Kime dua edelim?

(Türkisch/Turkish)

(Zu wem sollen wir beten?)
Yazar: Werner Gitt
Almancadan tercüme: Jasmin Yildiz
1 Giri
Bu dünyada u anda yedi milyardan fazla insan ya yor (say m: Ocak 2013). ncil ve
Tevrat´a göre bütün insanlar Tanr ´n n yarat klar r (ço u zaman söylendi i gibi Tanr ´n n
çocuklar de ildir). nsanlar n büyük bir k sm ise Tanr ´ya dua ederler.
Eski Sovyetler Birli i zaman nda oran n bütün ö rencileri ateizm üzerine konferanslara
kat lmak zorunda idiler. Konferans veren profesörlerden birisinin ise, her konferanstan önce
dua etti i duyulmu . Onun Tanr ´n n yoklu unu ö retmesine ra men, acaba o profesör
kime dua ederdi?
nsanlar dualar

çe itli tanr lara veya ah slara yöneltirler:

Müslümanlar Allah´a dua ederler.
Budistler gayretli duac r, ama dinlerinde ahsi bir Tanr yoktur.
K lderililer Manitu´ya dua ederler.
Papa Johannes Paul II (Ekim 1986 ve Ocak 2002) bar dualar için talya´n n Asisi
kentine herkesin kendi Tanr ´s na dua etmesi için davet etmi ti.
Yahudiler Yaratan´a dua ederler (adlar Elohim ve Adonai´dir).
Jehova´n n ahitleri Jehova´ya dua ederler.
Katolikler ise Yaratan´a ilaveten sa Mesih´in (Jesus Christus´un) annesi Meryem´e
(Maria´ya) da ederler.
nsanlar n ço u dua eder, di erleri ise yaratan Tanr hakk nda konu urlar. Acaba bunlar
ncil ve Tevrat´ n Tanr ´s m demek isterler, yoksa Pavlos´un ya ad y llarda Atina´da
inan lan ba ka tanr lardan m söz ederler? H ristiyanlar da kime dua edelim diye sorarlar.
Sadece yaratan Tanr olan Baba´m za m , yoksa sa Mesih´e de mi veya Kutsal Ruh´a m ?
Bu soruya ben çok s k çe itli insanlar ve gruplar aras nda rastlad m. Buna yan iyice
dü ünmek gerektirir. Problemi aç klamak için önce kendi tecrübelerimi örneklerle izah
edeyim:
Örnek 1: Kuzey Almanya´da bir konferans mdan sonra, ihtiyar bir kad n yan ma gelip
oradaki H ristiyan kilisesinin mensubu oldu unu ve ömründe hiç sa Mesih´e dua
etmedi ini bana söylemi ti. Tanr ´ya ise y llardan beri dua etti ini belirtmi ti.
Örnek 2: Rusya´da bir kad n bir tek cümleden olu an „Tanr ´n n lütfu üzerinize olsun!“ sözü
sayesinde Tanr ´ya inanmaya ba lam r. Bu sözü Tanr ´ya inanan bir kad n ehrin
soka nda tan mad
birisine söylemi ti. Bunu duyan yabanc ise aniden reaksiyon
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göstererek: „Hangi tanr kastediyorsunuz?“ demi ti. Öbür kad n ise yan nda ta
ncil´i
göstererek ncil´de ad geçen Tanr ´y demek istedi ini söylemi ti. Sonuçta kad n ncil´ini
ödünç verince geri getirildi i zaman onu ödünç alan kad n sevinçle Tanr ´n n O lu sa
Mesih´e döndü ünü bildirerek: „ imdi hangi tanr kastetti inizi biliyorum“ demi ti.
Örnek 3: „Sorular“ adl kitab mdan ötürü Hollandal Yehova´n n ahidi olan biri bana 32
sayfal k uzun bir mektup yazm . Uzun paragraflar nda neden sa Mesih´e dua
edilmemesi gerekti ini aç kl yordu. Sabr tüketici iddias ise öyle idi: „ sa Mesih bu
dünyada iken göklerdeki Baba´s na dua ile seslenerek, di er insanlar n da onun gibi
yapmas ö retmi ti. ncil´in hiç bir yerinde Mesih´e hitaben yap lmas gereken bir tek bile
duay gösteren yaz yoktur! Öyleyse neden O bize Babam z adl duay ö retti?“
Örnek 4: Hitler hep onu Alman halk n kurtar
yapm olan „kader“den söz ederdi. S rf
inançs z insanlar de il, bilakis tan nm kilise adamlar bile böyle konu malarla Hitler´in
Tanr ´ya inand
sanarak aldatmas na izin vermi lerdi. 1949 – 1945 sava y llar n
lba konu malar nda halka ça da bulunurdu. Bu ça lar genellikle dua eklinde idi.
Size birkaç a
da ayr nt
ekilde takdim edelim:
1940: „1940 y
n ba lang nda Tanr ´n n bizi, özgürlük mücadelesinde ba ms zl
ve
böylece halk
n ya am ve gelece ini kutsamas diliyoruz!“
1941: „Milletlerin saadeti için (kapitalist yüksek tabakaya kar ) mücadele etmekle, kaderin
lütfunu en iyi hak edece imize inan yoruz! Tanr imdiye kadar mücadelemizi onaylad .
er biz ona olan sadakat ve yi itlikle vazifemizi yerine getirirsek, bizi gelecekte terk
etmeyecektir!“
1942: „Tanr ´dan diliyoruz ki; 1942 y halk za ve müttefik milletlere kurtulu karar
getirsin.“
1943: „Halk za gelecek y l bütün kudretimizi adamam z 1. Ocak 1943 y nda vaadimiz
olsun. Sadece o zaman Tanr ´dan bize yard ndan her zaman oldu u gibi uzak
lmamas dileyebiliriz.
1944: „Tanr ´n n bize zafer kazand rmas tek duam z olmas n. Cesaret, yi itlik, çal kanl k
ve fedakârl klar
adaletli tarts n. Mücadelemizin amac
O biliyor. O amaç yaratt
halk
n varl
sürdürmekten ba ka bir ey de ildir. Fedakârl
z ve çal kanl
z
ona gizli kalmayacakt r. Ona her eyimizi vermeye ve hizmet etmeye haz z. Adaletli
karar verinceye dek bizi deneyecektir. Vazifemiz onun gözünde hafif görünmemek, ama
zafer dedi imiz ve böylece ya am anlam nda olan af yarg
kazanmak vazifemizdir.”
1945: „Tanr ´ya, lider ve halka yapt
yard mlar , bize sefalet ve tehlikeden daha güçlü
olmam z için verdi i kuvvetler için te ekkür etmeden bu ça
kapatamam.“
Örnek 5: Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin Kamp-Lintfort kentinde bir lise s
önünde
yarat
hakk nda konferans verirken, çocuklar n Tanr ´ya olan reddine ahit oldum.
Sadece bir tek çocuk benimle ayn fikirde olup s f önünde Tanr ´ya inand
söylemi ti.
Onun Tanr ´ya olan inanc n ahitli ine çok sevinmi tim. Teneffüste genç çocu a gidip
hangi cemaatten oldu unu soru turmu tum. Onun k sa yan : „Ben Müslüman m” idi.
Burada o Tanr ´ya inand
itiraf ediyordu, ama sa Mesih´in Babas olan Tanr ´y de il,
Allah´ kastediyordu.
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Örnek 6: Kanada parlamentosunda sa Mesih´e art k dua edilmiyor. Bu isim, 1877 y ndan
beri Ottawa´da parlamento oturumlar n aç
nda edilen geleneksel duadan silindi. Bu
de me eski dua versiyonunun çe itli dinli bir topluma uymad
kan nda olanlar n
inisiyatifine dayan r. Duan n yeni versiyonunda „kudretli Tanr ´“ diye dua edilir
(kaynak: dea Dergisi, 10/94 9. May s 1994).
Örnek 7: Brüksel´de bir konferans sonunda genç bir bayanla sohbet etmi tim ki, kendisinin
hiç bir kilise veya dinle ilgisi olmad
ve özellikle H ristiyan olmad
belirtmi ti. Ama
kendisinin dua etti ini aç klam . Kime dua etti ini sormu tum. Bunun üzerine imdiye dek
hiç duyulmam bir yan t vermi ti: „Bende bilmiyorum, ama herhangi bir tanr ya. Bu tanr
ben tan yorum, o ki iliksiz. Belki de evrensel bir ruh. Haftada iki ya da üç defa yüksek
sesle ona dua ediyorum. Ondan hiç bir ey istemiyorum, sadece dü üncelerimi ba mdan
savmak istiyorum.“
Bu örnekler Tanr hakk nda konu an çok insan n oldu unu gösteriyor. Dikkatle izlenecek
olursa, onlar n hepsi ncil ve Tevrat´ n Tanr ´s , yani sa Mesih´in Baba´s
kastetmiyorlar. nsanlar n uydurduklar çok tanr lar vard r, ama sadece onlardan bir tanesi
ya ayan Tanr ´d r ki, o da çarm ha gerilen sa Mesih´i öldükten üç gün sonra diriltendir. Bu
tek Tanr ´ya giden yolu nas l bulabiliriz?

