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KUTSAL YAZILARLA DUA

GÜNLÜK DUALAR
Pazar
Rab’bin yarattığı gün budur
O’nda sevinir coşarız
Tanrım sensin, şükrederim sana,
Tanrım sensin, yüceltirim seni.
Mezmur 95: 1 Gelin, RAB'be sevinçle haykıralım,
Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
2 Şükranla huzuruna çıkalım,
O'na sevinç ilahileri yükseltelim!
3 Çünkü RAB ulu Tanrı'dır,
Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.
4 Yerin derinlikleri O'nun elindedir,
Dağların dorukları da O'nun.
5 Deniz O'nundur, çünkü O yarattı,
Karaya da O'nun elleri biçim verdi.
6 Gelin, tapınalım, eğilelim,
Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim.
7 Çünkü O Tanrımız'dır,
Bizse O'nun otlağının halkı,
Elinin altındaki koyunlarız.
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Bugün sesini duyarsanız,
8 Meriva'da, o gün çölde, Massa'da olduğu gibi,
Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.
9 Yaptıklarımı görmelerine karşın,
Atalarınız orada beni sınayıp denediler.
10 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim,
"Yüreği kötü yola sapan bir halktır" dedim,
"Yollarımı bilmiyorlar."
11 Bu yüzden öfkeyle ant içtim:
"Huzur diyarıma asla girmeyecekler!"

Tövbe ve İtiraflarımız
- Ey Rab İsa Mesih, Senin izinden yürümemiz için acı çektin.
Sen günah işlemedin, hileden ve yalandan uzakta durdun. Her
durumda adaleti Tanrı’ya bırakmamız için doğruluk yolunda
bizlere örnek oldun. Seni izlemekte zayıf oluğumuzu itiraf
ediyoruz. Ya Rab, merhamet eyle…
I.Samuel 15:22 RAB kendi sözünün dinlenmesinden
hoşlandığı kadar
Yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı?
İşte söz dinlemek kurbandan, Sözü önemsemek de koçların
yağlarından daha iyidir.
( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be
sunulur )
... Ya Rab merhamet eyle
Mezmur 42:2 Canım Tanrı’ya susadı,
3 ne zaman görmeye gideceğim Tanrı’nın yüzünü
Dua: Yüce olan Tanrımız, halkına peygamberler
gönderdin. İsa Mesih’in gelişi için yüreklerimizin hazır
olmasını istedin. Müjde’yi duyanları tövbeye
yönlendirdin. İsa Mesih’i karşılamaya hazır olmamız
için bizleri bereketle
... AMİN.
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Övgülerimiz / Şükranlarımız
Mezmur 150: 1 RAB'be övgüler sunun!
Kutsal yerde Tanrı'ya övgüler sunun!
Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun O'na!
2 Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!
Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!
3 Boru çalarak O'na övgüler sunun!
Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!
4 Tef ve dansla O'na övgüler sunun!
Saz ve neyle O'na övgüler sunun!
5 Zillerle O'na övgüler sunun!
Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!
6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun!
RAB'be övgüler sunun!
serbest dualar …
Mezmur 24: 1 RAB'bindir yeryüzü ve içindeki her şey,
Dünya ve üzerinde yaşayanlar;
2 Çünkü O'dur denizler üzerinde onu kuran,
Sular üzerinde durduran.
3 RAB'bin dağına kim çıkabilir,
Kutsal yerinde kim durabilir?
4 Elleri pak, yüreği temiz olan,
Gönlünü putlara kaptırmayan,
Yalan yere ant içmeyen.
5 RAB kutsar böylesini,
Kurtarıcısı Tanrı aklar.
6 O'na yönelenler,
Yakup'un Tanrısı'nın yüzünü arayanlar
İşte böyledir.
7 Kaldırın başınızı, ey kapılar!
Açılın, ey eski kapılar!
Yüce Kral girsin içeri!
8 Kimdir bu Yüce Kral?
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O RAB'dir, güçlü ve yiğit,
Savaşta yiğit olan RAB.
9 Kaldırın başınızı, ey kapılar!
Açılın, ey eski kapılar!
Yüce Kral girsin içeri!
10 Kimdir bu Yüce Kral?
Her Şeye Egemen
RAB'dir bu Yüce Kral!
Rab’bin Duası

