
 

1 

 
 
 

Rev. İlhan Keskinöz 
 
 
 

Mezmur 51 Üzerine 
 

 
 

( Ruhsal Yenilenme Arayışında ) 
— Okuma & Dua 
— Sessiz Zaman & Derin Düşünme 

 

 



 

2 

 
 
 
GDK YAYIN NO: 304 
KİTAP: Mezmur 51 Üzerine 
YAZAR: Rev. İlhan Keskinöz 
 

© http://www.allsaintsmoda.net 
 
 
ISBN: 978-605-9639-25-5  
 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika No: 16231 
 
 
© Gerçeğe Doğru Kitapları 
Davutpaşa Cad. Emintaş 
Kazım Dinçol San. Sit. No: 81/87 
Topkapı, İstanbul - Türkiye 
Tel: (0212) 567 89 92 
Fax: (0212) 567 89 93 
E-mail: yaybilgi@gmail.com  
www.gercegedogru.net 
 
 
 
 
 
 
Baskı: Anadolu Ofset – Tel: (0212) 567 89 93 
Davutpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol San. Sit. 
No: 81/87 Topkapı, İstanbul 
-*-*-*-Kasım 2016-*-*-*-* 

 

http://212.174.179.249/isbn/sorgu_isbn.php?cmd=detay&id=395770
mailto:gdksiparis@yahoo.com


 

3 

 

İçindekiler 
 

 
Giriş …........................................................................... 5 
 
Sabah – Akşam/Günlük Okumalar ............................… 7 
 
Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman ........................… 37 
 
Mezmur 51 ile Günlük Dualar .................................. 102 
 
İlave Bölüm: Mezmur 25 Üzerine …......................... 127 
 
Mezmur 25 - Günlük Dualar …................................. 136 
 



 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5 

 

GİRİŞ 

 
Mezmur 51’i çalışırken Kutsal Kitap ve not defteriniz 
yanınızda olsun.  
 
Böylece kısa vaaz taslaklarını okurken, diğer yandan da 
referans olarak verilen ayetleri gözden geçirirseniz, 
üzerinde derin düşünmek için daha geniş bir bakış açısı 
edinirsiniz.  
 
Böylece burada verilen gerek kısa vaaz taslakları 
gerekse ayetler olsun, sizlerin kelimelerin ötesine bakan 
bir anlayış edinmenize yardımcı olacaktır. 
 
Diğer yandan Mezmurlar’ı çalışıp derin düşünmek, dua 
hazinenize Tanrı’dan gelen sözleri ve düşünceleri 
katmanıza yardım edecektir.  
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II. Samuel 11. Bölümü ve  
II. Samuel 12:1-23 ayetlerini okuyunuz. 
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ŞABAT  
 —Sabah 

 
70:1Ey Tanrı, kurtar beni!  
Yardımıma koş, ya RAB! 
 

1 Ey Tanrı, sevgine göre bana acı; 
Merhametinin çokluğuna göre isyanlarımı sil. 
2 Fesadımdan beni büsbütün yıka 
Ve suçumdan beni temizle. 
3 Çünkü isyanlarımı bilirim, 
Ve suçum daima önümdedir. 
4 Sana, ancak sana karşı ben suç işledim 
Ve senin gözlerinde kötü olanı yaptım; 
Öyle ki, sözlerinde adil, 
Yargında suçsuz olasın. 
Kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin, ey Tanrım. 
5 İşte, ben fesat içinde doğdum, 
Ve anam günah içinde bana gebe kaldı. 
6 İşte, sen gönülde hakikat istersin; 
Ve bana içimde bilgelik bildirirsin. 
7 Beni mercanköşkotuyla temizle de pak olurum; 
Beni yıka da kardan ak olurum. 
8 Bana neşe ve sevinç işittir, 
Ezdiğin kemikler hoşnut olsun. 
Kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin, ey Tanrım. 
9 Suçlarıma karşı yüzünü ört, 
Ve bütün fesatlarımı sil. 
10 Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
11 Beni önünden atma; 
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Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
12 Bana kurtarışının sevincini geri ver 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
Kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin, ey Tanrım. 
13 İsyankârlara senin yollarını öğreteyim 
Ve suçlular sana dönerler. 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin, ey Tanrım. 

 
113:2 Şimdiden sonsuza dek  
RAB'bin adına şükürler olsun!  
3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar  
RAB'bin adına övgüler olsun! 
 
[kişisel dualar…] 
Kutsalsın ey Tanrı,  
Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen,  
Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
 
Göklerdeki Babamız… 
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ŞABAT 
 —Akşam 

 
71:12 Ey Tanrı, benden uzak durma,  
Tanrım, yardımıma koş! 

 
10 Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
11 Beni önünden atma; 
Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
12 Bana kurtarışının sevincini geri ver 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
Kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin, ey Tanrım. 
13 İsyankârlara senin yollarını öğreteyim 
Ve suçlular sana dönerler. 
14 Kandan beni kurtar, ey Tanrı, kurtuluşumun Tanrısı 
Dilim de senin adaletini terennüm etsin. 
15 Ya Rab, dudaklarımı aç; 
Ve ağzım senin övgülerini bildirsin. 
Kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin, ey Tanrım. 
16 Çünkü sen kurbandan zevk almazsın; yoksa arz 
eylerdim; 
Yakılan sunudan razı olmazsın. 
17 Tanrı’nın kurbanları kırılmış ruhtur 
Ey Tanrı, kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin. 
18 Lütfunla Siyon’a iyilik et; 
Yeruşalim’in surlarını yap. 
Kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin, ey Tanrım. 
19 O zaman doğruluk kurbanları ile, 
Yakılan sunudan ve bütün yakılan sunudan zevk alırsın; 
O zaman senin sunağın üzerinde danalar arz edilir. 
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Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin, ey Tanrım. 

 
4:1 Sana seslenince yanıtla beni,  
Ey adil Tanrım!  
Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,  
Lütfet bana, kulak ver duama.  
 
[kişisel dualar…] 

Kutsal Tanrı, 
Kutsal ve Güçlü, 
Kutsal Ölümsüz 
bizim için haçlandın 
bağışla bizi… 
 
Luka 2:29-32 



 

12 

Pazartesi 
 —Sabah 

 
70:1Ey Tanrı, kurtar beni!  
Yardımıma koş, ya RAB! 
 

1 Ey Tanrı, sevgine göre bana acı; 
Merhametinin çokluğuna göre isyanlarımı sil. 
2 Fesadımdan beni büsbütün yıka 
Ve suçumdan beni temizle. 
3 Çünkü isyanlarımı bilirim, 
Ve suçum daima önümdedir. 
Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
4 Sana, ancak sana karşı ben suç işledim 
Ve senin gözlerinde kötü olanı yaptım; 
Öyle ki, sözlerinde adil, 
Yargında suçsuz olasın. 
5 İşte, ben fesat içinde doğdum, 
Ve anam günah içinde bana gebe kaldı. 
6 İşte, sen gönülde hakikat istersin; 
Ve bana içimde bilgelik bildirirsin. 
Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
7 Beni mercanköşkotuyla temizle de pak olurum; 
Beni yıka da kardan ak olurum. 
8 Bana neşe ve sevinç işittir, 
Ezdiğin kemikler hoşnut olsun. 
9 Suçlarıma karşı yüzünü ört, 
Ve bütün fesatlarımı sil. 
10 Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
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Ve içimde doğru ruh tazele. 
11 Beni önünden atma; 
Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
12 Bana kurtarışının sevincini geri ver 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
13 İsyankârlara senin yollarını öğreteyim 
Ve suçlular sana dönerler. 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 

 
113:2 Şimdiden sonsuza dek  
RAB'bin adına şükürler olsun!  
3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar  
RAB'bin adına övgüler olsun! 
 
[kişisel dualar…] 
Kutsalsın ey Tanrı, 
Kutsalsın ey Güçlü, 
Kutsalsın ey Ölmeyen, 
Bizim için Haça Gerilen, 
Bize merhamet eyle… 
 
Göklerdeki Babamız… 
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Pazartesi 
 —Akşam 

 
71:12 Ey Tanrı, benden uzak durma,  
Tanrım, yardımıma koş! 

 
10 Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
11 Beni önünden atma; 
Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
12 Bana kurtarışının sevincini geri ver 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
13 İsyankârlara senin yollarını öğreteyim 
Ve suçlular sana dönerler. 
14 Kandan beni kurtar, ey Tanrı, kurtuluşumun Tanrısı 
Dilim de senin adaletini terennüm etsin. 
15 Ya Rab, dudaklarımı aç; 
Ve ağzım senin övgülerini bildirsin. 
Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
16 Çünkü sen kurbandan zevk almazsın; yoksa arz 
eylerdim; 
Yakılan sunudan razı olmazsın. 
17 Tanrı’nın kurbanları kırılmış ruhtur 
Ey Tanrı, kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin. 
18 Lütfunla Siyon’a iyilik et; 
Yeruşalim’in surlarını yap. 
Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
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19 O zaman doğruluk kurbanları ile, 
Yakılan sunudan ve bütün yakılan sunudan zevk alırsın; 
O zaman senin sunağın üzerinde danalar arz edilir. 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 

 
4:1 Sana seslenince yanıtla beni,  
Ey adil Tanrım!  
Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,  
Lütfet bana, kulak ver duama.  
 
[kişisel dualar…] 

Kutsal Tanrı, 
Kutsal ve Güçlü, 
Kutsal Ölümsüz 
bizim için haçlandın 
bağışla bizi… 
 
Luka 2:29-32 
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Salı  
 —Sabah 

 
70:1Ey Tanrı, kurtar beni!  
Yardımıma koş, ya RAB! 
 

1 Ey Tanrı, sevgine göre bana acı; 
Merhametinin çokluğuna göre isyanlarımı sil. 
2 Fesadımdan beni büsbütün yıka 
Ve suçumdan beni temizle. 
3 Çünkü isyanlarımı bilirim, 
Ve suçum daima önümdedir. 
Seni bütün kalbimizle sevemedik 
Ve insanı kendimiz gibi sevemedik; 
Ya RAB, merhamet eyle. 
4 Sana, ancak sana karşı ben suç işledim 
Ve senin gözlerinde kötü olanı yaptım; 
Öyle ki, sözlerinde adil, 
Yargında suçsuz olasın. 
5 İşte, ben fesat içinde doğdum, 
Ve anam günah içinde bana gebe kaldı. 
6 İşte, sen gönülde hakikat istersin; 
Ve bana içimde bilgelik bildirirsin. 
Yapmamız gerekenleri yapmadık, 
Yapmamamız gerekenleri yaptık, 
Ya RAB, merhamet eyle. 
7 Beni mercanköşkotuyla temizle de pak olurum; 
Beni yıka da kardan ak olurum. 
8 Bana neşe ve sevinç işittir, 
Ezdiğin kemikler hoşnut olsun. 
9 Suçlarıma karşı yüzünü ört, 
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Ve bütün fesatlarımı sil. 
Göklerin ve senin huzurunda günah işledik, 
Ya RAB, merhamet eyle. 
10 Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
11 Beni önünden atma; 
Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
12 Bana kurtarışının sevincini geri ver 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
Vaftizimizi unuttuk ve günah işledik,  
Ya Rab, merhamet eyle…  
13 İsyankârlara senin yollarını öğreteyim 
Ve suçlular sana dönerler. 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Senin kurbanların kırılmış ruhtur 
Kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin, ey Tanrım. 

 
113:2 Şimdiden sonsuza dek  
RAB'bin adına şükürler olsun!  
3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar  
RAB'bin adına övgüler olsun! 
 
[kişisel dualar…] 
Kutsal Tanrı, 
Kutsal ve Güçlü, 
Kutsal Ölümsüz 
bizim için haçlandın 
bağışla bizi. 
 
Göklerdeki Babamız… 
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Salı 
 —Akşam 

 
71:12 Ey Tanrı, benden uzak durma,  
Tanrım, yardımıma koş! 

 
10 Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
11 Beni önünden atma; 
Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
12 Bana kurtarışının sevincini geri ver 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
Seni bütün kalbimizle sevemedik 
Ve insanı kendimiz gibi sevemedik; 
Ya RAB, merhamet eyle. 
13 İsyankârlara senin yollarını öğreteyim 
Ve suçlular sana dönerler. 
14 Kandan beni kurtar, ey Tanrı, kurtuluşumun Tanrısı 
Dilim de senin adaletini terennüm etsin. 
15 Ya Rab, dudaklarımı aç; 
Ve ağzım senin övgülerini bildirsin. 
Yapmamız gerekenleri yapmadık, 
Yapmamamız gerekenleri yaptık, 
Ya RAB, merhamet eyle. 
16 Çünkü sen kurbandan zevk almazsın; yoksa arz 
eylerdim; 
Yakılan sunudan razı olmazsın. 
17 Tanrı’nın kurbanları kırılmış ruhtur 
Ey Tanrı, kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin. 
18 Lütfunla Siyon’a iyilik et; 
Yeruşalim’in surlarını yap. 
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Göklerin ve senin huzurunda günah işledik, 
Ya RAB, merhamet eyle. 
19 O zaman doğruluk kurbanları ile, 
Yakılan sunudan ve bütün yakılan sunudan zevk alırsın; 
O zaman senin sunağın üzerinde danalar arz edilir. 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Senin kurbanların kırılmış ruhtur 
Kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin, ey Tanrım. 

 
4:1 Sana seslenince yanıtla beni,  
Ey adil Tanrım!  
Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,  
Lütfet bana, kulak ver duama.  
 
[kişisel dualar…] 

Kutsal Tanrı, 
Kutsal ve Güçlü, 
Kutsal Ölümsüz 
bizim için haçlandın 
bağışla bizi… 
 
Luka 2:29-32 
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Çarşamba 
 —Sabah 

 
70:1Ey Tanrı, kurtar beni!  
Yardımıma koş, ya RAB! 
 

1 Ey Tanrı, sevgine göre bana acı; 
Merhametinin çokluğuna göre isyanlarımı sil. 
 2 Fesadımdan beni büsbütün yıka 
Ve suçumdan beni temizle. 
3 Çünkü isyanlarımı bilirim, 
Ve suçum daima önümdedir. 
4 Sana, ancak sana karşı ben suç işledim 
Ve senin gözlerinde kötü olanı yaptım; 
Öyle ki, sözlerinde adil, 
Yargında suçsuz olasın. 
Seni sevenlerle yaptığı antlaşmaya bağlı kalan  
yüce ve görkemli Tanrı sensin.i 
Sen kutsalsın, bana merhamet eyle… 
5 İşte, ben fesat içinde doğdum, 
Ve anam günah içinde bana gebe kaldı. 
 6 İşte, sen gönülde hakikat istersin; 
Ve bana içimde bilgelik bildirirsin. 
7 Beni mercanköşkotuyla temizle de pak olurum; 
Beni yıka da kardan ak olurum. 
8 Bana neşe ve sevinç işittir, 
Ezdiğin kemikler hoşnut olsun. 
Seni sevenlerle yaptığı antlaşmaya bağlı kalan  
yüce ve görkemli Tanrı sensin. 
Sen kutsalsın, bana merhamet eyle… 
9 Suçlarıma karşı yüzünü ört, 
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Ve bütün fesatlarımı sil. 
10 Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
11 Beni önünden atma; 
Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
12 Bana kurtarışının sevincini geri ver 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
Seni sevenlerle yaptığı antlaşmaya bağlı kalan  
yüce ve görkemli Tanrı sensin. 
Sen kutsalsın, bana merhamet eyle… 
13 İsyankârlara senin yollarını öğreteyim 
Ve suçlular sana dönerler. 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 

 
113:2 Şimdiden sonsuza dek  
RAB'bin adına şükürler olsun!  
3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar  
RAB'bin adına övgüler olsun! 
 
[kişisel dualar…] 

Kutsalsın ey Tanrı,  
Kutsalsın ey Güçlü, 
Kutsalsın ey Ölmeyen,  
Bizim için Haça Gerilen, 
Bize merhamet eyle… 
 
Göklerdeki Babamız… 
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Çarşamba 
 —Akşam 

 
71:12 Ey Tanrı, benden uzak durma,  
Tanrım, yardımıma koş! 

 
10 Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
11 Beni önünden atma; 
Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
12 Bana kurtarışının sevincini geri ver 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
Ey İsrail'in Tanrısı RAB, sen adilsin, 
Senin önünde durmaya hakkımız yok,  
suçlar ve günahlarda önünde duruyoruz,ii 
bize merhamet eyle... 
13 İsyankârlara senin yollarını öğreteyim 
Ve suçlular sana dönerler. 
14 Kandan beni kurtar, ey Tanrı, kurtuluşumun Tanrısı 
Dilim de senin adaletini terennüm etsin. 
15 Ya Rab, dudaklarımı aç; 
Ve ağzım senin övgülerini bildirsin. 
Ey İsrail'in Tanrısı RAB, sen adilsin, 
Senin önünde durmaya hakkımız yok,  
suçlar ve günahlarda önünde duruyoruz, 
bize merhamet eyle... 
16 Çünkü sen kurbandan zevk almazsın; yoksa arz 
eylerdim; 
Yakılan sunudan razı olmazsın. 
17 Tanrı’nın kurbanları kırılmış ruhtur 
Ey Tanrı, kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin. 
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18 Lütfunla Siyon’a iyilik et; 
Yeruşalim’in surlarını yap. 
Ey İsrail'in Tanrısı RAB, sen adilsin, 
Senin önünde durmaya hakkımız yok,  
suçlar ve günahlarda önünde duruyoruz, 
bize merhamet eyle... 
19 O zaman doğruluk kurbanları ile, 
Yakılan sunudan ve bütün yakılan sunudan zevk alırsın; 
O zaman senin sunağın üzerinde danalar arz edilir. 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 

 
4:1 Sana seslenince yanıtla beni,  
Ey adil Tanrım!  
Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,  
Lütfet bana, kulak ver duama.  
 
[kişisel dualar…] 

Kutsal Tanrı, 
Kutsal ve Güçlü, 
Kutsal Ölümsüz 
bizim için haçlandın 
bağışla bizi… 
 
Luka 2:29-32 
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Perşembe  
 —Sabah 

 
70:1Ey Tanrı, kurtar beni!  
Yardımıma koş, ya RAB! 
 

1 Ey Tanrı, sevgine göre bana acı; 
Merhametinin çokluğuna göre isyanlarımı sil. 
 2 Fesadımdan beni büsbütün yıka 
Ve suçumdan beni temizle. 
3 Çünkü isyanlarımı bilirim, 
Ve suçum daima önümdedir. 
Ey Tanrım, kendi doğruluğumdan değil,  
büyük merhametinden dolayı huzurundayım,iii 
buruklarına uyanlara sevgi gösterirsin, 
bana merhamet eyle. 
4 Sana, ancak sana karşı ben suç işledim 
Ve senin gözlerinde kötü olanı yaptım; 
Öyle ki, sözlerinde adil, 
Yargında suçsuz olasın. 
5 İşte, ben fesat içinde doğdum, 
Ve anam günah içinde bana gebe kaldı. 
6 İşte, sen gönülde hakikat istersin; 
Ve bana içimde bilgelik bildirirsin. 
Ey Tanrım, kendi doğruluğumdan değil,  
büyük merhametinden dolayı huzurundayım, 
acıyan, lütfeden Tanrı sensin, 
bana merhamet eyle. 
7 Beni mercanköşkotuyla temizle de pak olurum; 
Beni yıka da kardan ak olurum. 
8 Bana neşe ve sevinç işittir, 
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Ezdiğin kemikler hoşnut olsun. 
9 Suçlarıma karşı yüzünü ört, 
Ve bütün fesatlarımı sil. 
Ey Tanrım, kendi doğruluğumdan değil,  
büyük merhametinden dolayı huzurundayım, 
tez öfkelenmeyen, sevgisi engin Tanrı sensin, 
bana merhamet eyle. 
10 Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
11 Beni önünden atma; 
Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
12 Bana kurtarışının sevincini geri ver 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
Ey Tanrım, kendi doğruluğumdan değil,  
büyük merhametinden dolayı huzurundayım, 

isyanları, günahları bağışlayan Tanrı sensin, 
bana merhamet eyle. 
13 İsyankârlara senin yollarını öğreteyim 
Ve suçlular sana dönerler. 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Senin kurbanların kırılmış ruhtur 
Kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin, ey Tanrım. 

