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GİRİŞ 

 
 
Mezmur 139’u çalışırken Kutsal Kitap ve not defteri-
niz yanınızda olsun.  
 
Böylece kısa vaaz taslaklarını okurken, diğer yandan da 
referans olarak verilen ayetleri gözden geçirirseniz, 
üzerinde derin düşünmek için daha geniş bir bakış açısı 
edinirsiniz.  
 
Gerek kısa vaaz taslakları gerekse ayetler olsun, sizlerin 
kelimelerin ötesine bakan bir anlayış edinmenize yar-
dımcı olacaktır. 
 
Diğer yandan Mezmurlar’ı çalışıp derin düşünmek, 
dua hazinenize Tanrı’dan gelen sözleri ve düşünceleri 
katmanıza yardım edecektir.  
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Günlük Okumalar — Sabah 

 
70:1 Ey Tanrı, kurtar beni!  
Yardımıma koş, ya RAB! 

 
1 Ya RAB, beni denedin ve bildin [beni]. 
2 Oturuşumu ve kalkışımı sen bilirsin; 
Düşüncemi uzaktan anlarsın. 
 
3 [Gittiğim] yolumu ve yattığım yeri araştırırsın, 
Ve bütün yollarımı iyi bilirsin. 
4 Çünkü dilimde bir söz yokken, 
Fakat ya RAB, sen onu tamamen bilirsin. 
 
5 Beni arkadan ve önden kuşattın, 
Ve elini üzerime koydun. 
6 [Böylesi] bilgi benim için çok şaşırtıcıdır; 
Yüksektir, ona erişemem. 
 
7 Senin Ruhun’dan nereye gideyim? 
Ve senin varlığından nereye kaçayım? 
8 Eğer göklere çıksam, sen oradasın; 
Ve ölüler diyarında yatağımı sersem, işte, oradasın. 
9 Seherin kanatlarını alsam, 
Denizin sonlarına konsam; 
10 Orada da senin elin bana yol gösterir, 
Ve sağ elin beni tutar. 
 
11 Desem ki: Gerçek karanlık beni örtecek, 
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Çevremdeki ışık gece olacak; 
12 Karanlık da senden gizlemez; 
Ve gece gündüz gibi ışır; 
Karanlık ve ışık birdir [senin için]. 
 
13 Çünkü böbreklerimi sen teşkil ettin; 
Anam karnında beni ördün. 
14 Sana şükrederim; 
Çünkü müthiş ve şaşılacak surette yaratılmışım; 
İşlerin harikadır; 
Ve canım bunu çok iyi bilir. 
 
15 Bedenim sana gizli değildi  
Gizli yerde yaratıldığım zaman, 
Yerin derin yerlerinde şaşılacak surette örüldüğüm 
zaman. 
16 Gözlerin beni dölyatağındayken gördü; 
Ve daha onlardan hiç biri yokken, 
[Benim için] ayrılan günlerin hepsi 
Senin kitabında yazılmıştılar. 
 
17 Düşüncelerin de benim için ne değerlidir, ey Tanrı! 
Onların hepsi ne büyüktür! 
18 Onları sayabilseydim, kumdan çokturlar; 
Ben uyanınca yine seninle beraberim. 
 
19 Ey Tanrı, kötüyü gerçekten öldürürsün; 
Ey kanlı adamlar, benden uzaklaşın. 
20 Çünkü onlar sana karşı kötü konuşuyorlar, 
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Ve düşmanların [senin adını] boşa kullanıyorlar. 
21 Senden nefret edenlerden nefret etmez miyim, ya 
RAB? 
Ve sana karşı ayaklananlara kederlenmez miyim? 
22 Onlardan büsbütün nefret ederim; 
Onları düşmanım sayıyorum.  
 
23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol.  
 

[kişisel dilekler…] 
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Günlük Okumalar — Akşam 

 
71:12 Ey Tanrı, benden uzak durma,  
Tanrım, yardımıma koş! 

 
1 Ya RAB, sınayıp tanıdın beni.  
2 Oturup kalkışımı bilirsin,  
Niyetimi uzaktan anlarsın.  
3 Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin,  
Bütün yaptıklarımdan haberin var.  
4 Daha sözü ağzıma almadan,  
Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB.  
5 Beni çepeçevre kuşattın,  
Elini üzerime koydun.  
6 Kaldıramam böylesi bir bilgiyi,  
Başa çıkamam, erişemem.  
7 Nereye gidebilirim senin Ruhun’dan,  
Nereye kaçabilirim huzurundan?  
8 Göklere çıksam, oradasın,  
Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.  
9 Seherin kanatlarını alıp uçsam,  
Denizin ötesine konsam,  
10 Orada bile elin yol gösterir bana,  
Sağ elin tutar beni.  
11 Desem ki, “Karanlık beni kaplasın,  
Çevremdeki aydınlık geceye dönsün.”  
12 Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için,  
Gece, gündüz gibi ışıldar,  
Karanlıkla aydınlık birdir senin için.  
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13 İç varlığımı sen yarattın,  
Annemin rahminde beni sen ördün.  
14 Sana övgüler sunarım,  
Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.  
Ne harika işlerin var!  
Bunu çok iyi bilirim.  
15 Gizli yerde yaratıldığımda,  
Yerin derinliklerinde örüldüğümde,  
Bedenim senden gizli değildi.  
16 Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni;  
Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden,  
Hepsi senin kitabına yazılmıştı.  
17 Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı,  
Sayıları ne çok!  
18 Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam.  
Uyanıyorum, hâlâ seninleyim.  
19 Ey Tanrı, keşke kötüleri öldürsen!  
Ey eli kanlı insanlar, uzaklaşın benden!  
20 Çünkü senin için kötü konuşuyorlar,  
Adını kötüye kullanıyor düşmanların.  
21 Ya RAB, nasıl tiksinmem senden tiksinenlerden?  
Nasıl iğrenmem sana başkaldıranlardan?  
22 Onlardan tümüyle nefret ediyor,  
Onları düşman sayıyorum.  
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! 
 

[kişisel dilekler…] 
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Mezmur 139 Üzerine  

 
 
Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 1  
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(ya RAB, beni araştırdın, beni anladın) 
 
1 Ya RAB, beni denedin ve bildin [beni]. 
2 Oturuşumu ve kalkışımı sen bilirsin; 
Düşüncemi uzaktan anlarsın. 
 
Bir madencinin derinleri kazarak cevheri açığa çıkar-
ması gibi, Tanrı’nın da araştırması yüzeysel değil derin-
liklerdedir. Unuttuğunuz ve utandığınız gizli şeyleri O 
bilir; sizden başka kimsenin bilmediğini ve görmediğini 
düşündüğünüz şeyleri O görür.  
 
Tanrı önünde gerçekten çıplaksınız; kendinizi yalanlarla 
ya da iyi işlerle örtemezsiniz… Öyleyse sizi günahlardan 
arıtması için (I.Yuhanna 1:7) tövbe ve iman ile Tanrı’ya 
dönün ve Mesih’in kanında pak kılınmak için (Vahiy 
7:14) size yakın olan RAB’be dönün. 
 
Kurtuluş getiren örtünme için (Romalılar 5:9) RAB’be 
dönün…  
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I.Korintliler 4:5 … Rab’bin gelişini bekleyin. O, karanlı-
ğın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki 
amaçları açığa vuracaktır… 
 

Dua Edelim: 
11:4 RAB kutsal tapınağındadır,  
O’nun tahtı göklerdedir,  
Bütün insanları görür,  
Herkesi sınar.  
5 RAB doğru insanı sınar…  
25:11 Ya RAB, ismin uğruna, 
Günahımı bağışla, çünkü büyüktür. 
 

5:1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
İniltilerimi işit.  
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!  
Duam sanadır.  
3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

Ya RAB, sınayıp tanıdın beni.  
Her şeyi sen bilirsin, 

Oturup kalkışımı bilirsin,  
Niyetimi uzaktan anlarsın…  

Sana, ya RAB, canımı yükseltiyorum  
Ya RAB Tanrım, yokla beni, tanı yüreğimi,  

Sına beni, öğren kaygılarımı.  
Sevgine göre anımsa beni,  
Çünkü sen iyisin, ya RAB.  

Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,  
Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
1 Ya RAB, beni denedin ve bildin [beni]. 
2 Oturuşumu ve kalkışımı sen bilirsin; 
Düşüncemi uzaktan anlarsın… 

23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 

 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

Rab’bin gelişini bekleyin. O, karanlığın gizlediklerini 
aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vu-
racaktır (I.Korintliler 4:5). 

 
RAB, aklım ve yüreğim senden gizli değildir, beni aydın-
lat… RAB, beni bildiğin gibi kendimi görebilmeyi bana 
öğret; lütfunla beni destekle… RAB, senin beni gördü-
ğün ve bildiğin gibi, aklımı ve yüreğimi sınayabilmem 
için bana yardım et, her zayıflık ve güçsüzlüğümle yüz-
leşebilmem için beni yenile…  



- 14 - 

 
Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 2  
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(yollarımdan haberin var, dilimi bilirsin) 
 
3 [Gittiğim] yolumu ve yattığım yeri araştırırsın, 
Ve bütün yollarımı iyi bilirsin. 
4 Çünkü dilimde bir söz yokken, 
Fakat ya RAB, sen onu tamamen bilirsin. 
 
Vaiz 12:14 Tanrı her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır,  
İster iyi ister kötü olsun. 
 
Mesih’in yapacağı işi ve bu işi yapma yetkisinin nasıl 
açıklandığına bakın: 
 
Matta 3:11 … Ben Mesih İsa’nın çarıklarını çıkarmaya 
bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz 
edecek. 12 Yabası elindedir. Harman yerini temizleye-
cek, buğdayını toplayıp ambara yığacak, samanı ise 
sönmeyen ateşte yakacak. 
 
Mesih’in burada yapacağı iş, buğday ile samanı birbi-
rinden ayırmak için çiftçinin harmanı yaba ile rüzgara 
savurması gibi tarif edilmektedir.  
 
3. ayet “yolumu … araştırırsın” derken tam da böyle bir 
ayrıştırmaya dikkat çekmektedir. Yani Mesih’in yargı 
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kürsüsünde en küçük detay bile gözden kaçmayacak-
tır… 
 
Dua Edelim: 
19:14 Ağzımdan çıkan sözler,  
Yüreğimdeki düşünceler,  
Kabul görsün senin önünde,  
Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim… 
 

5:1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
İniltilerimi işit.  
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!  
Duam sanadır.  
3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

Ya RAB Tanrım,  
Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin,  

Her şeyi sen bilirsin, 
Yönümü ölçersin, 
Yolumu ayırırsın, 

Bütün yaptıklarımdan haberin var.  
Daha sözü ağzıma almadan,  
Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB…  

Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,  
RAB, yokla beni, tanı yüreğimi,  
Sına beni, öğren kaygılarımı.  
Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,  
Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
3 [Gittiğim] yolumu ve yattığım yeri araştırırsın, 
Ve bütün yollarımı iyi bilirsin. 
4 Çünkü dilimde bir söz yokken, 
Fakat ya RAB, sen onu tamamen bilirsin… 

23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 

 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

Eyüp 12:13 Bilgelik ve güç Tanrı’dadır, 
Öğüt ve anlayış O’nundur. 
22 Karanlık içinden derinlikler açar, 
Ve ölüm gölgesini ışığa çıkarır. 

 
RAB, aklım ve yüreğim senden gizli değildir, beni aydın-
lat… RAB, beni bildiğin gibi kendimi görebilmeyi bana 
öğret; lütfunla beni destekle… RAB, senin beni gördü-
ğün ve bildiğin gibi, aklımı ve yüreğimi sınayabilmem 
için bana yardım et, her zayıflık ve güçsüzlüğümle yüz-
leşebilmem için beni yenile…  
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 3 
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(elin üzerimdedir –ulaşılamaz yüksek bilgi) 
 
5 Beni arkadan ve önden kuşattın, 
Ve elini üzerime koydun. 
6 [Böylesi] bilgi benim için çok şaşırtıcıdır; 
Yüksektir, ona erişemem. 
 
Tesniye 33:27 Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrı’dır,  
Seni taşıyan O’nun yorulmaz kollarıdır…  
 
Filipililer 3:8-9 ayetlerinde ‘Rab İsa Mesih’i tanımanın 
üstün değerinden’ bahsediyor. Rab İsa Mesih’i tanıma-
nın üstün bilgisi yanında, dünyanın diğer öğretilerinin, 
dünyanın övgüsünün boş ve değersiz kaldığına dikkat 
çekiyor…  
 
Matta 11:25 ayetinde Mesih İsa, kendisini ve aracılığı 
ile Göklerdeki Babamız’ı tanımamızı sağlayan ve Müj-
de’yi bizlerde anlaşılır kılan gizemli işleri için bizleri 
övgü sunmaya davet ediyor. Matta 16:16-17 ayetlerin-
de Mesih’i tanıyalım ve kabul edelim diye, Tanrı’nın 
gizemli işleyişi ile bize bilginin (sırrın) açıldığını öğreni-
yoruz…  
 
Göksel bir elin üzerimize konmuş olması büyük bir gü-
ven verdiği gibi, Tanrı’nın sizi kuşatması sadece fiziksel 
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bir korunma için değildir; Tanrı Müjde bilgisi ile sizlerin 
aklını ve yüreğini kuşatıp, yaşamlarınızı ve yollarınızı 
yenilemek istiyor… 
 
I.Petrus 1:5 Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya ha-
zır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tan-
rı’nın gücüyle korunuyorsunuz. 
 
Dua Edelim: 
90:1 Ya Rab, barınak oldun bize  
Kuşaklar boyunca.  
2 Dağlar var olmadan,  
Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,  
Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin… 
 

5:1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
İniltilerimi işit.  
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!  
Duam sanadır.  
3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

Beni çepeçevre kuşattın,  
Her şeyi sen bilirsin, 

Elini üzerime koydun.  
Kaldıramam böylesi bir bilgiyi,  
Başa çıkamam, erişemem…  

Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,  
Ey Tanrım, yokla beni, tanı yüreğimi,  
Sına beni, öğren kaygılarımı.  

Sana güveniyorum, utandırma beni, 
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Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,  
Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
5 Beni arkadan ve önden kuşattın, 
Ve elini üzerime koydun. 
6 [Böylesi] bilgi benim için çok şaşırtıcıdır; 
Yüksektir, ona erişemem… 

23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 

 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

Tanrı her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır,  
İster iyi ister kötü olsun (Vaiz 12: 14). 

 
RAB, aklım ve yüreğim senden gizli değildir, beni aydın-
lat… RAB, beni bildiğin gibi kendimi görebilmeyi bana 
öğret; lütfunla beni destekle… RAB, senin beni gördü-
ğün ve bildiğin gibi, aklımı ve yüreğimi sınayabilmem 
için bana yardım et, her zayıflık ve güçsüzlüğümle yüz-
leşebilmem için beni yenile…  
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 4  
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(varlığından nereye gideyim?) 
 
7 Senin Ruhun’dan nereye gideyim? 
Ve senin varlığından nereye kaçayım? 
8 Eğer göklere çıksam, sen oradasın; 
Ve ölüler diyarında yatağımı sersem, işte, oradasın. 
9 Seherin kanatlarını alsam, 
Denizin sonlarına konsam; 
10 Orada da senin elin bana yol gösterir, 
Ve sağ elin beni tutar. 
 
Eğer insan kendisinin ve bu yaratılışın Tanrı’ya ait ol-
duğunu, Tanrı’nın Sözü ve Ruhu ile her şeyi yarattığını 
anlıyorsa (104:30), Tanrı’dan kaçamayacağını da anla-
ması gerekir.  
 
Tanrı’dan kaçmaya çalışan Yunus’un durumunu hatır-
layın (Yunus 1:3). Bunu anlaması için balığın karnına 
girmesi (sıkıntılar çekmesi) gerekti.  
 
Yeremya 23:24 “Kim gizli yere saklanır da  
Onu görmem?” diyor RAB,  
“Yeri göğü doldurmuyor muyum?” diyor RAB.  
 
Tanrı her yerdedir, her şeyi görür, her şeyi bilir. Bu 
durum imanla yürüyenler için bir güvence ve teşviktir. 
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Kutsal Kitap’ın Tanrısı halkını seven bir Tanrı’dır; halkı-
na yakın olmak isteyen ve antlaşmasına sadık bir Tan-
rı’dır. Mısır’dan çıkışta RAB Musa’ya kendi varlığını bir 
güvence olarak hatırlatmıştı (Çıkış 33:14 Varlığım sana 
eşlik edecek; Seni rahata kavuşturacağım). Bunun üze-
rine Musa şöyle dua etti (a.33:15): “Eğer varlığın bize 
eşlik etmeyecekse, bizi buradan çıkarma.”  
 
Tanrı’nın varlığı, bizimle olan Ruhu, Musa’nın bu dua-
sında olduğu üzere aynı zamanda imanla yürüyenler 
için bir ihtiyaçtır… 
 
Tanrı’ya bu denli bağımlı ve ihtiyaç içinde olduğunuzu 
en son ne zaman hatırlamıştınız?  
 
RAB sizlere de Musa gibi dua etmeyi, esas ihtiyacınızın 
RAB’bin kendisi olduğunu öğretsin (Çıkış 33). 
 
Dua Edelim: 
iİbrahim, İshak ve Yakup’un Tanrısı, bizler vaadin olan 
göksel vatanımıza giderken, önümüzden düşmanları 
kov… Yürek katılığından bizleri koru; seninle yürümek 
için bize yardım et… senin halkına öncülük etmek için, 
atalarımızın inatçılığına düşmekten bizleri koru… ya 
RAB, bizden hoşnut kal, yollarını bize göster; seni tanı-
yıp hoşnut etmeye devam edelim diye, varlığın daima 
bize ve kilisene eşlik etsin… Halkından hoşnut olduğu-
nu bütün uluslar bilsin diye, bizleri sonsuz yaşamın 
esenliği ile bereketle; görkemine bütün uluslar arasın-
da tanıklık edebilelim diye, kutsal adını üzerimize koy, 



- 23 - 

iyiliklerini önümüzden gönder… kutsal merhametin 
Tanrısı sensin, bize merhametini gönder… 
 

5:1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
İniltilerimi işit.  
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!  
Duam sanadır.  
3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

Ya RAB, 
Nereye gidebilirim senin Ruhun’dan,  
Nereye kaçabilirim huzurundan?  

İşlerimi sen bilirsin 
Yollarımı sen tanırsın, 

Göklere çıksam, oradasın,  
Ölüler diyarına yatak sersem, oradasın.  
Seherin kanatlarını alıp uçsam,  
Denizin ötesine konsam,  
Orada bile elin yol gösterir bana,  
Sağ elin tutar beni…  

Ey Tanrım, yokla beni, tanı yüreğimi,  
Sına beni, öğren kaygılarımı.  

