İÇİNDEKİLER
Sabah Duaları (I)
Akşam Duaları(I)
Gündüz Duası (I)
Yatsı Duası (I)
Genel Dualar
Günlük Dualar (II)
Çocuklar için Yatsı Duası

Tek Olan,
Kendisini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta
Açıklayan Tanrı’nın Adıyla… Amin.

Dua Kitapları her gün [ve ayrıca
günün her vaktinde] Tanrı’ya
olan
ihtiyacımızı
bizlere
hatırlatır:
Mezmur 119:164

Doğru hükümlerin için

Seni günde yedi kez överim.
Meseller 24:16 Çünkü doğru bir
adam yedi kez düşer ve yine
kalkar.

Sabah Duaları (I)

ŞABAT —sabah
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir (Vahiy 22:6; 3:3; 22:7): 1:3 “Bu
peygamberlik sözlerini okuyana, burada
yazılanları dinleyip yerine getirene ne
mutlu!”
38:22 Yardımıma koş,
Ya Rab, kurtuluşum benim!
27:9 Yüzünü benden gizleme,
Kulunu öfkeyle geri çevirme!
Bana hep yardımcı oldun;
Bırakma, terk etme beni,
Ey beni kurtaran Tanrı!
20:1 Sıkıntılı gününde RAB sana yanıt
versin,
Yakup'un Tanrısı'nın adı seni korusun!
2
Yardım göndersin sana Kutsal Yer'den,
Siyon'dan destek versin.

3

Bütün tahıl sunularını anımsasın,
Yakmalık sunularını kabul etsin!
4
Gönlünce versin sana,
Bütün tasarılarını gerçekleştirsin!
5
O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla
kutlayacağız,
Tanrımız'ın
adıyla
sancaklarımızı
dikeceğiz.
RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin.
6
Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı
kurtarıyor,
Sağ elinin kurtarıcı gücüyle
Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor.
7
Bazıları savaş arabalarına,
Bazıları atlarına güvenir,
Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.
8
Onlar çöküyor, düşüyorlar;
Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.
9
Ya RAB, kurtar!
Yanıt ver bize sana yakardığımız gün.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun;

Ya RAB, adınla bizi koru,
Yardım gönder Kutsal Yer'den…
Övgülerimiz-Şükranlarımız…
Çobanımız Rab, sen kutsalsın,
Sana övgüler olsun,
İyilik ve sevgi sendedir,
Mesih’in
yolunda
yürüyenleri
bereketlersin,
Kutsal evinin güzelliğini sevenleri
aydınlatırsın,
Sana şükürler olsun; sen iyisin.
[kişisel övgü/şükran…]
bizlere bu günü lütfeden Rab,
kutsal, kutsal, kutsalsın…
*Genel Dualar/Kişisel Dilekler…
Tesniye 6:4 Dinle, ey İsrail! Tanrımız
RAB bir olan RAB'dir; 5 ve Tanrın RAB'bi
bütün yüreğinle ve bütün canınla ve bütün
kuvvetinle seveceksin. 6 Ve bugün sana

emretmekte olduğum bu sözler senin
yüreğinde olacaklar. 7 Ve onları çocuklarının
zihnine iyice koyacaksın ve evinde
oturduğun ve yolda yürüdüğün ve yattığın
ve kalktığın zaman onlar hakkında
konuşacaksın. 8 Ve onları alamet olarak
ellerinin üzerine bağlayacaksın ve onlar
gözlerinin arasında alın bağı olacaklar. 9 Ve
onları evlerinin kapı söveleri üzerine ve
kentlerinizin kapılarına yazacaksın…
Tesniye 11:13 Ve vaki olacak ki, eğer
Tanrınız RAB'bi sevmek, bütün yüreğinizle
ve bütün canınızla O'na kulluk etmek için
bugün
size
emretmekte
olduğum
buyruklarımı iyice dinlerseniz, 14 O zaman
buğdayını ve yeni şarabını ve zeytin yağını
toplayasın diye diyarınızın yağmurunu, ilk ve
son yağmurunu vaktinde vereceğim. 15 Ve
tarlanda hayvanların için ot vereceğim ve
sen yiyip doyacaksın. 16 Sakının, yüreğiniz
aldanmasın ve sapmayasınız ve başka
ilahlara kulluk etmeyesiniz ve onlara secde
etmeyesiniz 17 Ve RAB’bin öfkesi size karşı

alevlenmesin ve yağmur olamasın ve toprak
mahsulünü
vermesin
diye
gökleri
kapamasın; ve Rabbin size vermekte olduğu
iyi memleket üzerinden çabuk yok
olmayasınız. 18a "Ve benim bu sözlerimi
aklınıza ve yüreğinize koyacaksınız... 21 ta ki,
RAB'bin atalarınıza vermek için and ettiği
memlekette
sizin
günleriniz
ve
çocuklarınızın günleri yer üstünde göklerin
günleri gibi çok olsun
Sayılar 15:37 … 39 ve RAB'bin bütün
emirlerini hatırlayasınız ve onları tutasınız
ve ardınca zina etmiş olduğunuz yüreğinizin
ve
gözlerinizin
istekleri
ardınca
gitmeyesiniz, 40 ta ki, bütün emirlerimi
hatırlayıp tutasınız ve Tanrınıza kutsal
olasınız. (41 Ben Tanrınız olmak için sizi
Mısır'dan çıkaran Tanrınız RAB’bim; ben
Tanrınız RAB’bim…)

Tövbe ve İtiraflarımız (İşaya 66.2)
Ancak ben alçakgönüllüye, ruhu ezik
olana,

Sözümden titreyen kişiye değer veririm.
... Ya Rab merhamet eyle
Göklerdeki Babamız…
İlave/alternatif okumalar: Mezmur 34;
115.1-13; 116; 19 # Kısa Okumalar: Tekvin
1.1-5, II.Korintliler 5.17-19, Yuhanna 5.1518, Vahiy 21.1-4, Meseller 8.30-31

Pazartesi —sabah
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir: 14:13 “Bundan böyle Rab’be ait
olarak ölenlere ne mutlu!”
38:22 Yardımıma koş,
Ya Rab, kurtuluşum benim!
19:14 Ağzımdan çıkan sözler,
Yüreğimdeki düşünceler,
Kabul görsün senin önünde,
Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim!
49:1 Ey bütün halklar, bunu dinleyin;
Kulak verin, ey dünyanın bütün sakinleri,
2
Halk çocukları da, bey çocukları da,
Zengin ve fakir birlikte kulak verin.
3
Ağzım bilgelik söyleyecek
Ve anlayış olacak yüreğimin derin
düşünceleri.
4
Kulak vereceğim özdeyişlere,
Lirin
müziği
ile
yorumlayacağım

bilmecemi.
5
Niçin korkayım kötü günlerde,
Niyeti bozuk düşmanlarım çevremi
sarınca?
6
Onlar varlıklarına güvenir,
Ve servetlerinin çokluğu ile böbürlenirler;
7
Onların hiçbiri kardeşini fidye ile
kurtaramaz,
Tanrı'ya kefaretini veremez.
8
Çünkü onların nefesinin fidyesi
büyüktür,
Ve ödemesinin başarılmasına zaman
yetmez,
9
Böyle olmasa, sonsuza dek yaşardı
insan,
Çürümeyi görmeksizin.
10
Görecektir, bilge adamlar ölür;
Aptallar ve budalalar mahvolur
Ve varlıklarını başkalarına bırakırlar.
11
İçlerindeki düşünce,
Evlerinin sonsuza dek kalacağıdır
Kuşaklar
boyunca
konutlarının

duracağıdır,
Topraklarına
kendi
adlarını
verdiklerinden.
12
Fakat adam onuru kalıcı değildir,
O ölüp giden hayvanlar gibidir.
13
Onların bu yolu, onların ahmaklığıdır,
Sonraki adamlar da onların sözünü
onaylasalar bile.
14
Bir sürü gibi ölüler diyarı için
belirlenmişlerdir,
Ölüm güdecek onları,
Ve doğrular onlara egemen olacak tan
ağarınca;
Onlara konut olmasın diye;
Ölüler diyarının tüketmesi içindir
güzellikleri.
15
Fakat Tanrı benim canımı ölüler
diyarının gücünden kurtaracak
Ve beni yanına kabul edecek.
16
Korkma biri zenginleştiğinde,
Evinin görkemi arttığında.
17
Çünkü öldüğünde hiçbir şeyi

götüremeyecek,
Görkemi onunla mezar derinliklerine
gitmez.
18
Yaşarken canını bereketlenmiş saysa
bile,
Ve adamlar seni övse, sen kendin için iyiyi
yaptığında;
19
Atalarının nesline katılacaktır o,
Onlar asla ışık yüzü görmeyecekler.
20
Onuru olan ve anlayışsız insan
Ölüp giden hayvanlar gibidir.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun;
RAB canımı ölüler diyarının gücünden
kurtaracak
Ve beni yanına kabul edecek.
Övgülerimiz-Şükranlarımız…
İsyanlarımızı bağışlayan,
Günahlarımızı örten Rab,
Mesih’teki bağışlama için
Sana övgüler olsun, Sen kutsalsın;

Sığınağımız Rab,
Koruma ve kurtuluş Sendedir,
Sana şükürler olsun; sen iyisin.
[kişisel övgü/şükran…]
bizlere bu günü lütfeden Rab,
kutsal, kutsal, kutsalsın…
*Genel Dualar/Kişisel Dilekler…
Tövbe ve İtiraflarımız (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.
... Ya Rab merhamet eyle
Göklerdeki Babamız…
ilave/alternatif okumalar: Mezmur 65;
104.26-35; 50.1-15; 126 # Kısa Okumalar:
İşaya 49.1-4, Meseller 3.7-12, Markos

4.26-29, Yuhanna 20.21-23, Matta 11.28

Salı —sabah
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir: 16:15 “Çıplak dolaşmamak ve
utanç içinde kalmamak için uyanık durup
giysilerini üstünde bulundurana ne
mutlu!”
38:22 Yardımıma koş,
Ya Rab, kurtuluşum benim!
25:1-2 Ya RAB, bütün varlığımla sana
yaklaşıyorum,
Ey Tanrım, sana güveniyorum,
16:1 Beni tut, ey Tanrı,
Çünkü sana sığınıyorum.
2
RAB’be dedim: Rab’bim sensin;
Senden öte bana iyilik yoktur.
3
Dünyadaki kutsallara ve asillere gelince,
Zevkim hep onlardadır.
4
Başka ilâhın ardınca koşanların derdi
çoğalır;