 
113:2 Şimdiden sonsuza dek  
RAB'bin adına şükürler olsun!  
3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar  
RAB'bin adına övgüler olsun! 
 
[kişisel dualar…] 

Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü, Kutsalsın ey 
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Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle… 
Göklerdeki Babamız… 
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Perşembe 
 —Akşam 

 
71:12 Ey Tanrı, benden uzak durma,  
Tanrım, yardımıma koş! 

 
10 Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
11 Beni önünden atma; 
Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
12 Bana kurtarışının sevincini geri ver 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
13 İsyankârlara senin yollarını öğreteyim 
Ve suçlular sana dönerler. 
14 Kandan beni kurtar, ey Tanrı, kurtuluşumun Tanrısı 
Dilim de senin adaletini terennüm etsin. 
Suçlarımız bize karşı tanıklık ediyor 
Sana karşı günah işledik 
pek çok döneklik ettik,  
Sana karşı günah işledik.iv 
Ya Rab, merhamet eyle.  
15 Ya Rab, dudaklarımı aç; 
Ve ağzım senin övgülerini bildirsin. 
16 Çünkü sen kurbandan zevk almazsın; yoksa arz 
eylerdim; 
Yakılan sunudan razı olmazsın. 
17 Tanrı’nın kurbanları kırılmış ruhtur 
Ey Tanrı, kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin. 
18 Lütfunla Siyon’a iyilik et; 
Yeruşalim’in surlarını yap. 
Suçlarımız bize karşı tanıklık ediyor 
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Sana karşı günah işledik 
pek çok döneklik ettik,  
Sana karşı günah işledik. 
Ya Rab, merhamet eyle.  
19 O zaman doğruluk kurbanları ile, 
Yakılan sunudan ve bütün yakılan sunudan zevk alırsın; 
O zaman senin sunağın üzerinde danalar arz edilir. 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Senin kurbanların kırılmış ruhtur 
Kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin, ey Tanrım. 

 
4:1 Sana seslenince yanıtla beni,  
Ey adil Tanrım!  
Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,  
Lütfet bana, kulak ver duama.  
 
[kişisel dualar…] 

Kutsal Tanrı, 
Kutsal ve Güçlü, 
Kutsal Ölümsüz 
bizim için haçlandın 
bağışla bizi… 
 
Luka 2:29-32 
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Cuma  
 —Sabah 

 
70:1Ey Tanrı, kurtar beni!  
Yardımıma koş, ya RAB! 
 

1 Ey Tanrı, sevgine göre bana acı; 
Merhametinin çokluğuna göre isyanlarımı sil. 
2 Fesadımdan beni büsbütün yıka 
Ve suçumdan beni temizle. 
3 Çünkü isyanlarımı bilirim, 
Ve suçum daima önümdedir. 
4 Sana, ancak sana karşı ben suç işledim 
Ve senin gözlerinde kötü olanı yaptım; 
Öyle ki, sözlerinde adil, 
Yargında suçsuz olasın. 
Yaratan ve Kurtaran Tanrımız,  
Ben ve atalarımız günah işledik, 
günahımız dünyaya sıkıntı getirdi, 
başkalarının günah işlemesine neden olduk,  
Sen kutsalsın, bana ve halkına merhamet eyle…  
5 İşte, ben fesat içinde doğdum, 
Ve anam günah içinde bana gebe kaldı. 
6 İşte, sen gönülde hakikat istersin; 
Ve bana içimde bilgelik bildirirsin. 
7 Beni mercanköşkotuyla temizle de pak olurum; 
Beni yıka da kardan ak olurum. 
8 Bana neşe ve sevinç işittir, 
Ezdiğin kemikler hoşnut olsun. 
Yaratan ve Kurtaran Tanrımız,  
Yasana göre yaşamadık, sözlerini dinlemedik, 
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günahımız dünyaya sıkıntı getirdi, 
başkalarının günah işlemesine neden olduk,  
Sen kutsalsın, bana ve halkına merhamet eyle…  
9 Suçlarıma karşı yüzünü ört, 
Ve bütün fesatlarımı sil. 
10 Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
11 Beni önünden atma; 
Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
12 Bana kurtarışının sevincini geri ver 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
Yaratan ve Kurtaran Tanrımız,  
Kutsallık yolunu korumadık, günah işledik, 
günahımız dünyaya sıkıntı getirdi, 
başkalarının günah işlemesine neden olduk,  
Sen kutsalsın, bana ve halkına merhamet eyle…  
13 İsyankârlara senin yollarını öğreteyim 
Ve suçlular sana dönerler. 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 

 
113:2 Şimdiden sonsuza dek  
RAB'bin adına şükürler olsun!  
3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar  
RAB'bin adına övgüler olsun! 
 
[kişisel dualar…] 

Kutsalsın ey Tanrı, Kutsalsın ey Güçlü, 
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen, 
Bize merhamet eyle… 
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Göklerdeki Babamız… 



 

32 

Cuma 
 —Akşam 

 
71:12 Ey Tanrı, benden uzak durma,  
Tanrım, yardımıma koş! 

 
10 Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
11 Beni önünden atma; 
Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
12 Bana kurtarışının sevincini geri ver 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
Kayıp koyunlar gibi yoldan saptık,  
Benliğin tutkularını izledik, 
Suç işledik ve kötülük yaptık,  
Sen kutsalsın, bana merhamet eyle…  
13 İsyankârlara senin yollarını öğreteyim 
Ve suçlular sana dönerler. 
14 Kandan beni kurtar, ey Tanrı, kurtuluşumun Tanrısı 
Dilim de senin adaletini terennüm etsin. 
15 Ya Rab, dudaklarımı aç; 
Ve ağzım senin övgülerini bildirsin. 
Kayıp koyunlar gibi yoldan saptık,  
Benliğin tutkularını izledik, 
Suç işledik ve kötülük yaptık,  
Sen kutsalsın, bana merhamet eyle…  
16 Çünkü sen kurbandan zevk almazsın; yoksa arz 
eylerdim; 
Yakılan sunudan razı olmazsın. 
17 Tanrı’nın kurbanları kırılmış ruhtur 
Ey Tanrı, kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin. 
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18 Lütfunla Siyon’a iyilik et; 
Yeruşalim’in surlarını yap. 
Kayıp koyunlar gibi yoldan saptık,  
Benliğin tutkularını izledik, 
Suç işledik ve kötülük yaptık,  
Sen kutsalsın, bana merhamet eyle…  
19 O zaman doğruluk kurbanları ile, 
Yakılan sunudan ve bütün yakılan sunudan zevk alırsın; 
O zaman senin sunağın üzerinde danalar arz edilir. 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 

 
4:1 Sana seslenince yanıtla beni,  
Ey adil Tanrım!  
Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,  
Lütfet bana, kulak ver duama.  
 
[kişisel dualar…] 
Kutsal Tanrı, 
Kutsal ve Güçlü, 
Kutsal Ölümsüz 
bizim için haçlandın 
bağışla bizi. 
 
Luka 2:29-32 
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Cumartesi  
 —Sabah 

 
70:1Ey Tanrı, kurtar beni!  
Yardımıma koş, ya RAB! 
 

1 Ey Tanrı, sevgine göre bana acı; 
Merhametinin çokluğuna göre isyanlarımı sil. 
2 Fesadımdan beni büsbütün yıka 
Ve suçumdan beni temizle. 
3 Çünkü isyanlarımı bilirim, 
Ve suçum daima önümdedir. 
Merhametli Tanrımız,  
Günahkârları sana döndürmek için  
Adımlarımızı pekiştir; isyanlardan bizi kurtar, 
bize merhamet eyle. 
4 Sana, ancak sana karşı ben suç işledim 
Ve senin gözlerinde kötü olanı yaptım; 
Öyle ki, sözlerinde adil, 
Yargında suçsuz olasın. 
5 İşte, ben fesat içinde doğdum, 
Ve anam günah içinde bana gebe kaldı. 
6 İşte, sen gönülde hakikat istersin; 
Ve bana içimde bilgelik bildirirsin. 
Merhametli Tanrımız,  
Günahkârları sana döndürmek için  
Adımlarımızı pekiştir; canımıza bilgelik ver, 
bize merhamet eyle. 
7 Beni mercanköşkotuyla temizle de pak olurum; 
Beni yıka da kardan ak olurum. 
8 Bana neşe ve sevinç işittir, 
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Ezdiğin kemikler hoşnut olsun. 
9 Suçlarıma karşı yüzünü ört, 
Ve bütün fesatlarımı sil. 
10 Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
11 Beni önünden atma; 
Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
12 Bana kurtarışının sevincini geri ver 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
Merhametli Tanrımız,  
Günahkârları sana döndürmek için  
Adımlarımızı pekiştir; yüreğimizi yenile, 
bize merhamet eyle. 
13 İsyankârlara senin yollarını öğreteyim 
Ve suçlular sana dönerler. 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Senin kurbanların kırılmış ruhtur 
Kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin, ey Tanrım. 

 
113:2 Şimdiden sonsuza dek  
RAB'bin adına şükürler olsun!  
3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar  
RAB'bin adına övgüler olsun! 
 
[kişisel dualar…] 

Kutsalsın ey Tanrı, 
Kutsalsın ey Güçlü, 
Kutsalsın ey Ölmeyen, 
Bizim için Haça Gerilen, 
Bize merhamet eyle… 
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Göklerdeki Babamız… 
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Cumartesi 
 —Akşam 

 
71:12 Ey Tanrı, benden uzak durma,  
Tanrım, yardımıma koş! 

 
10 Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
11 Beni önünden atma; 
Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
12 Bana kurtarışının sevincini geri ver 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
13 İsyankârlara senin yollarını öğreteyim 
Ve suçlular sana dönerler. 
14 Kandan beni kurtar, ey Tanrı, kurtuluşumun Tanrısı 
Dilim de senin adaletini terennüm etsin. 
Acı bana, ey Tanrı, sana sığınıyorum;  
Felaket geçinceye kadar,  
Kanatlarının gölgesine sığınacağım.  
Kulundan yüzünü gizleme.v  
Bana merhamet eyle… 
15 Ya Rab, dudaklarımı aç; 
Ve ağzım senin övgülerini bildirsin. 
16 Çünkü sen kurbandan zevk almazsın; yoksa arz 
eylerdim; 
Yakılan sunudan razı olmazsın. 
17 Tanrı’nın kurbanları kırılmış ruhtur 
Ey Tanrı, kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin. 
18 Lütfunla Siyon’a iyilik et; 
Yeruşalim’in surlarını yap. 
Acı bana, ey Tanrı, sana sığınıyorum;  
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Felaket geçinceye kadar,  
Kanatlarının gölgesine sığınacağım.  
Kulundan yüzünü gizleme.  
Bana merhamet eyle… 
19 O zaman doğruluk kurbanları ile, 
Yakılan sunudan ve bütün yakılan sunudan zevk alırsın; 
O zaman senin sunağın üzerinde danalar arz edilir. 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Senin kurbanların kırılmış ruhtur 
Kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin, ey Tanrım. 

 
4:1 Sana seslenince yanıtla beni,  
Ey adil Tanrım!  
Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,  
Lütfet bana, kulak ver duama.  
 
[kişisel dualar…] 
Kutsal Tanrı, 
Kutsal ve Güçlü, 
Kutsal Ölümsüz 
bizim için haçlandın 
bağışla bizi. 
 
Luka 2:29-32 
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Ayet Çalışması – Dua/Sessiz Zaman 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…  
 
1 Ey Tanrı, sevgine göre bana acı; 
Merhametinin çokluğuna göre isyanlarımı sil. 
 
Mezmurcuya göre korkulacak olan Tanrı’nın (Elohim) 
önce sevgisini ilan edip sonra da kendi çok olan 
isyanlarından konuşmak, kendi durumu açısından 
uygun bir dua başlangıcı olacaktır. 
 
Günahından dolayı vicdanındaki yara o kadar derindir ki, 
onu iyileştirecek olan şey sadece sevgi ve merhamet 
olabilirdi. Günahından dolayı şimdi kendi iç varlığında 
ayrı düştüğü şeyi, yani şimdi uzağında kaldığı şeyi 
Tanrı’dan geri istiyor: sevgi ve merhamet…  
 
Tanrı’nın sevgi ve merhametini unuttuğu ya da ihmal 
ettiği için günah işlediğinin farkındadır. Ve günah işlediği 
için Tanrı’nın sevgi ve merhametine ihanet ettiğinin 
farkındadır. 
 
Uriya’nın sadakatine karşın Davut’un ihanetinin ne 
kadar da üzücü ve kötü olduğunu mu (II. Samuel 11:11-
15) düşünüyorsunuz?  
 
Antlaşmasına sadık olan Tanrı’ya karşı siz günah 
işlediğinizde, Tanrı’nın gözünde sizin yaptığınız şeyin 
daha az olduğunu mu düşünüyorsunuz?  
 
Günaha sırt dönmek, sevgi ve merhamet bulmak mı 
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istiyorsunuz? Sevgi ve merhamet bulmak için günaha 
sırtınızı dönün o zaman… 
 
119:124 Kuluna sevgin uyarınca davran,  
Bana kurallarını öğret. 
25:7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,  
Sevgine göre anımsa beni,  
Çünkü sen iyisin, ya RAB. 
 
Tanrım, sevgine göre bana davran, 
İsyanlarıma göre değil;  
Ve merhametinin çokluğuna göre bana davran, 
İsyanlarımın çokluğuna göre değil…  
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…  
 
2 Fesadımdan beni büsbütün yıka 
Ve suçumdan beni temizle. 
 
Mezmurcuya göre suçların silinmesini istemek yeterli 
değil (1), suçlardan tümüyle yıkanmayı, fesattan büs-
bütün kurtulmayı aramak gerek [bu da yeniden doğuşun 
Mesih’ten önceki bir başka tanımı olsa gerek]…  
 
Mezmurcu günaha ‘üzerimizden yıkanıp atılması gere-
ken bir pislik’ tanımını getiriyor aynı zamanda… Literal 
olarak burada kendisinin artan bir şekilde yıkanmasını 
istiyor. Günahın, kendisinin kurtulamayacağı varlığın-
dan ve gücünden dolayı, tekrar tekrar yıkanmayı diliyor. 
Çünkü tam mükemmel bir paklanmayı arıyor.  
 

Hezekiel 36:25 Üzerinize temiz su dökeceğim, arı-
nacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınız-
dan arındıracağım. 

İbraniler 9:14 Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla 
kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Me-
sih'in kanının, diri Tanrı'ya kulluk edebilmemiz için 
vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar 
daha kesindir! 

 
Tanrım, bol olan sevginle bana davran 
Ve fesadımdan beni yıka 
Merhametinin çokluğuna göre bana davran  
Ve suçumdan beni temizle… 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
3 Çünkü isyanlarımı bilirim, 
Ve suçum daima önümdedir. 
 
Mezmurcu günah işlediğini açıkça kabulleniyor. 
Tanrı’nın önünde saklanamayacağını kabullenmiş bir 
durumdadır.  
 
Siz de günah için bahane aramaktan vazgeçtiğinizde, 
affedilme tecrübesini yaşamak için hazır olursunuz.   
 
Bu açık itiraf “Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben 
artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim” diyen 
kayıp oğul meselini hatırlatmaktadır (Luka 15:11-32). Ve 
bu açık itiraf ‘ölmüşken dirilmek; kaybolmuşken 
bulunmak” (a.32) şeklinde bir yenilenme tecrübesi 
olacaktır.  
 
Tövbe ve iman ile Mesih’i yürekte kutsamak böyle bir 
tecrübedir.  
 

İşaya 59:12 Çünkü sana çok kez başkaldırdık, 
Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor, İsyanlarımız 
hep yanıbaşımızda. Suçlarımızı kabul ediyoruz. 

Yakup 4:8 Tanrı'ya yaklaşın, O da size 
yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan 
temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın. 

 
Tanrım, isyanlarımı bilmemi sen sağladın 
Ve suçum daima önümdedir; 
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İsyanım ve suçumla şimdi senin önündeyim, 
Bana merhamet eyle… 
Tümüyle yıka beni suçumdan,  
Temiz olurum; 
Ve arıt beni günahımdan,  
Kurtuluş bulurum… 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
4 Sana, ancak sana karşı ben suç işledim 
Ve senin gözlerinde kötü olanı yaptım; 
Öyle ki, sözlerinde adil, 
Yargında suçsuz olasın. 
 
Betşeba ve Uriya’ya karşı işlenen günaha en doğru 
tanım, her günahın Tanrı’ya karşı işlendiğidir. Öyleyse 
bize karşı suç işleyenleri bağışlayabiliriz, çünkü onlar da 
bize değil, öncelikle Tanrı’ya karşı günah işlemişlerdir 
(krş. Yakup 2:11).  
 
Bu anlamda size karşı yapılan günahın veya bu günahın 
sonucu olarak uğradığınız mağduriyetin muhatabı 
Mesih’tir. İman ile bizler Mesih’e aşılanmış olduğumuz 
için, bu yüzden davamızı “Öç benimdir” diyen (Romalılar 
12:19, Tesniye 32:35) Tanrı’ya bırakmalıyız (krş. I. Petrus 
2:23). 
 
Her günah, Tanrı’nın doğru olan yasasına karşıdır ve bu 
yasanın çiğnenmesidir (I. Yuhanna 3:4).vi 
 
Yasa, Tanrı’nın karakterini gösteriyor. Kutsal Yasa’ya 
baktığımızda tam mükemmellik ve tam paklık talep 
eden düzenlemeler görüyoruz. Çünkü Yasa tam adil olan 
kutsal Tanrı’dan geliyor. 
 
Bu yüzden Tanrı eğer insanları kendi günahlarında 
ölüme ve mahvolmaya bıraksaydı, bu durum kesinlikle 
adil olacaktı. Mezmurcu yargı ve adalet konusunda bir 
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şüphe duymaksızın her şeyin Tanrı’nın gözü önünde 
olduğunu kabul ettiği için, Tanrı’nın tanık durumunda 
olduğu bir yargıda kurtulamayacağını anlamış 
durumdadır. 
 
Kendisinin adil bir yargılanmada suçlu bulunacağını 
kabul edince, kaçabilecek bir yol olmadığını görünce, 
geriye tek bir şey kalıyor, merhamet dilenmek… 
 
Bu ayetlerde görüldüğü üzere sonsuz yargıyı hak ettiğini 
bilerek, günahından dolayı pişmanlıkla acı duyan bir 
yüreğe sahip olmak için de dua de etmeliyiz.  
 

Elçilerin İşleri 17:31 Tanrı, atadığı Kişi (Mesih İsa) 
aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. 
Bu Kişi'yi ölümden diriltmekle bunun güvencesini 
herkese vermiştir.  

Vahiy 19:11 Bundan sonra göğün açılmış 
olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. 
Binicisinin adı Sadık ve Gerçek'tir. Adaletle yargılar, 
savaşır (Yuhanna 14:6). 

