
Mezmur 119 Üzerine  

Akşam Okumaları — ALEF (1-8) 

1 Ne mutlu yolları temiz olanlara,  
RAB'bin Yasası’na göre yaşayanlara!  
2 Ne mutlu O'nun öğütlerine uyanlara,  
Bütün yüreğiyle O'na yönelenlere!  
3 Hiç haksızlık etmezler,  
O'nun yolunda yürürler.  
4 Koyduğun koşullara  
Dikkatle uyulmasını buyurdun.  
5 Keşke kararlı olsam  
Senin kurallarına uymakta!  
6 Hiç utanmayacağım,  
Bütün buyruklarını izledikçe.  
7 Şükredeceğim sana temiz yürekle,  
Adil hükümlerini öğrendikçe.  
8 Kurallarını yerine getireceğim,  
Bırakma beni hiçbir zaman!  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Ne mutlu yolları temiz olanlara,  
RAB'bin yasasına göre yaşayanlara…  

Ne mutlu Tanrı'nın sözünü dinleyip uygulayanlara (Luka 11:28). 

Dua:  RAB, sözlerinin yolu berekettir, sana övgüler olsun… RAB, Kutsal Yazılar’a 
itaat için beni bereketle…  



Akşam Okumaları — BEYT (9-16) 

9 Genç insan yolunu nasıl temiz tutar?  
Senin sözünü tutmakla.  
10 Bütün yüreğimle sana yöneliyorum,  
İzin verme buyruklarından sapmama!  
11 Aklımdan çıkarmam sözünü,  
Sana karşı günah işlememek için.  
12 Övgüler olsun sana, ya RAB,  
Bana kurallarını öğret.  
13 Ağzından çıkan bütün hükümleri  
Dudaklarımla yineliyorum.  
14 Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken,  
Sanki benim oluyor bütün hazineler.  
15 Koşullarını derin derin düşünüyorum,  
Yollarını izlerken.  
16 Zevk alıyorum kurallarından,  
Sözünü unutmayacağım.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Övgüler olsun sana, ya RAB,  
Bana kurallarını öğret… 

Bundan sonra [İsa] Kutsal Yazılar'ı anlayabilmeleri için zihinlerini açtı (Luka 
24:45).  

Dua: RAB, sözlerinle gelen paklık için sana övgüler olsun, bize kutsallığı özleten 
sözlerin için sana şükürler olsun… RAB, esenlik ve sevinç yolunu Kutsal 
Yazılar’da görebilmek için dua ediyorum…  



Akşam Okumaları — GİMEL (17-24) 

17 Ben kuluna iyilik et ki yaşayayım,  
Sözüne uyayım.  
18 Gözlerimi aç,  
Yasandaki harikaları göreyim.  
19 Garibim bu dünyada,  
Buyruklarını benden gizleme!  
20 İçim tükeniyor,  
Her an hükümlerini özlemekten.  
21 Buyruklarından sapan  
Lanetli küstahları azarlarsın.  
22 Uzaklaştır benden küçümsemeleri, hakaretleri,  
Çünkü öğütlerini tutuyorum.  
23 Önderler toplanıp beni kötüleseler bile,  
Ben kulun senin kurallarını derin derin düşüneceğim.  
24 Öğütlerin benim zevkimdir,  
Bana akıl verirler.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Gözlerimi aç,  
Yasandaki harikaları göreyim…  

II.Korintliler 3:18 Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab'bin yüceliğini görerek 
yücelik üstüne yücelikle O'na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh 
olan Rab sayesinde oluyor. 

Dua: RAB, diriliş veren güçlü sözlerine şükürler olsun, bizlere ihtiyacımızı öğreten 
sözlerin için sana övgüler olsun… RAB, Kutsal Yazılar’a iman ve itaat disiplini ile 
bakabileyim diye dua ediyorum…  



Akşam Okumaları — DALET (25-32) 

25 Toza toprağa serildim,  
Sözün uyarınca yaşam ver bana.  
26 Yaptıklarımı açıkladım, beni yanıtladın;  
Kurallarını öğret bana!  
27 Koşullarını anlamamı sağla ki,  
Harikalarının üzerinde düşüneyim.  
28 İçim eriyor kederden,  
Sözün uyarınca güçlendir beni!  
29 Yalan yoldan uzaklaştır,  
Yasan uyarınca lütfet bana.  
30 Ben sadakat yolunu seçtim,  
Hükümlerini uygun gördüm.  
31 Öğütlerine dört elle sarıldım, ya RAB,  
Utandırma beni!  
32 İçime huzur verdiğin için  
Buyrukların doğrultusunda koşacağım.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

İçime huzur verdiğin için  
Buyrukların doğrultusunda koşacağım… 

İbraniler 12:1 İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına 
göre, biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp 
atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım.  