Onların kandan dökülen sunularını ben
dökmem,
Ve onların adlarını ağzıma almam.
5
RAB mirasın ve kâsemin payıdır;
Hissemi tutan sensin.
6
Payım güzel yerlere düştü;
Aldığım miras güzeldir.
7
Bana öğüt veren RAB’be övgüler
sunarım,
Geceleyin gönlüm bana öğretir.
8
RAB’bi daima önüme koydum;
O benim sağımda olduğu için sarsılmam.
9
Bunun için yüreğim sevinir,
Ruhum da coşar;
Bedenim de emniyette oturur.
10
Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk
etmezsin;
Kutsal
birini
çürüme
görmeye
bırakmazsın.
11
Yaşam yolunu bana bildirirsin;
Sevinçler doluluğu senin varlığındadır;
Sağında daima nimetler vardır.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun;
RAB benim sağımda olduğu için
sarsılmam…
Övgülerimiz-Şükranlarımız…
Sevgisi sonsuz olan Rab,
Yerin bütün uçlarından halkını toplarsın;
Sana övgüler olsun, Sen kutsalsın;
Halkına kurtuluş Rab,
Harikaların saymakla bitmez;
Sana şükürler olsun; sen iyisin.
[kişisel övgü/şükran…]
bizlere bu günü lütfeden Rab,
kutsal, kutsal, kutsalsın…
*Genel Dualar/Kişisel Dilekler…
Tövbe ve İtiraflarımız (I.Yuhanna 1:9)
Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir
ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp
bizi her kötülükten arındıracaktır.

... Ya Rab merhamet eyle
Göklerdeki Babamız…
ilave/alternatif okumalar: Mezmur 25; 36;
39; 17.1-8 # Kısa Okumalar: Tesniye 28.16, İşaya 35.2-6, Yuhanna 9.1-5, Vahiy 22.12, Matta 15.30

Çarşamba —sabah
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir: 19:9 “Ne mutlu Kuzu’nun
düğün şölenine çağrılmış olanlara!”
38:22 Yardımıma koş,
Ya Rab, kurtuluşum benim!
25:4 Ya RAB, yollarını bana öğret,
Yönlerini bildir.
48:1 RAB büyüktür ve Tanrımız’ın
şehrinde,
Kutsal dağında övgüye çok lâyıktır.
2
Kuzey taraflarında büyük Kralın şehri,
Yüksekliği güzel olan Sion dağı,
Bütün yeryüzünü sevincidir.
3
Tanrı onun saraylarında
Yüksek kule olarak kendini bildirmiştir.
4
Krallar bir araya toplandılar,
Birlikte Siyon’un üzerine yürüdüler.
5
Onu görünce şaştılar;

Korkup acele kaçtılar.
6
Doğuran kadının ağrısı gibi,
Orada onları bir titreme aldı.
7
Doğu yeli ile
Parçalanan gemileri gibi.
8
Ordular RAB’binin şehrinde,
Tanrımız’ın şehrinde,
Nasıl işittikse, öyle gördük;
Tanrı onu sonsuza kadar durduracak.
9
Ey Tanrı, tapınağının içinde
Senin ne kadar vefalı olduğunu düşündük.
10
Adın nasılsa, ey Tanrı,
Yerin uçlarına kadar övgün de öyledir;
Sağ elin doğrulukla doludur.
11
Siyon dağı senin hükümlerinle sevinsin,
Yahuda kızları hoşnut olsun.
12
Siyon’un çevresinde gezin, etrafını
dolanın,
Kulelerini sayın;
13
Hisarlarına iyi bakın,
Saraylarını seyreyleyin ki;
Gelecek kuşağa anlatasınız.

14

Çünkü bu Tanrı daima ve sonsuza dek
bizim Tanrımız’dır;
Ölüme kadar bize yol gösterecektir.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun;
ey Tanrı, sağ elin doğrulukla doludur…
Övgülerimiz-Şükranlarımız…
Kendisini sabırla bekleyenleri duyan RAB,
Bizleri ölüm çukurundan kurtardın,
Sana övgüler olsun, Sen kutsalsın;
RAB Tanrımız, bizler için olan harikaların,
Düşüncelerin ne çoktur; Sana eş
koşulmaz;
Yaptıkların saymakla bitmez;
Sana şükürler olsun, Sen iyisin;
[kişisel övgü/şükran…]
bizlere bu günü lütfeden Rab,
kutsal, kutsal, kutsalsın…
*Genel Dualar/Kişisel Dilekler…

Tövbe ve İtiraflarımız (Mezmur 25)
8 RAB iyi ve doğrudur,
Onun için günahkârlara yol gösterir.
11 Ya RAB, adın uğruna
Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.
... Ya Rab merhamet eyle
Göklerdeki Babamız…
ilave/alternatif okumalar: Mezmur 44; 45;
72.1-8; 2 # Kısa Okumalar: İşaya 61.1-3,
Mika 4.1-4,Matta 9.35-38, Yuhanna 18.33,
36-38, Habakkuk 2.14

Perşembe —sabah
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir: 20:6 “İlk dirilişe dahil olanlar
mutlu ve kutsaldır.”
38:22 Yardımıma koş,
Ya Rab, kurtuluşum benim!
143:10 Bana istemini yapmayı öğret,
Çünkü Tanrım’sın benim.
Senin iyi Ruhun
Düz yolda bana öncülük etsin!
81:1 Gücümüz olan Tanrı’ya yüksek sesle
terennüm edin;
Yakup’un Tanrısı’ya sevinçle bağırın.
2
Bir mezmur yükseltin,
Ve tefi, tatlı sesli çenk ve santuru getirin.
3
Yeni ayda, dolunay,
Bayramımız gününde, boru çalın.
4
Çünkü bu, İsrail’e bir kanundur,
Ve Yakup’un Tanrısı’nın hükmüdür.

5

Mısır diyarına karşı çıktığı zaman,
Onu Yusuf soyuna bir tanıklık olarak
koydu;
Orada bilmediğim bir dil işittim:
6
“Onun omuzunu yükten uzaklaştırdım;
Elleri küfeden azat oldu,
7
Sıkıntıda çağırdın ve seni kurtardım;
Gök gürlemesi örtüsünde sana cevap
verdim;
Meriba sularında seni denedim.
8
Dinle, ey halkım, seni uyarıyorum;
Ey İsrail, eğer beni dinlersen!
9
Sende yabancı ilah olmayacak;
Ve yabancı bir ilaha tapmayacaksın.
10
Seni Mısır diyarından çıkaran,
Senin Tanrın, RAB, benim;
Ağzını iyice aç da doldurayım.
11
Fakat halkım sesimi işitmedi;
Ve İsrail beni istemedi.
12
Ben de onları yüreklerinin inadına
bıraktım,
Onlar kendi öğütlerince yürüsünler.

13

Keşke halkım beni dinleseydi,
Ve İsrail benim yollarımda yürüseydi!
14
Düşmanlarını çabuk alçaltırdım.
Ve elimi hasımlarına karşı çevirirdim.
15
RAB’den nefret edenler bana boyun
eğerlerdi,
Bu böyle sonsuza dek sürerdi.
16
Ve sizlere buğdayın iyisini yedirirdim;
Ve seni kayadan bal ile doyururdum.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun;
Sıkıntıda RAB’bi çağırdım ve beni
kurtardı…
Övgülerimiz-Şükranlarımız…
Göklerdeki Babamız,
Merhametin sonsuzdur,
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
Rabbimiz Mesih’in ölümü yenen dirilişi
için,
Mesih’teki yeni yaratılış için,
İyileşme ve bağışlanma armağanları için

Sana şükürler olsun, Sen iyisin;
[kişisel övgü/şükran…]
bizlere bu günü lütfeden Rab,
kutsal, kutsal, kutsalsın…
*Genel Dualar/Kişisel Dilekler…
Tövbe ve İtiraflarımız (Mezmur 41:4)
Acı bana, ya RAB!
Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah
işledim!
... Ya Rab merhamet eyle
Göklerdeki Babamız…
ilave/alternatif okumalar: Mezmur 90;
101; 107:1-16; 133 # Kısa Okumalar:
Tesniye 15.7-8, 10-11, İşaya 43.5-7,
I.Petrus 2.9-10, Yuhanna 17.18-23,
I.Korintliler 12.12-13

Cuma —sabah
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir: 22:7 “Bu kitaptaki peygamberlik
sözlerine uyana ne mutlu!”
38:22 Yardımıma koş,
Ya Rab, kurtuluşum benim!
51:10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,
Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
112:1 RAB’be övgüler sunun.
RAB’den korkana,
Onun emirlerinden büyük zevk alana ne
mutlu!
2
Soyu yeryüzünde kuvvetli olur;
Doğruların nesli kutsanır.
3
Bolluk ve zenginlik onun evindedir;
Ve doğruluğu sonsuza dek durur.
4
Doğrulara karanlıkta ışık doğar;
Lütfeden, sevecen, doğru insanlar için.
5
Acıyan ve ödünç verene;

İşlerini adaletle yürüten insana ne mutlu!
6
Çünkü sonsuza dek sarsılmaz;
Doğruların anılması sonsuza dek sürer.
7
Kötü haberden korkmayacaktır;
RAB’be güvenir, yüreği sarsılmaz.
8
Hasımlarında dilediğini görünceye kadar,
Yüreği pektir, korkmaz.
9
O dağıttı, fakirlere verdi;
Doğruluğu sonsuza dek durur;
Gücü ve saygınlığı artar.
10
Kötü adam bunu görüp sıkılır;
Dişlerini gıcırdatır ve eriyip tükenir;
Kötülerin dileği yok olur.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun;
Karanlıkta ışık doğar
Lütfeden, sevecen, doğru insanlar
için…
Övgülerimiz-Şükranlarımız…
Merhametli Tanrımız,
İyiliklerin boldur,

