazla ilgilendirerek 
dolaştı; Büyük bir topluluk bir araya gelerek işittiler ve O'nun 
rezilliklerinden şifa geldi. Bu yüzden O'nun kendisi sık sık ıssız 
bir yerlere çekildi ve dua etti. 

Markos 6:46 Onları gönderdiğinde dua etmek için dağa doğru 
yola çıktı. 

Mucizeden Önce Dua Edildi 

İsa, Rabbin lütfundan yemeğin üzerinde olmasını istedi ve 
sonra onu havarilere dağıttı ve onlar da çokluklara dağıttı. 
Dua, 5.000'i besleme mucizesinin ilk adımıydı. 

Luka 9:16,17 Sonra beş somun ve iki balığı aldı ve cennete 
baktı, onları kutsadı ve kırdı ve çokluktan önce ayarlamaları 
için müritlere verdi. Bu yüzden hepsi yiyip doldular ve arta 
kalan parçalardan on iki sepet onlar tarafından alındı. 

Müritlerle Dua Etti 

Kendisi dua etti, O da başkalarıyla birlikte dua etti. 

Luka 9:18a Ve oldu, O dua ederken, O'nun müritleri O'na 
katıldı ... 

Küçük Çocuklar İçin Dua Edildi 

Küçük çocuklara elini koydu ve onlar için dua etti. 

Matta 19:13a Sonra küçük çocuklar O'na getirildi O ellerini 
koyabilir ve dua edebilir ... 

 

Simon için adıyla dua etti 

Müritlerden biri için ismleriyle dua etti. 

Luka 22:31,32 Ve Tanrı dedi ki, "Simon, Simon! Şeytan seni 
buğday gibi elemek istedi. Ama ben sizin için dua ettim ki, 
imanınızı boşanmasın. Bana döndüğünüz zaman 
kardeşlerinizi güçlendirin." 

Yüzü Değişmiş. 

Bir keresinde İsa dua ettiğinde, O'nun yüzü ve kıyafetleri 
değişmiş. 
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Luka 9:28,29 Ve bu sözlerden yaklaşık sekiz gün sonra Peter, 
Yuhanna ve Yakup'i alıp dua etmek için dağa çıktığı ortaya 
çıktı. O'nun dua ettikçe, O'nun yüzünün görünümü değiştirildi 
ve O'nun cübbesi beyazlaştı ve parladı. 

Sevinme Duası 

Luka’da bize sadece İsa'nın dua ettiği söylenmez, aynı 
zamanda O'nun dua ettiği de söylenir.  

Luka 10:21 O saatte İsa Ruh'a sevindi ve şöyle dedi: "Seni, 
Babayı, cennetin ve yerin Rabbini, bunları bilge ve 
sağduyululardan sakladığın ve bebeklere indirdiğin için sana 
şükrediyorum. Öyle bile olsa, Peder, bu yüzden görüşünüzde 
iyi görünüyordu." 

İSA BİZİM İÇİN DUA ETTİ! 

Yuhanna 17'nin tüm bölümü bize muhteşem bir İsa duası 
veriyor. Yeryüzündeki zamanı sona ererken, O, müritler, o 
zamanın inananları ve bundan sonra gelecek olanlar için dua 
etti. 

Beni yücelt ki seni yüceltebileyim. 

Yuhanna 17:1-19 İsa bu sözleri söyledi, gözlerini cennete 
kaldırdı ve şöyle dedi: "Baba, kıyamet koptu. Oğlunuzu yücelt 
ki, oğlunuz da sizi yüceltsin, Tıpkı O'na bütün bedenler 
üzerinde yetki verdiğiniz gibi, O'na verdiğiniz kadar sonsuz 
hayat versin. Ve bu sonsuz yaşamdır, sizi, tek gerçek Tanrı'yı 
ve gönderdiğiniz İsa Mesih'i tanıyor olabilirler. 

İşimi Bitirdim 

"Seni yeryüzünde yüceltdim. Bana verdiğin işi bitirdim. Ve 
şimdi, Ey Baba, beni kendinle birlikte yücelt. 

Adını gösterdim. 

"Beni dünyadan çıkardığın adamlara adını gösterdim. Onlar 
sizindi, siz onları bana verdiniz ve onlar sizin sözünüzü 
tuttular. Bana verdiğin her şeyin senden olduğunu biliyorlardı. 

Onlara söz verdim. 

"Çünkü ben onlara, sizin bana verdiğiniz sözleri verdim. Onları 
aldılar ve sizden çıktığımı çok iyi biliyorlar. Onlar da beni 
senin gönderdiğine inandılar. 

Onlar İçin Dua Ediyorum 

"Onlar için dua ediyorum. Ben dünya için değil, bana 
verdiklerin için dua ediyorum. Benimkilerin hepsi senindir, 
seninkiler benimdir ve ben onlarda yüceltildim. 

 Onları Adınla Tut 

"Artık dünyada değilim, ama bunlar dünyada ve sana 
geliyorum. Kutsal Babamız, bana verdiğin isminden uzak tut 
ki, onlar da bizim gibi olsunlar. Dünyada onlarla birlikteyken, 
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onları senin adına sakladım. Bana verdiklerinizi tuttum. 
Kitap'ın yerine getirilmesi için azil oğlundan başka hiçbir şey 
kaybolmaz. 

 Sevinçleri Olabilir 

"Ama şimdi size geldim ve dünyada konuştuğum bu şeyler, 
benim sevincimi kendi içlerinde gerçekleştirsinler diye. Ben 
onlara söz verdim. Ve dünya onlardan nefret etti çünkü onlar 
dünyadan değil, tıpkı benim dünyadan olmadığım gibi. 

 Onları Kötü olandan uzak tutun 

"Onları dünyadan çıkarmanız için değil, onları kötü olandan 
uzak tutmanız için dua ediyorum. Onlar dünyadan değil, tıpkı 
benim dünyadan olmadığım gibi. 

 Onları Kutsallaştırın 

"Onları senin gerçeğinle kutsa. Senin sözün gerçek. Sen beni 
dünyaya gönderirken, ben de onları dünyaya gönderdim. 
Onların iyiliği için, onların da hak ile kutsanmaları için kendimi 
kutsallaştırıyorum." 

Bizim için dua etti! 

İsa'nın duası o zamanın müritleri ve inananları için devam 
etti ve sonra da bundan sonra gelecek olanlar için dua etti. 
Biz de dahiliz! Bizim için dua etti! İsa, O bu dünyadayken, 
bizim için dua etti. 

 İnanacak olanlar 

Yuhanna 17:20-26 "Sadece bunlar için değil, sözüyle Bana 
inanacak olanlar için de dua ediyorum. 

 

 İnananların Birliği İçin 

"Baba, benim de içimde olduğun gibi, hepsi bir olsun. Onlar da 
bizden bir olsunlar ki, dünya beni senin gönderdiğine inansın. 

 Zafere Sahip Olmak 

"Ve bana verdiğin şan onlara, bizim bir olduğumuz gibi bir 
olsunlar diye. 

 Mükemmel Hale Getirilecek 

"Ben onlarda, sen bende; Böylece onlar bir tanesinde 
mükemmel hale getirilebilirler ve dünya senin beni 
gönderdiğini bilsin ve onları da beni sevdiğin gibi sevsin. 

 Bir Güne Onunla Ol 

"Babacığım, benim olduğum yerde onların da yanımda 
olmasını ve bana verdiğin şanımı görsinler diyorum. Çünkü 
sen beni dünya kuruluşundan önce sevdin. Ey erdemli baba! 
Dünya seni tanımadı, ben seni tanıdım. İşte bunlar, senin beni 
gönderdiğini biliyor. 
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 Sevgisiyle Dolacak 

"Ben onlara senin adını ilan ettim ve onu da ilan edeceğim ki, 
beni sevdiğin aşk onların içinde, ben de onların içinde 
olabilirim." 

Bu dua zamanından itibaren, İsa ve müritler hemen. Garden 
of Gethsemane 

Yuhanna 18:1 İsa bu sözleri söyledikten sonra, öğrencileriyle 
birlikte Kidron Çayı'nın üzerinden dışarı çıktı, orada bir 
bahçe vardı. Orada kendisi ve öğrencileri girdi. 

    

DUALARIDUALARIDUALARIDUALARI    DEVAMDEVAMDEVAMDEVAM    EEEEDDDDİYORİYORİYORİYOR    

Gethsemane’de 

İsa ölümle yüz yüzeydi. Üzüntü içindeydi ve derinden 
üzgündü ve dua etmesi gerektiğini biliyordu. Havarilerin 
Onunla dua kılmaları O'nun arzusuydu, fakat başaramadılar. 
Çoğumuz ne olduğunu biliyoruz.  

 Yuhanna'nın Hesabı 

İsa acı içinde dua etti. 
Yuhanna 12:27,28 "Şimdi ruhum sorunlu, ve ne diyeyim? ' 
Baba, beni bu saatten kurtarayım mı? Ama bu amaçla bu 
saate geldim. Baba, adını yücelt." Sonra cennetten bir ses 
geldi: "Onu hem yüceltdim hem de tekrar yücelteceğim." 
 
 
 

 Matthew'un Hesabı 

Mathew'un bu seferki anlatımı bize İsa'nın insanlığını 
gösteriyor. O, duada O'nu kaldıran başkalarının yakın bağını 
arzulasardı. O'nun insanlığında, Tanrı'nın düsirini çaçırda 
ölümüne bile yapmak için kendi iradesine ayarlıyordu. 

Matta 26:36-46 Sonra İsa onlarla birlikte "denilen yere geldi ve 
havarilere dedi ki, "Ben oraya gidip dua ederken burada 
oturun."Gethsemane 

Peter'ı ve Zebedee'nin iki oğlunu da yanına aldı ve üzüntülü 
ve derinden üzülmeye başladı. Sonra onlara dedi ki: "Nefsim, 
ölümüne bile çok kederli. Burada kal ve benimle izle." 

 İlk Dua 

Biraz daha ileri gitti ve O'nun yüzüne düştü ve şöyle dua etti: 
"Ey Babacığım, mümkünse bu fincan benden geçsin; Yine de, 
benim istediğim gibi değil, sizin yapacağınız gibi." 

İsa dua etti, "Benim istediğim gibi deİsa dua etti, "Benim istediğim gibi deİsa dua etti, "Benim istediğim gibi deİsa dua etti, "Benim istediğim gibi değil, senin yapacağın gibi."ğil, senin yapacağın gibi."ğil, senin yapacağın gibi."ğil, senin yapacağın gibi." 

Sonra havarilerin üzerine geldi ve onları uykuda buldu ve 
Peter'a dedi ki: "Benimle bir saat gözetlesen olmaz mı? İzle ve 
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dua et, günaha girmemek için. Ruh gerçekten isteklidir, ama 
beden zayıftır." 

İsa onları uyurken bulunca, "Benimle bir saat gözetlesen 
olmaz mı?" dedi. Sonra onlara neden dua edeceklerini 
söyledi. 

 İkinci Dua 

İkinci kez tekrar gitti ve şöyle dua etti: "Ey Babacığım, ben 
içmedikçe bu bardak benden geçemezse, senin alenilerin 
yapılacaktır."  

 Üçüncü Dua 

Dikkat edin, İsa ikinci kez gelip onları uyurken buldu – 
Uyumalarına izin verdi. Onları ikinci kez uyarmadı. 

O geldi ve onları tekrar uykuda buldu, çünkü gözleri ağırdı. 
Bu yüzden onları terk etti, tekrar gitti ve aynı sözleri 
söyleyerek üçüncü kez dua etti. 

İsa üçüncü kez "Senin iraden tamamdır" diye dua etti. 

Sonra O, havarilerinin üzerine geldi ve onlara: "Siz hala 
uyuyor ve dinleniyor musunuz?" dedi. İşte, kıyamet koptu ve 
İnsanoğlu günahkarların eline ihanet ediyor. Yüksel, gidelim. 
Bak, bana ihanet eden elinizin altındadır." 

 Luka'nın Hesabı 

Luka, doktor bize bu dua zamanının canlı bir resmini 
veriyor.  

Luka 22:43,44 Sonra cennetten O'na bir melek göründü ve 
O'nu güçlendirdi. Ve acı içinde olduğu için, daha içten dua 
etti. Ve O'nun teri yere düşen büyük kan damlaları gibi oldu.  

Çarmıhta 

 Baba Onları Affet 

İsa'nın çarmıha gerdiği gibi duası kutsal yazılardaki en 
harika dua olmalı. Kendi yarattığı tarafından ihanete uğradı. 
Yarattığı varlıklar tarafından aşağılandı, nefret edildi ve 
çarmıha gerildi. Kurtuluşa kavuşturmak için geldiği kişiler 
tarafından öldürüldü. Yeryüzündeki herhangi bir insanın 
affetmemek için bir nedeni varsa, o da İsa'dır. Ve yine de, acı 
içinde, ölürken asılıyken, "Baba onları affet ..." diye dua etti. 

Luka 23:34a Sonra İsa dedi ki, "Baba, onları affet, çünkü ne 
yaptıklarını bilmiyorlar." 

 Son Çığlığı 

Luka 23:46 İsa yüksek sesle haykırdığında, "Baba, senin 
ellerine ruhumu takdir ediyorum." dedi. "Ve bunu söyledikten 
sonra, son nefesini verdi. 

 

Şefaat Yapmak için Her Zaman Yaşar 



 

35 

İsa dua eden bir adamdı. Sürekli dua etmemiz için bize bir 
örnek. Bugün hala dua ediyor – Cennette bize şefaat ediyor. 

İbraniler 7:25 Bu yüzden O, Tanrı'a O'nun vasıtasıyla gelenleri 
de kurtaRabilir, çünkü O onlara şefaat etmek için yaşar. 

Φ Özet – İsa Bizim Büyük Örneğimiz 

Başkomutanımız olarak İsa, aynı zamanda dua ve itaatle 
muzaffer bir hayatın nasıl yaşanılacağının da örneğidir. 
İnciller, O'nun dua hayatına göndermelerle doludur ve bize 
cennetteki Babamızla olan ilişkimiz hakkında fikir verir. 
Tanrı'nın Oğlu İsa'nın her koşulda ve durumda dua ettiği 
bizim için bir meydan okumadır. Hayatımızı olması gerektiği 
gibi mi yaşıyoruz, yoksa sürekli olarak yön için Babamıza 
mı gidiyoruz? 

İsa bizim için – inanacak olanlar için – sevgi ve birlik içinde 
yürümemiz, mükemmel hale getirilmiz, O'nun ihtişamının 
bizde görülmesi ve bir gün O'nunla birlikte olmamız için dua 
etti. 

 

 

İNCELEME İÇİN SORULAR 

1. Matta 20:27'de merhamet isteyen kör adamlara cevap olarak, İsa neden onlara O'nun onlar için 
ne yapmasını istediklerini sordu? Bu kutsal kitaptan dua hakkında ne öğrendin?  

2. Matta 17:14'te, sara hastası bir oğlu olan adam İsa'ya geldiğinde ve öğrencilerinin onu 
iyileştiremediğini söylediğinde, İsa'nın müritlere bunu neden yapamadıklarına dair özel olarak 
vermesinin nedenleri nelerdi? Bu kutsal kitaptan dua hakkında ne öğrendin? 

3. İsa'nın dualarından üç örnek daha verin ve bu örneklerden öğrendiklerini açıklayın. Bu dersten 
öğrenilen hakikatlerden dua hayatınızda yapacağınız değişiklikleri açıklayın. 
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DERS DÖRT 

"TANRIM, BİZE DUA ETMEYİ ÖĞRET" 
Havariler İsa'nın hayatının dualardan biri olduğunu gördüler 
ve bir gün dediler ki: "Rabbim, bize dua etmeyi öğret." 
İsa'nın hayatında farklı bir şey vardı – ihtiyaçları olan bir şey 
vardı.  
Luka 11:1 Ve belli bir yerde dua ederken, O durduğunda, 
havarilerinden biri O'na şöyle dedi: "Rabbim, bize dua etmeyi 
öğret, Yuhanna'un da müritlerine öğrettiği gibi." 

Bu sürekli olarak kalplerimizin duası olmalıdır.  

"Tanrım, bize dua etmeyi öğret!" 

TANRI'NIN DUASI 

Rabbin Duası, havarilerin kendi dualarını biçimlendirmede 
kullanacakları bir model olmaktı. Yüzyıllardır olduğu gibi 
dini törenlerde çürüyerek tekrarlanmayacak.  

İsa'nın O'nun örneği olarak kullandığı duanın aslında ne 
kadar kısa olduğuna dikkat edin- Luka’da sadece üç ayet- 
veya Matta ‘da beş ayet (6:9-13). 

Bununla birlikte Onlara dedi ki: "Dua kıldığınızda deyin ki:  
Cennetteki Babamız, senin adın olacak. Krallığın geliyor. 
Edepiniz cennette olduğu gibi yeryüzünde de yapılacaktır. 

Bize günlük ekmeğimizi gün be gün ver ve günahlarımızı 
bağışla, çünkü bize borçlu olan herkesi de affederiz.  

Bizi günaha sokmayın, bizi kötü olandan kurtarın." Luka 11:2-4 

Bu birkaç mısra üzerine pek çok muhteşem kitap yazılmıştır, 
ancak sadece ilk mısraya odaklanacağız. 

"Dua Ederken – Söyle!" 

Bu duada İsa, dua ederken, sizi duymak için isteksiz bir 
Tanrı'ya yalvarırken ağla ya da yalvarıp acı çekmek demedi. 
Dua ederken şöyle dedi:  

İsa da aynı kelimeyi başka bir yerde kullanmıştır. 

Markos 11:23 "Size diyorum ki, bu dağa kim 'Kaldırılın ve 
denize dökülün' derse ve kalbinde şüphe etmiyorsa, söylediği 
şeylerin geleceğine inanıyorsa, ne derse desin olacaktır." 

Dua ettiğimizde, şunu söyleyeceğiz. Dağa: "Siz de kaldırılın 
ve denize atın" diyeceğiz. Ve İsa dedi ki, eğer şüphe 
etmezsek, ama ne dersek ona sahip olacağımıza inan, 
yapılacak. 
Duanın basitleştirilmiş tanımımızı hatırlayın:   
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Dua, Rabbin huzurunda bir durum almak, O'nun 
cevabını duymak ve Tanrı'nın iradesinden bu duruma 
konuşmaktır. Dua cenneti dünyaya getiriyor. 

"Cennetteki Babamız" 

 Konumumuz 

İsa havarilere konumlarını hatırlattı. Dua ederim ki Tanrı’ya 
varınca, en yüce Tanrı’nın çocukları olarak geleceğiz. Doğal 
çocuklar dünyevi ebeveynlerine koşarken O'na gelmek bizim 
antlaşma hakkımızdır. 

Romalılar 8:15,16 Çünkü siz yine korkuya esaret ruhu 
almadınız, ama "Abba, Peder" diye haykırdığımız evlat edinme 
ruhunu aldınız. 

Dünyevi babamızdan tamamen farklı olduğunu anlayarak 
cennetteki Babamıza dua edeceğiz. Cennetteki Babamıza dua 
edeceğiz – bazılarının öğrettiği gibi kendi içimizdeki 
Tanrı'ya değil.  

"Kutsal Adınız Olsun" 

 Tutumumuz 

Sonra İsa havarilere duadaki tutumları hakkında talimat 
verdi.  

Tanrı'nın sevgili çocukları olsak da saygısızca O'nun 
huzuruna acele etmeyiz. O'na onur veriyoruz. "Kutsal", 
kutsal yapmak, arınmak, kutsamak, saygı veya hürmetle 
saygı duymak, takdir etmek, değer vermek, değer vermek 
anlamına gelir. Kalbimizden O'na saygı duyan şeyler 
söyleyerek O'nun adını kutsal mek için zaman ayırıyoruz. 

"Krallığın Gelsin" 

Dua ettiğimizde, "Krallığınız gelsin" diyeceğiz, krallığımız 
değil. Farkında olmadan birçoğu, kendi krallıklarını inşa 
etmek için dua ediyor- daha güzel bir ev, daha büyük bir 
araba, daha iyi bir iş, hatta daha büyük bir bakanlık. İsa, 
"Tanrı'nın krallığı gelsin" dememiz için dedi. 

Kendimizi Tanrı'yla aynı duruma sokacağız ve sonra O'nun 
yeryüzünde bizim durumumuzda yapılmasını emredeceğiz. 
Bu kralca bir dua, hükümdarlıklardan biri. 

 Gel – Ercomehe 

Yunanca kelime, yani, “oradan buraya gelmek" anlamına 
gelir. 

"Tanrı sorumlu ve her ne olacaksa, olacak" anlamına gelmez.  

Bu, "Eğer ..., ama iradeniz Tanrı ne olursa olsun güzel 
olurdu" anlamına gelmez.  

İsa Yunancada "gel" dediğinde, "olduğu gibi olmayan şeyleri 
çağırın" demekti.  

"Sen, şuradan buraya gel" demek.  
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 Suda Yürümek 

Peter, İsa'nın "Ercomehe – Gel" demesine karşılık olarak 
suyun üzerinde yürüdü. 

Matta 14:28,29 Ve Peter O'na cevap verdi ve dedi ki, "Rabbim, 
eğer sen isen, bana suda sana gelmemi emret." 

O da "Gel" dedi. Peter tekneden indiğinde, İsa'ya gitmek için 
suyun üzerinde yürüdü.  

Peter bir balıkçıydı. İnsanların suyun üzerinde yürümediğini 
biliyordu. Bununla birlikte, arzusuna cevaben- "Rabbim su 
üzerinde size gelmemi emretsin”- İsa, "Gelin" diye cevap 
verdi. Peter doğaldan doğaüstü diyarlara taşındı. Peter suyun 
üzerinde yürüdü.  

Peter suyun üzerinde yürüdükten sonra, korkmak için doğal 
diyarlara geri dönmeye başladı ve sonra batmaya başladı. 

Matta 14:30,31 Ama rüzgarın çok büyük olduğunu görünce 
korktu; Batmaya başladı ve "Rabbim, beni kurtar!" diye 
bağırdı. 

Hemen İsa elini uzattı ve onu yakaladı ve ona: "Ey az inançlı 
olan sen, neden şüphe ettin?" dedi. 

Çoğu zaman, bugün de aynıdır, dua edelim diye doğaüstü 
diyarlara doğru ilerlerken. Cesurca başlarız, ama sonra 
koşullara bakmaya başlarız. Şüphenin gelmesine izin verdik. 
Korkar hale gelir ve başarısız olmaya başlarız. O anda 
duamız Peter'ınkiyle aynı olmalı, "Tanrı beni korusun – 
inanmama yardım et." 

 Yüzbaşı 

Yüzbaşı, İsa'ya kulunu iyileştirmesi için yalvararak geldi ve 
İsa dedi ki: "Gelip onu iyileştireceğim." Ama merkez, İsa'nın 
gelmesinin gerekli olmadığını biliyordu- İsa'nın sadece 
konuşabileceğini ve hizmetkarın iyileşeceğini biliyordu. 

Matta 8:5-10 Şimdi İsa girdiğinde, O'na bir centurion geldi, 
O'na yalvardı, "Rabbim, kulum evde felçli yatıyor, korkunç 
işkence görüyor" dedi.Capernaum 

İsa ona dedi ki: "Gelip onu iyileştireceğim."  

Santre dedi ki: "Rabbim, ben benim çatımın altına gelmene 
layık değilim. Ama sadece bir kelime söyle ve kulum iyileşsin." 

Merkez, otorite altında olduğu ve yetkisi altında askerleri 
olduğu için otoriteyi anladığını açıklamaya devam etti. O 
kelimeyi kullandı, ercomehe. 

"Çünkü ben de otorite altında, altımda askerler olan bir 
adamım. Ben de buna dedim ki, "Git" dedim, o da gitti. Ve bir 
başkasına: "Gelin" dedi ve o geldi. Ve kuluma, 'Şunu yap', o da 
yapıyor."  



 

39 

İsa onu duyunca hayret etti ve izleyenlere şöyle dedi: "Size 
diyorum ki, ben bu kadar büyük bir iman bulamadığım 
kesin!"Israel 

Otoriteye teslim olana kadar, otoriteyle konuşmayı, 
emretmeyi asla anlayamayacağız. 

 Gel – Bir Komut 

Bu bir öneri değil, bir emirdir. Bu otoriteyle yapılan bir 
çağrı. "Krallığın gelsin!" Gelecek olana kadar gelmeyecek. 
Yeryüzünde, Tanrı bize böyle bir yetki verdi. 

İsa'nın havarilere verdiği bu örnek dua, Tanrı'nın Âdem ve 
Havva'ya verdiği otoritenin anlaşılması üzerine inşa edilir. 
Onlara biraz yetki vermedi ve bazılarını kendisi için geri 
tutmadı ve İsa sadece otoritemizin bir kısmını geri 
kazanmadı. Tam bir iş yaptı. 

"Edebiniz Yeryüzünde Yapılacaktır Sağlıktadır" 

Bu, İsa'nın bize verdiği örnek duanın harika bir parçası. 
"Senin iraden de cennette olduğu gibi yeryüzünde de 
yapılacak."  

Tanrı'nın cennetteki iradesi nedir? O'nun yeryüzündeki 
iradesi nedir? 

 Cennette 

Cennette tek bir irade vardır, o da Tanrı'nındır. Bu konuda 
tartışma yok. Yapılacak bir seçim yok. Tanrı'nın iradesi 
sevinçle ve otomatik olarak yapılır. Cennette, tanrı'nın 
iradesine karşı gelmek yok, sadece evet ve âmin vardır. 

 Dünya'da 

İsa, Tanrı'nın yeryüzündeki iradesine cennette olduğu gibi 
emredeceğimizi söyledi. 

Âdem ve Havva günah işlediğinde, Tanrı'nın iradesine aykırı 
iradelerini kullanmışlar ve o zamandan beri bütün insanlık 
aynı şeyi yapmıştır. 

Yıllarca, irademizin yapılması için dua ettik. "Tanrım, yeni 
bir arabaya, yeni bir eve, bir işe ihtiyacımız var." İhtiyacımız 
olan önemli şeyleri arıyorduk ve irademizin yapılması için 
dua ediyorduk. 

Şimdi İsa'yı sadece Kurtarıcımız ve Sağlayıcımız olarak 
değil, aynı zamanda Rabbimiz ve Kralımız olarak da 
görüyoruz. Artık "Tanrım, istiyorum..." dememek için 
irademizi O'na teslim ediyoruz.  

İsa'nın bedeni olan biz, "Rabbimiz, senin yerin cennette 
olduğu gibi yeryüzünde de yapılacak" diyene kadar, 
Tanrı'nın iradesi yeryüzünün bizim köşemizde yapılamaz. Ne 
harika bir dua! Ailelerimizi, mahallelerimizi, şehirlerimizi ve 
yaşadığımız ülkeleri örtme sorumluluğuna sahibiz. 

Şeytan öldürmeye, çalmaya ve yok etmeye geldi. Bunu 
otorite alanlarımızda yapmasının nedeni, dua etmeyi 
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öğrenememiş olmamızdır- ne söyleyeceğimizi. Tanrı'nın 
gücünü durumlarımıza nasıl salacağımızı öğrenemedik. 

Otorite alemlerimizde yapılacak Tanrı'nın iradesinden nasıl 
serbest bırakılacağımızı ne kadar iyi anlarsak, o kadar 
heyecan verici bir dua olur! Tanrı'nın Sözü'nün üzerinde ne 
kadar çok çalışır ve ruhen dua edersek, bölgelerimizde 
Tanrı'nın iradesinden nasıl bahsedeceğimizi o kadar çok 
bileceğiz.  

TANRININ KRALLIĞI NEDİR? 

Daniel tarafından kehanet edildi 

Tanrı'nın egemenliği durumlarımıza göre konuşacağız. 
"Krallığınız gelsin" diyeceğiz. Bunu daha etkili bir şekilde 
yapmak için, tanrının krallığının ne olduğunu anlamalıyız. 

Daniel 7:13,14,18,27 "Gece imgelemlerinde izliyordum, ve 
bakın, İnsanın Oğlu gibi, cennetin bulutlarıyla geliyor! O, 
günlerin eski günlerine geldi ve O'nu O'nun huzuruna 
getirdiler. Sonra O'na bütün halkların, ulusların ve dillerin 
O'na hizmet etmesi için hakimiyet, şan ve bir krallık verildi. 
Onun hakimiyeti, yok olmayacak sonsuz bir hakimiyettir ve 
O'nun krallığı yok edilmeyecektir.  

'Ama En Yücelerin azizleri krallığı alacak ve sonsuza dek, 
hatta sonsuza dek krallığa sahip olacak.'  

Sonra krallık, hakimiyet ve tüm cennetin altındaki krallıkların 
büyüklüğü, insanlara, En Yükseklerin azizlerine verilecektir. 
Onun krallığı sonsuz bir krallıktır ve tüm hakimiyetler O'na 
hizmet edecek ve itaat edecektir." 

 Daniel'dan krallığın sonsuz olduğunu ve onu alan 
azizlerin olduğunu öğreniyoruz. 

Vaftizci Yahya tarafından kehanet edildi 

Yuhanna tanrının egemenliğinin yakın olduğunu biliyordu. 

Matta 3:2 ve "Tövbe et, çünkü cennetin krallığı elinizin 
altında!"  

 Tanrının krallığı, İsa’nın hizmetiyle yeryüzüne geldi. 

Daha sonra hapishanede Yahya, hakkında kehanette 
bulunduğu kişinin İsa olup olmadığını sorduğunda, İsa 
cevabı geri gönderdi. 

Matta 11:4,5 İsa cevap verdi ve onlara şöyle dedi: "Git ve 
Yuhanna'a duyduğun ve gördüğün şeyleri söyle: Körler görme 
yetilerini ve topal yürüyüşlerini alırlar; Cüzzamlılar temizlenir 
ve sağırlar işitir. Ölüler diriltilir ve fakirler müjdeyi onlara vaaz 
ettiler." 

İsa, Görme yetisini alan körlerin, topal yürüyüşün, 
cüzzamlıların temizlenmesinin, sağırların duymasının, 
ölülerin diriltilmesinin ve müjdenin geldiğinin kanıtı olarak 
vaaz edildiğine dair Yahya şahitliklerini gönderdi. 
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İsa Dedi ve Yaptı 

İsa, Rabbin Duasında bu referansa ek olarak birçok kez 
tanrının krallığından bahsetmiştir. Bu kutsal yazıtlar 
sayesinde aslında ne olduğunu öğrenebiliriz.  

 İsa Krallığı Vaaz Etti 

Matta 9:35 Ve İsa tüm şehirleri ve köyleri dolaştı, 
sinagoglarında ders verdi, krallığın müjdesini vaaz etti ve 
insanlar arasındaki her hastalığı ve her hastalığı 
iyileştiriyordu.  

 Krallığın vaazı, insanlar arasındaki her hastalık ve 
hastalığa şifa ile eşlik etti. 

 Krallık Geldi 

Luka 11:20 " Ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam, 
Tanrı'nın Egemenliği üzerinize gelmiş demektir. 

 İsa, şeytanların atılışını üzerimize gelenlerin bir 
işareti, tanrının krallığı olarak adlandırdı.  

 Krallık ve Müritler 

İsa, on iki havariyi krallığın müjdesini vaaz etmesi için 
gönderdi. 

Matta 10:7,8a "Ve giderken, 'Cennetin krallığı elinizin altında' 
diyerek vaaz ver. Hastaları iyileştirin, cüzzamlıları temizleyin, 
ölüleri diriltin, şeytanları kovun." 

 Hastaları iyileştirmek, cüzzamlıları temizlemek, 
ölüleri büyütmek ve iblisleri dışarı çıkarmak da tanrının 
krallığına dahil. 

 Krallık ve Yetmiş 

İsa yetmişini krallığın müjdesini vaaz etmesi için gönderdi. 

Luka 10:1,9-11 Bunlardan sonra Rab yetmiş kişiyi de 
görevlendirdi ve onları O'nun yüzünden önce ikişer ikişer 
O'nun gideceği her şehre ve yere gönderdi.  

"Orada bulunan hastaları iyileştirin ve onlara deyin ki: 
Tanrı’nın Egemenliği"Size çok yaklaştı."    Hangi şehre 
girerseniz girin, onlar sizi kabul etmezler, onun sokaklarına 
çıkın ve deyin ki: "Bize tutunan şehrinizin tozu size karşı 
sileriz. Ama şunu bilin ki, tanrının krallığı size yaklaştı."  

 Tanrının krallığı şifa ile birlikte gelir. İsa dedi ki: 
"Orada bulunan hastaları iyileştirin, sonra da "Tanrının 
krallığı geldi" deyin. 
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 Krallık ve Şiddet 

Matta 11:12 "Vaftizci Yahya'nın günlerinden bugüne kadar 
cennetin krallığı şiddete maruz kalıyor ve şiddet uygulayanlar 
bunu zorla alıyor." 

 Tanrının krallığı şiddete maruz kalacak ve inananlar 
tarafından zorla alınması gerekiyor. 

 Bitiş Saati İşareti 

Matta 24:14 "Ve krallığın bu müjdesi tüm uluslara şahit olarak 
tüm dünyada vaaz edilecek ve sonra son gelecektir."  

 Tanrının krallığı bütün dünyada şahit olarak vaaz 
edilecek ve sonra son gelecek. 

Philip Krallığı Vaaz Etti 

Philip krallığı güçle vaaz etti. Çokluk onun yaptığı 
mucizeleri duydu ve gördü- şeytanlar haykırdı, felçli ve topal 
iyileşti. 

