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Gerçek dua ve gerçek ikrar 

(Matta 6:15-15)   

 

 

Tanrı duamızı işitir. O İsa’nın adıyla yapılan duaları işitir ve yanıtlar. Ama 
‘duamız ne olursa olsun Tanrı bütün dualarımızı gerçekleştirecek’ diye 
düşünmemek lazım.  

Mesela annebabalar çocuklarına “Bugün senin doğum günündür. İstediğin bir 
şey varsa söyleyin bakalım” demişsede istediği her şeyi vereceğini söylemiş 
değildir. Tanrı istediğimiz her şeyi vermez. Şunu bir düşünelim: Futbol maçını 
izleyen iki kişi dua ediyorlar ama her iki kişi birbirine farklı olan bir takım için 
dua ederse Tanrı nasıl cevap verecektir? Birde ders çalışmayarak bilgisayar 
oyununa düşkün olan bir öğrenci eğer “iyi üniversiteye girmek istiyorum” diye 
dua ederse Tanrı acaba bu duayı kabul eder mi? Ve iki kişi kilisede önemli bir 

görev almak istiyorlar. Ama ikisinden biri o kadar kiliseye sadık değilse Tanrı 
onun duasını nasıl kabul eder? Tanrı`nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne 

olduğunu ayırt ederek O’nun isteğine göre dua etmelidir (Romalılar 12:2).  

Rab’bin öğrettiği duada iki önemli vurgu vardır. Birincisi Tanrı’nın 
Egemenliğini sevmektir, ikincisi günaha dikkat etmektir. Biz bu dünyada 
olduğumuz sürece Rab’bin öğrettikleri gibi günaha karşı savaşmalıyız. Günah 

Tanrı’nın Egemenliğine tam karşı olur. Biz günahtan özgürüz ama günah 
işleyebiliriz. Tanrı günahtan nefret ettiği için Tanrı’yı izleyenler de günahtan 
nefret etmeliler. Tanrı günahtan özgür kılınanların günaha karşı savaşabilmeleri 

için Kutsal Ruh’u verdi (Elçilerin işleri 2:38). Kutsal Ruh içimizde “Bu kişi 
temiz” diye garanti eder, bizim kutsal olmamız için yardım eder. Ama insanın 
bedeni Kutsal Ruh’la savaşmaktadır (Galatyalılar 5:16-17). Biz benliğe galip 

gelmeliyiz, Ruh’un yönetiminde olmalıyız.  

İsa nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretti. Artık yeni bir çağ açıldı. İsa’dan 
önceki insanlar da dua ettiler. Çok gayret ettiler, yalvardılar ama garantisi yoktu. 
Ama Yuhanna 16:24’te “Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, 

alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun” dedi. Artık dua aracılığıyla Tanrı ve 
insan arasında iletişim oluyor, Tanrı mutlaka duasını işitir ve yanıtlar. İsa 
gelmeden önce bütün İsrail halkı hep birlikte Tanrı’ya hizmet ettiler. Kâhin yada 

peygamberler halkı temsil ederek dua edip cevap aldılar.   

İsa’nın bize gösterdiği dua bir çocuğun babasına yaptığı duadır. İsa Tanrı’yı 
Babamız olarak tanıttı (Matta 7:1; 23:9, Yuhanna 3:3). Bu yüzden biz Tanrı’ya 
Baba diyoruz. Hatta içimizde olan Kutsal Ruh buna tanıklık eder.  
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Biz dünyaya ait değiliz. Baba Tanrı’nın Egemenliğine ait olanlarız (Yuhanna 
8:23;  18:36). Yuhanna 17.bölüm İsa’nın duası oluyor. Orada Baba, İsa ve 

öğrencilerin karşı tarafı dünyadır (Yuhanna 17:16-17). İsa bizim Baba’nın 
Egemenliğini sevmemizi ister. Bizim “Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin 

istediğin olsun” diye dua etmemizi ister, “suçlarımızı bağışla!” diye dua 
etmemizi ister.  

Biz ruhsal olarak kâhiniz. Kâhinin görevi günahı bağışlatmaktır. İsrail halkı 
kâhin aracılığıyla günahından bağışlandı. Ama bugün her birimiz Mesih’te 
kâhin olup Tanrı’nın önüne çıkıp bağışlanmamız için dua ediyoruz (1.Petrus 2:5, 

9; Vahiy 1:5-6). Biz kâhiniz. Günaha galip gelmeliyiz. 

İsa “Baba Oğul`da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi 

yapacağım” (Yuhanna 14:13) dedi. İsa Baba’nın yüceltilmesini ister. İnsanlar 
niçin dua cevabını alamıyorlar? Çünkü Rab’bin isteğine göre dua etmedikleri 
içindir. Tanrı’nın isteğine göre dua edenler Tanrı’ya yaklaşırken yürekli olurlar. 
Çünkü O`nun isteğine uygun ne dilerlerse işiteceğine güveniyorlar (1.Yuhanna 

5:14).  

Ruh güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini 

bilmeyiz, ama Ruh`un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık 
eder (Romalılar 8:26). Tanrı’nın isteğini bilen Kutsal Ruh durumumuzu bilir. 
Kutsal Ruh bizim için dua ederken Tanrı’nın isteğine göre dua eder. Tanrı 
Ruh’un düşüncesini bilir ve bize yardım eder (Romalılar 8:28). 
Birçok insan para kazandıkça daha çok cimri olur. Ama bazı insan dua cevabı 

olarak işleri başarılı olunca kazandıkları kârla kiliseyi faydalandırırlar. Onların 
yüreklerinde Tanrı’nın Egemenliğiyle ilgili düşüncelerle doludur. Sanki inşa 
ediyormuş gibi kendi imanını biriktirir. Tanrı böylece sadece kendi işlerimiz için 

değil kilisenin büyümesi içinde gayret etmemizi ister. 
Tanrı İsa’nın kanıyla ruhumuzu akladı. Ruhu aklanmışsa artık kutsal yaşamaya 

gayret etmelidir. Kilisenin büyümesi için gayret etmelidir.Tanrı böylece kiliseyi 
sevenleri arar, dualarına cevap verir. 
İsa’nın üç yıllık görevli yaşam sürece sıkıntı, zulüm ve tehlikeler vardı. Ve 

dünyadan ayrılmadan önce dünyada kalacak olan öğrenciler için Rab’bin 
duasını öğretti, Kutsal Ruh’u almalarını buyurdu. 
İsa göğe alındığında öğrencileri kutsadı. Ama İsa’yı reddedenlere kutsamanın 

etkisi yoktur. Rab’bin kutsaması neydi? ‘Gönençli olsun. Lütüf alın. Tekrar 
dönünceye kadar iyice korunsun. Tekrar görüşelim’ oluyor. Biz İsa’nın vaadine 
göre Kutsal Ruh’u aldık, İsa’nın adıyla nasıl dua etmemiz gerektiğini öğrendik. 
Tanrı’yı yanlış anlamayalım. Tanrı’dan kuşku duymayalım. İsa’nın öğrettiği gibi 
dua ederek cevabını alalım. Eğer şimdiye kadar Rab’bin sözünü ihmal ederek 
kendi düşüncesine göre dua ettiyse artık bu alışkanlığı atmak gerekir. Kutsal 
Ruh’la dolup Tanrı’nın Egemenliğini düşünen kutsal bir kişi olmalıdır. Hepimiz 



3 

 

dua cevabını alarak Tanrı’yı yüceltelim.  

 

 

 

 

20140504 Sung-hyun Kim  

   