Bağışladığın tüm armağanlar için
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
Yaşam mucizesi için,
Bizlere hazırladığın bereketlerin için
Mesih’teki hazinelerin için
Sana şükürler olsun, Sen iyisin.
[kişisel övgü/şükran…]
bizlere bu günü lütfeden Rab,
kutsal, kutsal, kutsalsın…
*Genel Dualar/Kişisel Dilekler…
Tövbe ve İtiraflarımız I.Samuel 16:7 RAB
insanın gördüğü gibi görmez; insan dış
görünüşe, RAB ise yüreğe bakar.
... Ya Rab merhamet eyle
Göklerdeki Babamız…
ilave/alternatif okumalar: Mezmur 120;
123; 124; 23 # Kısa Okumalar: II.Tarihler
7.13-14, İşaya 57.15-19, Efesliler 2.13-18,

Luka 9.22-25, Luka 6.27-28

Cumartesi —sabah
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir: 22:14 “Kaftanlarını yıkayan,
böylelikle yaşam ağacından yemeye hak
kazanarak kapılardan geçip kente
girenlere ne mutlu!”
38:22 Yardımıma koş,
Ya Rab, kurtuluşum benim!
36:5 Ya RAB, sevgin göklere,
Sadakatin gökyüzüne erişir.
130:1 Derinliklerden seni çağırdım, ya RAB.
2
Ya Rab, sesimi işit;
Yalvarışlarım sesini
Kulakların iyi dinlesin.
3
Eğer fesatların hesabını tutarsan,
Ya Rab, kim durabilir?
4
Fakat sende aflık vardır,
Öyle ki, senden korkulsun.
5
RAB’bi bekliyorum, canım bekliyor,

Ve O’nun sözüne ümit bağlıyorum.
6
Sabahı bekleyenler,
Evet, sabahı bekleyenlerden daha çok,
Canım Rab’bi bekliyor.
7
Ey İsrail, RAB’be ümit bağla;
Çünkü RAB’de sevgi,
Ve O’nda bol kurtarış vardır.
8
Ve İsrail’i bütün suçlarından
Fidye ile O kurtaracaktır.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun;
Ya RAB, sende sevgi, bol kurtarış
vardır…
Övgülerimiz-Şükranlarımız…
Sonsuzluğun Tanrısı RAB,
Mesih’te bağışladığın yüce lütfun için
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
Bize verdiğin yeni ve diri yaşam armağanı
için,
Ailelerimize, arkadaşlarımıza olan sevgin
için

Sana şükürler olsun, Sen iyisin.
[kişisel övgü/şükran…]
bizlere bu günü lütfeden Rab,
kutsal, kutsal, kutsalsın…
*Genel Dualar/Kişisel Dilekler…
Tövbe ve İtiraflarımız (Mezmur 34)
18 RAB gönlü kırıklara yakındır,
Ruhu ezginleri kurtarır.
... Ya Rab merhamet eyle
Göklerdeki Babamız…
ilave/alternatif okumalar: Mezmur 131;
138; 139; 63.1-8 # Kısa Okumalar: İşaya
11.6-9, Efesliler 3.14-19, Yuhanna 11.1726, Vahiy 5.8-10, II.Korintliler 4.18

Akşam Duaları(I)

ŞABAT —akşam
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir (Vahiy 22:6; 3:3; 22:27):
“Bereketlenmiştir peygamberlik sözlerini
okuyanlar, yazılanları dinleyip yerine
getirenler!”
71:12 Ey Tanrı, benden uzak durma,
Tanrım, yardımıma koş!
13:5 Ben senin sevgine güveniyorum,
Yüreğim kurtarışınla coşsun.
6 Ezgiler söyleyeceğim sana, ya RAB,
Çünkü iyilik ettin bana.
Vahiy 22.17 Ruh ve Gelin, “Gel!” diyorlar.
İşiten, “Gel!” desin. Susayan gelsin.
Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın.
20 Bunlara tanıklık eden, “Evet, tez
geliyorum!” diyor. Amin! Gel, ya Rab İsa!

21 Rab İsa’nın lütfu kutsallarla birlikte
olsun! Amin.
Övgülerimiz-Şükranlarımız…
Bizlere akşamı veren Tanrımız Rab,
Üzerinde yaşadığımız bu toprak
Ve sahip olduğumuz imkânlar için,
Gündelik lütfunun desteği için
Sana övgüler olsun…
Mesih’teki bol bağışlanma için,
Mesih’teki vaatlerin ve bereketlerin için,
Bedenin dirilişi ve sonsuz yaşam için
Sana şükürler olsun…
[kişisel övgü/şükran…]
bizlere bu zamana çıkmayı lütfeden Rab,
kutsal, kutsal, kutsalsın…
*Genel Dualar/Kişisel Dilekler…
Göklerdeki Babamız…

Pazartesi —akşam
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir: “Bereketlenmiştir Rab’be ait
olarak ölenler!”
Ey Tanrı, benden uzak durma,
Tanrım, yardımıma koş!
14:7 Keşke İsrail’in kurtuluşu Siyon’dan
gelse!
RAB halkını eski gönencine kavuşturunca,
Yakup soyu sevinecek, İsrail halkı
coşacak.
İşaya 11.1 İşay’ın kütüğünden yeni bir filiz
çıkacak,
Kökünden bir fidan meyve verecek.
2 RAB’bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,
Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu
ruhu
Onun üzerinde olacak.
3 RAB korkusu hoşuna gidecek.

Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak,
Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.
4 Yoksulları adaletle yargılayacak,
Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar
verecek.
Dünyayı
ağzının
değneğiyle
cezalandıracak,
Kötüleri soluğuyla öldürecek.
Övgülerimiz-Şükranlarımız…
Bizlere akşamı veren Tanrımız Rab,
Nefes mucizesi ve yaşam armağanın için,
Sayılamaz bereketlerin için,
Mesih’teki hazinelerin için
Sana övgüler olsun…
Kutsal Ruh’un varlığı ve gücü için,
Başkaları aracılığı ile hayatımıza verdiğin
Her destek, her teşvik ve teselli için
Sana şükürler olsun…
[kişisel övgü/şükran…]
bizlere bu zamana çıkmayı lütfeden Rab,
kutsal, kutsal, kutsalsın…

*Genel Dualar/Kişisel Dilekler…
Göklerdeki Babamız…

Salı —akşam
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir:
“Bereketlenmiştir
çıplak
dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak
için uyanık durup giysilerini üstünde
bulunduranlar!”
Ey Tanrı, benden uzak durma,
Tanrım, yardımıma koş!
54.4 İşte Tanrı benim yardımcımdır,
Tek desteğim Rab’dir.
6 Ya RAB, sana gönülden bir kurban
sunacağım,
Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir.
7 Beni bütün sıkıntılarımdan kurtardın,
Markos 1.2 Peygamber Yeşaya’nın
Kitabı’nda şöyle yazılmıştır: “İşte,
habercimi senin önünden gönderiyorum;
O senin yolunu hazırlayacak.” 3 “Çölde
haykıran, ‘Rab’bin yolunu hazırlayın,

Geçeceği patikaları düzleyin’ diye
sesleniyor.” 4 Böylece Vaftizci Yahya çölde
ortaya çıktı. İnsanları, günahlarının
bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya
çağırıyordu. 5 Bütün Yahudiye halkı ve
Yeruşalimliler’in hepsi ona geliyor,
günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından
Şeria Irmağı’nda vaftiz ediliyordu.
Övgülerimiz-Şükranlarımız…
Bizlere akşamı veren Tanrımız Rab,
Yaratan, sağlayan ve kurtaran sensin,
Lütfunun gündelik desteği için
Sana övgüler olsun…
Mesih’in dirilişiyle ölümün gücünü kırdın;
Halkını ölümden, mezardan, yargıdan
özgür kıldın,
Sana şükürler olsun…
[kişisel övgü/şükran…]
bizlere bu zamana çıkmayı lütfeden Rab,
kutsal, kutsal, kutsalsın…

*Genel Dualar/Kişisel Dilekler…
Göklerdeki Babamız…

Çarşamba —akşam
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir: “Bereketlenmiştir Kuzu’nun
düğün şölenine çağrılmış olanlar!”
Ey Tanrı, benden uzak durma,
Tanrım, yardımıma koş!
80 1-2 Kulak ver, ey İsrail’in çobanı,
Ey Yusuf’u bir sürü gibi güden,
Keruvlar arasında taht kuran,
Saç ışığını, Gel, kurtar bizi!
Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
Luka 12.35 Kuşaklarınız belinizde bağlı ve
kandilleriniz yanar durumda hazır olun.
36 Düğün şenliğinden dönecek olan
efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı
açmak için hazır bekleyen köleler gibi
olun.
37 Efendileri geldiğinde uyanık bulunan
kölelere ne mutlu! Size doğrusunu

söyleyeyim, efendileri beline kuşağını
bağlayacak, kölelerini sofraya oturtacak
ve gelip onlara hizmet edecek.
Övgülerimiz-Şükranlarımız…
Bizlere akşamı veren Tanrımız Rab,
Mesih’teki korunma ve kurtuluş için,
Kilisenin hizmetleri ve tanıklığı için
Sana övgüler olsun…
Sevgini paylaştığımız tüm zamanlar için,
Tanıklık ve paylaşım fırsatları için
Sana şükürler olsun…
[kişisel övgü/şükran…]
bizlere bu zamana çıkmayı lütfeden Rab,
kutsal, kutsal, kutsalsın…
*Genel Dualar/Kişisel Dilekler…
Göklerdeki Babamız…

Perşembe —akşam
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir: “Bereketlenmiştir ilk dirilişe
dahil olan kutsallar!”
Ey Tanrı, benden uzak durma,
Tanrım, yardımıma koş!
85.1 Ya RAB, ülkenden hoşnut kaldın,
Yakup
soyunu
eski
gönencine
kavuşturdun.
2 Halkının suçlarını bağışladın,
Bütün günahlarını yok saydın.
3 Bütün gazabını bir yana koydun,
Kızgın öfkenden vazgeçtin.
Markos 13.30 Size doğrusunu söyleyeyim,
bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan
kalkmayacak.
31 Yer ve gök ortadan kalkacak, ama
benim
sözlerim
asla
ortadan
kalkmayacaktır.”