Ya RAB, yollarını bana öğret, yönlerini bildir. 
Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,  
Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
7 Senin Ruhun’dan nereye gideyim? 
Ve senin varlığından nereye kaçayım? 
8 Eğer göklere çıksam, sen oradasın; 
Ve ölüler diyarında yatağımı sersem, işte, oradasın. 
9 Seherin kanatlarını alsam, 
Denizin sonlarına konsam; 
10 Orada da senin elin bana yol gösterir, 
Ve sağ elin beni tutar… 

23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 

 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da 
bilinmeyecek hiçbir şey yoktur (Matta 10:26).  

 
iiAdil olan Tanrımız, sen ki akılları, gönülleri sınarsın… 
RAB, beni aydınlat… lütfunla beni destekle… her zayıflık 
ve güçsüzlüğümle yüzleşebilmem için beni yenile…  
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 5  
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(varlığından nereye gideyim? ölüler diyarı bile senin 

önünde çıplaktır) 
 
7 Senin Ruhun’dan nereye gideyim? 
Ve senin varlığından nereye kaçayım? 
8 Eğer göklere çıksam, sen oradasın; 
Ve ölüler diyarında yatağımı sersem, işte, oradasın. 
9 Seherin kanatlarını alsam, 
Denizin sonlarına konsam; 
10 Orada da senin elin bana yol gösterir, 
Ve sağ elin beni tutar. 
 
Eğer Tanrı her yerde ise, her şey O’na açık ise –ölüler 
diyarı bile (Eyüp 26:6) RAB’be açık ise, vay halimize… 
Bu demektir ki, aklımız ve yüreğimiz de RAB’be açıktır. 
Fiziksel olarak günaha kötülüğe bulaşmamız olsaydık 
bile, gizli günahlarımız bizi sonsuz mahkumiyete gö-
türmek için yeterlidir. Öyleyse bizi kim kurtaracak? 
 
İşaya 7:11 Tanrın RAB’den bir işaret iste; ölüler diyarı 
kadar derin, gökler kadar yüksek olsun. 
 
İnsanı kurtaracak bir kişinin üstün bir varlık olması ge-
rekiyor –peygamberlerden üstün, kahinlerden üstün, 
krallardan üstün… Bu yüzden gelecek olan Kurtarıcı 
için RAB’bin verdiği işaret, mucizevi bir doğum ile ara-
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mıza gelecek olan Mesih İsa’yı göstermektedir (İşaya 
7:14). Öyle ki, bu Kurtarıcı ölüme galip gelsin, şeytana 
karşı zafer kazansın ve ölüler diyarından insanları kur-
tarsın (Matta 12:27-28 krş. 12:29)… Böylece Mesih 
insanı kurtarma işini tamamlayınca göklere yükseldi.  
 
Romalılar 10:5 Musa, Kutsal Yasa’ya dayanan doğru-
lukla ilgili şöyle yazıyor: “Yasa’nın gereklerini yapan, 
onlar sayesinde yaşayacaktır.” 6-7 İmana dayanan doğ-
ruluk ise şöyle diyor: “Yüreğinde, ‘Göğe –yani Mesih’i 
indirmeye– kim çıkacak?’ ya da, ‘Dipsiz derinliklere –
yani Mesih’i ölüler arasından çıkarmaya– kim inecek?’ 
deme.” 8 Ne deniyor?  
“Tanrı sözü sana yakındır,  
Ağzında ve yüreğindedir.” İşte duyurduğumuz iman 
sözü budur. 9 İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söy-
ler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten 
iman edersen, kurtulacaksın. 10 Çünkü insan yürekten 
iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtu-
lur. 11 Kutsal Yazı, “O’na iman eden utandırılmayacak” 
diyor. 12 Çünkü Yahudi Grek ayrımı yoktur, aynı Rab 
hepsinin Rabbi’dir. Kendisini çağıranların tümüne eli 
açıktır. 13 “Rab’bi adıyla çağıran herkes kurtulacak.” 
 
Dua Edelim: 
Meseller 15:11 Ölüm ve yıkım diyarı RAB’bin önünde-
dir, 
Âdemoğullarının yüreği nerede kaldı ki! 
 

5:1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
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İniltilerimi işit.  
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!  
Duam sanadır.  
3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

RAB, nereye gidebilirim senin Ruhun’dan,  
Nereye kaçabilirim huzurundan?  

İşlerimi sen bilirsin 
Yollarımı sen tanırsın, 

Göklere çıksam, oradasın,  
Ölüler diyarına yatak sersem, oradasın.  
Seherin kanatlarını alıp uçsam,  
Denizin ötesine konsam,  
Orada bile elin yol gösterir bana,  
Sağ elin tutar beni…  

Ey Tanrım, yokla beni, tanı yüreğimi,  
Sına beni, öğren kaygılarımı.  

Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni  
Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,  
Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

7 Senin Ruhun’dan nereye gideyim? 
Ve senin varlığından nereye kaçayım? 
8 Eğer göklere çıksam, sen oradasın; 
Ve ölüler diyarında yatağımı sersem, işte, oradasın. 
9 Seherin kanatlarını alsam, 
Denizin sonlarına konsam; 
10 Orada da senin elin bana yol gösterir, 
Ve sağ elin beni tutar… 

23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 

 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

Tanrı’nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisi-
ne hesap vereceğimiz Tanrı’nın gözü önünde her 
şey çıplak ve açıktır (İbraniler 4:13). 

 
Adil olan Tanrımız, sen ki akılları, gönülleri sınarsın… 
RAB, beni aydınlat… lütfunla beni destekle… her zayıflık 
ve güçsüzlüğümle yüzleşebilmem için beni yenile…  

Baba, Oğul Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, bende 
alçakgönüllü bir ruh var et; samimi itiraf ve tövbe ile 
Mesih benzeyişinde yenilenmeyi bana bağışla, sen kut-
salsın, bana merhamet eyle…  
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 6  
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(varlığından nereye gideyim? seherin kanatlarıyla bile 

senden kaçamam) 
 
7 Senin Ruhun’dan nereye gideyim? 
Ve senin varlığından nereye kaçayım? 
8 Eğer göklere çıksam, sen oradasın; 
Ve ölüler diyarında yatağımı sersem, işte, oradasın. 
9 Seherin kanatlarını alsam, 
Denizin sonlarına konsam; 
10 Orada da senin elin bana yol gösterir, 
Ve sağ elin beni tutar. 
 
Mezmur 74:16 Gün senindir, gece de senin,  
Ay ve güneşi sen yerleştirdin,  
17 Yeryüzünün bütün sınırlarını sen saptadın,  
Yazı da kışı da yaratan sensin. 
 
Sadece Tanrı’dan değil, Tanrı’nın düzenlemelerinden 
de kaçamayız. Eğer güneşin doğduğu ya da battığı yere 
bir anda gidebilseydik bile, Tanrı’nın huzurundan halen 
kaçamıyorsak, bütün canımızla O’nun yollarına sarıl-
malıyız.  
 
Gün ve gece, karanlık ve aydınlık, aylar ve mevsimler 
bizlere Tanrı’nın daima her yerde olduğunu, her şeyi 
bildiğini, her şeyi gördüğünü ve bu yaratılış üzerinde 
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mutlak bir şekilde hükmedişini hatırlatıcı unsurlar ola-
rak önümüzde duruyor. Öyleyse bütün yollarımızda, 
O’nun sözlerine bakmalı, bütün gücümüzle O’nun yol-
larını aramalıyız.  
 
Dua Edelim: 
25:7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,  
Sevgine göre anımsa beni,  
11 Ya RAB, adın uğruna  
Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük. 
 

5:1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
İniltilerimi işit.  
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!  
Duam sanadır.  
3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

iiiVay başıma! Mahvoldum; ben dudakları kirli biriyim, 
dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum… ya RAB, 
merhamet eyle… Kutsal ateşinle suçlarımı sil, Her Şeye 
Egemen RAB, günahımı bağışla; sana hizmet için beni 
pak kıl; sana tanıklık için beni gönder… Sen kutsalsın, 
bana merhamet eyle…  
 
RAB, nereye gidebilirim senin Ruhun’dan,  
Nereye kaçabilirim huzurundan?  

İşlerimi sen bilirsin 
Yollarımı sen tanırsın, 

Göklere çıksam, oradasın,  
Ölüler diyarına yatak sersem, oradasın.  
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Seherin kanatlarını alıp uçsam,  
Denizin ötesine konsam,  
Orada bile elin yol gösterir bana,  
Sağ elin tutar beni…  

Ey Tanrım, yokla beni, tanı yüreğimi,  
Sına beni, öğren kaygılarımı.  

Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;  
Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.  

Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,  
Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
7 Senin Ruhun’dan nereye gideyim? 
Ve senin varlığından nereye kaçayım? 
8 Eğer göklere çıksam, sen oradasın; 
Ve ölüler diyarında yatağımı sersem, işte, oradasın. 
9 Seherin kanatlarını alsam, 
Denizin sonlarına konsam; 
10 Orada da senin elin bana yol gösterir, 
Ve sağ elin beni tutar… 

23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 

 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

Rab, karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, 
yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır (I.Korintliler 
4:5) 
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Adil olan Tanrımız, sen ki akılları, gönülleri sınarsın… 
RAB, beni aydınlat… lütfunla beni destekle… her zayıflık 
ve güçsüzlüğümle yüzleşebilmem için beni yenile…  

Baba, Oğul Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, bende 
alçakgönüllü bir ruh var et; samimi itiraf ve tövbe ile 
Mesih benzeyişinde yenilenmeyi bana bağışla, sana 
hizmet için beni pak kıl; sana layık tanıklık için adımla-
rımı pekiştir…  
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 7  
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(varlığından nereye gideyim? varlığın beni tutar) 

 
7 Senin Ruhun’dan nereye gideyim? 
Ve senin varlığından nereye kaçayım? 
8 Eğer göklere çıksam, sen oradasın; 
Ve ölüler diyarında yatağımı sersem, işte, oradasın. 
9 Seherin kanatlarını alsam, 
Denizin sonlarına konsam; 
10 Orada da senin elin bana yol gösterir, 
Ve sağ elin beni tutar. 
 
Eğer hiçbir şey bizi Tanrı’dan saklayamıyorsa, eğer her 
şey ona açıksa, Tanrı ile dost olmak, Tanrı’dan saklan-
maya çalışmaktan daha iyidir.  
 
İlk ailemiz günah işleyince Tanrı’nın sesinden korkup 
saklandılar. Ancak o saklanma durumu, Tanrı’nın gö-
remediği bir saklanma olamadı. O saklanma sadece 
insanın ruhsal anlamda Tanrı’dan uzak hissetmesine 
yarayan bir işti. O gün “neredesin?” diyerek kayıp in-
sanı arayan Tanrı, şimdi Mesih’te sizi arıyor… Tanrı 
şimdi sizi çağırıyor...  
 
Luka 19:10 Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kur-
tarmak için geldi (krş. Luka 15:3-7). 
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Tanrı’nın her şeyi bildiğini, her şeyi gördüğünü, işleri-
mizi ve yollarımızı bildiğini, her durumda iyilik için etkin 
olmak üzere (Romalılar 8:28) bize rehberlik ettiğini 
daima hatırlarsak, Tanrı’dan bizi hiçbir şeyin ayırama-
yacağını da görmeliyiz.  
 
Mezmurcunun “sağ elin bana yol gösterir, sağ elin beni 
tutar” sözüne dikkat ederseniz; bir yolculukta olduğu-
muz açıktır. Öyleyse her yeni güne (her yeni başlangı-
ca) övgü ve şükran, sevinç ve teselli, mucize ve şifa 
dolu bir yolculuk için çağrıldığımızı hatırlayarak başla-
malıyız…  
 
Ve sevinçli bir yolculuk için adanmışlığınızı, itaatinizi, 
sevginizi, tövbenizi yenileyin… 
 
Dua Edelim: 
ivRAB benden yana,  
Halleluya! kimse bana karşı duramaz.  
Öz Oğlu’nu bile esirgemedi 
Halleluya! Mesih’te beni kurtardı. 
Tanrı’nın halkını kim suçlayacak?  
Halleluya! Beni aklayan Tanrı’dır.  
Beni kim suçlu çıkaracak?  
Halleluya! Ölmüş ve dirilmiş olan Mesih kurtarıcımdır, 
Mesih İsa Tanrı’nın sağındadır;  
Halleluya! Benim için aracılık etmektedir.  
Mesih’in sevgisinden beni kim ayırabilir?  
Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı;  
Halleluya! Ne çıplaklık, ne tehlike, ne de kılıç…  
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RAB benden yana,  
Halleluya! Ben korkmam;  
İnsan bana ne yapabilir? 

Yaşamda ve ölümde  
Halleluya! Beni seven aracılığıyla zaferliyim 
Kasaplık koyun sayılsam bile  
Halleluya! Galiplerden de üstünüm. 
Ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler,  
ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler,  
Halleluya! Beni Tanrı’nın sevgisinden ayıramayacak, 
ne yükseklik, ne derinlik, ne de başka bir şey  
Halleluya! Beni Rabbimiz Mesih İsa’dan koparamaya-
cak… 

RAB benden yana,  
Halleluya! benim yardımcım,  
Benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakacağım… 

 
5:1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
İniltilerimi işit.  
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!  
Duam sanadır.  
3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

RAB, nereye gidebilirim senin Ruhun’dan,  
Nereye kaçabilirim huzurundan?  

İşlerimi sen bilirsin 
Yollarımı sen tanırsın, 

Göklere çıksam, oradasın,  
Ölüler diyarına yatak sersem, oradasın.  
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Seherin kanatlarını alıp uçsam,  
Denizin ötesine konsam,  
Orada bile elin yol gösterir bana,  
Sağ elin tutar beni…  

Ey Tanrım, yokla beni, tanı yüreğimi,  
Sına beni, öğren kaygılarımı.  
Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,  

Günahkârlara yol gösterir.  
Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük edersin… 

Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
7 Senin Ruhun’dan nereye gideyim? 
Ve senin varlığından nereye kaçayım? 
8 Eğer göklere çıksam, sen oradasın; 
Ve ölüler diyarında yatağımı sersem, işte, oradasın. 
9 Seherin kanatlarını alsam, 
Denizin sonlarına konsam; 
10 Orada da senin elin bana yol gösterir, 
Ve sağ elin beni tutar… 

23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 

 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 
Eyüp 12:13 Bilgelik ve güç Tanrı’dadır, 
22 Karanlık içinden derinlikler açar, 
Ve ölüm gölgesini ışığa çıkarır. 
 
Adil olan Tanrımız, sen ki akılları ve gönülleri sınarsın; 
beni bildiğin gibi kendimi görebilmeyi bana öğret…  
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… Baba, Oğul Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, bende 
alçakgönüllü bir ruh var et; samimi itiraf ve tövbe ile 
Mesih benzeyişinde yenilenmeyi bana bağışla, sonsuz 
yaşam sevinciyle yürüyebilmek için bana merhamet 
eyle… 
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 8  
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(karanlık beni kuşatsaydı bile sen görürsün) 
 
11 Desem ki: Gerçek karanlık beni örtecek, 
Çevremdeki ışık gece olacak; 
12 Karanlık da senden gizlemez; 
Ve gece gündüz gibi ışır; 
Karanlık ve ışık birdir [senin için]. 
 
Karanlık, eğer mezarı ve ölümü simgeleyen şiirsel bir 
ifade ise, ölmüş ve dirilmiş olan Mesih’te ölüler diya-
rından canımızın kurtulduğunu biliyoruz.  
 
Ve yine karanlık, günahı ya da insanların göremediği 
günahı ya da tehlike zamanlarını simgeliyorsa, 7-12 
ayetleri boyunca Tanrı hakkındaki hem korkunç hem 
de güven veren gerçeklerin (RAB’bin her yerde olduğu, 
her şeyi bildiği, her şeyi gördüğü v.s. hakkındaki ger-
çeklerin) bizi emin kılmak için tekrar tekrar farklı açı-
lardan ifade edilmesi olduğunu görüyoruz.  
 
Tanrı’nın her yerde olması, her şeyi görmesi ne kadar 
da korkunç… günahkarlar kaçacak bir yeri olmadığını 
öğrenene kadar bu gerçeği bizler de tekrar tekrar du-
yurmalıyız.  
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Görünmez zannettiğimiz gizli günahlar ve karanlık işler 
için tövbe etmeliyiz.  
 
Tanrı’nın her yerde olması, her şeyi görmesi ne kadar 
da güven verici… her sıkıntılı ve zorlu zamanlarda, şey-
tanın bize saldırdığı zamanlarda ve ölüm anımızda bile 
Tanrı bizimledir; yanımızdadır. Çünkü “İmmanuel” bize 
yakındır.  
 
Dua Edelim: 
74:23 Unutma hasımlarının yaygarasını,  
Sana başkaldıranların durmadan yükselen patırtısını! 
75:1 Sana şükrederiz, ey Tanrı,  
Şükrederiz, çünkü sen yakınsın,  
Harikaların bunu gösterir… 
116:4 RAB’bi adıyla çağırdım,  
“Aman, ya RAB, kurtar canımı!” dedim.  
6 Tükendiğim zaman beni kurtardı…  
 

5:1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
İniltilerimi işit.  
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!  
Duam sanadır.  
3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

RAB, karanlık beni kaplarsa,  
Çevremdeki aydınlık geceye dönerse  
Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için,  
Gece, gündüz gibi ışıldar,  
Karanlıkla aydınlık birdir senin için… 
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İşlerimi sen bilirsin 
Yollarımı sen tanırsın… 

Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum  
Ey Tanrım, yokla beni, tanı yüreğimi,  
Sına beni, öğren kaygılarımı.  

Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder,  
Kendi yolunu öğretirsin, 
Bana merhamet eyle…  

Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,  
Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
11 Desem ki: Gerçek karanlık beni örtecek, 
Çevremdeki ışık gece olacak; 
12 Karanlık da senden gizlemez; 
Ve gece gündüz gibi ışır; 
Karanlık ve ışık birdir [senin için]… 

23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 

 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

Tanrı her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır,  
İster iyi ister kötü olsun (Vaiz 12: 14). 

 
Adil olan Tanrımız, sen ki akılları, gönülleri sınarsın… 
RAB, senin beni gördüğün ve bildiğin gibi, aklımı ve 
yüreğimi sınayabilmem için bana yardım et…  
… Baba, Oğul Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, Me-
sih’teki doğrulukla yürümeyi bana bağışla… 
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 9  
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(karanlık beni kuşatsaydı bile, imkansız yoktur senin için) 
 
11 Desem ki: Gerçek karanlık beni örtecek, 
Çevremdeki ışık gece olacak; 
12 Karanlık da senden gizlemez; 
Ve gece gündüz gibi ışır; 
Karanlık ve ışık birdir [senin için]. 
 
Arzularımız, düşüncelerimiz, işlerimiz, sözlerimiz yani 
her şey Tanrı için açıktır, gizli değildir.  
 
İbraniler 4:13 … Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı’nın 
gözü önünde her şey çıplak ve açıktır. 
 
Diğer yandan karanlık insanın görüşü için bir engel olsa 
da, insanın en koyu karanlıkta bile Tanrı’nın varlığını 
düşünmesi, pek çok açıdan güven vericidir. Bir tehlike 
ya da korku anında Tanrı’nın size yakın olduğunu bil-
mek bir başka tesellidir.  
 
