
 
Alçalış Dönemi 4. Hafta; Şabat Ayini Şerif-i: 
 
1.Okuma:  
Sayılar 21:4-9, Mezmur 107:1-3, 17-22 

 
*** Tövbe Duası:  
Yüce olan Tanrımız, 
Şefkatinin çokluğuna göre bana merhamet eyle,  
hatalarımı bağışla,  
adaletsizliklerimi yıka  
ve günahlarımı temizle; 
Suçlarımı ve isyanlarımı bilirim,  

günahım sürekli karşımda 

Senin gözünde kötü olanı yaptım,  

öyle ki, konuşurken haklı,  

yargılarken zaferli olasın,  

günah içinde doğdum ben, 

anam bana günah içinde gebe kaldı. 

SEN gerçeği sevdin  
ve bilgeliğindeki gizli saklı hazineleri bilmemizi sağladın.  
beni arıt, beni yıka, sil suçlarımı,  

kararlı bir ruh var et içimde,  

dilim SENİN kurtarışını ilahilerle övsün, 

ağzımı aç sana övüler duyursun,  

SENİN kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir Ruhtur,  

Tanrım, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin.  

 

ya Rab Merhamet eyle (x3) 
 
2.Okuma:  
Efesliler 2:1-10, Mezmur 119:153-160;  
 
*** Günün Duası:  
ey atalarımızın Tanrısı RAB,  
göklerde taht kuran Tanrı Sensin. 
ulusların bütün krallıklarını yöneten Sensin,  
güç ve kudret Senin elindedir. 
kimse Sana karşı duramaz. 
İbrahim soyun merhamet eden Sensin. 
sıkıntıya düşüp adını çağırdıklarında  
Sen onları kurtardın. Sana Övgüler Olsun. 

Her şeye Kadir Tanrımız,  



huzurunda sıkıntılardan kurtuluş arayan halkını bereketle; 

Rabbimiz İsa Mesih adıyla 

kurtarışının esenliğini üzerimize gönder.  

 
ya Rab Merhamet eyle (x3) 

 
ey Tanrımız,  
bize saldıran bu büyük orduya karşı koyacak gücümüz yok; 
ne yapacağımızı bilemiyoruz.  
gözümüz sende,  
düşmanlara Sen hükmet,  
bizleri kötü olandan kurtar. Sen Kutsalsın.  

dünyaya, benliğe ve şeytana karşı  
zafer Sendedir; ya RAB, 

kurtarışınla bizleri bereketle, 

esenliğini üzerimize gönder.  

 
ya Rab Merhamet eyle (x3) 

 
3.Okuma:  
Yuhanna 3:14-21, Mezmur 18:27-38 

 
*** Günün Duası:  
Her şeye kadir Tanrımız, 
her şeyi Sen yarattın,  

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

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

Bize merhamet eyle…  
… amin.  
 
 
Rabbin Duası… 
 
 
VAAZ / Kelam Çalışması 
 
 



GENEL DUALAR… 
 
 
ONDALIK-SUNU-SADAKA 

 
Pastorel Şükran… 

 
İman Açıklaması  
 
 
***Kapanış Bereketlemesi 

 “Her şeye Kadir olan Tanrımız övgü ve tövbenizi duysun  
ve sizleri bereketlesin.  
 
Her şeye Kadir olan Tanrımız kendiniz ve başkaları için  
olan dilek ve yakarışlarınızı duysun  
ve sizleri bereketlesin.  
 
Her şeye Kadir olan Tanrımız ondalık ve sunularınız  
aracılığı ile başkalarına bereket olsun,  
sizleri sözlerinizle ve işlerinizle doğru tanıklıkta kullansın  
ve sizleri bereketlesin.  
 
Her şeye Kadir olan Tanrımız iman atamız İbrahim, İshak  
ve Yakup’a verdiği zenginliklerle hizmetinizi, evinizi, kazancınızı 
bereketlesin.  
 
Her şeye Kadir olan Tanrımız sıkıntılarınıza esenlik, hastalıklarınıza 
şifa, işlerinize kolaylık versin; evlerinizi sevinçli kılsın.  
 
Tanrı kilisesini takdis etsin ve her kötülükten korusun.  
BABA, OĞUL VE KUTSAL RUH adıyla. Amin.”  
 


