
Oruç Dönemi  
Arife Duaları 

 
Koyu yazılı yerleri Topluluk okuyacaktır. Diğer yerleri Yöneten okur. 
 
3. Hafta Cumartesi-Akşam  
 
Selamlama/Bereketleme/Açılış Duası 
 
Her şeye kadir Tanrımız, 
Her şeyi Sen yarattın,  

Bize merhamet eyle, 
 
Rabbimiz Mesih İsa, 
Kanınla bizleri satın aldın, 

Bize merhamet eyle, 
 
Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh, 
Bizlere diriliş verdin, 

Bize merhamet eyle. 
 
Akşam Övgüsü:  

(Mezmur 103 üzerine… ) 

Vahiy 4:8 Kutsal, kutsal, kutsaldır, 
Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, 
Var olmuş, var olan ve gelecek olan. 
9-11 Rabbimiz ve Tanrımız! 
Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. 
Çünkü her şeyi sen yarattın; 
Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. 
Vahiy 7:12 Amin! Övgü, yücelik, bilgelik, 
Şükran, saygı, güç, kudret,  
Sonsuzlara dek Tanrımız'ın olsun! Amin! 
 
Karşılıklı Yakarış: 

50: 1Güçlü olan Tanrı, RAB konuşuyor; 
Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar 
Yeryüzünün tümüne sesleniyor. 
14 Tanrı'ya şükran kurbanı sun, 
Yüceler Yücesi'ne adadığın adakları yerine getir. 
51: 1 Ey Tanrı inayetine göre bana acı 
Rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımızı sil. 
2 Fesadımdan beni büsbütün yıka 
Ve suçumdan beni temizle 
3 Çünkü isyanlarımı bilirim 
Ve suçum daima önümdedir 



4 Sana, ancak Sana karşı ben suç ettim, 
Ve Senin gözlerinde kötü olanı işledim 
5 İşte ben fesat içinde doğdum 
Ve anam günah içinde bana gebe kaldı 
6 İşte, Sen gönülde hakikat istersin 
Ve bana içimde hikmet bildirirsin 
7 Beni zufa ile temizle de pak olurum 
Beni yıka da kardan ak olurum 
8 Bana meserret ve sevinç işittir  
Ezdiğin kemikler mesrur olsun 
9 Suçlarıma karşı yüzünü ört, 
Ve bütün fesatlarımı sil 
10 Bende temiz yürek yarat ey Tanrı; 
Ve içimde doğru ruh tazale 
11 Beni önünden atma  
Ve Mukaddes Ruh’unu benden alma. 
12 Bana kurtarışının meserretini geri ver  
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
13 Asilere Senin yollarını öğreteyim  
Ve suçlular Sana geri dönerler 
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 

Ey Tanrı inayetine göre bana acı 
Rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımızı sil. 

 
canların çobanı Mesih 
I.Petrus 2:21... Mesih, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu. 
22 "O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı." 
23 Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi 
tehdit etmedi;  
davasını, adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. 
24 Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, 
günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz. 
25 Çünkü yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz,  
şimdiyse canlarınızın Çobanı'na ve Gözetmeni'ne döndünüz. 
 

(… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab 

merhamet eyle... ) 

 
Alçalış / Secde / İtiraf Duası 
 
Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Allah 

Haleluya! Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun. 

 
Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. 

Haleluya! Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  



Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun. 
 
Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana 
 en yücelerde hamtlar olsun.  

Haleluya! Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun. 

 
Kutsalsın ey Allah, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle. 
 
Merhamet, merhamet, merhamet ey Allah 

ON EMİR (1-4) 

… ya Rab, emirlerini ihmal ettik, iyiliklerini unuttuk;  

kayıp koyunlar gibi yoldan saptık, Sana karşı günah işledik; 

ya Rab, merhamet eyle.  

 
Merhamet, merhamet, merhamet ey Baba,  

ON EMİR (5-10) 

ya Rab, Seni bütün canımızla sevemedik, insan kardeşimizi kendimiz gibi 

sevemedik, dünyaya tanıklığımız gölgelendi, Kutsal vaftiz tacımızı Sana layık 

bir şekilde taşıyamadık, Sana karşı günah işledik; ya Rab, merhamet eyle.  

 
Merhamet, merhamet, merhamet ey İsa, ...  

ya Rab, her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle 

Sana karşı günah işledik. Kutsal Yasan karşısında suçluyuz;  

ya Rab, merhamet eyle.  

 
Merhamet, merhamet, merhamet Kutsal Ruh 
 
Günün Okuması: 
İşaya 57:1-5, 8-9, 11, 13 

(Kısa açıklama, teşvik, derin düşünme için sessiz zaman) 

 
( Birlikte ) İMAN AÇIKLAMASI… 

 
Mezmur 142  üzerine dua… 
 
( hep birlikte ) 

Göklerdeki Babamız,  
Adın kutsal kılınsın,  
Egemenliğin gelsin,  
Gökte olduğu gibi yeryüzünde de  
Senin isteğin olsun. 
Gündelik ekmeğimizi bugün bize ver,  
Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi  



Sen de bizim suçlarımızı bağışla. 
Ayartılmamıza izin verme,  
Kötü olandan bizleri kurtar, 
Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. Amin 
 
Bereketleme… 
 
 
 

Yatsı Duası Dualarına Giriş:  
 
CUMARTESİ / Yatsı 
İşaya 51:7 "Ey sizler, doğruluğu bilenler,  
Yasamı yüreğinde taşıyan halk, dinleyin beni!  
İnsanların aşağılamasından korkmayın, Yılmayın sövgülerinden. 
8 Güvenin yediği giysi gibi, Kurtçuğun yediği yapağı gibi yitecekler. 
Oysa zaferim (doğruluğum?) sonsuza dek kalacak, 
Kurtarışım kuşaklar boyu sürecek."  
 
PAZAR / Yatsı 
Mezmur 119:97 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. 
 
PAZARTESİ-CUMA / Yatsı 
İşaya 51:11 RAB'bin fidyeyle kurtardıkları dönecek, 
Sevinçle haykırarak Siyon'a varacak. 
Yüzlerinde sonsuz bir sevinç olacak. 
Onların olacak coşku ve sevinç, 
Üzüntü ve inilti kaçacak. 
 
 
Yatsı Duaları:  
Çıkış 34:15-16, Levililer 20:1, 6-8, I.Tarihler 5:23, 25, Hoşeya 3 
(gün içinde kullanılmamış ise iman açıklaması, Şimon’un Şükran İlahisi, 
Haftanın Ezgisi veya günün okumalarından ilave edilebilir) 
 