Elçilerin işleri 8:5-8,12.'sine kadar philip şehre indi ve onlara 
mesih vaaz etti. Samaria 

Ve bir bütünlükle, Philip'in söylediği şeylere imtina ettiler, 
onun yaptığı mucizeleri işittiler ve gördüler. Temiz olmayan 
ruhlar için, yüksek sesle ağlayan, ele geçirilmiş birçok kişiden 
çıktı; Felçli ve topal olan birçok kişi iyileşti. Ve o şehirde 
büyük bir sevinç vardı.  

 Ama Filipus'un Tanrı'nın krallığı ve İsa Mesih'in adıyla 
ilgili şeyleri vaaz ettiğine inandıklarında, hem erkekler hem de 
kadınlar vaftiz edildi. 

 İsa'nın ölümünden ve dirilişten sonraki ilk 
müjdeleme Tanrının krallığı idi. 

Krallığın Gelecekteki Kehaneti 

Vahiy 11:15 Sonra yedinci melek seslendi: Ve cennette 
yüksek sesler vardı, "Bu dünyanın krallıkları Rabbimizin ve 
Mesih'in krallıkları haline geldi ve O sonsuza dek hüküm 
sürecek!"  

 Dünya krallıkları, Rabbimizin ve O'nun mesh 
ettiğinin krallığı olacak! 

Krallık Sarsılmaz 

İbraniler 12:25-28 Konuşanı reddetmediğinize bakın. Eğer 
onlar, yeryüzünde konuşanı reddedenlerden kaçamazlarsa, 
gökten konuşan ve sesi yerden sarsılan O'ndan yüz 
çevirirsek, artık biz daha fazla kaçamış olmayacağız. Ama 
şimdi O söz verdi, "Yine de bir kez daha sadece dünyayı değil, 
cenneti de sarsıyorum." dedi.  
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Şimdi bu, "Bir kez daha", sarsılmakta olan şeylerin, yapılan 
şeyler itibariyle, sarsılamayan şeylerin kalabileceğini 
gösterir.  

Bu nedenle, sarsılamayacak bir krallık aldığımıza göre, 
Tanrı'ya saygı ve tanrısal korkuyla kabul edilebilir bir şekilde 
hizmet edebileceğimiz bir lütuf sahibi olalım.  

Kendi insan bilgimize dayanan Tanrı inancı sarsılabilir. 
Kudretle, işaretlerle, mucizelerle, mucizelerle vaaz edilenleri 
deneyimlemeye, duymaya ve görmeye dayanan Bir Tanrı 
inancı sarsılamaz. İsa'nın dediği gibi tanrının krallığına dua 
etmeliyiz. 

"Krallığın geliyor. Edebiniz gökte olduğu gibi 
yeryüzünde de yapılacaktır." 

KRALLIK İÇİNDE. 

Tanrı’nın krallığının dış belirtilerini inceliyoruz ve heyecan 
verici! Bu ayetler, Tanrı’nın kurtuluş mesajıyla 
kurtarılamayanlara ulaşmak için kullandığı alametlerdir. 
Aynı zamanda tanrının krallığı içseldir – mümin içindedir.  

 Görülemez 

İsa, tanrının krallığının görülemeyeceğini, aksine Ruh'un ve 
içimizde olduğunu söyledi. 

Luka 17:20,21 Şimdi O'na, Tanrı'nın krallığının ne zaman 
geleceği Ferisiler tarafından sorulduğunda, onlara cevap 
verdi ve şöyle dedi: "Tanrı'nın krallığı gözlemle gelmez; 
"Burayı görün!" demeyecekler, "Şuraya bakın!" 
dameyecekler. Çünkü o, içinizdedir."  

Krallığa Giriş 

Nicodemus gece İsa'ya geldi. 

Yuhanna 3:1-4 Yahudilerin hükümdarı Nicodemus adında bir 
Katarlı vardı. Bu adam geceleyin İsa'ya geldi ve O'na dedi ki: 
"Rabbimiz, senin Tanrı'tan gelen bir öğretmen olduğunu 
biliyoruz. Tanrı yanında olmadıkça sizin yaptığınız bu ayetleri 
hiç kimse yapamaz."  

İsa cevap verdi ve ona dedi ki: "Size diyorum ki, eğer biri 
tekrar doğmadıkça, tanrının krallığını göremez. 

Nicodemus, O'na şöyle dedi: "Bir insan yaşken nasıl doğar? 
Annesinin rahmine ikinci kez girip doğar mı?"  

 

 

 Yeniden Doğmalısın 

Yuhanna 3:5-7 İsa şöyle cevap verdi: "Size diyorum ki, biri 
sudan ve Ruh'dan doğmadıkça, o. Bedenden doğan bedendir 
ve Ruh'un doğanı ruhtur. Sana "Yeniden doğmalısın" dediğime 
şaşma.  
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"Tanrının kralığının bir parçası olmak için, yeniden doğmalıyız 
Ruh'un doğuşunu. Birçoğu, İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğuna 
ve günahları için öldüğüne inandıklarını kabul ederek 
entelektüel bir dua etti, ancak ruhlar alemine girmediler. İsa 
için zihinsel bir karar verdiler, ama İsa Mesih'le hayat 
değiştiren bir karşılaşma tarafından dönüştürülmediler. 
Tanrı'nın Ruhu tarafından yeniden doğmadılar. İsa, bedenden 
doğanın beden, Ruh'un doğduğunun ise ruh olduğunu 
söylemiştir. 

Havari Paul şöyle yazmış:  
1 Korintliler 2:12,14 Şimdi, dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan 
gelen Ruhu aldık, Tanrı tarafından bize özgürce verilen şeyleri 
bilebileceğimizi.  

Fakat doğal insan, Tanrı'ın ruhunun bir şeyini almaz, çünkü 
onlar ona karşı bir aptallıktırlar. Onları tanıyamaz, çünkü onlar 
alelade bir imkıncıdırlar.  

Pazar sabahı kiliselerde bulunan pek çok kişi bir daha 
doğmamış. Bazıları Hıristiyan evlerinde büyüdü ve 
entelektüel olarak nasıl konuşulacakları ve hristiyan gibi 
davranacakları bilin, ancak bir daha asla doğma deneyimi 
yaşamadılar. Diğerleri, bir organizasyona katıldılar ama İsa 
ile hiçbir zaman kişisel bir karşılaşma yaşamadılar. İyiler, 
çoğu zaman harikalar, insanlar. Kilisede lider olabilirler, ama 
İsa'yı kişisel Kurtarıcıları olarak kabul etmek için hiç dua 
etmediler- böyle bir dua:  

Tanrı'nın Sözü'nün açığa çıkmasından sonra günahkâr 
olduğumu fark ettim. Tanrı'nın tek oğlu İsa'nın Kutsal Ruh 
tarafından tasarlandığına ve Meryem Ana'dan doğduğuna 
inanıyorum. Günahsız bir hayat yaşadığına ve günahımın 
cezasını çekmek için benim adıma isteyerek öldüğüne 
inanıyorum. İnanıyorum ki O ölümden dirildi ve bugün 
hayatta bana özgür bir bağışlama ve kurtuluş armağanı 
sunuyor.  

Yeniden doğmam gerektiğini biliyorum. Tanrım, 
günahlarımdan tövbe ediyorum. Senden kalbime gelip beni 
kurtarmanı istiyorum. Seni kişisel Kurtarıcım olarak kabul 
ediyorum. Beni kurtardığın için teşekkürler İsa! 

Bir insanın içinde Tanrı'nın hayatı yokken Hristiyan hayatını 
yaşamak imkansızdır!  

Yukarıdaki paragraflar aklınızda herhangi bir şüpheye neden 
olduysa, hemen şimdi dua edin. Yeniden doğduğunu 
bilebilirsin. Tanrının krallığının bir parçası olduğunu 
bilebilirsin.  

Paul Romalılarda yazmış. 
Romalılar 8:16 Ruhun Kendisi, Tanrı'nın çocukları olduğumuza 
ruhumuzla tanıklık eder.  
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Günahkarın duasını etmeden – Onunla doğru tanrının 
krallığına girene kadar – dua kılmadan dua giremeyiz. 

Tanrı’nın Krallığı 

Romalılarda Kutsal Ruh'ta doğruluk, huzur ve neşe olduğunu 
öğreniriz. Etten değil, Ruh'dan.kingdom of God 

Romalılar 14:17 Tanrı'nın krallığı için yiyecek ve içecek değil, 
Kutsal Ruh'ta doğruluk, huzur ve neşedir.  

 Doğru -luk 

İçimizdeki Tanrının krallığı doğruluktur. Bu doğruluk kişisel 
doğruluğumuza atıfta bulundu çünkü Yeşaya bize 
doğruluğumuzun paçavralar olduğunu söyler.  

Yeşaya 64:6a Ama hepimiz kirli bir şey gibiyiz ve tüm 
doğruluklarımız paçavralar gibi... 

Kurtuluş anında, Tanrı'nın doğruluğu bize tölür edilir – 
hesabımıza yatırılır. İsa günahlarımızı aldı ki O'nun 
doğruluğuna sahip olabiliriz. Aradığımız Tanrı’nın krallığı 
O’nun doğruluğudur. 

Matta 6:33a Ama önce Tanrı’nın krallığını ve O'nun 
doğruluğunu arayın ... 

Doğruluk sadece günahın yokluğu değil, Tanrı'nın tüm 
mükemmel kutsallığı ve doğruluğundaki olumlu 
özellikleridir. Bize emredildiğiniz gibi "Krallığınız gelsin" 
diye dua ettiğimizde, "Doğruluk gelsin" diyoruz. 

Erdemli olmak istiyor muyuz? Kutsal olmak istiyor muyuz?  

Kiliselerin etrafına baktığımızda, boşanma oranının dünyada 
olduğu kadar kilisede de neredeyse yüksek olduğunu 
görüyoruz. Hristiyan liderler zinaya yakalandı. Tanrı’yı 
tanımak istediklerini söyleyenler, Tanrı’nın sözüne karşı açık 
bir isyan içinde yaşıyorlardır. 

Kutsallığın ve doğruluğun açığa çıkmasına ihtiyacımız var. 
Dürüstlüğün açığa çıkmasına ihtiyacımız var. Havari Peter 
bunu çok basitleştiriyor. "Kutsal ol!" diye yazdı. 

1 Petrus 1:15,16 ama sizi çağıran O'nun kutsal olduğu gibi, 
tüm davranışlarınızda da kutsal olursunuz, çünkü "Kutsal olun, 
çünkü ben kutsalım" yazılır.  

Tanrı erdemli olmamızı istiyor. Yasal bir dış "Yap ve 
Yapma" listesinden bahsetmiyoruz. Gerçek doğruluk, O'nun 
imajına uyuyor – zaferden zafere değiştiriliyor – içten dışa 
değiştiriliyor! 

2 Korintliler 3:18 Ama hepimiz, açık bir yüzle, bir aynada 
olduğu gibi, Tanrı'nın ihtişamını görerek, tıpkı Tanrı'nın Ruhu 
tarafından olduğu gibi, zaferden zafere aynı görüntüye 
dönüştürülüyoruz.  
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 Barış 

Kutsal Ruh'ta doğruluk, huzur ve neşedir. Doğrulukla ilgili 
çok özel bir şey var. Tanrı’nın krallığını ve O'nun 
doğruluğunu aradığımızda, aniden barış olur- bu kutsal 
ruhun hayatımızdaki normal bir meyvesidir. Barış için 
çabalayabilmemiz gereken bir şey değil. Bu ilk ve son kez 
yapılan bir şey değil.  

Pek çok kişi bankada belli bir miktar parası olduğunda 
huzura kavuştuklarını düşünüyor. Tanrı çocuklarını veya 
eşlerini düzeltince huzura kavuştular. Belki yeni bir pozisyon 
aldıklarında, emekli olduklarında ya da ülke çapında hareket 
ettiklerinde barış gelecektir. Ama bunların hiçbiri barış 
getiremez. 

İsa Barış Prensi'dir. O'nu hayatımızın Efendisi yaptığımızda 
– Prensimiz – huzura kavuştuk. Paul, tüm anlayışları geçen 
Tanrı'nın huzurunun kalplerimizi ve zihinlerimizi 
korumasına izin vermemizi teşvik ediyor.  

Filipililer 4:6,7 Hiçbir şey için endişeli olun, ancak her şeyde 
dua ve dua ile, Şükran Günü ile, isteklerinizin Tanrı'ya 
bilinmesine izin verin; ve tüm anlayışı aşan Tanrı'nın huzuru, 
İsa Mesih aracılığıyla kalplerinizi ve zihinlerinizi koruyacaktır.  

 Sevinç 

Tanrı’nın krallığı Doğruluk, huzur ve neşedir. Neşe bazen 
hissettiğimiz yüzeysel mutluluk değildir. Neşe derinlerden 
gelir. Davut Mezmurlar ‘da şöyle yazmış: 

Mezmurlar 16:11 Bana yaşam yolunu göstereceksiniz; 
Huzurunuzda neşe dolu; Sağ elinde sonsuza dek zevk var.  

Gerçek sevinç, Tanrı'nın huzurunda olmaktan gelir. 

Φ Özet – İsa Dua Üzerine Öğretildi 

İsa, "Bize dua etmeyi öğretin" isteklerine karşılık olarak dua 
eden müritlere öğretmeye başladığında, yalvarmamız veya 
yalvarmamız olduğunu söylemedi. "Söyle" dedi. 
Sorunlarımıza şunu söylemeliyiz: "Tanrı'nın krallığı gelir ..., 
Tanrı'nın malı yapılır!" Sorunlarımız ve irademiz için dua 
etmemeliyiz, Tanrı'nın iradesi için dua etmeliyiz. 

İçimizdekini bilmek, Tanrının krallığını ve O’nun iradesine 
dua etmeyi kolaylaştırır. Artık sorunlarımıza cevap 
bulamayız ve Tanrı'dan "alışveriş listemizi" doldurmasını 
istemeyeceğiz. Kutsal Ruh'la o kadar uyumlu olacağız ki, 
yeryüzünde O'nun iradesine seslenerek, ihtiyaçlarımıza 
dikkat edilecek. Tanrı ile olan ilişkimizde bir birliğe sahip 
olacağız ve O'nu ilgilendiren her şeyle ilgileneceğiz. Buna 
karşılık, bizi ilgilendiren her şeyle ilgilenecektir. Matta 6:33 
hayatımızda faaliyette olacak- önce krallığı arayacağız ve 
tüm bunlar bize eklenecek. 
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İNCELEME İÇİN SORULAR 

1. Duanın basitleştirilmiş tanımını yazın ve ne anlama geldiğini anlamanızı verin. 

2. Tanrı’nın krallığının Üç dış işareti adlandırın. 

3. Tanrı’nın krallığının Üç iç yönünü adlandırın. 

4.Tanrı’nın krallığının Dua ile nasıl ilişkili olduğunu açıklayın.
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DERS BEŞ 

DUA ETMEK SONUÇ GETİRİR 
Arzumuz daha fazla sonuç ala dua etmektir. Tehlikedeyken 
dua ettiğimiz çabuk dualardan, sevdiklerimiz için dua 
etmeye, etrafımızdaki sosyal/politik durumlar için dua 
etmeye kadar hepimiz daha etkili bir şekilde dua etmeyi 
bilmek isteriz. 

İsa'nın İncil boyunca dua konusundaki öğretileri dua 
hayatımızda devrim yapacaktır. 

ISRAR – ISRAR -- ISRAR 

Bazı dualar hiç dua yapılmadığı için kabul olmaz. Bazen, bir 
durumdan bahsederiz, bunun için dua edeceğimizi 
bahsederiz, ama asla gerçekten yapmaya vakit bulalıkıyoruz. 
Diğer zamanlarda dualar kabul olmaz çünkü duada ısrar 
etmedik. 

Havari Paul şöyle yazmış:  
Efesliler 6:18 ...  Ruh'ta her zaman dua ve dua ile dua etmek, 
tüm azizler için tüm azim ve dua ile bu sona kadar dikkatli 
olmak. 

Yeşaya, barışını asla koruyamayacak bekçileri duvara astı. 
Sessiz kalmazlar ama sürekli dua ederlerdi. 

Yeşaya 62:6,7 Duvarlarınıza bekçiler koydum, Ey Kudüs, gece 
gündüz huzurlarını asla koruyamayacaklar. Rab'den bahseden    
sizsessiz kalın ve O yer edinceye ve yeryüzünde övgüler 
yağdırana kadar O'na huzur vermeyin.Jerusalem 

İsa Sebat Öğretti 

İsa bize dua ederken ısrarcı olmayı öğretti.  

Luka 11:5-8 Ve onlara dedi ki: "Hanginiz bir dostunuz olacak, 
gece yarısı ona gidin ve ona deyin ki: "Arkadaş, bana üç 
somun verin. Çünkü bir arkadaşım yolculuğunda bana geldi 
ve onun önünde hiçbir şeyim yok." O da kendi içinden cevap 
verir ve der ki: "Beni rahatsız etmeyin. Kapı şimdi kapalı ve 
çocuklarım yatakta benimle birlikteler; Kalkıp sana veremem 
mi?  

"Size diyorum ki, arkadaşı olduğu için yükselmeyecek ve ona 
vermeyecek, yine de ısrarı yüzünden yükselecek ve ona 
ihtiyacı kadar verecektir." 

Gece Gündüz Dua Edin 

Gece gündüz dua edip kalbimizi kaybetmememiz gerektiğini 
söyledi. 

Luka 18:1,7,8a Sonra onlara bir kıssadan bahsetti, erkekler 
her zaman dua etmeli ve kalplerini kaybetmemeli. 
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"Tanrı, gece gündüz O'na bağıran kendi seçmeninin intikamını 
almasın mı? Ben size onların intikamını süratle alacağını 
söylüyorum." 

Duanın Üç Adımı 

İsa ayrıca bize başarılı bir dua hayatına üç adım attı: sor – 
ara – ve kapıyı çal.  

Matta 7:7-11 "Sor, sana verilecek; ara, sen de bul. kapıyı 
çalarsan, sana açılır. İsteyen herkes alır, bulan bulur ve 
kapıyı çalan için açılır.  

"Ya da aranızda hangi adam var ki, oğlu ekmek isterse ona taş 
verecek? Ya da bir balık isterse, ona bir yılan verir mi?  

"Eğer o zaman, kötü olarak, çocuklarınıza nasıl iyi hediyeler 
vereceğinizi bilirseniz, cennette bulunan Babanız, O'na 
soranlara daha ne kadar hayırlar verecektir!"  

 Sor ve Al 

Sormak, Tanrı'ya bağımlılık, isteklerimizle O'na gelmek 
anlamına gelir. Yolun yanında oturan körlerin dediği gibi, 
"Rabbimiz, gözlerimiz açılsın!" diye soracağız. İnançla 
sorduğumuz zaman, almayı bekliyor olacağız.  

İsa bize eğer sorarsak, alacağımıza söz verdi. 

 Ara ve Bul 

Seek, amaca yönelik bir işletmeden, bulana kadar aramamızı 
kısıtlayan aciliyet hakkında konuşuyor. Bu, "O'na 
dokunduğum an, iyileşeceğim" diyerek kalabalığın arasından 
kan akması sorunu olan kadın tarafından daktilo edilebilir. 

Kimse bir şeyi bulmayı beklemediği sürece aramaz – onu 
bulmak için umutsuz olmadıkça.  

Tanrı'nın hayatımız için isteği olduğunu hissettiğimiz bir şey 
istediğimizde ve cevap gelmediyse, onu aramalıyız. Bu, 
konuyla ilgili Tanrı Sözü'nden daha fazlasını aramayı da 
içerecekti. Ayrıca, cevabımızın tecelli etmesini engelleyen 
hayatımızda olabilecek sorunlu alanları aramayı da 
içerecektir. 

İsa bize eğer ararsak bulacağımıza söz verdi. 

 Çal ve Açılacak 

Vurmak, ısrarcı olma, biz alana kadar bırakma konusunda 
isteksiz olma fikrini taşır. Suriyeli-Fenikeli kadın bunun en 
güzel örneğidir. 

Markos 7:25-30 Genç kızının temiz olmayan bir ruhu olan bir 
kadın için O'nu duydu ve geldi ve O'nun ayaklarına düştü. 
Kadın bir Yunanlıydı, doğuştan bir Suriyeli-Fenikeliydi ve 
O'ndan kızından şeytanı atmasını isteyip duruyordu.  

Ama İsa ona dedi ki, "Önce çocuklar dolsun, çünkü çocukların 
ekmeğini alıp küçük köpeklere atmak iyi değildir."  
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O da cevap verdi ve O'na dedi ki: "Evet, Tanrım, masanın 
altındaki küçük köpekler bile çocukların kırıntılarından 
yiyorlar."  

Sonra ona dedi ki: "Bu söz için senin yoluna git. İblis 
kızınızdan çıktı." Ve evine geldiğinde, iblisin dışarı çıktığını ve 
kızının yatakta yattığını buldu.  

Vurmak, ısrarcı olmak, "Tanrı'ya itmek", Tanrı Sözü'nden 
alıntı yapmak anlamına gelir, ta ki anlayışımızdan ruhumuza 
geçene kadar. 

Yine, İsa kapıyı çaldığımız zaman açılacağını söyledi. 

Mucizemizin eşiğinden vazgeçmemeliyiz. Cevap gelene 
kadar dua ve imanda ısrar etmeliyiz. İsa'nın dediği gibi 
yapmalıyız, almayı bekleyen inançla sormalıyız- bulmayı 
bekliyoruz- açılmalarını bekleyen kapıları çalmalıyız. 

GİZLİCE DUA ET 

Görünmek İçin Dua Etmeyin 

Hiçbirinin dua hayatı hakkında konuşmasını dinledin mi ve 
içinde kendini iyi hissetmedin mi? "Her sabah en az bir saat 
dua ediyorum" diyor olabilirler. "Bunu yapıyorum" ya da 
"Bunu yapıyorum." Bu harika bir şey! Ama neden 
başkalarına söylüyorlar? Gerekçeleri nedir?  

Bazen bir insan güzel bir dua edecektir, ancak Tanrı'nın 
huzuruna alçakgönüllülükle gitmek yerine dinleyenlerin 
yararına dua ederler. 

Başkalarının nedenlerini bilmemize gerek yok ama kendi 
nedenlerimizi yargılamalıyız. Bir insanın kalbinin gerçek 
nedenlerini bilen sadece Tanrı'dır. 

1 Samuel 16:7b ... insan dış görünüme bakar, ancak RAB     
kalbe bakar. 

İsa münafıkların dualarından bahsederdi. 

Matta 6:5 "Dua kıldığınızda münafıklar gibi olmayacaksınız. 
Sinagoglarda ve sokakların köşelerinde ayakta dua kılmayı 
sevdikleri için, erkekler tarafından görülsünler diye. Size 
diyorum ki, onların mükafatları var."  

İsa gizlice dua etmemizi söyledi. Belki de en azından 
kısmen, dualarımızın çevremizdekilerin hayranlığı veya 
eleştirisiyle lekelenmesini önlemek için. 

 Kapıyı Kapat 

Matta 6:6 "Ama siz, dua ederken odanıza gidin ve kapınızı 
kapattığınızda, gizli yerde olan Babanıza dua edin; Ve gizlice 
gören babanız sizi açıkça ödüllendirecektir."  
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BOŞUNA TEKRARLAR KULLANMAYIN 

Matta 6:7-8a "Ama dua ederken, kafirlerin yaptığı gibi boş 
tekrarlar kullanmayın. Çünkü onlar, sözlerinden dolayı 
dinleneceklerini sandılar. O halde onlar gibi olmayın." 

Boş tekrarlar, Tanrı'ya laf söyletmemiz anlamına gelir. Ne 
bir süre için ne de günden güne inançsız bir şekilde aynı şeyi 
tekrar tekrar dua edeceğiz. Boş tekrarlar endişe ve 
inançsızlığın ifadesidir. 

Bazen gerilim dolu bir durumun ortasındayken, o kadar 
umutsuzca bir şeye ihtiyacımız olabilir ki, aynı kelimeleri 
tekrar tekrar söylediğimizi fark ederiz. Böyle zamanlarda, 
tekrarı durdurmalı ve Tanrı Sözü'nden alıntı yapmaya 
başlamalıyız. Bunu tekrar tekrar yapabiliriz çünkü inancın 
ruhlarımıza geldiği sözünü duyup duyarak. Tanrı'nın 
vaatlerinden alıntı yaparak, inancın gelebilmesi için 
kendimizi inşa edeceğiz. 

Baban zaten biliyor. 

Sormadan önce Tanrı ihtiyaçlarımızı bilir. Beklenmedik bir 
şekilde hayatımıza bir şey girmesi O'nun için sürpriz olmaz. 
İsa, boşuna tekrardan bahsettikten hemen sonra bu konudan 
bahsetti.  

Matta 6:8b "Çünkü Baban O'na sormadan önce ihtiyacın olan 
şeyleri biliyor." 

İlyas, Baal'ın Rahiplerine Karşı Çıkıyor 

Boşuna tekrarın en güçlü örneği İlyas ve Baal rahipleri 
arasındaki yüzleşmede bulunur. 

1 Krallar 18:26-29 Bu yüzden kendilerine verilen boğayı aldılar 
ve hazırladılar ve sabahtan öğlene kadar bile Baal'ın adını 
çağırdılar, "Ey Baal, bizi duy!" dediler. Ama ses yoktu; Kimse 
cevap vermedi. Ve yaptıkları sunağa atladılar. 

Böylece, öğle vakti İlyas  onlarla alay etti ve şöyle dedi: 
"Yüksek sesle ağla, çünkü o bir tanrıdır. Ya meditasyon 
yapıyor, ya meşgul, ya da bir yolculuğa çıktı, ya da belki 
uyuyor ve uyandırılmalı."   

Yüksek sesle ağladılar ve üzerlerine kan fışkırana kadar, 
gelenekleri gibi bıçak ve mızraklarla kendilerini kestiler. Ve 
öyle bir şeydi ki, öğle vakti geçmişken, akşam kurbanının 
teklif edildiği zamana kadar kehanette bulundular. Ama ses 
yoktu; kimse cevap vermedi, kimse dikkate aldı.   

Baal'ın rahipleri sunak hakkında zıplayıp bütün gün 
bağırdılar. Kanları fışkırana kadar kendilerini kesmişlerdi 
ama cevap verecek Baal yoktu. 

İlyas, Tanrı'ya tam tersi bir şekilde yaklaştı. Tanrı'nın 
mihrabını yeniden inşa etti ve kurban ıslanana kadar kurban 
üzerine su döktürdü. Sonra İlyas yaklaştı ve dedi ki: Çığlık 
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atmadı, sıçramadı, kendini dövmedi. Bunların hepsi inkarın 
alametleridir. Dedi... ve kurban tüketildi. 

1 Krallar 18:30-39 Sonra İlyas tüm insanlara dedi ki, "Bana 
yaklaşın." Bütün insanlar ona yaklaştı. Ve bozulan Rabinin    
sunasını    tamir etti.  Sonra taşlarla Rab adına    bir    sunak yaptı ; 
ve sunağın etrafına iki denizkırağı tutacak kadar büyük bir 
siper yaptı.  Ahşabı sıraya koydu, boğayı parçalara ayırdı ve 
ahşaba koydu ve dedi ki, "Dört su birikintini suyla doldurun, 
yanmış kurbanlıkların üzerine ve ahşaba dökün."   

"İkinci kez yap" dedi, onlar da ikinci kez yaptılar. "Üçüncü kez 
yap" dedi, onlar da üçüncü defa yaptılar.  Böylece su sunağın 
her yerinde dolaştı; ve siperi suyla doldurdu.   

 Duası 

Akşam kurbanının ikramı zamanında, peygamber İlyas'ın 
yanına geldiği ve şöyle dediği ortaya çıktı: "Rab     İbrahim, 
İshak ve İsrail Tanrısı, bugün bilinsin ki, sen İsrail'de 
Tanrı'sın, ben de senin hizmetkarınım ve bütün bunları senin 
sözünle yaptım.  Beni dinle, ey Rab ,beni    dinle, , , , bu    halk    senin    
Rab    Tanrısı    olduğunu ve kalplerini sana geri çevirdiğini    
bilsin." 

Sonra Rabbin    ateşi düştü ve yanmış kurbanlığı, odunları, 
taşları ve tozu tüketti ve siperdeki suyu yaladı.   

Bütün insanlar onu görünce yüzlerine düştüler. Ve dediler ki: 
"Rab,O, Tanrı'tır! Rab, O Tanrı' dır!"   

ENGELLERİ KALDIRIN 

İsa duada ders verdiğinde, dualarımızın duyulmasını 
engelleyecek şeyleri de öğretirdi. 

İsa'nın dua edebilmesinin ve konuşabilmesinin ve bunun 
anında yapılmasının nedeni, Tanrı'nın Oğlu olması değildi. 
Bu dünyada Son Âdem olarak faaliyet gösteriyordu. Âdem 
ve Havva'nın harekete geçmek için yaratıldığı gibi hareket 
etti. O'nun dualarının bu kadar güçlü bir şekilde kabul 
olmasının sebebi, O'nun hayatının mutlak saflığından 
kaynaklanıyordu. Hiçbir engel yoktu. 

Birçok kez, kendimizin günah bile olsa karışım durumlarına 
dahil olmasına izin veririz ve sonra Tanrı'nın dualarımıza 
neden cevap vermediğini merak ederiz.  

Havari Paul bizi uyardı.  
Galatyalılar 6:7,8 Aldanmayın, Tanrı ile alay etmeyin; Bir adam 
ne ekiyorsa, o da biçecektir. Ete kemiğe bürünen, yozlaşmayı 
kendi bedenine eken, ama Ruh'un Ruhu'na eken, sonsuz bir 
hayat biçer.  

Duanın daha güçlü erkek ve kadınları olmak için, her engeli 
anlamak ve kaldırmak için zaman almalıyız. 
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İnançsızlık 

İsa kendi ülkesine döndüğünde, mükemmel bir inancı 
olmasına rağmen, orada güçlü işler yapmadı. Matthew bize 
sebebinin inançsızlık olduğunu söyledi. İnançsızlık, inancın 
tam tersidir. 

Matta 13:54-58 Ve kendi ülkesine geldiğinde, onlara 
sinagoglarında öğretti, böylece hayrete düştüler ve şöyle 
dediler: "Bu Adam bu bilgeliği ve bu kudretli eserleri nereden 
aldı? Bu marangozun oğlu değil mi? Annesinin adı Mary değil 
mi? Peki ya kardeşleri Yakup, Joses, Simon ve Judas? Kız 
kardeşleri, hepsi bizimle değil mi? O zaman bu adam bunları 
nereden aldı?" Bununla birlikte O'na gücendiler.  

Fakat İsa onlara dedi ki: "Bir peygamber, kendi ülkesinde ve 
kendi evinde olduğu müteşekkir değildir." O, inkarları 
yüzünden orada pek büyük işler yapmadı.  

İsa sinagog hükümdarı için ne dedi? "Sadece inan." 

İsa yol yanında dilenen körlere ne dedi? "İnancına göre." 

İsa Martha'ya Lazarus'un mezarında ne dedi? "İnansaydın 
Tanrı'nın ihtişamını görürdün!" 

Şüphe ve inançsızlık içinde yaşıyorsak dualarımıza cevap 
alamayız. 

Yakup 1:5-7 eğer içinizde bilgelikten yoksun olan varsa, 
herkese liberal ve sitem etmeden veren Tanrı'tan istesin, bu 
ona da nasip olsun. Şüpheye düşen, rüzgarın sürüklediği ve 
attığı bir deniz dalgası gibidir. Çünkü o adam Tanrı'dan bir şey 
alacağını sanmasın. 

Bilgi Eksikliği 

Yeşaya ve Hosea kitaplarında çok zorlu ifadeler okuyoruz. 

Yeşaya 5:13a Bu nedenle halkım esarete girdi, çünkü hiçbir 
bilgileri yok ... 

Hosea 4:6a Halkım bilgi eksikliğinden yok oldu. 

Eğer Tanrı Sözü'nün bir durum hakkında ne söylediğini 
bilmiyorsak, nasıl inanabiliriz? Gerçek inanç ancak Tanrı 
Sözü'ne dayanabilir.  

Bilgi, Tanrı’yı ve O'nun doğruluğunu bilmek üzerine 
kuruludur. 

Romalılar 10:2,3 Çünkü onlara Şahitlik ediyorum, Tanrı için bir 
gayretleri var, ama bilgiye göre değil. Çünkü onlar, Tanrı'ın 
doğruluğundan habersiz ve kendi doğruluklarını kurmak 
istiyorlar, Tanrı'ın doğruluğuna boyun eğmediler.  

Gurur ve Gösteriş 

İsa, gururluların duasını alçakgönüllülerin duasıyla 
karşılaştırdı.  
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Luka 18:9b-14 "İki adam dua etmek için tapınağa gitti, biri 
Pharisee diğeri vergi tahsildarı. Pharisee ayakta durdu ve 
kendisi için dua etti, 'Tanrım, diğer insanlar gibi olmadığım 
için sana şükrediyorum - gaspçılar, zalimler, zina yapanlar, 
hatta bu vergi tahsildarı olarak. Haftada iki kez oruç ederim; 
Ben sahip olduğum her şeyi veririm."  

"Ve uzakta duran vergi tahsildarı, gözlerini cennete kaldırmaz, 
'Tanrı bana günahkar olsun!' diyerek göğsünü döverdi." 

"Size söylüyorum, bu adam diğerinden ziyade haklı olarak 
evine indi; Çünkü kendini yücelten herkese bir asal, 
alçakgönüllü olan da yüceltilecektir."  