 
Tanrım, sözlerinde adil olan sensin, 
Bense kötü olanı yaptım; 
Yargıda suçsuz olan sensin, 
Bense sana karşı suç işledim. 
İsyanlarımı bilirim, 
Lütfet bana, sevgin uğruna,  
Ve suçlarım daima önündedir  
Lütfet bana, merhametin uğruna… 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
1 Ey Tanrı, sevgine göre bana acı; 
Merhametinin çokluğuna göre isyanlarımı sil. 
2 Fesadımdan beni büsbütün yıka 
Ve suçumdan beni temizle. 
3 Çünkü isyanlarımı bilirim, 
Ve suçum daima önümdedir. 
4 Sana, ancak sana karşı ben suç işledim 
Ve senin gözlerinde kötü olanı yaptım; 
Öyle ki, sözlerinde adil, 
Yargında suçsuz olasın. 
 
Sevgi ve merhamet dilenme (1), fesat ve suçtan 
temizlenme isteği (2), isyanını ve suçunu açık bir şekilde 
kabullenmek (3), adil bir yargılanmada suçlu olacağını 
bilmek (4); kendisini hiçbir şekilde aklamaya 
çalışmamak; kaçacak veya saklanacak bir yeri olmadığını 
açıkça görerek ihtiyacı olan şeyin sevgi ve merhamet 
olduğunu kabul etmek… Alçalmış ve kırılmış bir yürek 
başka nasıl kendisini ifade edebilirdi ki?  
 
Günah, insanın iç varlığını bu denli acıttığında, Kutsal 
Yazılar aracılığı ile Kutsal Ruh bizleri Tanrı’nın Mesih’teki 
merhametine ne kadar muhtaç olduğumuz gerçeği ile 
yüzleştirir.  
 
Tanrı’nın terbiye edişine böyle hazır bir yürek edinmek 
için dua etmeliyiz. Günahın kötülüğüne ve iğrençliğine 
karşı böyle hassas bir yürek edinmek için dua etmeliyiz. 
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Ey Tanrım, sevgine göre bana acı  
Ve fesadımdan beni büsbütün yıka, 
Merhametinin çokluğuna göre isyanlarımı sil 
Ve suçumdan beni temizle.  
Suçum daima önümdedir,  
Sevgine göre bana acı.  
Senin gözlerinde kötü olanı yaptım 
Yargıların adildir, 
Merhametinin çokluğuna göre isyanlarımı sil. 
Hükmün kötülüğümü açığa çıkardı  
Ve sevgine göre bana acı.  
Çok olan merhametinle isyanlarımı sil… 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…  
 
5 İşte, ben fesat içinde doğdum, 
Ve anam günah içinde bana gebe kaldı. 
 
Eğer bir adam “ben günah içinde şekillendim” ya da “ben 
günahın içinden doğdum” diyorsa, geriye tek bir umut 
kalır: Tanrı…  
 
Ayetin burada “ben insan olduğum için günahlıyım” 
şeklindeki düşüncesine dikkat edin. İnsan bu konuda bir 
şey değiştiremeyeceğini gördüğü anda, daha 
mükemmel kurban olan Mesih’in kurtarışından başka 
bir kurtuluş yolu gözükmüyor.  
 

Eyüp 14:4 Kim temizi kirliden çıkarabilir? Hiç kimse! 
Romalılar 7:18 İçimde, yani benliğimde iyi bir 

şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi yapmaya 
istek var, ama güç yok.  

 
Öyleyse günah işlemiş bir insana, sevgi ve merhamet 
bulmak için Tanrı’ya dönmekten başka bir yol 
gözükmüyor.  
 
Mezmur boyunca günah işlediğini, çok günah işlediğini 
kabullenmiş biri görüyoruz: isyanlarımı sil (1), 
Fesadımdan beni yıka, suçumdan beni temizle (2), 
isyanlarımı bilirim, suçum önümdedir (3), sana karşı suç 
işledim, senin gözlerinde kötü olanı yaptım (4). 5. ayete 
geldiğimizde suç ve günahın görünen kısmından öteye 
bakıyor. Yaptığı her günahın arkasında olan esas soruna 
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bakıyor. Günahlı eylemlere sebep olan esas soruna 
odaklanıyor. Çünkü sonraki ayetler boyunca kalıcı bir 
affedilme ve kalıcı bir kurtuluş isteyecektir. 
 
Mezmurcu sadece açığa çıkan ve bilinen günahlar için 
değil, görünmeyen içteki günahlar için de aklanma 
istediği gibi, orijinal günaha bakarak günahın varlığından 
kurtarılmak için dua ediyor. Günah işlemeye sebep olan 
ve tüm günahları kökü olan kalıtsal günahtan kurtulmak 
istiyor. 
 
Günah içinde şekil buldum 
Lütfet bana, sevgin uğruna.  
Ve ben fesat içinde doğdum. 
Sil isyanlarımı, merhametin uğruna. 
Anam günah içinde bana gebe kaldı, 
Benliğin ve aklın tutkularına köle oldum.vii 
Ve sana karşı suç işledim 
Umudum, çok olan merhametindir, 
Ve senin gözlerinde kötü olanı yaptım 
Şifam, bol olan sevgindir… 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar… 
 
6 İşte, sen gönülde hakikat istersin; 
Ve bana içimde bilgelik bildirirsin. 
 
Bir kimsenin kendisini kurtaramayacağını bilmesi, 
kurtuluş için tek umut olan Tanrı’ya bakması ne kadar 
da önemlidir…  
 
Kurtulmak için yapılabilecek bir iş olmadığını gören 
gözler, dışsal şeylerin kendisini pak kılmadığını fark 
edecektir. Tanrı’nın esas ilgilendiği konu ise, içsel 
varlığımızda gerçeğin işlediği ya da işlemediği 
konusudur.  
 
Tanrı yaptığımız iyi işleri değil, yüreğimizi istiyor. Tanrı 
dışsal temizliği değil içsel paklığı arıyor.  
 

Yeremya 31:33 "Ama o günlerden sonra İsrail 
halkıyla Yapacağım antlaşma şudur" diyor RAB, 
"Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine 
yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, Onlar da 
benim halkım olacak." 

 
Tanrım, sen yüreğimde Mesih olsun istersin; 
Ve O’nun sadakati benim kurtuluşumdur.  
İç varlığıma bilgeliğini açıkla 
Yaşam ve Gerçek Olan’ı bileyim… 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
6 İşte, sen gönülde hakikat istersin; 
Ve bana içimde bilgelik bildirirsin. 
7 Beni mercanköşkotuyla temizle de pak olurum; 
Beni yıka da kardan ak olurum. 
 
Tanrı’nın kutsallığını bilmek, insanın kendisinin 
kirliliğinin farkına varmasına sebep oluyor.  
 
Mezmurcu açıkça günahla mücadele etmek istiyor ve 
sadece günahlı eylemlerinden dolayı değil, günahlı 
arzularından da pişmanlık duyduğunu belli ediyor.  
 
Kendi kendisini pak kılamayacağının farkına vardığında, 
insanın Tanrı’ya “bunu bana sen yap –beni sen pak kıl” 
demekten başka bir yolu olmadığı belli oluyor. 
 

İşaya 1:16 Yıkanıp temizlenin, kötülük yaptığınızı 
gözüm görmesin, kötülük etmekten vazgeçin. 

“İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz ve O'nun 
kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı'nın 
öngörüsü uyarınca Ruh tarafından kutsal kılınarak 
seçildiniz” (I.Petrus 1:2, İbraniler 9:18-20 krş. Matta 
26:28). 

 
Mezmurcu buradaki duasında, günah ile mücadeleyi 
günahlı bir insanın yapamayacağını bildiğinden; 
günahıyla mücadele etmesi için Tanrı’yı davet ediyor.  
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Tanrım, sen gönülde sadakat ararsın 
Ve sen gönülden bağlılık istersin 
İçimde bilgelik var et 
Ve bana merhamet eyle…  
Tanrım, beni sen temiz kılarsan pak olurum, 
Ve beni sen yıkarsan kardan ak olurum… 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
2 Fesadımdan beni büsbütün yıka 
Ve suçumdan beni temizle. 
6 İşte, sen gönülde hakikat istersin; 
Ve bana içimde bilgelik bildirirsin. 
7 Beni mercanköşkotuyla temizle de pak olurum; 
Beni yıka da kardan ak olurum. 
 

Günaha, toplum dışına atılmayı gerektiren bir hastalık 
olarak bakmak…  
 

Acaba mezmurcu mercanköşkotuyla temizlenmekten 
bahsederken aklında nasıl bir düşünce vardı? Tarih 
boyunca bu Mezmur’u okuyan Tanrı halkı mercan-
köşkotuyla temizlenmek konusunda ne düşünmüştü?  
 

Bu ayette Levililer’in halkı arındırmak için olan temizlik 
disiplininden hatırlatılmaktadır (Levililer 14). Kurban 
kanı mercanköşkotuyla temiz kılınacak kişinin üzerine 
yedi kez serpilirdi (a.14:51).  
 

Mezmurcu burada Tanrı’nın dışsal değil, içsel temizlik 
için olan isteğini görünce daha mükemmel bir kurbana 
ihtiyacı olduğunu görüyor (İbraniler 9:18-20 krş. Matta 
26:28): 
 
14 …Dilim de senin adaletini terennüm etsin. 
15 Ya Rab, dudaklarımı aç; 
Ve ağzım senin övgülerini bildirsin. 
16 Çünkü sen kurbandan zevk almazsın… 
Yakılan sunudan razı olmazsın. 
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Bu yüzden Tanrı’dan mükemmel bir kurban sağlamasını, 
bu mükemmel kurbanı ise kendisi gibi Âdem soyu olan 
kahinlerin veya Levililer’in değil, mükemmel bir kahinin 
sunmasını istiyor.  
 

Mezmurcu bu duayı yaparken sanki Tanrı’nın vaadine 
bakarak “Tanrım, bunu sen vaat ettin, şimdi vaadine 
göre bana davran” diyerek Tanrı’nın vaatlerini ve 
antlaşmasını alıp Tanrı’ya tekrar bir sunu olarak 
kaldırıyor:  
 
14 Kandan beni kurtar, ey Tanrı,  
7 Beni mercanköşkotuyla temizle kardan ak olurum. 

İşaya 1:18 RAB diyor ki, "Gelin, şimdi davamızı 
görelim. Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi 
ak pak olacaksınız. Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa 
da yapağı gibi bembeyaz olacak.  
 

Yuhanna 19:29 [Mesih İsa çarmıhtayken] Orada ekşi 
şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir 
süngeri mercanköşk dalına takarak O'nun ağzına 
uzattılar. 

 

Mesih Rabbimiz,  
Kurbanı sunan mükemmel kâhin sensin, 
Ve beni mercanköşkotuyla arıt,  
Pak olur, şifa bulurum; 
Ve fesadımdan beni büsbütün yıka. 
Mesih Rabbimiz,  
Sunulan mükemmel kurban sensin, 
Ve suçumdan beni temizle. 
Beni sen yıka  
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Ve kardan ak olur, kurtuluş bulurum… 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
5 İşte, ben fesat içinde doğdum, 
Ve anam günah içinde bana gebe kaldı. 
6 İşte, sen gönülde hakikat istersin; 
Ve bana içimde bilgelik bildirirsin. 
7 Beni mercanköşkotuyla temizle de pak olurum; 
Beni yıka da kardan ak olurum. 
 

Acaba mezmurcu günahtan iyileşmek için mercan-
köşkotuyla temizlenmekten bahsederken Tanrı halkı bu 
duada Tanrı’yı hangi işleriyle hatırladı?  
 

Mezmurcu şimdiki günahından tövbe ederken mercan-
köşkotuyla yapılan temizlikten bahsederek kalıcı bir şifa 
istiyor. Çünkü şimdiki günahından tövbe ederken, diğer 
yandan da annesinden ona miras olarak geçen kalıcı 
günah için çözüm arıyor.  
 

Mısır’dan çıkışta ne olduğunu hatırlayın (Çıkış 12:12): O 
gece Tanrı hem insanların hem de hayvanların bütün ilk 
doğanlarını öldürmüştü. Ancak bu ölüm yargısından 
kurtulmak için bir yol vardı:  
 

Çıkış 12:22 Bir demet mercanköşkotu alın, 
leğendeki kana batırıp kanı kapılarınızın yan ve üst 
sövelerine sürün. Sabaha kadar kimse evinden 
çıkmasın. 
23 RAB Mısırlılar’ı öldürmek için gelecek, 
kapılarınızın yan ve üst sövelerindeki kanı görünce 
üzerinden geçecek, ölüm saçanın evlerinize girip sizi 
öldürmesine izin vermeyecek. 
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Böylece kuzunun kanı ile işaretlenmiş olan evlere ölüm 
yargısı gelmedi.  
 
Mezmurcu kalıcı bir şifa istiyor; yani tam kurtuluş 
istiyor.  
 

I.Yuhanna 1:7 Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta 
yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu 
İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır. 

 
I.Korintliler 5:7 Yeni bir hamur olabilmek için eski 
mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız. 
Çünkü Fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi.  

İbraniler 11:28 İlk doğanları öldüren melek 
İsrailliler’e dokunmasın diye Musa imanla, Fısıh 
kurbanının kesilmesini ve kanının kapılara 
sürülmesini sağladı. 

 
Tanrı Kuzusu, Mesih İsa, 
Kurbanı sunan mükemmel kâhin sensin; 
Beni mercanköşkotuyla arıt,  
Günahtan pak olurum,  
Dünyanın günahını kaldırırsın, bize merhamet eyle. 
Tanrı Kuzusu, Mesih İsa, 
Sunulan mükemmel kurban sensin; 
Beni kanınla akla,  
Kurtuluş bulurum, 
Dünyanın günahını kaldırırsın, bize merhamet eyle… 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
8 Bana neşe ve sevinç işittir, 
Ezdiğin kemikler hoşnut olsun. 
 
1-7 ayetlerindeki ağlayış, yerini sevinç ve neşenin 
doğduğu bir umuda bırakıyor.  
 
Tanrı’nın kulu Musa’nın ve Kuzu’nun ezgisinin keyfini 
çıkaralım (Vahiy 15:3-4):  
 

“Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı,  
Senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir.  
Ey ulusların kralı,  
Senin yolların doğru ve adildir.  
Ya Rab, senden kim korkmaz,  
Ve adını kim yüceltmez?  
Çünkü1 yalnız sen kutsalsın.  
Çünkü bütün uluslar gelip sana secde kılacaklar. 
Çünkü adil işlerin açıkça görüldü.” 

 
Mesih’in kâhinlerden üstün, peygamberlerden üstün ve 
krallardan üstün yönüne baktığımızda, O’nun 
kurtarıcılığı gözümüzde kesinlik kazanıyor: 
 

 
1 Buradaki ‘üç çünkü’ Tanrı’dan korkmamız ve gerçek Tanrı’yı 

sevip yalnız O’na tapınmamız konusunda bize üç sebep 

söylemektedir. Diğer yandan bu ezgi yanlış inanışların peşinden 

gidenlere bir iman savunması gibidir: Tanrı’yı tek bir antlaşma 

üzerinde değişmeyen ve sadık bir Tanrı olarak belli eder (B. 

Lynn, Vahiy, Reform Semineri Notu).  
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Matta 26:28 Çünkü bu benim kanımdır, günahların 
bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan 
antlaşma kanıdır. 

İbraniler 1:3 Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, 
O’nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her 
şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı 
sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı’nın sağında 
oturdu. 

 
Suç ve günahlardan pişmanlık duymak, günahın 
diğerlerine verdiği zararı görmek, günahın Tanrı’nın 
Kutsal Ruhu’nu kederlendirdiğini bilmek ve bundan 
dolayı üzüntü duymak elbette önemlidir.  
 
Ancak mezmurcunun günah üzerine olan yakarışı, 
umutla yapılan bir duadır. Bu yüzden pişmanlık ve 
ağlayış duasının, Günahların Affı Müjdesi’ne bakılarak 
yapıldığını görüyoruz.  
 
Tanrı’nın kurtarışındaki kesinliği bilmek, neşe ve sevinç 
yaşanacak günlerin umuduna bakmayı getirmektedir. 
Bu yüzden Günahların Affı Müjdesi’nde 
bağışlanmamızın güvencesi çok açıktır: 
 

İbraniler 9:12 [Mesih] Tekelerle danaların kanıyla 
değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla 
kutsal yere ilk ve son kez girdi. 

10:14 Çünkü [Mesih] kutsal kılınanları tek bir 
sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir. 
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RAB Tanrım, 
Bana neşe ve sevinç işittir 
Ve ezdiğin kemikler hoşnut olsun. 
6:2 ya RAB, lütfet bana, bitkinim;  
Ve bana şifa ver,  
Günahımdan kemiklerim sızlıyor.  
13:5 Ben senin sevgine güveniyorum,  
Yüreğim kurtarışınla coşsun.  
30:11 Yasımı şenliğe döndür,  
Ve çulumu çıkarıp beni sevinçle kuşat…  
35:10 Bütün kemiklerim diyecek:  
“Senin gibisi var mı, ya RAB,  
Mazlumu zorbanın elinden,  
Mazlumu ve yoksulu soyguncudan kurtaran?” 
 
 
(Musa’nın ve Kuzu’nun ezgisinde iman savunması) 
Her Şeye Gücü Yeten Rab’be, Tek Kutsal Olan’a, büyük 
ve şaşılası işlerin Tanrısı’na inanıyorum…  

Bütün ulusların kralı olan, bütün ulusların secde 
kılacağı, yollarında doğru ve adil olan Rab’be 
inanıyorum…  

Adil işlerin açıkça görülen, tek korkulacak ve adı 
yüceltilmeye tek layık olan Tanrı’ya inanıyorum… 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
7 Beni mercanköşkotuyla temizle de pak olurum; 
Beni yıka da kardan ak olurum. 
8 Bana neşe ve sevinç işittir, 
Ezdiğin kemikler hoşnut olsun. 
 
Tanrı’nın adil yargısından korkan mezmurcu ağlayış 
içinde dua ederken gözlerini mükemmel kurban ve 
mükemmel kâhin olan Mesih’e odaklamış durumdadır. 
Mezmurcu bu duasında Günahların Karşılıksız 
Bağışlanması Müjdesi’ni duymak istiyor. Sevinç getiren 
Müjde Sözü ile Tanrı’nın şifasının ve kurtarışının 
kendisine bağışlandığını (lütuf edildiğini) duymak 
istiyor. 
 
Tanrı’nın adil yargısı karşısında ölümü (kemiklerinin 
kırılmasını) hak ettiğini gördüğü için, kuzunun (Mesih’in) 
kanı ile yıkanmış olarak diriliş sevincini diliyor. Günahın 
canındaki acısının, sanki kemikleri kırılırcasına olan 
acının yerini esenliğin almasını diliyor.  
 
Mezmurcunun 1-6 ayetlerinde tanık olduğumuz acısı ile 
7. ayetteki umuda bakması, Pentekost Günü yaşanan 
tövbe ve iman tecrübesiyle benzer bir paralellik 
göstermektedir. O gündeki tövbe tecrübesinde de acı ve 
korkunun yerini esenlik ve sevince bıraktığını 
görmekteyiz:  
 

Elçilerin İşleri 2:36 "Böylelikle bütün İsrail halkı şunu 
kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı 
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hem Rab hem Mesih yapmıştır."  
37 Bu sözleri duyanlar, yüreklerine hançer 
saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, 
"Kardeşler, ne yapmalıyız?" diye sordular.  
38 Petrus onlara şu karşılığı verdi: "Tövbe edin, her 
biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece 
günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh 
armağanını alacaksınız.  
39 Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi 
için, Tanrımız Rab'bin çağıracağı herkes için 
geçerlidir." 