32 “O günü ve o saati, ne gökteki melekler,
ne de Oğul bilir; Baba’dan başka kimse
bilmez.
33 Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin.
Çünkü o anın ne zaman geleceğini
bilemezsiniz.
34 Bu, yolculuğa çıkan bir adamın
durumuna benzer. Evinden ayrılırken
kölelerine yetki ve görev verir, kapıdaki
nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur.
35 Siz de uyanık kalın. Çünkü ev sahibi ne
zaman gelecek, akşam mı, gece yarısı mı,
horoz öttüğünde mi, sabaha doğru mu,
bilemezsiniz.
36 Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın!
37
Size
söylediklerimi
herkese
söylüyorum; uyanık kalın!”
Övgülerimiz-Şükranlarımız…
Bizlere akşamı veren Tanrımız Rab,
Mesih’teki Müjden esenlik ve berekettir,
Sevginle bağışladığın kutsal gücün için

Sana övgüler olsun…
Halkını kilisende toplarsın,
Seni övmek esenliktir,
Müjde’ni ilan etmek berekettir
Sana şükürler olsun…
[kişisel övgü/şükran…]
bizlere bu zamana çıkmayı lütfeden Rab,
kutsal, kutsal, kutsalsın…
*Genel Dualar/Kişisel Dilekler…
Göklerdeki Babamız…

Cuma —akşam
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir: “Bereketlenmiştir bu kitaptaki
peygamberlik sözlerine uyanlar!”
Ey Tanrı, benden uzak durma,
Tanrım, yardımıma koş!
70.1 Ey Tanrı, kurtar beni!
Yardımıma koş, ya RAB!
4 Sende neşe ve sevinç bulsun
Bütün sana yönelenler!
“Tanrı yücedir!” desin hep
Senin kurtarışını özleyenler!
Romalılar 13.11 Bunu, yaşadığınız
zamanın bilincinde olarak yapın. Artık sizin
için uykudan uyanma saati gelmiştir.
Çünkü şu anda kurtuluşumuz ilk iman
ettiğimiz zamankinden daha yakındır.

12 Gece ilerledi, gündüz yaklaştı. Bunun
için karanlığın işlerini üzerimizden atıp
ışığın silahlarını kuşanalım.
13 Kendimizi çılgınca eğlenceye ve
sarhoşluğa, ahlaksızlığa ve sefahate,
çekişmeye ve kıskançlığa kaptırmayalım.
Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam
sürelim.
14 Rab İsa Mesih’i kuşanın. Benliğinizin
tutkularına uymayı düşünmeyin.
Övgülerimiz-Şükranlarımız…
Bizlere akşamı veren Tanrımız Rab,
Doğruluğunu açıklamak sevinçtir,
Yasanı ve Müjde’ni tatmak berekettir,
Sana övgüler olsun…
Mesih’teki aydınlanış için,
Dünyayı besleyen,
Yaşamı destekleyen armağanların için
Sana şükürler olsun…
[kişisel övgü/şükran…]
bizlere bu zamana çıkmayı lütfeden Rab,

kutsal, kutsal, kutsalsın…
*Genel Dualar/Kişisel Dilekler…
Göklerdeki Babamız…

Cumartesi —akşam
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir: “Bereketlenmiştir kaftanlarını
yıkayan, yaşam ağacından yemeye hak
kazanarak kapılardan geçip kente
girenler!”
Ey Tanrı, benden uzak durma,
Tanrım, yardımıma koş!
75.1 Sana şükrederiz, ey Tanrı,
Şükrederiz, çünkü sen yakınsın,
Harikaların bunu gösterir.
9 Bense sürekli duyuracağım bunu,
Yakup’un Tanrısı’nı ilahilerle öveceğim:
Luka 1.34 Meryem meleğe, “Bu nasıl olur?
Ben erkeğe varmadım ki” dedi.
35 Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal
Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler
Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun

için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu
denecek.
36 Bak, senin akrabalarından Elizabet de
yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır
bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır.
37 Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey
yoktur.”
38 “Ben Rab’bin kuluyum” dedi Meryem,
“Bana dediğin gibi olsun.” Bundan sonra
melek onun yanından ayrıldı
Övgülerimiz-Şükranlarımız…
Bizlere akşamı veren Tanrımız Rab,
Her şeyin sahibi,
Her şeyi devam ettiren Sensin,
İyiliklerin boldur,
Mucizeler yaparsın,
Harikalar yaratan Tanrı Sensin,
Sana övgüler olsun…
Yeniden doğuş armağanı için,
Sonsuz sevgin ve merhametin için
Sana şükürler olsun…

[kişisel övgü/şükran…]
bizlere bu zamana çıkmayı lütfeden Rab,
kutsal, kutsal, kutsalsın…
*Genel Dualar/Kişisel Dilekler…
Tesniye 4:32 "Siz doğmadan önceki
geçmiş günleri, Tanrı'nın yeryüzünde
insanı yarattığı günden bu yana geçen
zamanı soruşturun. Göklerin bir ucundan
öbür ucuna sorun. Bu kadar önemli bir
olay hiç oldu mu, ya da buna benzer bir
olay duyuldu mu? 33 Ateşin içinden
seslenen Tanrı'nın sesini sizin gibi duyup
da sağ kalan başka bir ulus var mı? 34
Hiçbir tanrı Tanrınız RAB'bin Mısır'da
gözlerinizin önünde sizin için yaptığı gibi
denemelerle, belirtilerle, şaşılası işlerle,
savaşla, güçlü ve kudretli elle, büyük ve
ürkütücü olaylarla gidip başka bir ulustan
kendine bir ulus almaya kalkıştı mı? 35 "Bu
olaylar RAB'bin Tanrı olduğunu ve O'ndan

başkası olmadığını bilesiniz diye size
gösterildi. 36 O sizi yola getirmek için
gökten size sesini duyurdu. Yeryüzünde
size büyük ateşini gösterdi. Ateşin içinden
size sözlerini duyurdu. 37 Atalarınızı
sevdiği ve onların soyunu seçtiği için sizi
büyük gücüyle Mısır'dan kendisi çıkardı.
38 Amacı sizden daha büyük, daha güçlü
ulusları önünüzden kovmak, onların
ülkelerine girmenizi sağlamak, bugün
olduğu gibi mülk edinmeniz için ülkelerini
size vermekti. 39 "Bunun için, bugün
RAB'bin yukarıda göklerde, aşağıda
yeryüzünde Tanrı olduğunu, O'ndan
başkası olmadığını bilin ve bunu aklınızdan
çıkarmayın. 40 Size ve sizden sonra gelen
çocuklarınıza iyilik sağlaması ve Tanrınız
RAB'bin sonsuza dek size vereceği bu
topraklarda uzun yıllar yaşamanız için
bugün size bildirdiğim RAB'bin kurallarına,
buyruklarına uyun."

Göklerdeki Babamız…

Gündüz Duası (I)

Gündüz Duası
RAB adil olanların yolunu gözetir
Ve kendisine sadık olanların yolunu korur.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun;
Başlangıçta olduğu gibi, şimdi, daima
ve ebediyen.
Amin.
(Günün Sabah Okuması gözden geçirilir);
(ve/veya Mezmur 120-130)
Mezmur 73:24 Öğütlerinle yol gösterir,
Beni sonunda yüceliğe eriştirirsin. 25
Senden başka kimim var göklerde?
İstemem senden başkasını yeryüzünde. 26
Bedenim ve yüreğim tükenebilir, Ama
Tanrı yüreğimde güç, Bana düşen paydır
sonsuza dek.

[kişisel dilekler…]
(138:1-3)
Bütün
yüreğimle
sana
şükrederim, ya RAB, kutsal tapınağına
doğru eğilir, sevgin ve sadakatin için adına
şükrederim. Seslendiğim gün bana yanıt
verdin, içime güç koydun, beni
yüreklendirdin…

Yatsı Duası (I)

Yatsı Duası
Her Şeye Egemen RAB,
Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!
yüceliğin bütün dünyayı doldurur,
yasamızı koyan Sensin,
bizi Sen kurtarırsın;
Her Şeye Egemen RAB,
Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!
yüceliğin bütün dünyayı doldurur,
yargıcımız Sensin,
bizi Sen kurtarırsın;
Her Şeye Egemen RAB,
Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!
yüceliğin bütün dünyayı doldurur,
kralımız Sensin,
bizi Sen kurtarırsın.
(Günün Akşam Okuması gözden geçirilir);
(ve/veya Mezmur 4; 91; 134)

Luka 2:29 Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun;
ben, kulun huzur içinde ölebilirim. 30-32
Çünkü senin sağladığın, Bütün halkların
gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,
Ulusları aydınlatıp Halkın İsrail'e yücelik
kazandıracak ışığı Gözlerimle gördüm.

Okuma Düzeni Bittiği zaman
Ayetlerin
Öncesine
ve
Sonrasına Bakarak Yeni bir
Okuma Düzeni yapabilirsiniz…

GENEL DUALAR
Secde …
Şabat Duası …
İlave/Alternatif Okumalar
İman Açıklaması
Zekeriya’nın Şükran İlahisi
Meryem’in Şükran İlahisi
Rab’bin Duası
Tövbe Duası
Tövbe ve Af Dileme
Aracılık Duaları
Oruç Zamanlarında
Yatsı Duası
Ruhsal Savaş Duaları
Günlük Dualar
ON EMİR

SECDE
(Secde Övgüleri)
Vahiy 4:8 Kutsal, kutsal, kutsaldır, Her
Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, Var olmuş, var
olan ve gelecek olan.
Vahiy 4:9-11 Rabbimiz ve Tanrımız!
Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın.
Çünkü her şeyi sen yarattın; Hepsi senin
isteğinle yaratılıp var oldu.
Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın ey güçlü RAB
Tanrı!
Halleluya, Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal
Ruh’a şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve
şeref olsun.
Gök ve yer Sana verilen hamtlarla doludur!
Halleluya, Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal
Ruh’a şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve
şeref olsun.
Rab’bin adına gelen ve tekrar gelecek
Olan’a en yücelerde hamtlar olsun.