İsa kâtipleri ve Pharisees'i ikiyüzlü olarak adlandırdı çünkü 
onlar gösteriş duaları ettiler. 

Matta 23:14 "Yazıklar olsun size, katiplere ve Pharisees'e, 
ikiyüzlülere! Çünkü siz dulların evlerini yiyip bitirin ve bir 
gösteriş için uzun dualar edin. Bu yüzden daha büyük bir 
kınama alacaksınız."  

Affetmezlik 

Çok kusurlu bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz bir dereceye 
kadar incindik, taciz edildik, reddedildik ve yalan söyledik. 
Ne kadar sık birinin "Ama affedilmeyi hak etmiyorlar" 
dediğini duyuyoruz. Aslında, kişinin hak ettiği şeyin 
affetmekle bir ilgisi yok. Tanrı, karşımızdakinin ne yapıp 
yapmadığına bağlı olarak affetme gereğini asla sağlamadı. 
Bu onları hala bizi kontrol altında olacakları için 
konumlandırırdı. 

Tanrı karşındaki kişi ya da kişiler için daha kolay hale 
getirmeye çalışmıyor. Tanrı'nın arzusu bizim için daha kolay 
hale getirmektir. Affetmezliğe tutunduğumuz sürece, daha 
iyi bir hayata kendimiz devam edemeyiz. Affetmezlik bizi o 
kişiye veya duruma esarete tutar. Üzerimizdeki 
tutunmalarının tek yolu onları affetmemiz.  

 Affedilmeyi Affet  

İsa, kalbimizde bir musiki olduğu sürece dualarımızın kabul 
edilemeyeceğini öğretti. 

Markos 11:25-26 "Ve ne zaman dua etseniz, eğer birine karşı 
bir şeyiniz varsa, onu affedin, cennetteki babanız da 
günahlarınızı affedebilir. Eğer affetmezseniz, cennetteki 
babanız da günahlarınızı affetmez."   

Affeden diğerlerine karşı tam tersi bir düşünce, başkalarının 
bizi affetmesini istemektir. Dikkat edin, İsa kardeşimize 
(veya Tanrı'daki kız kardeşimize) haksızlık edip 
etmediğimizi söylemedi. Eğer bize karşı bir şeyleri varsa. 

Matta 5:23,24 "Bu nedenle, hediyenizi sunağa getirirseniz ve 
orada kardeşinizin size karşı bir şey olduğunu hatırlarsanız, 
hediyenizi mihraptan önce orada bırakın ve yolunuza gidin. 
Önce kardeşine barış, sonra gelip hediyeni sun." 
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İsa, affı Rabbin Duasının bir parçası haline getirdi ve o 
duanın hemen ardından affetme konusunda daha fazla şey 
öğretti. Tanrı'nın seni affetmesini istiyorsan, başkalarını da 
affet. 

Matta 6:12,14,15 "Ve borçlarımızı affedin, borçlularımızı 
affettikçe ... Çünkü eğer insanların günahlarını affedersen, 
cennetteki baban da seni affeder. Eğer insanların günahlarını 
bağışlamazsanız, babanız da günahlarınızı affetmez." 

 Yedi Kere Yetmiş 

Peter bir kanun sistemi altında büyümüştü. İsa'ya sorusu 
şuydu: "Yedi kez affetmek yeterli mi?" Dini bir kural 
istiyordu. 

Matta 18:21,22 Sonra Peter O'na geldi ve dedi ki, "Tanrım, 
kardeşim bana karşı ne sıklıkla günah işlesin, ben de onu 
affedeyim? Yedi defaya kadar mı?"   

İsa ona dedi ki: "Ben sana yedi defaya kadar değil, yetmiş 
defa yedi defaya kadar diyorum."   

İsa'nın "yetmiş kere yedi" cevabı, sürekli bir yaşam tarzı 
affetmeleri gerektiğinin bir göstergesiydi. Birini 490 kereye 
kadar affettiğini takip etmek imkânsız. 

 Kötü Hizmetkar 

İsa affetmenin öneminden bahsetti. 

Matta 18:23-35 "Bu nedenle cennetin krallığı, kullarıyla 
hesaplaşmak isteyen belirli bir kral gibidir. Ve hesaplaşmaya 
başladığında, ona on bin yetenek borcu olan biri getirildi. 
Fakat ödeyemediği için üstadı, karısı ve çocuklarıyla birlikte 
satılmasını ve bu ödemenin yapılmasını emretti. Bunun 
üzerine kul, 'Üstad bana sabredin, hepinize ödeme yapayım' 
diyerek önüne düştü. 

"Sonra o kulun efendisi şefkatle hareket etti, onu serbest 
bıraktı ve borcu affetti. Ama o hizmetçi dışarı çıktı ve ona yüz 
denarii borcu olan hizmetkar arkadaşlarından birini buldu; 
Ona elini sürdü ve "Bana borcunu öde!" diyerek boğazından 
tuttu.  

"Bununla birlikte hizmetçi arkadaşı ayaklarının altından düştü 
ve ona yalvardı, 'Bana sabredin, ben de hepinize ödeme 
yapayım' dedi. Ve yapmadı, ama gidip borcu ödeyene kadar 
onu hapse attı. Hizmetçi arkadaşları yapılanları görünce çok 
üzüldüler ve gelip efendilerine yapılanları anlattılar.  

"Üstadı, onu çağırdıktan sonra ona dedi ki: "Seni kötü kul! 
Bana yalvardığın için bütün bu borcu senden affettim. Benim 
sana acıdığım gibi, sen de kul arkadaşına merhamet etmen 
gerekir miydi?' Efendisi kızgındı ve yüzünden olan her şeyi 
ödeyene kadar onu işkencecilere teslim etti.  
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"Eğer her biriniz, kalbinden, kardeşine yaptığı günahları 
affetmezse, benim cennetteki babam da size yapacaktır."  

Tanrı tarafından çok fazla affedildik- geçmişteki 
günahlarımız ve şimdiki başarısızlıklarımız- başkalarını nasıl 
affetmeyiz? 

GÜNAH ENGELİNİ KALDIRIN 

Âdem ve Havva cennet bahçesinde kendilerini Tanrı'dan 
gizlediklerinden beri günah, kutsal tanrı ile günahkâr erkek 
ve kadınlar arasında bir engel olarak duruyordu. 

Yeşaya 59:1,2 Bakın, Tanrı'nın eli kısaltılmamıştır, kurtaramaz; 
O'nun kulağı da ağırdır ki işitemez. Fakat sizin acizlikleriniz 
sizi Tanrı'ınızdan ayırdı. O'nun yüzü, işitmesin diye 
günahlarınız O'nun yüzünü sizden gizledi. 

İsa günahımızın cezasını çekmiştir, ancak günahın 
affedilmesi ve kaldırılması için O'nun hükmünden 
yararlanmalıyız. Bu gerçeklerin apaçık ortada olduğu 
varsayımıyla dua üzerine birçok kitap yazılmıştır. Ancak 
erkekler ve kadınlar, özellikle günahlarının Tanrı tarafından 
anlaşıldığı ve göz ardı edildiğine kendilerini ikna etme 
konusunda muazzam bir yeteneğe sahiptir. Bu öyle değil. 
Süleyman şöyle yazmış: 

Atasözleri 14:12 İnsana doğru gelen bir yol vardır, ama sonu 
ölüm yoludur.  

Tanrı günahı görmezden gelebilir. Bu O'nun tabiatına ve 
sözüne aykırıdır. Kutsal Tanrı günahın huzurunda olamaz ve 
O'nun lütfu otomatik olarak günahı gözden kaçırma veya 
affetme değildir. 

Romalılar 6:1,2 O zaman ne diyeceğiz? Lütfun bol olabileceği 
günaha devam edelim mi? Kesinlikle hayır! Günah işlemek 
için ölen bizler daha fazla nasıl yaşayacağız?  

Hayatımızda herhangi bir biçimde günah, dualarımızın 
duyulmasına engel olacaktır. 

İtiraf Et ve Affedil 

Hayatımızdaki günahlardan nasıl kurtuluruz? Kendimize ve 
Tanrı'ya karşı dürüst davranarak, günahı olduğu gibi 
adlandırarak ve Tanrı'ya itiraf ederek. Bahane uyduramayız. 
"Öyle demek istemedim, ama ..." "Bu sadece küçük bir şey 
..." diyemeyiz.  

Affedilmek ve adaletsizliklerden arınmak için günahımızla 
dürüstçe yüzleşmeli ve Tanrı'ya itiraf etmeliyiz. 

1 Yuhanna 1:9 Günahlarımızı itiraf edersek, O sadıktır ve 
sadece günahlarımızı affetmek ve bizi tüm adaletsizliklerden 
temizlemek içindir.  

Dualarımız kabul olmazsa, nedenlerini keşfetmek için zaman 
almalıyız. Günah değil, bilgi eksikliğinden, inanç 
eksikliğinden veya Tanrı’nın izniyle sormamaktan olabilir. 
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Cevaplanan Duanın Önündeki Engeller  

 Eşitsizlikler  

Günahlar nesilden nesile aktarılan günahlardır.  

Yeremya 11:10,11 "Sözlerimi duymayı reddeden atalarının 
atalarının atalarına döndüler ve onlara hizmet etmek için 
diğer tanrıların peşine düştüler; İsrail'in evi ve Yahuda'nın evi, 
babalarıyla yaptığım antlaşmayı bozdu." Bu yüzden Rab şöyle    
der: "İşte ben onlara, kaçamayacakları bir musibet 
getireceğim. Onlar bana bağırsalar da ben onları 
dinlemiyorum." 

Davud şöyle yazmış: 
Mezmurlar 66:18 Eğer kalbimde kötülük varsa, Tanrı duymaz. 

 Kalpte İdollere Sahip Olmak 

Hayatımızda Tanrı'nın sahip olması gereken önemin yerine 
konan her şey bir put haline gelir. Tanrı'nın hayatımızda ilk 
yeri olmalı. 

Hezekiel 14:3 İnsanoğlu, bu adamlar kalplerine putlarını 
kurdular ve önlerine günaha girmelerine neden olan şeyi 
koydular. Onlar tarafından kendime hiç sorgulanmama izin 
vermeli miyim?   

 Çalmak, Öldürmek, Zina etmek Yanlış Giyim, Diğer Tanrılara Hizmet Etmek 

Yeremya 7:9,10,13,16 "Çalacak mısınız, cinayet mi edeceksiniz, 
zina mı yapacaksınız, yalan mı yemin edeceksiniz, Baal'a 
tütsü mü yakacaksınız, tanımadığınız diğer tanrıların peşinden 
yürüyecek misiniz, sonra da gelip benim adımla anılan bu 
evde karşıma çıkıp , 'Bütün bu iğrençlikleri yapmak için teslim 
edildik' mi diyeceksiniz?"   

"Ve şimdi, tüm bu işleri yaptığınız için," diyor RAB" "ve sizinle 
konuştum, erken kalkıp konuştum, ama duymadınız ve sizi 
aradım, ama cevap vermediniz." 

"O halde bu kavim için dua kılma, onlar için bir feryat ve dua 
kaldırma ve bana şefaat etme. Çünkü ben sizi işitmem."   

Tanrı Yeremya ‘ya ne dedi? Şefaat etme, ağlama, onlar için 
dua etme, çünkü seni duymayacağım.  

"Onlar", çalanları, öldürenleri, zina yapanları, yalan yemin 
edenleri, başka tanrılara hizmet edenleri ve sonra Tanrı’nın 
evine gelip "Biz bunları yapmak için teslim edildik" 
diyenleri ifade eder. Bu, "Biz lütuf altındayız, kanun değil. 
Günah işleriz ve Tanrı bizi affeder mi?" Bu, "İncil'in dediği 
gibi ... yanlıştır, ama Tanrı durumumu anlıyor?" 

 Gururlu Olmak 

Tanrı gururluları duymayacak. 
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Eyüp 35:12,13 Orada haykırırlar, ama O cevap vermez, kötü 
insanların gururu yüzünden. Şüphe yok ki Tanrı boş söz 
dinlemez ve Yüce Tanrı da buna saygı etmez. 

Yakup 4:6b "Tanrı gururlulara direnir, ama alçakgönüllülere 
lütuf verir." 

 Duyulmamış Olmak 

Tanrı, yoksullara kulaklarını tıkayanları işitmesin. 

Atasözleri 21:13 Kim fakirin çığlığına kulaklarını kapatırsa 
kendisi de ağlar ve duyulmaz.   

 Itaatsiz Olmak 

Tanrı’nın sözüne itaatsizlik çok ciddidir. Isaiah bunun 
büyücülüğün günahı olduğunu söyledi. Tanrı, fasıkları 
dinlemez. 

1 Samuel 15:23a İsyan cadılığın günahıdır ve inatçılık da 
günah ve putperestliktir. 

Zekeriya 7:11-13 "Ama kulak vermeyi reddettiler, omuzlarını 
silktiler ve kulaklarını durdurdular, böylece duyamadılar. Evet, 
kalplerini çakmaktaşı gibi yaptılar, eski peygamberler 
aracılığıyla Rabbin    Ruhu    tarafından gönderdiği yasaları ve 
sözleri duymayı reddettiler. Böylece büyük gazap ev 
sahiplerinin Rabbinden     geldi." 

Ev sahiplerinin Rabbi    """"Bu yüzden oldu, Tıpkı O'nun ilan ettiği 
ve duymayacakları gibi, bu yüzden seslendiler ve ben de 
dinlemedim," diyor.   

Atasözleri 28:9 Kulağını kanunu duymaktan geri çeviren 
kimse, duası bile olur.   

 Onursuz Karısı 

Bir karı koca arasındaki ilişki, İsa ile kilise arasındaki 
ilişkinin dünyevi bir resmi olmaktır- Mesih’in bedeni. Peter 
bu ilişkinin doğru olmaması ve dualarımızın engellenmesi 
hakkında konuştu. 

1 Petrus 3:7 Aynı şekilde siz kocalar, onlarla anlayışla, eşe 
onur vererek, zayıf damara karşı ve hayatın zarafetinin 
varisleri olarak, dualarınızın engellenmeyeceği konusunda 
birlikte olun.   

Sonuç Olarak 

Vicdanımızın bizi çürütteceği bir şey varsa affedilene kadar 
güvenle dua edemeyeceğiz. Saf bir vicdan ve inanç birbirine 
bağlıdır ve ayrılamaz. 

1 Timoteos 1:5 Şimdi emrin amacı saf bir kalpten, iyi bir 
vicdandan ve samimi inançtan gelen sevgidir. 
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DUA ETMEYE TEŞVİK EDİL 

İsa Dua Et Dedi 

İsa bize dua etmemizi emretti ve bizi sürekli dua etmeye 
teşvik etti. 

Matta 9:38 "Bu yüzden hasatın Rabbine dua et ki O'nun 
hasadına işçi göndersin."   

Luka 18:1 Sonra onlara bir kıssadan bahsetti, erkekler her 
zaman dua etmeli ve kalplerini kaybetmemeli. 

Luka 21:36 "Bu yüzden izleyin ve her zaman dua edin ki, tüm 
bu şeylerden kaçmaya ve İnsanOğlu'nun önünde durmaya 
layık sayılsınız."   

Resuller Duayı Teşvik Etti 

İlk papazlar, havarilerin kendilerini duaya ve Kelime-i 
Nezdifa'ya verebilmeleri için kilisede konuma getirildi. 

Elçilerin işleri 6:4 ''Ama kendimizi sürekli duaya ve kelimenin 
bakanlığına vereceğiz.".  

Havari Pavlus, öfke ve şüphe duymadan her zaman kutsallık 
içinde dua etmemizi istediğini söyledi. 

1 Timoteos 2:8 Bu yüzden erkeklerin her yerde dua etmelerini, 
kutsal elleri kaldırmalarını, gazapsız ve şüphe duymadan dua 
etmelerini istiyorum. 

Efesliler 6:18 Ruh'ta her zaman dua ve dua ederek, tüm azizler 
için tüm azim ve dua ile bu sona kadar dikkatli olmak.  

Yakup birbirimiz için dua edeceğimizi söyledi. 

Yakup 5:16 Birbirinize izinsiz girdiğinizi itiraf edin ve 
iyileşmeniz için birbirinizden dua edin. Salih bir adamın etkili, 
ateşli duası çok işe yarar.   

Peter bize ciddi ve dikkatli olmamızı söyledi. 

1 Petrus 4:7 Ama her şeyin sonu elinizin altında; Bu yüzden 
dualarınızda ciddi ve dikkatli olun.   

Davud Dua Etti 

Mezmurlar kitabı Davut'un dualarıyla doludur. Kendini 
duaya verdiğini söyledi. 

Mezmurlar 109:4b Ama kendimi duaya veriyorum.  

Dua Tanrı'ya Yüceltir 

İsa dedi ki, 
Yuhanna 14:13 "Ve benim adıma ne sorarsanız sorun, 
yapacağım, Baba Oğul'da yüceltilebilir."  
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Dua Tanrı'ya Sevindirir 

Atasözleri 15:8 Kötülerin kurban edilmesi Rabbe bir şey, 
ancak dikin duası O'nun zevkidir.   

Tanrı Duaları Duyar ve Cevaplar 

Mezmurlar 65:2 Ey Duayı duyan siz, Size bütün etler gelecek.   

Mezmurlar 86:7 Belamın olduğu gün size yalvaracağım, çünkü 
bana cevap vereceksiniz.  

1 Petrus 3:12a Çünkü Tanrı'nın gözleri iyilerin üzerindedir ve 
kulakları dualarına açıktır. 

Φ Özet – Dua Etmek Sonuç Getirir 

İsa duada ısrarcı olacağımızı söyledi. Gece gündüz dua 
edeceğiz. Dua etmek için soracağız, arayacağız ve çalacağız. 
Ayrıca görülmek için dua etmememiz gerektiğini, özel 
olarak dua etmemizi tercih etmeliyiz dedi. Aynı şeyi tekrar 
tekrar dua etmeyeceğiz, çünkü bu inançla dua etmek 
değildir, çünkü Tanrı ihtiyaçlarımızı zaten biliyor. 

İsa, başkalarına karşı af içinde yürümüyorsak, gidip bunu 
düzeltene kadar dua etmeyeceğimizi açıkça belirtti. Bizi 
incitenleri affetmek ve incittiğimiz veya bize karşı olumsuz 
duygular besleyenleri affetmek için. 

İnançsızlık, bilgi eksikliği, gurur, kötülük, hırsızlık, cinayet, 
zina yapmak, yalan küfür etmek ve diğer tanrılara hizmet 
etmek- tüm günahlar- dualarımızın karşılıksız gitmesine 
neden olacaktır. 

Dua edelim diye Tanrı’ya geldiğimizde, önce bizi O'nun 
huzuruna özgürce gelmekten alıkoyan her şeyi kaldırmalıyız. 
O zaman dualarımız imanla kılınar. 

İNCELEME İÇİN SORULAR 

1. Etkili bir şekilde dua etmenin üç adımlarını listeleyin ve açıklayın. 

 

 

 

2. Hayatımızda Tanrı'nın dualarımıza cevap vermesine engel olan herhangi bir engel veya engel 
olup olmadığını nasıl bileceğiz? 

 

 

 

3. Hayatınızda sorun olan dua yönelik engelleri veya engelleri adlandırın. Onlar hakkında ne 
yapmayı planlıyorsun? 
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DERS ALTI 

BAŞARILI BİR DUA HAYATINA GİRMEK 

GİRİŞ 

Kelimeyi incelemek için vurgu yapılan kiliselerde 
yetiştirildik. Paul'un Timoteos'e öğütlerini birçok kez 
duyduk. 

2 Timoteos 2:15 (KJV)     Kendini tanrı'ya onaylamak için yapılan 
bir çalışma, utanmaması gereken bir işçi, haklı olarak 
gerçeğin sözünü bölüyor. 

Tanrı'nın onayını almak için çalıştık ve o yıllarda 
öğrendiğimiz her şey için Tanrı'ya şükrediyorum. Ama 
gerçek çalışmanın sadece doğal aklımızla öğrenmeye değil, 
aynı zamanda Kutsal Ruh'un Öğretmenimiz olmasına izin 
vermesi gerektiğini bilmiyorduk- O'nun vahyine bağımlı 
olmak. 

 Kemikler 

Kelimenin bilgisi vücudun kemik yapısı ile karşılaştırılabilir. 
Bilerek yaşamamızı ve hareket etmemizi sağlar. O olmasaydı 
dalgaların bizi oraya ya da buraya taşımasını bekleyen 
denizanası gibi olurduk.  

Hiç duymadığımız bir ayet daha var. Bir şey öğrendiğimiz 
zaman, onu uygulamaya koyacağız. Bunu yapacağız! Havari 
Yakup sadece Kelime'yi dinlemeyeceğimizi söyledi. Biz 
sözün işlerine son verdik.  

Yakup 1:22-24 Ama kelimenin işleyicisi olun, sadece 
işitmeyenler değil, kendinizi aldatın. Çünkü kim sözü işitir, 
işleyen değil de işitir, aynada doğal yüzünü gözlemleyen bir 
adam gibidir;  Çünkü kendini gözlemler, gider ve nasıl bir 
adam olduğunu hemen unutur.   

 Et 

Bedenin benzerliğini daha ileriye taşımak için, irade ve 
duygular et ve kan gibidir. Sevgi, neşe, barış, uzun süre, 
nezaket, iyilik, sadakat, naziklik, kendini kontrol etme hepsi 
bu alanda.  

 Ruh 

Yaşayan bir bedenin hala başka bir parçası var ve bu da 
insan ruhu. Dua ibadetin bir ifadesidir ve biz ruhen ibadet 
edeceğiz.  

Yuhanna 4:23,24 "Ama saat yaklaşıyor ve şimdi, gerçek ibadet 
edenlerin Baba'ya ruhen ve gerçekle ibadet edecekleri 
zaman; Çünkü Baba, O'na ibadet etmek istiyor. Tanrı Ruhtur 
ve O'na ibadet edenler ruhen ve hakikatle ibadet etmelidir."   
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NASIL DUA EDECEĞİZ? 

Dua hakkında çalışmak yeterli değil, bunu yapmalıyız. 
Kutsal Ruh'un gücüyle, Oğlu aracılığıyla Baba'ya dua 
edeceğiz. 

Tanrı'ya – Babaya 

 İsa Örneğimiz 

İsa, Baba olarak Tanrı'ya dua etti. 

Yuhanna 17:1 İsa bu sözleri söyledi, gözlerini cennete kaldırdı 
ve şöyle dedi: "Baba, kıyamet koptu. Oğlunuzu yücelt ki 
Oğlunuz da sizi yüceltsin." 

Tanrı'dan Kutsal Babamız olarak bahsetti.  

Yuhanna 17:11 "Şimdi artık dünyada değilim, ama bunlar 
dünyada ve size geliyorum. Kutsal Babamız, bana verdiğin 
isminden sakla ki onlar da bizim gibi olsunlar."   

Tanrı’dan Erdemli Baba olarak bahsetti. 

Yuhanna 17:25 "Ey erdemli baba! Dünya seni tanımadı, ben 
seni tanıdım. İşte bunlar beni senin gönderdiğini biliyor."   

İsa, Tanrı'ya cennetteki Babamız olarak hitap edeceğimizi 
söyledi.  

Matta 6:9 "Bu şekilde dua edin: Cennetteki Babamız, adınız 
kutsal olsun." 

 Diğerleri İsa'ya Dua Etti 

Baba'ya dua etmemiz için talimat ve teşvik edilsek de bu her 
zaman uyulması gereken yasal bir kural değildir. Bunu 
biliyoruz çünkü Stephen, ölüm anında İsa'ya dua etti.  

Elçilerin işleri 7:59'da Stephen'ı Tanrı'ya çağırırken ve "Yüce 
İsa, ruhumu al" derken taşlayarak geçtiler.   

Dünyevi babalarından o kadar incinmiş insanlar var ki, 
cennetteki babalarına dua etmekten korkuyorlar. Tanrı bunu 
anlıyor. İsa ile ilişkileri büyüdükçe, O, gerçek, sevgi dolu 
cennetteki Baba'yı onlara açıklayacak ve onları O'nunla 
ilişkiye sokacaktır. 

İsa Adına 

İsa adına Tanrı'ya dua edeceğiz. Tanrı'nın huzurundaki 
konumumuz İsa'dadır. Biz O'nda haklıyız.  

Yuhanna 15:16 "Beni seçmediniz, ama ben sizi seçtim ve sizi 
bu ... Benim adıma Baba'ya ne sorarsanız, size verebilir." 
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Kutsal Ruh aracılığıyla 

Kutsal Kitap'ta Kutsal Ruh'a dua ayının bir örneği yoktur. 
Ancak, dua Kutsal Ruh aracılığıyla, O'na bağımlılık içinde 
olmalıdır. 

Romalılar 8:26 Aynı şekilde Ruh da zayıflıklarımıza yardımcı 
olur. Çünkü ne için dua etmemiz gerektiğini bilmiyoruz, ama 
Ruhun Kendisi bize söylenemeyecek inlemelerle şefaat 
ediyor.   

Havari Paul, İsa ve Kutsal Ruh aracılığıyla Baba Tanrı'ya 
erişebileceğimizi söyledi. 

Efesliler 2:18 O'nun aracılığıyla ikimiz de babaya bir Ruh 
tarafından erişeceğiz.   

TANRI'YA DOĞRU TUTUMLARLA YAKLAŞMAK 

Tövbe 

Tanrı'nın Duası'nda İsa bize "Günahlarımızı bağışla" diye 
dua etmeyi öğretti. Bu her zaman dua hayatımızın bir parçası 
olmalı.  

 Davud 

Kral Davud günaha bulaştı ve bu günahla karşılaştığında, 
bizim için bir tövbe örneği oldu. 

Mezmurlar 51:1 Bana merhamet et, Tanrım, sevgi doluluğuna 
göre; Şefkatli merhametinizin çokluğuna göre, günahlarımı 
yok edin.   

 Müsrif Oğul 

Tövbenin en güzel hikayelerinden biri Müsrif Oğul'unkidir. 
Babasına karşı ayaklanmış ve kendi yoluna gitmişti. 
Sonunda açlıktan ölme noktasında, babasına dönmeye ve af 
dilemeye karar verdi. Tam da bunu yaptı. Babası onunla 
uzanmış sevgi kollarıyla tanıştığında, kendi kendine şöyle 
demedi: "O, sanırım beni benim kadar kötü görmüyor. Bu 
kadar alçakgönüllü olmayı unutabilirim. Babam anlıyor ..." 
Eğer Tanrı'dan uzaklaşırsak, O'na alçakgönüllülükle gelip af 
dileyeceğiz. 

Luka 15:18-23 'Ben ortaya çıkıp babama gideceğim ve ona 
diyecek ki, "Babacığım, ben cennete ve senden önce günaha 
bulandım ve artık oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni 
işe alınan hizmetçilerinden biri yap." Ortaya çıktı ve babasının 
karşısına çıktı.  

"Ama hala harika bir çıkış yolu varken, babası onu gördü ve 
şefkat gösterdi, koştu ve boynuna düştü ve onu öptü.   

"Oğlu ona dedi ki: "Ey babacığım, ben senin katında ve sana 
karşı günah işlemeye başladım ve artık sana evlat denmeye 
layık değilim."   



 

64 

"Ama baba kullarına dedi ki: "En güzel cübbeyi çıkar ve 
üzerine koy, eline yüzük, ayağına sandalet koy.  Ve yağlı 
buzağıyı buraya getir ve öldür, yemek yiyelim ve mutlu olalım 
...' " 

Cennetteki Babamız, O'na gelip "Günaha ettim" dediğimizde 
bizi kollarını açarak karşılar. 

Tevazu 

Alçakgönüllülük, Tanrı'ya saygılı veya itaatkâr bir saygı 
göstermek anlamına gelir. Tanrı'nın fikrine, isteklerine ve 
kararına saygıyla, O'nun otoritesini, bilgisini ve hükmüni 
takdir etmek ve O'nun adına geldiğimizi bilmek anlamına 
gelir- kendi bilgi, konum veya yeteneklerimizde değil.  

2 Tarihler 7:14 "Eğer benim adımla anılan halkım kendilerini 
alçakgönüllü kılar, dua eder ve yüzümü ararsa ve onların kötü 
yollarından dönerse, cennetten haber alır, günahlarını 
bağışlar ve topraklarını iyileştiririm." 

Dua ederim ki, Tanrı’nın huzurunda alçakgönüllülük 
edeceğiz. 

İtaat 

Yuhanna, itaatin dualarımızın kabul olmasıyla çok ilgisi 
olduğunu açıkça belirtti. 

1 Yuhanna 3:22 Ve O'ndan ne istersek alırız, çünkü O'nun 
emirlerini tutarız ve O'nun katında hoş olan şeyleri yaparız. 

İnanç 

İsa insanlara bakanken, onları sürekli olarak inançlı olmaları 
için teşvik etti.  

Markos 11:22-24 Bununla birlikte İsa cevap verdi ve onlara 
şöyle dedi: "Tanrı'a iman edin. Çünkü ben size diyorum ki, kim 
bu dağa 'Kaldırılın ve denize dökülün' derse ve kalbinde 
şüpheye yer vermiyorsa, ama söylediği şeylerin geleceğine 
inanıyorsa, ne derse o olacaktır. Bu yüzden size diyorum ki, 
dua kılarken ne sorarsanız sorun, onları aldığınıza inanın ve 
onlara sahip olacaksınız." 

Matta 8:13 Sonra İsa, merkezkantion'a dedi ki: "Kendi yoluna 
git; Ve sizin inandığınız gibi, sizin için yapılsın." Ve hizmetçisi 
aynı saatte iyileşti. 

Matta 9:28 Ve eve geldiğinde, kör adamlar O'na geldi. İsa 
onlara dedi ki: "Benim bunu yapabileceğime inanıyor 
musunuz?" O'na: "Evet, Rabbim" dediler. 

Markos 5:36 İsa konuşulan kelimeyi duyar duymaz sinagog 
hükümdarı için şöyle dedi: "Korkmayın; sadece inanın." 

Markos 9:23 İsa ona dedi ki: "Eğer inanabiliyorsan, inanan için 
her şey mümkündür." 
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Luka 8:48 Ve ona dedi ki, "Kızım, iyi tezahürat ol; İnancın seni 
iyi yaptı. Huzur içinde gidin." 

İnanç olmadan, Tanrı'yı memnun etmek imkansızdır. 

İbraniler 11:6 Fakat iman olmadan O'nu memnun etmek 
mümkün değildir, çünkü Tanrı'a gelen O'nun öyle olduğuna ve 
O'nu özenle arayanların mükafatını aldığına inanmalıdır. 

DUADA BAŞARI ADIMLARI 

Mesih'e bağlı olmak 

Başarılı dualar etmenin ilk adımı Mesih'te uymaktır. O'nun 
içinde olmak için bir yaşam tarzı geliştireceğiz. İsa, bunu 
yaparsak istediğimizi isteyebileceğimizi ve bunun 
yapılacağını söyledi. 

Yuhanna 15:7 "Eğer bana uyarsanız ve sözlerim size uyarsa, 
ne istediğinizi sorarsınız ve bu sizin için yapılır." 

Eğer O'ndan önce kendimizi memnun edersek, Tanrı bize 
kalbimizin arzularını verir. Bunu yaptıkça, O'nun 
benzerliğine dönüşür, arzularımız O'nun karakteriyle aynı 
hizaya gelir. 

Mezmurlar 37:4 Kendinizi Rabbide    sevindirin ve O size 
kalbinizin arzularını verecektir. Rabbe doğru yolunuzu taahhüt 
edin,O'na da güvenin ve O bunu geçiştirecektir. 

İsteğine göre sor 

Havari Yuhanna bize harika bir söz verdi: Eğer Tanrı'nın 
isteğine göre bir şey sorarsak, istediğimizi aldık. 

1 Yuhanna 5:14,15 Şimdi O'na duyduğumuz güven budur, eğer 
O'nun isteğine göre bir şey sorarsak, O bizi duyar. Ve eğer 
O'nun bizi duyduğunu biliyorsak, ne istersek isteriz, O'ndan 
istediğimiz dilekçelerin bizde olduğunu bilirim.  

Yakup, Tanrı'nın isteğine aykırı, bencilce veya kendi 
zevklerimiz için carnal motiflerle sorarsak dualarımızın 
cevabını alamayacağımızı yazdı. 

Yakup 4:3 İstersiniz ve almazsınız, çünkü yanlış sorarsınız, 
zevklerinize harcayabilirsiniz. 

Bu noktada, soru şu olur: O'nun iradesine göre neyin ne 
olduğunu nasıl bileceğiz? Yakup Tanrı'ya sormamız 
olduğunu söyledi. 

Yakup 1:5 İçinİzden bilgelikten yoksun olan varsa, herkese 
liberal ve sitem etmeden veren Tanrı'tan istesin, o da ona 
versin. 

 Davud Tanrı'nın Edep duası etti 

Davud evi için dua etti – fiziksel bir ev için değil, soyu için, 
torunları için. Bu duayı Tanrı’dan duyduklarına dayandırdı. 
O kelimeye göre dua etti. 
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2 Samuel 7:26-29 "Bu yüzden adınız sonsuza dek büyütülsün, 
'Ev sahiplerinin RAB'si     Tanrı bitti.' Kulunuz Davut'un evi 
sizden önce kurulsun. EyIsrael     İsrail'in Tanrısı, sizin için ey 
ev sahipleri, 'Size bir ev yapacağım' diyerek bunu kuluna 
vaktedendir. Bu yüzden kulunuz kalbinde bu duayı size 
kılmayı buldu.  