 
Mesih Rabbimiz, 
Yoksullara Müjde'yi duyurmak için alçaldın 
Ve aramıza geldin. 
Tutsaklar serbest bırakılsın,  
Körlerin gözleri açılsın 
Ve ezilenler özgürlüğe kavuşsun diye  
Lütuf ve Özgürlük Çağını ilan ettin,viii 
Sen kutsalsın… 
Beni mercanköşkotuyla arıt  
Günahtan pak olurum  
Beni kanınla akla, kurtuluş bulurum, 
Bana korkunç yargı sözünü değil 
Neşe ve sevinç sözlerini işittir; 
Günahtan ezilen canıma  
Karşılıksız Bağışlanma Müjdesi’ni duyur 
Ve canımda özgürlük bulurum, 
Sen kutsalsın…  
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
2 Fesadımdan beni büsbütün yıka 
Ve suçumdan beni temizle. 
7 Beni mercanköşkotuyla temizle de pak olurum; 
Beni yıka da kardan ak olurum. 
9 Suçlarıma karşı yüzünü ört, 
Ve bütün fesatlarımı sil. 
 
Doğanın ışığı, yaratılışın işleri ve Tanrı’nın sağlayışı, 
insanları özürsüzix bırakacak derecede Tanrı’nın iyiliğini, 
bilgeliğini ve gücünü gözler önüne sermiş olmasına 
rağmen, bunlar, kurtuluş için gerekli olan Tanrı ve O’nun 
isteğine ilişkin bilgiyi sunmada yetersiz kalır.x 
 
Yani insan ahlaki seçimlerinde iyi olanı beğeniyor olsa 
da, erdemli davranışlardan dolayı takdir edilmek hoşuna 
gitse de böyle bir bilgi, akıl ve yüreği günahtan 
temizlemek için yeterli değildir. Bu yüzden Tanrı 
Sözü’nün yazılı olarak kayıt edilmesi (özel vahiy –Kutsal 
Kitap) gerekli olmuştur. 
 
Günah sorununa kökten bir çözüm gerekiyor. Çünkü 
mezmurcu Tanrı’nın yürekten bir değişim ve kalıcı bir 
bilgelik istediğini (6); ve dışsal gayretin bunu 
sağlayamayacağını görüyor. Bu yüzden Tanrı’nın 
kendisini büsbütün yıkamasını ve üzerine serpilecek 
olan mükemmel kurbanın kanıyla tümüyle ayıp ve 
utançtan pak kılınmayı diliyor.  
 
Tanrı’ya böyle bir yürekle “çok olan suçlarıma bakma; 
günahımdan yüzünü çevir” diye dua ediyor. Çünkü 
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biliyor ki, Tanrı günaha baktığı zaman sadece sonsuz bir 
yargı açıklamakta haklıdır (Mezmur 6; 13:1). Mezmurcu 
Tanrı’nın günaha karşı olan öfkesinde sonsuz yargının 
adil olduğunu görüyor (Mezmur 74:1).  
 
Bunu değiştirebilecek bir gücü olmadığı için de 
mükemmel bir kâhinin sunduğu mükemmel kurbanın 
kanında suçlarının ve yargısının örtülebileceği umuduna 
dayanıyor. Bu kutsal kurban kanının üzerine 
serpilmesini diliyor. Böylece Tanrı mezmurcuya 
baktığında –üzerine serpilen kutsal kandan dolayı– 
mezmurcunun günahı görünmeyecektir. Böylece 
mezmurcu günahlarının silinmesini, günahlarının bir 
daha anılmamak üzere affedilmesini istiyor.  
 
Bu duada Tanrı’nın bir şekilde günahlar üzerinde bir 
işlem yapması isteniyor: Mezmurcu “Tanrım, sen benim 
günahımı uygun bir şey ile sil, Tanrım, çok olan suçlarımı 
sen benden uzaklaştır” diye dua ediyor. Ve mezmurcu 
bunu kendisinin başaramayacağını bildiği için, duasına 
bu yüzden Tanrı’nın sevgisini ve merhametini dileyerek 
(1) başlıyor.  
 

Romalılar 6:23 Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın 
armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz 
yaşamdır. 

Romalılar 8:32 Öz Oğlu'nu bile esirgemeyip 
O'nu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, O'nunla 
birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? 
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İbraniler 13:12 Bunun gibi, İsa da kendi kanıyla 
halkı kutsal kılmak için kent kapısının dışında acı 
çekti. 

 
Ey Tanrım, sevgine göre bana acı 
Ve suçlarımdan yüzünü çevir. 
Çok olan merhametinle bana davran 
Ve bütün fesatlarımı sil… 
Tanrı Kuzusu, Mesih İsa,  
bana esenliğini gönder, 
Ve suçumdan beni temizle, pak olurum; 
Beni yıka, kardan ak olurum… 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
10 Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
 
Tanrı sağlayışı ile bu yaratılışa iyiliğini, bilgeliğini ve 
gücünü açıklamış, kutsallığını gözler önüne sermiş 
olmasına rağmen, bunlar, tövbekar bir yürek yaratmak 
için yeterli değildir. Böylece Tanrı Yasa ile günahı ve 
cezasını gösterirken, Müjde ile Yasa’nın taleplerini 
sadece Mesih’in karşıladığını göstererek, günahların 
affının lütuf ile mümkün olduğunu gösterir.  
 
Mezmurcu burada “bende temiz yürek yarat” diye dua 
ediyor. Bu duasında Tanrı’nın yaratılış için kullandığı 
kelimeyi (İbranicede ‘bra’ –Tekvin 1:1) kullanıyor. İç 
varlığında gerçeğe bağlılık olmadığını (6) bilen mezmur-
cu, hayatının sonsuz yargının yıkımından kurtulması için 
bedensel varlığındaki içsel insanın yeniden yaratılması 
gerektiği itiraf ediyor.  
 
Mezmurcu Yasa’nın temizlik ve kurban törenleri 
ötesinde bir arınmayı arıyor. Bu yüzden yüreğini 
temizlemek için kurbanların kanına ve törensel 
ritüellere güvenmek istemiyor. Dışsal şeylerin yürekteki 
günah sorununa bir çözüm olmadığını kendi 
tecrübesinden biliyor (II. Samuel 11; 12). Bu yüzden 
sadece Tanrı’da mümkün olabilecek bir dilekte 
bulunuyor. “Tanrım bende yeni bir yürek yaratırsan, 
içimde doğruluk, paklık, kutsallık hüküm sürecektir” diye 
dua ediyor.  
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Acaba siz böyle içten bir yakarışı en son ne zaman 
yaptınız? 
 

Matta 5:8 Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü 
onlar Tanrı'yı görecekler. 

Hezekiel 36:25 Üzerinize temiz su dökeceğim, 
arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve 
putlarınızdan arındıracağım.  
26 Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh 
koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size 
etten bir yürek vereceğim.  
27 Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı 
izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı 
sağlayacağım. 

 
Tanrım, sevgine göre bana davran, 
Ve bende temiz bir yürek yarat, 
Sen kutsalsın… 
Tanrım, merhametinin çokluğuna göre bana davran, 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
Yaratan, Sağlayan ve Kurtaran Tanrı Sensin, 
Sen kutsalsın… 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
11 Beni önünden atma; 
Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
 
Mezmurcu burada Tanrı’ya açıkça “Beni varlığından 
atma” diye dua ediyor.  
 
Acaba “Beni senden dışarıya atma, beni senden uzağa 
atma” şeklindeki bir duanın arkasında olan düşünce ne 
idi? “Ben ana rahmindeyken fesattan doğdum; annem 
günahta hamile kaldı” diye dua ettiğine göre (5), mez-
murcu orijinal günahın yıkıcı sonuçlarını biliyor.  
 
Diğer yandan Adem ve Havva’nın bahçeden 
kovuluşundan (atılışından) sonra bile Tanrı’nın lütufkar 
bir şekilde halen dünyaya yaşam verdiğini hatırlarsak 
(Matta 5:45, Luka 6:35), mezmurcunun “Beni varlığının 
huzurundan dışarı atma” diyen duası, dünyadaki iyilik ve 
bereketleri kaybetmekten korktuğu şeklinde de 
anlaşılabilir.  
 
Mezmurcu Adem ve Havva’nın Aden Bahçesi’nden 
kovuluşunda, kendisinin de kovulmuş olduğunu biliyor. 
Tanrı’nın huzurundan ikinci bir kovuluşun ise hayal 
edilemez derecede korkunç olacağı düşünüyor. Bu 
yüzden “beni terk etme” diye yakarmaktadır.  
 
Çünkü Tanrı’nın bir kişiyi terk etmesi, o kişinin tamamen 
günahta kalması anlamına gelecektir. Tanrı bir kişiden 
tamamıyla yüz çevirirse, o kişiyi günahlarında terk etmiş 
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olacaktır. Bu da en koyu karanlık, mezar, ölüm, sonsuz 
yargı anlamına gelmektedir. Mezmurcu kendi varlığını 
ve kendi yaşamını Tanrı’nın varlığı ile kopamaz bir 
şekilde ilişkilendiriyor.  
 
Bu anlamda mezmurcunun duasının anlamı, gerçek 
yaşamın ancak Tanrı’nın önünde (Tanrı’nın gözetiminde, 
Tanrı’nın hoşnutluğunda) olduğudur. Bu durumda bu 
dua, Tanrı tarafından kovulmuş olmanın ölüm ve keder 
anlamına geldiğini de kabul etmektedir.  
 
Böylece “Kutsal Ruhu’nu benden alma” şeklindeki dua 
daha da anlaşılır oluyor. Eğer Tanrı’dan ayrı düşmek 
ölüm ve keder ise, Tanrı’nın huzurunda yaşam isteği, 
Kutsal Ruh’ta yaşam isteği, Tanrı’nın hoşnut olduğu 
yaşam isteği belirgindir. Öyleyse Tanrı’nın esas istediği 
şey yüreğimiz ise (6), iç varlığımızdaki yenilenme, yeni 
bir yürek edinebilme (10), Kutsal Ruh’un işi olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  
 
Kurtuluşuna karşı tehlike yaratmış olduğu gerçeği 
karşısında bu dua aynı zamanda kurtulmuşluk yaşamına 
tekrar kabul edilme ve buna layık olmaya çalışmak için 
yapılan bir duadır. 
 

104:30 Ruhun'u gönderince var olurlar,  
Yeryüzüne yeni yaşam verirsin. 

Efesliler 4:30 Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu 
kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh’la 
mühürlendiniz. 
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Tanrım, içimde senin gerçeğin olsun 
Ve sana sadık kalayım diye beni bereketle, 
Sen iyisin… 
Tanrım, sen yüzünü gizlersen 
Dehşet ve ölüm gelir. 
Beni önünden atma; 
Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma; 
Yaratan, Sağlayan, Kurtaran Tanrı Sensin, 
Sen kutsalsın... 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
11 Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
12 Bana kurtarışının sevincini geri ver 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
 
Mezmurcu gibi skandal yaratan bir günaha 
düşmemişseniz, bu iyi bir şeydir. Ama bu durum 
gerçekte sizin daha kutsal olduğunuz anlamına 
gelmiyor.  
 
Bir çok zaman günah hakkında konuşurken eylemelere 
ve bu eylemlerin sonucuna bakıyoruz. Ancak günahın 
sonuçlarından biri de kendisini akılda inançsızlık ve 
ahmaklık olarak göstermesidir. İnançsızlık ve ahmaklık 
içine gururu da ekleyebiliriz; bu da ahlaki 
seçimlerimizde neden hatalı olduğumuzu açıklar.  
 
İnançsızlık ve ahmaklık içine cehaleti de ekleyebiliriz; bu 
cehalet de kendini Tanrı’ya ilgisizlik ya da Tanrı Sözü’nü 
duyduğu halde bunu kavrayamamak olarak kendisini 
belli eder; bu da kötülüğün her türlüsüne (günaha, suça) 
neden eğimli olduğumuzu açıklar.   
 
Mezmurcu bu yüzden yeniden doğuşu veren Kutsal 
Ruh’u, günahların affedilmesi duasına dahil ediyor. 
Mezmurcu bir şeyin farkındadır: affedilmek 
kurtulmaktır; yani affedilmek sonsuz yaşamı almaktır; 
çünkü affedilmek, yargıda suçluyken bir bedel karşılığı 
satın alınmaktır. Mezmurcu başka ne konuda sevinmeyi 
dileyebilirdi ki?  
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Mezmurcunun kalıcı bir affedilme yani kalıcı bir kurtuluş 
için canında yeniden yaratılma isteği ve duası, bu ayette 
kalıcı bir sevinç ile, hayatına kaldığı yerden devam etme 
dileğine yer veriyor. Günahın ağırlığı ve kederi altında 
ezilen canının, kavuran sıcakta ölüme doğru ilerlemek 
kadar acı verici olduğunu bizzat tecrübe etmiştir. 
 
Günah sebebiyle aksayan olağan hayatına daha ciddi 
prensipler ve kararlarla dönmek istiyor. Çünkü 
affedilmek, Kutsal Ruh’un sevincini canında 
duyabilmektir.  
 

71:9 … beni reddetme,  
Gücüm tükendiğinde beni terk etme 
18 … Terk etme beni, ey Tanrı,  
Gücünü gelecek kuşağa,  
Kudretini sonrakilere anlatana dek. 

 
Tanrım ve Rabbim, 
Günahın aldatıcılığına pek çok kez aldansam da, 
Hatalarımı sürekli itiraf etsem de SANA,  
Kusurlarımı ve isyanımı hep bilsem de,  
Unuttuğum günahlarımla da suçluyum… 
Tanrım ve Rabbim, 
Bende yeni bir yürek yarat 
Ve affedildiğimi bileyim. 
Bende yeni bir yürek yarat 
Ve yeniden doğuşu tadayım. 
İçimde doğru ruh tazele 
Ve yeni doğuşta kalayım… 
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Tanrım ve Rabbim, 
Bana kurtarışının sevincini ver 
Ve sevinçle şükran kurbanları sunayım, 
Bana Kutsal Ruh’la destek ol 
Ve yıkılmayayım… 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
13 İsyankârlara senin yollarını öğreteyim 
Ve suçlular sana dönerler. 
 
İlk ailemiz ayartıyla sürüklenip Tanrı gibi olmak istediler 
ve bahçeden kovuldular. Gerçekte, kutsallıkta, 
doğrulukta onlar zaten Tanrı gibi yaratılmışlardı. Ancak 
Tanrı’nın yasasını ihlal ettiler; sonsuz yaşam ve 
mutluluğun yeri olan bahçeden kovuldular. Bu durum 
pratikte ne anlama geliyor? Onlar, üzerlerinde bir Tanrı 
olsun istemediler. Yani onlar kendi hayatlarının rabbi 
olmak istediler.  
 
Buradaki bilinçli seçim pratikte bizler için ne anlama 
geliyor? Yani hepimiz bedende ve iradede düşmüş 
kimseleriz. 
 
Öyleyse günah sebebiyle bozulan ilişkiyi düzeltmek 
isteyen mezmurcu, kendi isyanında diğer isyankarların 
acınası durumunu görüyor. Bu yüzden de kendi isyanına 
merhamet ve sevgi dilendiği gibi, diğer isyankarların da 
RAB’bin merhamet ve sevgini tatmasına aracılık etmek 
istiyor.  
 
Mezmurcu bir anlamda komşusu için bir Mesih olmayı 
hedefliyor. Günahların Affı Müjdesi’ni başkalarıyla 
paylaşmak ve iman tanıklığını diğer insanlara götürmek 
istiyor. Adem’in mirası olan, günahla lekelenmiş bu 
dünyayı daha iyi bir yer yapmak üzere, dünyanın iyiliği 
ve Tanrı’nın görkemi için çalışmayı diliyor.  
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Günahkâr bir insanın cenneti kavraması veya hayal 
edebilmesi imkânsız olsa da, böyle soylu bir göreve 
istekli olmak, cenneti yüreğine almış kimseler için 
mümkündür…  
 

Luka 32 Ama ben, imanını yitirmeyesin diye senin 
için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini 
güçlendir. 

Elçilerin İşleri 2:38 Petrus onlara şu karşılığı 
verdi: “Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla 
vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve 
Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. 

 
Atalarımızın Tanrısı RAB, 
Bende Mesih’in yüreğini var et; 
Ve isyankârlar senin yollarını öğrensin diye 
Beni hizmetine kabul et. 
Beni önünden atma,  
Karşılıksız Bağışlanma Müjdesi’ni vaaz edeyim. 
Ve bana istekli ruh ile destek ol 
Sana tanıklık edeyim. 
Atalarımızın Tanrısı RAB, 
Bende Mesih’in yollarını pekiştir; 
Suçlular sana dönsün diye  
Sendeki sevgi ve merhametin tanığı olayım… 
Baba, Oğul Kutsal, Ruh’ta tek olan Tanrımız, 
Sen kutsalsın, bana merhamet eyle… 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
14 Kandan beni kurtar, ey Tanrı, kurtuluşumun Tanrısı 
Dilim de senin adaletini terennüm etsin. 
 

Düşmüş bir dünyada, düşmüş bir bedende, düşmüş bir 
iradede yaşayan insan için durum ne kadar “umutsuz!” 
Aklımız ve duygularımız bu yüzden karışık. Bu durum 
yapmak istemediğimiz şeyleri neden yaptığımızı 
açıklıyor. İlk ailemiz yasak olan şeye karşı bir sevgi 
duymuşlar ve ölümcül olan şeyi sevmişlerdi. Bu yüzden 
yasak meyveyi yediler. Bizler de tıpkı onlar gibi sevgimizi 
yanlış olan şeylere yönlendirince günaha düşüyoruz.  
 

Mezmurcunun günahın ağırlığı ve acısı altındaki inleyişi, 
“Ben ne zavallı insanım! Ölüme götüren bu bedenden 
beni kim kurtaracak?” diyen bir feryadı 
çağrıştırmaktadır (Romalılar 7:24). Ama günahın ve 
ölümün son nokta gibi durduğu bir yerde de Müjde 
parlıyor –Böylece Mesih İsa’ya ait olanlara artık hiçbir 
mahkûmiyet yoktur (Romalılar 8:1).  
 

Günahı görünen ve görünmeyen günahlar şeklinde 
ayırırsak, bunlar gurur, kıskançlık, nefret ve kötü arzular 
gibi içsel yaşamın günahları olabilir; ya da kandırmak, 
çalmak, öldürmek, zina ve benzeri gibi dışsal yaşamın 
günahları olabilir. Mezmurcuda her iki türden günahı 
görmek mümkün (II. Samuel 12:9)… 
 

Sevgisini yanlış bir şekilde yönlendirdiği için zina etmiş 
ve bu günahı ortaya çıkmasın diye de adam 
öldürmüştür. 
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Bu yüzden kan dökme suçundan kurtulmak istiyor. 
Dikkat ederseniz mezmurcu “ama..” diyerek suçuna 
bahane bulmaya çalışmıyor. “Ben kan dökme suçundan 
kurtulmak isteyen bir katilim, bana merhamet eyle” diye 
dua ediyor. Suçunu açıkça kabul ediyor. Umutsuzluk ve 
imkansızlık kadar kesin olan suçundan dolayı sadece 
Tanrı’da, sadece Tanrı’nın sevgisinde, sadece Tanrı’nın 
Mesih’teki karşılıksız merhametinde mümkün 
olabilecek bağışlanma için yalvarıyor.  
 

26:9 Günahkârların,  
Eli kanlı adamların yanısıra canımı alma. 
35:28 O zaman gün boyu adaletin,  
Övgülerin dilimden düşmeyecek.  