Matta 6:22 Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa, 
bütün bedeniniz aydınlık olur. 23 Gözünüz bozuksa, 
bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre, içinizdeki 
‘ışık’ karanlıksa, ne korkunçtur o karanlık! 
 



- 45 - 

Ruhsal anlamdaki karanlık hakkında düşünmek ise, 
ruhsal aydınlanış için bizi gören ve bize yakın olan Tan-
rı’nın rehberliğine ne kadar ihtiyacımız olduğunu an-
lamamıza yardım eder. Tanrı’nın her şeyi bildiği gerçe-
ğinde, gerçeğin bilgisi için Müjde’ye bakarız. Bu şekilde 
Tanrı’yı tanımakta ilerleyerek aydınlanırken ruhsal an-
lamda karanlıkta olanlar için (Matta 23:13-33, Efesliler 
4:18) ışık olmaya çalışırız (Matta 5:14-16 krş. 2:14-16).   
 
Dua Edelim: 
25:1 Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,  
2 Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni,  
3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez…  
23:4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,  
Kötülükten korkmam.  
Çünkü sen benimlesin…  
3:6 Korkum yok  
Çevremi saran binlerce düşmandan. 
138:7 Sıkıntıya düşersem, canımı korur,  
Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın,  
Sağ elin beni kurtarır… 
118:6 RAB benden yana, korkmam;  
İnsan bana ne yapabilir? 
14:5 Çünkü Tanrı doğruların yanındadır… 
 

5:1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
İniltilerimi işit.  
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!  
Duam sanadır.  
3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
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Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 
RAB, karanlık beni kaplasa,  
Çevremdeki aydınlık geceye dönse bile  
Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için,  
Karanlıkla aydınlık birdir senin için, 

İşlerimi sen bilirsin 
Yollarımı sen tanırsın, 

Gözlerim hep sendedir…  
Tanrım, yokla beni, tanı yüreğimi,  
Sına beni, öğren kaygılarımı.  
Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,  
Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
11 Desem ki: Gerçek karanlık beni örtecek, 
Çevremdeki ışık gece olacak; 
12 Karanlık da senden gizlemez; 
Ve gece gündüz gibi ışır; 
Karanlık ve ışık birdir [senin için]… 

23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 

 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da 
bilinmeyecek hiçbir şey yoktur (Matta 10:26) 

 
Adil olan Tanrımız, sen ki akılları, gönülleri sınarsın… 
beni bildiğin gibi kendimi görebilmeyi bana öğret… 
RAB, senin beni gördüğün ve bildiğin gibi, kendimi ta-
nımamı sağla…  
… Baba, Oğul Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, Me-
sih’teki Müjde’nin aydınlığında adımlarımı pekiştir…  
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 10  
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(iç varlığımın sahibi sensin –titreyerek şükrederim) 
 
13 Çünkü böbreklerimi sen teşkil ettin; 
Anam karnında beni ördün. 
14 Sana şükrederim; 
Çünkü müthiş ve şaşılacak surette yaratılmışım; 
İşlerin harikadır; 
Ve canım bunu çok iyi bilir. 
 
Tanrı her şeyi biliyor, Tanrı size yakın fakat aynı za-
manda Tanrı size yakınlık duyuyor.  
 
Mezmurcu Tanrı’nın varlığı ve kendisinin yaratılması 
arasında özel bir ilişki kuruyor. İç varlığını yaratan Tan-
rı’ya, kendi içinde olanları (aklını ve yüreğini) bilen bir 
Tanrı olarak yaklaşıyor.  
 
Mezmurcu varlığını borçlu olduğu kendi annesinden 
daha fazla, iç varlığını yaratan Tanrı’nın kendisini bildi-
ğini düşünüyor. Tanrı’nın böyle bir yakınlıkla ve Tanrı 
tarafından bu şekilde tanınmış olmasından dolayı, 
mezmurcu kendisini de Tanrı’ya yakın hissediyor: sanki 
“Tanrı bana böbreklerimden daha yakın” der gibi, Tan-
rı’da anlaşılmış olmasından dolayı, Tanrı’nın ona empa-
ti ile baktığına dikkat çekiyor.  
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İbraniler 4:14 Tanrı Oğlu İsa gökleri aşan büyük 
başkâhinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca 
sımsıkı sarılalım. 15 Çünkü başkâhinimiz zayıflıkları-
mızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, 
her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiş-
tir. 16 Onun için Tanrı’nın lütuf tahtına cesaretle yakla-
şalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet 
görelim ve lütuf bulalım. 
 
Dua Edelim: 
7:9 Ey adil Tanrım,  
… Doğrular güvene kavuşsun,  
Sen ki akılları, gönülleri sınarsın. 
40:5 Ya RAB, Tanrım,  
Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için;  
Sana eş koşulmaz! 
Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını,  
Saymakla bitmez. 
92:4 … yaptıklarınla beni sevindirdin, ya RAB,  
Ellerinin işi karşısında sevinç ilahileri okuyorum.  
5 Yaptıkların ne büyüktür, ya RAB,  
Düşüncelerin ne derin! 
 

5:1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
İniltilerimi işit.  
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!  
Duam sanadır.  
3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

RAB, karanlık bile karanlık sayılmaz senin için,  
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Gece, gündüz gibi ışıldar,  
Karanlıkla aydınlık birdir senin için, 
İç varlığımı sen yarattın,  
Annemin rahminde beni sen ördün.  
Sana övgüler sunarım,  

Kim olduğumu bilirsin, 
Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.  
Ne harika işlerin var,  
Bunu çok iyi bilirim…  
Sana, ya RAB, canımı yükseltiyorum,  

Ey Tanrım, yokla beni, tanı yüreğimi,  
Sına beni, öğren kaygılarımı.  

Halime bak, lütfet bana;  
Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,  
Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
13 Çünkü böbreklerimi sen teşkil ettin; 
Anam karnında beni ördün. 
14 Sana şükrederim; 
Çünkü müthiş ve şaşılacak surette yaratılmışım; 
İşlerin harikadır; 
Ve canım bunu çok iyi bilir… 

23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 

 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

26:1 Beni haklı çıkar, ya RAB,  
Çünkü dürüst bir yaşam sürdüm;  
Sarsılmadan RAB’be güvendim.  
2 Dene beni, ya RAB, sına;  
Duygularımı, düşüncelerimi yokla.  
3 Çünkü sevgini hep göz önünde tutuyor,  
Senin gerçeğini yaşıyorum ben.  
6 Suçsuzluğumu göstermek için ellerimi yıkar,  
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Sunağının çevresinde dönerim, ya RAB,  
7 Yüksek sesle şükranımı duyurmak  
Ve bütün harikalarını anlatmak için.  
8 Severim, ya RAB, yaşadığın evi,  
Görkeminin bulunduğu yeri.  

 
RAB, aklım ve yüreğim senden gizli değildir, beni aydın-
lat… lütfunla beni destekle… beni yenile…  
… Baba, Oğul Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, bizler 
için olan harika düşüncelerine şükran dolu bir tanıklık 
için adımlarımı pekiştir…  
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 11  
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(gözlerin beni gördü –varlığım sana gizli değil) 
 
14 Sana şükrederim; 
Çünkü müthiş ve şaşılacak surette yaratılmışım; 
İşlerin harikadır; 
Ve canım bunu çok iyi bilir. 
15 Bedenim sana gizli değildi  
Gizli yerde yaratıldığım zaman, 
Yerin derin yerlerinde şaşılacak surette örüldüğüm 
zaman. 
16 Gözlerin beni dölyatağındayken gördü; 
Ve daha onlardan hiç biri yokken, 
[Benim için] ayrılan günlerin hepsi 
Senin kitabında yazılmıştılar. 
 
Mezmurcunun annesi ile ilişkisi bir anlamda doğumun-
dan sonra başlıyor. Annesiyle yakınlığı ise rahimde 
örülmesinden kaynaklanıyor. Fakat mezmurcunun Tan-
rı’ya olan hayranlığı, korku ve titremeyle karışık olsa 
da, onu annesinin rahminde (koyu karanlıkta) örme-
sinden, kendisini var etmesinden kaynaklanan bir ya-
kınlığa işaret ediyor.  
 
Mezmurcu insanın yaratılışı, insanın anne rahminde 
şekillenmesini düşününce, bu hayran olduğu Tanrı’nın 
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aynı zamanda korkulacak kadar kutsal olduğunu dü-
şünmeye başlıyor.  
 
Mezmurcu burada Tanrı’yı işleriyle birlikte düşünüyor. 
Bu Mezmur boyunca Tanrı, gizemli işleyişi ve kavrayışın 
ötesindeki işleri ile birlikte vurgulanıyor. Mezmurcu 
Tanrı tarafından bilindiği için, Tanrı’yı her şeyden fazla 
tanımak istiyor. 
 
Dikkat edin, Tanrı’nın her şeyi gördüğünü ve her şeyi 
bildiğini, Tanrı bildirdiği için biliyoruz…  
 
II.Korintliler 4:7 Üstün gücün bizden değil, Tanrı’dan 
kaynaklandığı bilinsin diye bu hazineye toprak kaplar 
içinde sahibiz. 
 
I.Yuhanna 5:20 Yine biliyoruz ki, Tanrı’nın Oğlu gelmiş 
ve gerçek Olan’ı tanımamız için bize anlama gücü 
vermiştir. Biz gerçek Olan’dayız, O’nun Oğlu İsa Me-
sih’teyiz. O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır. 
 
Yani fiziksel varlığımız Tanrı’ya bağımlı olduğu gibi, 
ruhsal doğuşumuz da Tanrı’ya aittir (I.Korintliler 6:19-
20 krş. I.Petrus 2:9-10):  
 
Efesliler 2:10 Çünkü biz Tanrı’nın eseriyiz, O’nun önce-
den hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa’da 
yaratıldık. 
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Dua Edelim: 
100:3 Bilin ki RAB Tanrı’dır.  
Bizi yaratan O’dur, biz de O’nunuz,  
O’nun halkı, otlağının koyunlarıyız… 
25:15 Gözlerim daima RAB’dedir; 
Ayaklarımı ağdan o çıkarır. 
 
II.Korintliler 4:6 Çünkü, “Işık karanlıktan parlayacak” 
diyen Tanrı, İsa Mesih’in yüzünde parlayan kendi yüce-
liğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yürek-
lerimizi aydınlattı. 
 

Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
Duam sanadır.  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

RAB, gizli yerde yaratıldığımda,  
Yerin derinliklerinde örüldüğümde,  
Bedenim senden gizli değildi.  

Kim olduğumu bilirsin, 
Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni;  
Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden,  
Hepsi senin kitabına yazılmıştı…  

Ey Tanrım, yokla beni, tanı yüreğimi,  
Sına beni, öğren kaygılarımı.  

Yüreğimin darlıkları çoğaldı; 
Sıkıntılarımdan beni çıkar… 

Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,  
Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
14 Sana şükrederim; 
Çünkü müthiş ve şaşılacak surette yaratılmışım; 
İşlerin harikadır; 
Ve canım bunu çok iyi bilir. 
15 Bedenim sana gizli değildi  
Gizli yerde yaratıldığım zaman, 
Yerin derin yerlerinde şaşılacak surette örüldüğüm 
zaman. 
16 Gözlerin beni dölyatağındayken gördü; 
Ve daha onlardan hiç biri yokken, 
[Benim için] ayrılan günlerin hepsi 
Senin kitabında yazılmıştılar… 

23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 

 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

Beni haklı çıkar, ya RAB,  
Çünkü dürüst bir yaşam sürdüm;  
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Sarsılmadan sana güvendim.  
Dene beni, ya RAB, sına;  
hep sevgini göz önünde tutayım (26:1-3) 

 
RAB, aklım ve yüreğim senden gizli değildir, beni aydın-
lat… lütfunla beni destekle… beni yenile…  
… Baba, Oğul Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, imanda 
adanmışlık, bilgelikte derinlik beni aydınlat…  
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 12  
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(büyük ve değerli düşünceler) 
 
17 Düşüncelerin de benim için ne değerlidir, ey Tanrı! 
Onların hepsi ne büyüktür! 
18 Onları sayabilseydim, kumdan çokturlar; 
Ben uyanınca yine seninle beraberim. 
 
Tanrı’nın düşüncelerini tam olarak anlamak insan için 
imkansız olsa da, insana yakın olan ve insanı seven bu 
Tanrı’dan bir şeyler öğrenmek, Tanrı’nın gizemlerine 
bakmak, mezmurcu da hayranlık duygusu ile kendisini 
belli ediyor.  
 
Tanrı’ya hayran oldukça, O’nu daha çok tanımak iste-
riz. Diğer yandan Tanrı’yı tanımakta ilerledikçe O’na 
kutsal bir korku, kutsal bir saygı ve kutsal bir sevgi ile 
daha da hayran oluruz…  
 
40:5 Ya RAB, Tanrım,  
Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için; 
Sana eş koşulmaz! 
Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını, 
Saymakla bitmez. 
 
Mezmurcu Tanrılıktaki hayranlık uyandıran harikalara 
baktıkça, kendisi için olan harika planları fark etmeye 
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başlıyor ve diyor ki “RAB, benim için olan düşüncelerin, 
benim taşıyamayacağım kadar ağır (derin, yüksek, 
kavranılamaz…).” 
 
Yeremya 29:11 Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları 
biliyorum” diyor RAB. “Kötü tasarılar değil, size umutlu 
bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. 
 
Tanrı’nın her şeyi bilmesi, her şeyi görmesi ve bizi her-
kesten daha derin tanıması gerçeği karşısında; iman 
eden bizler de Tanrı’nın sırdaşları durumundayız. Ne 
harika bir ayrıcalık. Tanrı’nın sırrı bize açıklandı: 
 
Efesliler 1:9 Tanrı sır olan isteğini, Mesih’te edindiği iyi 
amaç uyarınca bize açıkladı. 10 Zaman dolunca gerçek-
leştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki her şeyi 
Mesih’te birleştirecek. 
 
I.Korintliler mektubuna baktığımızda bu sır çarmıhla 
ilgili Mesih’teki bildiridir (Müjde’dir). Ve bu sır Tan-
rı’nın gücünün açıklanmasıdır, dünyaya ilan edilmesi-
dir; fakat bu sır diğer yandan mahva gidenler için saç-
malıktır (1:18). Ve Tanrı “27 bilgeleri utandırmak için 
dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için 
de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. 28 Dünyanın 
önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önem-
siz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. 29 Öyle ki, Tan-
rı’nın önünde hiç kimse övünemesin.” Öyle ki, 31 “Övü-
nen, Rab’le övünsün.” 
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Dua Edelim: 
Vahiy 15:3-4 Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı,  
Senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir.  
Ey ulusların kralı,  
Senin yolların doğru ve adildir.  
Ya Rab, senden kim korkmaz,  
Adını kim yüceltmez?  
Çünkü kutsal olan yalnız sensin.  
Çünkü bütün uluslar gelip sana tapınacaklar.  
Çünkü adil işlerin açıkça görüldü. 
 

Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
İniltilerimi işit.  
Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!  
Duam sanadır.  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı,  
Halleuya! Sayıları ne çok!  
Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam.  

Her düşüncemi bilirsin, ya RAB, 
Halleuya! Uyanıyorum, hâlâ seninleyim…  

Ey Tanrım, yokla beni, tanı yüreğimi,  
Sına beni, öğren kaygılarımı.  

Halleuya! Çünkü seni bekliyorum, 
Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,  
Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
17 Düşüncelerin de benim için ne değerlidir, ey Tanrı! 
Onların hepsi ne büyüktür! 
18 Onları sayabilseydim, kumdan çokturlar; 
Ben uyanınca yine seninle beraberim… 

23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 

 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

Beni haklı çıkar, ya RAB,  
Dürüst bir yaşam süreyim;  
Sarsılmadan sana güveneyim.  
Dene beni, ya RAB, sına;  
Duygularımı, düşüncelerimi yokla.  
Sevgini göz önünde tutayım;  
Hep senin gerçeğini yaşayayım (26:1-3).  

 
RAB, aklım ve yüreğim senden gizli değildir, beni aydın-
lat… lütfunla beni destekle… beni yenile…  
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… Baba, Oğul Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, egemen-
lik senindir; övgü yücelik ve tapınma sanadır…  
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 13  
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(büyük ve değerli düşünceler) 
 
13 Çünkü böbreklerimi sen teşkil ettin; 
Anam karnında beni ördün. 
14 Sana şükrederim; 
Çünkü müthiş ve şaşılacak surette yaratılmışım; 
İşlerin harikadır; 
Ve canım bunu çok iyi bilir. 
15 Bedenim sana gizli değildi  
Gizli yerde yaratıldığım zaman, 
Yerin derin yerlerinde şaşılacak surette örüldüğüm 
zaman. 
16 Gözlerin beni dölyatağındayken gördü; 
Ve daha onlardan hiç biri yokken, 
[Benim için] ayrılan günlerin hepsi 
Senin kitabında yazılmıştılar. 
17 Düşüncelerin de benim için ne değerlidir, ey Tanrı! 
Onların hepsi ne büyüktür! 
18 Onları sayabilseydim, kumdan çokturlar; 
Ben uyanınca yine seninle beraberim. 
 
Tanrı’nın bizim için olan planını, insan için olan düşün-
celerini kavradıkça, Adem’den gelen kötü mirası daha 
iyi anlamaya başlıyoruz. Eski Adem’i (benliğimizi, dün-
yasallığımızı) çarmıha germek için Mesih’teki suretimi-
ze daha fazla yaklaşmaya başlıyoruz. 
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Tanrı insanı yarattı (13-17); Tanrı insanı harika bir şe-
kilde yarattı; Tanrı harika bir plan için insanı yarattı. 
Kutsal Yazılar boyunca Tanrı kendisini bize tanıtıyor, 
sözleri ve işleri aracılığı ile Tanrı bize kendisini açıklıyor. 
Tanrı kendi düşüncelerini anlamamız için bizi 
bereketliyor. Ve Tanrı kendi sırrını, kendi planını bizim-
le paylaşıyor.  
 
16. ayette “Senin kitabında yazılmış” derken bu planla-
rın gerçekliğine dikkatimiz çekiliyor. Tanrı’nın tasarıla-
rının değişmezliğine ve sarsılmazlığına dikkat edin. 
Tanrı yazmış, yani Tanrı karar vermiş ve uygulamış, 
uygulamaya da devam ediyor.  
 
İlk günah ve düşüş ile müjdelenen Mesih (Tekvin 3:15), 
Tanrı’nın planına göre geldi ve Tanrı’nın gökte olan 
krallığını yeryüzünde bildirdi. Her şey Tanrı’nın planına 
(kitabında yazılmış olana) göre devam ediyor. Bu pla-
nın bir kısmını biliyoruz fakat bir kısmı da gelecekte 
tamamlanacak. Ancak Tanrı’nın açıkladıklarından şunu 
biliyoruz, Tanrı bütün tarihi Mesih’teki krallığına gö-
türmek için işliyor. Tanrı’nın geçmişte yaptıkları, O’nun 
kitabında yazılı olanların da gelecekte tamamlanacağı-
nın güvencesini vermektedir.  
 