2 Tanr kimdir, sa Mesih ve Kutsal Ruh?
Dua sorusu konusuyla me gul olmadan önce, önce Baba Tanr , O ul ve Kutsal Ruh
ili kilerini incelemek istiyoruz. Tanr ve sa Mesih aras nda nas l bir ili ki vard r. Bunlar iki
ah s m , yoksa bir ah s m ? E er ikisinin aras nda rütbe fark varsa, hangisi daha yüksek
rütbelidir?
Tanr insanc l dü üncelerle anla lamaz. O yer ve zaman terimlerinin d nda oldu u için
ke fedilmesi mümkün de ildir. Ondan ötürü Tanr ´n n resminin yap lmamas gerekti i
O´nun birinci emrinde yaz
r. Tanr yine de kendisini „tan ks z“ b rakmad (Elçilerin leri
14,17). Kendisini bize tan tt . O hem birdir, hem de üçlü birliktir.
a) Tanr birdir: brahim, shak ve Yakup´un Tanr ´s ndan ba ka gerçek Tanr yoktur
(M r´dan Ç
3,6): „ lk ve son benim. Benden ba ka Tanr yoktur“ (Ye aya 44,6).
„Benden önce bir Tanr olmad . Benden sonra da olmayacak. Ben, yaln z ben Rab´bim.
Benden ba ka kurtar
yoktur“ (Ye aya 41,10-11). Ondan ötürü emri öyledir: „Benden
ba ka tanr n olmayacak“ (M r´dan Ç
20,3). Bütün dinlerdeki tanr tasavvurlar hiçtir.
„Halklar n bütün ilahlar bir hiçtir“ (Mezmurlar 96,5). „Halk n putlar yaln zca yeldir, s rd r“
(Ye aya 41,29).

