4 . DERS

* 18–24 Temmuz

Dua Gücü: Başkaları
için Yalvarmak

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI  METINLER: Vahiy 12:7 -9, Efesliler 6:12, İbraniler
7:25, Efesliler 1:15-21, Daniel 10:10-14, 1. Yuhanna 5:14-16.
HATIRLAMA METNI: “Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı
birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir” (Yakup 5:16).

Y

eni Ahit kilisesi üyeleri duaya ihtiyaçları olduğunu anlamışlardı.
“Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi Kutsal Ruh’la
doldular ve Tanrı’nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.”
(Elçilerin İşleri 4:31. Dikkat edin, öğrenciler dua ettiler. Kutsal Ruh ile
doluydular ve ardından Tanrı Sözü’nü cesaretle ve rahatlıkla konuştular.
Duaları ile Kutsal Ruh ile dolma ve Tanrı Sözü’nü güçlü bir şekilde ilan
etmeleri arasında direk bir ilişki vardı. “Öğrenciler… Salt kendileri için bir
bereket istemediler. Üzerlerinde canları kurtarma yükünün ağırlığı vardı.
Müjdenin dünyaya taşınması gerektiğinin bilincindeydiler ve Mesih’in vaat
ettiği kudreti talep ettiler.” —Ellen G. White, Elçilerin İşleri, s. 33.
Tanrı’yı aradığımızda ve başkaları için yalvardığımızda Tanrı bizi
kendisine yaklaştırmak için kalplerimizde çalışır ve O’nun krallığı için
insanlara ulaşmamızı sağlayacak ilahi bilgeliği bize verir. Tanrı ayrıca onları
kendisine çekmek için hayatlarında bizim göremediğimiz, hatta tamamen
anlayamadığımız yollarla güçlü bir şekilde çalışır. (1. Yuhanna 5:14-17).
*25 Temmuz Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR

19 Nisan

Evrensel bir Mücadele
Vahiy 12:7-9, Efesliler 6:12 ve 2. Korintliler 10:4 ayetlerini oku. Bu
ayetler aracı dualar hakkındaki anlayışımızı nasıl etkiliyor?

Kutsal Kitap görünen ve görünmeyen dünya arasındaki perdeyi kaldırır. İyi
ve kötü arasında, doğruluğun güçleri ve karanlığın güçleri arasında, Mesih
ve Şeytan arasında bir mücadele var. Bu evrensel mücadelede Tanrı insan
özgürlüğüne saygı duyar. O asla iradeyi etkilemeyecek veya vicdanı zorlamayacak. Erkekleri ve kadınları ilahi gerçeğe ikna etmek için Kutsal Ruh’unu
gönderir (Yuhanna 16:7, 8). Göksel melekler insanları sonsuzluk için etkilemek amacıyla savaşa katılırlar (İbraniler 1:14). Tanrı insanları kendisine
yönlendirmek için onların yaşamlarında ilahi olaylar düzenler.
Tanrı’nın yapmayacağı şey ise vicdanı zorlamaktır. Zorlama Tanrı’nın
krallığına zıttır. Zorlama O’nun yönetiminin temeli olan sevgi ilkesine
yabancıdır. İşte, duanın çok önemli olduğu yer burasıdır. Tanrı biz dua
etmeden önce insanlara ulaşabilmek için her şeyi yapıyor olsa da, dualarımız
Tanrı’nın büyük gücünü salıverir. Birbirimiz için dua etmeyi seçme özgürlüğümüze saygı duyar ve daha fazlasını yapabilir. İyi ve kötünün mücadelesi
ışığında dua etsek de, etmesek de seçimimize müdahale etmez.
Şu ifade üzerinde dikkatlice düşün, “Allah, iman duasına karşılık olarak,
istediklerimizi bize lütfedecektir, eğer biz rica etmezsek vermeyecektir”—
Ellen G. White, Büyük Mücadele, s. 525. İyi ve kötü arasındaki büyük
mücadelede dua bir fark yaratır. Mesih’i tanımayan biri için dua ettiğimizde
dua onların yaşamlarına akan ilahi bereket kanallarını açar. Tanrı onlar için
dua etme seçimimizi şereflendirir ve hatta onların namına daha kuvvetli bir
şekilde çalışır.
Arabulucu dualar konusunu incelerken alçakgönüllü bir şekilde kabul
etmeliyiz ki biz Tanrı’nın çalışma şeklini tam olarak anlamıyoruz. Fakat bu
bizi kendimiz ve diğerleri için dua etme fırsatlarının bereketlerini sürekli
olarak almaktan alıkoymamalıdır.
Tanrı’nın dua ettiğimiz zaman dua etmediğimiz zamandan daha
güçlü bir şekilde çalışması hakkında ne düşünüyorsun? Tamamıyla
nasıl çalıştığını anlamasak da, neden Kutsal Kitap’ın başkaları için
dua edin tavsiyesi bizi bunu sadece yapmaya sevk etmeli?
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PAZARTESI

