Sıkıntılarda/Zorluklarda Dua-3
[Ruhsal ve Fiziksel Baskı Zamanlarında]

1/

23:4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,
Kötülükten korkmam,
sen benimlesin...
6 Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni,
Hep RAB'bin evinde oturacağım.
Gücü her şeye yeten Tanrımız,
sonsuz merhametin için sana övgüler olsun,
sayısız iyiliklerin için sana şükürler olsun.
sana sadık olmadığımız zamanlarda sen sadıksın,
aklımızı ve yüreğimizi Kutsal Ruh'ta mesh et,
esenlik ve sevincin Tanrısı sensin,
ruhsal ve fiziksel şifa için sana dua ederiz
[...]
Baba, Oğul, Kutsal Ruh'ta tek olan Tanrımız,
sen kutsal, kutsal, kutsalsın. Amin.

2/
Mika 7:7 Ama ben umutla RAB'be bakıyor,
Kurtarıcım olan Tanrı'yı bekliyorum.
Duyacak beni Tanrım.
8 Halime sevinme, ey düşmanım!
Düşsem de kalkarım.
Karanlıkta kalsam bile RAB bana ışık olur.
Rabbim ve Tanrım,
Bu ölümlü hac yolculuğum boyunca
Düşmeden yürüyebileyim diye bana yardım et.
Günahın ayartısından
ve kötülüğün telkinlerinden korunayım diye
bana yardım et Rabbim.
Canımın kötülükle savaşmaya gücü yetmez,
Yüreğimi lütfunla güçlendir Rabbim.
Aklımın ve yüreğimin zayıflığında
Yolumu sen belirle, yönümü sen göster,
Zayıflığımızı güçlendir,
Sıkıntımı ferahlat,
Kaygı ve korkuların yükünü üzerimden kaldır
Bana yardım et Rabbim…

[…Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. amin.]

3/

92:10 Beni yaban öküzü kadar güçlü kıldın,
Taze zeytinyağını başıma döktün.
11 Gözlerim düşmanlarımın bozgununu gördü,
Kulaklarım bana saldıran kötülerin sonunu duydu.
Gücü Her Şeye Yeten Tanrımız,
Yaşamlarımızı düşmanların baskısından sana sığınırız.
Her kötü düşünceyi Mesih’in kutsal çarmıhıyla bağla,
Esenliğinle bizde egemenlik sür,
Sen kutsalsın…
Ellerimizin işlerini bereketle,
Günlerimiz boyunca evlerimize ve işlerimize kutsal yardımını gönder.
[…Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. amin.]

4/

3:6 Korkum yok
Çevremi saran binlerce düşmandan.
Göksel olan Babamız,
Lütuf et ki, sıkıntılı kalbim sende rahatlık bulsun.
Kutsal meleklerinde ilersin ve yolumu açsın,
Karanlık ve karmaşıklıklarla dolu yollarda
Meleklerin ordusu etrafımda ordugah kursun,
Beni koru ve benim iççin sen savaş ya Rab Tanrım,
Sen kutsalsın…
Senin hoşnut olduğun yolda yürüyemem için
Beni yönlendir.
Her durumda sana güvenerek, düşmeden ilerleyebileyim diye beni bereketle.
Yaratan ve kurtaran Tanrı sensin…
[…Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. amin.]

5/
38:15 Umudum sende, ya RAB,
Sen yanıtlayacaksın beni Tanrım.
16 Çünkü dua ediyorum:
"Halime sevinmesinler,
Ayağım kayınca böbürlenmesinler!"
17 Düşmek üzereyim, Acım hep içimde.
18 Suçumu itiraf ediyorum,
Günahım yüzünden kaygılanıyorum.
Umudum sende, ya RAB,

Sen yanıtlayacaksın beni Tanrım.
Merhametli Tanrımız,
çevremizi saran iyiliklerin için seni överiz;
sahip olduğumuz imkanlar için sana şükrederiz;
bizlere yaşam nefes bağışladın, Sen kutsalsın...
ailemiz, arkadaşlarımız ve soframızdaki ekmek için
sana şükürler olsun, Sen kutsalsın...
Mesih’teki korunma, kurtuluş ve kutsanma için
sana övgüler olsun, Sen kutsalsın...
Bütün dünyanın yaraları
ve insanlık ailesinin ihtiyaçları için sana dua ederim…
Umudum sende, ya RAB,
Sen yanıtlayacaksın beni Tanrım.
Elin üzerimde olsun, beni kötülükten korusun…
[…Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. amin.]

6/
Kutsalsın olan Rabbimiz, övgü ve yücelik senindir,
Senin sevginden güç bulurum insanlığı sevmeye.
Güçlü olan Rabbimiz, övgü ve yücelik senindir,
Senin sevgin yumuşatır taştan kalpleri.
Bilge olan Tanrımız, övgü ve yücelik senindir,
güçlenerek çoğalır sevgimiz Mesih’inde.
Adil olan Rabbimiz, övgü ve yücelik senindir,
imanımız meyve verir Kutsal Ruh’unla.
Merhametli Rabbimiz, övgü ve yücelik senindir,
halkını gözbebeği gibi korursun, gözetirsin.
Bağışlayan Rab Tanrımız, övgü ve yücelik senindir,
sonsuz bir sevgi ile bizleri Mesih’te sevdin.
Sadık olan Rabbimiz, övgü ve yücelik senindir,
kilisendir iyileştiren, bereketleyen, merhametli sağ elin.
Kral olan Rabbimiz, övgü ve yücelik senindir,
kilisendir uluslara yürüdüğün ayağın.
Güçlü olan Rabbimiz, övgü ve yücelik senindir,
ot kurur, çiçek solar ama Sözün her zaman kalır.

