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Başlangıç

Bu Kitap Rab’bin Duası hakkındadır.
"Göklerdeki Babamız" adıyla da bilinen bu
duayı Mesih İsa yeryüzündeki hizmeti sırasında
öğrencilerine öğretmiştir.

Her bölüm yıldız (*) ile işaretlemiş hedefler ile
başlıyor. Bu hedefler size her bölümde
öğreneceğiniz konuları gösterecektir.

Mesih İsa hakkında ve Mesih’in bizlere dua
etmemiz için verdiği sözler hakkında daha fazla
öğrenmeniz için Tanrı size yardım etsin; ve bu
kitap boyunca olan çalışmalarınızı bereketlesin.
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Daniel kralın kanunlarına karşı geldi ve Tanrı’ya dua etti
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Bölüm – 1

DUA NEDİR?

Hepimizin konuşmak için bir diğerine ihtiyacı
vardır. İster bir arkadaş, ister bir aile üyesi,
ister bir danışman olsun, herkesin konuşmak
için diğer insanlara ihtiyacı vardır.

Fakat bazen etrafta konuşacak kimse yokmuş
gibi görünür. En azından sizi dinleyecek biri
yoktur. Siz hiç böyle bir durumda kaldınız mı?
Eğer böyle durumlar yaşadıysanız, etrafınızda
hiç kimsenin olmadığı bir zamanda bile, Tanrı
ile daima konuşabileceğinizi öğrenmek
hoşunuza gidecektir. Gerçekte Tanrı bizlerden
O’nunla konuşmamızı ister.
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Tanrı ile konuşmaya "dua" diyoruz. Bu bölüm
sizleri dua etmek için teşvik edecektir. Bu
bölümde şu konuları öğreneceksiniz:
* Duanın ne olduğunu;

* Kimin dua edebileceğini;

* Duaları kimin dinleyeceğini;

* Nerede, ne zaman ve nasıl dua
edileceğini;

* Dualarımızın niçin dinlendiğini.

Duanın iki kısmı vardır. Duanın birinci kısmı
bize aittir; duada ne yaptığımızla ilgilidir.

Çok basit bir ifadeyle, dua, inananların güvenle
Mesih İsa'nın adına, herhangi bir yerde,
herhangi bir zamanda, her konuda, Tanrı'ya
teşekkür etmeleri ve istekte bulunmaları için bir
ibadet biçimidir.
Bu tanımın her bir parçasına bakalım ve
Tanrı'nın Sözü’nde duayla ilgili ne söylediklerini
öğrenelim.
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Tanrı'nın Sözü bazen insanların dua etmeye
hazır olmadığını gösterir. Mesih İsa bir
keresinde inançsız bir grup Yahudi hakkında
şöyle demişti: "Bu halk dudaklarıyla beni sayar,
ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna
taparlar. Çünkü öğrettikleri, sadece insan
buyruklarıdır." Açıkçası böyle kimselerin yaptığı
ibadetin Tanrı için bir şey ifade etmediğini
belirtmiştir (Matta 15:8-9).

— Mesih İsa dua ve tapınmanın bir dudak
eylemi olmayıp, yüreğin katıldığı bir eylem
olduğunu vurgulamıştır.

Kutsal Kitap "Rab’bin gözleri doğru kişilerin
üzerindedir. Kulakları onların yakarışına açıktır"
diye öğretir (I.Petrus 3:12).
— Kutsal Yazılar, imanla yapılan Tanrısal
duaları, Tanrı’nın dinlediğine dikkatimizi
çekmektedir.

İbraniler 4:16 ayeti, "Tanrı’nın lütuf tahtına [dua
ile] cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım
gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf
bulalım" diye hatırlatmaktadır.
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— Bu yüzden Tanrı’ya cesaretle dua etmeliyiz.

Elçi Pavlus dua hakkında konuşurken "Hiç
kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi,
Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin"
diye hatırlatmıştır (Filipililer 4:6).
— Bu durumda dua, dilemek (istemek, rica
etmek) ve şükran sunmak olarak
tanımlanıyor.

Kime dua ediyoruz? Daniel sıkıntı zamanında
(Daniel 6:6-7)1 "yüzümü Rab Tanrı’ya çevirdim
(Rab’be dua ettim); duayla, yakarışla O’na
yalvardım; bir şey yemedim (oruç tuttum)"
diyerek, sadece Rab Tanrı’ya dua edilmesi
gerektiğini gösterir (Daniel 9:3).
Elçi Pavlus "Her yerde dua edilmesini isterim"
(I.Timoteyus 2:8) derken, "Sürekli dua edin"
diyerek her zaman dua edebileceğimizi
öğretmektedir.