Halleluya, Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal
Ruh’a şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve
şeref olsun.
Kutsalsın ey Tanrı,
Kutsalsın ey Güçlü,
Kutsalsın ey Ölmeyen,
Bizim için haça gerilen
Bize merhamet eyle.
(Huzurda Duruş)
Her şeyi yaratan kâinatın Efendisi, ey
rablerin RAB’bi; Kim Senin gibi kudret
sahibidir? Ölüme neden olan, yaşamı
yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey RAB
Tanrı. Bizi nurunla aydınlat, Kelamınla
onurlandır, samimi bir tövbe ile sana
dönmemizi sağla ve merhametinle bütün
günahlarımızı affet.
Her şeye gücü yeten kâinatın Efendisi,
ey kralların KRAL’ı, bütün ürünlerimizi ve
işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza

şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü
felaketi bizden uzaklaştır.
Her şeye gücü yeten kâinatın Efendisi,
ey yüce Tanrı her türlü kötülüğün
saltanatını isminde yok et. Lütfundan
sunduğun her şey için Sana şükrederiz.
Her şeyin yegâne sahibi kâinatın
Efendisi, ey Göksel BABA, bizlere barış,
iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat,
adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi,
memleketimizi ve insanlık âlemini
bereketle. Bize MESİH’inin benzeyişinde
ve RUH’un doluluğunda bir yaşam bahşet
ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle
huzuruna kabul et.
Kutsal Tanrı, Kutsal ve Güçlü,
Kutsal Ölümsüz,
Bizim için haçlandın, bağışla bizi.
Şabat Duası
Mezmur 23:1RAB çobanımdır;
eksiğim olmaz.
2Beni taze çayırlarda yatırır;

benim

Beni sakin sular boyunca yürütür.
3Canımı tazeler;
Kendi ismi uğrunda beni doğruluk
yollarında güder.
4Ölüm gölgesi vadisinde gezsem bile,
Şerden korkmam; çünkü sen benimle
berabersin;
Senin çomağın, senin değneğin —onlar
bana teselli verir.
5Hasımlarım karşısında önüme sofra
kurarsın;
Başımı yağla meshedersin;
Kâsem taşkındır.
6Evet, hayatımın bütün günlerinde
İyilik ve inayet ardımca yürüyecek,
Ve günlerin devamınca RABBİN evinde
oturacağım.
İşaya 58:13Şabat Gününü ayak altına
almazsan;
ve kutsal günümde dilediğini yaparak
Eğer Şabat Günü’ne ‘zevkli gün’
ve RAB’bin kutsal gününe ‘onurlu gün’
dersen

Ve kendi yollarından gitmeyerek o günü
onurlandırırsan
Ve kendi dilediğini yapmaz ya da boş sözler
söylemezsen
14O zaman zevkini RAB’de bulursun;
Ve seni dünyanın yüksek yerleri üzerine
bindiririm;
Ve atan Yakup’un mirasını sana yediririm”
[RAB’bin ağzı söyledi].
Çıkış 20:11-12 Çünkü ben, RAB yeri göğü,
denizi ve bütün canlıları altı günde
yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu
yüzden Şabat Günü'nü kutsadım ve kutsal
bir gün olarak belirledim.
31:13 "İsrailliler'e de ki, 'Şabat günlerimi
kesinlikle tutmalısınız. Çünkü o sizinle
benim aramda kuşaklar boyu sürecek bir
belirtidir. Böylece anlayacaksınız ki, sizi
kutsal kılan RAB benim.
İlave/Alternatif Okumalar-II
ŞABAT: Mezmur 19; 33; 150
Pazartesi: Mezmur 34; 90; 145

Salı: Mezmur 91; 98; 146
Çarşamba: Mezmur 121; 122; 147:1-11
Perşembe: Mezmur 123; 124; 147:12-20
Cuma: Mezmur 135; 136; 148
Cumartesi: Mezmur 92; 93; 149
*Arife dualarında Mezmur 4 ve 134 ilave
edilir
İman Açıklaması (I)
Yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen
her şeyin yaratıcısı, her şeye kadir tek Baba
Tanrı’ya inanıyoruz.
Bütün çağlardan önce Baba’da olan
Tanrı’dan Tanrı, Işıktan Işık, Gerçek
Tanrı’dan gerçek Tanrı, kendiliğinden var
olan, yaratılmamış, Baba ile aynı özden
olan, Tanrı’nın Oğlu tek Rab İsa Mesih’e
inanıyoruz.
Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı. Biz
insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden
geldi. Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den
vücut buldu ve insan oldu. Pontius Platus
zamanında çarmıha gerildi, acı çekti ve

gömüldü, Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü
gün dirildi, göğe yükseldi ve Baba’nın
sağında oturdu.
Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem
içinde tekrar gelecek ve O’nun krallığına
hiç son olmayacaktır.
Baba ve Oğul’dan gelen, Rab olan, hayat
veren, Baba ve Oğul’la birlikte tapınılıp
yüceltilen, peygamberler aracılığı ile
konuşmuş Kutsal Ruh’a inanıyoruz.
Tek kutsal evrensel ve elçisel kiliseye
inanıyoruz. Günahların affı için tek bir
vaftiz tanıyoruz. Ölülerin dirilişini ve
sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin.
İman Açıklaması (II)
Göğün ve yerin Yaratanı, her şeye gücü
yeten Baba, Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik
Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum. O,
Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire
Meryem’den doğdu. Pontius Platus
zamanında acı çekerek çarmıha gerildi;
öldü ve gömüldü; ölüler diyarına indi,

üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe
çıktı, her şeye gücü yeten Baba’nın sağında
oturdu; oradan dirileri ve ölüleri
yargılamak için tekrar gelecektir. Kutsal
Ruh’a, Kutsal evrensel kiliseye, kutsalların
birliğine, günahların affına, ölülerin
dirilişine
ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin.
Zekeriya’nın Şükran İlahisi (Benedictus)
(Sabah Dualarında)
İsrail'in Tanrısı Rab'be övgüler olsun!
Çünkü halkının yardımına gelip onları
fidyeyle kurtardı.
Eski
çağlardan
beri
Kutsal
peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
kulu Davut'un soyundan bizim için güçlü
bir kurtarıcı çıkardı; düşmanlarımızdan,
bizden nefret edenlerin hepsinin elinden
Kurtuluşumuzu sağladı.
Böylece atalarımıza merhamet ederek
Kutsal antlaşmasını anmış oldu. Nitekim
bizi
düşmanlarımızın
elinden

kurtaracağına ve ömrümüz boyunca kendi
önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
korkusuzca
kendisine
tapınmamızı
sağlayacağına dair atamız İbrahim'e ant
içerek söz vermişti.
Sen de, ey çocuk, Yüceler Yücesi'nin
peygamberi diye anılacaksın. Rab'bin
yollarını hazırlamak üzere önünden
gidecek ve O'nun halkına, günahlarının
bağışlanmasıyla
kurtulacaklarını
bildireceksin.
Çünkü Tanrımız'ın yüreği merhamet
doludur. O'nun merhameti sayesinde,
yücelerden doğan Güneş, karanlıkta ve
ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık
saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna
yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir.
Meryem’in Şükran İlahisi (Magnifikat)
(Akşam Dualarında)
Canım Rab'bi yüceltir; Ruhum,
Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.
Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla

ilgilendi. İşte, bundan böyle bütün
kuşaklar beni mutlu sayacak.
Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler
yaptı. O'nun adı kutsaldır. Kuşaklar
boyunca kendisinden korkanlara
merhamet eder. Bileğiyle büyük işler yaptı;
Gururluları yüreklerindeki
kuruntularla darmadağın etti.
Hükümdarları tahtlarından indirdi,
Sıradan insanları yükseltti.
Aç olanları iyiliklerle doyurdu,
Zenginleri ise elleri boş çevirdi.
Atalarımıza söz verdiği gibi,
İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek
merhamet etmeyi unutmayarak
Kulu İsrail'in yardımına yetişti.
RAB’BİN DUASI (Matta 6:9-13)
Göklerdeki Babamız,
Adın kutsal kılınsın.
Egemenliğin gelsin.
Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de
Senin istediğin olsun.

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.
Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız
gibi,
Sen de bizim suçlarımızı bağışla.
Ayartılmamıza izin verme.
Bizi kötü olandan kurtar.
Çünkü egemenlik, güç ve yücelik
Sonsuzlara dek senindir! Amin.
Tövbe Duası-1
Mezmur 6:1 Ya RAB, öfkeyle azarlama
beni,
Gazapla yola getirme.
2 Lütfet bana, ya RAB, bitkinim;
Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,
3 Çok acı çekiyorum. Ah, ya RAB!
Ne zamana dek sürecek bu?
4 Gel, ya RAB, kurtar beni,
Yardım et sevginden dolayı.
5 Çünkü ölüler arasında kimse seni
anmaz, Kim şükür sunar sana ölüler
diyarından?
6 İnleye inleye bittim, Döşeğim su

içinde bütün gece ağlamaktan,
Yatağım sırılsıklam gözyaşlarımdan.
7 Kederden gözlerimin feri sönüyor,
Zayıflıyor
gözlerim
düşmanlarım
yüzünden.
[kişisel alçalış-tövbe-itiraflar…]
8 Ey kötülük yapanlar, Uzak durun
benden, Çünkü RAB ağlayışımı işitti.
9 Yalvarışımı duydu, Duamı kabul etti.
10 Bütün düşmanlarım utanacak,
Hepsini dehşet saracak,
Ansızın geri dönecekler utanç içinde.
Ya Rab, merhamet eyle…
Tövbe Duası-2
Mezmur 57:1 Acı bana, ey Tanrı, acı,
Çünkü sana sığınıyorum;
Felaket geçinceye kadar,
Kanatlarının gölgesine sığınacağım.
2 Yüce Tanrı'ya, Benim için her şeyi
yapan Tanrı'ya sesleniyorum.
3 Gökten gönderip beni kurtaracak,
Beni ezmek isteyenleri azarlayacak,

Sevgisini, sadakatini gösterecektir.
4 Aslanların arasındayım,
Alev kusan insanlar arasında yatarım,
Mızrak gibi, ok gibi dişleri,
Keskin kılıç gibi dilleri.
5 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey
Tanrı, Görkemin bütün yeryüzünü
kaplasın!
6 Ayaklarım için ağ serdiler,
Çöktüm; Yoluma çukur kazdılar,
İçine kendileri düştüler.
[kişisel alçalış-tövbe-itiraflar…]
7 Kararlıyım, ey Tanrı, kararlıyım,
Ezgiler, ilahiler söyleyeceğim.
8 Uyan, ey canım,
Uyan, ey lir, ey çenk,
Seheri ben uyandırayım!
9 Halkların arasında sana şükürler
sunayım, ya Rab,
Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim.
10 Çünkü sevgin göklere erişir,
Sadakatin gökyüzüne ulaşır.