 
Kurtuluşumun Tanrısı, 
Sevgine göre bana acı 
Ve kan dökmekten beni koru, 
Sen kutsalsın…  
Kurtuluşumun Tanrısı, 
Merhametinin çokluğuna göre isyanlarımı sil  
Ve dilim senin adaletini terennüm etsin. 
Kurtuluşumun Tanrısı, 
Bende yeni bir yürek yarat 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
Sen kutsalsın, bana merhamet eyle… 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
14 Kandan beni kurtar, ey Tanrı, kurtuluşumun Tanrısı 
Dilim de senin adaletini terennüm etsin. 
15 Ya Rab, dudaklarımı aç; 
Ve ağzım senin övgülerini bildirsin. 
 

Mesih’in Müjdesi övgümüzdür. Mesih sevincimiz ve 
övgümüzdür. Bir yürekte Müjde varsa, orada karşılıksız 
bağışlanmışlığın övgüsü vardır.  
 

Mezmurcu ‘herkesin yargıcı olan Tanrı’ya’ suç ve 
günahlardan dolayı bağışlanma ve kurtuluş dilenmek 
için yaklaştığında (2-14), canında kendisinin 
çıkaramayacağını gördüğü günahın lekesi için (5), yeni 
bir kurban, üstün bir kurban ihtiyacı içinde olduğunu 
görüyor (16-17). Ancak aradığı tam mükemmel 
kurbanın sadece Tanrı’nın sağlayabileceğini (Tekvin 
3:15, I. Yuhanna 3:8, Yuhanna 1:29) gördüğü için, bilinen 
kurbanların yerine övgü kurbanları sunmaya çalışıyor (8-
9, 15 krş. 16-17).  
 

Tanrı’nın sağladığı kurbana karşılık mezmurcu ne 
verebilir, gereği gibi ne ödeyebilir ki? Kutsal Ruh’un 
bağışladığı yeniden doğuş ve kurtuluşu almış yeni bir 
yürek ile, sadece övgü ve şükran kurbanı sunabileceğini 
anlıyor (50:14 krş. 69:30-31).  
 

Bir kurban nasıl ki, Tanrı ve halkı arasındaki antlaşmanın 
kanıtı ise, mezmurcunun övgü ve şükran kurbanı da 
kendisinin kurtulmuş olduğunun bu dünyadaki görünen 
bir kanıtı olacaktır.  
 



 

81 

Mezmurcu isyankarlıkta kaybolmuş dünyaya, günahtan 
kurtuluş için törenler ve ritüeller önermiyor. Mezmurcu 
sadece Tanrı’nın sağladığı kurbanda (Mesih’te) ve Kutsal 
Ruh’un bağışladığı kurtulmuşlukta kendi övgü ve şükran 
kurbanlarını bir tanıklık olarak dünyaya göstermek 
istiyor.  
 

Oysa sizler Siyon Dağı’na, yaşayan Tanrı’nın kenti 
olan göksel Yeruşalim’e, bir bayram şenliği içindeki 
on binlerce meleğe, adları göklerde yazılmış ilk 
doğanların topluluğuna yaklaştınız. Herkesin yargıcı 
olan Tanrı’ya… yeni antlaşmanın aracısı olan 
İsa’ya… ve üstün bir anlam taşıyan serpmelik kana 
yaklaştınız (İbraniler 12:22-24). 

 

Yine bu övgüsü, kan dökme suçundan kurtuluşun ve 
bağışlanmanın övgüsü olduğu halde, orijinal günahtan 
gelen kalıtsal mirastan, başlangıçtan beri var olan ve 
şimdiki günahların kaynağı olan, kötü tohumdan 
kurtuluşun övgüsü olacaktır:  
 

Siz babanız İblis’tensiniz ve babanızın arzularını 
yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri 
katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı (Yuhanna 8:44). 

 

Kurtuluşumun Tanrısı RAB,  
Bende yeni bir yürek yarat, 
Ve yeni yaşamımı istekli bir ruh ile koru… 
Sen kutsalsın…  
Kurtuluşumun Tanrısı RAB,  
Günahtan beni kurtar, 
Yasana ihanetten beni koru 
Ve dilim senin övgülerini duyursun. 
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Sen kutsalsın, bana merhamet eyle… 
Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
14 … Dilim de senin adaletini terennüm etsin. 
15 Ya Rab, dudaklarımı aç; 
Ve ağzım senin övgülerini bildirsin. 
16 Çünkü sen kurbandan zevk almazsın; yoksa arz 
eylerdim; 
Yakılan sunudan razı olmazsın. 
 
Mezmurcu övgü kurbanı sunmaktan (14-15) 
bahsederken, diğer yandan da tümüyle yakılan 
kurbandan, yakmalık sunudan bahsediyor ve 
“kurbandan zevk almazsın; yakılan sunudan hoşnut 
olmasın” diyor. Bu da bir anlamda neden övgü kurbanı 
sunmak istediğini belli ediyor. Ve bir anlamda böyle 
söylemekle övgüye başlamış oluyor.  
 
Ancak mezmurcu Tanrı’nın önüne geldiği zaman, 
Tanrı’ya hoşnut olduğu övgü ve şükranı sunmakta 
güçsüz olduğunu belli ederek, “Tanrım, sana övgü ve 
şükran kurbanı sunabilmem için ağzımı sen aç” diye dua 
ediyor.  
 
10-12 ayetleri boyunca dilediği üzere, Kutsal Ruh’un 
dokunuşunu tecrübe edebilirse, ağzı açılacak ve 
Tanrı’nın hoşnut olduğu kurbanları sunabilecektir.  
 
Mezmurcu bu ayetlerde hem Mesih’in bir ön 
görüntüsünü veriyor hem de kurtuluşunun Mesih’te 
kabul edilmesini dilemiş oluyor.  
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İbraniler 10:1 Kutsal Yasa’da gelecek iyi şeylerin aslı 
yoktur, sadece gölgesi vardır. Bu nedenle Yasa, her 
yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı’ya 
yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez. 2 
Erdirebilseydi, kurban sunmaya son verilmez miydi? 
Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından arındıktan 
sonra artık günahlılık duygusu kalmazdı. 3 Ancak o 
kurbanlar insanlara yıldan yıla günahlarını 
anımsatıyor. 4 Çünkü boğalarla tekelerin kanı 
günahları ortadan kaldıramaz. 5 Bunun için Mesih 
dünyaya gelirken şöyle diyor:  
“Kurban ve sunu istemedin,  
Ama bana bir beden hazırladın.  
6 Yakmalık sunudan ve günah sunusundan  
Hoşnut olmadın.  
7 O zaman şöyle dedim:  
‘Kutsal Yazı tomarında  
Benim için yazıldığı gibi,  
Senin isteğini yapmak üzere,  
Ey Tanrı, işte geldim.’ ” 8 Mesih ilkin, “Kurban, sunu, 
yakmalık sunu, günah sunusu istemedin ve 
bunlardan hoşnut olmadın” dedi. Oysa bunlar 
Yasa’nın bir gereği olarak sunulur. 9 Sonra, “Senin 
isteğini yapmak üzere işte geldim” dedi. Yani ikinciyi 
geçerli kılmak için birinciyi ortadan kaldırıyor.  

10 Tanrı’nın bu isteği uyarınca, İsa Mesih’in 
bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal 
kılındık. 

 
Mezmurcu suçlarının silinmesi için Tanrı’nın müdahale 
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etmesini istediği gibi, övgü ve şükran sunmak için de 
Tanrı’nın müdahale etmesini istemişti. Böylece 
bağışlandığının kanıtı olarak dudakların meyvesini 
(İbraniler 13:15), Tanrı’nın hoşnut olduğu bir kurban 
olarak sunacaktı (63:5; 116:17). 
 
Diğer yandan “isyankârlar ve suçlular sana dönsünler 
diye çalışayım” şeklindeki duası (13), mezmurcunun 
canında Mesihsel bir tutku ile çalışmak ve öyle yaşamak 
istediğini gösteriyor. Bu da günahtan tam dönüşün 
(gerçek tövbe) nasıl bir şey olduğunu açıklıyor.  
 
Tanrı’ya sadece övgü kurbanı sunmayacak fakat 
yaşamını Tanrı’nın hoşnutluğuna ve övgüsüne 
sunacak… Eski yoldan dönmek (günahtan dönmek) 
böyle bir şey olmalı… 
 

I.Petrus 2:5 O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir 
tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle, İsa Mesih 
aracılığıyla Tanrı’nın beğenisini kazanan ruhsal kur-
banlar sunmak üzere kutsal bir kâhinler topluluğu 
olursunuz.  
9 Ama siz seçilmiş soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, 
Tanrı’nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına 
çağıran Tanrı’nın erdemlerini duyurmak için 
seçildiniz.  

 
İbraniler 13:15 Bu nedenle, İsa aracılığıyla Tanrı’ya 
sürekli övgü kurbanları, yani O’nun adını açıkça 
anan dudakların meyvesini sunalım. 
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Kurtuluşumun Tanrısı, 
Beni günahtan kurtar, 
Ve dilim senin adaletini terennüm etsin. 
Kurtuluşumun Tanrısı, 
Sen kurbandan zevk almazsın 
Ve yakılan sunudan hoşnut olmazsın; 
Dudaklarımı aç 
Ve ağzım senin övgülerini bildirsin… 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
16 Çünkü sen kurbandan zevk almazsın; yoksa arz 
eylerdim; 
Yakılan sunudan razı olmazsın. 
 
Eski Ahit kilisesindeki kurban uygulaması, Yeni Ahit 
kilisesinde Rab’bin Sofrası sakramentinin bir ön 
görüntüsü ve Mesih’in gelişinin yollarının hazırlaması 
için olan sürecin bir parçasıydı.  
 
Tanrı halkı Mısır’dan çıkarken kurban kuzusunun kanı ile 
evlerini işaretlemiş ve kurbanı ailece yiyerek (Fısıh 
Yemeği) artakalan parçaları yakılan sunu (Çıkış 12:10) 
olarak tamamen yakmışlardı. Bu şekilde Mesih 
gelinceye kadar gerçekleşecek olan kurban törenleriyle 
ruhsal açıdan bağışlanmaya olan ihtiyaçlarını tekrar ve 
tekrar hatırlayacaklardı. Ve Tanrı halkı kurbanlarla 
tekrar ve tekrar daha üstün bir kurbanı –kurtuluş getiren 
kurbanı- özlemeye ve bunu umut ederek beklemeye 
hazırlandılar.  
 
Bu ayette kurban sistemini yok sayılmış ya da gereksiz 
ilan edilmiş olmuyor (krş. 19). Çünkü kurbanlar Mesih’in 
gelişine dek Tanrı halkını ‘kanında kurtuluş olan gerçek 
kurban’ hakkında eğitici olmuştur ve kurbanlar Yasa’nın 
bir gereği olarak sunulur.  
 
Ancak belli ki, mezmurcu gerek şimdiki günahına 
gerekse doğuştan gelen günahına, kurban törenini 
yeterli görmüyor. Günahla başkasına ve kendisine 
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verdiği zarar yanında Tanrı’ya karşı isyankar olmuş ve 
Tanrı’nın Yasası’na karşı suçlu olmuş biri olarak kendi 
vicdanında kurban töreni ile aklanamayacağı gerçeği ile 
yüzleşiyor. Günahın kederinden, bir kurban sunmakla 
kurtulamayacağını anlıyor.  
 

Memurcu kendi hayatında kurban sunmaktan ya da 
bununla ilgili ritüellerden öte bir şey olsun istiyor.  
 

Yani mezmurcu ‘sunulan kurbanların, kişinin vicdanını 
yetkinleştiremediği’ gerçeği altında ezilmekte olduğu 
için (İbraniler 9:6-9), kurban sunmaktan öte bir aklanma 
ve ritüel yıkanmanın ötesine geçen pak kılınma 
istemektedir.  
 

Bu noktada bereketlenmiş bir kişi görmekteyiz. Çünkü 
günaha, yazılı olan yasanın ötesinde bir anlayış ile 
bakmayı arıyor. Çünkü içinde bulunduğu durumdan 
daha üstün bir hayatı arıyor. Günahının kederine 
rağmen, değişmeyi ve yenilenmeyi umut ediyor. Bir 
kurban töreninin yürekte yeni doğuşu var etmediğini 
tecrübe etmiş olduğu için, kalıcı bir değişim ve günaha 
kökten bir çözüm istiyor. 
 

“Yasa’nın talep ettiği kurbanları sundum, öyleyse 
aklandım; demek ki artık günahkar değilim” şeklinde bir 
bakış açısı ile Tanrı önünde kendi kendisini aklamaya 
çalışmıyor. Tanrı Sözü’nde yazılı olan kurbanları yerine 
getirmeden önce (19) önce lütuf edilmeyi (1) arıyor.  
 

Bu durumda mezmurcu övgü ve şükran kurbanını, 
yaşam tanıklığı ile birleştirdiğinde (II.Korintliler 5:14-15, 
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20, Efesliler 2:10) törensel düzen gölgede kalacaktı.  
 
Mezmurcu Tanrı’ya övgü ve şükran kurbanları sunmakla 
yetinmek istemiyor, yaşamının tamamının Tanrı’ya övgü 
getiren bir kurban olmasını istiyor. Bunu kendi gücüyle 
başaramayacağı için “Tanrım, beni sen yıkarsan pak 
olurum; sen bende yeni bir yürek yaratırsan kararlı 
olurum, sen ağzımı açarsan hoşnut olduğun kurbanı 
sunabilirim; Tanrım, eğer sen bana istekli bir ruh ile 
destek olursan, isyankarlara senin yolunu öğretebilirim” 
diye dua ediyor.  
 
Şükürler olsun ki, bunu tam ve mükemmel bir şekilde 
Mesih bizim için ve bizim yerimize yaptı.  
 

Romalılar 12:1 Tanrı’nın merhameti adına size 
yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı 
hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal 
tapınmanız budur. 

 
Tanrım, sen lütuf edersen günahlarım silinir, 
Ve sen beni yıkarsan günahlarım arınır… 
Kurtuluşumun Tanrısı,  
Sen kurbandan zevk almazsın, 
Övgü ve şükranlarımı kabul et. 
Ve yakılan sunudan hoşnut olmazsın 
Mesih’in kurtarıcı işinde beni affet. 
Atalarımın Tanrısı,  
Bende yeni bir yürek yarat 
Ve Kutsal Ruh’taki yaşam övgülerimi kabul et…  
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…  
 
16 Çünkü sen kurbandan zevk almazsın; yoksa arz 
eylerdim; 
Yakılan sunudan razı olmazsın. 
17 Tanrı’nın kurbanları kırılmış ruhtur 
Ey Tanrı, kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin. 
 

“Acaba samimi tövbe nasıl tecrübe edilir?” diye sorarsak 
cevap bu olacaktır: ‘kırılmış bir ruh; kırılmış ve ezilmiş bir 
yürek’ ile…   
 
Mezmurcu buraya kadar söylediklerinin (1-16) 
kaynağını açıklıyor: her şey ‘kırılmış bir ruhtan; kırılmış 
ve ezilmiş bir yürekten’ geliyor… Mezmurcu bütün 
sözlerine kanıt olarak canındaki durumu gösteriyor. 
 
Sanki mezmurcunun buraya kadar olan yakarışı bu 
ayette sessizlikle noktalanıyor. Mezmurcunun buraya 
kadar olan sözlerinden sonra bir süre içsel yakarışlarla 
RABbi beklemiş ve sevdikleri için yas tutan biri gibi, 
günahının yasıyla baş başa kalmış olması ihtimaldir. Bu 
ayetten itibaren tövbe ve bağışlanma isteği için sanki 
kişisel olarak söyleyecek bir sözü kalmamış oluyor.  
 

I.Samuel 15:22 RAB kendi sözünün dinlenmesinden 
hoşlandığı kadar Yakmalık sunulardan, 
kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek 
kurbandan, Sözü önemsemek de koçların 
yağlarından daha iyidir. 

Markos 12:33 İnsanın Tanrı’yı bütün yüreğiyle, 
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bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, 
komşusunu da kendi gibi sevmesi, bütün yakmalık 
sunulardan ve kurbanlardan daha önemlidir. 

 
Her günah Tanrı Sözü’nün çiğnenmesidir; her günah 
Tanrı’yı dinlememektir. Öyleyse bağışlanma için kurban 
töreninden daha ileri bir şey yapmak gerek: suçunu 
açıkça kabul etmek, adil yargıda sonsuz bir cezayı hak 
ettiğini kabul etmek, günahı ve cezası konusunda Tanrı 
ile hemfikir olmak, günahın ağırlığını ve acısını 
hissetmek, günahın Tanrı’yı kederlendirdiğini tanımak, 
günahın acısından kurtulmak için kötü yoldan dönmeyi 
istemek… Kırılmış ve ezilmiş bir yürek olmaksızın da 
bunları samimiyetle dilemek mümkün olmayacaktı.  
 
Günahın cezasını ve günahın kederini, bilinen kurban 
törenlerinin ortadan kaldıramaması ne kadar da acı bir 
durumdur. Tanrı’nın hoşnut olduğu bir kurban/sunu 
olmalıydı.  
 
Suçunu kabullenmiş olmanın alçalışı ve pişmanlığı 
içinde, Mesih’te (Mesih umudunda) pişmanlıkla 
Tanrı’ya sunulan bir yürek, kurban törenlerinden daha 
önemliydi  
 
Mezmurcu Tanrı önündeki sessizliğinde, tövbe ve af 
dileme için söylediği her şeyin samimiyetine tanık olarak 
kendi kırılmış canını ve ezilmiş yüreğini tanık gösteriyor. 
 

İşaya 57:15 Yüce ve görkemli Olan,  
Sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal Olan diyor ki,  



 

91 

“Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde,  
Alçakgönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim.  
Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım. 

 
Mesih Rabbimiz, 
Tutsaklar serbest bırakılsın,  
Körlerin gözleri açılsın 
Ve ezilenler özgürlüğe kavuşsun diye  
Alçaldın ve aramıza geldin. 
Ruhta yoksul olanlara Müjde'yi duyurdun  
Lütuf ve Özgürlük Çağını ilan ettin,xi 
Sen kutsalsın… 
Merhametli Tanrımız, Kurtarıcı Mesih’te, 
Gönlü kırıklara yakın olan RAB sensin,  
Ruhu ezik olanları kurtarırsın, sen kutsalsın… 
Kurbandan zevk almazsın  
Ve kırılmış ruhumu sana yükseltiyorum. 
Yakılan sunudan razı olmazsın 
Ve ezilmiş yüreğimle senin önündeyim… 
Sen kutsalsın, bana merhamet eyle…  
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
18 Lütfunla Siyon’a iyilik et; 
Yeruşalim’in surlarını yap. 
 
Mezmurcu bu duasında tekrar kendisinden dışarı 
bakıyor. Daha önce kendi suçuna bakıp bağışlanma 
dilerken, sonra da duasında diğer isyankarların da 
günahların affına kavuşmaları (13) için çalışmayı 
istemişti. Ve bu duasında ise bütün bir ülkeyi önüne 
koyuyor. Affedilme ve kurtuluşu, bütün ülke halkı için 
diliyor.  
 
Mezmurcu kendisine yapılacak olan iyiliğin aynı şekilde 
bütün ülkeye yapılmasını istiyor. Çünkü günahın sadece 
insanlara değil, şehirlere ve ülkelere de düşüş getirdiğini 
biliyor.  
 
Tanrı’nın hoşnut olduğu kurbanın sunulamamasının 
(16) sebepleri arasında, bütün halkın ve ülkenin 
restorasyona olan ihtiyacını görüyor. Siyon’da kötülük 
ve günahın sefaletini gördüğü için, Siyon’a iyilik diliyor.  
 