Tanrı bütün planlarını sizinle yapmak istiyor; fakat Tan-
rı bu planını siz olmadan da gerçekleştirebilecek güç-
tedir.  
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(Hangi taraftansınız? Karar verin…) 
 
Dua Edelim: 
150:1 RAB’be övgüler sunun!  
2 Övgüler sunun O’na güçlü işleri için..  
25:6 Ya RAB, merhametlerini ve sevgini anımsa; 
Çünkü onlar ezeldendir. 
 

5:1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
İniltilerimi işit.  
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!  
Duam sanadır.  
3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

RAB, hakkımdaki değerli düşüncelerin için 
 sana şükürler olsun,  
hakkımdaki sayılamaz düşüncelerin için 
 sana övgüler olsun…  

Her düşüncemi bilen RAB, 
Beni iyi tanırsın, 

Uyanıyorum, hâlâ seninleyim…  
İç varlığımı sen yarattın, Halleuya! 
Annemin rahminde beni sen ördün.  
Sana övgüler sunarım,  
Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım; Halleuya! 
Sen kutsalsın…  
İşlerin harikadır, bilirim.  
Gizli yerde yaratıldığımda,  
Yerin derinliklerinde örüldüğümde,  
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Bedenim senden gizli değildi.  
Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni;  
Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden,  
Hepsi senin kitabına yazılmıştı…  

Ey Tanrım, yokla beni, tanı yüreğimi,  
Sına beni, öğren kaygılarımı.  

Çünkü seni bekliyorum, 
Halleuya! Canımı koru ve beni özgür kıl; 

Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,  
Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
13 Çünkü böbreklerimi sen teşkil ettin; 
Anam karnında beni ördün. 
14 Sana şükrederim; 
Çünkü müthiş ve şaşılacak surette yaratılmışım; 
İşlerin harikadır; 
Ve canım bunu çok iyi bilir. 
15 Bedenim sana gizli değildi  
Gizli yerde yaratıldığım zaman, 
Yerin derin yerlerinde şaşılacak surette örüldüğüm 
zaman. 
16 Gözlerin beni dölyatağındayken gördü; 
Ve daha onlardan hiç biri yokken, 
[Benim için] ayrılan günlerin hepsi 
Senin kitabında yazılmıştılar. 
17 Düşüncelerin de benim için ne değerlidir, ey Tanrı! 
Onların hepsi ne büyüktür! 
18 Onları sayabilseydim, kumdan çokturlar; 
Ben uyanınca yine seninle beraberim… 

23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 

 



- 68 - 

Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 
Beni haklı çıkar, ya RAB,  
Dene beni, ya RAB, sına;  
Duygularımı, düşüncelerimi yokla.  
Sevgini hep göz önünde tutuyor,  
Senin gerçeğini yaşıyorum ben.  
Dürüstlükle yürüyeyim; 
Beni kurtar, bana acı (26:1-3, 11). 
 

RAB, insanı şaşılacak surette yarattın, sana şükürler 
olsun; aklımızı aydınlat ve yüreğimizi güçlendir… imanı 
derinleştir, sevgimizi yenile… 

RAB, senin için gizli bir şey yoktur, korkulacak Tanrı 
sensin, beni bildiğin gibi kendimi görebilmeyi bana öğ-
ret… 

RAB, benim için olan harika düşüncelerine övgüler 
olsun; senin beni gördüğün ve bildiğin gibi, her zayıflık 
ve güçsüzlüğümle yüzleşebilmem için beni yenile… 

… Baba, Oğul Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, sonsuz 
merhametinle beni hatırla, sınırsız sevginle isyanlarımı 
sil… 
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 14  
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(kötüyü öldüren RAB) 
 
19 Ey Tanrı, kötüyü gerçekten öldürürsün; 
Ey kanlı adamlar, benden uzaklaşın. 
20 Çünkü onlar sana karşı kötü konuşuyorlar, 
Ve düşmanların [senin adını] boşa kullanıyorlar. 
21 Senden nefret edenlerden nefret etmez miyim, ya 
RAB? 
Ve sana karşı ayaklananlara kederlenmez miyim? 
22 Onlardan büsbütün nefret ederim; 
Onları düşmanım sayıyorum.  
 
Hangi taraftansınız? Karar verin (Matta 13:40 krş. 
13:43)…  
 
Bu ayetlerde RAB Tanrı’nın yargısının açıklandığını gö-
rüyoruz (Mezmur 59:12-13). Ancak bu ayetlere bakınca 
Tanrı’nın adaletinin yerine gelmesi isteği belirgindir (Ya 
RAB, nasıl tiksinmem senden tiksinenlerden?).  
 
Bu ayetlerdeki ifadeler Tanrı’nın adaletini ve yargısını 
açıklamaktadır (İşaya 11:4, Matta 7:23; 25:41, II.Korint-
liler 6:17).  
 
Ayrıca Mesih’in bütün Kutsal Yazılar’ı kendisi ile ilişki-
lendirdiğini (Luka 24:27, 44) göz önüne alırsak, bu ifa-
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delerde konuşan kişinin Mesih olduğunu aklımızda 
tutmalıyız. Ve Kutsal Yazılar son yargıda kötülerin uğ-
rayacağı yıkım konusunda açıktır (Vahiy 19:20 krş. 
Matta 25:41).  
 
Özetlersek, bu ayetler Tanrı’nın iyiliğine (Mezmur 
38:20; 109:3-5) rağmen Tanrı’ya direnenlerin sonuna 
dikkat çekmektedir. Çünkü gördüğümüz Tanrı’ya dair 
konuşmalarında kötü bir amaç yer alıyor (20). Böylece 
başkalarının düşmesine sebep oluyorlar. Diğer bir açı-
dan bakarsak kötülüğün yayılmasına sebep oluyorlar. 
 
Bu ayetleri okurken günahın ne kadar kötü olduğunu 
görüyoruz; aynı zamanda bu ayetleri günaha duyulan 
tiksinmenin bir ifadesi olarak okuyoruz. 
 
Tanımamız gereken Tanrı’nın merhamet ve sevgide 
kutsal olduğu gibi, adalette de kutsal olduğunu ko-
nuşmaktan çekinmemeliyiz (Matta 3:12):  
 
Matta 13:40 “Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa, çağın 
sonunda da böyle olacaktır. 41-42 İnsanoğlu melekle-
rini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her 
şeyi, kötülük yapan herkesi O’nun egemenliğinden 
toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş 
gıcırtısı olacaktır. 43 Doğru kişiler o zaman Babaları’nın 
egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan 
işitsin!” 
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Tanrı’nın adaletinin gerçekleşmesi, kötülüğün cezalan-
dırılması, iyiliğin ödüllendirilmesi, Mesih’in krallığının 
tamamlanması özleminde daha da açıklığa kavuşuyor 
(Luka 3:7-9 krş. Matta 10:28, Luka 12:5, Matta 25:46, 
Vahiy 6:10; 19:2-3): 
 

Yakup 4:12 Oysa tek Yasa koyucu, tek Yargıç vardır; 
kurtarmaya da mahvetmeye de gücü yeten O’dur. 
Ya komşusunu yargılayan sen, kim oluyorsun? 

 
Dua Edelim: 
Matta 25:31 “İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün 
melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. 
32 Ulusların hepsi O’nun önünde toplanacak, O da ko-
yunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbi-
rinden ayıracak. 33 Koyunları sağına, keçileri soluna 
alacak. 34 “O zaman Kral, sağındaki kişilere, ‘Sizler, 
Babam’ın kutsadıkları, gelin!’ diyecek. ‘Dünya kuruldu-
ğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği mi-
ras alın! 
41 “Sonra solundakilere şöyle diyecek: ‘Ey lanetliler, 
çekilin önümden! İblis’le melekleri için hazırlanmış 
sönmez ateşe gidin! 
 

5:1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
İniltilerimi işit.  
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!  
Duam sanadır.  
3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 
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RAB, sen kötüleri yargılarsan,  
Eli kanlılar halkından uzaklaşır… 
Senin için kötü konuşanları,  
adını kötüye kullananları öldürürsün…  

Ne düşünsem bilirsin, 
Ya RAB, kötülükten tiksinirim, 
Sözüne karşı yasa tanımazlık iğrençtir…  
Ve sana karşı isyankarlık kötüdür; 
Günahkarlar topluluğunda oturmam 
Ve alaycılar arasında durmam,  
Onları düşman sayıyorum…  

Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar,  
Nasıl da benden nefret ediyorlar!  
Canımı koru, kurtar beni!  
Çünkü sana sığınıyorum!  

Her Şeye Egemen RAB, yüceliğin bütün dünyayı doldu-
rur, yasamızı koyan Sensin, bizi Sen kurtarırsın, yasa 
tanımazlığın ruhunu, yalancılığın ruhunu, sahte inanış-
ların ruhunu azarla ve bizlerden uzaklaştır, sen kutsal-
sın…  

duamız, hizmetimiz, tanıklığımız aracılığı ile Me-
sih’teki kurtuluş haberi bu yaratılışa açıklansın diye 
beni güçlendir… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
19 Ey Tanrı, kötüyü gerçekten öldürürsün; 
Ey kanlı adamlar, benden uzaklaşın. 
20 Çünkü onlar sana karşı kötü konuşuyorlar, 
Ve düşmanların [senin adını] boşa kullanıyorlar. 
21 Senden nefret edenlerden nefret etmez miyim, ya 
RAB? 
Ve sana karşı ayaklananlara kederlenmez miyim? 
22 Onlardan büsbütün nefret ederim; 
Onları düşmanım sayıyorum… 

23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 

 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

Beni haklı çıkar, ya RAB,  
Dene beni, ya RAB, sına;  
Duygularımı, düşüncelerimi yokla.  
Çünkü sevgini hep göz önünde tutuyor,  
Senin gerçeğini yaşıyorum ben.  
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Dürüstlükle yürüyeyim; 
Beni kurtar ve bana acı. 
Ayağım düzlükte dursun, 
RAB’be övgüler sunayım (26:1-3, 11-12). 

 
RAB, insanı şaşılacak surette yarattın, sana şükürler 

olsun; beni bildiğin gibi kendimi görebilmeyi bana öğ-
ret… 

RAB, senin için gizli bir şey yoktur, korkulacak Tanrı 
sensin, beni bildiğin gibi kendimi görebilmeyi bana öğ-
ret… 

RAB, benim için olan harika düşüncelerine övgüler 
olsun; her zayıflık ve güçsüzlüğümle yüzleşebilmem için 
beni yenile… 
… Baba, Oğul Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, dünya-
nın yargıcı ve kilisenin kurtarıcısı Mesih’te sana dua 
ederim…  
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 15  
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(RAB’be karşı ayaklananlar ölecek) 
 
19 Ey Tanrı, kötüyü gerçekten öldürürsün; 
Ey kanlı adamlar, benden uzaklaşın. 
20 Çünkü onlar sana karşı kötü konuşuyorlar, 
Ve düşmanların [senin adını] boşa kullanıyorlar. 
21 Senden nefret edenlerden nefret etmez miyim, ya 
RAB? 
Ve sana karşı ayaklananlara kederlenmez miyim? 
22 Onlardan büsbütün nefret ederim; 
Onları düşmanım sayıyorum.  
 
Müjde “Tövbe edin! Çünkü Göklerin Egemenliği yaklaş-
tı” diyen çağrı ile ‘başlamıştı.’ Bu Müjde iman edenlere 
ise günahların karşılıksız bağışlanmasını ve sonsuz ya-
şamı vaat ediyor.  
 
Öyleyse siz hangi taraftansınız? Karar verin…  
 
Tanrı’nın yargısı açıktır. Her şeyi bilen, her şeyi gören 
Tanrı, kendisini tanımamızı istedi ve Kutsal Yazılar’da 
kendisini bize açıkladı. Bu Tanrı gelecek olan yargısın-
dan habersiz kalmamızı istemediği için bu ayetleri oku-
yoruz.  
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“Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik ya-
pın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret 
edenler için dua edin” diyen ayeti (Luka 6:27) düşünür-
sek, Mezmur 139:19-22 ayetlerini okurken başkaları 
için nasıl dua edeceğiz?  
 
Bu ayetlerde günahın insana getirdiği yıkıma açıkça 
tanık olduğumuz için, günahtan nefret ederek, bize 
bağışlanmış olan Tanrı sevgisi (Romalılar 5:5) ve mer-
hamet ile insanların kurtuluşları için sona kadar çalış-
maya ve dua etmeye devam etmeliyiz.  
 
Bu yargı ayetlerini okuduktan sonra yaşama götüren 
tövbeyi duyurmanın ne kadar önemli bir görev olduğu-
nu daha da iyi anlıyoruz (Markos 1:15 … Tanrı’nın 
Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın).  
 
Ve yine bu ayetler bize yüreğimizi tartarken “ben ki-
min, ben kime aitim, ben hangi taraftanım?” diyen bir 
ölçü vermektedir. Bu ayetler bizlere, kötülüğün ve gü-
nahın alacağı kesin yargıyı göstermektedir. Bu da bizle-
ri Mesih’te olmanın ayrıcalığını, esenliğini, bereketini 
ve kurtuluşumuzu görüp sevinç ve umut ile Rab’be 
yakın olmaya (Mezmur 73:28; 84:10, İbraniler 10:19-
22) teşvik etmektedir.  
 
Günahın getirdiği yargı o kadar kesin ki, bu ayetleri 
okurken, Tanrı’ya direnenlerin nihai yargısını görüp 
diğerlerinin kurtuluşu için dua ederek gayretle çalış-
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mamız gerektiğini düşünüyoruz (Mezmur 66:16; 71:17, 
24 krş. I.Korintliler 9:16).  
 
Tanrı’nın adaletinin gerçekleşmesi, kötülüğün cezalan-
dırılması, iyiliğin ödüllendirilmesi, Mesih’in krallığının 
tamamlanmasına işaret etmektedir (Luka 3:7-9 krş. 
Matta 10:28, Luka 12:5, Matta 25:46, Vahiy 6:10; 19:2-
3). 
 
Diğer taraftan “bu ayetler ile kendimizi nasıl sınayabi-
liriz?” diye düşünmemiz gerekiyor. Kötü şeyleri sevgiy-
le ve sabırla tedavi etmeye çalışmak zordur. Diğer yan-
dan Tanrı’nın sevgisini insanlarla paylaşmak, gelecek 
olan yargıdan bahsetmeksizin sadece sevgiden bah-
setmek daha kolay olabilir. Ancak “açıkça Tanrı’nın 
yargısını (Mezmur 76) başkalarına vaaz ediyor muyum 
(Matta 3:10); yoksa başka insanların yargılanmasını 
isteyecek kadar katı yürekli olduğum oluyor mu?” diye 
kendimizi tartmamız gerekir.  
 
Tanrı’nın yargısını vaaz etmeksizin (Matta 3:10 krş. 
Matta 3:2, Markos 1:15) tövbeyi nasıl vaaz edebilirdik 
ki (Matta 4:17, Markos 6:7-13)? 
 
Günahtan tiksinme konusunda yüreğinizi sınıyor mu-
sunuz; yoksa kirlenmiş bir dünyaya alışmaya mı baş-
ladınız? Kötülüklere tanık olmak sizi öfkelendiriyor mu, 
yoksa kötülüklere tanık olmak, sizi merhametle diğer-
lerinin kurtuluşu için duaya mı yönlendiriyor?  
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Dua Edelim: 
vBereketlenmiştir kötülerin öğüdüyle yürümeyen  

Ve alaycıların arasında oturmayanlar…  
Bereketlenmiştir zevkini RAB’bin Yasası’ndan alanlar  
Ve gece gündüz onun üzerinde dikkatle düşünenler…  

Kötüler yargılanınca aklanamaz,  
Ve günahkârlar doğrular topluluğunda yer bulamaz.  

RAB kutsaldır, doğruların yolunu gözetir  
Ve kötülerin yolu ölüme ve mahkumiyete götürür.  
 

5:1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
İniltilerimi işit.  
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!  
Duam sanadır.  
3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

Kötüleri öldüren RAB, 
sana karşı kötü konuşanları 
benden uzaklaştır;  
senin adını boşa kullanan düşmanlarını 
ve eli kanlıları yollarından döndür… 

Aklıma ışık,  
Yüreğime sevgi ver… 

Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar,  
Nasıl da benden nefret ediyorlar!  
Canımı koru, hayal kırıklığına uğratma beni!  
Çünkü sana sığınıyorum!  

Düşmanları gazabından döndür… 
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Her Şeye Egemen RAB, yüceliğin bütün dünyayı doldu-
rur, yargıcımız Sensin, bizi Sen kurtarırsın, kötü olan-
dan bizleri kurtar, sen kutsalsın…  

duamız, hizmetimiz, tanıklığımız aracılığı ile Me-
sih’teki kurtuluş haberi bu yaratılışa açıklansın diye 
beni güçlendir… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
19 Ey Tanrı, kötüyü gerçekten öldürürsün; 
Ey kanlı adamlar, benden uzaklaşın. 
20 Çünkü onlar sana karşı kötü konuşuyorlar, 
Ve düşmanların [senin adını] boşa kullanıyorlar. 
21 Senden nefret edenlerden nefret etmez miyim, ya 
RAB? 
Ve sana karşı ayaklananlara kederlenmez miyim? 
22 Onlardan büsbütün nefret ederim; 
Onları düşmanım sayıyorum… 

23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 

 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

Beni adaletinde akla, ya RAB,  
Dürüstlüğümle yürüyeyim, 
Beni dene, ya RAB ve beni sına; 
Aklımı ve yüreğimi temizle. 
Sarsılmadan sana güveneyim…  
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Sevgin gözlerimin önünde olsun; 
Ve senin gerçeğinde yürüyeyim…  
Dürüstlükle yaşayayım,  
Topluluk içinde sana övgüler sunayım (26:1-3, 11). 

 
RAB, beni bildiğin gibi kendimi görebilmeyi bana öğ-
ret… RAB, senin beni gördüğün ve bildiğin gibi, her za-
yıflık ve güçsüzlüğümle yüzleşebilmem için beni yenile…  
… Baba, Oğul Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, kutsal 
sözlerinden zevk almak için beni aydınlat… sözlerini 
sevmek ve yapmak için beni bereketle…  
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 16  
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(yüreğimi bilirsin; RAB, bana öncülük et) 
 
19 Ey Tanrı, kötüyü gerçekten öldürürsün; 
Ey kanlı adamlar, benden uzaklaşın. 
20 Çünkü onlar sana karşı kötü konuşuyorlar, 
Ve düşmanların [senin adını] boşa kullanıyorlar. 
21 Senden nefret edenlerden nefret etmez miyim, ya 
RAB? 
Ve sana karşı ayaklananlara kederlenmez miyim? 
22 Onlardan büsbütün nefret ederim; 
Onları düşmanım sayıyorum… 
23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol. 
 
Eğer Kutsal Yazılar’ı dikkatlice okuyorsam, Tanrı’nın ev 
halkının kurtulacağı, kötülerin ise alacağı yargı ve son-
suz mahkumiyetten haberim vardır (Çıkış 34:6-7).  
 