b) Tanr üçlü birliktir: Ayn zamanda Tanr üçlü birlik olarak kar
za ç kar. Bu üç ayr
Tanr anlam na gelmez, aksine - ncil´in çe itli bölümlerinde görüldü ü gibi (örne in 1.
Korintliler 12,4-6; Efesliler 1,17; braniler 9,14) Tanr ´n n üçlü irade, eylem ve karakteri
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anlam ndad r. Üçlü birlik olan bu Tanr hakk nda üçerli ah s fark ile de konu ulur: Baba
Tanr , Tanr ´n n O lu sa Mesih ve Kutsal Ruh. Matta 28,19 bölümünün vaftiz emrinde bu
üçlü birlik en aç k ve anla r bir ekilde görülür. ncil´in hiç bir yerinde geçmeyen „üçlü
birlik“ terimi (Latince: trinitas=üç say ) Tanr ´n n gizemini bir tek kelime ile insanc l aç klama
çabas r.

2.1 Tanr , Baba
Tanr ´ya Musa, di er peygamberler ve Tanr ´n n halk Museviler dua ederdi. sa Mesih ise
Tanr ´y bize Baba olarak tan tt . Sadece onun sayesinde Tanr ´ya Baba olarak hitap etme
izni verilmi tir. sa Mesih Baba´ya giden çe itli yollardan biri de ildir, aksine tek ve ondan
ba ka Baba´ya götüren bir yol da yoktur (Yuhanna 14,6). Sadece sa Mesih´in hayat ,
ölümü ve dirili ini Tanr ´n n kurtulu yolu olarak ahsen kabul eden kimse Tanr ´ya Baba
diye hitap edebilir. Çocukken vaftiz edilip belli bir kiliseye ait olmakla Tanr ´n n çocu u
olundu u dü üncesi insanlar aras nda yayg nd r. ncil ise buna kar (Yuhanna 1,12)
sadece sa Mesih´i ahsen hayat na kabul edenlerin Tanr ´n n çocu u olabileceklerini
aç klar (Bu demektir ki; Mesih´e inanan ve O´na dönenler). Sadece Tanr ´n n çocuklar için
Tanr Baba´d r. Çok yayg n olan “hepimiz Tanr ´n n çocuklar z” ve Tanr herkesin
Baba´s r ve O´na Mesih´e inanmadan da inan r dü üncesi ncil´e göre yanl r. Böyle
dü üncelerin en tan nm özeti Schiller´in u m sras nda bulmak mümkündür: “Karde ler,
ld zl gökyüzünde iyi bir Baba (Tanr ) olmal .”