Dua: RAB, sözün yüceliği için sana şükürler olsun, bizi donatan sözlerin için sana 
övgüler olsun… RAB, Kutsal Yazılar’a iman, anlayış ve aydınlanış ile bakabileyim 
diye dua ediyorum…  



Akşam Okumaları — HE (33-40) 

33 Kurallarını nasıl izleyeceğimi öğret bana, ya RAB,  
Öyle ki, onları sonuna kadar izleyeyim.  
34 Anlamamı sağla, yasana uyayım,  
Bütün yüreğimle onu yerine getireyim.  
35 Buyrukların doğrultusunda yol göster bana,  
Çünkü yolundan zevk alırım.  
36 Yüreğimi haksız kazanca değil,  
Kendi öğütlerine yönelt.  
37 Gözlerimi boş şeylerden çevir,  
Beni kendi yolunda yaşat.  
38 Senden korkulması için  
Ben kuluna verdiğin sözü yerine getir.  
39 Korktuğum hakaretten uzak tut beni,  
Çünkü senin ilkelerin iyidir.  
40 Çok özlüyorum senin koşullarını!  
Beni doğruluğunun içinde yaşat!  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Anlamamı sağla, yasana uyayım,  
Bütün yüreğimle onu yerine getireyim…  

Matta 7:24 İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine 
kuran akıllı adama benzer.  

Dua: RAB, sözünle getirdiğin iyilikler (sevinç, yaşam, vaat…) için sana övgüler 
olsun… RAB, iman ve güvende yenilenmek için Kutsal Yazılar’ı aklıma ve 
yüreğime işle diye dua ediyorum… 



Akşam Okumaları — VAV (41-48) 

41 Bana sevgini göster, ya RAB,  
Sözün uyarınca kurtar beni!  
42 O zaman beni aşağılayanlara  
Gereken yanıtı verebilirim,  
Çünkü senin sözüne güvenirim.  
43 Gerçeğini ağzımdan düşürme,  
Çünkü senin hükümlerine umut bağladım.  
44 Yasana sürekli,  
Sonsuza dek uyacağım.  
45 Özgürce yürüyeceğim,  
Çünkü senin koşullarına yöneldim ben.  
46 Kralların önünde senin öğütlerinden söz edecek,  
Utanç duymayacağım.  
47 Senin buyruklarından zevk alıyor,  
Onları seviyorum.  
48 Saygı ve sevgi duyuyorum buyruklarına,  
Derin derin düşünüyorum kurallarını.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Gerçeğini ağzımdan düşürme,  
Çünkü senin hükümlerine umut bağladım… 

Efesliler 1:13 Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi'ni duyup O'na iman 
ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz. 

Dua: RAB, sözünle verdiğin yönlendiriş için sana övgüler olsun, sözünle ve 
Ruhun’la devam eden sendeki diyalog için sana şükürler olsun… RAB, aklımıza ve 
yüreklerimize Kutsal Yazılar aracılığı ile her durumda güven ve umut aşıla diye 
dua ediyorum…  



Akşam Okumaları — ZAYİN (49-56) 

49 Kuluna verdiğin sözü anımsa,  
Bununla umut verdin bana.  
50 Acı çektiğimde beni avutan budur,  
Sözün bana yaşam verir.  
51 Çok eğlendiler küstahlar benimle,  
Yine de yasandan şaşmadım.  
52 Geçmişte verdiğin hükümleri anımsayınca,  
Avundum, ya RAB.  
53 Çileden çıkıyorum,  
Yasanı terk eden kötüler yüzünden.  
54 Senin kurallarındır ezgilerimin konusu,  
Konuk olduğum bu dünyada.  
55 Gece adını anarım, ya RAB,  
Yasana uyarım.  
56 Tek yaptığım, Senin koşullarına uymak.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Senin kurallarındır ezgilerimin konusu,  
Konuk olduğum bu dünyada…  

İbraniler 11:13 Bu kişilerin hepsi imanlı olarak öldüler. Vaat edilenlere 
kavuşamadılarsa da bunları uzaktan görüp selamladılar, yeryüzünde yabancı 
ve konuk olduklarını açıkça kabul ettiler.  