11 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey
Tanrı, Görkemin bütün yeryüzünü
kaplasın!
Ya Rab, merhamet eyle…
Tövbe Duası-3
Mezmur 69:13 Ama benim duam sanadır,
ya RAB.
Ey Tanrı, sevginin bolluğuyla,
Güvenilir kurtarışınla uygun gördüğünde
Yanıtla beni.
14 Beni çamurdan kurtar,
İzin verme batmama;
Benden nefret edenlerden,
Derin sulardan kurtulayım.
[kişisel alçalış-tövbe-itiraflar…]
15 Seller beni sürüklemesin,
Engin beni yutmasın,
Ölüm çukuru ağzını üstüme kapamasın.
16 Yanıt ver bana, ya RAB,
Çünkü sevgin iyidir.
Yüzünü çevir bana büyük merhametinle!
Ya Rab, merhamet eyle…

Tövbe Duası-4
6:1 Ya RAB, öfkeyle azarlama beni,
Gazapla yola getirme.
2 Lütfet bana, ya RAB, bitkinim;
Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,
57:1 Acı bana, ey Tanrı, acı,
Çünkü sana sığınıyorum;
Felaket geçinceye kadar,
Kanatlarının gölgesine sığınacağım.
10 Çünkü sevgin göklere erişir,
Sadakatin gökyüzüne ulaşır.
her şeye gücü yeten Tanrımız
her şeyi Sen yarattın
bize merhamet eyle.
Rabbimiz Mesih İsa
kanınla bizleri satın aldın
bize merhamet eyle.
Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh
bizlere diriliş verdin
bize merhamet eyle.
Tek olan Tanrımız,
Görkemli Kutsal Üçlük,

yaratan, sağlayan, kurtaran Sensin
bize merhamet eyle.
[kişisel alçalış-tövbe-itiraflar…]
69:13 Ama benim duam sanadır, ya RAB.
Ey Tanrı, sevginin bolluğuyla,
Güvenilir kurtarışınla uygun gördüğünde
Yanıtla beni.
16 Yanıt ver bana, ya RAB,
Çünkü sevgin iyidir.
Yüzünü çevir bana büyük merhametinle!
Ya Rab, merhamet eyle…
Tövbe ve Af Dileme:
Hezekiel 18:21 Kötü kişi işlediği bütün
günahlardan döner, buyruklarıma uyar,
adil ve doğru olanı yaparsa, kesinlikle
yaşayacak, ölmeyecektir. 22 İşlediği
günahlardan
hiçbiri
ona
karşı
anılmayacaktır. Doğruluğu sayesinde
yaşayacaktır. 23 Ben kötü kişinin
ölümünden sevinç duymam, ancak kötü
kişinin
kötü
yollarından
dönüp

yaşamasından sevinç duyarım.” Egemen
RAB böyle diyor.
Yaratan ve kurtaran Tanrımız,
Kutsal Sözlerin için Sana övgüler olsun;
Günahların affı, bedenin dirilişi ve sonsuz
yaşam için Sana şükürler olsun;
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız
RAB, seni bütün kalbimizle sevemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
[kişisel alçalış-tövbe-itiraflar…]
Hezekiel 18:30 … Egemen RAB böyle diyor:
“Dönün! İsyanlarınızdan dönün! Günahın
sizi yıkıma sürüklemesine izin vermeyin. 31
İsyanlarınızı kendinizden uzaklaştırın. Yeni
bir yürek, yeni bir ruh edinin. Neden
öleceksin, ey İsrail halkı? 32 Çünkü ben
kimsenin ölümünden sevinç duymam.
Egemen RAB böyle diyor. Öyleyse
günahınızdan dönün de yaşayın!”
Yaratan ve kurtaran Tanrımız,

Mesih’teki
vaatlerin
ve
sayısız
bereketlerinle teşvik ettiğin kutsal yaşam
armağanı için Sana övgüler olsun…
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız
RAB, insanı kendimiz gibi sevemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
[kişisel alçalış-tövbe-itiraflar…]
Kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin, ey
Tanrım, Sen Kutsalsın, bana merhamet
eyle…
6:1 Ya RAB, öfkeyle azarlama beni,
Gazapla yola getirme.
69:14 Beni çamurdan kurtar, İzin verme
batmama; Benden nefret edenlerden,
Derin sulardan kurtulayım.
57:7 Kararlıyım, ey Tanrı, kararlıyım,
Ezgiler, ilahiler söyleyeceğim.
10 Çünkü sevgin göklere erişir,
Sadakatin gökyüzüne ulaşır.

11 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey
Tanrı, Görkemin bütün yeryüzünü
kaplasın!
*1) Aracılık Duaları (Kişisel Dileklerden
Önce Okunur)
Tanrı Sözü’ne dayanan bir yaşam için,
Rab bütün kiliselere merhamet etsin;
halkını esenlik dolu bir yaşam için
korusun…
Yasa korucular ve yasa uygulayıcıların
yüreklerini Rab aydınlatsın, düşüncelerini
korusun… (I.Timoteyus 2:1-3)
Kutsal Ruh’un gücünde bir dua hayatı
için
Rab
bütün
imanlı
halkını
güçlendirsin… Kutsal vaftiz tacını taşıyan
bütün Hristiyanlar dua ayık ve uyanık
olsunlar diye Rab lütuf etsin… Müjde’yi
yaymak ve öğretmek için çalışanları Rab
bilgelikle yönlendirsin… (Efesliler 6:18-20)

Etkin bir Müjde hizmeti için Rab
öğreten, vaaz eden, yöneten, hizmet eden
bütün kullarını yönlendirsin… (Matta 9:3638)
İnsanlık ailesi aracılığımızla Kurtuluş
Müjdesini duyabilsin diye Rab hizmet ve
tanıklık için adımlarımızı güçlendirsin,
bütün imanlıları mesh etsin… (I.Timoteyus
2:1, 3-4)
Acı ve sıkıntı çeken insanları Rab
göklerden yardımını göndersin, bütün
kederli olanlar merhameti götürebilmek
için Rab bizleri kullansın… (I.Korintliler 1:34, 11, Yakup 5:13-18)
Rab düşmanların kızgınlığını söndürsün,
kiliseye kötülük düşünenlerin gazabını
yatıştırsın,
sevgiyi
ve
merhameti
güçlendirmek için bizleri barıştırma
hizmetinde kullansın… (Matta 5:44, Luka
6:27-28)

Mesih Rabbimiz, Kutsal Ruh’un gücünde
sana dua ederiz, aklımızı aydınlat,
düşüncemizi
yenile,
sevginle
bizi
güçlendir; sözünden öğrenmek için,
sözüne göre gayretle işlemek için bizi
bereketle, bize merhamet eyle…
[kişisel dilekler/dualar …]
(…Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin)

*2) Aracılık Duaları (Kişisel Dileklerden
Önce Okunur)
–Tanrı’nın kutsal kilisesine hizmet eden
bütün görevliler için dua…
–İmanlı aileler, çocuklar, gençler ve
onların okul ve iş hayatları için dua…
–Bizlerden esenlik ve bereket dileyenler
için dua…
–Ailemiz,
arkadaşlarımız
ve
komşularımız için dua…
–Acı çekenler, sıkıntıda olanlar için
dua…

–Ülkemizin ve tüm dünyanın barışı ve
refahı için dua…
[kişisel dilekler/dualar …]
(…Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin)
Oruç Zamanlarında (I)
(İşaya 7:14, Luka 1:69-75, 78-79)
Rab’bin kendisi size bir belirti verecek:
kız gebe kalıp bir oğul doğuracak;
adını İmmanuel koyacak.
Halleulya! Tanrı bizimledir!
İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun!
Çünkü halkının yardımına gelip onları
fidyeyle kurtardı.
Halleulya! Tanrı bizimledir!
Eski çağlardan beri
Kutsal
peygamberlerinin
ağzından
bildirdiği gibi,
Kulu Davut’un soyundan
Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
Halleulya! Tanrı bizimledir!
Düşmanlarımızdan,
Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden

Kurtuluşumuzu sağladı.
Halleulya! Tanrı bizimledir!
Böylece atalarımıza merhamet ederek
Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
Halleulya! Tanrı bizimledir!
Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden
kurtaracağına
Ve ömrümüz boyunca
Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
Korkusuzca
kendisine
tapınmamızı
sağlayacağına dair
Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
Halleulya! Tanrı bizimledir!
Çünkü Tanrımız’ın yüreği merhamet
doludur.
O’nun merhameti sayesinde,
Yücelerden doğan Güneş,
Karanlıkta
ve
ölümün
gölgesinde
yaşayanlara ışık saçmak
Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek
üzere
Yardımımıza gelecektir.
Halleulya! Tanrı bizimledir!