2.2 sa Mesih’te Tanr insan
„Söz insan olup aram zda ya ad “ (Yuhanna 1,14) – böylece Tanr insanlar için gözle
görülür, kulakla duyulur ve ellerle dokunulur (1.Yuhanna 1,1) ve iman edilir (Yuhanna 6,69)
oldu. sa Mesih´i Tanr bize yollay p inanc z için sundu“ (Romal lar 3,25). Böylece sa
Mesih bizim için önemli bir fonksiyonel atamad r. Kurtar
inanç sadece sa Mesih´e
inançla mümkündür. Bizim için çarm ha gerildi, günahlar zdan lekesiz kuzuyu and ran
Mesih´in de erli kan n fidyesiyle kurtulduk (1.Petrus 1,18). Mesih´i ad yla ça ran herkes
kurtulacak (Romal lar 10,13). Mesih´in arac
sayesinde Baba´ya ula m mümkündür
(Yuhanna 14,16) ve O´nun çocuklar olarak “Abba yani sevgili Baba” diyebiliriz (Romal lar
8,15). sa Mesih Tanr ´n n O lu´dur ve Tanr ile karakteri birdir: „Ben ve Baba biriz
(Yuhanna 10,30). Ondan ötürü: „Beni görmü olan Baba´y görmü tür“ (Yuhanna 14,9).
Tomas O´nu „Rabbim ve Tanr m“ diye yan tlad (Yuhanna 20,28). Mesih´in Tanr olmas ve
Baba ile ayn karakterde yani bir olmas a
daki unvan ve eylemleri sayesinde ifade
edilir.
Yaratan (Ye aya 40,28
Yuhanna 1,3),
I k (Ye aya 60, 19-20
Yuhanna 8,12),
Çoban (Mezmurlar 23,1
Yuhanna 10,11),
lk ve Son (Ye aya 41,4
Vahiy 1,17),
Günahlar Affeden (Yeremya 31,34
Markos 2,5),
Meleklerin Yaratan (Mezmurlar 148,5
Koloseliler 1,16),
Meleklerin O´na tapmas (Mezmurlar 148,2
braniler 1,6).
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Baba ile sa Mesih´in birli ini ncil´in Filipiler 2,6 bölümünde öyle vurgulan r: “Mesih Tanr
özüne sahip oldu u halde, Tanr ´ya e itli i s ms sar lacak bir hak saymad .“ Tanr ´l na
sar lmak yerine insan oldu ve yeryüzüne geldi. Bu e i ve benzeri görülmemi bir devrimdi.
Hiç bir dinin tanr bu dünyaya insanlar n aya na kadar gelmedi. Sadece O e siz istisna
gerçek oldu. sa Mesih yeryüzüne gelen tek Tanr ´d r. Dünyaya gelmekle ayn zamanda
insan oldu.
Dünyaya geldi inde insan kulu oldu. Baba´s na kar tamamen ba ml ve itaatkâr idi.
Mesih´in insan olma ba lant nda Baba ve O ul aras nda büyük bir rütbe fark görülür.
Erke in kad n ba oldu u gibi, Mesih´in ba Tanr ´d r ( 1. Korintliler 11,3). imdi ise O
Tanr ´n n sa nda oturur ve Tanr ´n n varl
n öz görünümüdür ( braniler 1,3). Gökte ve
yeryüzünde bütün yetki bana verildi (Matta 28,18). Baba kimseyi yarg lamaz, bütün
yarg lama i ini O ul´a vermi tir (Yuhanna 5,22). Tanr her eyi Mesih´in ayaklar alt na
sererek O´na ba ml k ld (1 Korintliler 15,27). Bu demektir ki; „Her ey O ul´a (Mesih´e)
ba ml k
nca, O ul da her eyi kendisine ba ml k lan Tanr ´ya ba ml olacakt r. Öyle
ki, Tanr her eyde her ey olsun“ (1 Korintliler 15,28).

2.3 Tanr sal ah s olarak Kutsal Ruh
Kutsal Ruh´a tanr sal ah s olarak rastlar z, ama O´nun fonksiyonu Tanr ´n n O lu´nun
fonksiyonlar ndan farkl r. O teselli edendir (Yuhanna 14,26), ncil´in hakikatini anlamaya
yard mc olan avukatt r (Yuhanna 14,17), Tanr önünde do ru duam za arac k eder (
Romal lar 8,26) ve Kutsal Ruh´un arac
olmaks n kimse Mesih´e „ sa Rab’d r“ diyemez
(1 Korintliler 12,3b.)

3 Dualar

kime yöneltiriz?

ncil ile ilgili yedi bak

aç

göz önünde tutulmal

r:

3.1 Mesih sa, Tanr ´ya i aret eder
Mesih bu dünyada iken Baba Tanr ´ya dua ederdi. Elçilerine ve böylece bize de Baba´ya
dua etmemizi ö retti:
“Bunun için siz öyle dua edin: Göklerdeki Babam z, ad n kutsan k ns n…” (Matta 6,9-13).
Bu Tanr ´ya – brahim´in, shak´ n ve Yakup´un Tanr ´s – Eski Antla ma zaman nda
ya ayan insanlar da dua ettiler.

3.2 Tanr , sa Mesih´e i aret eder
Tanr , sa Mesih vaftiz edilirken O lu oldu unu itiraf eder: „Sevgili O lum budur, O´ndan
ho nudum“ (Matta 3,17). Mesih´in da da görünümü de ti i zaman da Tanr : „Sevgili
lum budur, ondan ho nudum. O´nu dinleyin“ (Matta 17,5b) demi ti. Bu demektir ki;
Mesih ile ba lant içinde bulunmam z gereklidir. Bu da Mesih´e konu makla (= duayla)
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mümkündür.
ncil´in Romal lar 3,25 bölümünde de Tanr ´n n çok özellikle O lu Mesih´e i aret etti ini
buluruz. Böylece Mesih inanc n temelidir: „Tanr Mesih´i imanla benimsenen kurban olarak
sundu“ (Romal lar 3,25). nanmak güven demektir. Güven sadece kar kl ba lant
sayesinde mümkündür. man için benimsenen, dua için de benimsenir.