20 Temmuz

İsa: Kudretli Arabulucu
Luka 3:21, Luka 5:16, ve Luka 9:18 ayetlerini oku. Bu ayetler sana
İsa’nın dua yaşamı ile O’nun hizmetteki etkililiği arasındaki bağlantı hakkında ne diyor?

İsa’nın hayatı Babası ile sürekli bir ilahi paydaşlıktı. Vaftiz olup Mesih
olarak hizmetine başladığında göğün amacını yerine getirmek amacıyla
ilahi güç için dua etti. Kutsal Ruh Babası’nın isteğini yapması ve önündeki
görevi tamamlaması için güçlendirdi. İster beş bin kişiyi doyurmak olsun,
ister cüzamlıyı iyileştirmek veya cinlileri kurtarmak olsun İsa iyi ile kötü
arasındaki savaşta duanın cehennemin güçlerini yenmede çok büyük bir
silah olduğunu anladı. Dua çaresizliğimizin ve zayıflığımızın Tanrı’nın her
şeye yeten gücü ile birleşmesi için göğün belirlediği bir yoldur. Dua, kendileri
için dua ettiğimiz kişilerin kalplerine dokunabilecek tek kişi olan Tanrı’ya
kendimizi yükseltmek için bir araçtır.

Luka 22:31-34 ve İbraniler 7:25 ayetlerini oku. İsa Petrus’u yakın
gelecekte karşılaşacağı denenmelere hazırlamak için hangi güvenceyi verdi? Karşılaştığımız denenmeler için her birimize hangi
güvenceyi verir?

Can kazanmada etkin olanlar dua kadınları ve erkekleridir. İsa Petrus
için ismiyle dua etti. Petrus’a yaşayacağı en büyük denenme sırasında onun
için dua edeceği güvencesini verdi. Şeytan Petrus’un Tanrı’nın krallığının
gelişmesi için potansiyelini çok iyi anladı. Petrus’un Hristiyan kilisesindeki
olumlu etkisini yok etmek için mümkün olan her şeyi yapmayı planladı.
Fakat onun tüm denenmeleri sırasında İsa Petrus için dua ediyordu ve
Efendi’nin duaları işitildi. Kurtarıcı’nın da bizim için dua ettiğini bilmek ne
heyecan verici bir gerçek. O bizi, bu arabulucu dua işinde O’na katılmaya ve
diğer insanları ismen O’nun tahtı önüne getirmeye davet ediyor.
Duada ısrarlı olmamız dua ettiğimiz kişilere ulaşmada Tanrı’ya tümden ve
kesin olarak bağlılığımızı kabul ettiğimizi onaylar.
Şu an kim için dua ediyorsun? Durum ne kadar zor gözüküyorsa
gözüksün asla vazgeçmemek neden çok önemli?
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SALI

21 Temmuz

Pavlus’un Aracılık Eden Duaları
Arabulucu dua Kutsal Kitap’a uygundur. Pavlus hizmeti boyunca müjdecilik hizmeti aracılığıyla kurmuş olduğu kiliselerdeki yeni imanlılar için dua
etti. Pavlus eğer dua etmezse olmayacak bir şeyin dua ettiği zaman gerçekleştiğine inandı. Sevdiklerinden ayrı olsa bile bir birleri için dua ederlerse kalpte
bir araya gelebileceklerini anladı.