"Ve şimdi, Ey Rab     Tanrısı, Sen Tanrı'sın ve sözlerin doğru ve 
sen bu iyiliği kulunuza vaat ettin. Şimdi, kulunun evini 
kutsamak seni memnun etsin ki, senden önce de devam etsin. 
Senin için, ey rabbin     Tanrısı, bunu söyledi ve senin lütfunla 
kulunun evi sonsuza dek kutsansın." 

Davud Tanrı'nın edebini duydu ve Tanrı’ya kendi ruhuyla 
teyit etmesi için dua etti, gerçeğe dönüşebilmesi için 
konuştu. 

 Elisha Ölü Çocuk Büyüttü 

Cevaplanan duanın aşağıdaki örneği heyecan vericidir, ancak 
çok şey duyulmadan bırakılmıştır.  

2 Krallar 4:32-35 Ve İlyas eve girdiğinde, yatağında ölü yatan 
bir çocuk vardı. Bu yüzden içeri girdi, ikisinin arkasındaki 
kapıyı kapattı ve Rabbe dua    etti. 

Yukarı çıktı ve çocuğun üzerine uzandı, ağzını ağzına, 
gözlerini gözlerine ve ellerini ellerine koydu; Ve kendini 
çocuğun üzerine uzattı ve çocuğun eti ısındı.  

Geri döndü ve evde ileri geri yürüdü ve tekrar yukarı çıktı ve 
kendini ona uzattı; sonra çocuk yedi kez hapşırık yaptı ve 
çocuk gözlerini açtı.  

Elisha ihtiyacı duydu, dua etti ve sonra çocuğun üzerine gitti. 
Tanrı'nın yapmasını söylediği şeyi yapmış olmalı çünkü 
doğal olanı yapmadı. Ölen çocuğun üzerine yattı. Et ısındı 
ama mucize tamamlanmadı.  

Sonra Elisha odadan çıktı ve evin içinde ileri geri yürüdü. 
Dua ediyor olmalı – belki de duyduklarını Tanrı'ya teyit 
ediyor – belki de ruhsal savaşa giriyordu – ve sonra çocuğa 
geri döndü, ikinci kez üzerine yattı ve çocuk gözlerini açtı. 

Elisha "güzel olmaz mıydı... " deyip harekete geçmedi. Önce 
dua etti, sonra da aldığı vahiy üzerine harekete geçti. 

Gerçekte Dua Et 

Yuhanna, hakikat ruhunun bize yol göstereceğini ve 
anlatacağını söyledi. 

Yuhanna 16:13 "Ancak, O, hakikatin Ruhu geldiğinde, sizi 
bütün gerçeklere yönlendirecektir; Çünkü O, kendi yetkisiyle 
konuşmaz, fakat işitirse o konuşur. Ve size gelecek şeyleri 
söyleyecektir." 

Dua ederken, kendimize ve Tanrı'ya karşı dürüst olmalıyız. 
Hakikat için İbranice kelime de istikrar ve güvenilirlik 
anlamını taşır.  
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Mezmurlar 145:18 Rab,     O'nu çağıran herkese, O'nu gerçekte 
çağıran herkese yakındır.   

Ruhen Dua Et 

Birinci Ders'te, iki dua dilini tartıştık – ruhla ve anlayışla. 
Havari Yehuda şöyle yazmış: 

Yehuda 1:20 Ama siz, sevgili, kendinizi en kutsal inancınız 
üzerine inşa ediyor, Kutsal Ruh'ta dua ediyorsunuz ... 

Havari Pavlus, Efesliler 6:17Havari Pavlus, Efesliler 6:17Havari Pavlus, Efesliler 6:17Havari Pavlus, Efesliler 6:17----19'da 19'da 19'da 19'da ruhtaki tüm dua ve dualarla 
her zaman dua etmeliyiz dedi ... Bu söz bana verilebilir. 

Yardım için Kutsal Ruh'a bakmadan asla dua etmemeliyiz. 

Romalılar 8:26 Aynı şekilde Ruh da zayıflıklarımıza yardımcı 
olur. Çünkü ne için dua etmemiz gerektiğini bilmiyoruz, ama 
Ruhun Kendisi bize söylenemeyecek inlemelerle şefaat 
ediyor.   

Tanrı, bir durumda yapmak istediğini ya Sözüyle ya da 
Kutsal Ruh aracılığıyla onayladığında, ruhlarımıza iman 
gelir. Cesaret ve güvenle dua edebiliriz. 

Efesliler 3:12 Kimde (Mesih) O'na inanarak cesaret ve 
güvenle erişiyoruz.   

İçtenlikle, Yoğun Bir Şekilde Dua Edin 

Tanrı bizim ılık olmamızı kesinlikle reddediyor. Keşke sıcak 
ya da soğuk olsaydın diyor. "Ne dersen de Tanrım. Ne 
isterseniz ..." 

Vahiy 3:14-16 "Ve Laodiceans kilisesinin meleği şöyle yazar: 
'Bunlar, Amin, Sadık ve Gerçek Tanık, Tanrı'nın yaratılışının 
başlangıcı diyor ki: Ben eserlerinizi biliyorum, ne üşüdünüz ne 
de sıcaksınız. Üşümüş ya da sıcak olmayı dilerdim. Artık siz 
ılık, ne soğuk, ne de sıcak olduğunuz için sizi ağzımdan 
fışkırtacağım." "  

Tanrı'yı tanımalıyız, Sözünü bilmeliyiz, bize ne verdiğini 
bilmeliyiz ve onun peşinden gitmeliyiz. Tanrı, İsrail 
çocuklarına Vaat Edilmiş Toprakları verdi, ama bunun için 
savaşmak zorunda kaldılar. Alıp araziye sahip olmak 
zorundaydılar.  

Kesmeden Dua Edin 

Paul, Selanik’teki kiliseyi yazdığında, hiç kesmeden dua 
edeceklerini söyledi. Bu nasıl mümkün olabilir? Sen ve ben 
hayatın normal sorumluluklarını nasıl halledip, hiç ara 
vermeden dua edebiliriz?  

Bunu, her gün bir dua saati planlayarak ve daha sonra 
ruhlarımızın gün boyunca dua etmeye devam etmesine izin 
vererek, yaşam tarzı bir dua geliştirerek yapıyoruz. 

 

1 Teselyalılar 5:17 hiç kesmeden dua eder. 
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 Sürekli 

Peter hapse atıldığında, diğer inananlar onun için sürekli dua 
ettiler. "Ne olursa olsun, yetkinin Tanrı olduğunu biliyorsun" 
demediler. 

Elçilerin işleri 12:5 Peter bu nedenle hapiste tutuldu, ancak 
kilise tarafından Tanrı'ya sürekli dua edildi.   

 Etkili, Fervently, Ciddi 

Yakup birbirimiz için dua edeceğimizi söylediğinde bize 
İlyas'ın hararetle dua ettiğini hatırlattı. 

Yakup 5:16,17a Birbirinize izinsiz girdiğinizi itiraf edin ve 
iyileşmeniz için birbirinizden dua edin. Salih bir adamın etkili, 
ateşli duası çok işe yarar. İlyas bizimki gibi bir doğaya sahip 
bir adamdı ve içtenlikle dua etti ... 

 Emekçi 

Paul dua ederek çok çalıştı. Elbette, büyük bakanlığıyla ve 
yazdığı kitaplarla, dua zaman ayıracak kadar kolay bulmadı 
ve yine de şu sözleri yazdı: "dualarda her zaman sizin için 
hararetle çalışmak." 

Koloseliler 4:12 Sizden biri olan, mesihin bir hizmetkarı olan 
Epaphras, tanrı'nın tüm iradesiyle mükemmel ve eksiksiz 
duRabileceğiniz dualarda her zaman sizin için hararetle 
çalışan sizi selamlar.  

 Çaba -lıyor 

Paul "çabala" kelimesini kullandı. Çok fazla çaba, enerji 
veya çaba sarf etmek anlamına gelir; mücadele etmek veya 
zorla savaşmak, mücadele etmek için. Paul ılık bir şey 
istemedi, "belki de senin iradense" duaları. Paul bir 
savaştaydı ve kardeşlere dua ederek onunla birlikte 
çabalamaları için yalvardı. 

Romalılar 15:30 Şimdi size yalvarıyorum kardeşlerim, Rab İsa 
Mesih aracılığıyla ve Ruhun sevgisiyle, benim için Tanrı'ya 
dualarınızda benimle birlikte çabalamanız için.   

 Travailing 

Travailing, İncil'in Kral Yakup Versiyonunda yeni 
çevirilerden çok daha fazla kullanılan bir kelimedir. Travail'i 
tercüme eden kelime, doğum yapmak dışındaki durumlarda, 
uzun ve sıkı çalışmak, emek vermek anlamına gelir. Havari 
Pavlus, inananlara, mesih içinde oluşana kadar dua ederek 
traved olduğunu yazdı. Bu, bir başkası için doğumdaki gibi 
travestilik anlamına gelen tek ayettir ve müminlerden 
yazılmıştır.  

Galatyalılar 4:19 [KJV] İsa sizde oluşana kadar doğumda 
tekrar karşılaştığım küçük çocuklarım. 

Doğum pangları başladıktan sonra, bebek doğana kadar 
devam ederler. Duada travailing, savaş ruhen kazanılana 



 

69 

kadar büyük bir yoğunlukla devam olmanın bir anlamını 
taşır. 

 Ara -yan 

Tanrı'yı tüm kalbimizle arayacağız. Musa, kavmine, bütün 
kalpleriyle arayacaklarını kehanette bulunduğunu kehanette 
bulunduğunu söyledi. 

Tesniye 4:29 "Ama oradan Tanrı'nızın Rabbini arayacaksınız 
ve O'nu tüm kalbinizle ve tüm ruhunuzla ararsanız O'nu 
bulacaksınız."     

Yeremya da aynı şeyi söyledi. 

Yeremya 29:12,13 Sonra beni çağırıp dua edeceksiniz, ben de 
sizi dinleyeceğim.  Beni aramakla birlikte, kalbinizle 
aradığınızda beni ararsınız ve bulursunuz. 

Davud kabul etti. 

Mezmurlar 119:2 O'nun şehadetlerini tüm kalbiyle arayanlar 
mübarek olsun!   

DUA VE ORUÇ 

Oruç tutmalı mıyız? 

Oruç tutmak, Eski Antlaşma'nın altında olan ve şimdi lütuf 
çağında olduğumuza göre, ihtiyaç duyulmayan eski bir Ahit 
uygulaması mıdır? 

İsa havarilerin oruç tutacağını söyledi. Eğer demedi. 

Luka 5: 35 "Ama damadın ellerinden alınacağı günler gelecek; 
O zaman o günlerde oruç tutarlar."  

İblisler sara hastası çocuğu terk etmeyince, İsa müritlere 
sebebin iki kat olduğunu açıkladı. 

Matta 17:20a, 21 İsa onlara dedi ki: "sizin inkarınız yüzünden; 
... Ancak bu tür dua ve oruç dışında dışarı çıkmaz."   

Oruç tutmak için Yanlış Nedenler  

Tanrı'yı bizi duymaya zorlamak için oruç tutamayız. Yeşaya 
bu hatalı hızlı türü tanımlar. 

Yeşaya 58:3,4 'Neden oruç tuttuk' dediler, "Görmediniz mi? 
Neden biz canımızı sızlattık da sen dikkate al.'  

 "Aslında, oruç tutma gününde zevk bulursunuz ve bütün 
emekçilerinizi sömürürsün. Doğrusu siz çekişmeye, 
tartışmaya ve kötülük yumruğuyla saldırmaya oruç tutarsınız. 
Sesinizi yüksekte duyurmak için bugün yaptığınız gibi oruç 
tutamayacaksınız."  

Hayatımızın diğer alanları Tanrı'yı memnun etmiyorken oruç 
tutmuyoruz. 
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Tanrı'nın Seçtiği Oruç 

Tanrı, hoşnut olduğu orucu tarif ediyor. 

Yeşaya 58:6,7 "Bu benim seçtiğim oruç değil mi: kötülük 
bağlarını koparmak, ağır yükleri geri almak, mazlumların 
serbest gitmesine izin vermek ve her boyunduruğu kırmanız? 
Ekmeğinizi açlarla paylaşmamak ve dışarı atılan yoksulları 
evinize getirmeniz değil midir? Çıplakları görünce, onu 
örttürüyorsun ve kendi bedeninden saklanmıyorsun?" 

Dört Çeşit Oruç  

İncil'de bahsedilen dört tür oruç vardır. 

 Kısmi Hızlı 

Daniel'ın orucu ne hoş bir yemek ne et ne de şarap yemedi. 

Daniel 10:2,3 O günlerde ben Daniel, üç hafta boyunca yas 
tutuyordum. Hoş bir yemek yemedim, ağzıma et veya şarap 
girmedi ve üç hafta boyunca yerine getirilene kadar kendimi 
hiç kutsamadım.  

 Normal Hızlı 

Bu, yiyecek almadığınız, su veya meyve suyu alacağınız bir 
oruç. Bu daha uzun bir oruç için normaldir. 

 Isa 

İsa, Kutsal Ruh tarafından vahşi doğaya yönlendirildi ve 
orada kırk gün oruç tuttu. Bu oruç sırasında bize hiçbir şey 
yediği söylenmez. 

Luka 4:1,2 Sonra İsa, Kutsal Ruh ile doldurularak, ruh 
tarafından vahşi doğaya yönlendirildi, şeytan tarafından kırk 
gün boyunca ayartıldı. Ve o günlerde hiçbir şey yemedi ve 
sonra, sona erdiğinde, O açtı.  

 Doğaüstü Hızlı 

Bize iki doğaüstü oruç hakkında söylenenler var, ancak 
bunlar bugün bizim için normal bir model değil. 

 İlyas 

İlyas’ın orucu, doğaüstü bir şekilde yiyecek verilmesi ve 
daha sonra kırk gün boyunca o yiyecek ve içeceğin gücüne 
devam etmelerinden farklıydı. 

1 Krallar 19:5-8 Sonra bir süpürge ağacının altında uzanıp 
uyurken aniden bir melek ona dokundu ve ona "Kalk ve ye" 
dedi. Sonra baktı ve başında kömürlerin üzerine pişirilmiş bir 
pasta ve bir kavanoz su vardı. Bu yüzden yiyip içti ve tekrar 
uzandı. 

Rabbin    meleği ikinci kez geri geldi ve ona dokundu ve dedi ki: 
"Kalk ve ye, çünkü yolculuk senin için çok büyük." Böylece 
ortaya çıktı, yiyip içti. Ve o yemeğin gücüyle Tanrı’nın dağı 
horeb'e kadar kırk gün kırk gece gitti. 
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 Musa 

Musa dağda kırk gün ve gece oruç tuttu ve Tanrı ona on 
emrin aslını verdi. 

Tesniye 9:9 "Rabbin    sizinle yaptığı antlaşmanın tabletleri olan 
taş tabletlerini almak için dağa çıktığımda, o zaman kırk gün 
kırk gece dağda kaldım. Ne ekmek yedim ne de su içtim. " 

İnsanlar altın buzağıya taptılar – on emir bozuldu – ve Musa 
kırk gün daha oruç tutmak ve dua etmek için geri döndü. 

Tesniye 9:18 "Ve Rabden önce    düştüm, ilk, kırk gün ve kırk 
gecede olduğu gibi; Rabbin gözünde kötü bir şekilde 
yapmakla işlediğiniz tüm günahlarınız yüzünden ne    ekmek    
yedim    ne    de    su içtim . 

Musa'nın seksen günlük orucu Tanrı’nın huzurundaydı ve 
bugün mutlak orucun uzatılması için bir model değildir. 

 Mutlak Hızlı  

Mutlak bir oruç genellikle süre olarak kısadır ve herhangi bir 
yiyecek yemez veya herhangi bir içecek almazsınız.  

 Ninova Halkı  

Yunus kendilerine geldiğinde, mesajı kırk gün içinde şehrin 
yok olacağıydı. İnsanlar mutlak bir oruç başladı. Tanrı 
tövbelerini gördü ve Ninova şehrini yok etmedi. 

Yunus 3:7b-10 "Ne insan, ne canavar, ne sürü, ne de sürü, 
hiçbir şeyin tadına bakmasın; Onları yemeyin ve su içmeyin. 
İnsan ve hayvan, çuval örtüleriyle örtülsün ve Tanrı'a büyük 
bir ağlasın. Evet, bırak herkes kötülüğünden ve elindeki 
şiddetten dönsün. Tanrı'ın dönüp insayet edip, O'nun şiddetli 
öfkesinden yüz çevirip dönmeyeceğini kim bilebilir ki, yok 
olmayalım?"  

Deyişlerinde Tanrı onların yaptıklarını gördü. Tanrı, 
kendilerine getireceğini söylediği felaketten razı oldu ve bunu 
yapmadı.  

 Kraliçe Ester ve Shushan'daki tüm Yahudiler 

Kraliçe Ester halkına yönelik tehdidi duyduğunda, üç gün 
boyunca oruç tutmaları gerektiğini ve hizmetçileri ile birlikte 
aynı şeyi yapacaklarını söyledi. Oruç tuttuktan sonra krala 
giderdi. 

Ester 4:16 "Git, Şuşan'da bulunan bütün Yahudileri topla ve 
benim için oruç tut; Gece veya gündüz olmak üzere üç gün 
boyunca ne yiyin, ne de için. Hizmetçilerim ve ben de aynı 
şekilde oruç tutacağız. Ve bu yüzden krala gideceğim, bu 
yasalara aykırıdır; Ve eğer ben yok olursam, ben de yok 
olurum!"  

 Paul 
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Paul'un İsa ile Şam yolunda karşılaşmasının ardından mutlak 
bir oruç tuttu. 

Elçilerin işleri 9:9 Ve üç gündür görüşe sahip değildi ve ne 
yiyip ne de içti.  

Oruç Tutmanın Faydaları 

 İblisler Ayrılıyor 

Matta 17:21 "Ancak, bu tür dua ve oruç dışında dışarı çıkmaz."  

 Ulusal Felaket reklamı 

Yunus 3:10 Sonra Tanrı onların eserlerini gördü, onlar kötü 
yoldan döndüler; Tanrı, kendilerine getireceğini söylediği 
felaketten razı oldu ve bunu yapmadı.  

 Vizyonlar Geliyor  

Daniel 10:5,6 Gözlerimi kaldırdım ve baktım, ketenle giyinmiş, 
beli Uphaz'ın altınlarıyla bezlenmiş bir adam! Vücudu beryl 
gibiydi, yüzü yıldırımın görünümü gibiydi, gözleri ateş 
meşaleleri gibiydi, kolları ve ayakları yanmış bronz renkli 
gibiydi ve sözlerinin sesi çokluğun sesi gibiydi.  

 Fiziksel Sistem Durumu Geri Yüklendi 

Yeşaya 58:6-8 "Bu benim seçtiğim oruç değil midir: kötülük 
bağlarını koparmak, ağır yükleri geri almak, mazlumların 
serbest gitmesine izin vermek ve her boyunduruğu kırmanız? 

Sonra sabah gibi nurunuz sönük, şifanız çabuk çıkacak ve 
doğruluğunuz önünüze çıkacaktır. Rabbin    ihtişamı arka 
korumanız olacak." 

 Özneye Getirilen Gurur 

Mezmurlar 35:13 Ama bana gelince, onlar hasta olduklarında, 
kıyafetlerim çuval örtüleriydi; Oruçla kendimi alçakgönüllü 
yaptım; Ve duam kendi kalbime dönecekti.  

 

 

 Ruhsal Uyanış 

2 Tarihler 7:14 "Eğer benim adımla anılan halkım kendilerini 
alçakgönüllü kılar, dua eder ve yüzümü ararsa ve onların kötü 
yollarından dönerse, cennetten haber alır, günahlarını 
bağışlar ve topraklarını iyileştiririm." 

 

 

 

Oruç tutmalı mıyız? 
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Asıl sorumuza dönelim – oruç tutmalı mıyız? Kutsal Kitap'ta 
bulduğumuz tüm avantajlarla, neden oruç tutmak 
istemeysek?  

İsa bize gizlice oruç tutmamızı söyledi. 

Matta 6:16-18 "Ayrıca, oruçluyken, hüzünlü bir sayımla 
münafıklar gibi olmayın. Çünkü onlar yüzlerini bozarak 
insanlara oruç tutuyormuş gibi görünürler. Size diyorum ki, 
onların ödülleri var. Oruç tuttuğun zaman, başınızı kutsayın ve 
yüzünüzü yıkayın ki, erkeklere oruç tutuyormuş gibi 
görünmeyin, gizli yerde bulunan babanıza görünün. Gizliden 
gizliye gören baban seni açıkça ödüllendirecektir. " 

Oruç Tutmanın Pratik Adımları 

Bilmeniz gereken bazı pratik şeyler şunlardır: 

 İçebildiğin kadar su iç – bu çok önemli. 

 Kısmi bir oruç için taze meyve gibi hafif yiyecekler 
yiyin. İşlenmiş yiyecekleri yemeyin. Su, süt veya meyve 
suları için. Meyve suyunu (özellikle narenciye) yarı yarıya 
suyla karıştırmak isteyebilirsiniz. 

 Ne kadar oruç tutabileceğiniz, Sizinle Tanrı arasındadır. 
Oruç bir taahhüt, bir yemin olduğu için hafife alma. Bir öğün 
veya gün batımından gün batımına kadar bir gün oruç 
tutmaya başlamak ve daha uzun süre çalışmak en iyisidir. 

 Meyve suları ve yarı katı yiyeceklerle başlayarak uzun 
bir oruç yavaş yavaş kırılmalıdır.  

 

Φ Özet – Başarılı Bir Dua Hayatına Girmek  

Başarılı bir şekilde dua etmek için, Tanrı'yı şahsen tanımak 
için bir yaşam tarzı geliştirmeliyiz. O'na bağlı olmalıyız. Bu, 
yıllar boyunca iyi bir arkadaşa sahip olmakla aynı şey. 
Zamanla, bir durumu nasıl düşüneceklerini, hissedeceklerini 
ve tepki göstereceklerini önceden biliyoruz. Tanrı'ya ne 
kadar çok uyarsak, O'nun isteğine göre nasıl soracağımızı o 
kadar çok bilirim. 

Tanrı, insanların çevrelerindeki ihtiyaçları önemsemesini 
ister – başkalarının O'nu tanımasını arzular. O, kavmini, 
ciddi, yoğun ve sürekli olarak, kesmeden dua etmeyi arzu 
eder. O, O'nun isteğinin yapılması için çabalayanları, emek 
isteyenleri arzular.  

Tanrı, bedenlerimizi ve ruhlarımızı ruhlarımıza ve Rabbine 
tabi tutma yöntemi olarak, birçok faydasıyla orucun harika 
aracını sağlamıştır.  
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İNCELEME İÇİN SORULAR 

 

1. Başarılı dua etmenin dört adımı nelerdir? Her birini kısaca açıklayın. 

2. Oruç tutmanın faydalarını sırala. 

3. Daha önce oruç tutmadıysanız, nasıl başlayacaksınız? (Gerçekçi) hedefleriniz nelerdir? 
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DERS YEDİ 

İNANCIN SESİ 

GİRİŞ 

Dualarımızın kabul olması için imanla dua etmeliyiz. Bunu 
yapmak için anlamalı ve inançlı insanlar olmalıyız. 

"İnan" kelimesini Yeni Antlaşma'da yüz otuz kereden fazla 
buluyoruz. "İman" kelimesi iki yüz yirmi defadan fazla 
kullanılır. 

İsa, dünyevi bakanlığında tekrar tekrar imana cevap verdi. 
Dedi ki:  

"İnancın seni iyileştirdi."    

 "İnancınıza göre ..."     

 "Ey kadın, büyük senin inancındır."     

 "İnancınız varsa ve şüpheniz yoksa ..."    

 "Tanrı'ya inan."   
 

Dedi ki: 

 "Ey az inançlı olan!"  

  "Neden şüphelendiniz?"   

  "İnançsızlığın yüzünden ..."   

  "Nasıl oluyor da hiç inancın yok?"   

  "İnancın nerede?"   
 
 
  
 

Havarilere dedi ki: "Ben sizin için dua ettim, imanınızı boşa 
çıkarmak için." 

Tanrı'dan aldığımız her şeyi, inançla alırız- kurtuluşumuz, 
Kutsal Ruh'ta vaftiz, doğruluk, şifalar, kutsamalar, doğaüstü 
bilgelik ve bilgi. 

İnanç Konuşuyor 

İnanç konuşur – ama ne diyor?  

Havari Paul şöyle yazmış: 
Romalılar 10:6a,8 Ama inancın doğruluğu bu şekilde konuşur 
... Ama ne diyor? "Söz yakınınızda, ağzınızda ve kalbinizde 
bile" (yani vaaz ettiğimiz iman kelimesi). 

İman, Tanrı'nın Sözü'nün sözünü söyler. Dualarımızın kabul 
olması için inanmalı ve tanrı'nın sözünü bilmeli ve O'nun 
sesini duymalıyız.  
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Bu da bizi "Gerçek inanç nedir?" sorusuna getiriyor. 

Bu cevabı bulmaya başlamadan önce, nasıl yaratıldığımızı 
anlamak önemlidir. 

 

BİZ KİMİZ 

Beden, Can ve Ruh 

Üç bölümden oluşuyoruz:  

Beden – kemiklerimiz, etimiz ve kan  

Can – aklımız, irademiz, duygularımız  

Ruh – hayatımız, varliğimiz 
 

Yakup ruhu olmayan bedenin öldüğünü söyledi. 

Yakup 2:26 Ruhsuz beden öldüğü için, işsiz inanç da öldü.  

İbraniler kitabının yazarı ruha ve ruha atıfta bulunur ve ruhu 
ruhtan ayırt edebileceğimizi Tanrı Sözü ile söyledi. 

İbraniler 4:12 Çünkü Tanrı'nın sözü yaşayan ve güçlüdür ve 
herhangi bir iki kenarlı kılıçtan daha keskindir, ruh ve ruhun 
bölünmesine, eklemlere ve iliklere bile delicidir ve kalbin 
düşüncelerini ve niyetlerini ayırt eder.  

Paul, Selaniklilerde Tanrı'nın bizi tamamen kutsaması için 
dua etti- ruh, ruh ve beden. 

1 Selanikliler 5:23 Şimdi barış Tanrısı sizi tamamen kutsasın; 
Ve tüm ruhunuz, ruhunuz ve bedeniniz, Rabbimiz İsa Mesih'in 
gelişinde suçsuz yere korunsun.  

Ruh'un Doğuşunu 

Tanrı'yla olan ilişkimiz ruhendir. Ruhen yeniden doğduk. 
Birçoğumuz Tanrı'ya hizmet etmeye, O'na ibadet etmeye, 
ruhlarımızdan O'na dua etmeye çalışırız. Bu yapılamaz. 
Ruh'tan doğmalı ve tanrıya ruhen gelmeliyiz. 

Yuhanna 3:4-6 Nicodemus, O'na şöyle dedi: "Bir insan yaşken 
nasıl doğar? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğar mı?"  

İsa şöyle cevap verdi: "Size diyorum ki, biri sudan ve Ruh'dan 
doğmadıkça Tanrı’nın krallığına giremez , o. Bedenden doğan 
bedendir, Ruh'un doğanı ise ruhtur." 

Yuhanna bize Tanrı'nın bir Ruh olduğunu ve O'na ancak 
ruhen gelebileceğimizi açıklar. 

Yuhanna 4:23,24 "Ama saat yaklaşıyor ve şimdi, gerçek ibadet 
edenlerin Baba'ya ruhen ve gerçekle ibadet edecekleri 
zaman; Çünkü Baba, O'na ibadet etmek istiyor. Tanrı Ruhtur 
ve O'na ibadet edenler ruhen ve hakikatle ibadet etmelidir."  
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 Yeni Bir Yaratık 

Ruhen yeni yaratımlar olacağız. 

2 Korintliler 5:17 Bu nedenle, Mesih'te biri varsa, o yeni bir 
yaratılıştır; eski şeyler vefat etti; İşte, her şey yeni oldu.  

 

Tanrı ile Tek Ruh 

Yeni doğum sayesinde Tanrı'yla tek bir ruh olacağız. 
Tanrı'yla ya da Tanrı için yaptıklarımız ruhen yapılmalıdır. 
Dualarımız, etkili olmak için, sadece zihinlerimizle doğal 
olarak dua edilemez, aynı zamanda ruhen dua edilmelidir. 

1 Korintliler 6:17 Ama Tanrı'ya katılan O'nunla tek bir ruhtur.  

Havari Paul'un yaptığı gibi tanrıya ruhumuzla hizmet 
edeceğiz. 

Romalılar 1:9a Çünkü Tanrı, Oğlunun müjdesinde ruhumla 
hizmet ettiğim tanığımdır ... 

İbraniler kitabının yazarı, Tanrı'yı ancak O'na imanla 
geldiğimizde memnun edebileceğimizi ortaya koymaktadır. 

İbraniler 11:6 Fakat iman olmadan O'nu memnun etmek 
mümkün değildir, çünkü Tanrı'a gelen O'nun öyle olduğuna ve 
O'nu özenle arayanların mükafatını aldığına inanmalıdır.  

DOĞAL VE DOĞAÜSTÜ İNANÇ 

Doğal İnanç 

Sözlük, inancın bir insanın, bir fikrin veya bir şeyin 
gerçeğine, değerine veya güvenilirliğine güvenerek 
inandığını söyler. İnanç, ruhlarımız alanında doğal bir 
yetenektir. Örneğin, bir sandalyeye oturduğumuz zaman, 
bunun bizi tutacağına inanıyoruz. Çoğumuz sürekli olarak 
doğal inançla çalışırız, ama bu İncil'de ortaya çıkan Tanrı 
tarzı bir inanç değildir. 

Doğaüstü İnanç 

Doğaüstü inanç mantıksal kanıtlara veya maddi kanıtlara 
dayanmaz, bunun yerine Tanrı'ya ve Sözüne olan güvenli bir 
inanca dayanır. Doğaüstü inanç ruhlarımızdandır, 
zihnimizden değil. Doğaüstü inanç, Tanrı'nın Sözü'ne 
sorgulamadan veya muhakeme etmeye çalışmadan inanmak 
ve harekete geçirmektir. 

Dalgalı Zihin 

Yakup, inançla soran kişiyi tarif etti, ancak daha sonra şüphe 
etmeye başladı. Bu, sonsuz bir döngüde inanmaktan 
inanmamaya giden bir kişidir. Rüzgarla sürüklenen denizde 
bir dalga gibi ileri geri atılıyor. 

Yakup 1:5,6 eğer herhangi biriniz bilgelikten yoksunsa, 
herkese liberal ve sitem etmeden veren Tanrı'dan istesin ve 
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bu ona verilecektir. Şüpheye düşen, rüzgarın sürüklediği ve 
attığı bir deniz dalgası gibidir. 

Şüphe, imanın zıttıdır. Bu doğal aklın bir eylemidir. Şüphe, 
kararsız veya şüpheci olmak anlamına gelir; İnkâr etme 
eğiliminde olmak, ya da güvenmemek; olası olarak kabul 
etmek, kararsız veya şüpheci olmak; genellikle çözülmeye 
yol açan kesinlik eksikliğine sahip olmak; güven eksikliği. 

Aynı anda hem inanç hem de şüphe içinde çalışamayız. Aynı 
anda hem inanç hem de endişe içinde çalışamayız. Tamamen 
zıttılar. 

Şüphe nedenleri 

Bir kişinin tanınabilecek ve ele alınabilecek şüpheyle 
savaşabilmesinin üç ana nedeni vardır.  

 Benlik Saygısı Eksikliği 

Şüphenin en önemli nedenlerinden biri benlik saygısı 
eksikliğidir. Özgüven eksikliğimizin en tehlikeli yanı, bu 
konuda hiçbir şey yapamayacağımızı düşünmemizdir. "Ben 
böyle yetiştirildim ve ben böyleyim."  

Ancak, kurtuluşta, yeni bir yaratım olduk. Tanrı ile tek bir 
ruh olduk. Yeni yaratılışın ortaya çıkması, olumsuz bir 
benlik imajına yer bırakmaz. 

Havari Pavlus günah içinde öldüğümüz zaman bile Tanrı'nın 
bizi sevdiğini söyler. Belki de babalarımız ve annelerimiz 
bizi gerektiği gibi sevmiyorlardı. Belki de olumsuz ve 
incitici her türlü şeyi söylediler ama Tanrı bizi sevdi. 

Efesliler 2:4-6 Fakat rahmet bakımından zengin olan Tanrı, bizi 
sevdiği büyük sevgisinden dolayı, hatta biz izinsiz girişlerde 
ölüyken bile, bizi Mesih'le birlikte yaşattı (lütufla kurtarıldınız) 
ve bizi birlikte büyüttü ve Mesih İsa'nın cennet mekanlarında 
birlikte oturmamızı sağladı. 

Sefanya peygamberi bize Tanrı'nın şarkı söyleyerek sevinen 
harika bir resmini verir.  

Sefanya 3:17     Aranızdaki Tanrınız Olan Kudretli'nin 
kurtaracağı Rab; O, sizi sevinçle sevindirecek, O sizi O'nun 
sevgisiyle susturacak, O da sizi şarkı söyleyerek 
sevindirecektir. 

 Mesih'te kim olduğumuz hakkında Tanrı'nın 
Sözü'ne çalışarak, ilan ederek ve inanarak benlik saygısı 
eksikliğiyle başa çıkarız. 