3.3. sa Mesih kendisine i aret ediyor
sa Mesih´e dua sadece teklif de il, O´nun bu dünyaya geldi inden beri O´na dua edilmesi
artt r. O elçilerine de öyle demi ti: „ imdiye dek benim ad mla bir ey dilemediniz „
(Yuhanna 16,24) „Benim ad mla benden ne dilerseniz yapaca m“ (Yuhanna 14,14).
Burada sa Mesih´in kendisi O´na ricada bulunup dua ile ad
ça rabilece imizi söyler.
Koloseliler 3,17 bölümü ise bütün konu ma ve eylemlerimizi, yani Mesih´e duam
öyle
özetler: “Söyledi iniz, yapt
z her eyi Rab sa´n n ad yla, O´nun arac
yla Baba
Tanr ´ya ükrederek yap n.” Mesih (ürünün sahibi) elçilerine hasat için i çiler göndermesi
talimat
verir (Matta 9,38, Luka 10,2). “Ürün bol, ama i çi az.” Ürünün sahibi Rab´be
yalvar n, ürününü kald racak i çiler göndersin” (Luka 10,2).
sa Mesihb Tanr ve insanlar aras nda tek arac r (1 Timoteos 2,5). Ondan dolay duam
O´na yöneltebiliriz. Yuhanna 5,22-23 ayetinde ise Mesih´e duay içeren di er bir temel bilgi
bulunur: „Baba kimseyi yarg lamaz, bütün yarg lama i ini O ul´a vermi tir. Öyle ki, herkes
Baba´y onurland rd gibi O ul´u onurland rs n. O ul´u onurland rmayan, O´nu gönderen
Baba´y da onurland rmaz.“ Baba´ya ve O ul´a hitaben yap lan dualar ikisini de
onurland r. Tanr kendisini O ul´a o kadar çok ba
k ld ki, dualar nda Mesih´in ad
anmayan Baba Tanr ´y da onurland rmam olur. Mesih´i onurland ran, otomatikman
Tanr ´y onurland rm olur. „Öyle ki, sa´n n ad an ld nda, gökteki, yerdeki ve yer
alt ndakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanr ´n n yüceltilmesi için sa Mesih´in Rab
oldu unu aç kça söylesin” (Filipiler 2,11). Baba sadece O ul´u da içeren hürmeti kabul
eder. Çünkü: “O ul´u yads yanda Baba da yoktur. O ul´u aç kça kabul edende Baba da
vard r” (1.Yuhanna 2,23).
lk ehit stefanos Kutsal Ruh´la dolu ideal bir insan olarak tan r (Elçilerin leri 7,55).
Onu ta lay p öldürdükleri zaman bilhassa sa´ya dua etmi ve öyle demi ti: “Rab sa,
ruhumu al!” (Eçilerin leri 7,58). Rab sa da yeryüzünde iken Tanr olarak O´na tap
nca
bunu kabul etmi ti. Cüzzaml (Matta 8,2), ifa bulan kör (Yuhanna 9,38) ve elçileri (Matta
14,33) Mesih´in önüne kapanm lard . Bu ncil´e göre en yüksek hürmet ve tapman n
simgesidir.

3.4 Elçiler kendileri Tanr ´ya dua edip Tanr ´ya dua etmeyi tavsiye
ediyorlar
Pavlus 2. Korintliler Mektubunda Tanr ´ya övgüyle öyle ba lar: „Her türlü tesellinin kayna
olan Tanr ´ya, merhametli Baba´ya Rabbimiz sa Mesih´in Tanr ´s ve Baba´s na övgüler
olsun!“ (2. Korintliler 1,3). Kendisi Tanr ´ya dua ederek inanl lar da duaya te vik eder.
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Örne in Filipilere: „Hiç kayg lanmay n, her konudaki dileklerinizi, Tanr ´ya dua edip
yalvararak ükranla bildirin“ (Filipiler 4,6). Elçi Yuhanna mele in kudretinden korkup yere
dü ünce, ona tap nay m derken, Tanr ´n n mele i kesinlikle ona tapmamas söyler: „Ben
de senin gibi kulum… Tanr ´ya tap!“ (Vahiy 22,9).

3.5 Elçiler sa´ya dua ediyor ve O´na duay tavsiye ediyorlar
Pavlus Romal lara Mektubunun ba nda kendisini „elçi olmaya ça lan sa Mesih´in kulu“
olarak tan r (Romal lar 1,1). Bunun gibi sözleri mektuplar n ba lang nda s k s k
görülür:

„Tanr ´n n iste iyle Mesih sa´n n elçisi olmaya ça lan Pavlus“ (1 Korintliler 1,1).
„ nsanlarca ya da insan arac
ile de il, sa Mesih ve O´nu ölümden dirilten Baba
Tanr arac
yla elçi atanan Pavlus“ (Galatyal lar 1,1).
„Tanr ´n n iste iyle Mesih sa´n n elçisi atanan Pavlus“ (Efesliler 1,1).
„Mesih sa´n n elçisi Petrus“ (1 Petrus 1,1).

