Gökteki Babamla Konuşuyorum

6. Ders:

Gökteki Babamla Konuşuyorum
Kral, cumhurbaşkanı veya bunun gibi yüksek mevkilerde bulunan kişilerin huzuruna istediğimiz
anda girerek o kişilerle görüşmemiz mümkün müdür? Genelde birinin mevkii ne kadar yüksekse,
kendisiyle görüşebilmek de o kadar zordur. Oysa, Tanrı yücelerin yücesidir! Đmanlının Tanrı’nın
huzuruna çıkması, O'nunla dua yoluyla görüşmesi nasıl gerçekleşir?

Bu derste, ‘dua’ adını verdiğimiz Tanrı'yla yapılan görüşmede, nasıl ve neler
konuşulduğunu öğrenecek, daha derin ve yararlı bir şekilde dua etmeye hazır olacaksınız.

Yüce Tanrı’nın Huzuruna Çıkılır mı?
1.

Dua ettiğimiz Tanrı nasıl bir mevkidedir? 1. Timoteos 6:15-16'da Tanrı’nın bulunduğu mevki nasıl
tanımlanıyor?

2.

Böylesine kutsal ve görkemli olan Tanrı’nın huzuruna çıkmaya gerçekten hakkımız var mı? Aşağıdaki
ayetlere göre, imanlının Kutsal Tanrı’nın huzuruna çıkma cesareti hangi gerçeklerden kaynaklanıyor?
• Đbraniler 10:19-20’de, yüce Tanrı’nın kutsal huzuruna girmeye “cesaretimiz vardır” deniliyor.
Burada okuduğumuz ayete göre, bu cesareti neye borçluyuz?

• Đbraniler 4:14-16'da, Tanrı’nın tahtına yaklaşma konusunda bizi cesaretlendiren başka bir neden
açıklanmıştır. Bu ayette söz edilen cesaret kaynağı nedir?

Mesih'in kanı bizi arındırmıştır. Tanrı’nın huzurunda Mesih bizim için aracılık yapmaktadır. Evet, Mesih
sayesinde kutsal Tanrı’nın huzuruna girmeye cesaretimiz var!

Şükürler olsun! Ne mutlu ki, Tanrı'yla görüşebiliriz! Ama
görüştüğümüz zaman O'nunla nasıl ve neler konuşmalıyız?

Kime Dua Ediyoruz?
Biriyle görüştüğümüz zaman, tavrımızı o kişiye göre uygun bir şekilde ayarlarız.
Eski bir dostla rahat ve samimi bir tavırla konuşulur. Patronumuz veya öğretmenimizle
konuşurken daha resmi bir tavır takınırız. Tanrı'yla konuşurken tavrımız nasıl
olmalıdır? Bunu belirlemek için, öncelikle kiminle konuştuğumuzun farkında olmalıyız.

1.

Đsa Mesih, dua ettiğimiz Tanrı'yı Matta 7:7-11'de kimlerle karşılaştırdı? Bu yolla,
Tanrı’nın hangi niteliklerine dikkat çekiyordu?
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6. Ders
Dünyadaki babalar, Đsa'nın deyişine göre, “kötü yüreklidir”. Yine de kendi çocuklarının ihtiyaçlarını
gidermeyi bilirler. Dünyadaki babalar bazen sert, kayıtsız veya umursamaz olabilirler. Oysa, Göklerdeki
Babamız böyle değildir. O bizi kusursuz bir şekilde sever, sıcak bir yürekle dinler ve her zaman bizimle
ilgilenmeye hazırdır! Küçük bir çocuk babasına, “Seninle konuşabilir miyim?” diye sorduğunda, aşağıdaki
cevapları alabilir mi?

“Bugün olmaz kızım.
Mesai saati bitti!”

“Oğlum, bir dilekçe
yazarak yarın gel.”

“Kusura bakma, kızım, programım
dopdolu. Ama gelecek hafta için
bir randevu verebilirim.”