Bu durumda Kurtarıcı Rab Mesih’e iman eden biri ola-
rak, Kutsal Ruh’un bağışladığı yeniden doğuşu almış 
biri olarak Tanrı’nın tarafında olduğumu biliyorum… 
 
Soru şudur: Vaftizci Yahya gibi, Tanrı’nın bu dünyaya 
seslendiği bir kurtuluş elçisi gibi “Tövbe edin! Göklerin 
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Egemenliği yaklaştı” diye gelecek olan yargıdan dünya-
yı haberdar edip, “Müjde’ye inanın” diye Tanrı Sözü’nü 
duyuracak mıyım (Matta 3:1-2); yoksa Tanrı’daki şifayı, 
Mesih’teki kurtuluşu sadece kendim için mi saklayaca-
ğım?  
 
I.Korintliler 9:16 Müjde’yi yayıyorum diye övünmeye 
hakkım yok. Çünkü bunu yapmakla yükümlüyüm. Müj-
de’yi yaymazsam vay halime! 
 
Mezmurcu Tanrı’yı, sevgi Tanrısı ve adalet Tanrısı ola-
rak tanıyor. Tanrı’nın her şeyi bildiğini, insanı iyi tanıdı-
ğını, insanı lütuf ile yarattığını biliyor ve Tanrı’nın insan 
için olan harika planından dolayı seviniyor (1-18). Bu 
yüzden Tanrı’ya korku ve saygı ile bakıyor. Bu yüzden 
sonraki devam eden ayetlerde ise (19-22) hemen kötü-
lerin yargısını duyurmaktadır. 
 
Tanrı’nın kendisine yönelik lütfu için şükran olan olan 
mezmurcu, kötülerin yargısını hatırladıktan sonra, 
kendisinin iyice araştırılmasını diliyor (23-24).  
 
Çünkü nefret ettiği günaha bulaşmak istemiyor; kendi-
sinin onaylamadığı ve hoşlanmadığı kötülüklere düş-
mek istemiyor. Mezmurcu günahkarlara benzemekten 
ve göremediği günahlardan korkuyor: 
 
Aslında Kutsallık Ruhu sizde çalışıyorsa, siz de kendinizi 
denetlemeye çalışır, Tanrı’nın sizi denetleyip yol gös-
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termesini istersiniz. Ve kutsal bir korku ile göremediği-
niz günahlar için disiplin edilip pak kılınmaya istekli 
olursunuz.  
 
Tanrı’nın eli altında alçalmaya, günahlarınızla ve zayıf-
lıklarınızla yüzleşme hazır mısınız? 
 
Dua Edelim: 
19:12 Kim yanlışlarını görebilir?  
Bağışla göremediğim kusurlarımı,  
13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,  
İzin verme bana egemen olmalarına!  
O zaman büyük isyandan uzak,  
Kusursuz olurum.  
14 Ağzımdan çıkan sözler,  
Yüreğimdeki düşünceler,  
Kabul görsün senin önünde,  
Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim! 
 

5:1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
İniltilerimi işit.  
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!  
Duam sanadır.  
3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

RAB, yokla beni, tanı yüreğimi,  
Bütün gün umudum sende. 

Sına beni, öğren kaygılarımı, 
Kötüleri öldüren Tanrı sensin.  

Yüreğimi bilirsin, 
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Arzularım sana gizli değil… 
Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,  

Bana gerçeğinde yol göster 
Kurtuluşumun Tanrısı sensin; 

Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 
Her Şeye Egemen RAB, yüceliğin bütün dünyayı doldu-
rur, kralımız Sensin, bizi Sen kurtarırsın, isyankârlığın 
ruhunu, putperestliğin ruhunu azarla ve yaşadığımız 
yerlerden kov, sen kutsalsın…  

duamız, hizmetimiz, tanıklığımız aracılığı ile Me-
sih’teki kurtuluş haberi bu yaratılışa açıklansın diye 
beni güçlendir… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 



- 86 - 

 
(Akşam Duası) 

55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
19 Ey Tanrı, kötüyü gerçekten öldürürsün; 
Ey kanlı adamlar, benden uzaklaşın. 
20 Çünkü onlar sana karşı kötü konuşuyorlar, 
Ve düşmanların [senin adını] boşa kullanıyorlar. 
21 Senden nefret edenlerden nefret etmez miyim, ya 
RAB? 
Ve sana karşı ayaklananlara kederlenmez miyim? 
22 Onlardan büsbütün nefret ederim; 
Onları düşmanım sayıyorum… 

23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 

 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

Rab, karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, 
yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır (I.Korintliler 
4:5). 
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RAB, her zayıflık ve güçsüzlüğümle yüzleşebilmem için 
beni yenile…  
… Baba, Oğul Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, gizlide ve 
açıktaki yaşamımla sana layık olmak için beni bereket-
le…  
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 17 
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(yüreğimi bilirsin, benim rehberim ol) 
 
19 Ey Tanrı, kötüyü gerçekten öldürürsün; 
Ey kanlı adamlar, benden uzaklaşın. 
20 Çünkü onlar sana karşı kötü konuşuyorlar, 
Ve düşmanların [senin adını] boşa kullanıyorlar. 
21 Senden nefret edenlerden nefret etmez miyim, ya 
RAB? 
Ve sana karşı ayaklananlara kederlenmez miyim? 
22 Onlardan büsbütün nefret ederim; 
Onları düşmanım sayıyorum… 
23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol. 
 
Vergi görevlisi ve Ferisi meselini hatırlayın (Luka 18:9-
14): Ferisi kendi doğruluğuna güvendiği için başkaları-
na tepeden bakıyordu. Oruç tutup ondalığını veriyordu 
fakat merhameti unutmuştu. “soygunculara, hak yi-
yenlere, zina edenlere, vergi görevlisine benzemediğim 
için sana şükrederim” dua ederken yüreğinde gurur 
vardı. Elbette bu günahlar iman açısından onaylana-
mazdı. Fakat Ferisi günahkarlara merhametle değil, 
gururla baktığı için onlara Müjde’yi paylaşıp tövbe et-
meleri için çalışmadı. Ferisi’nin göremediği günahı bu 
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idi: gurur ve kendine güven… Ferisi yaptığı işlere bakıp 
kendi kendisini aklamıştı –bu durumda Ferisi kendisini 
yargıç konuma getirmiş oldu.  
 
Kötülerin yargısını görüyor ve günahtan kaçınıyorsanız, 
bu iyi bir şeydir. Ancak mezmurcu gibi “Tanrım, yüre-
ğimi yokla, bende kötülük yolu varsa bak” diye dua 
etmezseniz, ayıpladığınız ya da kızdığınız günahlara 
kendiniz düşersiniz. Mesih bu yüzden Ferisi’nin içine 
düştüğü durumu “evine aklanmadan döndü” diyerek 
özetlemiştir.  
 

Galatyalılar 6:1 bir kişi suç işlerken yakalanırsa, ruh-
sal olan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola geti-
rin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. 

 
Tanrı’nın eli altında alçalmaya, günahlarınızla ve zayıf-
lıklarınızla yüzleşme ve Mesih benzerliğinde bir yeni-
lenmeye hazır mısınız? Tanrı’nın hoşnut olmadığı şey-
lerden kaçınmak için istekli misiniz? 
 
Dua Edelim: 
viRAB, yanlışlarını göremeyenleri  
Ve göremediğim kusurlarımı bağışla,  
Beni ve halkını bilerek işlenen günahlardan koru. 
Günah bana egemen olmasın  
Ve isyankarlık benden uzak olsun, 
Benden hoşnut kal, ya RAB… 

Kayamız RAB, beni aydınlat, 
Yüreğimdeki düşünceler sana makbul olsunlar.  
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Kurtarıcım RAB, beni bereketle 
Ağzımdan çıkan sözlerle,  
Müjde’ye layık olayım… 
 
5:1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
İniltilerimi işit.  
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!  
Duam sanadır.  
3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

Ey Tanrım, sana güveniyorum, 
Sevgine göre anımsa beni… 

Ey Tanrım, yokla beni, tanı yüreğimi,  
Sına beni, öğren kaygılarımı 

Ve beni arıt..  
Yüreğimi bilirsin, 
Arzularım sana gizli değil… 

Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,  
Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 

Her Şeye Egemen RAB, yüceliğin bütün dünyayı dol-
durur, sen kutsalsın; viibu karanlık dünyanın güçleri-
ne karşı, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordula-
rına karşı bizleri koru, bizleri savun…  

duamız, hizmetimiz, tanıklığımız aracılığı ile Mesih’teki 
kurtuluş haberi bu yaratılışa açıklansın diye beni güç-
lendir… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
19 Ey Tanrı, kötüyü gerçekten öldürürsün; 
Ey kanlı adamlar, benden uzaklaşın. 
20 Çünkü onlar sana karşı kötü konuşuyorlar, 
Ve düşmanların [senin adını] boşa kullanıyorlar. 
21 Senden nefret edenlerden nefret etmez miyim, ya 
RAB? 
Ve sana karşı ayaklananlara kederlenmez miyim? 
22 Onlardan büsbütün nefret ederim; 
Onları düşmanım sayıyorum… 

23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 

 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

[Tanrı] Karanlık içinden derinlikler açar, 
Ve ölüm gölgesini ışığa çıkarır (Eyüp 12:22). 

 
RAB, beni bildiğin gibi kendimi görebilmeyi bana öğ-
ret… 
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… Baba, Oğul Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, günahla-
rın affı, bedenin dirilişi ve sonsuz yaşam için beni tanık-
lıkta güçlendir…  
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 18 
 

Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(yüreğimi bilirsin, bana sen öncülük et) 
 
23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol. 
 
Luka 10:25-37 ayetlerinde İyi Samiriyeli meselini oku-
yoruz. Bir kişi haydutlar tarafından soyulup ölüme terk 
edilmiştir. Yoldan geçen bir kâhin bu adamı görünce 
yolun öbür yanından geçip gitti. Daha sonra yoldan 
geçen bir Levili de aynı şeyi yaptı. Ancak yoldan geçen 
bir Samriyeli ise bu yaralı adamı görünce, yüreği sızladı 
ve adamı götürüp iyileşmesini sağladı. Sonu güzel biten 
bu meselde üzücü olan şey şudur ki, Kutsal Yazılar’ı iyi 
bilen iki insan, henüz komşularının kim olduğunu öğre-
nememişlerdi.  
 
Bu insanlar "Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün ca-
nınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Kom-
şunu da kendin gibi seveceksin" diyen emri biliyordu. 
Fakat bu dindar insanlar Samiriyeli adam gibi başkala-
rına merhamet etmekten uzaklardı.  
 
Günahkarların yolundan nefret etmek başka bir şey, 
günahkara merhamet gösterememek başka bir şeydir.  
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Eğer bizler de mezmurcu gibi, “RAB, beni dene ve ruh-
sal körlüğümü bana göster; RAB, bana kendi yüreğim 
değil, sen bana rehberlik et” diye dua etmeyi öğrene-
mezsek, bizler de o insanlara benzeyebiliriz. 
 
Tüm gizlilik ve açıklıklarıyla yaşamlarımız ışıkta olsun ve 
yaşamlarımız Tanrı’ya layık olsun diye dua etmeliyiz.  
 
Görünür ve görünmez günahlardan korunmak için yü-
reğimizi yoklamalıyız; yüreğimize güvenmekten uzak 
olalım diye dua etmeliyiz. 
 

Yeremya 17:9 Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyi-
leşmez, onu kim anlayabilir? 

 
Dua Edelim: 
25:11 Ya RAB, adın uğruna  
Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.  
51:2 Tümüyle yıka beni suçumdan,  
Arıt beni günahımdan. 
6 Madem sen gönülde sadakat istiyorsun,  
Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. 
9 Bakma günahlarıma,  
Sil bütün suçlarımı.  
10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,  
Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. 
25:7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,  
Sevgine göre anımsa beni,  
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5:1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,  
İniltilerimi işit.  
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!  
Duam sanadır.  
3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

Tanrımız RAB, yokla beni  
Ve suçumdan beni yıka. 

Yüreğimi bilirsin,  
Arıt beni günahımdan. 

Sına beni, öğren kaygılarımı, 
gönülde sadakat isteyen Tanrı sensin, 
Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. 

Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
Gördüğüm ve göremediğim suçlarımı sil  

Yüreğimi bilirsin, 
Düşüncelerim sana gizli değil… 

Üzüntüme, acılarıma bak,  
Bütün günahlarımı bağışla!  

Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,  
Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol… 
 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

Tanrı her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır (Vaiz 
12:14). 

 
RAB, senin beni gördüğün ve bildiğin gibi, aklımı ve 
yüreğimi sınayabilmem için bana yardım et, her zayıflık 
ve güçsüzlüğümle yüzleşebilmem için beni yenile…  
… Baba, Oğul Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, beni al-
datıcı yürekten koru… 
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 19* 
 
Günlük Okumalar — Sabah / Akşam… 
(beni yaratan Tanrım, yüreğimi yenile) 
 
(1) RAB, beni benden iyi tanırsın  
2 Oturup kalkışımı bilirsin,  
Niyetimi uzaktan anlarsın.  
3 Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin,  
Bütün yaptıklarımdan haberin var.  
4 Daha sözü ağzıma almadan,  
Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB.  
(23) Tanrım, yokla beni,  
Tanımamı sağla yüreğimi…  
Sen kutsalsın, bana merhamet eyle… 
 
…5 Beni çepeçevre kuşattın,  
Elini üzerime koydun.  
6 Kaldıramam böylesi bir bilgiyi,  
Başa çıkamam, erişemem.  
7 Nereye gidebilirim senin Ruhun’dan,  
Nereye kaçabilirim huzurundan?  
8 Göklere çıksam, oradasın,  
Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.  
9 Seherin kanatlarını alıp uçsam,  
Denizin ötesine konsam,  
10 Orada bile elin yol gösterir bana,  
Sağ elin tutar beni.  
(23) Tanrım, yokla beni,  
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Yüreğimi açığa çıkar, 
Sen kutsalsın, 
Kaygılarımı bana göster, 
Ve sana güvenmeyi öğret…  
 
…11 Desem ki, “Karanlık beni kaplasın,  
Çevremdeki aydınlık geceye dönsün.”  
12 Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için,  
Gece, gündüz gibi ışıldar,  
Karanlıkla aydınlık birdir senin için.  
(24) Tanrım, seni gücendiren yoldan beni döndür,  
Öncülük et bana Müjde yolunda, 
Sen kutsalsın… 
 
…13 İç varlığımı sen yarattın,  
Annemin rahminde beni sen ördün.  
14 Sana övgüler sunarım,  
Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.  
Ne harika işlerin var!  
Bunu çok iyi bilirim.  
15 Gizli yerde yaratıldığımda,  
Yerin derinliklerinde örüldüğümde,  
Bedenim senden gizli değildi.  
16 Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni;  
Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden,  
Hepsi senin kitabına yazılmıştı.  
(24) Kutsal Ruhu’nu kederlendirmekten beni döndür, 
Öncülük et bana çarmıh yolunda yolunda 
Sen kutsalsın, bana merhamet eyle… 
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…17 Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı,  
Sayıları ne çok!  
18 Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam.  
Uyanıyorum, hâlâ seninleyim.  
(24) Seni gücendiren yollardan beni döndür, 
Öncülük et bana Mesih yolunda! 
 
…(19) RAB, kötüleri gerçekten öldürürsün,  
Ey eli kanlı insanlar, uzaklaşın benden!  
20 Çünkü senin için kötü konuşuyorlar,  
Adını kötüye kullanıyor düşmanların.  
21 Ya RAB, nasıl tiksinmem senden tiksinenlerden?  
Nasıl iğrenmem sana başkaldıranlardan?  
22 Onlardan tümüyle nefret ediyor,  
Onları düşman sayıyorum.  
(24) RAB, sonsuz yaşam Mesih’i tanımaktır,  
Yollarımda bana öncülük et, 
51:13 Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,  
Ve günahkârlar geri dönsün sana…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, 
23 Yokla beni, tanı yüreğimi,  
Sına beni, öğren kaygılarımı.  
24 Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,  
Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 
 
Dua Edelim… 
Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 
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(Akşam Duası) 

(Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 19* tekrar okunur) 
 
55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 
RAB, aklım ve yüreğim senden gizli değildir, beni aydın-
lat… RAB, beni bildiğin gibi kendimi görebilmeyi bana 
öğret; lütfunla beni destekle… RAB, senin beni gördü-
ğün ve bildiğin gibi, aklımı ve yüreğimi sınayabilmem 
için bana yardım et, her zayıflık ve güçsüzlüğümle yüz-
leşebilmem için beni yenile…  
… Baba, Oğul Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, sözlerine 
layık bir yaşam için beni bereketle…  
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 20 
 
(Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 19* tekrar okunur) 
(beni yaratan Tanrım, beni sen biliyorsun) 
 
Tanrı’nın her şeyi bilmesi, bizim özellikle dışsal değişi-
me değil, içsel değişime odaklanmamızı gerektirmek-
tedir. Çünkü Tanrı içsel varlığımızla ile ilgileniyor.  
 
Sıklıkla değişen duygularımıza dikkat edersek, duaya ve 
Tanrı Sözü’ne sadece adanmışlıkta değil, odaklanmakta 
da sorunumuz olduğunu görürüz. 
 
Çok iyi şeyler yapabilirsiniz, çok güzel sözler söyleyebi-
lirsiniz, hizmet için başkalarının motivasyonunda teşvik 
olabilirsiniz; ancak dışarıdan belli olmayan ve içsel kişi-
liğinizde saklı olan eski Adem’i sadece Tanrı görüyor.  
 

Dua Edelim 
Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

RAB, yüreğimi araştır  
ve bana göster diye dua ediyorum… 

Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni 
Halime bak, lütfet bana;  
Canımı koru, kurtar beni, 
Çünkü sana sığınıyorum… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

(Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 19* tekrar okunur) 
 
55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da 
bilinmeyecek hiçbir şey yoktur (Matta 10:26). 

 
RAB, aklım ve yüreğim senden gizli değildir, beni aydın-
lat… RAB, beni bildiğin gibi kendimi görebilmeyi bana 
öğret; lütfunla beni destekle… RAB, senin beni gördü-
ğün ve bildiğin gibi, aklımı ve yüreğimi sınayabilmem 
için bana yardım et, her zayıflık ve güçsüzlüğümle yüz-
leşebilmem için beni yenile…  
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 21 
 
(Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 19* tekrar okunur) 
(beni lütuf dolu Tanrı biliyor) 
 
Tanrı’nın her şeyi bilmesi üzerinde biraz düşündüğü-
müzde, Kutsal Kitap’ın Tanrısı’nın lütufkar olduğunu 
görebiliriz.  
 
Eğer Tanrı sizde hata bulmak isteseydi, bunu araması 
gerekmezdi; çünkü bu Tanrı size hem yakın hem de sizi 
doğumunuzdan önceden beri biliyor.  
 