Pazartesi
Rab’bin yarattığı gün budur
O’nda sevinir coşarız
Tanrım sensin, şükrederim sana,
Tanrım sensin, yüceltirim seni.
Mezmur 96: 1 Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be!
Ey bütün dünya, RAB'be ezgiler söyleyin!
2 Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün,
Her gün duyurun kurtarışını!
3 Görkemini uluslara,
Harikalarını bütün halklara anlatın!
4 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,
İlahlardan çok O'ndan korkulur.
5 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,
Oysa gökleri yaratan RAB'dir.
6 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,
Güç ve güzellik O'nun tapınağındadır.
7 Ey bütün halklar, RAB'bi övün,
RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,
8 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,
Sunular getirip avlularına girin!
9 Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!
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Titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!
10 Uluslara, "RAB egemenlik sürüyor" deyin.
Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.
O halkları adaletle yargılar.
11 Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü!
Gürlesin deniz içindekilerle birlikte!
12-13 Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler!
O zaman RAB'bin önünde bütün orman ağaçları
Sevinçle haykıracak.
Çünkü O geliyor!
Yeryüzünü yargılamaya geliyor.
Dünyayı adaletle,
Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.

Tövbe ve İtiraflarımız
- Ey Rab İsa Mesih, bizler doğruluk uğruna yaşayalım diye
çarmıhta acı çektin. Bizlerin hak ettiği cezayı ve ölümü kendi
bedeninde yüklendin. Yaralarımıza şifa olsun diye çarmıh
acısına katlandın. Senin izlememiz için bıraktığın örneği takip
etmekte zayıf oluğumuzu itiraf ediyoruz. Ya Rab, merhamet
eyle.
Habakkuk 3:2 Şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini.
Öfkeliyken merhametini anımsa!
( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be
sunulur )
... Ya Rab merhamet eyle
İbraniler 2: 18 İsa Mesih sınandığında acı çektiğine göre,
sınananlara yardım edebilir.
Dua: Güneşi üzerimize doğuran Tanrımız, canlarımızı
Mesih’in ışığında aydınlat, günahın ve bilgisizliğin
karanlığını bizlerden kaldır. Mesih’in görkemini
yansıtmak için, Mesih’in sevgisi işlerimizde görülmesi
için O’nun esenliği sözlerimizde parlasın ve Mesih’in
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şifasını bizlerin üzerinde tut, öyle ki, daima O’nu
övelim
... AMİN.

Övgülerimiz / Şükranlarımız
Mezmur 145: 1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,
Adını sonsuza dek öveceğim.
2 Seni her gün övecek,
Adını sonsuza dek yücelteceğim.
3 RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır,
Akıl ermez büyüklüğüne.
4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,
Güçlü işlerin duyurulacak.
5 Düşüneceğim harika işlerini,
İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.
6 Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler,
Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım.
7 Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacak,
Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu.
8 RAB lütufkâr ve sevecendir,
Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.
9 RAB herkese iyi davranır,
Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.
10 Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB,
Sadık kulların sana övgüler sunar.
11 Krallığının yüceliğini anlatır,
Kudretini konuşur;
12 Herkes senin gücünü,
Krallığının yüce görkemini bilsin diye.
13 Senin krallığın ebedi krallıktır,
Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.
RAB verdiği bütün sözleri tutar,
Her davranışı sadıktır.
14 RAB her düşene destek olur,
İki büklüm olanları doğrultur.
15 Herkesin umudu sende,
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Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.
16 Elini açar,
Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.
17 RAB bütün davranışlarında adil,
Yaptığı bütün işlerde sevecendir.
18 RAB kendisine yakaran,
İçtenlikle yakaran herkese yakındır.
19 Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların,
Feryatlarını işitir, onları kurtarır.
20 RAB korur kendisini seven herkesi,
Yok eder kötülerin hepsini.
21 RAB'be övgüler sunsun ağzım!
Bütün canlılar O'nun kutsal adına,
Sonsuza dek övgüler dizsin.
serbest dualar …
Mezmur 48: 1 RAB büyüktür ve yalnız O övülmeye değer
Tanrımız'ın kentinde, kutsal dağında.
2 Yükselir zarafetle,
Bütün yeryüzünün sevinci Siyon Dağı,
Safon'un doruğu, ulu Kral'ın kenti.
3 Tanrı onun kalelerinde
Sağlam kule olarak gösterdi kendini.
4 Krallar toplandı,
Birlikte Siyon'un üzerine yürüdüler.
5 Ama onu görünce şaşkına döndüler,
Dehşete düşüp kaçtılar.
6 Doğum sancısı tutan kadın gibi,
Bir titreme aldı onları orada.
7 Doğu rüzgarının parçaladığı ticaret gemileri gibi
Yok ettin onları.
8 Her Şeye Egemen RAB'bin kentinde,
Tanrımız'ın kentinde,
Nasıl duyduksa, öyle gördük.
Tanrı onu sonsuza dek güvenlik içinde tutacak.
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9 Ey Tanrı, tapınağında,
Ne kadar vefalı olduğunu düşünüyoruz.
10 Adın gibi, ey Tanrı, övgün de
Dünyanın dört bucağına varıyor.
Sağ elin zafer dolu.
11 Sevinsin Siyon Dağı,
Coşsun Yahuda beldeleri
Senin yargılarınla!
12 Siyon'un çevresini gezip dolanın,
Kulelerini sayın,
13 Surlarına dikkatle bakın,
Kalelerini yoklayın ki,
Gelecek kuşağa anlatasınız:
14 Bu Tanrı sonsuza dek bizim Tanrımız olacak,
Bize hep yol gösterecektir.
Rab’bin Duası