Günahlar ve kötülükler yüzünden surlarda gedik 
açılacağını ve ülkenin düşeceğini ön gördüğünden 
Yeruşalim’in insan yapısı olan surlarının, bu kez Tanrı 
yapısı olarak yenilenmesi için dua ediyor. Çünkü Tanrı 
Siyon halkına iyilik ederse ve Yeruşalim’in surlarını Tanrı 
restore ederse, ancak o zaman Tanrı’nın hoşnut olduğu 
‘doğruluk kurbanları’ sunmak mümkün olabilecektir.  
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Mezmur 51 her ne kadar günahın ağırlığı altında 
ezilmenin acısı içinde yakarışın ve günahın kederi altına 
ağlayışın duası olsa da, aynı zamanda aydınlanmışlığın 
da duasıdır.  
 
Günahın ve suçun ne kadar derin etkileri olduğunu, 
günahın ve suçun ne kadar kötü sonuçlar 
doğurabileceğini görmek, aydınlanmak değilse nedir?  
 
Mesih’in, dua etmek için tapınağa giden vergi görevlisi 
ve Ferisi hakkında anlattığı meseli hatırlayın (Luka 18:9-
14). Bu meseldeki Ferisi kendi suçlarını görmüyordu, 
sadece kendi iyi işlerine bakıyordu. Mezmurcunun 
durumu bu meseldeki Ferisi’nin tam da tersidir. Çünkü 
mezmurcu günahını görüyor, günahını Tanrı’nın 
gözünden görüyor, günahının ve suçunun hak ettiği 
yargıdan korkuyor, şehrin ve ülkenin günahkarlığının 
farkına varıyor. Tanrı’nın aflığına sığınmadıkça 
kurtuluşun mümkün olmadığını görüyor. Günahın ve 
yıkımın farkında olmaksızın yaşayan çoğunluğun 
durumu için kaygılanıyor; böyle bir farkındalık ve 
aydınlanmışlık ile günahkar ülke halkı için aracılık 
yapmak istiyor. Mahva giden yolda olduklarını 
göremeyen çoğunluklar için kurtuluş diliyor.  
 
İnsanlar kendi günahlarına bakmak yerine, görkemli 
tapınağa bakıp, tapınağın varlığını, Tanrı’nın kendileriyle 
birlikte olduğunun bir işareti olarak düşünüyorlardı (krş. 
Luka 21:5-6). İnsanlar kendi günahlarına bakmak yerine, 
“biz vaatleri almış İbrahim çocuklarıyız, Tanrı bizimledir” 
diye boş bir güven içindeydi (krş. Yuhanna 8:31-34, 
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39:44); yani insanlar günahı ve yıkım getiren sonuçları 
düşünmeden yaşıyorlardı. Böylece insanların ne kadar 
derin bir kurtuluşa ihtiyacı olduğunu ancak mezmurcu 
gibi düşmüş ve aydınlanmış bir kişi görebilirdi. 
Mezmurcu surların yıkılacağı ve insanların öleceğini 
görerek onların kurtuluşu için dua ediyor.  
 
Bir anlamda mezmurcu kör olduğunun farkında 
olmayan kimselere doğru yolu gösterebilecek tek kişinin 
Tanrı olduğunun farkında olarak, “Tanrım, sen Siyon’a 
lütfun et ki, halkın üzerine iyilik gelsin; Tanrım, sen 
Yeruşalim’in surlarını yap ki, düşman (günah, sonsuz 
yargı) içeri giremesin” diye dua ediyor. 
 
Bu da tövbenin bir meyvesi olarak, Tanrı’daki hizmetine 
yeniden dönmek ve Tanrı’nın hoşnutluğu olan bir 
şekilde yaşamı hem korumak hem de bunu başkaları için 
de sağlamak üzere yaşamayı getirecektir: 
 

I.Petrus 2:4 İnsanlarca reddedilmiş, ama Tanrı’ya 
göre seçkin ve değerli olan diri taşa, Rab’be gelin.  
5 O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın 
yapımında kullansın. Böylelikle, İsa Mesih 
aracılığıyla Tanrı’nın beğenisini kazanan ruhsal 
kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kâhinler 
topluluğu olursunuz. 

İbraniler 13:16 İyilik yapmayı, sizde olanı 
başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Çünkü Tanrı bu 
tür kurbanlardan hoşnut olur. 

 
Tanrım, sen lütfunu gönderirsen  
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Günahı görür ve tövbe ederiz. 
Tanrım, sen iyiliğinle desteklersen 
Benliği çarmıha gerer 
Ve kötü olandan korunuruz.  
Tanrım, sen yaşadığımız bu kente iyilik edersen 
Üzerimize iyilik gelir. 
Tanrım, sen bu halka lütuf edersen 
Ülkeye tövbe ve iman gelir. 
Tanrım, ruhsal surlarımızı sen onanırsan 
Kilisen güçlenir, iman derinleşir 
Sevgi ve affedilme çoğalır… 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…  
 
18 Lütfunla Siyon’a iyilik et; 
Yeruşalim’in surlarını yap. 
 
Tanrı kendi halkını –Musa önderliğinde- Mısır’dan 
çıkardı yani halkını kölelikten kurtardı. Çünkü Tanrı 
kendi halkını vaat ettiği topraklara getirmek istiyordu.  
 
Tanrı halkının vaat edilen topraklarda esenlik ve 
güvenlik içinde, özgür bireyler olarak yaşaması, 
Tanrı’nın antlaşmasına olan sadakatinin ve Tanrı’nın 
halkına duyduğu sevginin de görünür bir işareti olacaktı. 
 
Ancak mezmurcu Yeruşalim’e baktığında yıkık surlar 
görüyor. Günah sebebi ile gelen yargı, halkın Tanrı’dan 
uzak düştüğünü göstermektedir. Bu yüzden 13. Ayette 
isyankârdan ve suçlulardan bahsetmektedir. Günah 
sebebi ile insanlar düşmektedir ve günah sebebi ile 
şehirler ve ülkeler de düşecektir.  
 
Yeruşalim’in surlarının onarılmaya muhtaç olması, aynı 
zamanda Tanrı halkı halkı için bir utançtı (Nehemya 
2:17).  
 
Tanrı kendi halkını –Mesih önderliğinde- dünyasallıktan, 
benlikten, şeytandan kurtardı yani halkını günaha 
kölelikten kurtardı Çünkü Tanrı kendi halkını sonsuz 
yaşamın yeri olan göksel vatana (Filipililer 3:20, II.Petrus 
3:13) getirmek istiyordu.  
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“Lütfunla Siyon’a iyilik et” şeklindeki yakarış, insan 
çabası ile korunmaya çalışılan surların halka bir yardımı 
olmadığının kabulünü göstermektedir. Eğer Tanrı lütuf 
ederse, insan gücü ile yapılması ve korunması yeterli 
olmayan bu surlar, o zaman halka bir güvenlik olacaktır.  
 
Mezmurcu kendi günahında bütün halkın günahkarlığını 
gördüğü için, Tanrı’dan Siyon için lütuf dilenmektedir. 
“RAB, surların onarılmasını hak eden bir şey bizde yok; 
bize merhamet eyle… içindeki halkın korunmaya layık 
olan bir yönü yok; bize merhamet eyle… sen bu kente 
iyilik edersen, bu sadece senin karşılığı ödenemeyen 
iyiliğinden olacaktır” diye dua etmektedir.  
 
Çünkü RAB eğer Siyon’a lütuf gösterirse, tapınak 
yenilenecek ve halkın tapınması yenilenecektir (51:19 
krş. Yuhanna 2:19, 21 (tapınak benim), I.Korintliler 3:16-
17; 6:19 (Tapınak sizsiniz –Mesih’e iman edenler).  
 
Mezmurcu günahın Tanrı’nın kutsal adaleti karşısında 
hak ettiği yargıyı gördüğünden, kurtuluş için 
dileyebileceği tek şey “lütuf; iyilik” oluyor. Çünkü 
Siyon’u bir Tanrı kenti olarak görmek istiyor; halkı için 
ve yönetim için esenlik ve güvenlik diliyor.  
 
Aynı şeyi siz kendi kentiniz (halkınız, ülkeniz) için en son 
ne zaman dilediniz? 
 

yüce lütfun RABbi, Siyon’a iyilik et, 
bu kentin çevresine ateşten bir sur ol; 
Surlarına esenlik,  
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Saraylarına huzur egemen olsun… 
karşılıksız iyiliklerin RABbi,  
Yeruşalim’in surlarını onar; 

bu kentin içindeki görkem sen ol…xii 
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Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
19 O zaman doğruluk kurbanları ile, 
Yakılan sunudan ve bütün yakılan sunudan zevk 
alırsın; 
O zaman senin sunağın üzerinde danalar arz edilir. 
 
(1) Kurtuluşumun Tanrısı, 
Sen bana lütuf edersen, 
Ve yargını değil sevgini gösterirsen 
Merhametinle isyanlarımı silersen; 
(2) Beni suçumdan sen yıkarsan 
Ve günahımdan beni arıtırsan;  
(19) O zaman doğruluk kurbanları ile sana gelebilirim. 
(3) Tanrım, çok olan isyanlarımı  
Ve karşımda duran günahlarımı,  
(4) Sana karşı işlediğim tüm günahlarımı  
Eğer yargılarsan sen haklısın, 
Senin gözünde yaptığım kötülükleri 
Eğer yargılarsan sen adilsin. 
(19) Sana doğruluk kurbanları sunabilmem için  
Merhametinle isyanlarımı sil. 
(5) Tanrım, suç içinde doğmuş olan bana  
Yargını değil merhametini göster; 
Annem bana günah içinde hamile kaldı 
Lütfunla beni affet. 
Ve ben günah içinde doğdum 
Sevginle beni affet.  
(6) ve canımda sana sadakat olsun diye  
Yüreğime bilgeliği öğretirsen 
(19) O zaman sana doğruluk kurbanları sunabilirim. 
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(7) Tanrım, beni mercanköşkotuyla arıtırsan,  
Ve beni pak kılarsan 
O zaman kardan beyaz olurum 
(19) Ve o zaman sana doğruluk kurbanları gelebilirim  
(8) Tanrım, bana affedildiğimin ezgilerini öğretirsen  
Ve sevinçli bağışlanma Müjdesi’ni bana duyurursan, 
Günahtan ezilen canım o zaman iyileşir, 
Ezilen kemiklerim o zaman şifa bulur  
Ve canımda bayram sevinci olur; 
(19) Ve o zaman sana doğruluk kurbanları sunabilirim. 
(9) Tanrım, eğer günahlarıma bakmazsan  
Ve suçlarımı silersen,  
(10) Bende yeni bir yürek yaratırsan,  
Ve içimde kararlı bir ruh var edersen, 
(11) Kutsal Ruhun’u benden almazsan,  
Ve beni huzurundan atmazsan,  
(19) O zaman doğruluk kurbanları ile sana gelebilirim. 
(12) Tanrım, affedildiğimi bildirirsen 
Ve kurtuluş sevincini bana bağışlarsan,  
Bana bilgelikle destek olur 
Ve istekli bir ruh verirsen, 
(19) O zaman hoşnut olduğun kurbanı sunabilirim. 
(13) Lütfunla beni kabul edersen  
Başkaldıranlara o zaman yollarını öğretebilirim; 
Ve merhametinle isyanlarımı silersen  
Günahkârlar tövbe etsin diye çalışabilirim.  
(14) Beni kan dökme suçundan kurtarırsan,  
O zaman sana övgü kurbanları sunabilirim. 
(15) Ve sen dudaklarımı açarsan 
Kurtuluş ilahileriyle seni ilan edebilirim, 
Ve ağzım senin övgülerini duyurdukça  
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(19) Hoşnut olduğun kurbanı o zaman sunabilirim. 
(16) Tanrım, Mesih’teki lütfunu dilemezsem 
Sunduğum kurbandan hoşnut olmazsın. 
Ve Mesih’teki günahların affını aramazsam 
Yakmalık sunularımdan hoşnut olmazsın. 
Kendi ellerimin işlerime güvenirsem 
Bende alçalmış bir yürek olmaz…  
(17) Kurtuluşumun Tanrısı, 
Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur,  
Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin. 
(18) Lütfunla halkını desteklersen 
Ve bize iyiliğini gösterirsen,  
Kiliseni güçlendirirsen 
Ve kötü olan giremesin diye 
Hayatımızda yıkık surlarını onarırsan; 
19 O zaman doğru sunulan kurbanlar,  
Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular,  
Seni hoşnut kılar;  
O zaman sunağında boğalar sunulur… 
… 
(1) sevgi ve merhametin Tanrısı, 
Bana ve halkına merhamet eyle; 
(4) kutsal adaletin Tanrısı,  
Yargılarında adilsin, 
Bize merhamet eyle; 
(18) Lütfunla bizi yenile, 
Yıkılmışı onar ve düşmüşü kaldır, 
(19) Sevincin ve kutlamanın Tanrısı sensin, 
Bize merhamet eyle…  



 

102 

Sabah – Akşam / Günlük Okumalar…   
 
18 Lütfunla Siyon’a iyilik et; 
Yeruşalim’in surlarını yap. 
19 O zaman doğruluk kurbanları ile, 
Yakılan sunudan ve bütün yakılan sunudan zevk alırsın; 
O zaman senin sunağın üzerinde danalar arz edilir. 
 
Mezmurcu kendisi için olan dualarını (1-17), halkının 
ruhsal ihtiyaçları ile birleştirmiş, kendisi için dilediği 
lütuf ve merhameti bütün bir halk ve ülke için dilemiştir 
(18).  
 
Mezmurcu Tanrı önündeki alçalışında kendisinin 
bağışlanmaya, Kutsal Ruh’taki yenilenmeye olan olan 
ihtiyacının, diğer insanların da ihtiyacı olduğunu 
görmüştür. Eğer Tanrı bunları yaparsa, daha önce 
sunulan kurbanlar Tanrı’yı hoşnut etmediğinden (16), 
şimdi bu yenilenmiş düzende sunulan kurbanlardan 
Tanrı hoşnut kalacaktır.  
 
Yenilenmiş bir düzende, yenilenmiş bir ülkede, 
yenilenmiş halkla birlikte, yenilenmiş bir tapınakta 
sunulan kurbanlardan Tanrı o zaman hoşnut kalacaktır 
(Yuhanna 4:23-24 krş. 2:19, 21). 
 
12. ayete bakarken “affedilmek, kurtulmaktır; 
affedilmek sonsuz yaşamı almaktır; affedilmek, yargıda 
suçluyken bir bedel karşılığı satın alınmaktır” diye 
hatırlamıştık. 19. ayete geldiğimizde ise affedilmenin, 
sevinç ve şölen, Tanrı ve halkı arasında bir kutlama 
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olduğunu görüyoruz. Çünkü affedilmek, barışmaktır 
(Efesliler 2:14-16, Romalılar 4:25-5:1, Koloseliler 1:20) 
Dolayısı ile buradaki resim size de Rab’bin Sofrası 
sakramentini hatırlatmıyor mu?  
 
Mezmurcu affedilmek için sunulan kurbanın vicdanı 
yetkinleştirmediğini gördüğü için; Tanrı’nın müdahalesi 
(Mesih) ile tam bağışlanmışlıkta sunulan kurbanın 
Tanrı’yı hoşnut ettiğini söylüyor –kurtulmak için kurban 
sunmaktan öte, kurtulmuş olduğunun sevinci ile 
sunabileceği yeni bir kurban düzenine bakıyor. 
 
Şabat Günü Tanrı halkı bir araya gelip Tanrı Sözü’nü 
okuyup, ilahilerle tapındığımızda, imanla Söz’ün vaazını 
dinlediğimizde, dualarla, övgü ve şükranla, alçalış ve 
tövbe ile Tanrı’nın huzurunda tek bir beden gibi durarak 
kurtuluşun ve sevincin şölen sofrası olan Rab’bin Sofrası 
sakramentine birlikte katıldığımızda, 18-19 ayetleri, 
şimdi yaşamakta olduğumuz bereketin bir ön haberi gibi 
durmaktadır.  
 
Mezmurcu sadece kendi kurtuluşuna değil, pek çok 
kimsenin kurtuluşa bakıyor. Kurtuluş sevincinin, tek 
başına değil, topluluk olarak yaşanan bir şey olduğunu 
görüyor. Mezmurcu günahların affını ve sonsuz 
kurtuluşu tek başına değil de, iman açıklamamızdaki 
‘kutsalların paydaşlığı –kutsalların birliği’ içinde 
yaşamayı arzu ediyor (I. Korintliler 12:12; 10:17).  
 
Mezmurcu her bir kişinin ayrı bir düşünceyle, ayrı bir 
amaçla kurban sunduğu değil, bütün Tanrı halkının tek 
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bir kişi gibi, aynı düşüncede, aynı amaçta birleşmiş 
(Filipililer 2:1) olarak kurban sunduğu güne özlemle 
bakıyor (Koloseliler 3:15 Tek bir bedenin üyeleri olarak 
bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun!): 
 

Efesliler 4:4-6 Çağrınızdan doğan tek bir umuda 
çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman 
bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her 
şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir. 

 
Çünkü onarılması gereken surlar, bizim ruhsal 
sınırlarımızdır; onarılması gereken tapınak bizizdir (I. 
Korintliler 3:16). Öyle ki Tanrı halkı bu dünyada tek bir 
beden gibi yaşasın ve Mesih’i yansıtsın; öyle ki, bütün 
Tanrı halkı “Tanrı her şey de her şey olsun” diye yaşasın. 
 
Bu anlamda 18-19 ayetleri bütün bu Mezmur’a 
bakışımızı derinleştiriyor:  
 

Kendisi için yakaran bir kişi, kendi halkı ile birlikte 
var olmayı dileyen bir kişiye dönüşüyor. 
 
Kendi suçluluğu ile Tanrı’nın önünde kutsal bir 
korku içinde dua eden bir kişi, dünyanın başkaldırı 
ve isyanla mahvoluştan kurtulması için çalışmak 
isteyen bir kişiye dönüşüyor.  
 