1 Kral Daius’tan başkasına tapınan tapınanların aslanların olduğu bir
hendeğe atılması için yasa çıkarılmıştı. Ancak Daniel yasağa rağmen günde
üç defa İsrail’in Tanrısı’na dua ediyordu. Bunun üzerine Daniel aslan
çukuruna atıldı; fakat RAB meleklerini gönderip aslanların ağzını kapadı ve
Daniel’in yaşamasını sağladı (Daniel 6:12 21).

— Rab Tanrı’ya her zaman ve her yerde dua
edebiliriz.
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Mesih İsa "Benim adımla Baba'dan ne
dilerseniz, size verecektir" demiştir (Yuhanna
16:23).

— Tanrı’dan bir şey dilememenin sınırı yoktur.
Her şeyi dua ile O’ndan (O’nun adıyla)
isteyebiliriz. Mesih’in bizim için yaptığı ve
tamamladığı işten dolayı dualarımıza cevap
alacağımızı bilerek dua ederiz.

Dua, imanlıların cesaretle ve her konuda Mesih
İsa aracılığı ile Tanrı’dan diledikleri; her zaman
ve her yerde şükranla birlikte sundukları, bir
ibadet (tapınma) ifadesidir.
Duanın ikinci kısmı Tanrı’ya aittir. Bizler
ihtiyaçlarımız dilekler ve şükranla birlikte
Tanrı’ya kaldırdığımızda, Tanrı dualarımızı alır
(kabul eder). Tanrı dualarımızı dinlemeyi ve
uygun zamanda cevaplamayı vaat etmiştir.
Tanrı bizlerin koruyucusu olduğu için Tanrı
dualarımızı cevaplarken bizlerin iyiliğini
gözeterek cevaplar.
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Ayetin ne dediğini hatırlayın: "Rab’bin gözleri
doğru kişilerin üzerindedir. Kulakları onların
yakarışına açıktır."

Tanrı dualarımızı dinlemeyi vaat ediyor fakat
sadece dinlemekten daha fazlasını da yapmayı
istemektedir. Mesih İsa "Size doğrusunu
söyleyeyim, benim adımla Baba'dan ne
dilerseniz, size verecektir" demiştir (Yuhanna
16:23).

Elçi Pavlus "Tanr’nın Kutsal Ruhu, imanlılar için
duada aracılık eder" diyerek, Kutsal Ruh’un
aracılığı ile dualarımızın Tanrı’nın olmasını
istediği gibi düzenlendiğine dikkatimizi çeker
(Romalılar 8:27 Yürekleri araştıran Tanrı,
Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü
Ruh, Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için
aracılık eder).
— Tanrı’nın Ruhu, Tanrı halkı için dua eder
(aracılık eder).

Mezmur 145:15 "Herkesin umudu sende,
onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin"
derken, duaları cevaplayan Tanrı’yı övmektedir.
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— Tanrı bizim dualarımızı iyi bir şekilde ve tam
uygun olan zamanda cevaplar.

Romalılar 8:28 "Tanrı'nın, kendisini sevenlerle,
amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her
durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz."

— Tanrı, her şeyi bizlerin iyiliği için
düzenleyerek dualarımıza cevap verir.

Ve yine İncil’de "Bütün kaygılarınızı O'na
yükleyin, çünkü O (Tanrı) sizi kayırır" diye
yazar (I.Petrus 5:7).

— Tanrı dualarımızı dinler ve cevaplar, çünkü
Tanrı iyiliğimizi gözetir ve bizi korumayı
sever.

— Daniel’in günlerini hatırlarsak, bizler Tanrı
hakkında o zamandan çok daha fazla şey
biliyoruz. İsrail’in Tanrısı’nın kendisini Baba,
Oğul ve Kutsal Ruh’ta açıkladığını biliyoruz.
Bu Tanrı’nın bizlere yakın olan bir Tanrı
olduğunu biliyoruz. Dualarımızı, insan
doğasında bizlere yakınlık duyan Mesih
aracılığı ile sunarken; ilahi doğasında ise
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Mesih’in, dualarımızı yönlendirip bizleri
eğittiği gibi, dualarımızı dinlemek ve
dualarımıza cevap vermek için istekli
olduğunu biliyoruz.