Dua: RAB, sözünle bize derin düşünmeyi (farkına varmayı, ayırt etmeyi) 
öğretirsin, sana övgüler olsun… RAB, günlerimiz boyunca Kutsal Yazılar’ı 
düşüncemizi yenilemek için yüreklerimize yaz diye dua ediyorum… 



Akşam Okumaları — HEYT (57-64) 

57 Benim payıma düşen sensin, ya RAB,  
Sözlerini yerine getireceğim, dedim.  
58 Bütün yüreğimle sana yakardım.  
Lütfet bana, sözün uyarınca.  
59 Tuttuğum yolları düşündüm,  
Senin öğütlerine göre adım attım.  
60 Buyruklarına uymak için  
Elimi çabuk tuttum, oyalanmadım.  
61 Kötülerin ipleri beni sardı,  
Yasanı unutmadım.  
62 Doğru hükümlerin için  
Gece yarısı kalkıp sana şükrederim.  
63 Dostuyum bütün senden korkanların,  
Koşullarına uyanların.  
64 Yeryüzü sevginle dolu, ya RAB,  
Kurallarını öğret bana!  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Tuttuğum yolları düşündüm,  
Senin öğütlerine göre adım attım…  

İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın 
(II.Korintliler 13:5). 

Dua: RAB, sözünle bize öğrettiğin koruyan yollar için sana övgüler olsun, payımız 
(ihtiyacımız) sensin, sana şükürler olsun… RAB, her günümüzde Kutsal Yazılar’a 
en yüksek değeri verebilmek için beni bereketle…  



Akşam Okumaları — TEYT (65-72) 

65 Ya RAB, iyilik ettin kuluna,  
Sözünü tuttun.  
66 Bana sağduyu ve bilgi ver,  
Çünkü inanıyorum buyruklarına.  
67 Acı çekmeden önce yoldan sapardım,  
Ama şimdi sözüne uyuyorum.  
68 Sen iyisin, iyilik edersin;  
Bana kurallarını öğret.  
69 Küstahlar yalanlarla beni lekeledi,  
Ama ben bütün yüreğimle senin koşullarına uyarım.  
70 Onların yüreği yağ bağladı,  
Bense zevk alırım yasandan.  
71 İyi oldu acı çekmem;  
Çünkü kurallarını öğreniyorum.  
72 Ağzından çıkan yasa benim için  
Binlerce altın ve gümüşten daha değerlidir.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Ağzından çıkan yasa benim için  
Binlerce altın ve gümüşten daha değerlidir… 

Meseller 3:14 Gümüş kazanmaktansa bilgeliği kazanmak daha iyidir. Onun 
yararı altından daha çoktur.  
15 Daha değerlidir mücevherden, dileyeceğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz. 

Dua: RAB, paha biçilemez sözlerin iyidir ve gerçektir, sana övgüler olsun… RAB, 
Kutsal Yazılar’da adaletini ve merhametini görebileyim diye dua ediyorum…  



Akşam Okumaları — YOD (73-80) 

73 Senin ellerin beni yarattı, biçimlendirdi.  
Anlamamı sağla ki buyruklarını öğreneyim.  
74 Senden korkanlar beni görünce sevinsin,  
Çünkü senin sözüne umut bağladım.  
75 Biliyorum, ya RAB, hükümlerin adildir;  
Bana acı çektirirken bile sadıksın.  
76 Ben kuluna verdiğin söz uyarınca,  
Sevgin beni avutsun.  
77 Sevecenlik göster bana, yaşayayım,  
Çünkü yasandan zevk alıyorum.  
78 Utansın küstahlar beni yalan yere suçladıkları için.  
Bense senin koşullarını düşünüyorum.  
79 Bana dönsün senden korkanlar,  
Öğütlerini bilenler.  
80 Yüreğim kusursuz uysun kurallarına,  
Öyle ki, utanç duymayayım.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Senden korkanlar beni görünce sevinsin,  
Çünkü senin sözüne umut bağladım… 

Luka 21:33 Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan 
kalkmayacaktır. 