Kendisi için, kendi kurtuluşu için dua ederken yüreği 
başkaları için değişiyor… 
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(1) Tanrım, bana ve halkına sevgini gösterirsen, 
Ve kullarına lütfunu bağışlarsan, 
Çok olan merhametin ile  
Benim ve halkının isyanlarını silersen; 
(2) Fesadımızdan bizleri yıkarsan 
Sende günahların affını ve kurtuluş buluruz… 
Ve suçlarımızdan bizi temizlersen 
Mesih’teki Müjde ile aklanma buluruz… 
(18) Lütfunla beni ve halkını yenilersen 
Ve düşmüşü kaldırır, zayıfı güçlendirirsen, 
(19) O zaman doğruluk kurbanlarımızdan 
Ve bütün sunularımızdan zevk alırsın… 
Sevincin ve kutlamanın Tanrısı sensin, 
Sen kutsalsın, bize merhamet eyle… 
… 
(1) sevgi ve merhametin Tanrısı, 
Bana ve halkına merhamet eyle; 
(3) İsyanlarımızı biliyoruz 
Ve suçlarımız senin önündedir. 
(4) Sözlerinde adil olan sensin 
Ve sana karşı suç işledik 
Yargılarında haklı olan sensin 
Ve senin gözlerinde kötü olanı yaptık, 
Kutsal adaletin Tanrısı sensin, 
Bize merhamet eyle… 
 
(1) sevgi ve merhametin Tanrısı, 
(5) Ben ve bu halk fesat içinde doğdu 
Ve günah bize atalarımızdan miras kaldı… 
(18) Halkına lütfunla davranırsan 
İyiliğin üzerimize gelir; 
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Günaha açık yollarımızı kapatırsan, 
Tek bir halk olur, Mesih’i yansıtırız; 
Ve ruhsal duvarlarımızı onarırsan, 
Kötü olandan korunur 
(19) Doğruluk kurbanları sunarız…  
… 
(4) Kutsal adaletin Tanrısı, 
Yargılarında adilsin, 
Bana ve halkına merhamet eyle; 
(6) Kurtuluşumuzun Tanrısı, 
Sen gönülde hakikat istersin; 
Bana ve halkına bilgelik öğret. 
Yüce lütfun Tanrısı, 
(7) Sen bizi temizle, pak oluruz 
Ve bizi yıka, kardan ak oluruz. 
Yüce merhametin Tanrısı, 
(8) Sen affedersen  
Neşe ve sevinç doğar, 
Sen kurtarırsan  
Ezilen canımız hoşnutluk bulur… 
(18) Lütfunla Siyon’a iyilik edersen 
Ve Yeruşalim’in surlarını sen yaparsan; 
19 O zaman doğruluk kurbanları ile, 
Yakılan sunudan ve bütün yakılan sunudan zevk alırsın; 
O zaman senin sunağın üzerinde danalar arz edilir. 
…  
Kurtuluşumuzun Tanrısı, 
Bize merhamet eyle, 
(9) Suçlarımıza bakma, 
Ve bütün fesatlarımızı sil. 
(10) Beni ve halkını yenile 
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Bizlerde temiz bir yürek yarat, 
Ve içimizde doğru ruh tazele. 
(19) O zaman doğruluk kurbanları sunabiliriz, 
Musa’nın ve Kuzu’nun ezgisiyle sende sevinebiliriz. 
Sevincin ve kutlamanın Tanrısı sensin, 
Sen kutsalsın… 
…  
Kurtuluşumuzun Tanrısı, 
(11) Beni ve halkını önünden atma 
Ve Kutsal Ruh’unla Mesih’i canımıza aşıla. 
(12) Kurtarışının sevincini bize bağışla, 
Ve istekli ruh ile halkını destekle. 
(13) İsyankârlar yollarını tanısın 
Ve suçlular sana dönsünler diye 
(14) Beni ve halkını her günahtan kurtar,  
18 Lütfunla Siyon’a iyilik et; 
Merhametinle Yeruşalim’in surlarını yap. 
19 O zaman doğruluk kurbanları ile, 
Bütün yakılan sunudan zevk alırsın; 
O zaman senin sunağın üzerinde danalar arz edilir. 
Kurtuluşun ve sevincin Tanrısı sensin, 
Sen kutsalsın… 
… 
Kurtuluşumuzun Tanrısı, 
(1) Sevgiyle lütfenden Tanrı Sensin, 
Bize merhamet eyle, 
(14) Beni ve halkını her günahtan kurtar,  
Senin halkın daima adaletini övsün  
Ve seni her zaman yüceltsin diye; 
(15) Ağzımızı Sen aç, 
Ve senin övgülerini duyuralım. 
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18 Lütfunla Siyon’a iyilik et; 
Yeruşalim’in surlarını yap. 
19 O zaman doğruluk kurbanları ile, 
Yakılan sunudan ve bütün yakılan sunudan zevk alırsın; 
O zaman senin sunağın üzerinde danalar arz edilir. 
… 
(1) Sevgi ve merhametin Tanrısı, 
Bize merhamet eyle, 
(16) Ben ve halkın yeniden doğmadıkça 
Kurbanlarımızdan zevk almazsın  
Ben ve halkın Mesih’le birleşmedikçe, 
Yakılan sunudan razı olmazsın. 
(16-17) Kırılmış ve ezilmiş bir yürek için 
halkına temiz bir yürek bağışla  
Ve Ruhun’la bizlerde kararlı bir tövbe var et 
(18) Lütfunla halkına iyilik et; 
Merhametinle kilisenin surlarını onar 
Ve sınırlarımızı koru. 
(19) O zaman doğruluk kurbanları ile zaferini ilan ederiz, 
O zaman tek hoşnut olduğun kurbanla (Mesih’te)  
Sende neşe ve sevinç buluruz…  
 
RAB, doğruluğum Mesih olmadıkça sana doğruluk 
kurbanı sunamam… Kurtuluşumun Tanrısı, bilgeliğim 
Mesih olmadıkça sana hoşnut olduğun kurbanı 
sunamam… Sözlerini bilmemi ve anlamamı sen sağladın, 
sana övgüler olsun, sen kutsalsın… 
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Mezmur 51 ile Günlük Dualar 

 
 
Sabah – Akşam Okumaları (II) 
 

—Sabah 
 
1 Ey Tanrı, sevgine göre bana acı; 
Merhametinin çokluğuna göre isyanlarımı sil. 
Kendisine yakaranlara yakın olan RAB,  
Kırılmış canımızı iyileştir, yaralarımızı sar.xiii 
Bana ve halkına merhamet eyle… 
2 Fesadımdan beni büsbütün yıka 
Ve suçumdan beni temizle. 
3 Çünkü isyanlarımı bilirim, 
Ve suçum daima önümdedir. 
4 Sana, ancak sana karşı ben suç işledim 
Ve senin gözlerinde kötü olanı yaptım; 
Öyle ki, sözlerinde adil, 
Yargında suçsuz olasın. 
5 İşte, ben fesat içinde doğdum, 
Ve anam günah içinde bana gebe kaldı. 
6 İşte, sen gönülde hakikat istersin; 
Ve bana içimde bilgelik bildirirsin. 
7 Beni mercanköşkotuyla temizle de pak olurum; 
Beni yıka da kardan ak olurum. 
Kendisine yakaranlara yakın olan RAB,  
Kırılmış canımızı iyileştir, yaralarımızı sar. 
Bana ve halkına merhamet eyle… 
8 Bana neşe ve sevinç işittir, 
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Ezdiğin kemikler hoşnut olsun. 
9 Suçlarıma karşı yüzünü ört, 
Ve bütün fesatlarımı sil. 
10 Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
11 Beni önünden atma; 
Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
12 Bana kurtarışının sevincini geri ver 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
13 İsyankârlara senin yollarını öğreteyim 
Ve suçlular sana dönerler. 
Kendisine yakaranlara yakın olan RAB,  
Kırılmış canımızı iyileştir, yaralarımızı sar. 
Bana ve halkına merhamet eyle… 
 
25:6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;  
Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.  
7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,  
Sevgine göre anımsa beni,  
Çünkü sen iyisin, ya RAB.  
8 RAB iyi ve doğrudur,  
Onun için günahkârlara yol gösterir.  
18 Üzüntüme, acılarıma bak,  
Bütün günahlarımı bağışla! 
 
19:12 Kim yanlışlarını görebilir?  
Bağışla göremediğim kusurlarımı,  
13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,  
İzin verme bana egemen olmalarına!  
O zaman büyük isyandan uzak,  
Kusursuz olurum.  
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14 Ağzımdan çıkan sözler,  
Yüreğimdeki düşünceler,  
Kabul görsün senin önünde,  
Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim! 
  



 

112 

Sabah – Akşam Okumaları (II) 
 

 —Akşam 
 
1 Ey Tanrı, sevgine göre bana acı; 
Merhametinin çokluğuna göre isyanlarımı sil. 
10 Bende temiz yürek yarat, ey Tanrı 
Ve içimde doğru ruh tazele. 
11 Beni önünden atma; 
Ve Kutsal Ruhu’nu benden alma. 
12 Bana kurtarışının sevincini geri ver 
Ve istekli ruh ile bana destek ol. 
13 İsyankârlara senin yollarını öğreteyim 
Ve suçlular sana dönerler. 
14 Kandan beni kurtar, ey Tanrı, kurtuluşumun Tanrısı 
Dilim de senin adaletini terennüm etsin. 
Sadık olan Tanrımız, 
Acıyan ve lütfeden Tanrı sensin, 
Bana ve halkına merhamet eyle…xiv 
15 Ya Rab, dudaklarımı aç; 
Ve ağzım senin övgülerini bildirsin. 
16 Çünkü sen kurbandan zevk almazsın; yoksa arz 
eylerdim; 
Yakılan sunudan razı olmazsın. 
17 Tanrı’nın kurbanları kırılmış ruhtur 
Ey Tanrı, kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin. 
18 Lütfunla Siyon’a iyilik et; 
Yeruşalim’in surlarını yap. 
19 O zaman doğruluk kurbanları ile, 
Yakılan sunudan ve bütün yakılan sunudan zevk alırsın; 
O zaman senin sunağın üzerinde danalar arz edilir. 
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Sadık olan Tanrımız, 
Sevgisi engin, şefkati sonsuz Tanrı sensin, 
Bana ve halkına merhamet eyle… 
 
25:6 Ya RAB, merhametlerini ve sevgini an; 
Çünkü onlar ezeldendir. 
7 Gençliğimin günahlarını ve isyanlarımı anma; 
Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an. 
8 RAB iyi ve doğrudur; 
Bunun için günahkârlara yolu öğretir. 
18 Düşkünlüğüme ve ezginliğime bak da, 
Bütün günahlarımı bağışla. 
 
19:12 Hatalarını kim ayırt edebilir? 
Gizli günahlardan beni suçsuz tut. 
13 Kulunu kasıtlı günahlardan da koru; 
Onlar üzerime krallık etmesin. 
O zaman kusursuz olurum ve büyük isyandan beri 
olurum. 
14 Ağzımın sözleri ve yüreğimin düşüncesi 
Senin önünde makbul olsunlar,  
Ya RAB, kayam ve kurtarıcım. 
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Mezmur 51 ile Günlük Dualar [Giriş Duası…] 
 
xv[*…] 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; 
övgü ve yücelik Senindir, 
Sana sonsuz şükürler olsun, Sen kutsalsın; 
sonsuzluğun Tanrısı,  
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  
yönet ve yönlendir 
ve Mesih’teki umudumda beni yenile… 
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Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 
 
ey Tanrı, lütfet bana, sevgin uğruna; 
sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. 
Tanrımız RAB,  
aklımı ve yüreğimi kutsal tapınağına sunuyorum;  
huzurunda yenilenmiş bir akıl, 
yenilenmiş bir kalp ile 
değişmek için bekliyorum;  
merhametin derindir, isyanımı sil,  
kendimi aklayacak bir şeyim yok, 
sevgin sonsuzdur, günahımı bağışla…  

[ya Rab, merhamet eyle] 

[Kurtuluşumun Tanrısı RAB, övgü ve şükran 
kurbanlarımla sana geliyorum... ellerimin işlerini 
bereketle; ondalık, sunu ve sadaka kurbanlarımı kabul 
et... hayatımın bütün günleri sana sunulmuş bir övgü 
olsun diye beni bereketle...] 

Sonsuz lütfun Tanrısı, isyanlarımızı silen merhame-
tin için seni överim… merhametin ve sevgin için sana 
şükürler olsun… 
 
Kişisel Notlar… 
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Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 
 
tümüyle yıka beni suçumdan,  
arıt beni günahımdan. 
… Senin kutsal bakışlarından hiçbir şey gizlenemez. 
aklımı ve yüreğimi yenile, 
huzurunda daima doğruluk ile yürüyebileyim diye  
beni istediğin gibi bir kişi yap… 

[ya Rab, merhamet eyle] 

[Kurtuluşumun Tanrısı RAB, övgü ve şükran 
kurbanlarımla sana geliyorum... armağanlarımı ve 
yeteneklerimi Mesih hizmetinde sana sunulmuş bir 
kurban olarak kabul et…]  

 
Kişisel Notlar… 



 

117 

Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 

 
çünkü biliyorum isyanlarımı,  
günahım sürekli karşımda. 
… kutsal öfkeni hak edecek çok şeyim var, 
günahı doğru anlamak  
ve daima kutsallığı özlemek için  
beni bereketle… 

[ya Rab, merhamet eyle] 

[Kurtuluşumun Tanrısı RAB, övgü ve şükran 
kurbanlarımla sana geliyorum... zamanımı ve sahip 
olduğum imkanlarımı senin övgün ve dünyanın 
iyiliği için ayrılmış bir kurban olarak sana 
kaldırıyorum...]  

 
Kişisel Notlar… 
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Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 

 
Sana karşı, yalnız Sana karşı günah işledim, 
Senin gözünde kötü olanı yaptım. 
öyle ki, konuşurken haklı,  
yargılarken adil olasın. 
… tek iyi olan Seni anlayabilmem için beni yenile, 
kutsal adaletin karşısında  
sonsuz yargıyı hak ettiğimi  
ve bir gazap çocuğu olduğumu  
itiraf ederim;  
iyiliklerine karşı ben suçluyum,  
emirlerine karşı ben hatalıyım,  
yanlışlarım çoktur, beni bağışla… 

[ya Rab, merhamet eyle] 

[Kurtuluşumun Tanrısı RAB, kilisen üzerindeki 
koruma, kutsama ve kurtarışının ilanına vesile olsun 
diye, hayatımın günleri boyunca sana hizmet ve 
tanıklık için beni kendine ayır; diri ve yaşayan bir 
kurban olarak beni kullan…]  

 
Kişisel Notlar… 



 

119 

Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 

 
suç içinde doğdum ben,  
günah içinde annem bana hamile kaldı. 
… kendimde iyi bir şey yok, 
gözlerimi sonsuz zaferine  
ve kutsal güzelliğine çevir; 
zayıflığıma gücünü ver,  
hatalarımı kaldır,  
imansızlığa düşmeyeyim diye  
beni bencillikten koru… 

[ya Rab, merhamet eyle] 

Kurtuluşumun Tanrısı RAB… 
 
Kişisel Notlar… 
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Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 

 
madem Sen gönülde sadakat istiyorsun, 
bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. 
… günahın bende açtığı yara derindir, 
zayıflığımı bağışla; 
yüreğimin gizli derinliklerini Sana veriyorum; 
Sana sadık kalabilmem için  
beni değiştir, istediğin bir kişi olayım… 

[ya Rab, merhamet eyle] 

 

Kişisel Notlar… 
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Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 

 
beni mercanköşk otuyla arıt, paklanayım, 
yıka beni, kardan beyaz olayım. 
… hata ve günahlardan Sana sığınıyorum 
kutsal yardımını bana bağışla; 
gerçek merhamet Sendedir, 
lütfunla beni pakla… 

[ya Rab, merhamet eyle] 

 

Kişisel Notlar… 
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Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 

 
neşe, sevinç sesini duyur bana,  
bayram etsin ezdiğin kemikler. 
… aklımı arıt, kalbimi temizle, 
Senin her şeyi gördüğünü  
ve her şeyi bildiğini  
daima hatırlamak için  
bana merhamet eyle; 
kutsal elin altında alçalmayı  
ve Seni daha fazla tanımayı diliyorum; 
öyle ki, kendimi Senin bakışlarınla tanıyayım… 

[ya Rab, merhamet eyle] 

 

Kişisel Notlar… 
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Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 

 
bakma günahlarıma,  
sil bütün suçlarımı. 
… iman atamız İbrahim, İshak ve İsrail’e verdiğin kutsal 
antlaşmanı hatırla, 
sonsuz sevginde beni koru; 
merhametini üzerime gönder, 
yıkayan ve pak kılan sevgini bana bağışla;  
Mesih gibi bağışlayanlardan olabilmem için 
benliğimi Mesih’in çarmıhına germeyi bana öğret… 

[ya Rab, merhamet eyle] 

 

Kişisel Notlar… 
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Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 

 
ey Tanrı, bende temiz bir yürek  
yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde. 
… sözlerimle ve işlerimle Sana layık olayım; 
aklımda daima Kutsal Sözlerin olsun, 
yüreğimde daima kutsal sevgin taht kursun  
ve kutsal korkun yüreğimin sevinci olsun. 
aramıza alçalışla gelen Mesih’e layık değilim; 
bizler için ayartıdan, acıdan,  
utançtan geçen Mesih’e layık değilim, 
bizler için çarmıhtan  
ve mezardan geçen Mesih’e layık değilim, 
huzurunda suçluyum, beni bağışla… 

[ya Rab, merhamet eyle] 

 

Kişisel Notlar… 
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Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 

 
beni huzurundan atma,  
Kutsal Ruhun'u benden alma. 
… diri yaşam suyu Mesih’te yıka beni,  
huzurunda suçlarımı kabulleneyim diye  
doğruluğunu, adaletini  
ve lütufkar merhametini bana göster;  
günahımı Senin gözlerinle görebilmem için  
tek Tanrı olan Senden merhamet diliyorum;  
Kutsal Ruh’un sevincini bana bağışla, 
öyle ki, ayıp ve utançlardan uzak bir şekilde  
daima Sana açık bir yürek ile yaklaşabileyim…  

[ya Rab, merhamet eyle] 

 

Kişisel Notlar… 
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Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 

 
geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, 
bana destek ol, istekli bir ruh ver. 
… tek yardımcım Sensin, beni yenile,  
Mesih’teki zaferin sevincinde, 
yenilenmiş bir yaşamda 
lütfunu daima ilan edeyim diye 
benimle yürü, bende çalış… 

[ya Rab, merhamet eyle] 

 

Kişisel Notlar… 
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Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 

 
başkaldıranlara Senin yollarını öğreteyim, 
günahkârlar geri dönsün sana. 
… koruma, kutsama ve kurtarışına 
yaşam tanıklığım bir şükran ilahisi olsun; 
ve yasa tanımaz isyankarlara 
Senin yollarını öğretebileyim diye beni bereketle,  
sözlerimle, işlerimle 
daima lütfuna şükranımı ilan edeyim  
ve kiliseni daima zaferli göreyim… 

[ya Rab, merhamet eyle] 

 

Kişisel Notlar… 
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Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 

 
kurtar beni kan dökme suçundan, 
ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, 
dilim Senin kurtarışını ilahilerle övsün. 
… hizmetim ve tanıklığım 
önünde hoş kokulu bir sunu olsun; 
ruhani hayatımı bereketle ki, 
aklımla ve yüreğimle, 
işlerimle ve sözlerimle bütün yaşamım 
Seni hoşnut eden diri bir kurban olsun; 
yaşamımı Mesih’teki zaferin sevinciyle doldur,  
bedenin dirilişi ve sonsuz yaşam umudunda  
beni koru ve beni bağışla… 

[ya Rab, merhamet eyle] 

 

Kişisel Notlar… 

 



 

129 

Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 

 
ya Rab, aç dudaklarımı, 
ağzım Senin övgülerini duyursun. 
… sözlerimi mesh et ki,  
ağzım daima Senin iyiliklerini övsün; 
sözlerimi mesh et ki,  
kötü sözler benden uzak olsun. 
hayatımın günleri boyunca  
sevginle yürümeyi  
ve şefkatinle korunmayı diliyorum Senden;  
lütfunla beni sarsılmaz bir dağ gibi kuşat. 
övgü ve şükranlarımı,  
tövbe ve itiraflarımı  
Sana sunulan bir kurban olarak kabul et… 

[ya Rab, merhamet eyle] 

 

Kişisel Notlar… 
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Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 

 
çünkü Sen kurbandan hoşlanmazsın, 
yoksa sunardım Sana,  
yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. 
… sonsuz merhametinle beni yenile, 
kutsal gücünle beni koru, 
umudu Sende olanlara  
ve evinin güzelliğini sevenlere  
merhametinle desteğini gönder; 
ayıp ve utançlardan uzak bir şekilde yaşamak için 
beni güçlendir, beni yenile… 

[ya Rab, merhamet eyle] 

 

Kişisel Notlar… 
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Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 

 
Senin kabul ettiğin kurban  
alçakgönüllü bir ruhtur, 
alçakgönüllü ve pişman bir yüreği  
hor görmezsin, ey Tanrı. 
… kırılmış yüreğimi Sana veriyorum; 
Kutsal Kitap’a iman ile  
daima Mesih’e tanıklık için beni yönlendir; 
ve daima vaftizimi unutmadan yaşayayım diye 
beni bereketle;  
hatırladıklarım, unuttuklarım  
ve utandığım her günahımla 
şimdi Senin önündeyim;  
bozulmuş tövbelerim Senden gizli değildir,  
beni bağışla… 

[ya Rab, merhamet eyle] 

 

Kişisel Notlar… 
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Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 

 
lütfet, siyon'a iyilik yap, 
Yeruşalim'in surlarını onar. 
… Kutsal Ruh’unla beni pak kıl, 
günlerimi ve işlerimi bereketle, 
hatalarımı düzelt; 
kiliseni güçlendir, imanı çoğalt, 
halkının tanıklığını hasat için kullan, 
hiç bir şeyi olmayanı Mesih’e döndür. 
aklımı ve yüreğimi  
kendi isteğin ile doldur… 

[ya Rab, merhamet eyle] 

 

Kişisel Notlar… 
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Sabah – Akşam Okumaları (II)… 
[Mezmur 51 ile Günlük Dualar –Giriş  Duası…] 

 
o zaman doğru sunulan kurbanlar,  
yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, 
Seni hoşnut kılar; 
o zaman sunağında boğalar sunulur. 
… işlerime güvenmekten beni koru, 
Senin kutsal sesini dinlemeyi bana bağışla, 
bütün yollarımda Senin doğruluğunu arayayım; 
Kutsal Ruhunu kederlenmek benden uzak olsun, 
Seni bütün aklımla, bütün yüreğimle sevebileyim  
ve daima sağlayışına güvenerek yaşayabileyim… 

[ya Rab, merhamet eyle] 

 

Kişisel Notlar… 
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İlave Bölüm 
 
 

MEZMUR 25 Üzerine 
 
 
Mezmur 25, kiliseye gelmeden önce okumak için 
uygundur. Ancak her bir parçası günün her vaktinde 
okumak için de uygundur. Bu yüzden gündelik duaların 
başlangıcına eklemek ayrı bir berekettir.  
 
