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.
atalarımızın Tanrısı Rab, yakarışlarımızı duy, Kralımız
Sensin, duamız Sana erişsin, kulunla yarıya girme
Senin önünde kimse aklanamaz, günah işledik, Kutsal
Sözlerini unuttuk, emirlerini önemsemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle… ON EMİR (I-IV
okunur…).
Yaratan ve Kurtaran Tanrımız, yalnız sana karşı
günah işledik, senin gözünde kötü olanı yaptık,
günahımız başkalarına sıkıntı getirdi ve başkalarının
günah işlemesine neden olduk, kötülük yaptık ve
başkalarının yüreklerinin katılaşmasına neden olduk,
Seni bütün kalbimizle sevemedik, Sen Kutsalsın, bize
merhamet eyle… ON EMİR (V-X okunur…).
atalarımızın Tanrısı Rab, samimi tövbe ile sana
geliyoruz, yakarışlarımızı duy, Kutsal Antlaşmanı
hatırla, merhametinle tövbemizi kabul et, kutsal
emirlerine karşı geldik, kutsal yasaklarını dinlemedik,
doğru yoldan saptık ve kötülük yaptık, günahlarla,
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isyanlarla Senden uzaklaştık, Sen adil davrandın,
bizse kötülük yaptık, insanı kendimiz gibi sevemedik,
Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle…
i

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,
samimi tövbe ile Sana geliyorum,
kutsal evrensel ve elçisel imanda beni yenile;
evrenin kralı olan Babamız,
sevgin sonsuzdur, merhametin sınırsız;
bizlere Kutsal Sözlerini verdin,
Seni tanımamızı ve anlamamızı istedin;
Sana sonsuz şükürler olsun,
sonsuzluğun Tanrısı RAB,
övgü ve yücelik Senindir,
Sen dün, bugün ve yarın aynısın;
Kutsal Sözün ile halkını daima yönlendirdin,
Kutsal Sözün ve Kutsal Ruh’un ile halkına öncülük
edersin.
Kelam’ın ile aklımı ve yüreğimi karmaşıklıktan arıt,
esas ihtiyacım olan düzeni ve yönü bana göster;
lütfunla beni kendi isteğine göre yönlendir,
yüreğimi Sana çevirmek için benim gücüm yok,
Sen beni yönlendir
ve Mesih’te umudumu yenile.
ya RAB, hiddetinle azarlama beni
çünkü günahtan zayıfım,
gazabınla beni yola getirme.
lütfet bana, ya RAB,
çünkü günahtan solgunum;
bana şifa ver, ya RAB,
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suçlarım yüzünden kemiklerim sızlıyor,
ya RAB canımda çok acı çekiyorum.
dön, ya RAB, canımı özgür kıl,
yardım et sevginden dolayı.
ölüler arasında kimse seni anmaz,
kim şükür sunar sana ölüler diyarından?
Hatalarım yüzünden inleye inleye bittim,
döşeğim su içinde bütün gece ağlamaktan,
yatağım sırılsıklam gözyaşlarımdan.
kederden gözlerimin feri sönüyor,
zayıflıyor gözlerim düşmanlarım yüzünden.
benliğim güçsüz,
şeytan ve dünya beni eziyor.
lütuf ya RAB,
kötülük yapanlar doğru kullardan uzak olsun.
ağlayışımın sesini işiten RAB,
Sen kutsalsın;
yalvarışımı duy, duamı kabul et,
öyle ki, kilisenin düşmanları utanca bürünsün.
atalarımızın Tanrısı Rab, merhametli ve sabırlısın,
lütuf dolu Babamız, bağışlayıcısın, kutsal adaletin
Tanrısı, merhametini Mesih’te açıkladın, O’nun
çarmıh acılarında biz şifa bulduk.
Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu’na iman
edenleri bağışlayan Tanrımız, Kutsal Ruh’un ile
bizlerin kirliliğini yıka. Yerde ve gökte adı kudretli
olan Tanrımız, ışığım Sensin beni aydınlat, adı kutsal
olan Babamız, adaletin korkunçtur, merhametin
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sınırsız, kutsal korkunu yüreklerimize bekçi koy ki,
Kutsal Ruh’u kederlendirmek bizlerden uzak olsun.
Her şeye gücü yeten Tanrımız, kayıp koyun gibi
yollarından saptık, benliğimizin tutkularını
izledik. Yapmamız gerekenleri yapmadık,
yapmamamız gerekenleri yaptık, göklerin ve
senin huzurunda günah işledik, ama sen
merhametlisin, sana yakaran kullarına yakınsın,
Mesih aracılığı ile günahlarını itiraf edenleri
kabul edersin; Kutsal Ruh’un gücüyle tövbe
edenleri
bağışlarsın.
Pişman
olanları
düşmüşlükten kaldırırsın.
Kutsal olan Tanrımız, Senin kutsal adına yaraşır bir
şekilde yürümek için bize merhamet eyle; Kutsal olan
Tanrımız, Seni hoşnut eden ruhani hayatın yolunu
izlememiz için kutsal yasanı yüreklerimize yaz. Kutsal
olan Tanrımız, günahkarları sana döndürmek için
adımlarımı pekiştir, ve kutsal hizmetinde beni kullan.
Sen kutsalsın bize merhamet eyle… amin.
i

Mezmur 6 üzerine yazılmıştır.
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