YAS EVİNDE Okunur-1
Tek Olan,
kendisini Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta açıklayan Tanrı’nın Adıyla.
Amin.
DUA:
Göklerdeki Babamız,
dünyayı terk etmeden önce bize bilgelik ver, bizleri bereketle.
İşlediğimiz günahlardan dolayı bizleri pişmanlık ve tövbeye yönelt.
Mesih’teki sonsuz yaşam yolunda bizlere güç ve cesaret ver.
Yaratıcı Baba’ya,
Kurtarıcı Oğul’a,
Kutsayan Kutsal Ruh’a
övgüler, hamtlar olsun.
Amin.
Mezmur 49
1 Ey bütün halklar, bunu dinleyin;
Kulak verin, ey dünyanın bütün sakinleri,
2 Halk çocukları da, bey çocukları da,
Zengin ve fakir birlikte kulak verin.
3 Ağzım bilgelik söyleyecek
Ve anlayış olacak yüreğimin derin düşünceleri.
4 Kulak vereceğim özdeyişlere,
Lirin müziği ile yorumlayacağım bilmecemi.
5 Niçin korkayım kötü günlerde,
Niyeti bozuk düşmanlarım çevremi sarınca?
6 Onlar varlıklarına güvenir,
Ve servetlerinin çokluğu ile böbürlenirler;
7 Onların hiçbiri kardeşini fidye ile kurtaramaz,
Tanrı'ya kefaretini veremez.
8 Çünkü onların nefesinin fidyesi büyüktür,
Ve ödemesinin başarılmasına zaman yetmez,
9 Böyle olmasa, sonsuza dek yaşardı insan,
Çürümeyi görmezsizin.
10 Görecektir, bilge adamlar ölür;
Aptallar ve budalalar mahvolur
Ve varlıklarını başkalarına bırakırlar.

11 İçlerindeki düşünce,
evlerinin sonsuza dek kalacağıdır
Kuşaklar boyunca konutlarının duracağıdır,
Topraklarına kendi adlarını verdiklerinden.
12 Fakat adam onuru kalıcı değildir,
O ölüp giden hayvanlar gibidir.
13 Onların bu yolu, onların ahmaklığıdır,
Sonraki adamlar da onların sözünü onaylasalar bile.
14 Bir sürü gibi ölüler diyarı için belirlenmişlerdir,
Ölüm güdecek onları,
Ve doğrular onlara egemen olacak tan ağarınca,
Onlara konut olmasın diye;
Ölüler diyarının tüketmesi içindir güzellikleri.
15 Fakat Tanrı benim canımı ölüler diyarının gücünden kurtaracak
Ve beni yanına kabul edecek.
16 Korkma biri zenginleştiğinde,
Evinin görkemi arttığında.
17 Çünkü öldüğünde hiçbir şeyi götüremeyecek,
Görkemi onunla mezar derinliklerine gitmez.
18 Yaşarken canını bereketlenmiş saysa bile,
Ve adamlar seni övse, sen kendin için iyiyi yaptığında;
19 Atalarının nesline katılacaktır o,
Onlar asla ışık yüzü görmeyecekler.
20 Onuru olan ve anlayışsız insan
Ölüp giden hayvanlar gibidir.
İman Açıklaması…
Ölüm Övgüsü
-Rab,
Saklanacak yerim yoktur varlığından,
son nefesimi verdiğim zaman
Sana geri döneceğimi bilirim.
-Rab,
Sığınacak tek yerim Sensin,
güvenli bir yer yok ki başka,
Diriliş ve Yaşam Sensin, bilirim.
- Ey ölüm, ne dikenin ne zaferin var senin

esenlik içinde karşılamaya hazırım seni
ölüm benim için bir kazançtır, bilirim.
- Beni cennetine layık gördü Mesih'im.
Azizlerle, meleklerle birlikte,
bir şölende yerim vardır bilirim.
- Rab,
Ot kurur, çiçek solar, kutsal Sözün hep durur,
unutulur sıkıntılar, biter her bir dert,
gözyaşları teselliyi Sende bulur, bilirim.
Eyüp 19:25-27
25 Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını,
Sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum.
26 Derim yok olduktan sonra,
Yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim.
27 O'nu kendim göreceğim,
Kendi gözlerimle, başkası değil.
Merhametli Babamız,
hayatın Rabbi Sensin. İnsanı kendi benzeyişinde yarattın ve onu gerçeğin ışığı ile aydınlattın.
Sana şükürler olsun, Sen kutsalsın…
__’ın bizlerle birlikte yaşadığı zaman için adını yüceltiriz. Artık yanına aldığın bu kulun için ve
Mesih’e iman eden her can için olan değerli vaatlerine şükürler olsun. Rab İsa Mesih ikinci defa
gelince çürümezliği giyinecek ve Ruhu daima Senin ellerinde dinlenecektir.
Göklerdeki Babamız,
Seni yüz yüze göreceğimiz ve bugün yanına aldığın kulun __ ile karşılaşacağımız güne dek
Kutsal adın övülsün ve yüceltilsin. Egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. Amin.
Mezmur 16:5-11
5 Benim payıma,
Benim kâseme düşen sensin, ya RAB;
Yaşamım senin ellerinde.
6 Payıma ne güzel yerler düştü,
Ne harika bir mirasım var!
7 Övgüler sunarım bana öğüt veren RAB'be,
Geceleri bile vicdanım uyarır beni.
8 Gözümü RAB'den ayırmam,
Hiç sarsılmam, O sağımda durduğu için.
9 Bu yüzden içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor,
Bedenim güven içinde.
10 Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin,
Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin.
11 Hep yaşam yolunu gösterirsin bana.
Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.
Rabbin Duası