Baba-çocuk arasındaki yakın ilişki resmiyete dayalı değildir. Đsa Mesih’e iman ederek kurtuluşa
kavuştuğumuz zaman, Tanrı bizim Göksel Babamız olmuştur. O’nunla dua beraberliğimiz böyle samimi bir
ilişki içinde geçtiği için abdest, fiziksel vaziyet, bulunduğumuz yer, dua ettiğimiz saat, kullandığımız tabirler gibi
dışsal etkenlerin önemi yoktur. Bunların tersine, Tanrı, göksel bir Baba olarak bizim iç varlığımıza
bakmaktadır. Dua ederken şu gerçeklere yürekten inanmalıyız:

Saygı.......... “Babam çok yücedir!”
Bağımlılık.... “Babama muhtacım!”
Đçtenlik....... “Babamla samimi konuşabilirim.”
Güven......... “Babam doğru olanı yapar.”
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Babama Neler Verebilirim?
Göksel Babamızla görüştüğümüz zaman, neler yapacağız? Önce, Babamıza sunabileceğimiz bazı
şeyler olacaktır. Aşağıdaki ayetlere bakılırsa, Tanrı’nın huzuruna çıktığımız zaman O'na neler sunmaya hazır
olmalıyız?
1.

Kral Davut, Mezmur 145:1-2'deki duasında Tanrı'ya ne sundu?
Ey Tanrım, ey kral, seni yücelteceğim;
Adını sonsuza dek öveceğim.
Seni her gün övecek,
Adını sonsuza dek yücelteceğim.
Davut, Tanrı'ya __________________ sundu.

2.

Mezmur 150:2'ye göre, Rab’be neler için şükredebiliriz?
Övgüler sunun Ona güçlü işleri için!
Övgüler sunun Ona eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde.

3.

Mezmur 107:8'e göre, dua ettiğimiz zaman Göksel Babamıza sunabileceğimiz başka neler var?
Şükretsinler RAB’be sevgisi için,
Đnsanlar yararına yaptığı harıkalar için.
Rab’be ______________ vermeliyiz.

4.

Mezmur 32:5'te, Davut'un yaşamında duanın önemli bir yönünü daha görebiliriz:
Güahımı açıkladım sana, suçumu (yani, günahımı) gizlemedim.
“RAB’be isyanlarımı itiraf edeceğim,” dedim,
Ve günahımın suçunu bağışladın.

Davut, dua sırasında günahlarını _____________________ etti.

Küçük bir çocuk kendi babasının yanına nasıl yaklaşırsa biz de Tanrı’nın huzuruna öyle serbestçe
çıkabiliriz. Öte yandan, Tanrı’nın huzurundayken çocuksu davranışlardan kaçınmalı, Baba'nın büyüklüğünü ve
amaçlarını anlayabilen olgun evlâtlar gibi davranmalıyız. Evreni yaratan ve sürdüren yüce Egemenin
önündeyiz. O'na hayranlıkla yaklaşılmalıdır! Đhtiyaçlarımızı sağlayan Rabbin önün

Babam Bana Neler Vermek Đstiyor?
Dua ettiğimizde Göksel Babamıza sunacağımız şeyler olduğu gibi, O’ndan alacağımız şeyler de
vardır. Tanrımız bize iyi şeyleri vermeyi sever. Nitekim Đncil'de “Her nimet, her mükemmel armağan,
kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası'ndan, yukarıdan gelir” yazılıdır
(Yakup 1:17). Tanrı bunları kendisinden dilememizi arzular. Đncil, “Elde edemiyorsunuz, çünkü Tanrı'dan
dilemiyorsunuz” diyor (Yakup 4:2). Aşağıdaki ayetleri inceleyerek, Tanrı’nın dilediğimiz zaman bize vermek
istediği bereketleri yazınız.
1.

Filipililer 4:6-7

2.

Matta 6:11

3.

Yakup 1:5

4.

Koloseliler 1:10-12

5.

Efesliler 6:19

Yukarıdaki ayetlerde görüldüğü gibi, dualarımıza cevap olarak Gökteki Babamız gündelik fiziksel
ihtiyaçlarımızı karşılamaya hazırdır. Ayrıca, huzursuz edici sorunlarla karşı karşıya kaldığımızda konu komşuya
dert yanıp kaygılanmanın yerine artık dua etmeliyiz. Böylece esenlik ve bilgelik gibi manevi bereketleri
Rabbimizden temin edebiliriz. Ancak dua sadece kişisel ihtiyaçlarımızın karşılanmasında değil, ruhsal
gelişmemizin sağlanmasında da önemli bir rol oynar. Elçi Pavlus’un, Đncil'deki dualarına baktığımızda, imanlıların
özellikle anlayış, sevgi, ümit, sevinç, sabır, verimlilik ve kutsallık gibi konularda ilerlemeleri için Tanrı'ya yalvardığını
görüyoruz. Pavlus'un bazı dualarını, Đncil'in Efesliler 1:15-20; 3:14-18, Koloseliler 1:10-12 ve Filipililer 1:9-11
kitapçıklarında okuyabilirsiniz.
Tanrı'dan bir dilekte bulunduğumuz zaman, sadece kendi ihtiyaçlarımızın karşılanması ve kendi iman
yaşamımız için mi dua edeceğiz? Aşağıdaki ayetlere göre, kimler için dua etmeliyiz?