 Günah 

Şüphenin bir sonraki sebebi günahtır. Çoğu zaman, bilinçli 
zihinlerimizden saklamayı başardığımız günahtır. Kendimizi 
zihinsel olarak Tanrı'nın gerçekten iyi olduğuna ikna ettik, 
ama ruhlarımız Tanrı ile bir bütün. Ruhlarımız bunun günah 
olduğunu biliyor. Aklımızı hataya inandırarak, çift fikirli 
olduk. 
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Yakup 1:6-8 Ama şüpheye yer bırakmadan, şüpheye düşenin 
rüzgarın sürüklediği ve attığı bir deniz dalgası gibi 
olduğundan şüphe duymadan inançla sorsun. 

Çünkü o adam, Tanrı'dan bir şey alacağını sanmasın. O çift 
fikirli bir adam, her yönden dengesiz. 

1 Kral'da okuruz. 
1 Krallar 2:4b 'Eğer oğullarınız kendi yollarına dikkat 
ederlerse, tüm kalpleriyle ve tüm ruhlarıyla gerçek olarak 
önümde yürümek için', dedi ki: "İsrail tahtında bir adam eksik 
olmayacaktır." 

Onlar, Rabbin huzurunda bütün kalpleriyle ve bütün 
ruhlarıyla (akıllarıyla) yürümek için imtina ederlerdi. 

 Bu bölgeden giren şüpheyi durdurmak için günahı 
fark etmeli ve itiraf etmeliyiz. O zaman affedilir ve 
kaldırılır. 

1 Yuhanna 1:9 Günahlarımızı itiraf edersek, o sadıktır ve 
sadece günahlarımızı affetmek ve bizi tüm adaletsizliklerden 
temizlemek içindir. 

 Yalanlar 

Şüphenin üçüncü nedeni, günümüzde son derece yaygın olan 
bir sorundur- gerçek dışılık. Çoğu kişi sadece işleri daha 
sorunsuz hale getirmek veya birinin duygularını kurtarmak 
için "küçük yalanlar" veya "sosyal yalanlar" söylemenin 
gerçekten sorun olmadığını düşünüyor.  

Yalan söyleyen, herkesin kendine yalan söylediğini düşünen 
bir insan. Yalan söyledikleri için, doğru sözlü oldukları için 
kimseye güvenemezler. Bu güvensizlik Tanrı'ya bile 
uzanıyor. Çünkü onların sözüne güvenilemez, Onlar 
Tanrı’nın sözüne güvenemezler. Düşünüp öyle olduğunu 
söyleyebilirler, ama aslında kendi karakterleri yüzünden 
yapamazlar.  

Kral Süleyman, Tanrı'nın yalan söyleme konusundaki 
hislerini açıkça ortaya koydu. 

Atasözleri 6:16-17a Rabbin nefret ettiği bu altı şey, evet, yedi 
O'na iğrenç: Gururlu bir bakış, yalancı bir dil ... 

 Şüphenin bu alana girmesini engellemek için, 
Tanrı'nın dürüst, güvenilir çocukları olma taahhüdünde 
bulunmalıyız. 

Bunu geçmişteki yalanlarımızı Tanrı'ya itiraf ederek 
yapıyoruz. Ama aynı zamanda, yalan söyleme alışkanlığını 
kırmak için, yalan söylediğimiz kişiye yeni bir yalan itiraf 
etmeliyiz. Bunu yapmanın utancının bize konuşmadan önce 
düşünmeyi bu kadar çabuk öğretmesi şaşırtıcı. 

Yakup 5:16 Hatalarınızı itiraf edin ve bir diğeri için dua edin ki 
iyileşesiniz. Erdemli bir adamın etkili ateşli duası çok işe 
yarardı. 
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Gerçeğe Dayalı Gerçek İnanç 

Kutsal Kitap'ta "gerçek" kelimelerini tekrar tekrar buluyoruz. 
Yeşu şöyle yazmış: 

Yeşu 24:14a "Şimdi, Rabden korkun, samimiyet ve gerçekte 
O'na hizmet ..." 

Sayin peygamber şöyle yazmış: 
1 Sayin 12:24 "Sadece Rab'den korkun    ve O'na tüm kalbinizle 
gerçek anlamda hizmet edin; Çünkü O'nun sizin için ne büyük 
işler yaptığını bir düşünün." 

Kral Süleyman şöyle yazmış: 
1 Krallar 3:6a ve Süleyman dedi ki: "Kulunuz Davut'a babama 
büyük bir merhamet gösterdiniz, çünkü o, sizin huzurunuzda 
doğrulukta, doğrulukta ve sizinle birlikte kalp dikliğinde 
yürüdü." 

Kral Hezekiah dua etti. 
2 Krallar 20:3a "Şimdi unutmayın, ey Rab,dua ediyorum, 
gerçek ve sadık bir kalple karşınıza nasıl çıktığımı ve 
görüşünüzde iyi olanı yaptığımı." 

Havari Yuhanna şöyle yazmış: 
1 Yuhanna 3:18 Küçük çocuklarım, kelimede veya dilde değil, 
amelde ve hakikatte sevelim.  

 Tanrı’nın işi ancak hak ile yapılabilir.  

İnsanların "sonun araçları haklı çıkardığını" düşündüğü 
durumlarda bulunduk. İhtiyaçları için- bakanlıkları için bile- 
paranın "iyi bir nedene" gideceğini hissederek para almak 
için yalan söylerlerdi. 

Kral Davud şöyle yazmış: 
Mezmurlar 33:4 Rabbin    sözü doğrudur ve O'nun tüm 
çalışmaları gerçekten yapılır. 

Mezmurlar 111:7,8 O'nun ellerinin eserleri fiil ve adalettir; 
Bütün O'nun bütün iddaaları kesindir. Sonsuza dek hızlı 
dururlar ve doğruluk ve dik dururlar. 

TANRISAL İNANÇ TÜRÜ 

İbraniler kitabının yazarı bize İbraniler 11'e olan inanç 
hakkında harika bir bölüm verdi. Eski Ahit'in sadık 
azizlerinin yoklama çağrısı. Bu bölümü okumak için zaman 
almadan inançla ilgili hiçbir çalışma tamamlanamayacağını. 

Tanım 

İbraniler kitabında inancın ne olduğunu öğreniriz. 

İbraniler 11:1,3 Şimdi inanç umulduğu şeylerin maddesidir, 
görülmeyen şeylerin kanıtıdır.  

İnançla, dünyaların Tanrı'nın sözüyle çerçevelenmiş 
olduğunu anlıyoruz, böylece görülen şeyler görünür olan 
şeylerden yapılmadı.  
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İsa havarilere Tanrı'ya inanmalarını emretti. Daha sonra bu 
inancı dağla konuşmak, şüphe etmemek, inanmak olarak 
tanımladı.  

Markos 11:22-24 Bununla birlikte İsa cevap verdi ve onlara 
şöyle dedi: "Tanrı'a iman edin. Çünkü ben size diyorum ki, kim 
bu dağa 'Kaldırılın ve denize dökülün' derse ve kalbinde 
şüpheye yer vermiyorsa, ama söylediği şeylerin geleceğine 
inanıyorsa, ne derse o olacaktır. Bu yüzden size diyorum ki, 
dua kılarken sorduğunuz her şeyi alın, onları aldığınıza inanın 
ve onlara sahip olacaksınız. 

Tanrı Vergisi İnanç 

Gerçek inanç bize Tanrı tarafından verilir, gurura yer 
bırakmaz.  

Efesliler 2:8 Lütuf ile imanla kurtarıldınız, ve bu kendinizden 
değil; Bu Tanrı'nın bir lütfudur.  

Romalılar 12:3 Bana verilen lütufla, aranızda olan herkese, 
kendini düşünmesi gerekenden daha yüksek düşünmemek, 
tanrı'nın her birine bir inanç ölçüsü verdiği gibi ayık 
düşünmek için söylüyorum.  

Tanrı her birine bir iman ölçüsü verdiğine göre, iman 
büyüyebilir mi, yoksa Tanrı bize ihtiyacımız olan her şeyi bir 
kerede verir mi?  

 Hardal Tohumu İnancı 

İsa inancı hardal tohumuna benzetti- dünyadaki en küçük 
tohum. Daha sonra hardal tohumlarının büyüme yeteneğini 
öğretti.  

Matta 17:20b ... Eğer hardal tohumu olarak inancınız varsa, bu 
dağa diyeceksiniz ki, 'Buradan oraya ilerleyin' diyeceksiniz ve 
hareket edecek; Ve senin için hiçbir şey imkansız olmayacak.  

Yine hardal tohumundan bahsetti. 

Markos 4:31,32 "Yere ekildiğinde yeryüzündeki tüm 
tohumlardan daha küçük olan bir hardal tohumu gibidir; 
ancak ekildiğinde büyür ve tüm otlardan daha büyük hale 
gelir ve hava kuşlarının gölgesinin altına yuva yapabilmesi 
için büyük dalları dışarı çıkarır."  

Paul inancımızın arttığını yazdı. 

2 Korintliler 10:15b ... ama umudunuz var, inancınız arttıkça, 
alanımızda sizin tarafından büyük ölçüde büyütüleceğiz ...  

Elçiler daha fazla inanca ihtiyaçları olduğunu anladılar ve 
dua ettiler. 

Luka 17:5b İnancımızı arttırın. 

Havari Yahuda inancımızı inşa edebileceğimizi söyledi. 

Yehuda 1:20 Ama siz, sevgili, kendinizi en kutsal inancınız 
üzerine inşa ediyor, Kutsal Ruh'ta dua ediyorsunuz ... 
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İnanç, hayatımızda, izin verdiğimiz kadar güçlü olacak. 
Hardal tohumu gibi bir süre içinde büyüyecek.  

 

 

 Umut Değil İnanç 

Umut inanç değildir. Umut, Tanrı'nın gelecekte bir zaman 
harekete geçeceğine inanmaktır, inanç şimdidir. Eğer umut 
imana dönmezse, bu bizi almaktan alıkoyacaktır. "Tanrı 
gidiyor ... gelecekte bir zaman," bugün almaktan bizi 
alıkoyacaktır.  

"Umut zemin hazırlar, sonuçları inanç getirir" denilmiştir. 

 Bilgi Değil İnanç 

Bilgi iyidir. Bilgi sayesinde zihinsel bir asent yapabiliriz- 
Kelimenin doğru olduğu konusunda zihinlerimizle 
hemfikiriz. Ama inançsız bilgi hayatımızı asla değiştirmez. 
İnanç sayesinde bilgi deneyime dönüşür. 

Havari Paul şöyle yazmış: 
1 Korintliler 2:9,14 Fakat yazıldığı gibi: "Göz, Tanrı'ın O'nu 
sevenler için hazırladığı şeyleri ne görmüş, ne kulak işitmiş, 
ne de insanın kalbine (aklına) girmiştir."  

Ama doğal insan Tanrı'nın ruhunun şeylerini almaz, çünkü 
onlar ona karşı aptaldırlar; Onları tanıyamaz, çünkü onlar 
alelade bir imkıncıdırlar.  

Kelime Üzerinden İnanç 

Paul, inancın Tanrı'nın Sözü'nün duyulmasıyla geldiğini 
söyledi. Gerçek inanç, Tanrı Sözü'ne dayanır. Gerçek İnanç, 
Tanrı Sözü'nün, o Söz'e aykırı olan duyduğumuz veya 
gördüğümüz her şeyden daha doğru olduğunu bilmektir. 

Romalılar 10:17 O zaman inanç, Tanrı'nın sözüyle işiterek ve 
duyarak gelir.  

İnanç, ruh alanlarında işitme, görme ve anlama konusundaki 
kalp tutumumuzla gelir. İsa görmeyen, duymayan ve 
anlamayanlardan bahsetti. 

Matta 13:13 "Bu yüzden onlarla kıssadan kıssadan söz 
ediyorum, çünkü görmediklerini görmek, işitmediklerini 
duymak ve anlamazlar."  

Üstesinden Gelen İnanç 

İnanç son derece önemlidir çünkü dünyanın üstesinden 
gelecektir. 

1 Yuhanna 5:4 Tanrı'dan doğan her şey dünyayı yendiği için. 
Ve bu, dünyanın – inancımızın – üstesinden gelen zaferdir.  

İnancımızın Yazarı 

İsa inancımızın başlangıcı ve sonudur. 
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İbraniler 12:2 İnancımızın yazarı ve bitiricisi İsa'ya bakarak, 
O'ndan önce belirlenen sevinç için haça katlandı, utancı 
küçümsedi ve Tanrı'nın tahtının sağına oturdu.  

 

İnancın nerede? 

Bir fırtına geldi ve tekne batmak üzereydi. 

Luka 8:24b,25a Sonra ortaya çıktı ve rüzgarı ve suyun öfkesini 
azarladı. Ve durdular ve bir sükunet vardı. Fakat O, onlara: 
"İnancınız nerede?" dedi. 

İsa onlara diğer tarafa gideceklerini söylemişti. Onlarla 
birlikte teknedeydi ve fırtına geldiğinde, sadece doğalı 
gördüler. "Usta, Usta, yok oluyoruz!"  

İsa hala "İnancımız nerede?" diye soruyor olmalı.  

Doğal mı, doğaüstü mü? İnancımız Tanrı Sözü'ne, ruhumuza 
ve ağzımıza dayanmalıdır. 

Romalılar 10:8 Ama ne diyor? "Söz yakınınızda, ağzınızda ve 
kalbinizde bile" (yani vaaz ettiğimiz iman kelimesi). 

İnancın Armağanı 

İnanç armağanı, Kutsal Ruh'un genellikle belirli bir kişi, 
zaman veya durum için bir bilgelik kelimesi alarak gelen 
doğaüstü bir armağanıdır. Kutsal Ruh'un güç hediyelerinden 
biridir ve mucizelerin ve şifa hediyelerinin çalışmasına 
geçmemizi sağlar. 

İnanç Düşmanları 

 Savaşmalıyız. 

Havari Paul, Timoteos'u iyi bir inanç savaşı vermeye teşvik 
etti. "Savaş" kelimesi kesinlikle inancımızın düşmanları 
olduğu sonucuna varıyor.  

1 Timoteos 6:12 İyi inanç savaşıyla savaşın, sizin de 
çağrıldığınız sonsuz yaşama tutun ve birçok tanığın 
huzurunda iyi itirafı itiraf ettiniz.  

 Doğal Duyular 

Doğal duyularımız inancın en güçlü düşmanlarıdır. 
Gördüklerimize, duyduklarımıza ve dokunduklarımıza, Tanrı 
Sözü'ne güvendiğimizden daha fazla güvenmek bizi 
yenecektir.  

Tanrı'nın Sözü doğrudur. Tanrı, sözünün ne diyorsa onu 
yapacaktır. İnanmayanların sözleri, vücudumuzda hala 
gördüğümüz ya da hissettiğimiz belirtiler, ödenmeyen 
faturalar, Tanrı Sözü'nün sözünü değiştirmez. Paul bunu 
yazmış. 

Romalılar 3:3,4a Ya bazıları inanmadıysa? İnkarları, Tanrı'ın 
sadakatini etkilemeden mi yapacak?  
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Kesinlikle hayır! Çünkü Tanrı doğru olsun, her insan 
yalancıdır. 

 İnançsızlık 

İnkûr, güçlü bir düşmandır. Bu sadece Kelime'nin kendi 
hayatımızda doğru olmasını engelleyecektir.  

İbraniler kitabının yazarı, imanın görülmeyen şeylerin kanıtı 
olduğunu söylemiş ve Nuh'ı örnek olarak kullanmıştır. 

İbraniler 11:1,7 Şimdi inanç, umulduğu şeylerin maddesidir, 
görülmeyen şeylerin kanıtıdır.  

İmana göre Nuh, henüz görülmeyen şeyler hakkında ilahi 
olarak uyarılarak, tanrı korkusuyla hareket etmiş, hane 
halkının kurtarılması için bir gemi hazırlamıştır, bununla 
dünyayı kınamış ve imana göre doğruluğun varisi haline geldi.  

Havari Paul de görülmeyen şeylere atıfta bulundu. 

2 Korintliler 4:18 Biz görülen şeylere değil, görülmeyen 
şeylere bakıyoruz. Çünkü görülen şeyler geçicidir, ancak 
görülmeyen şeyler ebedidir.  

 Şüphe 

Thomas, doğal diyardan doğaüstüne – inançsızlıktan inanca 
– geçmekte zorlandı. Dedi ki: "Görmedikçe, dokunmadıkça 
inanmam."  

Yuhanna 20:24-29 Ama On iki kişiden biri olan Didymus 
denilen Thomas, İsa geldiğinde yanlarında değildi. Bunun 
üzerine diğer havariler ona: "Biz Tanrı'yı gördük" dediler.  

Fakat o onlara dedi ki: "Ben O'nun elinde çivilerin izini 
görmedikçe, parmağımı çivilerin izine sokmadıkça ve elimi 
O'nun yanına koymadıkça, inanmam."  

Ve sekiz gün sonra müritleri tekrar içerideydi ve Thomas da 
onlarlaydı. İsa geldi, kapılar kapalı ve ortada durdu ve dedi ki: 
"Selam size!" Sonra Thomas'a dedi ki: "Parmağına uzan, 
ellerime bak. Elini buraya uzat ve benim tarafıma koy. İnanma, 
inanma."  

Thomas cevap verdi ve O'na dedi ki: "Rabbim ve Rabbim!"  

İsa ona dedi ki: "Thomas, çünkü sen beni gördün, iman ettin. 
Görmeyenler ve henüz iman edenler mübarektir." 

Thomas'ın inanmadan önce görme ve dokunma talebi, bize 
ne yapmamamız gerektiği konusunda bir örnek haline geldi. 
O zamandan beri müjdenin havarisi olmaya ve bir şehit 
olarak ölmeye devam etti, ancak tarih boyunca hala Şüpheci 
Thomas olarak anıldı. 
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İMAN DUASI, ANLAŞMA VE DUA SÖZ 

Etkili olmak için duanın imana dayandırılması gerekir. bu 
yüzden inancın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını incelemek 
için zaman harcadık.  

İman Duası 

Yakup hastaları kurtaracak inanç duası hakkında konuştu. 
Kutsal Kitaplarda bu özel dua türünden sadece bir söz vardır. 
Dikkat ederseniz duaya ihtiyacı olan kişi bunu ister. Ayrıca, 
günahın söz konusu olabileceğine ve affedilmesi gerektiğine 
de dikkat edin. Burada adı geçen büyükler, gelip inançla dua 
edecek olan yerel kilisenin liderleridir.  

Yakup 5:14,15 Aranızda hasta olan var mı? Kilisenin ileri 
gelenlerine seslesin, tanrı adına onu yağ ile kutsayarak onun 
için dua etsinler. İman duası hastaları kurtaracak ve Tanrı 
onu diriltecek. Eğer günah işlediyse affedilecektir. 

İman duası nedir? Bu, Tanrı'nın vaatlerine dayanan ve 
imanla dua edilen bir duadır. Aynı zamanda iki ya da daha 
fazla anlaşmalı olmasına dayanıyor. 

İman duası edildiğinde, Kutsal Ruh'un bir tanığı vardır. Tanrı 
Sözü'nün gerçeği bizim için semptomlardan veya 
koşullardan daha gerçektir. Bu inanç ruhlarımızdan, 
aklımızdan değil. Bu inanç geldiği andan itibaren, Tanrı'nın 
Sözü'nün yerine gelmesine inanıyoruz. 

Sözleşmenin Gücü 

İki veya daha fazla inanan bir anlaşma duasında inançlarını 
birleştirdiğinde güç ve otorite çarpılır. 

Tesniye (yasanın tekrarı) 32:30 Kayaları onları satmadıkça ve 
Rab onları teslim etmediyse, nasıl bir bin kovalayabilir ve iki 
tanesi 10.000'i uçuşa geçirdi? 

Anlaşma Duaları 

Anlaşma duası, İsa'nın iki anlaşma ve Tanrı'ya birlikte 
sorması hakkında öğretmeye dayanır. 

Matta 18:19,20 "Tekrar söylüyorum, eğer ikiniz istedikleri 
herhangi bir şey konusunda yeryüzünde anlaşırsanız, bu 
onlar için cennetteki Babam tarafından yapılacaktır. Çünkü 
benim adıma iki üç kişi bir araya toplanmışsa, ben onların 
ortasındayım."   

Kabul etmek için, durumun ne olduğunu, Tanrı Sözü'nden 
cevabın ne olduğunu bilmeli ve sonra tek bir anlaşmayla 
sormalıyız. Örneğin, "söylenmemiş bir isteği" olan biriyle 
anlaşma duası yapamayız. 

 Dualarımıza Odaklanın 

Belki de bir anlaşma duasına girmenin en büyük 
faydalarından biri, dualarımızı belirli hedeflere 
odaklamamıza neden olmasıdır. İsa'ya: "Bize merhamet et, 
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Ey Rabbimiz, Davud'un oğlu!" diye haykıran kör dilencileri 
hatırlayın.  

İsa ne cevap verdi? "Senin için ne yapmamı istiyorsun?"  

Para mı istediler? İş mi istediler? İyileşmek mi istediler? 
İnanç neredeydi? 

İsteklerimizde spesifik olmalıyız, çünkü bu maksimum 
sonuçlar için inancımızı odaklamamıza yardımcı olur. 

 

 

 Şüphe ve İnançsızlığı Ortadan Kaldırın 

İsa Jarius'un evine geldiğinde, çocuğu diriltmeden önce 
şüphecileri ortadan kaldırdı. 

Markos 5:39-42 O içeri girdiğinde, "Neden bu kargaşayı yapıp 
ağlayan? Çocuk ölmedi, uyuyor."  

Ve küçümsemek için O'na güldüler.  

Fakat hepsini söndürdükten sonra, çocuğun babasını ve 
annesini ve O'nun yanında bulunanları aldı ve çocuğun yattığı 
yere girdi. Sonra çocuğu elinden tuttu ve ona "Talitha, cumi" 
dedi, "Küçük kız, sana söylüyorum, ortaya çık" dedi.  Hemen 
kız ortaya çıktı ve yürüdü, çünkü on iki yaşındaydı. Ve büyük 
bir şaşkınlıkla yenildiler. 

 Birlikte Dua Edin 

Daha önce bazı duaların dua yapılmadığı için kabul 
olmadığını belirtmiştik. Anlaşma duasında dikkatli olmazsak 
bu olur. Bir durum hakkında konuşuyoruz, onun için geçerli 
olan Tanrı Sözü'nden alıntı yapıyoruz ve nasıl dua 
edeceğimiz konusunda hemfikiriz. Şu anda, birbirimizle ve 
Tanrı'nın iradesiyle- bunun yapılacağına inanarak bir inanç 
birliği içinde birlikte sormalıyız.  

Bu, birinin dua edip diğerlerinin de aynı fikirde olduğu 
anlamına gelmez. İkisi de ya da hepsi, dua ettikleri şeyde 
aynı fikirde olmak için dua ediyorlar. Kutsal Kitap'ta, birinin 
dua önderlik etmesinin istenmesinin, diğerlerinin ise 
dinlemesinin veya kabul etmesinin bir örneği yoktur.  

Tanrı'nın Sözüne Dua Etmek 

 Kelime Yaşıyor 

İbraniler kitabının yazarı bize Tanrı'nın Sözü'nün canlı ve 
güçlü olduğunu söyler. 

İbraniler 4:12 (Amp)     Tanrı'nın konuştuğu kelime canlı ve güçle 
doludur - onu aktif, operasyonel, enerji verici ve etkili hale 
getirir; herhangi bir iki kenarlı kılıçtan daha keskindir, yaşam 
(ruh) ve ruhun nefesinin ve eklemlerin ve iliğin bölünen 
çizgisine nüfuz eder, kalbin düşüncelerini ve amacını ortaya 
çıkarır ve inceler, analiz eder ve yargılar. 
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Peygamber Yeremya, Tanrı'nın bunu gerçekleştirmek için 
Sözüne göz kulak olduğunu söylemiştir. 

Yeremya 1:12 (Amp)    Daha    sonra    Rab    bana dedi ki, "İyi 
gördünüz, çünkü ben uyanık ve aktifim, bunu gerçekleştirmek 
için sözüme dikkat ediyorum." 

 Çözümü Dua Edin 

Tanrı'nın Sözü'ne dua etmek, kendimizi soruna dua etmekten 
alıkoymamız gereken en güçlü yollardan biridir. Bunun 
yerine, çözüm için dua ediyoruz.  

Peygamber Yeşaya, Tanrı'nın Sözü çıktığında neler olduğuna 
dair bize büyük bir fikir verdi. 

Yeşaya 55:11 Benim sözüm, benim ağzımdan çıkandır. O, bana 
hükümsüz olarak geri dönmez, fakat o, istediğimi yerine 
getirmeli ve onu gönderdiğim şeyde başarılı olacaktır.  

Tanrı’nın Sözü boş dönmeyecektir. Yapmak için 
gönderildiği şeyi başaracak.  

Belirli bir durumda Kelime-i Ne dua ettiğimizde, Tanrı'nın 
geçerli olan vaatlerini bulmak için zaman almalıyız. Söz 
kitapları bu şekilde kullanmak harika. Tanrı'nın vaatlerini 
yazmak güzeldir, böylece dua ederken onları gözden 
geçirebiliriz. (Tanrı asla gözlerimizi kapatıp dua etmemizi 
söylemedi. Bunu yapmanın tek nedeni, Dikkat dağınıklığını 
önlemektir, böylece Tanrı'ya odaklanabiliriz)  

 Şifa için 

Eğer iyileşmeye ihtiyacımız varsa, Tanrı'ya ne kadar kötü 
hissettiğimizi, doktorların ne dediğini ya da yapılmaması 
gereken şeyleri söylemeye gerek yok. Dualarımız şöyle 
olmalı.  

"Rabbim, sözün İsa'nın günahlarımdan dolayı yaralandığını, 
benim günahlarım yüzünden yaralandığını söylediği için 
sana şükrediyorum. O'nun çizgilerine göre iyileştim. 
Tanrı'ya şükür, Yeremya aracılığıyla bana sağlığımı geri 
getireceğini ve yaralarımı iyileştireceğini söylemiştin. 
Sağlığımda her şeyden önce senin arzun olduğu için teşekkür 
ederim. Teşekkürler Tanrım! İnanıyorum ve şu anda 
iyileşmemin tüm tezahürlerini alıyorum! 

* Yeşaya 53:5, Yeremya 30:17, 3 Yuhanna 2 

 Sevdiklerimiz için 

Belki de Tanrı'ya yakın olmayan sevdiklerimiz vardır. Yine, 
Nerede olduklarını veya ne yaptıklarını Tanrı'ya söylemeye 
gerek yoktur. Onlar için nasıl dua edeceğiz? Kelime-i Dua 
ederek. 

"Baba, sözün sana teşekkür ediyorum, sözünle ilgili gevşek 
değilsin ama bize karşı uzun süredir, herhangi bir şeyin yok 
olması gerektiğini, ama her şeyin tövbe etmesi gerektiğini 
söylüyorsun. Tanrı isteksizsiniz ... yok olursa. Tanrı İsa 
Mesih'e inanırsam kurtarılacağıma ve tüm evime 
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inanacağıma dair bana söz verdiğin için teşekkür ederim. 
Baba, Sözün diyor ki, eğer bir çocuğu gitmesi gerektiği 
şekilde eğitirsek, yaşlandığında, o çocuk buradan ayrılmaz. 
Teşekkür ederim ..." 

* 2 Petrus 3:9, Elçilerin Atasözleri 16:31, Atasözleri 22:6 

 Finans için 

Çek defterinizle birlikte faturalarınızı masanızda bir araya 
getirmeyi düşünebilirsiniz. Ellerini onlara koy ve dua etmeye 
başla. 

"Baba, buradaki her faturayı ve gelen her faturayı 
biliyorsun. Vadelerinin dopdini ve miktarlarını biliyorsun. 
Sana şükrediyorum, Tanrım, eğer bütün tith'leri depoya 
getirirsek, cennetin pencerelerini açacaksın ve o kadar çok 
nimet dökeceksin ki, onları alacak kadar yer kalmayacak. 
Benim hatırım için yiyiciyi azarlayacağınıza dair verdiğiniz 
söze seviniyorum. Ne güzel Tanrı’m, her şeyden önce ruhum 
zenginleşse bile benim zenginleşeceğimi dilediğini 
söylemiştin. Baba Sözün diyor ki, sen benim çobanımsın ve 
bunu istememeliyim. Sana şükrediyorum Tanrım ..." 

* Malachi 3:10,11,3 Yuhanna 2, Mezmur 23:1 

Φ Özet – İnancın Sesi 

Biz bedeniz, ruhuz ve ruhuz. Biz yeniden Ruh'un doğduk. 
Yeniden doğmadan önce Tanrı’nın krallığına inancımız vardı 
ama doğal alemdeydi. Şimdi biz doğaüstü bir inanç içiniz ve 
inancımız doğaüstü. İnancımız Tanrı Sözü'nün söylediklerine 
dayanır, etrafımızda gördüklerimize değil. Artık olumsuz 
benlik imgeleriyle yaşamayacağız. Kendimizi Tanrı'nın bizi 
gördüğü gibi göreceğiz. Artık günah ve yalansızlığın 
hayatımıza şüphe getirmesine izin vermeyeceğim.  

Tanrı vergisi inancımızı kullanacağız. Tanrı'nın Sözü'ne 
inanacağız. Üstesinden gelen inancımız olacak. İman ve 
anlaşma dualarında başkalarıyla aynı fikirde olacağız. 
Tanrı'nın Sözü için dua edeceğiz ve Tanrı'nın bizim için 
yapacağı muhteşem şeyleri yaşayacağız! 
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İNCELEME İÇİN SORULAR 

1. Beden, ruh ve ruhtan oluşan olduğumuza göre, inancımızın ruh alanından mı (zihin, irade ve 
duygulardan) mi yoksa ruhtan mı olduğunu nasıl bileceğiz? 

2. Tanrısal inanç türüne ilişkin kendi kelimelerinizle bir tanım verin. 

3. İman duası ve anlaşma duası ile ne kastetilir? 

4. Endişe duyduğunuz biri için Kelime'ye dua etmenin kısa bir örneğini yazın. 
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DERS SEKİZ 

OTORİTEDE DUA ETMEK 

GİRİŞ 

Birçok dua kabul değil çünkü Tanrı'ya bize söylediği bir şeyi 
yapması için yalvarıyoruz. Âdem ve Havva'nın yapmak için 
yaratıldığı gibi bu dünyada da yaşayıp yöneteceğiz. Duanın 
istemekle sınırlı olduğu, ancak duanın çok önemli bir 
kısmının dinlemek olduğu kavramına sahip olduk. 
Dinlediğimizde, Tanrı bize ne yapacağımızı – ne 
söyleyeceğimizi – neyi emredeceğimizi – varoluşa ne 
konuşacağımızı söyleyecektir. 

Dua istemektir – dinlemektir – itaat etmektir. Bunlar, 
komutana ne yapacağını sorduğumuz, verdiği emirleri 
duyduğumuz ve sonra itaat ettiğimiz askeri yaşamdaki 
unsurlarla aynıdır. 

İkinci Ders'te insanlığın yaratılışını ve Tanrı'nın onlara 
devrettirdikleri otoriteyi inceledik. Bu derste bu yetkiyi dua 
hayatımızda nasıl uygulamaya koyacağımızı öğreneceğiz. 

İnananların bu dünyada hayat değiştiren otoritede hareket 
etmeye başlamaları Tanrı'nın arzusudur. Tamamen O'nun 
kontrolü altında otoriteye geçecek kadın ve erkekleri arıyor. 

Pratik Adımlar 

Bu derste, otorite içinde hareket mek için pratik adımlar 
keşfedeceğiz. Tanrı'nın yetkili dua etmek için kullanabileceği 
insanlar şunlardır: 

 Kendi arzularından boşalan gemiler 

 Bir hizmetkarın mütevazı kalbine sahip olanlar 

Yetkili dualar şöyle olacaktır: 

 Kutsal Ruh'un vahiy armağanları aracılığıyla 
Tanrı'dan haber alasın. 

 Kutsal Ruh tarafından verilen inanç armağanı 
aracılığıyla zorla konuştu 

Zorlayıcı, otoriter, kralca dualar asla "Güzel olmaz mıydı" 
tavrından gelmez. Örneğin, "Kilise pikniği yaptığımız için 
pazar günü yağmur yağmasa güzel olmaz mıydı" diye. Hatta 
bazıları şöyle derdi: "İsa adına, pazar günü havanın güzel 
olmasını emrediyorum." Durmak! Otoriter dualar asla kendi 
arzularımızdan ve iradelerimizden gelemez. Elijah yağmuru 
durdurdu ve o söyleyene kadar tekrar başlamadı, ama 
tamamen Tanrı'nın yönetimi altındaydı. 

1 Krallar 17:1 Gilead sakinlerinden    İlyas  the Tishbite, Ahab'a 
şöyle dedi: "Rabbin yaşam tanrısı olarak, daha önce 
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durduğum gibi, bu yıllarda benim sözüm dışında ne çiy ne de 
yağmur olacak. 

Havari Yakup bu sefer atıfta bulundu. 
Yakup 5:17,18    İlyas bizimki gibi bir doğaya sahip bir adamdı ve 
yağmur yağmaması için içtenlikle dua etti; Ve üç yıl altı ay 
boyunca karaya yağmur yağmadı. Tekrar dua etti, gök 
yağmur yağdırdı ve yeryüzü meyvesini verdi. 

