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Uluslararası Dua Okulu 
COVID-19 'la Ruhsal Savaşmak için 19 Dua İlkesi 

 
Rev. Fred A. Hartley, III Mart 2020 

*Özel Basım Podcast* 
 

1. Rab’bin ADINI Kullanın. 
“Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun, Adını birlikte yüceltelim.” Mezmur 34:3  

 
2. SEVİNÇLE Öncülük Edin. 
“Üzülmeyin. RAB'bin verdiği sevinç sizi güçlü kılar.” Nehemya 8:10  

 
3. Huzuruna ÖVGÜYLE Girin. 
“Kapılarına şükranla, Avlularına övgüyle girin! Şükredin O'na, adına övgüler sunun!” Mezmur 100:4  

 
4. Yüreğini Mesih’in SEVGİSİNDE Koru 
“Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne 

yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden 
ayırmaya yetecektir.” Romalılar 8:38-39  
 
5. BAĞLAYIN ve ÇÖZÜN. 
“Göklerin Egemenliği'nin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de 

bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak.”  Matta 16:19  
 
6. Korkuyu YENİN. 
“Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.”  2.Timoteos 1:7 
 

“Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. Korkan kişi sevgide 
yetkin kılınmamıştır.” 1.Yuhanna 4:18  
 
7. DİNLENİN. 
“Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm.” Matta 11:28  

 
8. UMUTLU KAL. 
“Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh'un gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam 
bir sevinç ve esenlikle doldursun.” Romalılar 15:13 

 
9. Ruhsal SİLAHLARI Kuşanın. 
“Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın 
bütün silahlarını kuşanın. Böylece, belinizi  gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve 
ayaklarınıza esenlik Müjdesi'ni yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak, 
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Şeytan'ın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. Kurtuluş miğferini ve Ruh'un kılıcını, 
yani Tanrı sözünü alın. Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, 
bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.”  Efesliler 6:13-18  

 
10. ŞİFA için dua edin. ŞİFA'yı alın. 
“Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.” Yeşaya 53:5  
 
11. DİNLEYİN. 
“Yorgunlara sözle destek olmayı bileyim diye Egemen RAB bana eğitilmişlerin dilini verdi. Eğitilenler gibi 
dinleyeyim diye kulağımı uyandırır her sabah. Egemen RAB kulağımı açtı, Karşı koymadım, geri 
çekilmedim.”  Yeşaya 50:4-5  
 
12. ŞEFAAT EDİN. 
“Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin.” Filipililer 4:6  
 
13. YARDIM isteyin. 
“Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.” Mezmur 46:1 
 
14. ŞÜKRET. 
“Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur.”  1.Selanikliler 5:18 

  
15. AĞIT yakın. YÜREĞİNİZİ Dökün. 
“Ne zamana dek, ya RAB, Sonsuza dek mi beni unutacaksın? Ne zamana dek yüzünü benden 
gizleyeceksin?”  Mezmur 13:1  
 
16. O'na SIĞININ. 
“Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB! RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır, Tanrım, kayam, 
sığınacak yerimdir, Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!” Mezmur 18:1-2  
 
17. HOZANA diye haykırın.  
“Davut  Oğlu'na hozana! Rab'bin adıyla gelene övgüler olsun, En yücelerde hozana!”  Matta 21:9   
(Hozana = "kurtar bizi/beni Rab!”) 

 
18. Rab’bin SEVGİSİNİ kabul edin. 
“Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize 
dökülmüştür.” Romalılar 5:5   

 
19. O’nun ZAFERİNİ ilan edin. 
“Bu kez savaşmak zorunda kalmayacaksınız. Yerinizde durup bekleyin, RAB'bin size sağlayacağı kurtuluşu 
görün, ey Yahuda ve Yeruşalim halkı! Korkmayın, yılmayın. Yarın onlara karşı savaşa çıkın. RAB sizinle 
olacak!’ ”  2.Tarihler 20:17  

 
 

Ruhsal büyümeniz için daha fazla kaynağı bu adreste bulabilirsiniz: www.collegeofprayer.org. 
/collegeofprayer adresi ile sosyal medya üzerinden bizimle bağlantı kurun. 