Dua: RAB, sözünle öğrettiğin tanıklık yolu için sana şükürler olsun… RAB, her 
kötülükten kurtuluş ve özgürlük için Kutsal Yazılar’da senin iradeni görebileyim 
diye dua ediyorum… 



Akşam Okumaları — KAF (81-88) 

81 İçim tükeniyor senin kurtarışını özlerken,  
Senin sözüne umut bağladım ben.  
82 Gözümün feri sönüyor söz verdiklerini beklemekten,  
“Ne zaman avutacaksın beni?” diye soruyorum.  
83 Dumandan kararmış tuluma döndüm,  
Yine de unutmuyorum kurallarını.  
84 Daha ne kadar bekleyecek kulun?  
Ne zaman yargılayacaksın bana zulmedenleri?  
85 Çukur kazdılar benim için  
Yasana uymayan küstahlar.  
86 Bütün buyrukların güvenilirdir;  
Haksız yere zulmediyorlar, yardım et bana!  
87 Nerdeyse sileceklerdi beni yeryüzünden,  
Ama ben senin koşullarından ayrılmadım.  
88 Koru canımı sevgin uyarınca,  
Tutayım ağzından çıkan öğütleri.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

İçim tükeniyor senin kurtarışını özlerken,  
Senin sözüne umut bağladım ben… 

I.Selanikliler 5:8 Gündüze ait olan bizlerse, iman ve sevgi zırhını kuşanıp 
başımıza miğfer olarak kurtuluş umudunu giyerek ayık duralım. 

Dua: RAB, zor günlerde sözünle verdiğin destek için (imanda güçlenme, ruhsal 
meyve) sana övgüler olsun… RAB, Kutsal Yazılar’a daima imanla bakabileyim 
diye beni bereketle… zor zamanlarda yolumu görebilmek için iradeni 
edinebileyim diye dua ediyorum…  



Akşam Okumaları — LAMED (89-96) 

89 Ya RAB, sözün  
Göklerde sonsuza dek duruyor.  
90 Sadakatin kuşaklar boyu sürüyor,  
Kurduğun yeryüzü sapasağlam duruyor.  
91 Bugün hükümlerin uyarınca ayakta duran her şey  
Sana kulluk ediyor.  
92 Eğer yasan zevk kaynağım olmasaydı,  
Çektiğim acılardan yok olurdum.  
93 Koşullarını asla unutmayacağım,  
Çünkü onlarla bana yaşam verdin.  
94 Kurtar beni, çünkü seninim,  
Senin koşullarına yöneldim.  
95 Kötüler beni yok etmeyi beklerken,  
Ben senin öğütlerini inceliyorum.  
96 Kusursuz olan her şeyin bir sonu olduğunu gördüm,  
Ama senin buyruğun sınır tanımaz.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Koşullarını asla unutmayacağım,  
Çünkü onlarla bana yaşam verdin… 

Yakup 1:18 O, yarattıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için bizleri 
kendi isteği uyarınca, gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu. 

Dua: RAB, sarsılmaz (değişmez) sözünle güvenimiz sendedir, işlerin sana tanıklık 
eder, sana şükürler olsun… RAB, daima Kutsal Yazılar’da açıkladığın gerçeğini 
daima severek yürüyebilmek için dua ediyorum…  



Akşam Okumaları — MEM (97-104) 

97 Ne kadar severim yasanı!  
Bütün gün düşünürüm onun üzerinde.  
98 Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar,  
Çünkü her zaman aklımdadır onlar.  
99 Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım,  
Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum.  
100 Yaşlılardan daha bilgeyim,  
Çünkü senin koşullarına uyuyorum.  
101 Sakınırım her kötü yoldan,  
Senin sözünü tutmak için.  
102 Ayrılmam hükümlerinden,  
Çünkü bana sen öğrettin.  
103 Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma,  
Baldan tatlı geliyor ağzıma!  
104 Senin koşullarına uymakla bilgelik kazanıyorum,  
Bu yüzden nefret ediyorum her yanlış yoldan.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma,  
Baldan tatlı geliyor ağzıma…  

Eyüp 23:12 Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım, Günlük ekmeğimden 
çok ağzından çıkan sözlere değer verdim. 