Eğer yüreğinizi gerçekten tartarsanız, kutsal olan Tan-
rı’nın size bu kadar yakın olmasını karşılıksız sevgi dı-
şında bir şeyle açıklayamazsınız…  
 
Eğer yüreğinizi gerçekten tartarsanız, kutsal olan Tan-
rı’nın size bu kadar yakın olmasını hak edecek bir şeyi-
niz olmadığını fakat Tanrı’nın sizi yargılamak, cezalan-
dırmak ve sizden uzak durmak için çok sebebiniz oldu-
ğunu görürsünüz…  
 
Dua Edelim 

Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,  
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim… 

RAB, yüreğimi araştır;  
ve bana göster diye dua ediyorum…  
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seni hoşnut eden ruhani hayatın yolunda yürüyebil-
mem için bana yardım et…  

Mesih benzerliğinde bir yenilenme ve değişim için ba-
na merhamet eyle…  

Sevgine göre anımsa beni,  
Kurtar beni dertlerimden;  
Dürüstlük, doğruluk korusun beni… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 
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(Akşam Duası) 

(Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman – 19* tekrar okunur) 
 
55:16 Bense Tanrı’ya seslenirim,  
RAB kurtarır beni.  
17 Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,  
O işitir sesimi… 
 
Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 

Tanrı’nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisi-
ne hesap vereceğimiz Tanrı’nın gözü önünde her 
şey çıplak ve açıktır (İbraniler 4:13). 

 
kutsal olan RABbimiz, iyiliklerin çoktur, lütfunla beni 
destekle… merhametli RABbimiz, bilgeliğin derindir, 
aklımı ve yüreğimi aydınlat…  
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Mezmur 139 eğer 22. ayet ile 
bitseydi, “UYGULAMA” başlığı 

altındaki bölüme gerek 
kalmayacaktı. 

 
23-24 ayetleri bütün bu 

Mezmur’da yazılanlardan daha 
öteye bakmamızı gerektiriyor. 
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UYGULAMA 

 
 
Mezmur 139 boyunca mezmurcunun odaklandığı ko-
nuları şöyle özetleyebiliriz:  
 

-Tanrı her şeyi biliyor ve her yerde hazır;  
-Tanrı her şeyi görüyor;  
-Tanrı benim kim olduğumu biliyor ve görüyor; 
-Tanrı benim nereye gittiğimi biliyor ve görüyor; 
-Tanrı ne düşündüğümü biliyor ve görüyor; 
-Tanrı ne istediğimi biliyor ve görüyor. 

 
Mezmurcunun Tanrı hakkındaki gerçekleri böyle derin 
derin düşünmesi, mezmurcunun kendisi hakkında dü-
şünmesine de sebep oluyor.  
 
Yani mezmurcu Tanrı’yı düşünmekte/tanımakta iler-
ledikçe, kendisini daha iyi tanıyor/anlıyor. Böylece 23-
24 ayetlerinde Tanrı’dan kaçamayacağını bilen bir kişi-
nin Tanrı’ya teslimiyetine tanık oluyoruz.  
 
23-24 ayetlerinde mezmurcu, Tanrı’nın istediği her şey 
için hazır olduğunu söylüyor: “RAB, ben yenilenmek 
için hazırım, ben değişmek için hazırım, ben tövbe et-
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mek için hazırım; RAB, bana yüreğimi tanıtmanı istiyo-
rum, seni gücendiren yönümü göstermeni diliyorum; 
ben değişmek ve yenilenmek için hazırım; RAB, bana 
her zaman sonsuz yaşam için öncülük etmen için hazı-
rım, bana her yerde sonsuz yaşam için öncülük etmeni 
istiyorum, bunu şimdi yapman için bekliyorum…”  
 
Mezmur 139, bu ifadeler ve beklentiler (23-24 ayet) ile 
bitiyor olsa da, bu mezmurcu “RAB, hazırım…” diyerek 
yüreğini RAB’be açmış bir şekilde beklemeye devam 
ettiği hissini vermektedir.  
 
Gerçekte Tanrı’nın önüne gelip aklını ve yüreğini Tanrı 
önünde açmak, yenilenme arayışı ile Tanrı’ya bakmak, 
açıkça itiraf ve tövbe dualarına yer açmaktadır.  
 
Mezmur 139, 23-24 ayetleri ile bitiyor olsa da, mez-
murcunun Tanrı’yla işi tam da bu noktada başlamakta-
dır. Çünkü Tanrı’yı ve kendisini tanıdıktan sonra yeni-
lenmeye olan ihtiyacı karşısında, 23-24 ayetleri ile 
Tanrı’yı açıkça hayatına davet etmektedir. Kuşkusuz 
böyle bir davet ‘alçalış-itiraf-tövbe’ adımlarını içeren 
başlangıca dikkat çekmektedir. 
 
1-22 ayetleri boyunca doğrudan Tanrı’ya konuşan 
mezmurcu, 23-24 ayetlerinde ise kendisine Tanrı’nın 
konuşmasını dileyerek beklemeye geçiyor.  
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Mezmurcu 1-22 ayetleri boyunca Tanrı’ya konuştuktan 
sonra 23-24 ayetlerinde ise Tanrı’nın bir şeyler söyle-
mesini veya bir şeyler yapmasını beklemek üzere Tan-
rı’yı hayatına davet ediyor. 
 

—Bu bölüme kadar geldiğinize göre, Mezmur’un 
mesajı hakkında genel bir fikir edindiniz.  

 
—Mezmur’da size konuşanın Tanrı olduğunu hatırla-
yarak Mezmur ayetlerinin tamamını okuyunuz.  

 
—Mezmur’un sözlerini ve düşüncelerini ‘alçalış-
itiraf-tövbe’ dualarıyla birlikte Tanrı’ya kaldırınız. 
Tanrı’da kendinizi tanımak ve yenilenmek için Tan-
rı’yı açıkça ve özel olarak hayatınıza davet ediniz.  

 
(139/1-6) 
1 Ya RAB, sınayıp tanıdın beni.  
2 Oturup kalkışımı bilirsin,  
Niyetimi uzaktan anlarsın.  
3 Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin,  
Bütün yaptıklarımdan haberin var.  
(23) RAB Tanrım, gel ve yokla beni,  
hazırım, bana yüreğimi tanıt…  
4 Daha sözü ağzıma almadan,  
Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB.  
(23) Gel ve sına beni,  
hazırım, bana kaygılarımı öğret…  
5 Beni çepeçevre kuşattın,  
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Elini üzerime koydun.  
6 Kaldıramam böylesi bir bilgiyi,  
Başa çıkamam, erişemem.  

(24) RAB, gel ve seni gücendiren yönümü göster,  
hazırım, öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 

… Tanrı Kuzusu, Mesih İsa,  
dünyanın günahını kaldırırsın, bana merhamet eyle, 
Tanrı Kuzusu, Mesih İsa,  
dünyanın günahını kaldırırsın, bana merhamet eyle, 
Tanrı Kuzusu, Mesih İsa,  
dünyanın günahını kaldırırsın, bana esenliğini bağışla.
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(139/7-14) 
… 7 Nereye gidebilirim senin Ruhun’dan,  
Nereye kaçabilirim huzurundan?  
8 Göklere çıksam, oradasın,  
Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.  
9 Seherin kanatlarını alıp uçsam,  
Denizin ötesine konsam,  
10 Orada bile elin yol gösterir bana,  
Sağ elin tutar beni.  
(23) RAB Tanrım, ben hazırım, beni dene  
yüreğimi senden bilmek istiyorum… 
11 Desem ki, “Karanlık beni kaplasın,  
Çevremdeki aydınlık geceye dönsün.”  
12 Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için,  
Gece, gündüz gibi ışıldar,  
Karanlıkla aydınlık birdir senin için.  
(23) RAB, gel ve beni sına,  
düşüncelerimi sen bildir bana… 
13 İç varlığımı sen yarattın,  
Annemin rahminde beni sen ördün.  
14 Sana övgüler sunarım,  
Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.  
Ne harika işlerin var!  
Bunu çok iyi bilirim.  

(24) RAB, gel ve kötül yollarımı bana göster, 
seni bekliyorum, ebedi yolda bana rehber ol…  

… Tanrı Kuzusu, Mesih İsa,  
dünyanın günahını kaldırırsın, bana merhamet eyle, 
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Tanrı Kuzusu, Mesih İsa,  
dünyanın günahını kaldırırsın, bana merhamet eyle, 
Tanrı Kuzusu, Mesih İsa,  
dünyanın günahını kaldırırsın, bana esenliğini bağışla. 
 
(139/15-22) 
… 15 Gizli yerde yaratıldığımda,  
Yerin derinliklerinde örüldüğümde,  
Bedenim senden gizli değildi.  
16 Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni;  
Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden,  
Hepsi senin kitabına yazılmıştı.  
(23) RAB Tanrım, istiyorum, yokla beni,  
bana yüreğimi tanıt…  
17 Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı,  
Sayıları ne çok!  
18 Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam.  
Uyanıyorum, hâlâ seninleyim.  
(23) RAB, istiyorum, sına beni,  
beni kaygılarımla yüzleştir…  
19 Ey Tanrı, keşke kötüleri öldürsen!  
Ey eli kanlı insanlar, uzaklaşın benden!  
20 Çünkü senin için kötü konuşuyorlar,  
Adını kötüye kullanıyor düşmanların.  
21 Ya RAB, nasıl tiksinmem senden tiksinenlerden?  
Nasıl iğrenmem sana başkaldıranlardan?  
22 Onlardan tümüyle nefret ediyor,  
Onları düşman sayıyorum.  

(24) RAB, seni gücendiren yönümü göster,  
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istiyorum, öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 
… Tanrı Kuzusu, Mesih İsa,  
dünyanın günahını kaldırırsın, bana merhamet eyle, 
Tanrı Kuzusu, Mesih İsa,  
dünyanın günahını kaldırırsın, bana merhamet eyle, 
Tanrı Kuzusu, Mesih İsa,  
dünyanın günahını kaldırırsın, bana esenliğini bağışla. 
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UYGULAMA —İlave/Alternatif Okumalar/I 

 
 

Atalarımızın Tanrısı Rab, yakarışlarımızı duy, Kralımız 
Sensin, duamız Sana erişsin, kulunla yarıya girme Se-
nin önünde kimse aklanamaz, günah işledik, Kutsal 
Sözlerini unuttuk, emirlerini önemsemedik, Sen Kutsal-
sın, bize merhamet eyle…  
 
viiiRAB, yüreğimi bilen Tanrı sensin, düşüncelerim sana 
gizli değil, bendeki kötü yolları bilmemi sağla, beni ye-
nile diye dua ediyorum… aklımı ve yüreğimi kutsallık 
için pak kıl… kendimi senin gözlerinden görmek için 
beni dene ve tövbe için istekli olayım diye beni yokla… 
sonsuz yaşam yolunda önderim sensin…  

ixRAB, kendisini sevenlerle, buyruklarına uyanlarla 
yaptığı antlaşmaya bağlı kalan yüce ve görkemli 
Tanrı sensin! Sen kutsalsın…  

Buyruklarından, ilkelerinden ayrılıp günah işledik, kötü-
lük yaptık, başkaldırdık. Senin adına atalarımıza ve ül-
kedeki bütün halka seslenen peygamberleri dinleme-
dik. Sen adaletlisin, ya Rab! Sadakatsizliğimiz yüzünden 
bizi uzak yakın ülkelere sürdün. Bizler bugün utanç 
içindeyiz. ya RAB, bizler, krallarımız, önderlerimiz, ata-
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larımız sana karşı işlediğimiz günah yüzünden utanç 
içindeyiz.  
(23) RAB Tanrım, ben hazırım, beni dene  
yüreğimi senden bilmek istiyorum… 
ben hazırım, beni sına,  
düşüncelerimi sen bildir bana… 
Sana karşı geldiğimiz halde, sen acıyan, bağışlayan Tan-
rımız Rab'sin. Tanrımız RAB, senin sözüne kulak ver-
medik, kulların peygamberler aracılığıyla bize verdiğin 
yasalara, ilkelere uymadık. Senin halkın olan bizler ya-
sanı çiğnedik, Müjde’ye sırt dönüp seni dinlemek iste-
medik. Kulun Musa'nın Yasası'nda yazılan lanetten 
bizleri Mesih’te koru, sana karşı günah işledik. Ey Tan-
rımız Rab, sen halkını Mısır'dan güçlü elinle çıkardın ve 
bugün olduğu gibi ün kazandın. Bizse günah işledik, 
kötülük yaptık. Şimdi, ey Tanrımız, kulunun duasını, 
yakarışını işit.  
(24) bende kötülük yolu varsa bana göster, 
ben hazırım, ebedi yolda bana rehber ol…  
Adın uğruna, ya Rab, kulak ver ve işit! Ey Tanrım, doğ-
ruluğumuzdan değil, senin büyük merhametinden ötü-
rü yalvarıyoruz… Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin. 
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UYGULAMA —İlave/Alternatif Okumalar/II 

 
 
Kutsal olan Tanrımız, Senin kutsal adına yaraşır bir şe-
kilde yürümek için bize merhamet eyle; Kutsal olan 
Tanrımız, Seni hoşnut eden ruhani hayatın yolunu iz-
lememiz için kutsal yasanı yüreklerimize yaz. Kutsal 
olan Tanrımız, günahkârları sana döndürmek için adım-
larımızı pekiştir; övgü ve şükran taşan bir yürekle Sana 
hizmet edeyim diye beni bereketle, kutsal hizmetinde 
beni kullan… Sen kutsalsın, bize merhamet eyle… 
amin.  
 
23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil; 
Beni sına ve düşüncelerimi bil; 
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, 
Ve ebedi yolda bana rehber ol…  
xya RAB, hiddetinle azarlama beni 
çünkü günahtan zayıfım. 
ya RAB, gazabınla yola getirme beni 
çünkü günahtan solgunum.  
Lütuf et bana, ya RAB,  
bana şifa ver,  
suçlarım yüzünden kemiklerim sızlıyor 
ve canımda çok acı çekiyorum… 
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dön, ya RAB, canımı özgür kıl, 
yardım et sevginden dolayı. 
ölüler arasında kimse seni anmaz, 
ölüler diyarında kimse sana şükür sunmaz. 
hatalarım yüzünden inleye inleye bittim, 
döşeğim su içinde günahlarıma ağlamaktan, 
yatağım sırılsıklam gözyaşlarımdan. 
kederden gözlerimin feri sönüyor, 
zayıflıyor gözlerim düşmanlarım yüzünden…  
 
dön, ya RAB, canımı özgür kıl, 
yardım et sevginden dolayı. 
benliğim güçsüz,  
şeytan ve dünya beni eziyor. 
lütuf et, ya RAB, 
kötülük yapanlar doğru kullarından uzak olsun. 
ağlayışımın sesini işiten RAB,  
yalvarışımı duy, duamı kabul et, 
öyle ki, kilisen zaferinle sevinsin, 
Sen kutsalsın…  
ya RAB, dehşetinle düşmanları titretirsin  
ve kötülerin payı utanca bürünmektir… 
(23) RAB Tanrım, gel ve yokla beni,  
hazırım, bana yüreğimi tanıt…  
Gel ve sına beni,  
hazırım, bana kaygılarımı öğret…  
(24) Gel ve seni gücendiren yönümü göster  
hazırım, öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 
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UYGULAMA —İlave/Alternatif Okumalar/III 

 
Her şeye gücü yeten Tanrımız, kayıp koyunlar gibi 
yoldan saptık, benliğimizin tutkularını izledik. Yap-
mamız gerekenleri yapmadık, yapmamamız gerekenle-
ri yaptık, göklerin ve senin huzurunda günah işledik, 
ama sen merhametlisin, sana yakaran kullarına yakın-
sın, Mesih aracılığı ile günahlarını itiraf edenleri kabul 
edersin; Kutsal Ruh’un gücüyle tövbe edenleri bağış-
larsın. Pişman olanları düşmüşlükten kaldırırsın… 
 

RAB, yüreğimi bilen Tanrı sensin, düşüncelerim sana 
gizli değil, bendeki kötü yolları bilmemi sağla, beni 
yenile diye dua ediyorum… aklımı ve yüreğimi kutsal-
lık için pak kıl… kendimi senin gözlerinden görmek 
için beni dene ve tövbe için istekli olayım diye beni 
yokla… sonsuz yaşam yolunda önderim sensin…  
 

xibereketlenmiştir isyanı bağışlanan, 
günahı örtülenler.  
sustum ve kemiklerim eridi, 
gün boyu inlemekten, 
ya RAB, gece gündüz elin üzerimde ağırlaştı, 
ve tazeliğim yaz kuraklığına döndü 
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Sana suçumu bildirdim, 
ve fesadımı gizlemedim…  
(23) RAB Tanrım, ben hazırım, beni dene  
yüreğimi senden bilmek istiyorum… 
RAB'bim ve Tanrım,  
Sana isyanımı itiraf edince, 
günahımı bağışladın.  
Sana suçumu itiraf edince, 
zayıflığımı güçlendirdin…  
RAB, gel ve beni sına,  
düşüncelerimi sen bildir bana; 
(24) kötü yollarımı bana göster, 
seni bekliyorum, ebedi yolda bana rehber ol…  
her sadık kulun Sana dua etsin, 
ya RAB, kayam benim; 
sadık kulun yüzünü arar, önünde alçalırsa 
engin sular taşsa bile ona erişemez… 
bereketlenmiştir ruhunda hile bulunmayan  
ve suçu RAB tarafından sayılmayanlar. 
 