Göksel olan Babamız, övgü ve yücelik senindir,
yaşam Seninle başlar ve Sana geri döner.
Işık olan Rabbimiz, övgü ve yücelik senindir,
Kutsal Sözündür karanlığı aydınlattığın çıra.
Yol ve yaşam olan Rabbimiz, övgü ve yücelik senindir,
Uğruna çarmıha gittiğin kilisende çoğalır sevincimiz.
Yaşam ve gerçek olan Rabbimiz, övgü ve yücelik senindir,
ölüm Sende diriliş bulur, canlar Sende dinlenir.
Diri olan Rabbimiz, övgü ve yücelik senindir
ihtiyaçlar Sende tatmin bulur, yaşam ve esenlik Sendedir.
Şifa veren Rabbimiz, övgü ve yücelik senindir
yaramızı Sen sararsın, kırık kalpler Sende merhamet bulur.
Tek yol olan Rabbimiz, övgü ve yücelik senindir
Ruhunla çağırırsın, tutsaklar Sende özgürlük bulur.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun;
Başlangıçta olduğu gibi, şimdi, daima ve sonsuza kadar. Amin.

7/
(Mezmur 19:7-14, Daniel 9:19 üzerine)
Kutsal, Kutsal, Kutsaldır
yasası yetkin olan RAB,
O’na övgüler olsun, canımı tazeler.
Kutsal, Kutsal, Kutsaldır
buyrukları güvenilir olan RAB,
O’na övgüler olsun, bana bilgelik verir,
Kutsal, Kutsal, Kutsaldır
kuralları doğru olan RAB,
O’na övgüler olsun, yüreğimi sevindirir.
Kutsal, Kutsal, Kutsaldır
Emirleri pak olan RAB,
O’na övgüler olsun, gözlerimi aydınlatır,

Kutsal, Kutsal, Kutsaldır
ilkeleri gerçek olan RAB,
O’na övgüler olsun, benim sadık Rabbim'dir.
Kutsal, Kutsal, Kutsaldır
Sözleri tatlı olan RAB,
O’na övgüler olsun, Sözü güçlüdür.
Kutsal, Kutsal, Kutsaldır
Bana sığınak Olan RAB,
O’na övgüler olsun, kralım ve kalkanımdır.
Kutsal, Kutsal, Kutsaldır
Öğretisi adil olan RAB,
Uyarırlar kulunu,
Onlara uyanların ödülü büyüktür.
Kim yanlışlarını görebilir?
Bağışla göremediğim kusurlarımı,
Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,
İzin verme bana egemen olmalarına!
O zaman büyük isyandan uzak,
Kusursuz olurum.
Ağzımdan çıkan sözler,
Yüreğimdeki düşünceler,
Kabul görsün senin önünde,
Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim!
… ya Rab, dinle!
ya Rab, bağışla!
ya Rab, işit ve davran!
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun;
Başlangıçta olduğu gibi, şimdi, daima ve sonsuza kadar. Amin.

8/
Rab, lütfunu yeniden göster
Sevgin sonsuzdur, sözlerin gerçek.
Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;
Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.
Rab, kutsal öfkenden korkarım,
Bana lütfunu göster, merhametini hatırla.
Ey Yüceler Yücesi, gücünü göster,
İyiliklerin boldur, sen ulusun,
Harikalar yaratan Tanrı sensin,
Sen kutsalsın…

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun;
Başlangıçta olduğu gibi, şimdi, daima ve sonsuza kadar. Amin.

9/
(Mezmur 91 üzerine)
Yüce Olan’ın çadırına sığınırım
Bütün kalbimle sevilmeye layıktır.
Sığınacak yer hisarımdır
Bütün canımla sevilmeye layıktır.
Avcının tuzağından beni o kurtarır
Bütün aklımla sevilmeye layıktır.
Ölümden beni o azat eder
Bütün gücümle sevilmeye layıktır.
Kanatları altında saklar beni
Bütün kalbimle tapılmaya layıktır.
Sadakati bana kalkan ve siper olur
Bütün canımla tapılmaya layıktır.
Saldırıdan, hastalıktan O beni korur
Bütün aklımla tapılmaya layıktır.
Bana kurtarışını gösterdi
Bütün gücümle tapılmaya layıktır.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun;
Başıma kötülük gelmeyecek,
Çadırıma felaket yaklaşmayacak. Amin.

10/
(Tekvin 28:15, Hezekiel 34.16, Yuhanna 14:18 üzerine)
Yaratıcı Babamız,
ayağımı bastığım her yerde benim birlikte ol; kutsal korumanı bana bağışla.
Mesih Kurtarıcımız,
kaybolanı arayan Sensin, şifanı bana bağışla, kutsal gücünle beni güçlendir.
Rab olan, Tesellici, Kutsal Ruh,
her karmaşıklıktan, dağılmışlıktan, teşviksizlikten beni ve halkını koru.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.