Dua: RAB, sözünle açtığın bilgeliğin için sana övgüler olsun… RAB, Kutsal Yazılar 
aracılığı ile aklımı ve yüreğimi aydınlat diye dua ediyorum…  



Akşam Okumaları — NUN (105-112) 

105 Sözün adımlarım için çıra,  
Yolum için ışıktır.  
106 Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim,  
Andımı tutacağım.  
107 Çok sıkıntı çektim, ya RAB;  
Koru hayatımı sözün uyarınca.  
108 Ağzımdan çıkan içten övgüleri  
Kabul et, ya RAB,  
Bana hükümlerini öğret.  
109 Hayatım her an tehlikede,  
Yine de unutmam yasanı.  
110 Kötüler tuzak kurdu bana,  
Yine de sapmadım senin koşullarından.  
111 Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır,  
Yüreğimin sevincidir onlar.  
112 Kararlıyım  
Sonuna kadar senin kurallarına uymaya.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Sözün adımlarım için çıra,  
Yolum için ışıktır… 

Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek, karanlık yerde ışık 
saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz, iyi edersiniz (II.Petrus 
1:19). 

Dua: RAB, yönümüzü gösteren, yolumuzu aydınlatan sözün sana şükürler olsun… 
RAB, ruhsal ve fiziksel güvenlik için Kutsal Yazılar’da açıkladığın bilgeliği 
görmek için dua ediyorum…  



Akşam Okumaları — SAMEH (113-120) 

113 Döneklerden tiksinir,  
Senin yasanı severim.  
114 Sığınağım ve kalkanım sensin,  
Senin sözüne umut bağlarım.  
115 Ey kötüler, benden uzak durun,  
Tanrım'ın buyruklarını yerine getireyim.  
116 Sözün uyarınca destek ol bana, yaşam bulayım;  
Umudumu boşa çıkarma!  
117 Sıkı tut beni, kurtulayım,  
Her zaman kurallarını dikkate alayım.  
118 Kurallarından sapan herkesi reddedersin,  
Çünkü onların hileleri boştur.  
119 Dünyadaki kötüleri cüruf gibi atarsın,  
Bu yüzden severim senin öğütlerini.  
120 Bedenim ürperiyor dehşetinden,  
Korkuyorum hükümlerinden.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Sözün uyarınca destek ol bana, yaşam bulayım;  
Umudumu boşa çıkarma… 

37:17 Çünkü kötülerin gücü kırılacak,  
Ama doğrulara RAB destek olacak. 
24 Düşse bile yıkılmaz insan,  
Çünkü elinden tutan RAB'dir. 

Dua: RAB, ruhsal savaşta bizlere yol gösteren sözün için sana övgüler olsun… RAB, 
hoşnut olduğun itaati sana sunabilmek için dua ediyorum…  



Akşam Okumaları — AYİN (121-128) 

121 Adil ve doğru olanı yaptım,  
Gaddarların eline bırakma beni!  
122 Güven altına al kulunun mutluluğunu,  
Baskı yapmasın bana küstahlar.  
123 Gözümün feri sönüyor,  
Beni kurtarmanı,  
Adil sözünü yerine getirmeni beklemekten.  
124 Kuluna sevgin uyarınca davran,  
Bana kurallarını öğret.  
125 Ben senin kulunum, bana akıl ver ki,  
Öğütlerini anlayabileyim.  
126 Ya RAB, harekete geçmenin zamanıdır,  
Yasanı çiğniyorlar.  
127 Bu yüzden senin buyruklarını,  
Altından, saf altından daha çok seviyorum;  
128 Koyduğun koşulların hepsini doğru buluyorum,  
Her yanlış yoldan tiksiniyorum.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Ben senin kulunum, bana akıl ver ki,  
Öğütlerini anlayabileyim… 

Yakup 1:5 İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, 
azarlamadan veren Tanrı'dan istesin; kendisine verilecektir. 