Oruç Zamanlarında (II)
35:1 Ya RAB, benimle uğraşanlarla sen
uğraş,
Benimle savaşanlarla sen savaş!
2 Al küçük kalkanla büyük kalkanı,
Yardımıma koş!
3
Kaldır
mızrağını,
kargını
beni
kovalayanlara,
"Seni ben kurtarırım" de bana!
4 Canıma kastedenler utanıp rezil olsun!
Utançla geri çekilsin bana kötülük
düşünenler.
10 Bütün varlığımla şöyle diyeceğim:
"Senin gibisi var mı, ya RAB,
Mazlumu zorbanın elinden,
Mazlumu ve yoksulu soyguncudan
kurtaran?
Kutsal olan Babamız, bu oruç gününde
lütfunla bize cevap ver; yasımızı ve
alçalışımızı gör; derin bir üzüntü içindeyiz.
Hoşnut olmadığın kötülüklerimiz senden

gizli değildir. Yakarışlarımıza kulak ver,
dileklerimizi duy. Zor zamanlarımızda
kurtaran, özgürlüğe kavuşturan, teselli
eden, acıyan Tanrı sensin…
Oruç Zamanlarında (III)
Yeremya 17:14 Şifa ver bana, ya RAB,
O zaman iyi olurum;
Kurtar beni, kurtuluş bulurum,
Çünkü övgüm sensin.
Kutsal olan Babamız, bu oruç gününde
lütfunla bize cevap ver; yasımızı ve
alçalışımızı gör; derin bir üzüntü içindeyiz…
hastalıklarımıza, acılarımıza ve tüm
sıkıntılarımıza
lütfunla
bak…
tatlı
şefkatinle bizleri ziyaret et. Şifa verensin,
Kutsalsın Sen, Babamız Tanrı, iyiliklerin
boldur, merhamette cömertsin, bu ayı, bu
yılı yaşam, bolluk ve barışıla yenile; bizleri
bereketle. Zor zamanlarımızda kurtaran,
özgürlüğe kavuşturan, teselli eden, acıyan
Tanrı sensin…

I-) Yatsı Duası (Meseller 3, Mezmur 3)
RAB, yolumu sen düze çıkar,
Her günümde seni anayım;
Sevginden ayrılmayayım diye
Sadakati yüreğimin levhasına yazdım,
Kendi aklıma güvenemem,
Bütün yüreğimle rab’be güvendim,
RAB, yolumu sen düze çıkar,
her işimde seni anayım…
3:3 sen, ya RAB, çevremde kalkansın,
Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.
4 RAB’be seslenirim,
Yanıtlar beni kutsal dağından.
5 Yatar uyurum,
Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun;
6 Korkum yok
Çevremi saran binlerce düşmandan…
(II-) Yatsı Duası
Ben RAB’den korkarım,

Ve kötülük benden uzak.
RAB, yolumu sen düze çıkar
Her günümde seni anayım;
Ve bedenimde sağlık olsun,
Canımdaysa ferahlık.
RAB, ambarlarımı koru ve doldur,
Servetimle seni onurlandırayım,
Ve teknelerim yeni şarapla dolu.
RAB, yolumu sen düze çıkar,
Her işimde seni anayım…
Sen, ya RAB, çevremde kalkansın,
Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.
RAB’be seslenirim,
Yanıtlar beni kutsal dağından. Sela
Yatar uyurum,
Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun;
Korkum yok
Çevremi saran binlerce düşmandan…
(III-) Yatsı Duası
RAB’bin terbiyesine şükür,

O’nun azarlamasından usanmam.
Bilgeliğe erişenler mutludur;
Aklı bulanlar bereketlenmiş!
RAB’bin bilgeliği gümüşten değerlidir
Ve bilgi, altın kazanmaktan iyidir.
Sağ elimde uzun ömür ve iyi bir ad,
Sol elimde zenginlik ve onur,
Sevincin yollarında ayağımı rab tutar,
Yönüm beni esenlikte yaşatır.
Rab, yolumu sen düze çıkar
Her günümde seni anayım;
Ama sen, ya rab, çevremde kalkansın,
Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.
Rab’be seslenirim,
Yanıtlar beni kutsal dağından.
Yatar uyurum,
Uyanır kalkarım, rab destektir bana.
Baba’ya, oğul’a ve kutsal ruh’a şan ve
şeref olsun;
Korkum yok
Çevremi saran binlerce düşmandan…
(IV-) Yatsı Duası

Bilgelik yaşam ağacıdır,
Ona sarılırım,
Sağlam öğüde tutunur,
Sağgörüyü ararım;
Kendimi bilge olarak görmem,
RAB’bi onurlandırmaksa zevkim.
Bilgelik bana yaşam verecek,
Sadakat boynumda bir gerdanlık.
Güvenlik içinde yol alır,
Sendelemeden yürürüm.
Korkusuzca yatar,
Tatlı tatlı uyurum.
RAB, yolumu sen düze çıkar,
Her işimde seni anayım…
Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın,
Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.
RAB’be seslenirim,
Yanıtlar beni kutsal dağından. Sela
Yatar uyurum,
Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun;
Korkum yok

Çevremi saran binlerce düşmandan…
(V-) Yatsı Duası
Beklenmedik felaketten,
Kötülerin uğradığı yıkımdan korkmam.
Benim güvencem rab’dir,
Düşmekten beni koruyacaktır.
Zorbalığa imrenemem,
Kötünün yollarını seçemem.
Rab sapkınlardan tiksinir,
Doğruların can dostudur.
Kötülerin payı karanlık olur,
Doğruların yaşadığı yer kutsanır.
Rab, yolumu sen düze çıkar
Her günümde seni anayım;
Ama sen, ya rab, çevremde kalkansın,
Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.
Rab’be seslenirim,
Yanıtlar beni kutsal dağından. Sela
Yatar uyurum,
Uyanır kalkarım, rab destektir bana.
Baba’ya, oğul’a ve kutsal ruh’a şan ve
şeref olsun;

Korkum yok
Çevremi saran binlerce düşmandan…
(VI-) Yatsı Duası
Meseller 3:6 Yaptığın her işte RAB'bi an,
O senin yolunu düze çıkarır.
7 Kendini bilge biri olarak görme,
RAB'den kork, kötülükten uzak dur.
8 Böylece bedenin sağlık
Ve ferahlık bulur.
23 O zaman güvenlik içinde yol alırsın,
Sendelemeden.
24 Korkusuzca yatar,
Tatlı tatlı uyursun.
25 Beklenmedik felaketten,
Ya da kötülerin uğradığı yıkımdan korkma.
26 Çünkü senin güvencen RAB'dir,
Tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun;
RAB, sevgiyi, sadakati yüreğimin levhasına
yaz;
bütün yüreğimle sana güveneyim…

Ruhsal Savaş Duaları*
(Tanrı’nın Sağladığı Silahlar ve İman
Kalkanı)
(Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün
gücüyle güçlenin.)
*İşaya 40:31 RAB'be umut bağlayanlarsa
taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler
kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez,
Yürür ama yorulmazlar.
Göklerdeki Babamız, Mesih’te sergilediğin
üstün güce göre, iman eden bizler için
etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü
anlamamız
için
bizleri
bereketle;
yüceliğinin zenginliğine göre, Kutsal
Ruhun aracılığı ile canımızda kudretle
güçlenmeyi bize bağışla.i
[… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. amin.]

*

Şeytani etkilerden korunmak için okunabilir

*II.Korintliler 12:10 Bu nedenle Mesih
uğruna
güçsüzlükleri,
hakaretleri,
zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle
karşılıyorum.
Çünkü
ne
zaman
güçsüzsem, o zaman güçlüyüm.
Lütuf
dolu
Rabbimiz,
bizlerin
güçsüzlüğünü yüce gücünle tamamla,
bizlerin zayıflıklarını kendi krallığın için
yönet ve yönlendir.ii
[… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. amin.]
*Mezmur 138:2 Kutsal tapınağına doğru
eğilir, Adına şükrederim, Sevgin,
sadakatin için. Çünkü adını ve sözünü her
şeyden üstün tuttun. 3 Seslendiğim gün
bana yanıt verdin, İçime güç koydun, beni
yüreklendirdin.
Her şeye gücü yeten Tanrımız, kötü olan ile
savaşabilmek için bizlere bilgelik ver;
bizleri cesaretlendir, Senin kutsal korkun
yüreklerimizde olsun ki, kötü olandan
yılmaksızın savaşabilelim; kutsal zaferin

Tanrısı RAB, bizi zafere kavuşturmak üzere
bizimle birlikte düşmanlara karşı Sen
savaş.iii
[… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. amin.]
*I.Petrus 5:10 Sizleri Mesih'te sonsuz
yüceliğine çağıran ve bütün lütfun
kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir
süre acı çekmenizden sonra sizi
yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip
temellendirecektir.
Yorgunların gücü olan RAB, bilgisi
kavranılamaz Tanrı Sensin. Bana güçlü ve
yürekli olmayı bağışla, kutsal vaatlerinin
sarsılmazlığında gittiğim her yerde
benimle birlikte yürü; ve kutsal sözlerini
aklıma ve yüreğime işle, sözüne göre
yürümek zevkim olsun, korkmadan ve
yılmadan Senin bağışladığın güç ile devam
edebilmem için beni bereketle; yüce olan
RAB, benimle birlikte ol, benim için Sen
savaş.iv

[… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. amin.]
*Mezmur 22:19 Ama sen, ya RAB, uzak
durma; Ey gücüm benim, yardımıma koş!
20 Canımı kılıçtan, Biricik hayatımı
köpeğin pençesinden kurtar! 21 Kurtar
beni aslanın ağzından, Yaban öküzlerinin
boynuzundan. Yanıt ver bana! 22 Adını
kardeşlerime duyurayım, Topluluğun
ortasında sana övgüler sunayım:
Her şeye gücü yeten Tanrımız, beni her iyi
işte güçlendir ve sözüne göre yapmakta
beni pekiştir, hakkımızı sen savun, bizleri
sen koru; ya RAB, kötü olandan bizleri sen
kurtar, Kutsal Antlaşmasına sadık Tanrı
Sensin.v
[… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. amin.]
*Filipililer 4:13 Beni güçlendirenin
aracılığıyla her şeyi yapabilirim.

Göklerdeki
Babamız,
Mesih’teki
solmaz, çürümez, lekesiz mirasın
sevinci ile her zaman sabırla
dayanabilmeyi
diliyorum
senden.
Dünyaya, benliğe ve şeytana karşı
Sendeki yüce güce dayanarak bütün
kudretle güçlenmeyi bana bağışla.vi
… Mesih’teki sonsuz zafere
dayanarak her kötülük, lanet ve
bereketsizliği reddediyorum. Yüce
olan Babamız, duamız, hizmetimiz,
tanıklığımız aracılığı ile Mesih’teki
kurtuluş haberi bu yaratılışa
açıklansın diye beni güçlendir; her
kötülüğün saldırısından, görünür ve
görünmez düşmanın tuzaklarından
beni koru.vii
[… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. amin.]
*Mezmur 68: 1 Kalksın Tanrı, dağılsın
düşmanları,
Kaçsın önünden O'ndan nefret edenler!

2 Dağıtsın onları dağılan duman gibi;
Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi
Yok olsun kötüler Tanrı'nın önünde!
En yüce olan Tanrımız, merhametini
üzerimize dök, şeytan ya da iblis denen o
eski yılanı bağla… Gücü Her Şeye Yeten
Tanrımız, lütufkar sevginle adından
korkanlara destek ol, tek Tanrı olan sana
tapınanları kutsal koruman ile destekle,
ulusları bir daha saptırmasın diye, şeytan ya
da iblis denen o eski yılanı dipsiz derinliklere
at.viii
[…Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan
Tanrımız,
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. amin.]
*Mezmur 68:1 Kalksın Tanrı, dağılsın
düşmanları,
Kaçsın önünden O'ndan nefret
edenler!
2 Dağıtsın onları dağılan duman gibi;
Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi
Yok olsun kötüler Tanrı'nın önünde!