(23) RAB Tanrım, ben hazırım, beni dene  
düşüncelerimi sen açıkla bana; 
sığınağım Sensin,  
beni sıkıntıdan korur, 
çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.  
eğit beni, gideceğim yolu bana göster. 
gözüm Sende olsun  
ve aklım daima öğütlerinde.  
bereketlenmiştir isyanı bağışlanan, 



- 120 - 

günahı örtülenler.  
at ya da katır gibi anlayışsız olmaktan koru kulunu 
onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir, 
ve kötülerin acıları çoktur. 
RAB, ben sana güvenirim 
senin sevgin beni kuşatsın… 
bereketlenmiştir ruhunda hile bulunmayan  
ve suçu RAB tarafından sayılmayanlar. 
doğru insanların sevinci olan RAB, 
Sen kutsalsın; 
yüreği temiz olanların övgüleri Sanadır… 
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UYGULAMA —İlave/Alternatif Okumalar/IV 

 
Atalarımızın Tanrısı Rab, merhametli ve sabırlısın; lütuf 
dolu Babamız, bağışlayıcısın; kutsal adaletin Tanrısı, 
merhametini Mesih’te açıkladın, O’nun çarmıh acıla-
rında biz şifa bulduk; Sana övgüler olsun. Dünyanın 
günahını kaldıran Tanrı Kuzusu’na iman edenleri bağış-
layan Tanrımız, Kutsal Ruh’un ile bizlerin kirliliğini yıka. 
Yerde ve gökte adı kudretli olan Tanrımız, ışığım Sen-
sin, beni aydınlat, adı kutsal olan Babamız, adaletin 
korkunçtur, merhametin sınırsız, kutsal korkunu yürek-
lerimize bekçi koy ki, Kutsal Ruh’u kederlendirmek biz-
lerden uzak olsun… 
 
(23) RAB Tanrım, istiyorum,  
yokla beni, hazırım,  
bana yüreğimi tanıt…  
istiyorum, sına beni,  
beni kaygılarımla yüzleştir…  
(24) bekliyorum, seni gücendiren yönümü göster,  
öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 
xiiya RAB, öfkelenip azarlama beni 
ve gazabınla yola getirme! 
okların içime saplandı, 
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elin üzerime indi. 
öfken yüzünden sağlığım bozuldu, 
günahım yüzünden rahatım kaçtı. 
çünkü suçlarım başımdan aştı, 
taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı… 
suçumu itiraf ediyorum, 
beni terk etme, ya RAB 
ey Tanrım, benden uzak durma. 
akılsızlığım yüzünden 
yaralarım iğrenç, irinli. 
eğildim, iki büklüm oldum, 
gün boyu yaslı dolaşıyorum. 
günahım yüzünden belim ateş içinde, 
ve sağlığım bozuk. 
ezildim alabildiğine  
tükendim günah yüzünden.  
inliyorum yüreğimin acısından, 
isyanlarımın ağırlığı yüzünden… 
 
suçumu itiraf ediyorum, 
yardımıma koş, ya RAB, 
kurtuluşumun Tanrısı Sensin… 
ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin, 
iniltilerim Senden gizli değil. 
yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor, 
gözlerimin feri söndü. 
eşim dostum kaçar oldu derdimden, 
yakınlarım uzak duruyor benden. 
canıma susayan düşman bana tuzak kuruyor, 
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gün boyu hileler düşünüyor benim için, 
kötü olan zararımı istiyor, kuyumu kazıyor, 
ama ben bir sağır gibi duymayacağım, 
bir dilsiz gibi ağzımı açmayacağım. 
umudum sende, ya RAB, 
beni Sen koru, beni Sen savun, 
cevap ver bana, ya Rab, Tanrım benim! 
dua ediyorum: "halime sevinmesinler, 
ayağım kayınca böbürlenmesinler" 
düşmek üzereyim, acım hep içimde. 
günahım yüzünden kaygılanıyorum… 
(23) RAB Tanrım, yokla beni,  
bana yüreğimi tanıt;  
istiyorum, sına beni,  
beni kaygılarımla yüzleştir…  
düşmanlarım güçlüdür  
ve yok yere benden nefret edenler çoktur. 
iyiliğin peşinde olduğum için 
iyiliğe karşı kötülük yapanlar bana karşı dururlar… 
suçumu itiraf ediyorum, 
beni terk etme, ya RAB… 
ey Tanrım, yardımıma koş, 
kurtuluşumun Tanrısı Sensin, Sen kutsalsın… 
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UYGULAMA —İlave/Alternatif Okumalar/V 
 
 
RAB, yüreğimi bilen Tanrı sensin, düşüncelerim sana 
gizli değil, bendeki kötü yolları bilmemi sağla, beni 
yenile diye dua ediyorum… aklımı ve yüreğimi kutsal-
lık için pak kıl… kendimi senin gözlerinden görmek 
için beni dene ve tövbe için istekli olayım diye beni 
yokla… sonsuz yaşam yolunda önderim sensin…  
 

xiiiya RAB, duamı işit, 
yakarışlarım sanadır… 
sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme, 
kulak ver sesime, 
seslenince cevap ver bana hemen. 
günlerim duman gibi yok oluyor, 
kemiklerim ateş gibi yanıyor. 
yüreğim kırık ve ot gibi kurudu, 
ekmek yemeyi unuttum. 
bir deri bir kemiğe döndüm 
acı acı inlemekten… 
 
ya RAB, duamı işit, 
sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme… 
ıssız yerlerdeki ishakkuşunu andırıyorum, 
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viranelerdeki kukumav gibiyim. 
gözüme uyku girmiyor, 
damda yalnız kalmış bir kuş gibiyim. 
düşmanlarım bütün gün bana hakaret ediyor, 
bana dil uzatanlar adımı lanet için kullanıyor. 
kızıp öfkelendiğin için 
külü ekmek gibi yiyor, 
içeceğime gözyaşı katıyorum. 
beni kaldırıp bir yana attın… 
 
(24) RAB, seni gücendiren yönümü göster,  
istiyorum, öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 
günlerim gölge gibi yitmekte, 
ot gibi sararmaktayım. 
ama Sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB, 
ünün kuşaklar boyu sürer. 
halkına sevecenlik göster, 
tövbekâr kulunu kayır. 
kutsal mabedinin güzelliğini özleyenlere  
sevecenliğinle bak  
ve merhametini uyandır benim için… 
 
Acı bana, ey Tanrı, sana sığınıyorum;  
Felaket geçinceye kadar,  
Kanatlarının gölgesine sığınacağım.  
Kulundan yüzünü gizleme.xiv  
Bana merhamet eyle… 
uluslar senin adından, 
krallar görkeminden korksun.  
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ya RAB, yüceliğini göster, 
dağılmış olanı topla,  
kırılmış olanı iyileşir 
ve ezilmiş olan ayağa kaldır. 
ya RAB, gelecek kuşaklar Sana övgüler sunsun diye  
yoksul kulun duasına kulak ver, 
pişmanlıkla af dileyenleri bağışla…  
kalk ya RAB, yücelerden aşağıya bak, 
tutsakların iniltisini duy 
ve ölüm mahkûmlarını kurtar. 
halklar ve krallıklar önünde toplansın 
Sana tapınanların övgüsü, 
her yerde ilan olunsun. 
 

Yapmamız gerekenleri yapmadık, 
Yapmamamız gerekenleri yaptık, 
Ya RAB, merhamet eyle. 
günahım yüzünden gücüm kırıldı  
ve yaşam yolunda ömrümü kısaldı. 
ey Tanrım, ömrümün ortasında canımı alma! 
Senin yılların kuşaklar boyu sürer! 
gökleri ve yeri Sen yarattın, 
hepsi bir giysi gibi eskiyecek ve yok olacak,  
ama Sen sonsuza dek kalıcısın. 
Sen hep aynısın, 
yılların tükenmeyecek. 
gözetiminde yaşayacak sadık kullarının çocukları, 
ve Senin önünde duracak soyları… 
Vaftizimizi unuttuk ve günah işledik,  
Ya Rab, merhamet eyle…  
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UYGULAMA —İlave/Alternatif Okumalar/VI 

 
bütün gün umudum sende, ya RAB,  
sevecenliğini ve sevgini anımsa;  
çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.  
gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,  
sevgine göre anımsa beni,  
çünkü sen iyisin, ya RAB.  
 

yüreğimi bilen Tanrı sensin, düşüncelerim sana gizli 
değil, bendeki kötü yolları bilmemi sağla, beni yenile 
diye dua ediyorum… aklımı ve yüreğimi kutsallık için 
pak kıl… kendimi senin gözlerinden görmek için beni 
dene… tövbe için istekli olayım diye beni yokla… son-
suz yaşam yolunda önderim sensin…  

 
xvderinliklerden Sana sesleniyorum, ya RAB, 

Canım seni gözlüyor,  
günahın, mezarın derinliklerden sesimi işit,  

Umut bağlıyorum senin sözüne. 
Sende sevgi ve tam kurtuluş vardır, 
kurtar halkını bütün suçlarından… 
Sen suçların hesabını tutarsan, 
önünde kimse duramaz,  
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derinliklerden Sana sesleniyorum, ya RAB, 
Umut bağlıyorum senin sözüne. 

Sen bağışlayıcısın, ya RAB, 
öyle ki Senden korkulsun… 

derinliklerden Sana sesleniyorum, ya RAB, 
yalvarışıma kulak ver… 

23 RAB Tanrım, beni dene ve yüreğimi bil; 
hazırım, beni sına ve düşüncelerimi bil, 
24 bende kötülük yolu varsa bak, 
ebedi yolda bana rehber ol.  
sabahı gözleyenlerden daha çok, 
canım iyiliklerini gözlüyor, 

Umut bağlıyorum senin sözüne. 
ey İsrail’in umudu RAB, 
Sende sevgi ve tam kurtuluş vardır, 
ebedi yolda bana rehber ol…  



- 129 - 

 
Tövbe ve Af Dileme 

 
Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı;  
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 gibi, şimdi, daima ve sonsuza dek. 
Amin. 
 
iman açıklaması… 
 
Atalarımızın Tanrısı Rab, yakarışlarımızı duy, Kralımız 
Sensin, duamız Sana erişsin, kulunla yarıya girme Se-
nin önünde kimse aklanamaz, günah işledik, Kutsal 
Sözlerini unuttuk, emirlerini önemsemedik, Sen Kutsal-
sın, bize merhamet eyle…  
 

(… Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle. ) 
 
ON EMİR (1-4): 
–Karşımda başka ilahların olamayacaktır.  
–Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya 
benzer put yapmayacaksın.  
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–Tanrın RAB’bin adını boş yere ağzına almayacaksın.  
–Şabat Günü’nü kutsal sayarak hatırla. 
 
Yaratan ve Kurtaran Tanrımız, yalnız sana karşı günah 
işledik, senin gözünde kötü olanı yaptık, günahımız 
başkalarına sıkıntı getirdi ve başkalarının günah işle-
mesine neden olduk, kötülük yaptık ve başkalarının 
yüreklerinin katılaşmasına neden olduk, Seni bütün 
kalbimizle sevemedik, Sen Kutsalsın, bize merhamet 
eyle…  
 
ON EMİR (5-10): 
–Babana ve annene saygı göster. 
–Zina etmeyeceksin.  
–Çalmayacaksın.  
–Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.  
–Komşunun evine göz dikmeyeceksin. 
 
Atalarımızın Tanrısı Rab, samimi tövbe ile sana geliyo-
ruz, yakarışlarımızı duy, Kutsal Antlaşmanı hatırla, 
merhametinle tövbemizi kabul et, kutsal emirlerine 
karşı geldik, kutsal yasaklarını dinlemedik, doğru yol-
dan saptık ve kötülük yaptık; günahlarla, isyanlarla 
Senden uzaklaştık, Sen adil davrandın, bizse kötülük 
yaptık, insanı kendimiz gibi sevemedik, Sen Kutsalsın, 
bize merhamet eyle…  
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Yakup 2:13 Çünkü yargı merhamet göstermeyene 
karşı merhametsizdir. Merhamet yargıya galip ge-
lir.  

–başkalarını bağışlama dualarınız… 
 
(139/1-6) 
1 Ya RAB, sınayıp tanıdın beni.  
2 Oturup kalkışımı bilirsin,  
Niyetimi uzaktan anlarsın.  
3 Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin,  
Bütün yaptıklarımdan haberin var.  
(23) RAB Tanrım, gel ve yokla beni,  
hazırım, bana yüreğimi tanıt…  
4 Daha sözü ağzıma almadan,  
Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB.  
(23) Gel ve sına beni,  
hazırım, bana kaygılarımı öğret…  
5 Beni çepeçevre kuşattın,  
Elini üzerime koydun.  
6 Kaldıramam böylesi bir bilgiyi,  
Başa çıkamam, erişemem.  

(24) RAB, gel ve seni gücendiren yönümü göster,  
hazırım, öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 

 
kişisel itiraflar… 

 
Mesih Rabbimiz, bizler uğruna acıdan, utançtan, 
çarmıhtan geçtin; Sen Kutsalsın… Kurtarıcı Rabbi-
miz, ölümü ve mezarı yendin. Şimdi ve sonsuza dek 
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egemenlik sürersin; acılarımıza, tövbemize bak, 
suçlarımızı bağışla; günahların affı, ölülerin dirilişi 
ve sonsuz yaşam umudunda beni yenile, Sen iyisin, 
bize merhamet eyle… 

 
(139/7-14) 
… 7 Nereye gidebilirim senin Ruhun’dan,  
Nereye kaçabilirim huzurundan?  
8 Göklere çıksam, oradasın,  
Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.  
9 Seherin kanatlarını alıp uçsam,  
Denizin ötesine konsam,  
10 Orada bile elin yol gösterir bana,  
Sağ elin tutar beni.  
(23) RAB Tanrım, ben hazırım, beni dene  
yüreğimi senden bilmek istiyorum… 
11 Desem ki, “Karanlık beni kaplasın,  
Çevremdeki aydınlık geceye dönsün.”  
12 Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için,  
Gece, gündüz gibi ışıldar,  
Karanlıkla aydınlık birdir senin için.  
(23) RAB, gel ve beni sına,  
düşüncelerimi sen bildir bana… 
13 İç varlığımı sen yarattın,  
Annemin rahminde beni sen ördün.  
14 Sana övgüler sunarım,  
Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.  
Ne harika işlerin var!  
Bunu çok iyi bilirim.  
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(24) RAB, gel ve kötü yollarımı bana göster, 
seni bekliyorum, ebedi yolda bana rehber ol…  

 
Atalarımızın Tanrısı Rab, merhametli ve sabırlısın; lütuf 
dolu Babamız, bağışlayıcısın; kutsal adaletin Tanrısı, 
merhametini Mesih’te açıkladın, O’nun çarmıh acıla-
rında biz şifa bulduk; Sana övgüler olsun. Dünyanın 
günahını kaldıran Tanrı Kuzusu’na iman edenleri bağış-
layan Tanrımız, Kutsal Ruh’un ile bizlerin kirliliğini yıka. 
Yerde ve gökte adı kudretli olan Tanrımız, ışığım Sen-
sin, beni aydınlat, adı kutsal olan Babamız, adaletin 
korkunçtur, merhametin sınırsız, kutsal korkunu yürek-
lerimize bekçi koy ki, Kutsal Ruh’u kederlendirmek biz-
lerden uzak olsun… 
 

kişisel itirafları tekrar gözden geçir… 
 
Her şeye gücü yeten Tanrımız, kayıp koyunlar gibi 
yoldan saptık, benliğimizin tutkularını izledik. Yap-
mamız gerekenleri yapmadık, yapmamamız gerekenle-
ri yaptık, göklerin ve senin huzurunda günah işledik, 
ama sen merhametlisin, sana yakaran kullarına yakın-
sın, Mesih aracılığı ile günahlarını itiraf edenleri kabul 
edersin; Kutsal Ruh’un gücüyle tövbe edenleri bağış-
larsın. Pişman olanları düşmüşlükten kaldırırsın… 
 
(139/15-22) 
… 15 Gizli yerde yaratıldığımda,  
Yerin derinliklerinde örüldüğümde,  
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Bedenim senden gizli değildi.  
16 Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni;  
Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden,  
Hepsi senin kitabına yazılmıştı.  
(23) RAB Tanrım, istiyorum, yokla beni,  
bana yüreğimi tanıt…  
17 Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı,  
Sayıları ne çok!  
18 Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam.  
Uyanıyorum, hâlâ seninleyim.  
(23) RAB, istiyorum, sına beni,  
beni kaygılarımla yüzleştir…  
19 Ey Tanrı, keşke kötüleri öldürsen!  
Ey eli kanlı insanlar, uzaklaşın benden!  
20 Çünkü senin için kötü konuşuyorlar,  
Adını kötüye kullanıyor düşmanların.  
21 Ya RAB, nasıl tiksinmem senden tiksinenlerden?  
Nasıl iğrenmem sana başkaldıranlardan?  
22 Onlardan tümüyle nefret ediyor,  
Onları düşman sayıyorum.  

(24) RAB, seni gücendiren yönümü göster,  
istiyorum, öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda… 

 
Kutsal olan Tanrımız, Senin kutsal adına yaraşır bir şe-
kilde yürümek için bize merhamet eyle; Kutsal olan 
Tanrımız, Seni hoşnut eden ruhani hayatın yolunu iz-
lememiz için kutsal yasanı yüreklerimize yaz. Kutsal 
olan Tanrımız, günahkârları sana döndürmek için adım-
larımızı pekiştir; övgü ve şükran taşan bir yürekle Sana 
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hizmet edeyim diye beni bereketle, kutsal hizmetinde 
beni kullan… Sen kutsalsın, bize merhamet eyle… 
amin.  
 
Göklerdeki Babamız… 
 

*Bu duayı ettiniz ama tövbe ve itiraf ettiğiniz şeylerin 
arkasında, günaha ve düşüşe sebep olan yürek düşün-
celerinizi değiştirmek için ne yapmaya karar verdiniz?  

—aklınızı değiştirmeniz gerek, 
—yüreğinizi değiştirmeniz gerek, 
—yolunuzu değiştirmeniz gerek… 

 
Yaşamımız arkasında bir düşünce vardır. Yaptıklarımız 
ya da yapmadıklarımız arkasında bir düşünce yatmak-
tadır.  
 
Sizi günaha düşüren, sizi üzüntüye, utanca düşüren, ya-
şamınızda sıkıntılara yol açan esas problem gittiğiniz yol 
değil mi? Öyleyse yolunuzu değiştirmeniz gerekmiyor 
mu? 
 
Düşüncenizi Mesih düşüncesi ile değiştirmeniz gerek, 
yollarınızı Mesih’in yoluna döndürmeniz gerek…  
 

—bundan böyle eski yollarınızı bırakmaya karar 
verdiniz mi?  
—bundan böyle sizi günaha düşüren eski yolunuz-
dan Mesih’in yoluna dönmeye karar verdiniz mi?  
—bırakmaya karar verdiğiniz alışkanlıklarınızın ve 
işlerinizin, dönmeye karar verdiğiniz düşüncelerini-
zin ve duygularınızın yerini nelerle doldurmaya ça-
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lışacağınıza karar verdiniz mi? Tanrı hakkındaki 
düşüncenizi yenilemeniz gerek. 



- 137 - 

 
İlave Bölüm: 
 

MEZMUR 25 ile Günlük Dualar 
 
 
Mezmur 25, kiliseye gelmeden önce okumak için uy-
gundur. Ancak her bir parçası günün her vaktinde 
okumak için de uygundur. Bu yüzden gündelik duaların 
başlangıcına eklemek ayrı bir berekettir.  
 
Mezmur 25, Tanrı’nın yardımının ve Tanrı’nın yol gös-
tericiliğinin arandığı bir duadır. Kişisel dualar için uygun 
olduğu kadar, kilise ibadeti içinde kullanmaya da uygun 
bir yakarış Mezmuru’dur. 
 
Bu dua bizlere, düşmanlardan korunma, sıkıntılardan 
kurtuluş, günahların affı, kötülükten korunma gibi di-
lekleri sunmamıza yardım eder. Diğer yandan bu 
Mezmur, dileklerimizi Tanrı’nın hoşnut olduğu bir tu-
tumla sunmamızı sağlar; ve bunun için de daima alçak-
gönüllü bir yürek edinmemizi teşvik eder.  
 