Salı
Rab’bin yarattığı gün budur
O’nda sevinir coşarız
Tanrım sensin, şükrederim sana,
Tanrım sensin, yüceltirim seni.
Mezmur 97: 1 RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü,
Bütün kıyı halkları sevinsin!
2 Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini,
Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.
3 Ateş yürüyor O'nun önünde,
Düşmanlarını yakıyor çevrede.
4 Şimşekleri dünyayı aydınlatır,
Yeryüzü görüp titrer.
5 Dağlar balmumu gibi erir,
RAB'bin, bütün yeryüzünün Rab'bi önünde.
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6 Gökler O'nun doğruluğunu duyurur,
Bütün halklar görkemini görür.
7 Utansın puta tapanlar,
Değersiz putlarla övünenler!
RAB'be tapın, ey bütün ilahlar!
8 Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya RAB,
Yahuda kentleri coşuyor.
9 Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi,
Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.
10 Ey sizler, RAB'bi sevenler, kötülükten tiksinin.
O sadık kullarının canını korur,
Onları kötülerin elinden kurtarır.
11 Doğrulara ışık,
Temiz yüreklilere sevinç saçar.
12 Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun,
Kutsallığını anarak O'na şükredin!

Tövbe ve İtiraflarımız
- Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’te bizleri göksel yerlerde
kutsadın. Sevgide kutsal olmamızı arzu ettin. Lütfunun
zenginliği ile bizlere bilgelik bağışladın. Mesih’te kurtuluşu ve
suçlarımızın affını bizlere layık gördün. Senin kutsal sevgine
layık olamadık. Ya Rab, merhamet eyle.
I.Samuel 16:7 RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış
görünüşe, RAB ise yüreğe bakar.
( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be
sunulur )
... Ya Rab merhamet eyle
Mezmur 31:1a] Ya RAB, sana sığınıyorum.
2b] Bir kaya ol bana sığınmam için,
Güçlü bir kale ol kurtulmam için!
Dua: Sonsuzluğun Tanrısı, Sen dokunuşunla her şeyi
yenilersin, Sen istediğinde her şey değişir. gözlerimizi
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aç ki, Senin ellerinin işini olan yaratılışın görkemini
ve insan hayatının güzelliğini görelim. çevremizi
kuşatan armağanlarını aziz tutalım ve bunu
başkalarıyla paylaşabilelim. ve Senin huzurundaki
sevinci birlikte yaşayabilelim
... AMİN.