Efesliler 1:15-21 ayetlerini oku. Aşağıdaki satırlarda Pavlus’un
Efesliler için Tanrı’dan istediklerini listele. Allah’tan onlara vermesini özellikle istediği şey neydi?

Pavlus’un Efesli imanlılar için duası dikkat çekici. Tanrı’nın onlara bilgelik
ve ruhsal anlayış vermesi için, yani onların zihinlerini ilahi gerçekle aydınlatması ve onlara sonsuz yaşam umudunu vermesi için dua etti. Ayrıca onların
yaşamlarında çalışan Tanrı’nın büyük gücünü tecrübe etmeleri için de dua
etti. Bu Tanrı onların İsa’da sonsuz yaşam umudunun temelini inşa eden
bir olay olan İsa'nın ölümden dirilişini gerçekleştirecek kadar güçlü ve kudretli. Pavlus’un duası onlara “Mesih’in yüceliğinin zenginliğini” ve “O’nun
mirasını” hatırlatarak bitiyor. Efesli Hristiyanlar Pavlus’un kendileri için dua
ettiğini bilerek ve onun ne için dua ettiğini bilerek şevkle dolmuş olmalılar.

Filipeliler 1:3-11 ayetlerini oku ve Pavlus'un duasına dikkat et. Eğer
Filipililer kilisesinin bir üyesi olsaydın ve Pavlus’tan gelen bu mektup gibi bir mektup alsaydınız, sizin için sadece dua ettiğini değil,
sizin için sürekli dua ettiğini söyleyen bu mektup karşısında nasıl
hissederdin ve neden öyle hissederdin? Onun sözlerinde hangi
vaatler bulunuyor? Aynı zamanda orada hangi öğütler de var?

Bunlar Kutsal Kitap’ta vaatlerle dolu olan en teşvik edici ve en cesaret
verici sözlerden bazılarıdır. Aynı zamanda Tanrı’nın bizim O’nda olmamızı
istediği gibi olabilmemiz için bizi İsa’yı tanımaktan gelen sevgiyle, bilgiyle ve
anlayışla dolu olmaya çağırır.
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ÇARŞAMBA

22 Temmuz

Görünmeyen Güçler Çalışıyor
Arabulucu dua iyi ve kötü arasındaki “büyük mücadele” diye adlandırdığımız bu savaşta çok güçlü bir silahtır. Bu mücadelenin en açık görünümlerinden biri Daniel 10. bölümdedir.
Hatırlayacaksınız ki peygamber Yeremya Yahudiler’in yetmiş yıl boyunca
Babilliler’in esareti altında olacaklarını öngörmüştü. Daniel’in yaşamının
sonunda Yahudiler’in önceden bildirilen bu esaret dönemi sona geliyordu.
Daniel endişeliydi. Yeremya’nın sözlerinin yerine geleceğini gösteren bulgular çok küçüktü. Halkı hâlâ esaret altındaydı.
Babil İmparatorluğu Medler ve Persler tarafından yenilmişti, fakat
Yahudiler hâlâ esaret altındaydı. Daniel üç hafta boyunca oruç tuttu ve dua
etti. Halkı için büyük bir istekle aracılık etti. Üç haftanın sonunda meleğe
benzer yüce bir varlık ona gözüktü.

Daniel 10:10-14 ayetlerini oku. Daniel’in duası ne zaman işitildi ve
onları geçici olarak engelleyen neydi?

