Oruç Dönemi
ŞABAT GÜNÜ Sabah Duaları
Okumalar:
*Haftanın Ezgisi:
I/II. Haftanın Ezgisi: İşaya’nın Duası
İşaya 55:6-11
III/IV. Haftanın Ezgisi: Canların Çobanı Mesih
I.Petrus 2:21-25
V/VI. Haftanın Ezgisi: Yunus’un Duası
Yunus 2:2-9
+Selamlama/Bereketleme/Açılış Duası
Alçalış Dönemi-1 / Lent 1
+ İbraniler 2:18] Mesih denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir.
Alçalış Dönemi-2 / Lent 2
+Mezmur 31:1b] Ya RAB, sana sığınıyorum.
Utandırma beni hiçbir zaman!
Alçalış Dönemi-3 / Lent 3
+Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!
Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.
8 Evindeki bolluğa doyarlar,
Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.
Alçalış Dönemi-4 / Lent 4
+Mezmur 43:3 Gönder ışığını, gerçeğini,
Yol göstersinler bana,
Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.
Alçalış Dönemi-5 / Lent 5
+Mezmur 68:20 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır,
Ölümden kurtarış yalnız Egemen RAB'be özgüdür.
Alçalış Dönemi-6 / Lent 6 /Pazar
+ I.Korintliler1:23 Ama biz, çarmıha gerilmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz. Yahudiler
bunu bir yüzkarası, diğer uluslar da saçmalık sayarlar.
24 Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için, ister Yahudi ister Grek olsunlar, Tanrı'nın
gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir.
İşaya 50:4-10
+Pazartesi / İşaya 56 : 4 Çünkü RAB diyor ki,

"Şabat günlerimi tutan,
Beni hoşnut edeni seçen,
Antlaşmama sımsıkı bağlı kalan hadıma
5 Evimde, evimin dört duvarı arasında
Oğullardan da kızlardan da daha iyi bir anıt ve ad vereceğim;
Yok edilemez, ebedi bir ad olacak bu.
56: 7 Kutsal dağıma getirip
Dua evimde sevindireceğim.
Yakmalık sunularıyla kurbanları
Sunağımda kabul edilecek,
Çünkü evime 'Bütün ulusların dua evi denecek."
Yeremyanın Mersiyeleri 1:1-2, 6-12
+Salı / Koloseliler 3:16 Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tüm
bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler
söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nağmeler yükseltin.
Yeremyanın Mersiyeleri 1:17-22
+Çarşamba / Mezmur 61: 1 Ey Tanrı, yakarışımı işit,
Duama kulak ver!
2 Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan,
Yüreğime hüzün çökünce.
Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni,
Yeremyanın Mersiyeleri 2:1-9, 14-17
+Perşembe / I.Korintliler 5:8 Bunun için eski mayayla, kin ve kötülük mayasıyla
değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim.
Yeremyanın Mersiyeleri 3:1-9, 19-33
+Cuma / Yeremyanın Mersiyeleri 5: 15 Yüreğimizin sevinci durdu,
Oyunumuz yasa döndü.
16 Taç düştü başımızdan,
Vay başımıza!
Çünkü günah işledik.
Yeremyanın Mersiyeleri 3:37-58
+Cumartesi / Mezmur 13: 3 Gör halimi, ya RAB, yanıtla Tanrım,
Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım.
4 Düşmanlarım, "Onu yendik!" demesin,
Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin.
Eyüp 14:1-14

… Göklerdeki Babamız, yas ve oruç günleri boyunca tövbe ve alçalış ile Senin
kutsal huzuruna yaklaştığımızda, Seni hoşnut eden şeyleri görebilmemiz için
bizleri bereketle; ve bizlerde alçakgönüllü yürekler var et ki, Seni üzen
eksikliklerimizi, hatalarımızı ve günahlarımızı görebilmeyi ve kendimizi
düzletmeyi bize bağışla. Hayatımızdaki kurak alanları yeşert, hayatımızın günleri
boyunca doğru, pak ve razı olduğun işlere bizi yönlendir; öyle ki Kutsal Ruh'unu
kederlendiren sözler, düşünceler ve işler bizlerden uzak olsun…
*Haftanın Ezgisi:
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun;

Başlangıçta olduğu gibi, şimdi, daima ve ebediyen. Amin.
Günün Mezmuru [kilise takviminden] okunur…
… Göklerdeki Babamız, övgü ve yakarışlar Senindir; Senden merhamet ve şifa
dileriz. Her yakarış, itiraf ve tövbenin sunulduğu yeri ve zamanı Senin
görkemine ve yüceliğine adıyoruz.
… itiraf ederiz ki, Mesih'in bizleri çağırdığı hizmete layık olamadık, Mesih
İsa'da olan düşünce daima bizde olmadı, Kutsal Ruh'unu kederlendirdik,
ya Rab yakarışımızı kabul et, bizi yenile, bizi bereketle
ya Rab 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…)
(Pazar/Sabah: Mezmur 84)

[kilise takviminden] Günün diğer okumaları…
(derin düşünme için sessiz zaman)
İMAN AÇIKLAMASI…
Göklerdeki Babamız…