Övgülerimiz / Şükranlarımız
Mez.146: 1 RAB'be övgüler sunun!
Ey gönlüm, RAB'be övgüler sun.
2 Yaşadıkça RAB'be övgüler sunacak,
Var oldukça Tanrım'a ilahiler söyleyeceğim.
3 Önderlere,
Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.
4 O son soluğunu verince toprağa döner,
O gün tasarıları da biter.
5 Ne mutlu yardımcısı Yakup'un Tanrısı olan insana,
Umudu Tanrısı RAB'de olana!
6 Yeri göğü,
Denizi ve içindeki her şeyi yaratan,
Sonsuza dek sadık kalan,
7 Ezilenlerin hakkını alan,
Açlara yiyecek sağlayan O'dur.
RAB tutsakları özgür kılar,
8 Körlerin gözünü açar,
İki büklüm olanları doğrultur,
Doğruları sever.
9 RAB garipleri korur,
Öksüze, dul kadına yardım eder,
Kötülerin yolunuysa saptırır.
10 RAB Tanrın sonsuza dek, ey Siyon,
Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek.
RAB'be övgüler sunun!
serbest dualar …
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Mezmur 82: 1 Tanrı yerini aldı tanrısal kurulda,
Yargısını açıklıyor ilahların ortasında:
2 "Ne zamana dek haksız karar verecek,
Kötüleri kayıracaksınız?
3 Zayıfın, öksüzün davasını savunun,
Mazlumun, yoksulun hakkını arayın.
4 Zayıfı, düşkünü kurtarın,
Onları kötülerin elinden özgür kılın."
5 Bilmiyor, anlamıyorlar,
Karanlıkta dolaşıyorlar.
Yeryüzünün temelleri sarsılıyor.
6 "'Siz ilahlarsınız diyorum,
'Yüceler Yücesi'nin oğullarısınız hepiniz!
7 Yine de insanlar gibi öleceksiniz,
Sıradan bir önder gibi düşeceksiniz!"
8 Kalk, ey Tanrı, yargıla yeryüzünü!
Çünkü bütün uluslar senindir.
Rab’bin Duası

Çarşamba
Rab’bin yarattığı gün budur
O’nda sevinir coşarız
Tanrım sensin, şükrederim sana,
Tanrım sensin, yüceltirim seni.
Mezmur 98: 1 Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be.
Çünkü harikalar yaptı,
Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla.
2 RAB ulusların gözü önüne serdi kurtarışını,
Zaferini bildirdi.
3 İsrail halkına sevgisini,
Sadakatini anımsadı;
Tanrımız'ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı.
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4 Sevinç çığlıkları yükseltin RAB'be, ey yeryüzündekiler!
Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın!
5 Lirle ezgiler sunun RAB'be,
Lir ve müzik eşliğinde!
6 Boru ve borazan eşliğinde
Sevinç çığlıkları atın Kral olan RAB'bin önünde.
7 Gürlesin deniz ve içindekiler,
Gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler.
8-9 El çırpsın ırmaklar,
Sevinçle haykırsın dağlar
RAB'bin önünde!
Çünkü O geliyor
Yeryüzünü yönetmeye.
Dünyayı adaletle,
Halkları doğrulukla yönetecek.

Tövbe ve İtiraflarımız
- Göklerdeki Babamız, biz günahkar kullarına İsa Mesih’te
kutsalların ışıktaki mirasını layık gördün. Günahtan ve
bilgisizlik karanlığından bizleri Mesih’in egemenliğine
getirdin. Sana olan adanmışlığımızı yenile, ya Rab, merhamet
eyle.
Mezmur 139: 23 Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi,
Sına beni, öğren kaygılarımı.
24 Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,
Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!
( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be
sunulur )
... Ya Rab merhamet eyle
Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli ey Tanrı,
kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu,
8 Evindeki bolluğa doyarlar
zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.
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Dua: Sonsuz olan Tanrımız, ihtiyaçlarımızı bize
gündelik olarak verirsin sayılamayacak çok olan
bereketlerin için Sana şükürler olsun. Bizlere
huzurunda yaşamanın sevincini ve İsa Mesih’e hizmet
etmenin esenliğini daima ver ki, bereketlerini şükranla
kullanalım ve ilan edelim ve bütün yollarımızda
dirilmiş Rab İsa Mesih’i arayalım ve O’nu herkes ile
paylaşabilelim
... AMİN.