Bu heyecan verici bir bölüm. Onu tam olarak anlamak için bazı karakterlerin kimliklerini belirleyelim. Pers krallığının önderi kimdir? Kesinlikle
Koreş değil. O Pers İmparatorluğu’nun kralı. Büyük bir ihtimalle “Pers krallığının önderi” ifadesi Şeytan’ı temsil ediyor. İsa onu “bu dünyanın egemeni”
olarak adlandırıyor (Yuhanna 12:31; 14:30). Pavlus onu “havadaki hükümranlığın egemeni” (Efesliler 2:2) olarak nitelendiriyor. Eğer Pers önderi
Şeytan’ı temsil ediyorsa Mikail kimdir? Mikail terimi Kutsal Kitap’ta beş defa
kullanılır (Vahiy 12:7; Yahuda 9; Daniel 10:13, 21; ve Daniel 12:1). Bu
ayetlerin dikkatli bir çalışması Mikail’in (“Tanrı gibi Olan” anlamındadır)
Şeytan’a karşı direk savaştaki meleklerin tümünün Komutanı olan İsa’yı
tanımlamak için kullanılan başka bir terim olduğunu ortaya koyar. Mesih
sonsuz, önceden var olan ve mutlak güce sahip Tanrı’nın ilahi Oğlu’dur.
O’nun işlerinden biri de tüm meleklerin Komutanı olarak Şeytan'ı yenmek
ve nihayetinde yok etmektir.
Daniel 10 perdeyi kenara çeker ve iyi ile kötü arasındaki bu mücadeleyi
ortaya çıkarır. Daniel dua ederken Mikail, yani yüce İsa, cehennemin güçlerini geri püskürtmek için gökten iner. Biz göremesek de, İsa arabulucu
dualarımızı yanıtlamak için de aynı şekilde çalışmaktadır. O kudretli bir
Kurtarıcı’dır. Dualarımızın hiçbirini kaçırmaz.
Yaşamında meydana gelen büyük mücadele gerçekliğini nasıl
görüyorsun? Bu savaşın gerçekliği ne çeşit seçimler yapman
gerektiği konusunda sana ne diyor?
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PERŞEMBE

23 Temmuz

Dua Odaklı
Kutsal Kitap boyunca duanın özgünlüğü üzerine bir vurgu vardır. Dua
insanın bazı belli belirsiz arzuları değildir. Tanrı’ya belirli istekleri sunar. İsa
özellikle öğrencileri için dua etti. Elçi Pavlus çok özelde Efesliler, Filipililer ve
Koloseliler için dua etti. Timoteos, Titus ve Markos diye bilinen Yuhanna gibi
genç arkadaşları için dua etti.

1. Samuel 12:22-24 ve Eyüp 16:21 ayetlerini oku. Bu iki metnin
ortak özelliği ne? Arabulucu dua hakkında bize ne söylüyorlar?

Hem Samuel hem de Eyüp istekli, içten ve özel aracılık üzerine vurgu
yapıyor. Samuel’in sözleri oldukça güçlüdür. Şöyle haykırdı “sizin için RAB’be
yalvarmaktan vazgeçip O’na karşı günah işlemek benden uzak olsun!”
(1.Samuel 12:23). Samuel’in duasının neredeyse bir yankısını Eyüp’ün
sözlerinde duyuyoruz, “…Gözlerim Tanrı’ya yaş döküyor; Tanrı kendisiyle
insan arasında, İnsanoğluyla komşusu arasında hak arasın diye" (Eyüp
16:20, 21). Mesih'i tanımayan erkekler ve kadınlar için Tanrı’ya yalvarmak
bizim işimizdir.