 

(dualar Mezmur 25, İşaya 6:3; 33:22, Vahiy 4, 
Daniel 9:19 ayetlerinden alınmıştır) 
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Cumartesi – Akşam (arife duası)  

 
Ya RAB, beni bırakma; benden uzak durma. 
Yardımıma koş, ya Rab, kurtuluşum… 

 
1 Sana, ya RAB, canımı yükseltiyorum. 
2 Ey Tanrım, sana güvendim, utanmayayım; 
Düşmanlarım üzerime sevinçle coşmasın. 
3 Evet, bütün seni bekleyenler utanmayacaklar; 
Sebepsiz gaddarlık edenler utanacaklardır. 
4 Ya RAB, yollarını bana göster; 
Yönlerini bana öğret. 
5 Bana gerçeğinde yol göster ve bana öğret; 
Çünkü sen kurtuluşumun Tanrısı’sın; 
Bütün gün seni bekliyorum. 
6 Ya RAB, merhametlerini ve sevgini anımsa; 
Çünkü onlar ezeldendir. 
7 Gençliğimin günahlarını ve isyanlarımı anma 
Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an. 

Ya RAB, yollarını bana göster; 
Yönlerini bana öğret. 

8 RAB iyi ve doğrudur; 
Bunun için günahkârlara yolu öğretir. 
9 Alçakgönüllülere adalette yol gösterir; 
Ve kendi yolunu alçakgönüllülere öğretir.  
10 Antlaşmasını ve tanıklığını tutanlar için, 
RAB’bin bütün yolları sevgi ve gerçektir. 
11 Ya RAB, ismin uğruna, 
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Günahımı bağışla, çünkü büyüktür. 
12 RAB’den korkan adam kimdir? 
Seçeceği yolu ona öğretir. 
13 Canı iyilikte oturacak; 
Onun soyu da yeri miras alacaktır. 

Ya RAB, yollarını bana göster; 
Yönlerini bana öğret. 

14 RAB’bin sırrı kendisinden korkanlarındır; 
Ve antlaşmasını onlara bildirir. 
15 Gözlerim daima RAB’dedir; 
Çünkü ayaklarımı ağdan o çıkarır. 
16 Bana yüzünü çevir ve bana acı; 
Çünkü kimsesiz ve mazlumum ben. 
17 Yüreğimin darlıkları çoğaldı; 
Sıkıntılarımdan beni çıkar. 
18 Düşkünlüğüme ve ezginliğime bak da, 
Bütün günahlarımı bağışla. 
19 Düşmanlarıma bak, çünkü onlar çoktur; 
Ve şiddetli nefretle benden nefret ediyorlar. 

Ya RAB, yollarını bana göster; 
Yönlerini bana öğret. 

20 Canımı koru ve beni özgür kıl; 
Utanmayayım, çünkü sana sığınıyorum. 
21 Beni dürüstlük ve doğruluk korusun, 
Çünkü seni bekliyorum. 
22 Ey Tanrı,  
İsrail’i bütün sıkıntılarından kurtar. 

… Amin.
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ŞABAT – Sabah  

 
Ya Rab, dudaklarımı aç; 
Ve ağzım senin övgülerini bildirsin… 

 
1 Sana, ya RAB, canımı yükseltiyorum. 
2 Ey Tanrım, sana güvendim, utanmayayım; 
Düşmanlarım üzerime sevinçle coşmasın. 
3 Evet, bütün seni bekleyenler utanmayacaklar; 
Sebepsiz gaddarlık edenler utanacaklardır. 
4 Ya RAB, yollarını bana göster; 
Yönlerini bana öğret. 
5 Bana gerçeğinde yol göster ve bana öğret; 
Çünkü sen kurtuluşumun Tanrısı’sın; 
Bütün gün seni bekliyorum. 

6 Ya RAB, merhametlerini ve sevgini anımsa; 
Çünkü onlar ezeldendir. 

7 Gençliğimin günahlarını ve isyanlarımı anma 
Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an. 
8 RAB iyi ve doğrudur; 
Bunun için günahkârlara yolu öğretir. 
9 Alçakgönüllülere adalette yol gösterir; 
Ve kendi yolunu alçakgönüllülere öğretir.  
10 Antlaşmasını ve tanıklığını tutanlar için, 
RAB’bin bütün yolları sevgi ve gerçektir. 
11 Ya RAB, ismin uğruna, 
Günahımı bağışla, çünkü büyüktür. 

6 Ya RAB, merhametlerini ve sevgini anımsa; 



- 141 - 

Çünkü onlar ezeldendir. 
12 RAB’den korkan adam kimdir? 
Seçeceği yolu ona öğretir. 
13 Canı iyilikte oturacak; 
Onun soyu da yeri miras alacaktır. 
14 RAB’bin sırrı kendisinden korkanlarındır; 
Ve antlaşmasını onlara bildirir. 
15 Gözlerim daima RAB’dedir; 
Çünkü ayaklarımı ağdan o çıkarır. 
16 Bana yüzünü çevir ve bana acı; 
Çünkü kimsesiz ve mazlumum ben. 

6 Ya RAB, merhametlerini ve sevgini anımsa; 
Çünkü onlar ezeldendir. 

17 Yüreğimin darlıkları çoğaldı; 
Sıkıntılarımdan beni çıkar. 
18 Düşkünlüğüme ve ezginliğime bak da, 
Bütün günahlarımı bağışla. 
19 Düşmanlarıma bak, çünkü onlar çoktur; 
Ve şiddetli nefretle benden nefret ediyorlar. 
20 Canımı koru ve beni özgür kıl; 
Utanmayayım, çünkü sana sığınıyorum. 
21 Beni dürüstlük ve doğruluk korusun, 
Çünkü seni bekliyorum. 
22 Ey Tanrı,  
İsrail’i bütün sıkıntılarından kurtar. 

6 Ya RAB, merhametlerini ve sevgini anımsa; 
Çünkü onlar ezeldendir. 

… Amin.  
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Hafta İçin Günler – Sabah (1/3) 

 
1 Sana, ya RAB, canımı yükseltiyorum. 
2 Ey Tanrım, sana güvendim, utanmayayım; 
Düşmanlarım üzerime sevinçle coşmasın. 
3 Evet, bütün seni bekleyenler utanmayacaklar; 
Sebepsiz gaddarlık edenler utanacaklardır. 
4 Ya RAB, yollarını bana göster; 
Yönlerini bana öğret. 
5 Bana gerçeğinde yol göster ve bana öğret; 
Çünkü sen kurtuluşumun Tanrısı’sın; 
Bütün gün seni bekliyorum. 
6 Ya RAB, merhametlerini ve sevgini anımsa; 
Çünkü onlar ezeldendir. 
7 Gençliğimin günahlarını ve isyanlarımı anma 
Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an. 
8 RAB iyi ve doğrudur; 
Bunun için günahkârlara yolu öğretir. 
9 Alçakgönüllülere adalette yol gösterir; 
Ve kendi yolunu alçakgönüllülere öğretir.  
10 Antlaşmasını ve tanıklığını tutanlar için, 
RAB’bin bütün yolları sevgi ve gerçektir. 
11 Ya RAB, ismin uğruna, 
Günahımı bağışla, çünkü büyüktür. 
Ya RAB, merhametlerini ve sevgini anımsa; 
Çünkü onlar ezeldendir. 

[… kişisel dilekler ]   
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Hafta İçin Günler – Akşam (1/3) 

 

12 RAB’den korkan adam kimdir? 
Seçeceği yolu ona öğretir. 
13 Canı iyilikte oturacak; 
Onun soyu da yeri miras alacaktır. 
14 RAB’bin sırrı kendisinden korkanlarındır; 
Ve antlaşmasını onlara bildirir. 
15 Gözlerim daima RAB’dedir; 
Çünkü ayaklarımı ağdan o çıkarır. 
16 Bana yüzünü çevir ve bana acı; 
Çünkü kimsesiz ve mazlumum ben. 
17 Yüreğimin darlıkları çoğaldı; 
Sıkıntılarımdan beni çıkar. 

Ya RAB, yollarını bana göster; 
Yönlerini bana öğret. 

18 Düşkünlüğüme ve ezginliğime bak da, 
Bütün günahlarımı bağışla. 
19 Düşmanlarıma bak, çünkü onlar çoktur; 
Ve şiddetli nefretle benden nefret ediyorlar. 
20 Canımı koru ve beni özgür kıl; 
Utanmayayım, çünkü sana sığınıyorum. 
21 Beni dürüstlük ve doğruluk korusun, 
Çünkü seni bekliyorum. 
22 Ey Tanrı,  
İsrail’i bütün sıkıntılarından kurtar. 

Ya RAB, yollarını bana göster; 
Yönlerini bana öğret. 

[… kişisel dilekler ]   
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Hafta İçin Günler – Sabah (2/4) 

 
1 Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,  
2 Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni,  
Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın!  
3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez;  
Nedensiz hainlik edenler utanır.  
4 Ya RAB, yollarını bana öğret,  
Yönlerini bildir.  
5 Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;  
Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.  
Bütün gün umudum sende.  
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.  
8 RAB iyi ve doğrudur,  
Onun için günahkârlara yol gösterir.  
9 Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder,  
Kendi yolunu öğretir onlara.  
10 RAB’bin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır  
Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.  
11 Ya RAB, adın uğruna  
Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.  
Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;  
Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.  

[… kişisel dilekler ]   
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Hafta İçin Günler – Akşam (2/4) 

 
12 Kim RAB’den korkarsa,  
RAB ona seçeceği yolu gösterir.  
13 Gönenç içinde yaşayacak o insan,  
Soyu ülkeyi sahiplenecek.  
14 RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını,  
Onlara açıklar antlaşmasını.  
15 Gözlerim hep RAB’dedir,  
Çünkü ayaklarımı ağdan O çıkarır.  
16 Halime bak, lütfet bana;  
Çünkü garip ve mazlumum.  
17 Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor,  
Kurtar beni dertlerimden!  
Ya RAB, yollarını bana öğret,  
Yönlerini bildir.  
18 Üzüntüme, acılarıma bak,  
Bütün günahlarımı bağışla!  
19 Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar,  
Nasıl da benden nefret ediyorlar!  
20 Canımı koru, kurtar beni!  
Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!  
21 Dürüstlük, doğruluk korusun beni,  
Çünkü umudum sendedir.  
22 Ey Tanrı, kurtar İsrail’i  
Bütün sıkıntılarından!  
Ya RAB, yollarını bana öğret,  
Yönlerini bildir.  

[… kişisel dilekler ]   
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ŞABAT 

 

1 Sana, ya RAB, canımı yükseltiyorum. 
2 Ey Tanrım, sana güvendim, utanmayayım; 
Düşmanlarım üzerime sevinçle coşmasın. 
3 Evet, bütün seni bekleyenler utanmayacaklar; 
Sebepsiz gaddarlık edenler utanacaklardır. 

Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an… 
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Her Şeye Egemen RAB, 
Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.  
yüceliğin bütün dünyayı doldurur,  
yasamızı koyan Sensin, bize merhamet eyle. 

Her Şeye Egemen RAB, 
Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.  
yüceliğin bütün dünyayı doldurur,  
yargıcımız Sensin, bize merhamet eyle. 

Her Şeye Egemen RAB, 
Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.  
yüceliğin bütün dünyayı doldurur,  
kralımız Sensin, bize merhamet eyle. 

Canımı koru, kurtar beni!  
Hayal kırıklığına uğratma,  
çünkü sana sığınıyorum!  
Dürüstlük, doğruluk korusun beni,  
Umudum sendedir.  
Ey Tanrım, kurtar İsrail'i  
Bütün sıkıntılarından… 

Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,  
Ey Tanrım, sana güveniyorum, utanmayayım,  
Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın.  
Halleluya! Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düş-
mez;  
Nedensiz hainlik edenler utanır…  

[kişisel dilekler…] 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan Tanrımız, 
Sevgine göre anımsa beni,  
Çünkü sen iyisin, ya RAB. Amin.  
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pazartesi 

 

4 Ya RAB, yollarını bana göster; 
Yönlerini bana öğret. 
5 Bana gerçeğinde yol göster ve bana öğret; 
Çünkü sen kurtuluşumun Tanrısı’sın; 
Bütün gün seni bekliyorum. 
6 Ya RAB, merhametlerini ve sevgini anımsa; 
Çünkü onlar ezeldendir. 
7 Gençliğimin günahlarını ve isyanlarımı anma… 

Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an… 
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Var olmuş, var olan ve gelecek olan, 
Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, 
Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın… 

Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,  
Ey Tanrım, sana güveniyorum, utanmayayım, 
Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın…  

 
Ya RAB, yollarını bana öğret, yönlerini bildir.  
Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;  
Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.  
Bütün gün umudum sende.  
Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;  
Halleluya! Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.  
Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama…  

[kişisel dilekler…] 

Ya Rab, dinle ve bağışla, 
ya Rab, işit ve davran;  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan Tanrımız, 
Sevgine göre anımsa beni,  
Çünkü sen iyisin, ya RAB. Amin.  
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salı 

 

8 RAB iyi ve doğrudur; 
Bunun için günahkârlara yolu öğretir. 
9 Alçakgönüllülere adalette yol gösterir; 
Ve kendi yolunu alçakgönüllülere öğretir.  
10 Antlaşmasını ve tanıklığını tutanlar için, 
RAB’bin bütün yolları sevgi ve gerçektir. 

Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an… 
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Var olmuş, var olan ve gelecek olan, 
Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, 
Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın… 

Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez;  
Nedensiz hainlik edenler utanır…  

 
RAB iyidir ve doğrudur.  
Günahkârlara yol gösterir,  
Halleluya! Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük 
eder,  
Kendi yolunu öğretir.  
RAB'bin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır 
Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için…  

[kişisel dilekler…] 

Ya Rab, dinle ve bağışla, 
ya Rab, işit ve davran;  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan Tanrımız, 
Sevgine göre anımsa beni,  
Çünkü sen iyisin, ya RAB. Amin.  
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çarşamba 

 

11 Ya RAB, ismin uğruna, 
Günahımı bağışla, çünkü büyüktür. 
12 RAB’den korkan adam kimdir? 
Seçeceği yolu ona öğretir. 
13 Canı iyilikte oturacak; 
Onun soyu da yeri miras alacaktır. 

Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an… 



- 153 - 

 
Var olmuş, var olan ve gelecek olan, 
Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, 
Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın… 

Günahkârlara yol gösterir,  
Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük edersin…  

 
Ya RAB, adın uğruna  
Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.  
Kim RAB'den korkarsa,  
Halleluya! RAB ona seçeceği yolu gösterir.  
Bereket ve bolluk içinde yaşayacak o insan,  
Soyu ülkeyi sahiplenecek…  

[kişisel dilekler…] 

Ya Rab, dinle ve bağışla, 
ya Rab, işit ve davran;  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan Tanrımız, 
Sevgine göre anımsa beni,  
Çünkü sen iyisin, ya RAB. Amin.  
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perşembe 

 

14 RAB’bin sırrı kendisinden korkanlarındır; 
Ve antlaşmasını onlara bildirir. 
15 Gözlerim daima RAB’dedir; 
Çünkü ayaklarımı ağdan o çıkarır. 
16 Bana yüzünü çevir ve bana acı; 
Çünkü kimsesiz ve mazlumum ben. 

Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an… 
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Var olmuş, var olan ve gelecek olan, 
Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, 
Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın… 

bütün yolların sevgi ve sadakate dayanır 
buyruklarına uyanlar için…  

 
RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını,  
Onlara açıklar antlaşmasını.  
Gözlerim hep RAB'dedir,  
Halleluya! Ayaklarımı ağdan O çıkarır.  
Halime bak, lütfet bana;  
Çünkü garip ve mazlumum…  

[kişisel dilekler…] 

Ya Rab, dinle ve bağışla, 
ya Rab, işit ve davran;  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan Tanrımız, 
Sevgine göre anımsa beni,  
Çünkü sen iyisin, ya RAB. Amin…  



- 156 - 

 
cuma 

 

17 Yüreğimin darlıkları çoğaldı; 
Sıkıntılarımdan beni çıkar. 
18 Düşkünlüğüme ve ezginliğime bak da, 
Bütün günahlarımı bağışla. 
19 Düşmanlarıma bak, çünkü onlar çoktur; 
Ve şiddetli nefretle benden nefret ediyorlar. 

Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an. 



- 157 - 

 
Kutsal, kutsal, kutsaldır, 
Her Şeye Egemen RAB,  
Yüceliği bütün dünyayı doldurur… 

Ya RAB, adın uğruna suçumu bağışla,  
seçeceğim yolu göster; 
halkın antlaşmana sarılsın 
bereketlerini çöz göklerden 
soylarına iyilik ve bolluk bağışla.  

 
Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor,  
Kurtar beni dertlerimden!  
Üzüntüme, acılarıma bak,  
Bütün günahlarımı bağışla!  
Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar,  
Nasıl da benden nefret ediyorlar… 

[kişisel dilekler…] 

Ya Rab, dinle ve bağışla, 
ya Rab, işit ve davran;  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan Tanrımız, 
Sevgine göre anımsa beni,  
Halleluya! Sen iyisin, ya RAB. Amin.  



- 158 - 

 
cumartesi 

 

20 Canımı koru ve beni özgür kıl; 
Utanmayayım, çünkü sana sığınıyorum. 
21 Beni dürüstlük ve doğruluk korusun, 
Çünkü seni bekliyorum. 
22 Ey Tanrı,  
İsrail’i bütün sıkıntılarından kurtar. 

Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an… 



- 159 - 

Her Şeye Egemen RAB, 
Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.  
yüceliğin bütün dünyayı doldurur,  
yasamızı koyan Sensin, 
bize merhamet eyle. 

Her Şeye Egemen RAB, 
Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.  
yüceliğin bütün dünyayı doldurur,  
yargıcımız Sensin, 
bize merhamet eyle. 

Her Şeye Egemen RAB, 
Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.  
yüceliğin bütün dünyayı doldurur,  
kralımız Sensin,  
bize merhamet eyle. 

Yüreğimdeki sıkıntılardan beni kurtar, 
Üzüntüme, acılarıma bak,  
günahlarımı bağışla…  

 
Canımı koru, kurtar beni!  
Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!  
Dürüstlük, doğruluk korusun beni,  
Halleluya! Umudum sendedir.  
Ey Tanrı, kurtar İsrail'i  
Bütün sıkıntılarından… 

[kişisel dilekler…] 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan Tanrımız, 
Sevgine göre anımsa beni,  
Çünkü sen iyisin, ya RAB. Amin.  
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i Çıkış 33 ayetleri üzerine yazılmıştır.  
ii Mezmur 7:9 ayetlerinden alınmıştır. 
iii İşaya 6:5-8 ayetleri üzerine yazılmıştır. 
iv Romalılar 8:31-39, Mezmur 118:6-7 ayetleri üzerine yazılmış-
tır. 
v Mezmur 1 ayetleri üzerine yazılmıştır. 
vi Mezmur 19:12-14 ayetleri üzerine yazılmıştır.  
vii Efesliler 6:12 
viii Mezmur 139:23-24 üzerine yazılmıştır. 
ix Daniel 9:4-18 üzerine yazılmıştır. 
x Mezmur 6 üzerine yazılmıştır. 
xi Mezmur 32 üzerine yazılmıştır. 
xii Mezmur 38 üzerine yazılmıştır. 
xiii Mezmur 102 üzerine yazılmıştır. 
xiv Mezmur 57:1; 69:17 üzerine yazılmıştır. 
xv Mezmur 130 üzerine yazılmıştır. 