Övgülerimiz / Şükranlarımız
Mezmur 147: 1 RAB'be övgüler sunun!
Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!
O'na övgü yaraşır.
2 RAB yeniden kuruyor Yeruşalim'i,
Bir araya topluyor İsrail'in sürgünlerini.
3 O kırık kalplileri iyileştirir,
Yaralarını sarar.
4 Yıldızların sayısını belirler,
Her birini adıyla çağırır.
5 Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür,
Sınırsızdır anlayışı.
6 RAB mazlumlara yardım eder,
Kötüleri yere çalar.
7 RAB'be şükran ezgileri okuyun,
Tanrımız'ı lirle, ilahilerle övün.
8 O'dur gökleri bulutlarla kaplayan,
Yeryüzüne yağmur sağlayan,
Dağlarda ot bitiren.
9 O yiyecek sağlar hayvanlara,
Bağrışan kuzgun yavrularına.
10 Ne atın gücünden zevk alır,
Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır.
11 RAB kendisinden korkanlardan,
Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.
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serbest dualar …
Mezmur 94: 1 Ya RAB, öç alıcı Tanrı,
Saç ışığını, ey öç alıcı Tanrı!
2 Kalk, ey yeryüzünün yargıcı,
Küstahlara hak ettikleri cezayı ver!
3 Kötüler ne zamana dek, ya RAB,
Ne zamana dek sevinip coşacak?
4 Ağızlarından küstahlık dökülüyor,
Suç işleyen herkes övünüyor.
5 Halkını eziyorlar, ya RAB,
Kendi halkına eziyet ediyorlar.
6 Dulu, garibi boğazlıyor,
Öksüzleri öldürüyorlar.
7 "RAB görmez" diyorlar,
"Yakup'un Tanrısı dikkat etmez."
8 Ey halkın içindeki budalalar, dikkat edin;
Ey aptallar, ne zaman akıllanacaksınız?
9 Kulağı yaratan işitmez mi?
Göze biçim veren görmez mi?
10 Ulusları yola getiren yargılamaz mı?
İnsanı eğiten bilmez mi?
11 RAB insanın düşüncelerinin
Boş olduğunu bilir.
12 Ne mutlu, ya RAB, yola getirdiğin,
Yasanı öğrettiğin insana!
13 Kötüler için çukur kazılıncaya dek,
Onu sıkıntılı günlerden kurtarıp rahatlatırsın.
14 Çünkü RAB halkını reddetmez,
Kendi halkını terk etmez.
15 Adalet yine doğruluk üzerine kurulacak,
Yüreği temiz olan herkes ona uyacak.
16 Kötülere karşı beni kim savunacak?
Kim benim için suçlulara karşı duracak?
17 RAB yardımcım olmasaydı,
Şimdiye dek sessizlik diyarına göçmüştüm bile.
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18 "Ayağım kayıyor" dediğimde,
Sevgin ayakta tutar beni, ya RAB.
19 Kaygılar içimi sarınca,
Senin avutmaların gönlümü sevindirir.
20 Yasaya dayanarak haksızlık yapan koltuk sahibi
Seninle bağdaşır mı?
21 Onlar doğruya karşı birleşiyor,
Suçsuzu ölüme mahkûm ediyorlar.
22 Ama RAB bana kale oldu,
Tanrım sığındığım kaya oldu.
23 Tanrımız RAB yaptıkları kötülüğü
Kendi başlarına getirecek,
Kötülükleri yüzünden köklerini kurutacak,
Evet, köklerini kurutacak.
Rab’bin Duası

Perşembe
Rab’bin yarattığı gün budur
O’nda sevinir coşarız
Tanrım sensin, şükrederim sana,
Tanrım sensin, yüceltirim seni.
Mezmur 99: 1 RAB egemenlik sürüyor, titresin halklar!
Keruvlar arasında tahtına oturmuş,
Sarsılsın yeryüzü!
2 RAB Siyon'da uludur,
Yücedir O, bütün halklara egemendir.
3 Övsünler büyük, müthiş adını!
O kutsaldır.
4 Ey adaleti seven güçlü kral,
Eşitliği sen sağladın,
Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın.
5 Yüceltin Tanrımız RAB'bi,
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Ayaklarının taburesi önünde tapının!
O kutsaldır.
6 Musa'yla Harun O'nun kâhinlerindendi,
Samuel de O'na yakaranlar arasında.
RAB'be seslenirlerdi,
O da yanıtlardı.
7 Bulut sütunu içinden onlarla konuştu,
Uydular O'nun buyruklarına,
Kendilerine verdiği kurallara.
8 Ya RAB Tanrımız, yanıt verdin onlara;
Bağışlayıcı bir Tanrı oldun,
Ama yaptıkları kötülüğü cezasız bırakmadın.
9 Tanrımız RAB'bi yüceltin,
Tapının O'na kutsal dağında!
Çünkü Tanrımız RAB kutsaldır.