Mezmur 25, Tanrı’nın yardımının ve Tanrı’nın yol 
göstericiliğinin arandığı bir duadır.  
 
Bu dua bizlere, düşmanlardan korunma, sıkıntılardan 
kurtuluş, günahların affı, kötülükten korunma gibi 
dilekleri sunmamıza yardım eder. Diğer yandan bu Mez-
mur, dileklerimizi Tanrı’nın hoşnut olduğu bir tutumla 
sunmamızı sağlar; ve bunun için de daima alçakgönüllü 
bir yürek edinmemizi teşvik eder.  
 
 
 
 
(dualar Mezmur 25, İşaya 6, Vahiy 4, I.Tarihler 29 
ayetlerinden alınmıştır) 
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Cumartesi – Akşam (arife duası)  
 
1 Sana, ya RAB, canımı yükseltiyorum. 
2 Ey Tanrım, sana güvendim, utanmayayım; 
Düşmanlarım üzerime sevinçle coşmasın. 
3 Evet, bütün seni bekleyenler utanmayacaklar; 
Sebepsiz gaddarlık edenler utanacaklardır. 
4 Ya RAB, yollarını bana göster; 
Yönlerini bana öğret. 
5 Bana gerçeğinde yol göster ve bana öğret; 
Çünkü sen kurtuluşumun Tanrısı’sın; 
Bütün gün seni bekliyorum. 
6 Ya RAB, merhametlerini ve sevgini anımsa; 
Çünkü onlar ezeldendir. 
7 Gençliğimin günahlarını ve isyanlarımı anma 
Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an. 

Ya RAB, yollarını bana göster; 
Yönlerini bana öğret. 

8 RAB iyi ve doğrudur; 
Bunun için günahkârlara yolu öğretir. 
9 Alçakgönüllülere adalette yol gösterir; 
Ve kendi yolunu alçakgönüllülere öğretir.  
10 Antlaşmasını ve tanıklığını tutanlar için, 
RAB’bin bütün yolları sevgi ve gerçektir. 
11 Ya RAB, ismin uğruna, 
Günahımı bağışla, çünkü büyüktür. 
12 RAB’den korkan adam kimdir? 
Seçeceği yolu ona öğretir. 
13 Canı iyilikte oturacak; 
Onun soyu da yeri miras alacaktır. 

Ya RAB, yollarını bana göster; 
Yönlerini bana öğret. 
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14 RAB’bin sırrı kendisinden korkanlarındır; 
Ve antlaşmasını onlara bildirir. 
15 Gözlerim daima RAB’dedir; 
Çünkü ayaklarımı ağdan o çıkarır. 
16 Bana yüzünü çevir ve bana acı; 
Çünkü kimsesiz ve mazlumum ben. 
17 Yüreğimin darlıkları çoğaldı; 
Sıkıntılarımdan beni çıkar. 
18 Düşkünlüğüme ve ezginliğime bak da, 
Bütün günahlarımı bağışla. 
19 Düşmanlarıma bak, çünkü onlar çoktur; 
Ve şiddetli nefretle benden nefret ediyorlar. 

Ya RAB, yollarını bana göster; 
Yönlerini bana öğret. 

20 Canımı koru ve beni özgür kıl; 
Utanmayayım, çünkü sana sığınıyorum. 
21 Beni dürüstlük ve doğruluk korusun, 
Çünkü seni bekliyorum. 
22 Ey Tanrı,  
İsrail’i bütün sıkıntılarından kurtar. 

… Amin. 
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ŞABAT – Sabah  
 
1 Sana, ya RAB, canımı yükseltiyorum. 
2 Ey Tanrım, sana güvendim, utanmayayım; 
Düşmanlarım üzerime sevinçle coşmasın. 
3 Evet, bütün seni bekleyenler utanmayacaklar; 
Sebepsiz gaddarlık edenler utanacaklardır. 
4 Ya RAB, yollarını bana göster; 
Yönlerini bana öğret. 
5 Bana gerçeğinde yol göster ve bana öğret; 
Çünkü sen kurtuluşumun Tanrısı’sın; 
Bütün gün seni bekliyorum. 

6 Ya RAB, merhametlerini ve sevgini anımsa; 
Çünkü onlar ezeldendir. 

7 Gençliğimin günahlarını ve isyanlarımı anma 
Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an. 
8 RAB iyi ve doğrudur; 
Bunun için günahkârlara yolu öğretir. 
9 Alçakgönüllülere adalette yol gösterir; 
Ve kendi yolunu alçakgönüllülere öğretir.  
10 Antlaşmasını ve tanıklığını tutanlar için, 
RAB’bin bütün yolları sevgi ve gerçektir. 
11 Ya RAB, ismin uğruna, 
Günahımı bağışla, çünkü büyüktür. 

Ya RAB, merhametlerini ve sevgini anımsa; 
Çünkü onlar ezeldendir. 

12 RAB’den korkan adam kimdir? 
Seçeceği yolu ona öğretir. 
13 Canı iyilikte oturacak; 
Onun soyu da yeri miras alacaktır. 
14 RAB’bin sırrı kendisinden korkanlarındır; 
Ve antlaşmasını onlara bildirir. 
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15 Gözlerim daima RAB’dedir; 
Çünkü ayaklarımı ağdan o çıkarır. 
16 Bana yüzünü çevir ve bana acı; 
Çünkü kimsesiz ve mazlumum ben. 

Ya RAB, merhametlerini ve sevgini anımsa; 
Çünkü onlar ezeldendir. 

17 Yüreğimin darlıkları çoğaldı; 
Sıkıntılarımdan beni çıkar. 
18 Düşkünlüğüme ve ezginliğime bak da, 
Bütün günahlarımı bağışla. 
19 Düşmanlarıma bak, çünkü onlar çoktur; 
Ve şiddetli nefretle benden nefret ediyorlar. 
20 Canımı koru ve beni özgür kıl; 
Utanmayayım, çünkü sana sığınıyorum. 
21 Beni dürüstlük ve doğruluk korusun, 
Çünkü seni bekliyorum. 

Ya RAB, merhametlerini ve sevgini anımsa; 
Çünkü onlar ezeldendir. 

22 Ey Tanrı,  
İsrail’i bütün sıkıntılarından kurtar. 

… Amin.  
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Hafta İçin Günler – Sabah (1/3) 
 
1 Sana, ya RAB, canımı yükseltiyorum. 
2 Ey Tanrım, sana güvendim, utanmayayım; 
Düşmanlarım üzerime sevinçle coşmasın. 
3 Evet, bütün seni bekleyenler utanmayacaklar; 
Sebepsiz gaddarlık edenler utanacaklardır. 
4 Ya RAB, yollarını bana göster; 
Yönlerini bana öğret. 
5 Bana gerçeğinde yol göster ve bana öğret; 
Çünkü sen kurtuluşumun Tanrısı’sın; 
Bütün gün seni bekliyorum. 
6 Ya RAB, merhametlerini ve sevgini anımsa; 
Çünkü onlar ezeldendir. 
7 Gençliğimin günahlarını ve isyanlarımı anma 
Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an. 
8 RAB iyi ve doğrudur; 
Bunun için günahkârlara yolu öğretir. 
9 Alçakgönüllülere adalette yol gösterir; 
Ve kendi yolunu alçakgönüllülere öğretir.  
10 Antlaşmasını ve tanıklığını tutanlar için, 
RAB’bin bütün yolları sevgi ve gerçektir. 
11 Ya RAB, ismin uğruna, 
Günahımı bağışla, çünkü büyüktür. 

[… kişisel dilekler ]  
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Hafta İçin Günler – Akşam (1/3) 
 
12 RAB’den korkan adam kimdir? 
Seçeceği yolu ona öğretir. 
13 Canı iyilikte oturacak; 
Onun soyu da yeri miras alacaktır. 
14 RAB’bin sırrı kendisinden korkanlarındır; 
Ve antlaşmasını onlara bildirir. 
15 Gözlerim daima RAB’dedir; 
Çünkü ayaklarımı ağdan o çıkarır. 
16 Bana yüzünü çevir ve bana acı; 
Çünkü kimsesiz ve mazlumum ben. 
17 Yüreğimin darlıkları çoğaldı; 
Sıkıntılarımdan beni çıkar. 
18 Düşkünlüğüme ve ezginliğime bak da, 
Bütün günahlarımı bağışla. 
19 Düşmanlarıma bak, çünkü onlar çoktur; 
Ve şiddetli nefretle benden nefret ediyorlar. 
20 Canımı koru ve beni özgür kıl; 
Utanmayayım, çünkü sana sığınıyorum. 
21 Beni dürüstlük ve doğruluk korusun, 
Çünkü seni bekliyorum.  
22 Ey Tanrı,  
İsrail’i bütün sıkıntılarından kurtar. 

[… kişisel dilekler ]  
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Hafta İçin Günler – Sabah (2/4) 

 
1 Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,  
2 Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni,  
Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın!  
3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez;  
Nedensiz hainlik edenler utanır.  
4 Ya RAB, yollarını bana öğret,  
Yönlerini bildir.  
5 Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;  
Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.  
Bütün gün umudum sende.  
6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;  
Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.  
7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,  
Sevgine göre anımsa beni,  
Çünkü sen iyisin, ya RAB.  
8 RAB iyi ve doğrudur,  
Onun için günahkârlara yol gösterir.  
9 Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder,  
Kendi yolunu öğretir onlara.  
10 RAB’bin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır  
Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.  
11 Ya RAB, adın uğruna  
Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.  

[… kişisel dilekler ]  
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Hafta İçin Günler – Akşam (2/4) 
 

12 Kim RAB’den korkarsa,  
RAB ona seçeceği yolu gösterir.  
13 Gönenç içinde yaşayacak o insan,  
Soyu ülkeyi sahiplenecek.  
14 RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını,  
Onlara açıklar antlaşmasını.  
15 Gözlerim hep RAB’dedir,  
Çünkü ayaklarımı ağdan O çıkarır.  
16 Halime bak, lütfet bana;  
Çünkü garip ve mazlumum.  
17 Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor,  
Kurtar beni dertlerimden!  
18 Üzüntüme, acılarıma bak,  
Bütün günahlarımı bağışla!  
19 Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar,  
Nasıl da benden nefret ediyorlar!  
20 Canımı koru, kurtar beni!  
Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!  
21 Dürüstlük, doğruluk korusun beni,  
Çünkü umudum sendedir.  
22 Ey Tanrı, kurtar İsrail’i  
Bütün sıkıntılarından!  

[… kişisel dilekler ]  
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Mezmur 25 – Günlük Dualar 
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ŞABAT 
1 Sana, ya RAB, canımı yükseltiyorum. 
2 Ey Tanrım, sana güvendim, utanmayayım; 
Düşmanlarım üzerime sevinçle coşmasın. 
3 Evet, bütün seni bekleyenler utanmayacaklar; 
Sebepsiz gaddarlık edenler utanacaklardır. 

Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an. 

 
Dua Edelim: 
Kutsal, kutsal, kutsaldır, 
Her Şeye Egemen RAB,  
Yüceliği bütün dünyayı doldurur… 

Rabbimiz ve Tanrımız!  
Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın.  
Çünkü her şeyi sen yarattın;  
Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu… 
 
Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,  
Ey Tanrım, sana güveniyorum, utanmayayım,  
Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın.  
Halleluya! Sana umut bağlayan hiç kimse utanca 
düşmez;  
Nedensiz hainlik edenler utanır…  

[kişisel dilekler…] 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan Tanrımız, 

Sevgine göre anımsa beni,  
Çünkü sen iyisin, ya RAB... Amin.  
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pazartesi 
4 Ya RAB, yollarını bana göster; 
Yönlerini bana öğret. 
5 Bana gerçeğinde yol göster ve bana öğret; 
Çünkü sen kurtuluşumun Tanrısı’sın; 
Bütün gün seni bekliyorum. 
6 Ya RAB, merhametlerini ve sevgini anımsa; 
Çünkü onlar ezeldendir. 
7 Gençliğimin günahlarını ve isyanlarımı anma… 

Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an. 

 
Dua Edelim:   
Kutsal, kutsal, kutsaldır, Her Şeye Egemen RAB,  
Yüceliği bütün dünyayı doldurur… 

Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik senindir  
Zenginlik ve onur senden gelir.  
Sen her şeye egemensin…  
 
Ya RAB, yollarını bana öğret, yönlerini bildir.  
Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;  
Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.  
Bütün gün umudum sende.  
Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;  
Halleluya! Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.  
Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama…  

[kişisel dilekler…] 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan Tanrımız, 

Sevgine göre anımsa beni,  
Çünkü sen iyisin, ya RAB... Amin.   
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salı 
8 RAB iyi ve doğrudur; 
Bunun için günahkârlara yolu öğretir. 
9 Alçakgönüllülere adalette yol gösterir; 
Ve kendi yolunu alçakgönüllülere öğretir.  
10 Antlaşmasını ve tanıklığını tutanlar için, 
RAB’bin bütün yolları sevgi ve gerçektir. 

Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an. 

 
Dua Edelim: 
Kutsal, kutsal, kutsaldır, 
Her Şeye Egemen RAB,  
Yüceliği bütün dünyayı doldurur… 

Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik senindir  
Gökte ve yerde olan her şey senindir.  
Güç ve yetki senin elindedir.  
Sana şükrederiz, görkemli adını överiz… 
 
RAB iyidir ve doğrudur.  
Halleluya! Günahkârlara yol gösterir,  
Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder,  
Kendi yolunu öğretir.  
RAB'bin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır 
Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için…  

[kişisel dilekler…] 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan Tanrımız, 

Sevgine göre anımsa beni,  
Çünkü sen iyisin, ya RAB... Amin.  
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çarşamba 
11 Ya RAB, ismin uğruna, 
Günahımı bağışla, çünkü büyüktür. 
12 RAB’den korkan adam kimdir? 
Seçeceği yolu ona öğretir. 
13 Canı iyilikte oturacak; 
Onun soyu da yeri miras alacaktır. 

Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an. 

 
Dua Edelim: 
Kutsal, kutsal, kutsaldır, 
Her Şeye Egemen RAB,  
Yüceliği bütün dünyayı doldurur… 

Ya RAB, gökte ve yerde olan her şey senindir.  
Egemenlik senindir, ya RAB!  
Sen her şeyden yücesin.  
Zenginlik ve onur senden gelir…  
 
Ya RAB, adın uğruna  
Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.  
Kim RAB'den korkarsa,  
Halleluya! RAB ona seçeceği yolu gösterir.  
Bereket ve bolluk içinde yaşayacak o insan,  
Soyu ülkeyi sahiplenecek…  

[kişisel dilekler…] 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan Tanrımız, 

Sevgine göre anımsa beni,  
Çünkü sen iyisin, ya RAB... Amin.   
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perşembe 
14 RAB’bin sırrı kendisinden korkanlarındır; 
Ve antlaşmasını onlara bildirir. 
15 Gözlerim daima RAB’dedir; 
Çünkü ayaklarımı ağdan o çıkarır. 
16 Bana yüzünü çevir ve bana acı; 
Çünkü kimsesiz ve mazlumum ben. 

Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an. 

 
Dua Edelim: 
Kutsal, kutsal, kutsaldır, 
Her Şeye Egemen RAB,  
Yüceliği bütün dünyayı doldurur… 

Ya RAB, zafer ve görkem senindir.  
Gökte ve yerde olan her şey senindir.  
Sen her şeyden yücesin, ya RAB!.  
Zenginlik ve onur senden gelir.  
Güç ve yetki senin elindedir…  
 
RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını,  
Onlara açıklar antlaşmasını.  
Gözlerim hep RAB'dedir,  
Halleluya! Ayaklarımı ağdan O çıkarır.  
Halime bak, lütfet bana;  
Çünkü garip ve mazlumum…  

[kişisel dilekler…] 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan Tanrımız, 

Sevgine göre anımsa beni,  
Çünkü sen iyisin, ya RAB... Amin.   
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cuma 
17 Yüreğimin darlıkları çoğaldı; 
Sıkıntılarımdan beni çıkar. 
18 Düşkünlüğüme ve ezginliğime bak da, 
Bütün günahlarımı bağışla. 
19 Düşmanlarıma bak, çünkü onlar çoktur; 
Ve şiddetli nefretle benden nefret ediyorlar. 

Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an. 

 
Dua Edelim: 
Kutsal, kutsal, kutsaldır, 
Her Şeye Egemen RAB,  
Yüceliği bütün dünyayı doldurur… 

Ya RAB, gökte ve yerde olan her şey senindir.  
Sen her şeyden yücesin, ya RAB!.  
Sen her şeye egemensin,  
Güç ve yetki senin elindedir…  
 
Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor,  
Kurtar beni dertlerimden!  
Üzüntüme, acılarıma bak,  
Halleluya! Bütün günahlarımı bağışla!  
Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar,  
Nasıl da benden nefret ediyorlar… 

[kişisel dilekler…] 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan Tanrımız, 

Sevgine göre anımsa beni,  
Çünkü sen iyisin, ya RAB... Amin. 
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cumartesi 
20 Canımı koru ve beni özgür kıl; 
Utanmayayım, çünkü sana sığınıyorum. 
21 Beni dürüstlük ve doğruluk korusun, 
Çünkü seni bekliyorum. 
22 Ey Tanrı,  
İsrail’i bütün sıkıntılarından kurtar. 

Ya RAB, sevgine göre,  
Kendi iyiliğinden ötürü beni an. 

 
Dua Edelim: 
Kutsal, kutsal, kutsaldır, 
Her Şeye Egemen RAB,  
Yüceliği bütün dünyayı doldurur… 

Rabbimiz ve Tanrımız!  
Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın.  
Çünkü her şeyi sen yarattın;  
Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu… 
 
Canımı koru, kurtar beni!  
Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!  
Dürüstlük, doğruluk korusun beni,  
Halleluya! Umudum sendedir.  
Ey Tanrı, kurtar İsrail'i  
Bütün sıkıntılarından… 

[kişisel dilekler…] 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan Tanrımız, 

Sevgine göre anımsa beni,  
Çünkü sen iyisin, ya RAB… Amin.   
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