Dikkat ederseniz hem dua hem de beyan vardı. Dua etti ve 
Tanrı’dan haber aldı ve sonra otoriteyle şöyle ilan etti: "Bu 
yıllarda benim sözüm dışında yağmur yağmayacak." 

İSA BİZİM ÖRNEĞİMİZ 

Yaptığımız her şeyde, İsa, Son Âdem, her zaman örneğimiz 
olmalıdır. Yeryüzünde İsa, ilk Adem'in yapmak için 
yaratıldığı her şeyi yaptı. Gerçekten diyebiliriz ki, "Eğer İsa 
yaptıysa, biz de yapabiliriz!" Bunu O'nun adıyla ve Kutsal 
Ruh'un gücüyle yapabiliriz. 

Kutsal Ruh tarafından güçlendirilmiş 

İsa vaftiz edilene ve Kutsal Ruh O'nun üzerine gelene kadar 
mucize yaratmadı. Luka bize diyor ki, 

Luka 4:14-19 Sonra İsa Ruh'un gücüyle döndü , ... Ve O'nun 
adeti olduğu gibi, Şabat günü sinagoga gitti ve okumak için 
ayağa kalktı ...Galilee 

Kitabı açtığında, yazıldığı yeri buldu: "Rab'bin Ruhu Benim 
üzerimedir, çünkü O, beni müjdeyi fakirlere vaaz etmem için 
kutsamıştır. Beni, kırık kalplileri iyileştirmeye, esirlere teslim 
olmayı ve körlere görme yetisini geri kılmayı, ezilenleri 
hürriyetine teslim etmeyi, Rab'bin makbedilen yılını vaaz 
etmeyi gönderdi."  

Biz de Kutsal Ruh'dan güç olmalıyız. 

İnananlara Yetki Verdi 

İsa'nın yeryüzündeki bakanlığı sırasında şeytanlar, hastalık 
ve hastalıklar, insan vücudu, yaratılış, elementler ve hatta 
ölüm üzerinde otoritesi vardı. Bu yetkiyi bize verdi. 

Yuhanna’ ya göre, dedi ki, 
Yuhanna 14:12 "Size diyorum ki, bana inanan, yaptığım işleri 
de yapacaktır; Ve bundan daha büyük işler yapacaktır, çünkü 
ben babama gidiyorum."  

Matthew'e göre, dedi ki, 
Matta 10:8 "Hastaları iyileştirin, cüzzamlıları temizleyin, ölüleri 
diriltin, iblisleri dışarı atın. Özgürce aldınız, özgürce verin."  

Luka’ya göre, dedi ki, 
Luka 10:19 "Bakın, size yılanları ve akrepleri ezme yetkisi 
veriyorum ve düşmanın tüm gücü üzerinde hiçbir şey size 
zarar veremez."  
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İsa, Şeytan'ın Âdem ve Havva'dan aldığı yetkiyi geri aldı ve 
onu takipçilerine – inananlara – bize verdi!  

 Şeytanlar Üzerinde 

İsa'nın iblisler üzerinde otoritesi vardı. 

Matta 8:31,32 Bu yüzden iblisler O'na yalvardılar, "Eğer bizi 
dışarı atarsanız, domuz sürülerine gitmemize izin ver" dediler.  

Ve onlara dedi ki: "Gidin." Dışarı çıktıklarında domuz 
sürülerine girdiler. Ve aniden bütün domuz sürüleri şiddetli bir 
şekilde sarp yerden denize doğru koştular ve suda telef 
oldular.  

İsa şeytanlara baksın diye Tanrı'ya yalvarmadı. "Git" dedi. 

 Hastalık ve Hastalık Üzerine 

Cüzzamlı İsa'ya geldi ve temizlendi. 

Markos 1:40,41 Sonra bir cüzzamlı O'na geldi, O'na yalvardı, 
diz çökerek O'na dedi ki: "Eğer isterseniz, beni temize 
alabilirsiniz."  

İsa, şefkatle hareket etti, elini uzattı ve ona dokundu ve ona 
dedi ki: "Ben razıyım. temizlensin." 

İsa onu iyileştirmek için Tanrı'ya yalvarmadı. "Temizlen" 
dedi. 

 İnsan Vücudunun Üzerinde 

Eli solmuş bir adam İsa'ya yaklaştı.  

Markos 3:3,5b Sonra solmuş eli olan adama "Öne çık." dedi... 
"Elini uzat." Onu uzattı ve eli diğeri gibi bir bütün olarak 
onarıldı.  

Yine İsa'nın Tanrı'dan egemen bir eylemde bu adamı doğal 
olarak iyileştirmesini istediğini görmüyoruz. "Elini uzat" 
dedi. 

 Aşırı Oluşturma 

İsa'nın incir ağacı üzerinde otoritesi vardı, yaratılışın bir 
parçası. 

Matta 21:19 Yolun kenarında bir incir ağacı görünce ona geldi 
ve üzerinde yapraktan başka bir şey bulamadı ve ona dedi ki, 
"Bir daha üzerinde meyve büyümesin." Ve hemen incir ağacı 
kurutıldı.  

 Öğelerin Üzerinde 

İsa rüzgarla ve denizle konuştu ve O'na itaat ettiler. 

Markos 4:37-39 Ve büyük bir rüzgar fırtınası ortaya çıktı ve 
dalgalar tekneye çarptı, böylece zaten dolmaya başladı. Ama 
kıçtaydı, yastıkta uyuyordu. O'nu uyandırdılar ve O'na dediler 
ki: "Hocam, yok olmamız umurunda değil mi?"  
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Sonra ortaya çıktı ve rüzgarı azarladı ve denize: "Selam, 
kıpırdamaya devam edin!" dedi. Rüzgar durdu ve büyük bir 
sakinlik vardı.  

 Ölüm Üzerinden 

İsa, Lazarus'un mezarının önünde durdu ve ölüm üzerinde 
otoriteyi ele geçirdi.  

Yuhanna 11:43b,44 Yüksek sesle ağladı, "Lazarus, ortaya çık!" 
Ölenlerin eli ve ayağı çakıl örtüleriyle bağlanmış, yüzü bir 
bezle sarılmıştı. İsa onlara dedi ki: "Onu serbest bırakın ve 
bırakın gitsin."  

OTORİTENİN SESİ 

Son derste inancın sesini inceledik. Şimdi otoritenin sesini 
düşünmeliyiz. Yukarıdaki örneklerde İsa'nın sözlerinin ne 
kadar kısa olduğunu fark ettiniz mi? 

İsa dedi ki, "Git." "Temizlen." "Elini uzat." "Bir daha asla 
üzerinde meyve büyümesin." "Barış, kıpırdat!" "Lazarus, 
ortaya çık!" 

Yüzbaşı 

Yüzbaşı İsa'ya gelince, "Sadece bir kelime konuş, kulum şifa 
olsun" dedi. 

Matta 8:8-10 Centurion cevap verdi ve şöyle dedi: "Tanrım, 
benim çatımın altına gelmene layık değilim. Ama sadece bir 
kelime söyle, hizmetçim iyileşsin. Çünkü ben de otorite 
altında, altımda askerler olan bir adamım. Ben de buna dedim 
ki, "Git" dedim, o da gitti. Ve bir başkasına: "Gelin" dedi ve o 
geldi. Ve kuluma, 'Şunu yap', o da yapıyor."  

İsa onu duyunca hayret etti ve izleyenlere şöyle dedi: "Size 
diyorum ki, ben böyle büyük bir iman bulamadım. Israel 

Merkez, İsa'daki otoriteyi tanıdı çünkü o da otorite 
altındaydı. Centurion'un örneklerinin kısalığına dikkat edin- 
"Git", "Gel", "Bunu yap."  

Kısa Olun 

Otoritenin sesi kısadır. Açıklama falan yok. Uygun bir 
açıklama yok.  

İsa'nın sözlerini hatırlayın: 
Matta 6:7,8 (Amp)     "Ve dua ettiğinizde ,aynı kelimeleri tekrar 
tekrar tekrarlamayın ve ) Gentiles'in yaptığı gibi ifadeleri 
toplayın, çünkü çok konuşmaları için duyulacaklarını 
düşünürler. Onlar gibi olmayın, çünkü babanız O'na sormadan 
önce neye ihtiyacınız olduğunu bilir." 
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 Kelimeler Az Olsun 

Vaizler ‘de okuruz. 
 
Vaiz 5:2 Ağzınızla acele etmeyin ve kalbiniz Tanrı'ın 
huzurunda aceleyle bir şey söylemesin. Çünkü Tanrı göktedir, 
siz de yeryüzündesiniz. Bu yüzden sözleriniz az olsun.  

 İncil Örnekleri 

 Daniel kısalığıyla klasik bir dua etti. 

Daniel 9:19 "Tanrım, duy! Tanrım, affet! Tanrım, dinle ve 
harekete geç! Kendi iyiliğiniz için ertelemeyin, Tanrı'ım, 
şehriniz ve halkınız sizin adınız ile anılıyor." 

 Musa'nın da çok özlü duaları vardı. 

Sayılar 10:35,36 Yani, gemi ne zaman yola çıksa, Musa şöyle 
dedi: "Ayağa kalk, ey Rab düşmanlarınız dağılsın, sizden 
nefret edenler sizden önce kaçsın."  

Ve dinlendiğinde, dedi ki: "İsraile Geri dön, ey Rab 
,binlercesine."  

 Kısa bir duanın bir başka örneği de İlyas'ın ölümden 
bir çocuk yetiştirmesidir. 

1 Krallar 17:21,22 Ve üç kez kendini çocuğa uzattı ve Rabbe    
bağırdı ve "Ey Rab     Tanrım, dua ediyorum, bu çocuğun ruhu 
ona geri dönsün" dedi. 

Sonra Rab     İlyas'ın sesini duydu; ve çocuğun ruhu ona geri 
döndü ve canlandı. 

İlyas'ın Baal Rahipleriyle Karşılaşması 

Ders 5'te İlyas’ın Baal rahipleriyle karşılaşmasını tartıştık. 
İlyas kesinlikle otoriteyi anlayan bir adamdı. Baal'ın 
rahiplerinin zıplayıp, bağırarak, ağlayarak ve bir gün 
boyunca kendilerini kesmelerini izledikten sonra, hiçbir şey 
olmadığını gördüler. Israel 

İlyas mihrabı ve kurbanlığı hazırladıktan sonra yanına geldi 
ve ... Bağırmadı – sıçramadı – yalvarmadı – kendini kesmedi 
– bir kere altmış dört kısa kelime dua etti. 

1 Krallar 18:36-38 Akşam kurbanının ikramı sırasında, 
peygamber İlyas'ın yanına geldiği ve şöyle dediği ortaya çıktı: 
"RAB     İbrahim, İshak ve İsrail Tanrısı, bugün bilinsin ki sen 
İsrail'de Tanrı'sın, ben de senin hizmetkarınım ve bütün 
bunları senin sözünle yaptım. Beni dinle, ey Rab,beni    dinle, , , , bu    
halk    senin    Rab    Tanrısı    olduğunu ve kalplerini sana geri 
çevirdiğini    bilsin." 

Sonra Rabbin    ateşi düştü ve yanmış kurbanlığı, odunları, 
taşları ve tozu tüketti ve siperdeki suyu yaladı. 
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TANRI KİMLERİ KULLANSIN? 

Alçakgönüllü 

Musa, Firavun'un kızının oğlu olarak yetiştirildi. 
Zenginlikleri ve otoriteyi biliyordu. Sonra çöle kaçtı ve Tanrı 
ona yanan bir çalılıkta göründü. Musa kesinlikle otoriteyle 
yürüdü. Vebaları o getirdi. 'den ayrılmış. Çöldeki kayadan su 
getirdi. Dağda Tanrı'yla konuştu. Tanrı'ya o kadar yakındı ki 
yüzü değişti. Eğer bir kimsenin kendini iyi düşünmesi için 
bir sebep varsa, Musa'nın vardı. Ama Sayılarla okuyoruz.  

Sayılar 12:3 (Şimdi Musa'nın adamı çok alçakgönüllüydü, 
yeryüzündeki tüm erkeklerden daha fazlaydı.) 

Musa çok alçakgönüllü olduğu için, Tanrı onun güçlü 
doğaüstü otoriteyle hareket etmesine izin verebilirdi.  

Hizmetçi 

İsa dedi ki, 
Matta 20:26,27 "Yine de aranızda öyle olmayacaktır; Kim 
aranızda büyük olmak isterse, kulunuz olsun. Kim içinizden 
birinci olmak isterse, o sizin köleniz olsun." 

İsa'nın Taklitçisi 

İsa 'nın – Tanrı'nın Oğlu – çarmıhta korkunç ihanet ve 
çarmıha gerilmeyle karşı karşıya olan İsa' nın – müritin 
ayaklarını yıkadığı son Hamursuz Bayramı'ndan bir parçası 
oldular. İsa, Yahuda'nın O'na ihanet etmek üzere olduğunu 
bilmesine rağmen Yahuda'nın ayaklarını yıkadı. 

İsa kendini zihinsel ve duygusal olarak O'nun imtihanı ve 
ölümü için hazırlıyor olmalı. O akşam neden ayaklarını 
yıkamak için zaman ayırmış?  

Bu soruya bizim için cevap verdi. Bunu onlar için ve elbette 
bizim için de bir örnek olarak yaptı. Havariler birbirlerinin 
hizmetkarı olacaklardı. Biz de birbirimize hizmet edeceğiz. 

Yuhanna 13:3-5,12-15 İsa, Baba'nın her şeyi O'nun eline 
verdiğini, Tanrı'dan geldiğini ve Tanrı'ya gideceğini bilerek, 
akşam yemeğinden yükseldi ve giysilerini bir kenara bıraktı, 
bir havlu aldı ve kendini besledi. Bundan sonra, bir leğene su 
döktü ve havarilerin ayaklarını yıkamaya ve onları, O'nun 
kornaya basıldığı havluyla silmeye başladı.  

Ayaklarını yıkayıp elbiselerini alıp tekrar oturduğunda, O da 
onlara dedi ki: "Size ne yaptığımı biliyor musunuz? Bana 
Öğretmen ve Tanrı diyorsun ve sen de öyle diyorsun, öyleyim.  

Eğer ben, Rabbin ve öğretmenin, ayaklarınızı yıkadıysam, siz 
de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Çünkü ben size bir 
örnek verdim ki, benim size yaptığımı yapın."  
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Kullanılabilir 

İncil'de okuduğumuz zaman kişi ve olayların etrafına bir 
aura veya yanılsama koyma eğilimindeyiz. Biz onları hürmet 
ve huşu ile görüyoruz. Bunu yapmayı bırakmalıyız çünkü bu 
bizi onların yaptıklarını hayal etmekten alıkoyur. Tanrı, 
hayatlarındaki olayları bize örnek olması için İncil'e 
yerleştirdi. Onların büyük zaferlerini ve başarısızlıklarını 
okuduk, böylece onları kendimiz gibi Tanrı'nın gücünde 
faaliyet gösteren insanlar olarak görebiliriz. 

İlyas Tanrı'nın en güçlü adamlarından biriydi, ama havari 
Yakup bizimki gibi bir doğaya sahip bir adam olduğunu 
söylerken çok cesaret verici sözler yazdı.  

Yakup 5:17a İlyas bizimki gibi bir doğaya sahip bir adamdı ve 
yağmur yağmaması için içtenlikle dua etti ... 

Hazırlanan Gemi 

Kendimizi hazırlayabilir ve her iyi iş için hazırlanmış, Üstad 
için yararlı, onur damarları olabiliriz.  

2 Timoteos 2:20,21 Ama harika bir evde sadece altın ve 
gümüş kaplar değil, aynı zamanda ahşap ve kil de var, bazıları 
onur ve bazıları onursuzluk için. Bu nedenle, herhangi biri 
kendini ikincisinden temizlerse, her iyi iş için hazırlanmış, 
Üstad için kutsallaştırılmış ve yararlı bir onur aracı olacaktır.  

İSA ADINA DUA ETME GÜCÜ 

Tüm Adların Üstündeki Ad 

İsa'nın adı her ismin üstündedir. 

Filipililer 2:8-11 Ve bir erkek olarak ortaya çıktı, Kendini 
alçakgönüllü yaptı ve ölüm noktasına, hatta haçın ölümüne 
itaat etti. Bu nedenle Tanrı, O'nu çok yüceltmiş ve O'na her 
ismin üstünde olan ismi vermiştir, İsa'nın adıyla her diz 
eğilmelidir, cennettekilerden, yerdekilerden ve yerin 
altındakilerden ve her dil, İsa Mesih'in Tanrı olduğunu, Baba 
Tanrı'nın yüceliği için itiraf etmelidir.  

Onun Adına Otorite 

İsa'nın havarilere verdiği yetki O'nun adını kullanmaktı. 

Markos 16:15-18 Ve O onlara dedi ki, "Bütün dünyaya git ve 
müjdeyi her yaratığa vaaz et. İnanan ve vaftiz edilen 
kurtulacaktır. İnanmayan kınanacak. Bu ayetler, inananlara: 
"Benim adıma şeytanları meydana getirecekler. Onlar yeni 
dillerle konuşurlar. Yılanları ele alacaklardır. Eğer ölümcül bir 
şey içerlerse, bu onlara hiçbir zarar vermez. Hastalara el 
sürerler ve iyileşirler."  

Onun Adına Sor 

O'nun adına soracağız. 



 

97 

Yuhanna 15:16 "Sen Beni seçmedin, ama ben seni seçtim ve 
seni, gidip meyve vermen ve meyvenin kalması için atadım, 
Baba'ya benim adıma ne sorarsan sor, sana verebilir." 

Yuhanna 14:13,14 "Ve benim adıma ne sorarsanız sorun, 
yapacağım, Baba Oğul'da yüceltilebilir. Benim adıma bir şey 
sorarsanız, yaparım." 

Onun Adına Yapılan Mucize 

İsa Baba'ya döndükten sonra havarilerin yaptığı ilk mucize 
O'nun adınaydı. 

Elçilerin işleri 3:1-8 Şimdi Peter ve Yuhanna dua saatinde, 
dokuzuncu saatte tapınağa birlikte gittiler. Ve annesinin 
rahminden topal bir adam taşındı, her gün Güzel denilen 
tapınağın kapısına koydular, tapınağa girenlerden sadaka 
istemek için; Peter ve Yuhanna'un tapınağa girmek üzere 
olduğunu görünce sadaka istedi.  

Yuhanna'la gözlerini ona dikti, Peter dedi ki, "Bize bak." Bu 
yüzden onlardan bir şey almayı umarak onlara dikkatini verdi.  

Sonra Peter dedi ki, "Gümüş ve altın yok, ama elimdekiler size 
veriyorum: Nasıralı İsa mesih adına, ayağa kalkın ve yürüyün." 
Onu sağ elinden tuttu ve kaldırdı ve hemen ayakları ve ayak 
bileği kemikleri güç aldı. Bu yüzden, zıplayarak, ayağa kalktı, 
yürüdü ve onlarla birlikte tapınağa girdi - yürüdü, sıçradı ve 
Tanrı'yı övdü.  

Peter'ın konuştuğu otoriteye dikkat edin, "İsa adına, ayağa 
kalkın ve yürüyün." Tanrı'dan adamı iyileştirmesini istemedi. 

Her Şeyi Onun Adına Yap 

Yaptığımız her şeyi İsa adına yapacağız. 

Koloseliler 3:17 Ve kelime veya amel olarak ne yaparsanız 
yapın, hepsini Tanrı İsa adına yapın, O aracılığıyla Baba 
Tanrı'ya şükredebilirsiniz.   

SAVAŞ DUALARI  

İsa sadece Baba'nın yaptığını gördüğünü yaptığını söyledi. 

Yuhanna 5:19 Sonra İsa cevap verdi ve onlara şöyle dedi: 
"Size kesinlikle söylüyorum, Oğul Kendisi hakkında hiçbir şey 
yapamaz, ama O'nun Baba'nın yaptığını gördüğü şey; O ne 
yaparsa yapsın, Oğul da öyle yapar. " 

Tanrı'nın bizim için sahip olduğu ve dünyanın umutsuzca 
ihtiyaç duyduğu güçlü otoritede çalışmak için, sadece 
Baba'nın ne derse onu yapmalıyız. Kendi arzularımızı bir 
kenara bırakmalıyız. O'nun iradesine sahip çıkmamızı 
engelleyecek her şeyi bir kenara bırakmalıyız.  

İsa'nın yaptığı gibi Kutsal Ruh'un gücüyle operasyon 
yapacağız. O'nun edepinin ne olduğunu öğrenene kadar 
ruhen dua edeceğiz.  
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İnançta, Tanrı'nın iradesini varoluşa seslendirerek inancın 
sesi olacağız.  

Üç Uyarı 

Hatırlamamız gereken üç uyarı var.  

 Tanrı bize asla O'nun yazılı sözüne aykırı bir şey 
konuşmamızı veya yapmamızı söylemeyecektir.  

Söz Tanrı'dır ve Tanrı asla kendisiyle çelişemez. 

Yuhanna 1:1 Başlangıçta Kelime idi ve Kelime Tanrı ileydi ve 
Kelime Tanrı'ydı. 

 Tanrı bize asla kendi şanımız ya da kazancımız için 
konuşmamızı ya da bir şeyler yapmamızı söylemez. 

Şeytan'ın İsa'ya getirdiği ayartmalardan biri sadece buydu. 
İsa tek bir hareketle Tanrı'nın Oğlu olduğunu 
kanıtlayabilirdi. Haçtan kaçınıp bu dünyanın hükümdarlığını 
hiçbir fedakârlık olmadan ele alabilirdi. 

Matta 4:5,6 Sonra şeytan O'nu kutsal şehre götürdü, tapınağın 
zirvesine koydu ve O'na dedi ki: "Eğer Tanrı'nın Oğlu iseniz, 
kendinizi aşağı atın. "Meleklerine sizin hakkınızda yük 
verecektir" ve "Onların ellerinde sizi taşıyacaklar, ayağınızı bir 
taşa dayamamanız için" yazılır. 

 Tanrı bize asla başka bir kişi üzerinde otoriteyi ele 
almamızı söylemez, özgür iradesine aykırı 
davranmamızı.  

Tanrı, zaman zaman, başka bir insanı kontrol eden iblisler 
üzerinde otoriteyi ele almamıza izin verecektir.  

Kapılar Galip Gelmeyecek  

Şeytani güçlerle savaştayız. İsa ilk kez "kilise" kelimesinden 
bahsettiğinde, Hades'in kapılarının ona üstün gelmeyeceğini 
söyledi. Bu kapılar cehennemin hükümetlerini temsil ediyor. 
İsa, şeytani güçlerin O'nun kilisesine karşı galip 
gelmeyeceğini söyledi. 

Matta 16:18 "Ayrıca size peter olduğunuzu söylüyorum ve bu 
kayanın üzerinde kilisemi inşa edeceğim ve Hades'in kapıları 
buna karşı galip gelmeyecek."  

Bağlama ve Yiyime 

İsa bize bağlanma ve gevşeme gücü verdi. 

Matta 16:19 "Ve size cennet krallığının anahtarlarını 
vereceğim ve yeryüzünde bağladıklarınız cennete 
bağlanacak ve yeryüzünde ne gevşediyseniz cennette 
gevşeyecek."  

Bağlamak, Şeytan'ı veya şeytan hükümdarı, Tanrı'nın bizi 
ruhsal savaşa sürüklediği belirli bir durum üzerinde 
sınırlamak anlamına gelir. Güçlü adamı bağlayacağız. 
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Matta 12:28,29 "Ama Tanrı'nın Ruhu tarafından şeytanları 
dışarı atarsam, kesinlikle Tanrının krallığı üzerinize geldi. 
Yoksa güçlü bir adamın evine girip mallarını nasıl 
yağmalayabilir, tabii önce güçlü adamı bağlamadıkça? Sonra 
da evini yağmalayacak." 

İsa bize bağlama ve yiyime örneği verdi. 

Luka 13:11,12,16 Ve bakın, 18 yıllık bir revir ruhuna sahip bir 
kadın vardı, eğilmiş ve hiçbir şekilde kendini yetiştirememişti. 
Fakat İsa onu görünce onu O'na çağırdı ve ona: "Kadın, sen 
revirinden kurtuldun" dedi. 

"Öyleyse bu kadın, şeytanın on sekiz yıl boyunca bağladığı 
İbrahim'in kızı olarak, Şabat günü bu bağdan silinmesin mi?"  

İnananlar olarak, yaşadığımız ve Tanrı tarafından 
gönderildiğimiz otorite alemleri bize verilmiştir. Bu 
diyarlarda ya bağlanma ya da gevşeme yetkimiz vardır. 
Güçlü yetkili dualarla, Tanrı'nın yeryüzünde çalışma gücünü 
ve yeteneğini serbest bırakabiliriz. 

Beyliklere Karşı Güreş 

Savaşımızın diğer insanlara karşı olmadığını her zaman 
hatırlamalıyız. Cehennemin güçleriyle bo dalıyoruz. 

Efesliler 6:12 Çünkü biz ete ve kana karşı değil, beyliklere 
karşı, güçlere karşı, bu çağın karanlığının yöneticilerine karşı, 
cennet mekanlarda kötülüğün manevi ev sahiplerine karşı 
güreşiriz.  

Kaleleri Aşağı Çekme 

Savaşımızın silahları İsa'nın adı, İsa'nın kanı ve Tanrı 
Sözü'nün adıdır. Bunlar ruhun silahları ve çok güçlüler. 

2 Korintliler 10:4,5 Savaşımızın silahları için, kaleleri yıktığı, 
argümanları ve Tanrı'nın bilgisine karşı kendini yücelten her 
yüksek şeyi ortaya çıkardığı ve mesihin itaatine esaret 
altındaki her düşünceyi getirdiği için Tanrı'da carnal değil, 
kudretli. 

 

Krallığı Zorla Almak 

Dualarımızda, zorla ilerlemek için. Cesaret ve otoriteyle 
şunu söylemek istiyoruz: "Krallığın gelsin! Senin işin bitmiş 
olacak! Gökte olduğu gibi yeryüzünde de." Bunlar, cennetin 
krallığını ve O'nun İradesini yeryüzüne getiren kralca 
dualardır. Tanrının Krallığını zorla ele geçirmek zorunda 
olan şiddet yanlısı biziz. 

Matta 11:12 "Vaftizci Yahya'nın günlerinden bugüne kadar 
cennetin krallığı şiddete maruz kalıyor ve şiddet uygulayanlar 
bunu zorla alıyor." 

İsa Bekliyor 

Davut’un kehanette olduğu Mezmurlar ‘da, 
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Mezmurlar 110:1 Rab,     Rabbime dedi ki: "Düşmanlarınızı ayak 
tabureniz yapana kadar sağ elim yanıma oturun." 

Matthew, Markos ve Luka İsa'yı Davud’un bu sözlerinden 
alıntı yaparak kaydetmişler. 

Luka 20:42,43 "Şimdi Davut'un kendisi Mezmurlar Kitabı'nda 
şöyle dedi: "Tanrı, düşmanlarınızı ayak tabureniz yapana 
kadar sağ elime oturun." '  

Kutsal Ruh Pentecost Günü'nde geldikten sonra, Peter ilk 
vaazını verdi ve kiliseye 3.000 ruh eklendi. Bu vaazda Peter, 
Davut’tan de alıntı yaptı (Elçilerin işleri 2:34,35). 

İbraniler kitabının yazarı, Davut’un bu kehanetini alıntıladı. 

İbraniler 10:12 Fakat bu Adam, sonsuza dek günahlar için bir 
kurban verdikten sonra, Tanrı'nın sağ eline oturdu, o 
zamandan itibaren düşmanları O'nun ayak taburesi haline 
gelene kadar bekledi.  

Altı kez dikkatimizi bu gerçeğe çektiriyor. Neden? 

İsa'nın cennette bizim için araya geldiğini biliyoruz, ama 
O'nun bir şeyler yapmamızı beklediğini de anlıyor muyuz? 
Düşmanlarının O'nun ayak taburesi haline getirileceğini 
bekliyor – O'nun ayaklarının altına konulacak! 

Φ Özet – Otoritede Dua Etmek 

Çarmıhta, İsa yüksek bir sesle ağladı, "Bitti!" İsa insanlığın günahının cezasını 
ödedi. İsa, kanının dökülmesiyle bizi kanunun lanetinden kurtarmıştır. İsa 

otoritemizi geri aldı. 

Şimdi, İsa düşmanlarını ayak taburesi yapmak için bizi bekliyor! Bize adını verdi. 
Bize Kutsal Ruh'un gücünü verdi. Bize yetki verdi. Şimdi, bu bize bağlı! Dua arak, 

Tanrı’nın krallığını zorla yeryüzüne getirmeliyiz. 

 

İNCELEME İÇİN SORULAR 

1. Matta 8:8'de, neden merkez İsa'ya hizmetçisini iyileştirmek için evine gelmesine gerek 
olmadığını, bir kelime konuşabileceğini ve onu iyileştirebileceğini söyledi? Bugün bu bizim 
için nasıl bir örnek? 

2. Ne tür dualar, "Git" "Gel!" "Ortaya çık ve iyileş." 

3. Tanrı'nın sizi yetkili bir dua etmek için serbest bırakıp bırakmadiğini nasıl anlarsınız? 
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DERS DOKUZ 

TANRI'NIN KALP ÇIĞLIĞI 

GİRİŞ 

İncil boyunca, Tanrı'nın kalp çığlığı, O'nun halkını şefaat 
etmeye çağırdığı gibi ortaya çıktı. Hezekiel ‘in sözleriyle, 
Tanrı'nın bir adamın şefaat etmesini ve O'nun kimseyi nasıl 
bulamadığını yazdığı gibi bulunur. 

Hezekiel 22:30 "Ben de onlardan bir adam aradım ki, onlardan 
duvar örecek ve toprak adına önümde duracak bir adam 
aradım ki onu helak etmeyeyim. Ama kimseyi bulamadım." 

Tarihler’ de Tanrı'nın halkının şefaat etmesi için kalp 
çığlığını okuruz. Eğer kendilerini alçakgönüllü yapar, 
kötülüklerinden dönüp dua ederlerse, O'nun topraklarını 
iyileştirebileceğini söyledi. 

2 Tarihler 7:14 "Eğer benim adımla anılan halkım kendilerini 
alçakgönüllü kılar, dua eder ve yüzümü ararsa ve kötü 
yollarından dönerse, cennetten haber alır, günahlarını 
bağışlar ve topraklarını iyileştiririm." 

İsa havarilere hasadın büyük olduğunu ama işçilerin az 
olduğunu söyledi. Ne yapacaklardı ki? Dua etmek! 

Luka 10:2 Sonra onlara dedi ki: "Hasat gerçekten çok büyük, 
fakat işçiler azdır. Bu yüzden hasatın Rabbine dua et ki O'nun 
hasadına işçi göndersin." 

Kutsal Kitap'ta şefaatle ilgili diğer tüm dua türlerinden daha 
fazla ayet vardır. Otorite duaları genellikle şefaat yoluyla 
bize gelen doğaüstü bilgiye dayanır. 

Eyüp kitabından başlayarak duanın ilk örnekleri şefaatçilik 
örnekleridir. Patrikler aileleri için araya katıldılar. Ülkenin 
tanrısal liderleri, ülkelerine ve insanlarına müdahale ettiler. 
Rahipler araya katıldı. İsa araya iştir. Havariler araya katıldı. 
İsa'nın bedeninde ailelerimize, hükümet liderlerimize ve 
liderlerimize müdahale eden Mesih benzeri erkek ve kadın 
çizgisini devam ettireceğiz.  

Şefaat tanımı 

Şefaat, başka bir kişi adına Tanrı’nın huzuruna çıkmak 
demektir. Gerçek şefaat, var olmamızın derinliklerinden 
gelir. Tanrı ile o kadar yakın bir kişisel ilişkiye sahip 
olmaktan gelir ki, O'nun endişelerini, arzularını hissedebiliriz 
ve sonra, O'nun önderlik ettiği gibi, O'nun gücünü 
başkalarının hayatına salabiliriz. 

Şefaat insanlar için yapılır ve her inananın rahiplik işlevidir. 

Wilson Mamboleo şöyle yazmış: "Şefaatçiler Tanrı ile şefaat 
isteyen kişi veya grup arasında dururlar. Kendi ihtiyaçlarını 
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unuturlar ve kendilerini dua ettikleri bireyin veya grubun 
refahı ile özdeşleştirilirler. Sanki kendi acılarıymış gibi 
başkalarının acılarını hissediyorlar. Başkalarının ihtiyaçları 
için dua etmeyi bir zevk olarak buluyorlar. Şefaatçilerin 
kalplerinde başkaları için dua ederken çok fazla sevinç 
vardır. Kalpleri içe manevi güç alır. Tanrı onlardan razıdır. 
Şefaatçiler, Tanrı'nın sırlarını ve bir aile, kilise ve ulus için 
planlarını ortaya atabileceği kadın ve erkektir." 

Tanrı ile BuluşmadanAlındı – Duanın En Derin Anlamı. Dua ve Kelime 
Yayınları tarafından yayınlandı, NairobiKenyaAfrica 

Şefaatin Pratik Adımları 

Araya girerken altı temel adım vardır, hatırlamak iyidir. 

 Açık olun, amaçsızca dua etmeyin. 

 Tanrı'nın ihtİyaca uygun vaatlerini bulun ve 
dualarınızı bunlara dayandırın. Bu, dualarınızı Tanrı'nın 
lütfuna uygun tutacaktır. 

 Kutsal Ruh'un sizin aracılığınıza dua etmesine izin 
verin. 

