Sıkıntılarda/Zorluklarda Dua-3
[Ruhsal ve Fiziksel Baskı Zamanlarında]
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(Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.)
İşaya 40:31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur,
Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.
Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar.
Göklerdeki Babamız,
Mesih’te sergilediğin üstün güçle yürümeyi bana bağışla,
iman eden bizler için etkin olan bereketlerinle
yaşamlarımızı iyilik ve esenlik için yönlendir.
iç varlığımızda şifa ve teselliyi yenile,
şeytanın, benliğin, dünyanın baskısından özgür bir şekilde yürüyelim diye,
imanı güçlendir, sevgiyi çoğalt, umudu güçlendir
[… Sen Kutsalsın… Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. amin.]
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(Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.)
II.Korintliler 12:10 Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri
ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zamangüçsüzsem, o zaman güçlüyüm.
Lütuf dolu Rabbimiz,
bizlerin güçsüzlüğünü yüce gücünle tamamla,
bizlerin zayıflıklarını kendi krallığın için yönet ve yönlendir…
[… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. amin.]
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(Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.)
138:2 Kutsal tapınağına doğru eğilir,
Adına şükrederim,
Sevgin, sadakatin için.
Çünkü adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun.
3 Seslendiğim gün bana yanıt verdin,
İçime güç koydun, beni yüreklendirdin.
Her şeye kadir Tanrımız,
kötülükler, haksızlıklar karşısında bizlere bilgelik ver; karanlıklarda bizleri
cesaretlendir, Senin kutsal korkun yüreklerimizde olsun ki, bu dünyada yılmaksızın
ayakta durabilelim… Atalarımızın Tanrısı RAB, bizi zafere kavuşturmak üzere bizimle
birlikte düşmanlara karşı Sen savaş…
[… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. amin.]
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(Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.)
I.Petrus 5:10 Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve
bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre
acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek,
güçlendirip temellendirecektir.
Yorgunların gücü olan RAB,
bilgisi kavranılamaz Tanrı Sensin. bana güçlü ve yürekli olmayı bağışla,
Kutsal vaatlerinin sarsılmazlığında gittiğim her yerde benimle birlikte yürü;
ve kutsal sözlerini aklıma ve yüreğime işle; sözüne göre yürümek zevkim olsun,
korkmadan ve yılmadan Senin bağışladığın güç ile devam edebilmem için beni
bereketle; yüce olan RAB, benimle birlikte ol, benim için Sen savaş…
[… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. amin.]
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(Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.)
Mezmur 22:19 Ama sen, ya RAB, uzak durma;
Ey gücüm benim, yardımıma koş!
20 Canımı kılıçtan,
Biricik hayatımı köpeğin pençesinden kurtar!
21 Kurtar beni aslanın ağzından,
Yaban öküzlerinin boynuzundan.
Yanıt ver bana!
22 Adını kardeşlerime duyurayım,
Topluluğun ortasında sana övgüler sunayım:
Her şeye Kadir Olan Tanrımız,
beni her iyi işte güçlendir ve daima sözüne göre yapmakta beni pekiştir.
hakkımızı sen savun, bizleri sen koru; ya RAB, kötü olandan bizleri sen kurtar,
Kutsal Antlaşmasına sadık Tanrı Sensin…
[… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. amin.]
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(Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.)
Filipililer 4:13 Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.
Göklerdeki Babamız,
Mesih’teki solmaz, çürümez, lekesiz mirasın sevinci ile
her zaman sabırla dayanabilmek için bana gücünü gönder.
Dünyaya, benliğe ve şeytana karşı Sendeki yüce güce dayanarak kudretinle
güçlenmeyi bana bağışla… her kötülüğün saldırısından, görünür ve görünmez
düşmanın tuzaklarından beni koru.
[… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. amin.]
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(68:1-3) Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları,
Dağıtsın onları dağılan duman gibi;
Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi
Ancak doğrular sevinsin,
Bayram etsinler Tanrı'nın önünde.
Mesih Rabbimiz,
senin kutsal çarmıhına dayanıyorum, bana merhamet eyle,
yılanın başını çarmıhınla ezdin,
ölümü ve mezarı yendin, Sen kutsalsın,
her kötülüğü bulunduğum yerlerden uzaklaştır…
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,
[… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. amin.]
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(68:1-3) Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları,
Kaçsın önünden O'ndan nefret edenler!
2 Dağıtsın onları
Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi
Yok olsun kötüler Tanrı'nın önünde!
Doğrular sevinsin,
Bayram etsinler Tanrı'nın önünde
En yüce olan Tanrımız, merhametini üzerimize gönder,
lütufkar sevginle adından korkanlara destek ol;
ihtiyaçlarımızı bilirsin…
[…Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. amin.]
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Mezmur 54:1 Ey Tanrı, beni adınla kurtar,
Gücünle akla beni!
Gerçeğin Tanrısı Babamız,
günlerimiz boyunca senin kanatlarının gölgesi altına sığınmayı arayan bizleri
bereketle…
Mesih adıyla Kutsal Ruh’un gücünde sana dua ederiz:
Senin kutsal ve korkunç ismin altına sığınmayı arayan bizleri bereketle…
her kötü ve pak olmayan ruhu bizlerden ve bulunduğumuz yerlerden uzaklaştır…
bizleri kötü olandan koru…
[…Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. amin.]
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Mezmur 54:2 Ey Tanrı, duamı dinle,
Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere.
3 Çünkü küstahlar bana saldırıyor,
Zorbalar canımı almak istiyor,
Tanrı'ya aldırmıyorlar.
4 İşte Tanrı benim yardımcımdır,
Tek desteğim Rab'dir.
Her Şeye Egemen RAB,
yüceliğin bütün dünyayı doldurur,
yasamızı koyan Sensin, bizi Sen kurtarırsın,
yalancılardan bizleri koru…
Her Şeye Egemen RAB,
yüceliğin bütün dünyayı doldurur,
yargıcımız Sensin, bizi Sen kurtarırsın,
her lanet ve bereketsizlikten bizleri koru…
Her Şeye Egemen RAB,
yüceliğin bütün dünyayı doldurur,
kralımız Sensin, bizi Sen kurtarırsın,
isyankârların, ikiyüzlülerin işlerinden bizi koru…
[…Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. amin.]
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(118) RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,
Sevgisi sonsuzdur.
RAB'be sığınmak
İnsana güvenmekten iyidir.
RAB'be sığınmak
Soylulara güvenmekten iyidir.
İyi olan Rabbimiz,
Sonsuz sevgin için
Sana şükürler olsun.
Bütün uluslar beni kuşattı,
RAB'bin adıyla püskürttüm onları.
Kuşattılar, sardılar beni,
RAB'bin adıyla püskürttüm onları.
İyi olan Rabbimiz,
Sonsuz sevgin için
Sana şükürler olsun.
Arılar gibi sardılar beni,
Ama diken ateşi gibi sönüverdiler;
RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

İtilip kakıldım, düşmek üzereydim,
Ama RAB yardım etti bana.
İyi olan Rabbimiz,
Sonsuz sevgin için
Sana şükürler olsun.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun
RAB gücüm ve ezgimdir,
O kurtardı beni.