Tövbe ve İtiraflarımız
- Ey Rab İsa Mesih, inanıyor ve itiraf ediyorum ki, görünmez
Tanrı’nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı Sensin.
Görünen ve görünmeyen şeyler Sende yaratıldı, her şey
varlığını Sende sürdürür,. kilisenin başı Sensin. Yalnız Sana
geliriz, yalnız Senden af dileriz. Ya Rab, merhamet eyle.
İşaya 53: 6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık,
Her birimiz kendi yoluna döndü.
Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.
( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be
sunulur )
... Ya Rab merhamet eyle
Mezmur 43: 3 Ey Tanrı, gönder ışığını ver gerçeğini
yol göstersinler bana,
kutsal dağına götürsünler beni
Dua: Hayatın kaynağı olan Tanrımız, yüreklerimize
yüce lütfunun yaşam suyunu dök. bu günü ve
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günlerimizin devamını tazelenmiş bir şekilde
yaşamak için bizler lütfet. Senin varlığında emin
olmanın güvencesinde esenliğinle bizleri güçlendir
... AMİN.

Övgülerimiz / Şükranlarımız
Mezmur 147: 12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!
Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!
13 Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar,
İçindeki halkı kutsar.
14 Sınırlarını esenlik içinde tutar,
Seni en iyi buğdayla doyurur.
15 Yeryüzüne buyruğunu gönderir,
Sözü çarçabuk yayılır.
16 Yapağı gibi kar yağdırır,
Kırağıyı kül gibi saçar.
17 Aşağıya iri iri dolu savurur,
Kim dayanabilir soğuğuna?
18 Buyruk verir, eritir buzları,
Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar.
19 Sözünü Yakup soyuna,
Kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirir.
20 Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu,
Onlar O'nun ilkelerini bilmezler.
RAB'be övgüler sunun!
serbest dualar …
Mezmur 81: 1 Sevincinizi dile getirin gücümüz olan Tanrı'ya,
Sevinç çığlıkları atın Yakup'un Tanrısı'na!
2 Çalgıya başlayın, tef çalın,
Tatlı sesli lir ve çenk çınlatın.
3 Yeni Ay'da, dolunayda,
Boru çalın bayram günümüzde.
4 Çünkü bu İsrail için bir kuraldır,
Yakup'un Tanrısı'nın ilkesidir.
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5 Tanrı Mısır'a karşı yürüdüğünde,
Yusuf soyuna koydu bu koşulu.
Orada tanımadığım bir ses işittim:
6 "Sırtındaki yükü kaldırdım,
Ellerin küfeden kurtuldu" diyordu,
7 "Sıkıntıya düşünce seslendin, seni kurtardım,
Gök gürlemesinin ardından sana yanıt verdim,
Meriva sularında seni sınadım.
8 "Dinle, ey halkım, seni uyarıyorum;
Ey İsrail, keşke beni dinlesen!
9 Aranızda yabancı ilah olmasın,
Başka bir ilaha tapmayın!
10 Seni Mısır'dan çıkaran
Tanrın RAB benim.
Ağzını iyice aç, doldurayım!
11 "Ama halkım sesimi dinlemedi,
İsrail bana boyun eğmek istemedi.
12 Ben de onları inatçı yürekleriyle baş başa bıraktım,
Bildikleri gibi yaşasınlar diye.
13 Keşke halkım beni dinleseydi,
İsrail yollarımda yürüseydi!
14 Düşmanlarını hemen yere serer,
Hasımlarına el kaldırırdım!
15 Benden nefret edenler bana boyun eğerdi,
Bu böyle sonsuza dek sürerdi.
16 Oysa sizleri en iyi buğdayla besler,
Kayadan akan balla doyururdum."
Rab’bin Duası

Cuma
Rab’bin yarattığı gün budur
O’nda sevinir coşarız
Tanrım sensin, şükrederim sana,

19
Tanrım sensin, yüceltirim seni.
Mezmur 100: 1 Ey bütün dünya, RAB'be sevinç çığlıkları
yükseltin!
2 O'na neşeyle kulluk edin,
Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!
3 Bilin ki RAB Tanrı'dır.
Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz,
O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız.
4 Kapılarına şükranla,
Avlularına övgüyle girin!
Şükredin O'na, adına övgüler sunun!
5 Çünkü RAB iyidir,
Sevgisi sonsuzdur.
Sadakati kuşaklar boyunca sürer.