1. Yuhanna 5:14-16 ayetlerini oku. Başkaları için aracılık ettiğimizde ne olur?

Diğer insanlar için dua ettiğimizde Tanrı’nın onlara sağlayacağı bereketler
için bir kanal oluruz. Bizim aracılığımız ile gökteki tahttan onlara yaşam
suyu ırmağını döker. İçten aracılığın sesi Şeytan’ın tüm ordusunu titretir.
Ellen G. White duanın gücünü şu önemli sözlerle tanımlar: “Şeytan sahip
olduğu muhalif güçle karşı koyamaz, çünkü Mesih'in gücü ve görkemi karşısında korkar ve titrer. Hararetli duanın sesi Şeytan’ın tüm ordusunu titretir.”
Testimonies for the Church [Kilise için Tanıklıklar], cilt 1, s. 346. Kayıp erkek
ve kadınlar için yapılan savaşta dua bizi ilahi gücün Kaynağı'na bağlar.
Matta 18:18, 19 ayetlerini oku. Bu ayetlerin arabulucu dua ile ilgisi
nedir ve bu ayetler Rab'bi tanımayanların kurtuluşu için diğerleri
ile birlikte dua etmek için nasıl bir teşviktir?
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CUMA

24 Temmuz

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White, Yol, Gerçek ve Yaşam, “Dua Etme Ayrıcalığı”;
Testimonies for the Church [Kilise İçin Tanıklıklar], “Kilise Üyeleri için Çalış”
7. cilt, s.19-24 bölümlerini oku.
Başkaları için dua ettiğimizde Tanrı O’na adanmışlığımızı onurlandırır ve
O’nun gücüne bağlılığımız göğün tüm kaynaklarını kullanarak insanların
yaşamlarını dönüştürür. Dualarımız O’nun tahtına yükselirken melekler
O’nun emriyle harekete geçerler. “İçtenlikle ve canlı bir imanla edilmiş her
duaya cevap vermek için İsa Mesih'in emrine hemen itaat amacıyla tahtın
etrafında hizmetkâr melekler beklemektedir." Ellen G. White, Selected
Messages [Seçme Mesajlar], 2. kitap, s. 377. Tek bir duanın bile kaybolmadığı, tek bir duanın bile Tanrı tarafından unutulmadığı güvencesine sahibiz.
Dualar gökte cevaplanmak üzere ve O'nun en iyi bildiği yerde depolanırlar.
“İman duası asla kaybolmaz; fakat her zaman bir şekilde ve özellikle beklediğimiz bir şekilde cevaplanacağını beklemek haddini bilmezliktir.” Ellen
G. White, Testimonies for the Church [Kilise İçin Tanıklıklar], cilt 1, s. 231.
Mesih’i tanımayan eşlerimiz veya oğullarımız ve kızlarımız, akrabalarımız,
arkadaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımız için aracılık ederken bu bize cesaret verir. Tek bir samimi dua bile asla kaybolmaz. Kendileri için dua ettiğimiz
kişilerde hemen ani cevaplar göremeyebiliriz, fakat Tanrı bir şekilde onların
yüreklerinde çalışıyor ve biz bunu sadece sonsuzlukta bileceğiz.
TARTIŞMA SORULARI:

Ê Filipililer 1:19; Koloseliler 4:2, 3; ve 2. Selanikliler 3: 1, 2 ayet-

lerini oku. Hapisliği boyunca Pavlus Filipililer’in duaları nedeniyle
hangi güvenceye sahipti? Koloseliler ve Selanikliler’den kendisi
için hangi duaları yapmalarını istedi? Bu arabulucu duaların can
kazanma ile nasıl bir ilişkisi var?

Ë Büyük mücadele gerçeği ve onun yaşadığımız dünyanın arka pla-

nında oluşturduğu büyük öykü hakkında düşün. Bu mücadele hakkındaki bilgin duanın önemini anlamana nasıl yardımcı oluyor? Evet İsa
savaşı kazandı ve biliyoruz ki sonunda O’nun tarafı kazanıyor. Fakat,
bu esnada O'na bağlı kalmak ve başkalarının kurtuluşu için çalışmak
için yapabileceğimiz tek şeyin dua etmek ve aramak olduğunu bilmek
neden çok önemli?

Ì Daha etkin bir arabulucu dua yaşamı için bazı engeller nelerdir?
İhtiyacı olanlar için dua etmekten kaçınmana hangi bahaneleri kullanıyorsun (eğer varsa)?
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