Pavlus, sa Mesih taraf ndan direkt elçi olarak atand . Mesih sa onun amiridir. Kendisini
emir kulu görür. Birbirlerine olan bu ili ki sayesinde sürekli ileti im içindedirler. Onun için
Mesih sa´ya duas ona adeta do ald r.
Pavlus, Koloselilere Mektubunun 2, 6-7 bölümünde cemaatin Mesih sa´ya dua etmesini
özellikle vurgular. „Bu nedenle Rab Mesih sa’y nas l kabul ettinizse, O´nda öyle ya ay n.
ükranla dolup ta arak O´nda köklenin ve geli in, size ö retildi i gibi imanda güçlenin.
O´na çok minnettar olun.“
Pavlus, cemaatin inanl lar „Mesih sa´da kutsal k nm , O´nun ad her yerde ça ran“
(1 Korintliler 1,2) olarak karakterize eder. Onlar n en göze çarpan özelli i ise her günün bir
parças haline gelen sa Mesih´e dualar r. Burada havrada yap lan dualara nazaran temel
bir fark görülür.
„Kurtulu sa Mesih sayesinde gerçekle mi tir“ (Romal lar 1,24). Elçi Pavlus, Mesih sa´n n
kan n bizi her günahtan ar nd rd na i aret eder (1 Yuhanna 1,7). Mesih bu dünyan n
günahlar n bedelini çarm hta üzerine yükledi. Ondan dolay günahlar n aff da ondan
dilenir: „Ama günahlar
itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanr günahlar
ba lay p bizi her kötülükten ar nd racakt r“ (1. Yuhanna 1,9). Yani günahlar n aff Mesih
sa´ya dua ile gerçekle ir.
Yeni Antla mada s k s k Tanr ve sa Mesih´e ayn anda hitaben dua ekline rastlan r.
Pavlus´un dedi i gibi: „ lkin hepimiz için sa Mesih arac
yla Tanr ’ma ükrederim“
(Romal lar 1,8).
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3.6 Eski Antla mada sa Mesih´e dua i aretleri
Yuhanna 5,39 ayetinde Mesih öyle dedi: „Kutsal Yaz lar ara
yorsunuz… Bana tan kl k
eden de bu yaz lard r!” Mesih zaman nda Tanr ´n n yaz sözü olarak sadece Eski
Antla ma vard . Böyle olunca aç kça görülüyor ki, Eski Antla ma´da Mesih´i bulmak
mümkün: kehanet i aretlerinde ve gerçek görünümlerde. Mesih´in ortaya ç
ilk bak ta
göze ili mez. ifreli aç klamalar n düzenle di er yaz larla birle tirilmesiyle durumlar aç a
kar labilir. Eski Antla ma´daki örneklerden Balam´ n ya ad
ola anüstü kar la mas
seçelim.
Yolda Mezopotamya´dan Moav´daki Balak´a giderken, Balam Tanr ´n n mele ine rastlar.
Çölde Say m 22, 31-32 ayetinde unu okuruz:
„Bundan sonra Rab Balam´ n gözlerini açt . Balam yal n k ç yolda durmakta olan Rab´bin
mele ini gördü, e ilip yüzüstü yere kapand .
Tanr ´n n mele i ona öyle seslendi: Neden üç kez e
ini dövdün? Ben seni engellemeye
geldim. Çünkü gitti in yol seni y ma götürüyor.“
Neden bu melek Tanr ´n n yollad meleklerden biri de il, aksine ahsen Tanr ´n n O lu?
Yaz dan dört nedeni bulmak mümkün:
1) Balam´ n gözleri aç yor. Aniden kimi kar
nda gördü ünü anl yor. Kar
ndaki
Tanr ´n n mele i de il, aksine Tanr ´n n O lu görünü ünde Tanr ´n n kendisi. Bunu fark
etti i için e ilip yere kapan r. ncil´e göre meleklere tapman n yasak oldu unu hat
za
getirelim. ncil´in Vahiy bölümünde 22,8 bir melek Yuhanna´ya muazzam eyler gösterir.
Yuhanna gördüklerinden öyle etkilenmi ti ki, yere e ilerek mele e tapmak istemi ti. Ama
melek hemen onun tapmas na engel olmu tu: “Sak n yapma! Ben de bir Tanr kuluyum.
Tanr ´ya tap!” Böyle bir durumda melekler söz konusudur.
Tanr ´n n mele i Balam´ n hikâyesinde Balam´ n e ilip mele e tapmas na izin verir. O
tap nmay kabul ederek Mesih oldu unu kan tlar.
2) K ç: Yuhanna yükselen Rab´bi ncil´in Vahiy 1,16 bölümünde gördü ünde, elinde
çl birisi olarak tasvir eder: „A ndan iki a zl keskin bir k ç uzan yordu.“ Bir daha
gelecek olan Mesih de buna benzer i aretlerle donat lm olacak: „Bütün milletleri
yarg lamak için a ndan iki a zl keskin k ç ç kacak.“ K ç, Tanr ´n n Mesih´e verdi i
kudret ve otoritenin sembolüdür. Balam´la kar la mada da k ç Tanr ´n n O lu´nun
emaresidir.
3) Emir almadan: Tanr ´n n mele i: „ te, yola koyuldum.“ der. Tanr ´n n elçileri hiç bir
zaman kendi iste i ile de il, Tanr ´n n iste i üzerine gelirler. Ama burada „Ben (kendi
iste imle) yola koyuldum“ anlam ndad r.
4) Tanr ´n n gözünde suç: Tanr ´n n mele i ilaveten öyle der: „Gitti in yol seni y ma
götürüyor.“ Yani bunu söyleyen normal bir melek olamaz. Suç her zaman Tanr ´n n
gözünde suçtur, meleklerin gözünde de il!
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3.7 Melekler de Mesih sa´ya dua eder
branilere Mektubun birinci bölümü Tanr ´n n O lu´ndan söz eder. Orada öyle yazar: „Yine
Tanr ilk do an dünyaya gönderirken diyor ki, ‚Tanr ´n n bütün melekleri O´na taps n‘.“
Melek hakk nda ise Mezmurlar 104,4 bölümünde de öyle yazar: „Rüzgârlar kendine
haberci, y ld mlar hizmetkâr eden sensin.“ Ama Tanr ´n n O lu hakk nda branilere
Mektubun 1,6-8 bölümünde öyle der: „Ey Tanr , taht n sonsuzluklar boyunca kal
r.“
Mesih sa burada meleklerin de O´na tapt Tanr olarak adland yor. Pavlus Koloselilere
Mektubunun 2,9 bölümünde: “Çünkü Tanr
n bütün dolulu u bedence Mesih´te
bulunuyor.”