Tövbe ve İtiraflarımız
- Göklerdeki Babamız, bizlere İsa Mesih’te büyük lütuf
gösterdin, sonsuz sevgi ve merhametini İsa Mesih’te açıkladın.
Bizlere gösterdiğin iyiliği ayaklar altına aldık. Mesih’in
temizlemek için geldiği yüreğimizi kötü arzularla kirlettik,
Kutsal Ruh’un bedende bina ettiği tapınağı pak tutmadık, Bizi
kurtuluş günü için mühürleyen Kutsal Ruh’u kederlendirdik.
Günahı öldürmek için çaba göstermedik ve Senin sabrını pek
çok kez denedik. Bizleri bağışla Rab, bize merhamet eyle.
Mezmur 25:6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;
Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.
7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,
Sevgine göre anımsa beni,
Çünkü sen iyisin, ya RAB.
( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be
sunulur )
... Ya Rab merhamet eyle
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Mezmur 68:20 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrıdır,
ölümden kurtarış Egemen Rab’be aittir.
Dua: Sonsuzluğun Tanrısı, bilemediğimiz tehlikelerle
dolu yollarda Sende çağrıldığımız hizmetin sonunu
bazen göremiyoruz İmanımızı güçlendir ki, karanlıkla
dolu yollarda Senin elin bizi yönlendirişinde cesaretle
yürüyebilelim, ve sevgin daima bizi desteklesin
... AMİN.

Övgülerimiz / Şükranlarımız
Mezmur 148: 1 RAB'be övgüler sunun!
Göklerden RAB'be övgüler sunun,
Yücelerde O'na övgüler sunun!
2 Ey bütün melekleri, O'na övgüler sunun,
Övgüler sunun O'na, ey bütün göksel orduları!
3 Ey güneş, ay, O'na övgüler sunun,
Övgüler sunun O'na, ey ışıldayan bütün yıldızlar!
4 Ey göklerin gökleri
Ve göklerin üstündeki sular,
O'na övgüler sunun!
5 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,
Çünkü O buyruk verince, var oldular;
6 Bozulmayacak bir kural koyarak,
Onları sonsuza dek yerlerine oturttu.
7 Yeryüzünden RAB'be övgüler sunun,
Ey deniz canavarları, bütün enginler,
8 Şimşek, dolu, kar, bulutlar,
O'nun buyruğuna uyan fırtınalar,
9 Dağlar, bütün tepeler,
Meyve ağaçları, sedir ağaçları,
10 Yabanıl ve evcil hayvanlar,
Sürüngenler, uçan kuşlar,
11 Yeryüzünün kralları, bütün halklar,
Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri,
12 Delikanlılar, genç kızlar,
Yaşlılar, çocuklar!
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13 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,
Çünkü yalnız O'nun adı yücedir.
O'nun yüceliği yerin göğün üstündedir.
14 RAB kendi halkını güçlü kıldı,
Bütün sadık kullarına,
Kendisine yakın olan halka,
İsrailliler'e ün kazandırdı.
RAB'be övgüler sunun!
serbest dualar …
Mezmur 93: 1 RAB egemenlik sürüyor, görkeme bürünmüş,
Kudret giyinip kuşanmış.
Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.
2 Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,
Varlığın öncesizliğe uzanır.
3 Denizler gürlüyor, ya RAB,
Denizler gümbür gümbür gürlüyor,
Denizler dalgalarını çınlatıyor.
4 Yücelerdeki RAB engin suların gürleyişinden,
Denizlerin azgın dalgalarından
Daha güçlüdür.
5 Koşulların hep geçerlidir;
Tapınağına kutsallık yaraşır
Sonsuza dek, ya RAB.
Rab’bin Duası