1.

Efesliler 6:18

2. 1. Timoteos 2:1-2

Babamız Nasıl Dua Etmemizi Đster?
Gökteki Babamız için dışsal etkenlerden çok içsel varlığımızın önem taşıdığını söylemiştik. Kutsal
Kitap'taki bilgilere göre, dua ederken takındığımız tutum ve anlayış, dualarımızın etkili olup
olamayacağını önemli derecede etkiler. Aşağıda dualarımızı etkili kılan bazı noktalara bakalım.
1.

Aşağıdaki ayetlere göre dualarımızı engelleyebilen bazı durumlar nelerdir?
· Yakup 4:1-3

· Mezmur 66:18
Eğer yüreğimde kötülüğe yer verseydim,
Rab beni dinlemezdi.

· 1. Petrus 3:7

Bu ayetlerden anlaşılıyor ki, Tanrı’nın huzuruna çıktığımız zaman sadece dualarımızı getirmiyoruz;
yaşantımızın tümünü Tanrı'ya sunuyoruz. Göksel Babamızın önem verdiği şeylere biz de önem
veriyorsak, o zaman dualarımız etkili olacaktır. Fakat hayatımızdaki günahlara göz yumup Tanrı’nın
isteğini hafife alıyorsak, o zaman dualarımız etkisiz kalacaktır.
2.

1. Yuhanna 5:14-15'e göre dileklerimizi Tanrı'dan alacağımıza nasıl emin olabiliriz?

Dileklerimizin Tanrı’nın isteğine uygun olup olmadığını nasıl bilebiliriz? Her şeyden önce, Tanrı’nın
bize isteğini açıkladığı Kutsal Kitap'ı sürekli ve dikkatlice inceleyerek birçok konuda Tanrı’nın isteğini
öğrenebiliriz. Đman yaşamında olgunlaşmamızda büyük katkısı olan Tanrı Sözü, dua yaşamımızda da
bize yardımcı olur.

3.

Yuhanna 16:24'e göre, nasıl dua etmeliyiz?

4.Matta 21:22'ye göre dilediğimiz şeyleri alabilmek için nasıl dua etmemiz gerekir?

Yakup 1:6-8'de kuşkuyla dua eden kişi neye benzetiliyor? Etkili duada imanın
nasıl bir rolü vardır?

5.

Luka 18:1-8 ayetlerinde Đsa duayla ilgili bir benzetme anlattı.
· Bu metnin birinci ayetine göre, Rab bu benzetmeyi hangi amaçla anlattı?

· Bu benzetmeden etkili dua hakkında neler öğrenebiliriz?