 Dualarınızı bir insanın iyiliği üzerine temeller. 
Kendilerine aitleri yok. Doğruluk, bir inanlının 
Mesih'teki konumuna dayanır. Her zaman Tanrı'nın 
lütfu ve merhameti temelinde şefaat edin. 

 İnsanları dua kendirken kontrol etmeye çalışmayın 
veya onlar için karar verme. Tanrı onların özgür 
iradelerini asla bozmaz. 

 Israrcı olun – pes etmeyin! 

Şeytanın Stratejisi 

Şeytanın, Tanrı’nın önderliğinde şefaat eden her mümine bir 
saldırı planı vardır. Tanrı'nın indirdiğini çarpıtmaya ve 
şefaatçiye Tanrı'nın yolları hakkında liderlere talimat vermek 
olduğunu hissettirmeye çalışır. Şefaatleyiciyi bir liderlik 
pozisyonunu ve hatta kontrolü gasp etmesi için kandırmaya 
çalışacaktır.  

Bir şefaatçı, yargılayıcı bir tutuma ve kınayan veya kontrol 
eden bir ruha karşı sürekli tetikte olmalıdır.  

KUTSAL KITAP ŞEFAAT ÖRNEKLERİ 

Nasıl şefaat edilir öğrenmenin en iyi yollarından biri İncil 
örneklerini incelemektir. 

İsa Bizim İçin Şefaat ediyor 

İsa her zaman en iyi örneğimizdir. 
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 BaşRahibimiz 

Eski Ahit rahipleri şefaatçının resmiydi. İnsanlarla Tanrı 
arasında durdular, insanların günahları için fedakârlık 
yaptılar. İsa bizim BaşRahibimizdir ve O yaşamaya ve şefaat 
etmeye devam ederken başkaları için dua etme örneğimizdir. 

İbraniler 7:25 Bu yüzden O, Tanrı'a O'nun vasıtasıyla gelenleri 
de kurtaRabilir, çünkü O onlara şefaat etmek için yaşar. 

 Avukatımız veya Şefaatcimiz 

Sözlük, bir avukatın konuşan, yalvaran veya lehine tartışan 
kişi olduğunu söyler; başkası adına yalvaran, bir destekçi 
veya defans oyuncusu. İsa bizim için daha fazlası. 

1 Yuhanna 2:1 Küçük çocuklarım, size yazdığım bu şeyler 
günah işlemeyebilirsiniz. Ve eğer biri günah işlerse, Baba'nın 
savunucusu var, İsa Mesih erdemli.  

 Tanrı'nın Kalp Çığlığını İfade Etti 

İsa aracılığıyla bize Tanrı'nın kalp çığlığını gösteren iki 
örneğimiz var. İlki İsa'nın insanları için ağlamasıydı.  

Luka 13:34 "Ey, peygamberleri öldüren ve kendisine 
gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Ne sıklıkla çocuklarınızı bir 
araya toplamak istedim, bir tavuk onun kanatları altında 
yavrularını toplarken, ama siz istekli değildiniz!" 

İsa'nın, büyük aşkında bile onları kontrol etmediğine dikkat 
edin. Dedi ki: "Ama siz istekli değildiniz." 

İkinci büyük örnek İsa'nın çarmıha gerildikçe oldu. 

Luka 23:33a,34a Ve Calvary denilen yere geldiklerinde, orada 
O'nu çarmıha gerdiler ... İsa dedi ki: "Ey babamız, onları affet, 
çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar." 

Eğer birinin kınamaya hakkı varsa, İsa'nın da vardı. 
Kavimler peygamberleri öldürmüş ve elçileri taşlamışlardı, 
fakat İsa'nın tek arzusu onları O'nun korumasının kanatları 
altında tutmaktı. O'nu çarmıha gerdikleri zaman bile, O'nun 
duası: "Babacığım, onları affet" idi.  

Araya girdiğimizde Şeytan'ın haline bürünmememiz 
önemlidir. Tanrı bize neyin yanlış olduğunu ne kadar 
gösterirse göstersin, yargılamamalı veya kınamamalı, bunun 
yerine bu bilgiyi şefaat için kullanmalıyız. 

Aralanan İş 

Eyüp İncil'deki en eski kitap olarak kabul edilir ve Eyüp bir 
şefaatçiydi. 

Eyüp’ün üzerine felaketler düştüğünde, arkadaşları geldi, 
ama onun kötülüğünü düşündüler, onu eleştirdiler ve neden 
böyle korkunç şeylerin olabileceğini kendi zihinlerinde 
anlamaya çalıştılar. Endişeden geldiler, ama kınamaya 
devam ettiler.  
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Sınama zamanı bitince, Tanrı onlara yanmış bir adak 
sunmalarını, sonra da kendilerini alçakgönüllü yapmalarını 
ve eleştirdikleri sınayana gidip onlara şefaat etmesini istedi. 

Eyüp 42:8-10 "Şimdi, kendiniz için yedi boğa ve yedi koç alın, 
hizmetkarım Eyüp'e gidin ve kendinize yanmış bir adak teklif 
edin; Ve hizmetkarım Eyüp senin için dua edecek. Çünkü ben 
onu kabul edeceğim, sizinle sizin aptallığınıza göre 
muhakedeceğim; Çünkü sen, kulum Eyüp'ün yaptığı gibi 
benden doğru olanı söylemedin."  

Temanite Eliphaz ve Şuhite Bildad ve Naamathite Zophar gitti 
ve Rabbin    emrettiği    gibi yaptı; Rab    için Eyüp'ü kabul etmişti. 

Ve Rab,     arkadaşları için dua ederken Eyüp'un kayıplarını geri 
verdi. Gerçekten de Rab, Eyüp'a     öncekinden iki kat daha fazla 
verdi. 

 Örneğimiz 

Eyüp, şefaat edenin harika bir örneğidir. Ailesi için araya 
katıldı. Zor zamanlar geldiğinde ve Tanrı'nın işleyişini 
anlayamadığında, hala dayandı. Bu süre zarfında şöyle 
yazmış: 

Eyüp 13:15 Beni öldürse de, yine de O'na güveneceğim. Öyle 
bile olsa, O'nun huzurunda kendi yöntemlerimi savunacağım. 

Arkadaşları ona hayatının en kötü zamanında kötü 
davranmalarına rağmen, onları affetti ve onlar için araya 
geldi. Sonra Tanrı, kaybettiği her şeyi iki katına kavuşturdu. 

Eyüp arkadaşlarını affetmedi ki büyük nimetler alabilsin. 
Ancak, Söz, Tanrı'nın arkadaşları için dua ederken 
kayıplarını geri verdiğini söyler. Bize zulmedenleri 
bağışlayıp onlara şefaat ettiğimizde bize büyük nimetler 
gelir. 

İbrahim Şefaat Etti 

Tanrı Sodom ve Gomorrah yok etmeye karar verdiğinde ve 
İbrahim'e ilk geldiğinde. 

Yaratılış 18:17,18 Ve Rab     dedi ki: "İbrahim büyük ve kudretli 
bir ümmet olacağına ve yeryüzündeki bütün milletlerin onun 
içinde kutsanacağına göre, yaptığım şeyi İbrahim'den 
saklayayım mı?" 

Sonra Tanrı kendi sorusuna cevap verdi. 

Yaratılış 18:19-21 "Onu tanıdığım için, çocuklarına ve ondan 
sonraki hanesine komuta edebilmesi için, Rabbin yolunu    
tutmaları, doğruluk ve adalet yapmaları, Rabbin     İbrahim'e 
O'nun kendisiyle konuştuklarını getirebilmesi." 

Ve Rab     dedi ki: "Sodom ve Gomorrah'a karşı yapılan taşkınlık 
büyük olduğu için ve günahları çok acı olduğu için, şimdi 
aşağı ineceğim ve bana gelen isyana göre bunu yapıp 
yapmadıklarına bakacağım. Eğer olmazsa, ben bilirim." 
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İbrahim araya girdi: "Rabbim şehri elli Salih için – kırk beş 
için – kırk için – otuz için – yirmi için – on kişi için bağışlar 
mısın?"  

Ve Tanrı kabul etti, "10'un hatırına onu yok etmeyeceğim." 

Şehirleri yok etmeden önce Tanrı neden İbrahim'le konuştu? 
Aslında, Tanrı, Tanrı vergisi otoritesinde faaliyet gösteren 
bir adamın şehirlerin hayatta kalması için ulaşılması gereken 
standardı belirlemesine izin verdi- sadece on erdemli insan. 

İbrahim'in şefaatinin önemini meleğin sözleriyle görüyoruz. 

Yaratılış 19:22a "Acele edin, oradan kaçın. Çünkü sen oraya 
varana kadar hiçbir şey yapamam." 

 Örneğimiz 

İbrahim'den yıllar önce ve ayrılmış. Kavm, İbrahim'in 
kavmiyle savaşmıştı.  Kendisine bir seçenek verilmişti ve 
kendisi için en iyisini almıştı. Sonra Lut günah şehirlerinde 
yaşamayı seçmişti. Olacak olan kendi hatasıydı. Kararlarının 
sonucuydu. İbrahim bunu mu düşündü, yoksa iki şehirdeki 
Lut ve diğer insanlara mı şefaat etti? 

Musa Araya Girdi 

İsrail halkı büyük bir günah işlediğinde Musa, Tanrı’nın 
yanında dağdaydı. Altın bir buzağı yaptılar, düştüler ve ona 
tanrıları gibi taptılar. 

Mısırdan çıkış 32:7-10 Ve Rab     Musa'ya dedi ki, "Git, aşağı in! 
İçinden çıkardığınız kavminin kendilerini bozmuşlardır. 
Kendilerine emrettiğim yoldan çabucak çekildiler. Onlar 
kendilerini küflenmiş bir buzağı haline getirdiler, ona taptılar 
ve ona kurban ettiler ve dediler ki: "İşte bu, sizi oradan 
çıkaran sizin tanrınız İsrail'dir." Ey İsrail, seni Mısır diyarından 
çıkaran senin ilahın budur!'" Ve Rab Musa'ya dedi: Bu kavmı 
gördüm, ve hakikaten o dik başlı bir kavmdır!  

“Dikkat ederseniz, Dikkat ederseniz, Dikkat ederseniz, Dikkat ederseniz, TanrTanrTanrTanrıııı    onlara artonlara artonlara artonlara artık kavmini demiyor.ık kavmini demiyor.ık kavmini demiyor.ık kavmini demiyor.    

"Şimdi, bırakın Beni, gazabım onlara karşı sıcak yansın ve ben 
onları tüketeyim. Ve seni büyük bir ümmet yapacağım."  

"Beni yalnız bırak Musa, onları yok edeyim!" Tanrı neden 
"Beni rahat bırakın" dedi? 

Tanrı’nın ebedi gayesinde, O, insanları O'nun suretinde 
yaratmış ve onlara yeryüzünü ve ondaki her şeyi hakimiyet 
vermişti. Musa, Tanrı’nın insanları yok etmesini engelledi. 
Musa bir şefaatci olarak, Tanrı vergisi otoritesini kullanarak, 
insanlar için dua etmeye gelince "Tanrı'yı yalnız bırakmaz". 
Israel 

 Musa'nın Kalp Çığlığı 

 "Beni Kitabından Çıkar" 
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Tanrı dedi ki. Musa'nın şu andaki ıstırabı, çoğumuzun 
anlama yeteneğinin ötesindedir. Kalp ağlaması neydi? 
"Tanrım, eğer onları affedemiyorsan adımı kitabından çıkar."  

Mısırdan çıkış 32:32 'Yine de şimdi, günahlarını bağışlarsanız 
– ama değilse, dua ediyorum, beni yazdığınız kitabınızdan 
atın." 

Tanrı, İsrail halkının yaşamasına izin verdi, sonra da dedi ki: 
"Ben sizin aranıza çıkmam."Israel 

Mısırdan Çıkış 33:2a,3b "Ve senden önce Meleğimi 
göndereceğim ... Çünkü ben sizin aranıza çıkmam, sizi yolda 
tüketmem, çünkü ben katı boyunlu bir kavimsiniz."  

  "Bizi burada bırakın!" 

Tanrı, Musa'ya varlığının artık onlarla gitmeyeceğini 
söylediğinde, Musa'nın yürek feryadı: "O zaman bizi burada 
bırak!" oldu. Musa, Tanrı’nın huzuru olmadan devam 
etmezdi.  

Mısırdan Çıkış 33:15 Sonra O'na dedi ki: "Eğer sizin varlığınız 
bizimle gitmezse, bizi buradan çıkarmayın." 

 Örneğimiz 

Musa bizim için ne büyük bir şefaat örneğidir! İsrail Halkı 
onun liderliğiyle savaşmıştı. Her fırsatta şikâyet etmişlerdi. 
Onu öldürmekle bile tehdit etmişlerdi. Tanrı onları yok 
edeceğini söyledi! Musa'nın soyundan, Tanrı yeni bir ümmet 
çıkarırdı. Bu, Musa'nın yavrularını Tanrı’nın seçilmiş halkı 
yapar. Onun çocukları ve onların çocukları. Günahkâr 
insanların yok edilmesi, Tanrı'dan haber alma ve liderlik 
etme yeteneğini doğrular. Bu her durumda haklı olduğunu 
kanıtlayacaktı.  

Musa bütün bunları kabul etmek yerine insanlara şefaat etti 
ve şefaatçisi yüzünden Tanrı insanların yaşamasına izin 
verdi. 

Hezekiel ‘in İddianamesi 

Hezekiel zamanında, Tanrı bir adamın şefaat etmesini istedi 
– boşlukta durmasını – ama kimse yoktu. Hezekiel 
aracılığıyla, Tanrı ulusa karşı korkunç bir iddianame söyledi, 
bu bizim günümüz ve zamanımız için o kadar doğru ki, 
hepsini buraya dahil ettik. 

Hezekiel 22:23-31 Ve Rabbin    sözü bana geldi, dedi ki, 
"İnsanoğlu, ona de ki: "Sen, öfke gününde temizlenmemiş ve 
yağmur yağmamış bir topraksın." 

 Peygamberlerin Komplosu 

"Peygamberlerinin onun ortasındaki komplosu, avını 
parçalayan kükreyen bir aslan gibidir; Onlar insanları 
yutmuşlardır. Onlar hazine ve değerli şeyler aldılar. Onun 
arasını pek çok kişi dul bıraktılar.  
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 Rahipler Hukuku İhlal Etti, Kutsal Şeyleri Küfür Etti, Kutsal ve Kutsal OlmayanLarı 
Öğretmedi 

"Rahipleri benim yasamı çiğnedi ve kutsal şeylerime küfür etti; 
Onlar, kutsal ve kutsal olmayanı ayırt etmediler, temiz 
olmayanla temiz arasındaki farkı da bilemediler. Gözlerini 
Şabatlarımdan gizlediler ki, ben de onlardan kendime küfür 
edeyim.  

 Kurtlar Gibi Siyasi Liderler 

"Onun ortasındaki prensleri avını yırtan kurtlar gibidir, kan 
dökmek, insanları yok etmek ve dürüst olmayan kazanç elde 
etmek için.  

 Yanlış İmgelemler Gören Peygamberler, Kehanet Kullanarak 

"Peygamberleri onları, Rab    konuşmamışken, , , , sahte    imgelemler 
görerek ve onlar için yalanları bölerek, 'Tanrı böyle diyor' 
diyerek onları havan topuyla sıvadı. 

 Kötü insanlar 

"Yeryüzündeki insanlar zulümler kullandılar, soygunda 
bulundular, yoksullara ve yoksullara kötü davrandılar; 
Yabancıya zulmederek zulmedip ağırlıyorlar.  

 Tanrı Bir adam aradı 

"Ben de onlardan bir adam aradım ki, bir duvar örsün ve 
yeryüzünde benim huzurumda dursun ki onu helak 
etmeyeyim. Ama kimseyi bulamadım. Ben de onlara öfkemi 
döktüm. Ben onları gazabımın ateşiyle tüketdim. Ben onların 
yaptıklarına kendi başlarına ceza verdim," diyor Yüce Tanrı.  

İbrahim Sodom ve Gomorrah şehirlere müdahale etti ve. 
Musa, İsrail oğulları için araya girdi. Ama Hezekiel 
zamanında, Tanrı şefaat yapacak tek bir adam aradı – toprağı 
için boşlukta durmak için – ama kimse yoktu. Tanrı hala 
şefaatçi arıyor – insanların sevdikleri, kiliseleri, 
peygamberleri ve rahipleri ve siyasi varlıkları için boşlukta 
durmaları için. Israel 

 

ŞEFAAT – AYRICALIĞIMIZ VE SORUMLULUĞUMUZ 

Ruhani Liderler İçin 

Müjde bakanları için dua etmeliyiz. Şeytan bir lider 
düştüğünde bu kadar çok tırnağında zarar verebildiğinden, 
savaş onlara karşı daha güçlüdür. Ruhani liderlerimiz için 
düzenli olarak dua etmeliyiz. 

 Bakana Cesurca 

Paul inananlardan cesurca konuşması için dua etmelerini 
istedi. Liderlerimiz için dua etmeliyiz. 
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Efesliler 6:19 Ve benim için, bu söylem bana verilebilir, 
müjdenin gizemini bilmek için ağzımı cesurca açabilirim ... 

 Açık Kapılar İçin 

Kolosse'deki inananlardan açık kapılar olması için dua 
etmelerini istedi. Bugün hala dua edebiliriz. 

Koloseliler 4:3a Bu arada bizim için de dua ediyor, Tanrı bize 
kelime için bir kapı açacaktı, mesihin gizemini konuşmak için 
... 

 Bu Kelime Yüceltilecek Kötü Adamlardan Kurtuluş 

Cenabı Tanrı’dan, Rabbin sözünün kendilerinde serbest bir 
seyir edinip onlar vasıtayla yüceltilmesi ve mantıksız ve kötü 
insanlardan teslim edilmesi için dua etmelerini istedi. Bu da 
ruhani liderlerimiz için dua etmenin başka bir yolu. 

2 Selanikliler 3:1,2a Son olarak, kardeşlerim, bizim için dua 
edin, Tanrı'nın sözünün ücretsiz bir rotaya sahip olması ve 
yüceltilmesi, tıpkı sizinle olduğu gibi, mantıksız ve kötü 
adamlardan teslim edilelim ... 

 Onurlu Yaşamak İçin 

İbraniler kitabının yazarı, iyi bir vicdanla onurlu bir şekilde 
yaşamaları için dua etmelerini istedi. Bugün hala duamız bu 
olmalı. 

İbraniler 13:18 Bizim için dua edin; Çünkü onurlu bir şekilde 
yaşamak için her şeyde iyi bir vicdana sahip olduğumuza 
eminiz.   

 Sorumluluğumuz 

İsa'nın bedeninde günaha düşen bir lider hakkında haberlerde 
yer almıştı. İnsanlar bize durumu soruyorlardı. Hayal 
kırıklığına uğradılar- incindiler. Tanrı'yla bu konuyu 
konuşuyordum. İnsanlara nasıl yardım edebiliriz? Tanrı'nın 
onlar ve benim için tek bir cevabı vardı. "Ona saygıyla 
baktın. Ondan aldın, ama onun için ne sıklıkla dua ettin?" 
Tanrı bana bu sözleri söyleseli yıllar oldu ama onları hiç 
unutmadım. İsa'nın bedenindeki liderler için dua etme 
sorumluluğumuz var. 

Siyasi Liderler İçin 

Liderlerimiz için dua edeceğiz ki sessiz, huzurlu bir hayat 
seızabilebiliz. 

1 Timoteos 2:1-4 Bu nedenle, her şeyden önce, tüm insanlar, 
krallar ve otoritedeki herkes için, tüm tanrısallık ve saygı 
içinde sessiz ve barış dolu bir yaşam sürebileceğimize dair 
dualar, dualar, şefaatler ve teşekkürlerin yapılmasını 
öğütlüyorum. Çünkü bu, bütün insanların kurtarılmasını ve 
gerçeğin bilgisine varılmasını isteyen Kurtarıcımız Tanrı 
katında iyi ve kabul edilebilir bir durumdur.  
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Milleti için dua ilişkisine giren kişi, hükümetlerde 
bulunanlardan daha fazlasını başarabilir. Tanrı, kavminin 
sesine kulak verecektir. 

2 Tarihler 7:13,14 Cenneti kapattığımda ve yağmur 
yağmadığında, ya da çekirgelere toprağı yutmalarını 
emrettiğimde, ya da halkımın arasına musiki gönderdiğimde, 
eğer benim adımla anılan halkım kendilerini alçakgönüllü 
kılarlarsa, dua eder, yüzümü ararlarsa ve onların kötü 
yollarından dönersem, cennetten haber alırım.  Günahlarını 
bağışlar ve topraklarını iyileştirirler.  

Yaşadığımız Şehirler İçin 

Yaşadığımız şehirlerin huzuru için dua edeceğiz çünkü bu 
bize huzur getirecek. 

Yeremya 29:7 Ve esir olarak taşınmanıza neden olduğum 
şehrin huzurunu arayın ve bunun için Rabbe    dua edin; 

Bize Zulmedenler İçin 

Bize zarar veren insanlar için dua edebileceğimiz zaman, 
onları gerçekten affettiğimizi biliyoruz. 

Matta 5:44 "Ama size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, sizi 
lanetleyenleri kutsayın, sizden nefret edenlere iyilik yapın ve 
sizi inadına kullanan ve zulmedenler için dua edin." 

Luka 6:28 "seni lanetleyenleri kutsa ve seni inadına 
kullananlar için dua et." 

Ulusların Hasadı İçin 

İsa havarilere işçiler için dua etmelerini söyledi ve sonra 
onları hasata gönderdi. Bir ihtiyaca ciddi bir şekilde 
müdahale etmeye başladığımızda, çoğu zaman Tanrı cevabı 
bizim aracılığımıza getirecektir. 

Luka 10:2 Sonra onlara dedi ki: "Hasat gerçekten çok büyük, 
fakat işçiler azdır. Bu yüzden hasatın Rabbine dua et ki O'nun 
hasadına işçi göndersin." 

Mezmurlar 2:8 Benden isteyin, ben de size mirasınız için 
milletler ve yeryüzünün uçlarını sizin elinizden vereyim.   

İsrail için 

Tanrı’nın seçtiği insanlar ve onlarla ilgili amaçlarının 
aceleye getirilmiş olması için duaya özel bir lütuf 
eklenmiştir. 

Mezmurlar 122:6,7 Barış için dua edin: "Sizi sevenler zengin 
olsun. Huzur duvarlarınızda olsun, saraylarınızın içinde refah 
olsun." 

Yeni Dönüşümler İçin 

İsa'ya götürenler için dua etmeliyiz. 

1 Selanikliler 3:9,10 Sizin için Tanrı'ya ne şükredebiliriz, 
Tanrı'mızın huzurunda sizin iyiliğiniz için sevindiğimiz tüm 
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neşe için, gece ve gündüz, yüzünüzü görebileceğimiz ve 
inancınızda eksik olanı mükemmelleştirebilmemiz için dua 
ediyoruz?   

Tüm Azizler İçin 

Dünyanın her yerinde kurtarılanlar için dua etmeliyiz. 

Efesliler 6:18 Ruh'ta her zaman dua ve dua ederek, tüm azizler 
için tüm azim ve dua ile bu sona kadar dikkatli olmak. 

Birbirimiz için 

Yakup bizi başkalarıyla bir ilişkiye girmeye teşvik etti- 
günahlarımızı itiraf etmek ve birbirimiz için dua etmek. 

Yakup 5:16 Birbirinize izinsiz girdiğinizi itiraf edin ve 
iyileşmeniz için birbirinizden dua edin. Salih bir adamın etkili, 
ateşli duası çok işe yarar.   

Hastalar için 

Yakup 5:14,15 Aranızda hasta olan var mı? Kilisenin ileri 
gelenlerine seslesin, tanrı adına onu yağ ile kutsayarak onun 
için dua etsinler. İman duası hastaları kurtaracak ve Tanrı 
onu diriltecek. Eğer günah işlediyse affedilecektir.   

Arka kaydırıcı için 

Düşenleri yargılamak, eleştirmek ya da sadece acımak 
yerine, onlar için dua etmeliyiz. 

Galatyalılar 6:1,2 Kardeşler, eğer bir adam herhangi bir izinsiz 
girişte ele geçirilürse, ruhsal olan siz, böyle bir nezaket 
ruhuyla, kendinizi de baştan çıkarmamak için düşünün. Birbiri 
ardına yük bindirin ve İsa'nın kanunlarını yerine getirin.   

 

Mahkumlar için 

İbranilerde mahkumları onlara zincirlenmiş gibi 
hatırlamamız gerektiğini okuruz. Bu, sıradan bir duadan daha 
fazlasıdır. 

İbraniler 13:3 Mahkumları onlarla zincirlenmiş gibi hatırlayın 
ve kendiniz de bedende olduğunuz için kötü muamele 
görenleri.   

Kendimiz için 

Kendimiz için dua etmek bencillik değildir, çünkü 
kutsamalar aldıkça, başkalarına bir lütuf haline getirileceğiz. 

1 Tarihler 4:10 Ve Yabez, İsrail Tanrısı'na şöyle seslendi: "Oh, 
beni gerçekten kutsayacaktınız ve bölgemi büyütecektiniz, 
eliniz benimle olacaktı ve beni kötülüklerden uzak 
tutacaktınız, acı çektirmeyebilirim!" Böylece Tanrı ona 
istediğini verdi.   
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Φ Özet – Tanrı'nın Kalp Çığlığı 

Tanrı her erkeği, kadını ve çocuğu sever. Onun arzusu, her 
şeyin O'nu tanımasıdır. O'nu tanıdıktan ve O'nunla ne kadar 
çok vakit geçirirsek, O'nun çevremizdeki insanlar için kalp 
çığlığını o kadar iyi anlayacağız.  

Şefaat, İncil'in en eski kitabında Eyüp ile başladı. İbrahim, 
Musa ve Hezekiel ile devam etti. Bugün, İsa bizim için araya 
biniyor. O bizim başrahibimiz, avukatımız ve her zaman en 
iyi örneğimiz. 

Tanrı'nın kadın ve erkeklerinin ailelerine, arkadaşlarına, 
kiliselerine, mahallelerine, şehirlerine, devletlerine ve 
ülkelerine şefaatçi olma ihtiyacı değişmemiştir. Hepimiz 
Tanrı'nın duyuşlarına cevap vereceğiz ve günahkâr bir halk 
için boşlukta duran, Tanrı'nın gücünü hayatlarına salacak 
şefaatçiler olacağız.  

Çevremizde gördüğümüz ihtiyaçlar için her zaman, her 
zaman, her zaman, her zaman şefaat etmeliyiz. Bu, Tanrı'nın 
bugün Mesih'in bedenine yaptığı en büyük çağrılardan 
biridir- çevrenizdekileri önemseyin, onlara şefaat edin. 
Kutsal Ruh'ta onlar için dua edin ve sonra Tanrı doğal 
dilinizde yol alıp verirken dua edin.  

 

 

 

 

 

 

İNCELEME İÇİN SORULAR 

1. Şefaat tanımınızı yazın. 

2. Şefaatçilik altı pratik adım nelerdir? 

3. Tanrı'nın sizi şefaat etmeye yönlendirdiği üç alan verin. Tanrı’nın sözünden dayanabileceğiniz 
sözler verin. 
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DERS ON 

"EĞER BANA UYARSAN" 
İsa dedi ki,  
Yuhanna 15:7 Eğer bana uyarsanız ve sözlerim size uyarsa, ne 
istediğinizi sorarsınız ve bu sizin için yapılır. 

Tanrı'nın dualarımızla ilgili harika sözü bu, ama son derece 
şartlı. O'na uymalıyız ve istediğimizi sormadan önce O'nun 
Sözü bize uymalıdır. Geri çekilelim ve bu harika sözle biten 
geçidi düşünelim.  

Yuhanna 15:4-7 "Bana uyun, ben de size. Dal kendi kendine 
meyve veremediği gibi, asmada uymadıkça, siz de bana 
uymadıkça, siz de veremezsiniz.  

"Ben asmayım, siz dallarsınız. O ki bana, ben de ona uyanlar 
çok meyve verirler. Çünkü bensiz hiçbir şey yapamazsınız.  

"Kim bana uymazsa, o dal olarak atılıyor ve solun. Onları 
toplayıp ateşe atarlar ve yakılırlar.  

"Eğer bana uyarsanız ve sözlerim size uyarsa, ne istediğinizi 
sorarsınız ve bu sizin için yapılır."  

İsa'ya nasıl bağlıyız? Günlük olarak, bu nasıl 
gerçekleştiriliyor? 

ONA UYMAK 

Musa Tanrı'yı tanıyordu. Musa, Tanrı’nın dostuydu. Başka 
bir tanrıya tapan İsrailoğullarının korkunç günahından sonra 
Musa'nın yaptıklarından öğrenecek çok şey vardır- altın 
buzağı. Halka karşı tutumu kınamalardan biri değil, 
neredeyse anlayışımızın ötesinde bir ıstıraptı. 

Günah yüzünden, Tanrı'nın görkemi İsrail ordugahını terk 
etti. Tanrı onların ortasında kalamaz, çünkü onları tüketirdi. 
Tanrı değişmedi. Tanrı günahla birlikte var olamaz. O'nun 
doğasına aykırı 

Kaç kişi günahlarının lütuf kapsamında olduğunu düşünerek 
kendini ve başkalarını kandırdı? Ne yaparlarsa yapsınlar, 
Tanrı onları affedecek ve her şey eskisi gibi devam edebilir. 
Bu doğru değil. İsa dedi ki, 

Matta 6:24a (Amp) Kimse iki ustaya hizmet yapamaz; Çünkü 
ya birinden nefret edecek ve diğerini sevecek ya da birine 
sadık kalacak ve hor görecek ve diğerine karşı olacak.  
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Kampın Dışına Gelin 

İnsanların günahı yüzünden Tanrı da ayrılmıştı, Musa da 
hemen ayrıldı. Çadırını fiziksel olarak kampın dışına taşıdı. 
Günahın bir parçası olmasına izin vermedi. Hareket etmedi 
çünkü insanları sevmiyordu. Onlar için ebedi hayatını 
tehlikeye atmıştı. Tanrı'yla konuşmak için serbest olsun diye 
taşındı.  

Mısırdan çıkış 33:7a,9.11a Musa çadırını aldı ve kamptan 
uzakta kampın dışına fırlattı. 

Musa tabernacle girdiğinde, bulut direği indi ve 
tabernacle'nin kapısında durdu ve Rab, Musa ile konuştu. 

Böylece Rab, musa ile yüz yüze konuştu, bir adam 
arkadaşıyla konuşurken. 

Bugün, Tanrı'nın yüceliği günah nedeniyle birçok kişiden, 
bakanlıktan ve kiliseden ayrılmıştır. Tanrı, Musa gibi kampın 
dışına çıkacak bir kavm arıyor. O' nunla yakın kişisel 
ilişkilere girecek bir kavm arıyor. O, Kim olduğunu anlayan, 
O'na dua edecek ve ibadet edecek bir kavm arıyor. Yarışı 
yürütmek için her türlü engeli bir kenara bırakanları arıyor. 

İbraniler 12:1-4 Bu nedenle, etrafımız çok büyük bir tanık 
bulutu ile çevrili olduğu için, her ağırlığı ve bizi kolayca saran 
günahı bir kenara bırakalım ve O'ndan önce belirlenen sevinç 
için çarmıha gerilen inancımızın yazarı ve bitiricisi İsa'ya 
bakarak, önümüzde belirlenen yarışı dayanıklılıkla koşalım.  
Utancı küçümsüyor ve Tanrı'ın tahtının sağına oturdu.  

Günahkarların kendisine karşı böyle bir düşmanlığına 
katlanan O'nu düşünün ki, nefislerinizde yorgunuz ve 
cesaretiniz kırılmasın. Henüz kan dökmeye direnmediniz, 
günaha karşı çabaladınız.  

Ödenecek Bir Bedel 

Yeni doğumda Tanrı ile tek bir ruh olduk.  

1 Korintliler 6:17 Ama Tanrı'ya katılan O'nunla tek bir ruhtur.  

Tanrı ile tek bir ruh olmak için ödenmesi gereken bir bedel 
vardır – O'na uymak.  

Havari Paul onların arasından çıkıp ayrı olacağımızı yazmış. 

2 Korintliler 6:16,17 Peki putlarla nasıl bir anlaşma var? Çünkü 
sen yaşayan Tanrı'nın tapınağısın. Tanrı'ın bu dediği gibi: 
"Ben onların içinde duracağım ve aralarında yürüyeceğim. 
Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım." Bu 
yüzden "İçlerinden çık ve ayrı ol, diyor Tanrı. Temiz olmayana 
dokunmayın, ben de sizi kabul eyleyeceğim." 
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DUA VE TESBİHTE UYMAK 

Duanın şekli nedir? Nasıl olur da ısrarla dua edip 
sözlerimizin az olmasına izin veririz? Ayağa kalkacak, diz 
çöküp, gözlerimizi kapatacak mıyız? "Tanrım, bize nasıl dua 
etmemizi istediğini göster!" 

Fiziksel Konum 

Fiziksel konumumuz önemli değil. Ayakta durabiliriz, 
tempoluya biliriz, diz çökebiliriz ya da yerde secde 
edebiliriz. Gözlerimizi kapatabiliriz ya da açık tutabiliriz. 
Önümüzde defterlerimizle bir masaya oturabiliriz. Karanlık 
bir dolap girebiliriz. Yüksek sesle dua edebiliriz. Sessizce 
dua edebiliriz. Saatlerdir ya da dakikalarca dua edebiliriz.  