Cumartesi
Rab’bin yarattığı gün budur
O’nda sevinir coşarız
Tanrım sensin, şükrederim sana,
Tanrım sensin, yüceltirim seni.
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-arife ezgisi[95] 1 Gelin, RAB'be sevinçle haykıralım,
Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
2 Şükranla huzuruna çıkalım,
O'na sevinç ilahileri yükseltelim!
[96] 4 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,
İlahlardan çok O'ndan korkulur.
6 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,
Güç ve güzellik O'nun tapınağındadır.
[97] 6 Gökler O'nun doğruluğunu duyurur,
Bütün halklar görkemini görür.
12 Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun,
Kutsallığını anarak O'na şükredin!
[98] 2 RAB ulusların gözü önüne serdi kurtarışını,
Zaferini bildirdi.
3 İsrail halkına sevgisini,
Sadakatini anımsadı;
Tanrımız'ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı.
[99] 1 RAB egemenlik sürüyor, titresin halklar!
Keruvlar arasında tahtına oturmuş,
Sarsılsın yeryüzü!
4 Ey adaleti seven güçlü kral,
Eşitliği sen sağladın,
Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın.
[100] 1 Ey bütün dünya, RAB'be sevinç çığlıkları yükseltin!
3 Bilin ki RAB Tanrı'dır.
Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz,
O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız.

Tövbe ve İtiraflarımız
Ya Rab, günahın bataklığından, bilgisizliğin karanlığından ve
düşmanımız olan gurura yaklaşmaktan bizleri Sen koru. Kutsal
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ve doğru olanı istemekte zayıfız, Seni hoşnut eden şeyi
yapmakta güçsüzüz, Senin emirlerini sevmekten uzağız;
Senden merhamet dileriz.
Mezmur 25: 8 RAB iyi ve doğrudur,
Onun için günahkârlara yol gösterir.
11 Ya RAB, adın uğruna
Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.
( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be
sunulur )
... Ya Rab merhamet eyle
I.Korintliler 1: 24 İsa Mesih çağrılmış olanlar için, ister
Yahudi ister Grek olsunlar, Tanrı’nın gücü ve Tanrı’nın
bilgeliğidir.
Dua: Yaratıcı Tanrımız, sabah da akşam da Senindir.
lütuf et ki, doğruluğun güneşi İsa Mesih
yüreklerimizde daima parlasın; ve bizleri Senin yüce
görkeminin ışığında tutsun, bedelimizi ödeyen İsa
Mesih’in adıyla. AMİN.

Övgülerimiz / Şükranlarımız
Mezmur 149:1 RAB'be övgüler sunun!
RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,
Sadık kullarının toplantısında
O'nu ezgilerle övün!
2 İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun,
Siyon halkı Kralları'yla coşsun!
3 Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına,
Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler!
4 Çünkü RAB halkından hoşlanır,
Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,
Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
6 Ağızlarında Tanrı'ya yüce övgüler,
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Ellerinde iki ağızlı kılıçla
7 Uluslardan öç alsınlar,
Halkları cezalandırsınlar,
8 Krallarını zincire,
Soylularını prangaya vursunlar!
9 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!
Bütün sadık kulları için onurdur bu.
RAB'be övgüler sunun!
serbest dualar …
Mezmur 92:1-3 Ya RAB, sana şükretmek,
Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek,
Sabah sevgini,
Gece sadakatini,
On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!
4 Çünkü yaptıklarınla beni sevindirdin, ya RAB,
Ellerinin işi karşısında sevinç ilahileri okuyorum.
5 Yaptıkların ne büyüktür, ya RAB,
Düşüncelerin ne derin!
6 Aptal insan bilemez,
Budala akıl erdiremez:
7 Kötüler mantar gibi bitse,
Suçlular pıtrak gibi açsa bile,
Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir.
8 Ama sen sonsuza dek yücesin, ya RAB.
9 Ya RAB, düşmanların kesinlikle,
Evet, kesinlikle yok olacak,
Suç işleyen herkes dağılacak.
10 Beni yaban öküzü kadar güçlü kıldın,
Taze zeytinyağını başıma döktün.
11 Gözlerim düşmanlarımın bozgununu gördü,
Kulaklarım bana saldıran kötülerin sonunu duydu.
12 Doğru insan hurma ağacı gibi serpilecek,
Lübnan sediri gibi yükselecek.
13 RAB'bin evinde dikilmiş,
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Tanrımız'ın avlularında serpilecek.
14 Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek,
Taptaze ve yeşil kalacaklar.
15 "RAB doğrudur! Kayamdır benim!
O'nda haksızlık bulunmaz!" diye duyuracaklar.
Rab’bin Duası

