
Oruç Dönemi  
Sabah Duaları 

 
Kül Çarşambasından Sonraki Perşembe-Cumartesi / SABAH 

 
Okumalar: 
 
*Haftanın Ezgisi: 

Mezmur 80:1 Kulak ver, ey İsrail'in çobanı, 
Mezmur 88: 6 Beni çukurun dibine, 
Karanlıklara, derinliklere attın. 
I.Krallar 8:38 halkından bir kişi  
başına gelen felaketi ayrımsar,  
dua edip yakararak ellerini bu sana doğru açarsa, 
39 göklerden, oturduğun yerden  
kulak ver ve bağışla.  
İnsanların yüreklerini yalnızca sen bilirsin. 
Mezmur 142: 3 Bunalıma düştüğümde, 
Gideceğim yolu sen bilirsin. 
 
+Mezmur 42:2 Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı; 
Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü? 

Sabah: Kül Çarşambasından Sonra / Perşembe  
Tesniye 7:6-11, Mezmur 37:1-18 

 
+Mezmur 42:2 Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı; 
Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü? 

Sabah: Kül Çarşambasından Sonra / Cuma 
Tesniye 7: 12-16, Mezmur 31:1-24 

 
+Mezmur 42:2 Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı; 
Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü? 

Sabah: Kül Çarşambasından Sonra / Cumartesi 
Tesniye 7:17-26, Mezmur 32:1-11  

 
İbadet Düzeni: 
+Selamlama/Bereketleme/Açılış Duası 
 
+Mezmur 42:2 Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı; 
Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü? 

… Ya Rab, Senin değişmez sevginde huzurunda duran/toplanan biz kullarına 
merhamet eyle; dua, tapınma, övgü, şükran, yakarış ve itiraflar Sana yönelen 
kullarına tatlı şefkatin bak; kutsal adından korkanlara lütfunun 
zenginliklerinden armağanlar bağışla. Günahlarımız ve isyanlarımız yüzünden 
yas ve oruç ile kutsal huzuruna yaklaştığımızda bizlerde alçakgönüllü yürekler 



var et ki, Senin kutsal adından daima korkalım ve kendi etimizden olan 
ademoğlundan kaçınmayalım. 

 
*Haftanın Ezgisi: 

 
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Başlangıçta olduğu gibi, şimdi, daima ve ebediyen. Amin.  
 
Günün Mezmuru okunur… 
 

… Ya Rab, iman ve kutsal korku ile yas ve oruç tutan biz kullarına sonsuz 
merhamet ve şefkatinle lütuf et ki, Seni bütün kalbimizle, bütün canımızla, 
bütün aklımızla ve bütün gücümüzle sevebilelim. Ya Rab lütuf et ki, 
komşularımızı ve tüm insanlık ailesini kendimiz gibi sevebilelim; emirlerine ve 
yasaklarına saygı ile yaklaşalım; Sen seven ve bağışlayan RAB’sin. Kutsal 
korumanı üzerimize koy, dualarımızı kabul, bizleri bereketle, bize merhamet 
eyle… amin.  

 
Secde/Alçalış/Tövbe/İtiraf 
 
(kısa form) Kutsalsın kutsalsın kutsalsın, ey güçlü Rab Allah; 
Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur,  
Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana  
en yücelerde hamtlar olsun. 
Baba'ya Oğul'a ve Kutsal Ruh'a yücelik olsun.  
Başlangıçta olduğu şimdi daima ve ebediyen.  
 
Kutsalsın ey Allah, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için haça gerilen 
Bize merhamet eyle. 
 
ON EMİR üzerine dualardan biri: 
http://www.presbiteryen.org/tovbeduasi2.html 

http://www.presbiteryen.org/tovbeduasi3.html 
http://www.presbiteryen.org/tovbeduasi4.html 
 
(kişisel itiraf ve tövbe…) 

 
Davut’un Övgüsü: 
Ey atamız İsrail'in Tanrısı RAB, 
Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun! 
Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik, 
Zafer ve görkem senindir. 
Gökte ve yerde olan her şey senindir. 
Egemenlik senindir, ya RAB! 
Sen her şeyden yücesin. 



Zenginlik ve onur senden gelir. 
Her şeye egemensin. 
Güç ve yetki senin elindedir. 
Birini yükseltmek ve güçlendirmek 
Senin elindedir. 
Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz, 
Görkemli adını överiz. 
 
Günün 2. okuması… 

(derin düşünme için sessiz zaman) 

 
İMAN AÇIKLAMASI… 

 
Göklerdeki Babamız…   

 