George Mueller: Etkilli Dua Etmeyi Öğrenen Bir Đmanlı
George Mueller, Tanrı’nın sadece Kutsal Kitap'ın sayfaları içinde değil, her kuşakta insanlara
güvenilirliğini ve mucizelerini göstermeye hazır olduğunu kanıtlamak isteyen bir imanlıydı. 19.
yüzyılın başlarında Almanya'da doğan Mueller, henüz yirmi yaşlarındayken kurtuluş müjdesini
yaymak amacıyla Đngiltere'ye göç etti. Oldukça işlek bir limana sahip olan Bristol kentine yerleşen
Mueller bir kilisede hizmet etmeye başladı. Mueller, Rab yolunda bu görevini sürdürürken, acı bir
gerçeğin farkına vardı: Kendilerine bakacak başka bir kurum olmadığı için, Bristol kentinin yetimleri
deliler ve mahkumlarla birlikte ıslah evine kapatılıyorlardı! Üstelik tek suçları kimsesiz ve parasız
olmaktı.
"Bu yetimler için bir şeyler yapılmalı! Onlara temiz evler ve giysiler verilmeli! Üstelik böyle
gençlere birinin iyi bir eğitim sağlaması, Tanrı’nın sevgisini anlatması gerek!" diyen Mueller'e, "Ama
paramız yok. Bu yetimleri üstlenmek büyük bir sorumsuzluk olur!" gibi cevaplar verildi. Mueller
yetimlerin acı durumu kadar, Hıristiyanların kıt imanından da etkilenmişti. Ve soluk kesici bir karar
verdi: Đhtiyaçlarını kimseye bildirmeden, sadece ve sadece Tanrı'dan dileyerek bir yetimler yurdu
kuracaktı!
Bir pazar sabahı, Mueller kimseden herhangi bir istekte bulunmadan kiliseye bir yetimler yurdu
kuracağını söyledi. Gereken para, personel ve malzemelerin sağlanması için Tanrı'dan imanla
dilekte bulunacaktı. Mueller'in dualarıyla birlikte yetimler yurdu için gereken malzemeler ve gönüllü
personel mucizevi şekillerde sağlandı. 1836 yılının Mayıs ayında, kiralık bir evde 42 kişilik bir yetimler
yurdu açıldı. Đnsanların itirazlarına kulak asmadan Tanrı’nın bereketlerinin sınırsız olduğuna inanan
Mueller giderek yetimlere olan hizmetlerini arttırdı. 1870 yılına kadar, Mueller’in “Büyük Macera”
adını verdiği bu deneyin sonucu olarak beş binada 2,000’den fazla yetime bakılıyordu. George
Mueller, ihtiyaçlarını sadece Tanrı’ya bildirerek bu yetimlerin günlük yiyecek, giyecek ve eğitimini
karşılamaktaydı. Defalarca son kuruşu tüketen Mueller, dua ederek Tanrı’ya güveniyor ve son anda
Tanrı’nın o günkü ihtiyaçları mucizevi bir şekilde karşıladığına tanık oluyordu. Dualara Cevaplar ve
Bristollu George Mueller adlı kitaplarda Mueller’in binlerce dualarına kesin cevapların nasıl geldiği
kayıtlıdır. George Mueller Tanrı’nın sadece Kutsal Kitap’ın sayfalarında değil, her kuşakta duaya
yanıt vermeye hazır olan güçlü Rab olduğunu kanıtladı.

Demek ki Rabbimiz yüce bilgeliğiyle, pek çok güçlü etkinliği dua yoluyla gerçekleştirmeye karar
vermiştir. Duayla tahmin etmediğimiz bereketlerin sağlanması mümkündür. Nitekim Đncil'de “Doğru kişinin
yalvarışı çok güçlü ve etkilidir” (Yakup 5:16) der. Kutsal Yazılardaki “Durmadan dua edin” (1. Selanikliler
5:17) sözleriyle her konuda, her anda dua etmemizin son derece yerinde bir davranış olduğu
vurgulanmaktadır. Rabbimiz dua etmemizi buyurmuştur. Dualarımız dünyayı değiştirebilir. Dualarımız bizi de
değiştirir. Dualarımızla tahmin etmediğimiz bereketlere kapı açılır. Yılmadan, yorulmadan dua etmeye, imanla
dilekte bulunup yakarmaya devam edelim.

Uygulama
Duaya her gün bol bol zaman ayırmaya özen gösterin. Dua ederken Gökteki Babanıza övgü, şükür ve
itiraflarınızı sunmayı unutmayın. Diğer imanlılarla bir araya gelerek dua etme fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıca,
hem kendiniz hem de başkaları için düzenli ve etkili bir şekilde Tanrı'ya yakarmak amacıyla aşağıdaki
boşlukları doldurarak 3 kesin dua konusu seçin.

Kendi hayatımla ilgili olarak Tanrı'dan _____________________________ dileyeceğim.

Başkası için Tanrı'dan dileyeceğim bir dua konusu: _______________________________

Diğer bir dua konusu: _________________________________________________________

Seçtiğiniz dua konularını kontrol ediniz. Bu dilekleriniz “Duanın Sağlam Temeli” olarak adlandırdığımız
ilkelerdeki Tanrı’nın isteğine uygun mu? Öyleyse, Rab’den karşılık alıncaya kadar dua ediniz!

