
TÜRKİYE İÇİN 30 GÜNLÜK DUA PLANI 
1. Gün - 2 Kor. 3:14-16 2. Gün 3. Gün  4. Gün - Yakup 5:16 5. Gün - Kol. 4:3-4 6. Gün - Matta 13:23

Bu ülkede yaşayan 80 milyon 
insanın İsa hakkındaki gerçekleri 
görmelerini engelleyen bu göz 

bağının kaldırılması için dua edin 

Türkiye’deki ruhsal atmosferin 
değişmesi; zihinlerin, yüreklerin ve 

evlerin açılması için dua edin 

Uluslararası işçiler ve yerel 
imanlıların İsa Mesih’i her yerde, 
herkese ve her zaman cesurca 
paylaşabilmesi için dua edin 

Olağanüstü bir şekilde uluslar için 
dua eden kişilerde dünya çapında 

bir artış olsun diye dua edin 

Bu ay içinde yüzlerce kişinin 
gerçeği duyacakları ruhsal 

konuşmalarla karşılaşmaları için 
dua edin 

Ekilen tohumların Şeytan 
tarafından yolunmaması ve dünya 

tarafından bastırılmaması ama 
bunun yerine bu tohumların 

büyümesi ve meyve vermesi için 
dua edin 

7. Gün - S.O. 16:9 8. Gün - Matta 4:4 9. Gün - Yeşaya 61 10. Gün - Luka 10 11. Gün - Yuhanna 4:39 12. Gün 

Planlı ve stratejik bir şekilde kilise 
kurma çalışmalarının çoğalması için 

dua edin 

İnsanların Tanrı’nın sözüne acıkması 
ve susaması için dua edin 

Mucizelerin çoğalması, Tanrı’nın 
Türkiye’deki insanlara şifa vermesi 
ve yaşamları restore etmesi için 

dua edin

Müjdeye açık olan insanlara, 
işçilerin gitmesi ve sosyal medya 
aracılığıyla bir şekilde müjdeyi 
duyabilmeleri için dua edin

Yeni imanlıların ailelerine ve 
çevrelerine kolayca Tanrı Sözünü 
paylaşabilmeleri için dua edin

Türkiye’nin mega kenti olan 
İstanbul’da insanların meşgul 

yaşamlarının içinde İsa’yı arayacak 
zaman ve yer bulabilmeleri için 

dua edin

13. Gün - Yuhanna 
8:31-32

14. Gün 15. Gün 16. Gün 17. Gün - Mezmur 42:11 18. Gün - 2 Kor. 5:7

Gerçek onlarla paylaşıldığında neyin 
yanlış neyin doğru olduğunu açık 

bir şekilde fark edebilmeleri için dua 
edin. Gerçek onları özgür kılsın 

Tanrı’ya sadık, güvenilir, adanmış 
kişilerin Tanrı’nın egemenliğini 

ilerletmek için ayağa kalkması için 
dua edin

Öğrenci olarak yetiştirilmek üzere 
zaman ayıran ve sonrasında da 

öğrenci yetiştirmek için istekli ve 
uygun kişilerin çıkması için dua 

edin

Öğretilebilir, Tanrı’nın sözüne aç ve 
alçak gönüllü kişilerin çıkması için 

dua edin 

Güvenini Tanrı’ya bağlamış insanları 
Rab, sevinçle ve esenlikle 

doldursun diye dua edin. Kutsal 
Ruh’taki umutla dolup taşsınlar 

Türkiye’deki imanlılar için dua edin 
özgürlükte yaşamayı öğrensinler, 
gözle görülene değil de Tanrı’ya 

güvensinler 

19. Gün - Yuhanna 
13:34-35

20. Gün - Matta 6:33 21. Gün 22. Gün - Yuhanna 
17:20-21

23. Gün - Matta 19:26 24. Gün

Türkiye’deki yerel imanlıların ve 
uluslararası hizmetkarların insanlar 
tarafından birbirlerine, Türkiye’ye 
ve yerel halka olan sevgileri ile 

bilinmeleri için dua edin

Güç, para ve kontrol arayışı içinde 
olan kişilerin tövbe edip, Tanrı’nın 

egemenliğini ve Tanrı’nın 
doğruluğunu aramaları için dua edin

 Türkiye’de daha fazla iş olanağının 
olması ve insanların iş bulmak için 

yurtdışına gitme ihtiyacı 
duymaması için dua edin 

İsa Mesih’in Türkiye’deki imanlılar 
için duasının bir yansıması olarak; 
‘Baba, senin bende olduğun ve 

benim sende olduğum gibi, onlarda 
bizde bir olsunlar’ diye dua edin 

Bu nesil, İsa Mesih’te kardeş olarak 
gruplar arasında uzlaşma olduğunu 

görsün diye dua edin 

Arayanların cesurca sözün 
doğruluğunu ve İsa’nın Kurtarıcı ve 

Rab olduğunu kabul etmesi için 
dua edin 

25. Gün 26. Gün - Luka 10:2 27. Gün - Efes. 6:11-12 28. Gün - 2 Kor. 4:16-18 29. Gün - 2 Tim. 2:25-26 30. Gün 

İsa’nın görkeminde yerel kiliselerin 
sağlıklı ve canlı bir şekilde 
derinleşmesi, büyümesi ve 

çoğalması için dua edin

Tanrı hasat için Türkiye’den ve 
yurtdışından işçiler ortaya çıkarsın 

diye dua edin

Türkiye’deki imanlıların savaşlarının 
ete ve kana karşı olmadığını 
hatırlamaları için dua edin 

Türkiye’deki imanlıların cesaretlerini 
yitirmeden göksel bir umutta 

yaşamaları için dua edin 

Gerçeğin bilgisine yönlendiren 
tövbenin Tanrı tarafında birçok 

kişiye bahşedilmesi için dua edin 
 Türkiye ‘de huzur ve esenlik olsun 

diye dua edelim