3.8 Kutsal Ruha dua
Kutsal Ruha dua hakk nda (örne in Martin Luther´in bir kilise ark nda oldu u gibi „ imdi
Kutsal Ruhtan en çok do ru inanc diliyoruz.“) ncil´in hiç bir yerinde belli bir i aret yoktur.

4 Özet
Ba lang çta sordu umuz „Kime dua edelim?“ sorusu ayn zamanda „Sonsuz ya ama
öldükten sonra nas l kavu urum?“ sorusunu da içerir. Bu sorular n yan ise tahmin
etmedi iniz kadar basit ve k sacas Tanr ´y ve
ul´u tan makt r.
„Sonsuz ya am, tek gerçek Tanr olan seni ve gönderdi in sa Mesih´i tan malar r“
(Yuhanna 17,3).
Önemli olan burada „ve“ kelimesidir. Tanr sözünde tak p kalan amac na ula amaz. Biz
bunu öyle de aç klayabiliriz: Tanr ´n n O lu´nu tan mayan ve O´na dua etmeyen sonsuz
ya ama öldükten sonra ula amaz. Mesih sa, “Benim arac
m olmadan Baba´ya kimse
gelemez” demi tir (Yuhanna 14,6).
Mesih´i gören, Tanr ´y görmü tür. Mesih´e dua eden, Tanr ´ya dua etmi tir. Bu cümlenin
tersi de – Tanr ´ya dua eden, O lu´na da dua etmi olur - geçerli midir? 1. Yuhanna 5,12
ayetinde bunun yan
buluruz: „Kendisinde Tanr O lu bulunanda ya am vard r,
kendisinde Tanr O lu bulunmayanda ya am yoktur.“
Pavlus´un görev stratejisi çok özeldi. Önce kendisinin de ayn milletten oldu u havrada
Yahudilere vaaz verirdi. Onlar Tanr ´ya çok inand klar için havrada ibadete toplan rlard .
Ama Pavlus, Yahudiler Mesih sa´y reddettikleri için kendilerini sonsuz ya ama lay k
görmediklerini tasdik etmi ti (Elçilerin leri 13,46). Burada aç kça görülüyor ki, istisnas z ve
hiç kimsenin ya da milletin itibar na bakmadan, sadece Tanr ´n n O lu´nu kabul edenler
sonsuz ya ama kavu acaklard r. Yani Mesih´i kabul edip O´na dua eden ve O´nunla
ya ayanlard r. Bunun için Pavlus Romal lara Mektubunun 10,13 bölümünde öyle yazar:
“Rabbi ad yla ça ran, herkes kurtulacak.”
Bu ça
duadan ba ka bir ey de ildir; her kurtulu Mesih sa´ya dua ile ba lar. Yukar da
“Rab” kelimesi ile Mesih sa kastedilir. Bu da mektubun bir önceki 10,9 bölümünde
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aç klan r: “ sa´n n Rab oldu unu a nla aç kça söyler ve Tanr ´n n O´nu ölümden
diriltti ine yürekten iman edersen, kurtulacaks n.” Günümüzde bütün dinlerin kurtulu
getirdi i dü üncesi çok yayg n olmas na ra men, ncil´deki ba lant aç klamalar bunu
aç kça reddeder. Dinsel ya am biçimi, çe idi ve gelene i pek çok olmas na ra men,
sonsuz ya am sadece Tanr ´n n karar yla kurtar Mesih sa sayesinde mümkündür.
Yaz
n ba lang
yorumlayabiliriz:

nda ele ald

z birinci örnekten yedinciye kadar

ncil´e göre

Örnek 1: Bu kad n Elçilerin leri 16,14-15 bölümünde önceden Yahudi oldu u için sadece
Tanr ´ya inanan Lidya ile k yaslanabilir. Pavlus´un vaaz
duyduktan sonra Mesih sa´y
renmi ti. O´na inanarak vaftiz olmu tu. Ben de o kad na dua ile Mesih sa´ya yönelip
garantili kurtulu bulmas tavsiye ettim.
Örnek 2: Yoldaki Rus kad aniden „Hangi Tanr ´y kastediyorsunuz?“ diye do ru soruyu
sormu tu: Belki de bin bir çe it din onun ilgisini çekmi oldu u için özellikle bu soruyu
sormu olabilir. Dünyan n bütün dinlerinde tap lan tanr lar ncil ve Tevrat „put“ olarak
adland r (1. Korintliler 6,9-10; Galatyal lar 5,19+21; Vahiy 21,8). Onlara iman kurtulu
getirmez.
Örnek 3: Yehova´n n ahitleri sa´ya dua etmez. O´na dua etmedikleri için kurtar
n da
kim oldu unu bilmezler (Romal lar 10,13). Böylece kurtulu garantisine de ula amazlar
(1.Yuhanna 5,13). Bana mektup yazan Hollandal n ncil´de Mesih sa´ya duay i aret
eden hiç bir eyin olmad iddias da yukar daki aç klamalarla çürütüldü.
Örnek 4: Hitler, Tanr ´n n ad
kullanarak insanlar yan ltmay ve hatta imanl insanlar
kendine çekmeyi ba arm . Onun Tanr ´s ise sa Mesih´in Baba´s de ildi, aksine
özelliksiz bir „tanr “ belirsiz bir „kader“ idi. Bununla bütün milleti dindar kamuflajla gözünü
boyayip yan ltm . Kendisini Almanya´n n lideri ve kurtar
görmesine ra men, birçok
milletlere felaket ve sefillik getirmi tir. Onun Tanr ´s yapt
i lerden anla ld
gibi
„yalan n babas ( yani eytan)“ (Yuhanna 8,44b) idi.
Örnek 5: Anla lan s fta Mesih sa´y kurtar
olarak tan yan hiç kimse yoktu.
Müslümanlar Mesih sa´ya dua etmezler. Böylece kurtulu tan uzaktad rlar. Mesih´in
kurtulu teklifi herkes için ve böylece Müslümanlar için de geçerlidir: „Çünkü Tanr dünyay
o kadar çok sevdi ki, biricik O lu´nu verdi. Öyle ki, O´na iman edenlerin hiçbiri
mahvolmas n, hepsi sonsuz ya ama kavu sun!“ (Yuhanna 3,16).
Örnek 6: Kanada parlamentosunda edilen yeni dua ço ulcu bir toplumun çe itli tanr lar na
verdi i imtiyaz r. Bedeli de yüksekti: Mesih sa´n n yan ndan geçmekle Tanr ´ya giden yol
da kapanm . Bir hükümetin Tanr ´n n lütfundan kendisini bu yolla yoksun b rakmas ne
yaz k!
Örnek 7: Kad n, konferans mdan ötürü Mesih hakk nda böyle bir ey hiç duymad
söylemi ti. ncil sayesinde Mesih sa´ya giden yolun gösterilmesine izin verip o ak am
Mesih´i kabul etmi ti. O andan itibaren de kurtulmu tu.
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Yay n: Devletten ba ms z Basel Yüksekokulunun „Fundamentum“ Dergisi. Tarih 1/1996, sayfa 33-47

daki tabela bu yaz daki önemli sözlerin anla r bir özetidir. ncil´e göre
Sevindirici Haber´in bildirilmesinden beri, dua için geçerli sadece iki adres
vard r. Bunlar Baba Tanr ve O lu sa Mesih´tir. Bu tabela 1 de gösterilmi tir.
Sadece bu Tanr ´n n iste inin beyan r.
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Nr.

1

2

Dua kime:

Tanr Baba
ve
Jesus Christus

Sadece
Tanr

Kim?

Yeniden
do mu
ristiyanlar
(1 Petrus 1,3)

Yahudiler,
Yehova´n n
ahitleri,
Baz
ristiyanlar

ncil´e göre yorum:
ncil dualar z için sadece iki
isim verir: Tanr , Baba ve
lu Jesus Christus ( sa
Mesih):
„Tanr ´ya iman edin, bana da
iman edin (= Jesus)“
(Yuhanna 14,1).
Yeni Antla madan beri Tanr ,
iman ve duay Tanr ve O lu
Mesih´e gerekli ve kurtar
olarak aç klad :
a) Sadece Tanr ´ya dua:
„Kendisinde Tanr O lu
bulunanda ya am vard r,
kendisinde Tanr O lu
bulunmayanda (sonsuz)
ya am yoktur“ (1 Yuhanna
5,12b).
„Herkes Baba´y
onurland rd gibi O ul´u
onurland rs n. O ul´u
onurland rmayan onu
gönderen Baba´y da
onurland rmaz“
(Yuhanna 5,23).
b) Mesih´e dualar:
„Kendisinde Tanr O lu
bulunanda ya am vard r,
kendisinde Tanr O lu
bulunmayanda ya am yoktur.“
(1 Yuhanna 5,12a).
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1 ve 2 ye ilaveten:

3

Meryem +
azizler

Katolikler,
Rus ve Yunan
Ortodokslar

„Sak n yapma! Ben de senin
gibi Tanr kuluyum! Tanr ´ya
tap!” (Vahiy 22,9).

Di er adresler:

4

Allah,
Manitu,
iwa, ...
Budistlerin
Ve içrekçilerin
dualar

ncil, ya ayan veya ölü
insanlara ve meleklere tap p
onlara dua etmeyi yasaklar.
Elçi Yuhanna mele e tapay m
derken, melek öyle emreder:

Di er dinlerin
mensuplar

Di er dinlere mensuplar n
dualar ncil ve Tevrat´ n
ya ayan Tanr ´s na hitaben
de ildir:
„Di er milletler kurbanlar
Tanr ´ya de il, cinlere
sunuyorlar“ (1 Kor 10,20).
„Halklar n bütün ilahlar bir
hiçtir.“ (Mezmurlar 96,5).
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