Dua: RAB, bizlere sözünü verdin, bizi kendine ayırdın, sana övgüler olsun, 
sözündeki güven için sana şükürler olsun… RAB, Kutsal Yazılar’da açıkladığın 
iradene uygun bir tanıklık yaşamı için dua ediyorum…  



Akşam Okumaları — PE (129-136) 

129 Harika öğütlerin var,  
Bu yüzden onlara candan uyuyorum.  
130 Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar,  
Saf insanlara akıl verir.  
131 Ağzım açık, soluk soluğayım,  
Çünkü buyruklarını özlüyorum.  
132 Bana lütufla bak,  
Adını sevenlere her zaman yaptığın gibi.  
133 Adımlarımı pekiştir verdiğin söz uyarınca,  
Hiçbir suç bana egemen olmasın.  
134 Kurtar beni insan baskısından,  
Koşullarına uyabileyim.  
135 Yüzün aydınlık saçsın kulunun üzerine,  
Kurallarını öğret bana.  
136 Oluk oluk yaş akıyor gözlerimden,  
Çünkü uymuyorlar yasana.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Adımlarımı pekiştir verdiğin söz uyarınca,  
Hiçbir suç bana egemen olmasın… 

Yeryemya 10:23 İnsanın yaşamının kendi elinde olmadığını, Adımlarına yön 
vermenin ona düşmediğini Biliyorum, ya RAB. 

Dua: RAB, sözüne göre yaşama ayrıcalığı için sana övgüler olsun… RAB, günlerim 
boyunca Kutsal Yazılar’daki adaletinin ve merhametinin tanığı olmak için dua 
ediyorum…  



Akşam Okumaları — TSADE (137-144) 

137 Sen adilsin, ya RAB,  
Hükümlerin doğrudur.  
138 Buyurduğun öğütler doğru  
Ve tam güvenilirdir.  
139 Gayretim beni tüketti,  
Çünkü düşmanlarım unuttu senin sözlerini.  
140 Sözün çok güvenilirdir,  
Kulun onu sever.  
141 Önemsiz ve horlanan biriyim ben,  
Ama koşullarını unutmuyorum.  
142 Adaletin sonsuza dek doğrudur,  
Yasan gerçektir.  
143 Sıkıntıya, darlığa düştüm,  
Ama buyrukların benim zevkimdir.  
144 Öğütlerin sonsuza dek doğrudur;  
Bana akıl ver ki, yaşayayım.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Adaletin sonsuza dek doğrudur,  
Yasan gerçektir… 

I I.Petrus 1:21 Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğ inden 
kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini 
ilettiler. 

Dua: RAB, sözünle ve Ruhun aracılığı ile edindiğimiz Mesih’teki gayretli yürek için 
sana şükürler olsun… RAB, kurtuluş güveni veren sözlerini yaşamak ve 
öğretebilmek için dua ediyorum…  



Akşam Okumaları — KOF (145-152) 

145 Bütün yüreğimle haykırıyorum,  
Yanıtla beni, ya RAB!  
Senin kurallarına uyacağım.  
146 Sana sesleniyorum,  
Kurtar beni,  
Öğütlerine uyayım.  
147 Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim,  
Senin sözüne umut bağladım.  
148 Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye,  
Gece boyunca uyku girmiyor gözüme.  
149 Sevgin uyarınca sesime kulak ver,  
Hükümlerin uyarınca, ya RAB, yaşam ver bana!  
150 Yaklaşıyor kötülük ardınca koşanlar,  
Yasandan uzaklaşıyorlar.  
151 Oysa sen yakınsın, ya RAB,  
Bütün buyrukların gerçektir.  
152 Çoktan beri anladım  
Öğütlerini sonsuza dek verdiğini.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Oysa sen yakınsın, ya RAB,  
Bütün buyrukların gerçektir… 

Tesniye 4:7 Tanrımız RAB her çağırdığımızda bize yakın olur. Tanrısı kendisine 
böylesine yakın olan başka bir büyük ulus var mı? 

Efesliler 2:13 Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da Mesih'in 
kanı sayesinde yakın kılındınız.  