Tanrı çeşitlilik tanrısıdır! Benim için doğru olan, senin için 
doğru olmayabilir. Bugün doğru olan, yarın doğru 
olmayabilir. Bir pozisyon, müdahale ederken en iyisi 
olabilir, ama savaşa girerken başka bir pozisyon.  

"Bir kutuya kilitlenmenize izin vermeyin!" Sadece 
dolabınızda, nerede veya her ne olursa olsun dua etmeyi 
alışkanlık haline alırsanız, trafikte gecikirken veya evi 
temizlerken tüm o harika, yararlı zamanı boşa harcamış 
olursunuz. 

Fiziksel konumumuz önemlidir, böylece tüm kalbimizle dua 
edebiliriz. Bedenlerimizin ruhlarımızı yönetmesine izin 
veremeyiz. 

Onun Varlığına Girin 

İbadetlere girdiğimiz gibi dua da gireriz – desenimiz olarak 
tabernacle O'nun huzuruna geliriz. Davut, Tanrı'nın huzuruna 
çıkmanın ilerleyişini açıkladı. 

Mezmurlar 100:4 Şükran Günü ile O'nun kapılarına girin ve 
O'nun mahkemelerine övgüyle girin. O'na şükredin ve O'nun 
adını kutsayın. 

Şükran Günü'nde kapılarda kalabiliriz ya da övgüyle 
mahkemeye gidebiliriz. Kutsallar Kutsalı'na bile gidebiliriz, 
Tanrı'nın adını kutsadığımızda taht odasına. Dilekçelerimiz, 
ihtiyaçlarımız, isteklerimiz O'na Şükran Günü'nü verirken ve 
hatta övgüye girdiğimizde hala aklımızdadır, ancak cennetin 
taht odasına girdiğimizde, O'na sadece O'nun kim olduğu 
için tapındığımız gibi tüm ihtiyaçlarımız unutulur. 

Tanrı'nın huzuruna gerçekten gelmek istediğimiz kadar 
gelebiliriz – ama O'nun huzurunda günah olamaz. 

Şükran Gününü nasıl geçireceğiz? Nasıl öveceğiz? O'na nasıl 
ibadet edeceğiz? Sonraki bölümleri incelerken, ruhunuzun 
Tanrı'ya ulaşmasına izin verin. Şükran günü, övgü ve ibadet 
yaşayarak öğrenin.   

 



 

115 

 

Şükran Günü 

Şükran Günü şükreden bir eylemdir; minnettarlığın bir 
ifadesi, Yaptıkları için Tanrı’ya şükrediyor. O'nun bize ve 
diğer müminlere bahşettiği bütün yararları ve nimetleri takdir 
ederek bir müminin kalbinden yükselen sevincin ifadesidir. 
Şükran Günü, O'na uymanın bir yoludur. 

Şükran Günü Tanrı'ya hafife almak değildir. Meçhul bir 
mümin şöyle buyursun: "Dua icazet edildiğinde, tesbih veya 
şükran gününü unutma. Görünüşe göre fethedilen düşman 
yine nankör kalbin kapısında duruyor!" 

Havari Paul şöyle yazmış:  
2 Korintliler 9:15 Tarifsiz armağanı için Tanrı'ya şükürler 
olsun!  

Davud’a yazdığı gibi şükret.  
Mezmurlar 118:1 Oh, Rabbe teşekkür    et, çünkü O iyidir! Çünkü 
O'nun merhameti sonsuza dek sürer.  

Mezmurlar 107:8 Oh, erkekler Rabbe     O'nun iyiliği için ve 
O'nun harika eserleri için insanların çocuklarına    
şükrederlerdi!!!! 

Kederli zamanlarda, Tanrı'nın izniyle, O'na şükredelim. 
Zorlu davalarla karşı karşıyayken İsa'ya teşekkür edebilir ve 
onu övebiliriz. Havari Peter şöyle yazmış: 

1 Petrus 1:6,7 Bunda büyük bir sevinç duyuyorsunuz, ancak 
şimdi bir süre için, gerekirse, çeşitli denemeler tarafından yas 
tuttunuz, inancınızın gerçekliği, ateşle sınansa da yok olan 
altından çok daha değerli olması, İsa Mesih'in vahiyinde 
övgü, onur ve zafer olarak bulunabilir.  

Şükran Günü içimizi güven ve inançla doldurur. 
Dualarımızın cevaplarını hızlandırır. Şükran Günü'nde vakit 
geçirmenin mükemmel bir yolu, Mezmurları Tanrı'ya duanız 
olarak okumaktır. 

Övgü 

Tanrı’ya uymanın bir başka yolu da O'na hamd etmektir. 
Övgü, onayın, takdirin veya takdirin bir ifadesidir. Bu, O'nu 
yüceltmek veya yüceltmek, O'nu yaptıklarından dolayı 
büyütmek anlamına gelir. 

Davud övgünün ne kadar önemli olduğunu anladı çünkü 
Tanrı'ya şükrediciydi. Şimdi Davud’la Tanrı'yı överek vakit 
geçirelim. 

Rabbe övgüler olsun! Rabbin adınıövün; O'na şükredin, ey 
Rabbin uşakları!  Mezmurlar 135:1 

Rabbi     her zaman kutsayabilirim; Övgüleri sürekli ağzımda 
olacak.  Mezmurlar 34:1 

Ama Rabbi     bu andan itibaren sonsuza dek kutsayacağız. 
Rabbe övgülerolsun!  Mezmurlar 115:18 
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Ah, o adamlar Rabbe     onun iyiliği için ve O'nun harika eserleri 
için insanların çocuklarına teşekkür ederlerdi! O'nu halkın 
cemaatinde de yüceltsinler, büyüklerin meclisinde O'nu 
övsünler.  Mezmurlar 107:31,32 

Gök ve yer O'nu, denizleri ve onlarda hareket eden her şeyi 
övsün.  Mezmurlar 69:34 

Rabbe övgüler olsun! Rabbe     gökten övgüler yağdır; 
Yükseklerde O'na şükredin! O'na, bütün meleklere 
hamdolsun. O'na şükredin, tüm ev sahipleri! Güneşe ve aya 
Şükredin. O'na şükredin, siz ışık yıldızları! O'na şükredin, sizi 
göklerin cennetleri ve göklerin üzerinde sularsınız! Rabbin 
adını övsünler, Çünkü O emretti ve yaratıldılar.  Mezmurlar 
148:1-5 

Rabbe övgüler olsun! O'nun mabedinde Tanrı'a hamdolsun; 
O'na yüce yorması ile şükredin! O'nu yüce hareketlerinden 
dolayı öv; O'nun mükemmel büyüklüğüne göre O'na şükredin! 
Trompet sesiyle O'na hamdolsun; Lute ve arp ile O'na 
şükredin! Tını ve dans ile O'na şükredin; Telli enstrümanlar ve 
flütlerle O'na şükredin! Yüksek sesle zillerle O'na şükredin; 
Yüksek sesli zillerle O'na şükredin! Nefesi olan her şeyin 
Rabbe övgüde bulunduğunuzdan izinverin. Rabbe 
övgülerolsun!  Mezmurlar 150:1-6 

Tapınma 

O'na ibadet, yeryüzünde mümkün olan en büyük derecededir. 
İbadet, Tanrı'nın huzuruna geldiğimiz zamandır. Cennetin 
taht odasına geliyor. 

İbadet kelimesi, Tanrı’ya karşı tutum ve hürmet anlamına 
gelir. İbadet, içe dönük ruhun O'nun huzurunda derin bir 
tevazu ve hürmetle eğilmesidir. Gerçek ibadet, Tanrı'nın kim 
olduğuna olan sevgi ve takdirle dolu bir kalpten gelir. 

Tanrı’ya ibadet ettiğimizde, Tanrı’nın değerine ve yüce 
değerine hürmet ederiz. Tanrı'ya ibadet ettiğimizde, O'nun 
niteliklerini övüyor ve O'nun adının yüceliğini 
onurlandırıyoruz. Davut’un yazdığına katılıyoruz. 

Mezmurlar 34:1,3 Rabbi     her zaman kutsayabilirim; Onun 
övgüsü sürekli ağzımda olacak ... Benimle Rabbi büyüt     ve 
O'nun adını birlikte yüceltelim. 

Mezmurlar 148:13 Rabbin adını    övsünler, Çünkü O'nun adı tek 
başına yüceltilir; Onun ihtişamı yeryüzünün ve cennetin 
üzerindedir.  

Mezmurlar 8:1 Ey Rab, Rabbimiz, Adın ne kadar mükemmel, 
şanını göklerin üstünde kuran sen!  

İbadet çok tatlı olabilir. Tanrı'ya şükredebiliriz. O'na ibadet 
ettiğimizde, O'nun huzuruna düşen cennetteki ev sahiplerinin 
arasına katılabiliriz.  
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Vahiy 5:12b "Güç, zenginlik ve bilgelik, güç, onur, şan ve 
bereket almak için katleden Kuzu'dur!"  

Kelimeler olmasa bile, Tanrı'ya ibadet edebiliriz. Sessizce, 
Tanrı'nın büyüklüğü ve görkemi üzerine meditasyon 
yapabiliriz! Eyüp'te okuduğumuz, 

Eyüp 37:14 "Şunu dinle, Ey İş; kıpırdamayın ve Tanrı'ın 
harikulade işlerini düşünün." 

O'nun yaratılışının mucizeleriyle Tanrı'ya ibadet edebiliriz. 
Kudretli dağlara, denizin kükreyen dalgalarına, gece 
gökyüzünü süsleyen yıldızların ev sahiplerini hayretle 
izleyebiliriz, o kadar muhteşem ki bu harika şarkıya ilham 
verdi. 

Ey Rab Tanrım, harika bir mucizeye bürünürken, 
ellerinin yaptığı tüm dünyayı düşün; Yıldızları 
görüyorum, kükreyen gök gürültüsünü duyuyorum, 
evrendeki gücünün sergilendiğini duyuyorum, Sonra 
ruhumu, Kurtarıcı Tanrı'mı Sana şarkım; Ne kadar 
harika bir sanat! Ne kadar harika bir sanat! 

Şükran Günü ve İbadet ile ilgili yukarıdaki bölümler, kısmen, Wilson 
Mamboleo tarafından Tanrı ile Buluşma- Duanın En Derin 
Anlamından alınmıştır. 

 

 

DUA VE HAMD'IN GÜCÜ 

Sürekli yapmamız emredilen iki şey vardır. Hiç ara 
vermeden dua edeceğiz ve Tanrı’ya sürekli hamd edeceğiz. 

İsa dedi ki, 
Luka 18:1b ... erkekler her zaman dua etmeli ... 

Luka 21:36a Bu nedenle izleyin ve her zaman dua edin ... 

Paul şöyle yazmış:  
Romalılar 1:9b ... hiç kesmeden her zaman dualarımda sizden 
söz ediyorum ... 

1 Selanikliler 2:13a Bu nedenle biz de kesmeden Tanrı'ya 
şükrediyorum ... 

2 Timoteos 1:3b ... hiç tereddüt etmeden gece gündüz 
dualarımda sizi hatırlıyorum ... 

2 Selanikliler 1:11a Bu nedenle sizin için her zaman dua 
ediyoruz ... 

1 Selanikliler 5:16-18 Her zaman sevinin, kesmeden dua edin, 
her şeyde şükredenin; Çünkü bu, İsa Mesih'teki Tanrı'nın 
sizin için olan iradesidir. 
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Aynı olmadıkça iki şeyi aynı anda nasıl yapabiliriz?  

Her sabah egzersiz yaparsak metabolizmamızın hızlanacağı 
ve masalarımızda otururken bile vücudumuzun bu egzersizin 
faydalarını almaya devam edeceği söylenir. Dua ve tesbih 
ruhlarımızda aynı arta kalan etkiye sahiptir. Eğer bir dua ve 
tesbih vaktini bir kenara bırakırsak, ruhlarımız bütün gün dua 
ve övgüye devam edecektir. 

Yehoşafat Üç Orduyla Karşı Karşıya  

Yehoşafat, dua ve övgünün gücünün bize harika bir 
örneğidir. Üç ulusun kralları ona karşı gelmişti ve doğal 
olarak umutsuz bir durumdu. Ama Yehoşafat Tanrı’yı aradı 
ve oruç tuttu ve dua etti. 

 Dua Etti 

2 Tarihler 20:3,5-12 Ve Yehoşafat  korktu ve Rabbi aramaya    
kendini    ayarladı ve tüm boyunca bir oruç ilan etti.Judah 

Sonra Yehoşafat  durdu ... Ve dedi ki: "Ey atalarımızın Rabbi     
Tanrısı, sen cennette Tanrı değil misin? 

"Siz, kavminizin huzurunda bu toprakların sakinlerini sürüp 
İbrahim'in torunlarına ebediyen veren Tanrımız değil misiniz? 
Israel 

"Orada yaşıyorlar ve sizin adınıza size bir sığınak inşa ettiler, 
"Eğer bize kılıç, hüküm, musiye veya kıtlık gibi bir felaket 
gelirse, bu tapınağın önünde ve sizin huzurunuzda duracağız 
ve bizim sıkıntımızda size haykıracağız ve işiteceksiniz ve 
kurtaracaksınız." dediler.  

"    Ve şimdi, Mısır topraklarından çıktıklarında İsrail'in işgal 
etmesine izin vermeyeceğiniz, ancak onlardan döndükleri ve 
onları yok etmedikleri Ammon, Moab ve Seir Dağı halkı - işte 
buradalar ve bizi ödüllendiriyorlar. bize miras olarak verdiğin 
mülkünden bizi atmak için gelerek. 

"Tanrı'ımız, onları yargılamayacak mısın? Çünkü bizim bize 
karşı gelen bu büyük çoklukta hiçbir gücümüz yoktur. Biz ne 
yapacağımızı bilmiyoruz, ama gözümüz sizin üzerinizdedir."  

Yehoşafat 'ın duasının ilerleyişine dikkat edin. Tanrı'nın kim 
olduğunu ve ne yaptığını tanıyarak başladı. Dedi ki: 
"Rabbimiz, sen bize bu toprakları verdin. Biz bu halkı sağ 
bırakırken sana itaat ettik." "Ne yapacağımızı bilmiyoruz 
ama gözümüz senin üzerinde" itirafıyla bitirdi.  

 Tanrı Cevapladı 

Sonra Tanrı Jahaziel aracılığıyla cevap verdi. 
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2 Tarihler 20:15b-17 "Bu büyük kalabalık yüzünden korkmayın 
ve korkmayın, çünkü savaş sizin değil, Tanrı'nındır. Yarın 
onlara karşı. Ziz'in yükselişiyle mutlaka ortaya çıkacaklar ve 
onları Jeruel'in vahşi doğasından önce derenin sonunda 
bulacaksınız.  

Bu savaşta savaşmana gerek yok. Kendinizi konumlandırın, 
durun ve sizinle birlikte olan Rabbin kurtuluşunu görün, Ey 
Yehuda ve Yeruşalim! Korkmayın yada yılmayın : yarın onlara 
karşı çıkın, çünkü Rab sizinle. 

 Kendinizi Konumlandırın 

Jahaziel, "Kendinizi konumlandırın, kıpırdayın ve Tanrı'nın 
kurtuluşunu görün" dedi. O ve diğerleri nasıl bir pozisyon 
aldı? Başlarını yere eğdiler ve Tanrı'ya taptılar ve sonra 
ayağa kalktılar ve Tanrı'yı övdüler. 

2 Tarihler 20:18,19 Ve Yehoşafat başını yere yüzüstü eğdi ve 
tüm Yahuda ve Yeruşalimde oturanlar rabbe tapınarak rabbin 
önünde eğildiler, o zaman Kehatlılar ve Korahlılar Levioğulları 
yüksek sesle İsral’in Tanrısı Rabbi övmek için ayağı kaltılar. 

 Tanrı'ya inan. 

Ertesi sabah Yehoşafat Tanrı’nın Sözünü ilan etti. Sorunu bir 
daha tekrarlamadı. İnsanlara inanmalarını öğütledi ve şarkı 
söyleyenleri, övecek olanları ordunun önüne gönderdi. 

2 Tarihler 20:20,21 Ve sabahın erken saatlerinde yükseldiler 
ve Tekoa'nın Vahşi Doğasına gittiler; Dışarı çıktıklarında, 
Yehoşafat  ayağa kalktı ve dedi ki: "Beni dinleyin, Ey Yahuda 
ve Yeruşalim  sakinleri: Tanrınız Rabbe    inanın ve yerleşmiş 
olursunuz. O'nun peygamberlerine inanın ve siz de başarılı 
olursunuz." 

 Tanrı'ya Şarkı ve Övgü 

Ve insanlarla istişare ettiğinde, Rabbe şarkı    söylemesi    
gerekenleri ve kutsallığın güzelliğini övmesi gerekenleri atadı, 
ordudan önce dışarı çıktılar ve şöyle diyorlardı: "Rabbi övün, 
Çünkü O'nun merhameti sonsuza kadar dayanır." 

Onlar, Rabbini övmeye ve şarkı etmeye başladıklarında, 
Tanrı düşmana karşı pusu kurdu. Düşmanların orduları 
birbirlerine düşman oldular ve kendilerini yok ettiler. 

 Düşman Kendilerini Yendi 

2 Tarihler 20:22,24 Şimdi şarkı ve övgüye başladıklarında, Rab,     
Yahuda'ya karşı gelen Ammon, Moab ve Seir Dağı halkına 
karşı pusu kurdu; ve yenildiler. 

Yahuda Vahşi doğaya bakan bir yere gelince, onlar 
çokluklara baktılar. Ve cesetleri vardı, yeryüzüne 
düşmüşlerdi. Kimse kaçmamıştı.  
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İlyas ve Baal Rahipleri 

Ateş cennetten düşüp İlyas'ın kurbanını tükettiğinde aşırı bir 
güç tezahürü vardı. İlyas’ın Baal'ın rahipleriyle 
yarışmadayken yaptığı duayı hatırlıyor musun? 

1 Krallar 18:36b,37 "Rab     İbrahim Tanrısı, İshak ve İsrail, bugün 
bilinsin ki sen İsrail'de Tanrı'sın, ben de senin hizmetkarınım 
ve bütün bunları senin sözünle yaptım. Beni dinle, ey Rab 
,beni    dinle, , , , bu halk senin Rab Tanrısı olduğunu ve kalplerini 
sana geri çevirdiğini bilsin." 

İlyas, Tanrı'nın kim olduğunu tanıyarak ve O'na itaat içinde 
yürüdüğünü hatırlatarak başladı. Ona karşı olan diğer 
rahipler hakkında tek kelime etmedi. Sorun için dua etmedi. 
Ateşin düşmesini ve kurbanlıkların tüketilmesini bile 
istemedi. İlyas'ın Tanrı'ya o kadar inancı vardı ki tüm 
bunların farkında olduğunu biliyordu. İlyas yukarıdaki basit 
duayı etti ve Tanrı cevap verdi. 

Balığın Karnından Şükran Günü 

Yunus’un duasını balığın karnından aldık. Bu 
okuyabildiğimiz en dürüst, en içten dualardan biri olmalı. 
Yunus dua etti ve balık onu Tanrı'nın gönderdiği topraklara 
kustu. Bu bir güç gösterisi. 

Yunus 2:1-9 Sonra Yunus Rabbe     balığın karnından Tanrısı'na 
dua etti. Ve dedi ki: "Sıkıntım yüzünden    Rabbe  bağırdım ve O 
bana cevap verdi." Şeol'un karnından ağladım ve sen sesimi 
duydun.  

Çünkü sen beni derinlere, denizlerin kalbine attın ve sel beni 
kuşattı. Bütün billow'ların ve dalgaların üzerimden geçti. 
Sonra dedim ki: "Ben sizin gözünüzden atıldım. Yine de kutsal 
tapınağınıza tekrar bakacağım." Sular beni kuşattı, ruhuma 
bile. çevremdeki derinler kapalı; Kafama omlar dolandı. 

Dağların demirlerine indim. Arkamda demir parmaklıkları 
sonsuza dek kapalı olan toprak; Yine de hayatımı çukurdan 
çıkardın, ey Rab,Tanrım.  

"Ruhum içimde bayıldığında, Rabbi hatırladım; Ve duam sana, 
kutsal tapınağına gitti. Değersiz putları görenler, kendi 
rahmetlerini terk ettiler.  

Ama şükran gününün sesiyle sana kurban edeceğim; Yemin 
ettiğim şeyi ödeyeceğim. Kurtuluş Rabbinindir." 

Dikkat ederseniz, "Tanrı'ya haykırdım" diye başladı, ama 
"Tanrım, Tanrım"a geçti. Balığın karnında bile peygamberlik 
açıklaması yaptı. "Ben sizin gözünüzün önünden atıldım. 
Yine de kutsal tapınağınıza tekrar bakacağım." Ayrıca 
balığın karnından, "Şükran Günü'nün sesiyle sana kurban 
keseceğim" dedi. 
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Davud, Duayı Liberal Olarak Övgüyle Karıştırdı 

Küçük bilinmeyen çoban çocuk, devi öldürmek için büyüdü 
ve sonra ulus üstüne ulusu fethetmeye devam etti ve İsrail’in 
kralı oldu. Davud’un hayatı övgülerden biriydi ve kesinlikle 
güçtü. Davud Tanrı tarafından sevilen bir adamdı. 
Mezmurlar kitabı tesbih ve dua ile doludur. Burada 
örneklerden sadece birkaçını ele alabiliriz. 

 Absalom Ona Karşı Geldiğinde 

Mezmurlar 3:3-5 Ama Sen, ey Rab,benim için bir kalkansın, 
şanım ve başımı kaldıran kişi. Rabbe    sesimle    ağladım    ve    O    
beni kutsal tepesinden duydu. Selah 

Uzandım ve uyudum; Uyandım, Çünkü Rab     beni ayakta tuttu. 

 Çağrımı Duy 

Mezmurlar 4:1 Aradığımda beni duy, Ey doğruluğumun 
Tanrısı! Ben zor durumdayken sen beni rahatlattın. Bana 
merhamet et ve duamı dinle.  

 Sözlerime Kulak Ver 

Mezmurlar 5:1-3 Sözlerime kulak verin, O Rab, 
Meditasyonumu düşünün. Haykırışımın sesine imkın, Kralım 
ve Tanrım, Senin için dua edeceğim. Sesim Sabah 
duyacaksınız, ey Rab; Sabah sana yönlendireceğim ve yukarı 
bakacağım.  

 Beni kurtar 

Mezmurlar 7:1 O Rab     Tanrım, Sana güveniyorum; Beni, bana 
zulmedenlerden kurtar. Ve beni teslim et. 

 Utanmama izin verme. 

Mezmurlar 25:1-5 Sana, ey Rab,ruhumu kaldırıyorum. 
Tanrı'ım, sana güveniyorum. Utanmama izin verin; 
Düşmanlarımın bana karşı zafer kazanmasına izin verme. Seni 
bekleyen kimse utanmasın. Sebepsiz yere haince uğraşanlar 
utansın. Bana yolunuzu gösterin, O Rab; Bana yollarınızı 
öğretin. Bana gerçeğinde göster ve öğret bana, çünkü sen 
benim kurtuluşumun Tanrısısın. Bütün gün bekliyorum.  

Mezmurlar 31:1-3 Sizde, Ey Rab, Güvendim; Asla utanmama 
izin verme; Beni doğruluğunla teslim et. Kulağını bana secde 
et, beni hızlı bir şekilde teslim et; Beni kurtaracak bir 
savunma kalesi, sığınacak bir kayam ol. Çünkü sen benim 
kayam ve kalemsin. Bu yüzden, adının hatrına, bana yol 
göster ve bana rehberlik et.  

 Çığlığımı Duydu 

Mezmurlar 40:1-3 Rab için    sabırla bekledim; Bana meyleterek 
ağlamamı duydu. Ayrıca beni korkunç bir çukurdan çıkardı, 
miry kilden, ve ayaklarımı bir kayaya koydu ve adımlarımı attı. 
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Ağzıma yeni bir şarkı koydu – Tanrımıza şükürler olsun; 
Birçoğu bunu görecek ve korkacak ve Rabbe güvenecektir. 

 Ruh Tanrı'ya Susar 

Mezmurlar 42:1,2 Su dereleri için geyik pantolonu olarak, O 
yüzden senin için ruhumu pantolonla, Tanrım. Ruhum 
Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susuyor. Ne zaman gelip Tanrı'nın 
huzuruna çıkacağım?  

 Merhametli Ol 

Mezmurlar 57:1-3 Bana karşı merhametli ol, Tanrım, bana 
merhamet et! Çünkü ruhum sana güveniyor. Kanatlarının 
gölgesinde, bu musibetler geçene kadar sığınacak yerimi 
yapacağım. Benim için her şeyi yapan Tanrı'a haykıracağım. 
Gökten gönderecek ve beni kurtaracak. Beni yutacak olana 
sitem ediyor. Selah Tanrısı rahmetini ve hakikatini ortaya 
çıkarır.  

 Beni Teslim Et 

Mezmurlar 71:1-3 Sizde, Ey Rab, Güvendim; Beni utandırma. 
Beni senin doğruluğunla teslim et ve beni kaçasın. Kulağını 
bana eğ ve beni kurtar. Sürekli başvuRabileceğim güçlü 
yerleşimim olun; Beni kurtarma emrini verdin, çünkü sen 
benim kayam ve kalemsin.  

GİZLİ YERDE KONUT 

İsa'ya uyduğumuz zaman, Tanrı'ya tapıyor oluruz. 
Kutsalların Kutsalları'nın varlığının samimiyetinde 
yaşadığımızda, En Yüksek'in gizli yerinde yaşıyoruz. 

Mezmurlar 91:1 En Yüksek'in gizli yerinde yaşayan, Yüce 
Tanrı'nın gölgesi altında kalır. 

Bir ibadet yaşam tarzında O'nun tahtının önünde eğilirken, 
Yüce Tanrı’nın gölgesi altında saygıyla eğiliyoruz. İşte 
burada, O'nundan hoşnsak. Burada, O'nun isteği bizim 
arzularımız haline gelir. 

Mezmurlar 40:8 Senin vasisini yapmakla ederim, Tanrım, ve 
senin kanunun kalbimin içinde. 

Mezmurlar 37:4 Kendinizi Rab'binde de sevindirin ve O size 
kalbinizin arzularını verecektir. 

O'nunla derin ve samimi bir dostluk içinde kaldıkça, 
arzularımız iradelerimizden O'nun iradesine dönüşür. Sonra 
basitçe sorarız ve O bize kalbimizin dönüştürülmüş 
arzularını verir. 

İsa ne dedi? 

Yuhanna 15:7 Eğer bana uyarsanız ve sözlerim size uyarsa, ne 
istediğinizi sorarsınız ve bu sizin için yapılır. 
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Φ Özet – "Bana Uyarsanız" 

Tanrı'nın erkekleri ve kadınları, bizim ne kadar harika bir 
ayrıcalıktır- ne harika bir sorumluluk. Kampın dışına 
çıkalım. Tanrı'nın huzuruna giderek daha fazla geçelim. O'na 
şükran gününü sabah, öğle ve gece vermeyi öğrenelim. O'nu 
övmeyi bırakmadan öğrenelim. O'nun ayaklarına tapmayı 
öğrenelim ki O'nun benzerliğine daha fazla dönüşebilelim. 
Zafer için kendimizi konumlandıralım! O'nun dünyamızda 
var olan iradesi için dua edelim. Cenneti dünyaya getirelim! 

 

İNCELEME İÇİN SORULAR 

1. Dua girme şekli nedir? 

2. 2 Tarihler 20:18, Tanrı Yehoşafat 'a zafer için kendini konumlandırmasını söyledi. Yehoşafat 
ne yaptı? 

3. Tanrı'nın inananlara neden hiç tereddüt etmeden hem dua etmelerini hem de övmelerini 
söylediğini düşünüyorsunuz? 

4. Kendi dua tanımınızı yazın. 
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Eksiksiz Bir Eğitim Serisi 

İncil Eğitim Merkezleri için mükemmel ~ İncil Okulları ~ ~ Pazar Okulları 
~ Çalışma Grupları ~ ve Kişisel Çalışma 

Okuduğumuz Hosea'da halkım bilgi eksikliğinden yok edilir (4:6). Tanrı'nın bize ne sağladığını 

bilmediğimiz için çok şey kaybettik. Bilmediğimiz şeylere inanamayız! Bu eğitim serisi Tanrı’nın 

krallığında hem sağlık hem de güç içinde yaşayabilmemiz için geliştirilmiştir!  
�  
İnananların güçlü, mucize yaratan bir bedeni olmalıyız. Bu güçlü, temel, pratik hayat değiştiren seri 

bu amaç içindir- inananların bakanlığın çalışmaları için donatıları, Mesih'in bedeninin birleştirilmesi 

için, hepimiz Tanrı'nın Oğlunun inancının ve bilgisinin birliğine gelene kadar, mükemmel bir adama, 

Mesih'in dolgunluğunun ölçüsüne... (Eph. 4:12, 13) İsa'nın işlerini yapan her mümin. 
 
Bu konuları bu sırayla incelemenizi öneririz. 

Yeni Yaratılış İmajı –  Mesih'te Kim Olduğunuzu Bilmek 

Kim olmak için yaratıldığımızı keşfedin! "Yeniden doğmak" ne demek? Bu doğruluk vahiy, 
inananları Mesih'in imajına uymak için suçluluk, kınama, aşağılık ve yetersizlik düşüncelerini 
yenmekten serbest bırakır. 

İnananların Otoritesi –  Kaybetmeyi Bırakıp Kazanmaya Nasıl Başlarım? 

Tanrı, insanlar için ebedi gayesini vak'atmıştır. Yeni bir cesaretle yürüyeceksiniz. Günlük 
hayatınızda ve bakanlığınızda Şeytan ve şeytan güçlerine karşı zafer içinde yaşayacaksınız.  

Doğaüstü Yaşam –  Kutsal Ruhun Armağanları Aracılığıyla 

Kutsal Ruh ile yeni ve samimi bir ilişki kurar. Kutsal Ruh'un dokuz hediyesinde de nasıl 
çalışılacağını keşfetmenize yardımcı olur. Süper doğal yaşam yeni bir hayata girerken hevesle 
arzu, almak ve alev bu hediyeler fan. 

İnanç –  Doğaüstü Yaşam 

İnanç diyarlarına nasıl taşınabileceğinizi öğrenin. Tanrı için nasıl büyük bir sömürüler 
yapabilirsiniz? İnananların inançlarını serbest bırakmalarının, doğaüstü diyarlara adım 
atmalarının, Tanrı'nın büyüklüğünü tüm dünyaya göstermelerinin zamanı geldi! 

Tanrı'nın ŞifaSı –  Tanrı'nın İyileştirici Gücünü Almak ve Bakan Olmak 

Etkili bir şekilde iyileşmeyi almak veya bakan olmak için inancı serbest bırakacak sağlam bir 
Söz temeli atmaktadır. İsa'nın ve havarilerin bakanlığını bugün iyileşmek için bir model olarak 
sunar. 

Övgü ve İbadet –  Tanrı'ya Tapınma Olmak 

Tanrı'nın sonsuz övgü ve ibadet amacını ortaya koyuyor. İnananları, İncil'de yüksek övgü 
ifadelerine salıyor. Samimi ibadetlerde Tanrı'nın ezici varlığına nasıl girilmeyi öğretir. 
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Zafer –  Tanrı'nın Varlığı 

Ne harika bir günde yaşıyoruz! Tanrı'nın yüceliğini yaşayabiliriz. Etrafımızda kendini gösteriyor. 
Bu zaferin ne olduğunu ve nasıl deneyimlenebileceğinizi öğrenin. 

Mucize Evangelizm –  Tanrı'nın Dünyaya Ulaşma Planı 

Biz de Elçilerin işleri kitabındakiler gibi, hayatımızda işaretler, harikalar ve iyileştirici mucizeler 
yaşayabiliriz. Mucize evanjelizmin içimizde akmasına izin vererek büyük son zaman hasadının 
bir parçası olabiliriz! 

Dua –  Cenneti Dünyaya Getirmek 

Tanrı'nın yeryüzündeki yapma edeplerini cennette olduğu gibi nasıl serbest bırakabileceğinizi 
keşfedin. Şefaat, Söz duası, iman ve anlaşma duaları ile hayatınızı ve hatta dünyayı 
değiştirebilirsiniz. 

Kilise Muzaffer -  Elçilerin işleri Kitabı aracılığıyla 

İsa dedi ki: "Ben kilisemi inşa edeceğim ve cehennemin kapıları ona karşı galip gelmeyecektir." 
Bu çalışmada, Elçilerin işleri kitabının, eylemdeki ilk kilisenin hikayesi ve dolayısıyla bugün 
O'nun kilisesine işaretleri ve harikaları geri getirmek için bir desen olduğunu göreceksiniz. 

Bakanlık Hediyeleri –  Havariler, Peygamberler, Evangelistler, Papazlar, Öğretmenler 

İsa insanlara hediyeler verdi. Tanrı'nın insanlarını hizmet işlerine hazırlamak için bu hediyelerin 
kilisede nasıl aktığını keşfedin. Tanrı'nın hayatınızdaki çağrısını anlayın! 

Yaşam Kalıpları –  Eski Ahitten 

Tanrı'nın zengin temel gerçekleri bu topikal çalışmada canlanıyor. Yaklaşan Mesih'in 
kehanetleri, Eski Ahit'in bayramları, fedakarlıkları ve miraceleri, Hepsi Tanrı'nın ebedi planını 
ortaya koyuyor. 

�  

A.L. ve Joyce Gill'in kitapları 
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�  
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