Dua: RAB, duada tecrübe ettiğimiz sözünün yönlendirişi için sana övgüler olsun… 
RAB, yardımcım sensin, yardım senden gelir, iyiliklerin üzerimizde olsun diye 
dua ediyorum…  



Akşam Okumaları — REŞ (153-160) 

153 Çektiğim sıkıntıyı gör, kurtar beni,  
Çünkü yasanı unutmadım.  
154 Davamı savun, özgür kıl beni,  
Sözün uyarınca koru canımı.  
155 Kurtuluş kötülerden uzaktır,  
Çünkü senin kurallarına yönelmiyorlar.  
156 Çok sevecensin, ya RAB,  
Hükümlerin uyarınca koru canımı.  
157 Bana zulmedenler, düşmanlarım çok,  
Yine de sapmadım senin öğütlerinden.  
158 Tiksinerek bakıyorum hainlere,  
Çünkü uymuyorlar senin sözüne.  
159 Bak, ne kadar seviyorum koşullarını,  
Sevgin uyarınca, ya RAB, koru canımı.  
160 Sözlerinin temeli gerçektir,  
Doğru hükümlerinin tümü sonsuza dek sürecektir.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Çok sevecensin, ya RAB,  
Hükümlerin uyarınca koru canımı…  

İşaya 63:7 Şefkati ve iyiliği uyarınca bizim için yaptıklarından, evet, İsrail 
halkı için yaptığı bütün iyiliklerinden ötürü RAB'bin iyiliklerini ve övülesi 
işlerini anacağım. 

I.Timoteos 1:14 Ama Rabbimiz'in lütfu, imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle 
birlikte bol bol üzerime döküldü. 

Dua: RAB, kurtuluşumuzu açıkladığın sözün sana şükürler olsun… RAB, Kutsal 
Yazılar’da açıkladığın iradene sadık bir yaşamla, sendeki kurtuluşun tanığı 
olarak devam edebileyim diye dua ediyorum…  



Akşam Okumaları — ŞİN (161-168) 

161 Yok yere zulmediyor bana önderler,  
Oysa yüreğim senin sözünle titrer.  
162 Ganimet bulan biri gibi  
Verdiğin sözlerde sevinç bulurum.  
163 Tiksinir, iğrenirim yalandan,  
Ama senin yasanı severim.  
164 Doğru hükümlerin için  
Seni günde yedi kez överim.  
165 Yasanı sevenler büyük esenlik bulur,  
Hiçbir şey sendeletmez onları.  
166 Ya RAB, kurtarışına umut bağlar,  
Buyruklarını yerine getiririm.  
167 Öğütlerine candan uyar,  
Onları çok severim.  
168 Öğütlerini, koşullarını uygularım,  
Çünkü bütün davranışlarımı görürsün sen.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Yasanı sevenler büyük esenlik bulur,  
Hiçbir şey sendeletmez onları… 

İşaya 26:3 Sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esenlik 
içinde korursun.  

Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve 
düşüncelerinizi koruyacaktır (Filipililer 4:7). 

Dua: RAB, bizlere mükemmel sözler verdin, sana şükürler olsun, Mesihsel yaşamı 
öğrettiğin sözün için sana övgüler olsun… RAB, her zorluk ve baskılarda sözüne 
göre yürümek için dua ediyorum…  



Akşam Okumaları — TAV (169-176) 

169 Feryadım sana erişsin, ya RAB,  
Sözün uyarınca akıl ver bana!  
170 Yalvarışım sana ulaşsın;  
Verdiğin söz uyarınca kurtar beni!  
171 Dudaklarımdan övgüler aksın,  
Çünkü bana kurallarını öğretiyorsun.  
172 Dilimde sözün ezgilere dönüşsün,  
Çünkü bütün buyrukların doğrudur.  
173 Elin bana yardıma hazır olsun,  
Çünkü senin koşullarını seçtim ben.  
174 Kurtarışını özlüyorum, ya RAB,  
Yasan zevk kaynağımdır.  
175 Beni yaşat ki, sana övgüler sunayım,  
Hükümlerin bana yardımcı olsun.  
176 Kaybolmuş koyun gibi avare dolaşıyordum;  
Kulunu ara,  
Çünkü buyruklarını unutmadım ben.  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
şan ve şeref olsun, 

Elin bana yardıma hazır olsun,  
Çünkü senin koşullarını seçtim ben…  

Tesniye 30:14 Tanrı sözü size çok yakındır; uymanız için ağzınızda ve 
yüreğinizdedir.  

Luka 10:42 Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti ve 
bu kendisinden alınmayacak. 

Dua: RAB, sözünle bize öğrettiğin ve yönlendirdiğin dua ve tapınma yaşamı için 
sana şükürler olsun… RAB, sözüne uygun bir tapınma ve tanıklık hayatı için dua 
ediyorum… 