3 Ancak doğrular sevinsin,
Bayram etsinler Tanrı'nın önünde,
Neşeyle coşsunlar.
Mesih Rabbimiz, senin kutsal çarmıhına
dayanıyoruz, bize merhamet eyle,
düşmanın gücü bizlerden uzak olsun…
Mesih Rabbimiz, yılanın başını
çarmıhınla ezdin, ölümü ve mezarı
yendin, yalnız Sen kutsalsın, senin
kutsal çarmıhına dayanıyorum, bize
merhamet eyle, düşmanın gücü
bulunduğum yerlerden uzak olsun…
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan
Tanrımız, bu karanlık dünyanın güçlerine
karşı, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal
ordularına karşıix bizleri koru, bizleri
savun…
[… Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
amin.]
*Mezmur 54:1 Ey Tanrı, beni adınla
kurtar,

Gücünle akla beni!
Gerçeğin Tanrısı Babamız, günlerimiz
boyunca senin kanatlarının gölgesi altına
sığınmayı arayan bizleri bereketle…
Mesih adıyla Kutsal Ruh’un gücünde
sana dua ederiz: Senin kutsal ve
korkunç ismin altına sığınmayı arayan
bizleri bereketle…
her yerde pusuya yatmış ve insanların
kalbinde saklanmış olan her kötü ve pak
olmayan ruhu bizlerden ve bulunduğumuz
yerlerden uzaklaştır…
bizleri kötü olandan koru…
[…Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan
Tanrımız,
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. amin.]
*Mezmur 54:2 Ey Tanrı, duamı dinle,
Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere.
3 Çünkü küstahlar bana saldırıyor,
Zorbalar canımı almak istiyor,
Tanrı'ya aldırmıyorlar.
4 İşte Tanrı benim yardımcımdır,

Tek desteğim Rab'dir.
Her Şeye Egemen RAB, yüceliğin bütün
dünyayı doldurur, yasamızı koyan
Sensin, bizi Sen kurtarırsın,
yasa tanımazlığın ruhunu, yalancılığın
ruhunu, sahte inanışların ruhunu azarla;
Her Şeye Egemen RAB, yüceliğin bütün
dünyayı doldurur, yargıcımız Sensin,
bizi Sen kurtarırsın,
ahlâksızlığın ruhunu, şeytanın ruhunu
azarla ve bizlerden uzaklaştır;
Her Şeye Egemen RAB, yüceliğin bütün
dünyayı doldurur, kralımız Sensin, bizi
Sen kurtarırsın,x
isyankârlığın
ruhunu,
putperestliğin
ruhunu, kötü bakışın ruhunu azarla ve
yaşadığımız yerlerden kov…
bizleri kötü olandan koru…
[…Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan
Tanrımız,
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın. amin.]

Günlük Dualar
a. (Mezmur 20)
ya RAB, yardım gönder bana kutsal
yerden,
göklerden bana destek ver.
bütün sunularımı anımsa,
gönülden sunduğum kurbanlarımı kabul
et.
Mesih’in yüreğine göre bana bağışla,
iyilik tasarılarımı gerçekleştir.
ya RAB, sıkıntılı günde bana cevap ver
Yakup’un Tanrısı, adınla beni koru…
bazıları savaş arabalarına,
bazıları atlarına güvenir,
bizse Tanrımız RAB’bin adına güveniriz.
onlar çöküyor, düşüyorlar;
bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.
ya RAB, sıkıntılı günde bana cevap ver
Yakup’un Tanrısı, adınla beni koru.
b. (Mezmur 20)
ya RAB, lütuf et,
zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayalım,

kutsal adınla sancaklarımızı dikelim.
meshettiği kralı kurtaran Tanrı sensin, sen
kutsalsın.
ya RAB, bütün dileklerimi sana
kaldırıyorum:
[ … ] sıkıntılı günde bana cevap ver,
kurtarıcı gücünle göklerden yardım et,
ve kutsal elinle ihtiyaçlarıma destek ol.
Yakup’un Tanrısı RAB, halkını kurtar,
sana yakardığımız günde bize cevap ver
ve adınla bizleri koru.
(Mezmur 112)
RAB’be övgüler olsun.
bereketlenmiştir RAB’den korkanlar
ve O’nun buyruklarından zevk alanlar.
RAB doğruların soyunu mübarek kılar
ve soyları yeryüzünde güç kazanır;
Mesih’in doğruluğunda
bolluk ve zenginlik eksilmez evinden,
karanlıkta ışık doğar dürüstler için,
lütfeden, sevecen, doğru insanlar için.
[ … ] RAB’be övgüler olsun

bereketlenmiştir RAB’den korkanlar
ve eli açık olup, ödünç verenler;
onların doğruluğu Mesih ile anılır
ve işleri adaletle yürür;
kötü haber onları kokutmaz
ve onların yüreği sarsılmaz.
bereketlenmiştir RAB’bin sarsılmaya
bırakmadığı kimseler,
RAB’be güvenirler ve gözü pektir,
korku nedir bilmez ve düşmanlarının
yenilgisini görürler.
[ … ] RAB’be övgüler olsun
bereketlenmiştir RAB’den korkanlar
ve armağanlar dağıtıp yoksullara verenler.
onların doğruluğu sonsuza dek kalır,
gücü ve saygınlığı artar
ve kötülerin dileği boşa çıkar.
(Mezmur 103)
RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!
O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün
varlığım!
RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!
Bütün suçlarını bağışlayan,
Bütün hastalıklarını iyileştiren O'dur.
RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!
Canını ölüm çukurundan kurtardı!
Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren
Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,
RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!
Gençliğini kartalınki gibi tazeler!
RAB sevecen ve lütfedendir,
Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.
RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!
Daima suçlamaz, sonsuza dek öfke
tutmaz!
RAB bütün düşkünlere hak ve adalet
sağlar.
Bize günahlarımıza göre davranmaz.
RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!
Suçlarımızın karşılığını vermez!
Gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,
Kendisinden korkanlar için sevgisi o kadar
büyüktür.
RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

İsyanlarımızı bizden uzaklaştırdı!
Bir baba çocuklarına nasıl sevecen
davranırsa,
RAB de kendisinden korkanlara öyle
sevecen davranır.
RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!
O'nun egemenliği her yeri kapsar!
(RAB'be övgüler olsun! Amin, Amin)
(Mezmur 69)
Kurtar beni, ey Tanrı,
Sular boyuma ulaştı.
Dipsiz batağa gömülüyorum,
Basacak yer yok.
Derin sulara battım,
Sellere kapıldım.
Tükendim feryat etmekten,
Boğazım kurudu;
Gözlerimin feri sönüyor
Tanrım'ı beklemekten.
benim duam sanadır, ya RAB Tanrım,
[…] sevginin bolluğuyla bana cevap ver,
Beni çamurdan kurtar,

İzin verme batmama;
Benden nefret edenlerden,
Derin sulardan kurtulayım.
Seller beni sürüklemesin,
Engin beni yutmasın,
Ölüm çukuru ağzını üstüme kapamasın.
benim duam sanadır, ya RAB Tanrım,
[…] güvenilir kurtarışınla beni kurtar.
Cevap ver bana, ya RAB,
Çünkü sevgin iyidir.
Yüzünü çevir bana büyük merhametinle!
Kulundan yüzünü gizleme,
Çünkü sıkıntıdayım, hemen cevap ver
bana!
benim duam sanadır, ya RAB Tanrım,
[…] sevginin bolluğuyla bana cevap ver,
Yaklaş bana, kurtar canımı,
Al başımdan düşmanlarımı.
Bana nasıl hakaret edildiğini,
Utandığımı, rezil olduğumu biliyorsun;
Düşmanlarımın hepsi senin önünde.
benim duam sanadır, ya RAB Tanrım,
[…] güvenilir kurtarışınla beni kurtar.

Hakaret kalbimi kırdı, dertliyim,
Acılarımı paylaşacak birini bekledim,
çıkmadı,
Avutacak birini aradım, bulamadım.
Bense ezilmiş ve kederliyim,
Senin kurtarışın, ey Tanrı, bana bir kale
olsun!
benim duam sanadır, ya RAB Tanrım,
[…] sevginin bolluğuyla bana cevap ver.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun;
ya RAB Tanrım, sevginin bolluğuyla bana
cevap ver;
güvenilir kurtarışınla beni kurtar.
Sen kutsalsın, bana merhamet eyle.
(Mezmur 67; 31:16, Sayılar 6:24-26)
Ya Rab, sana dua ederim...
yeryüzünde yolun,
bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün
bilinsin diye
merhametini üzerimize gönder.
Her Şeye Egemen Tanrımız RAB,

bize lütfet ve bolluk ver,
yüzünün ışığı üzerimize parlasın,
bizleri kutsa ve koru, sen kutsalsın…
Ya Rab, sana dua ederim...
halklar sana şükretsin
ve uluslar aracılığımızla sevinsin diye
dualarımıza cevap ver.
Her Şeye Egemen Tanrımız RAB,
bize lütfet ve bolluk ver,
aydın yüzünü bize göster,
sen kutsalsın…
Ya Rab, sana dua ederim...
halkları adaletle yargılarsın,
uluslara yol gösterirsin.
ektiğimiz şeyler iyi ürün versin
bizi bolluğa kavuştur;
öyle ki dünya senden korksun!
Her Şeye Egemen Tanrımız RAB,
bize lütfet ve bolluk ver,
yüzünü bize çevir
ve bize esenlik ver, sen kutsalsın…
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun;

Ya Rab, yüzün kulunu aydınlatsın,
Sevgi göster, kurtar beni!
(Mezmur 67; 80:1, 2; 28:9)
Lütuf et, ya RAB,
dualarıma cevap ver…
[ … ] yeryüzünde yolun
ve kurtarıcı gücün bilinsin diye
bana merhamet eyle.
Kulak ver, ey İsrail'in çobanı,
Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden,
Ey Keruvlar arasında taht kuran,
Saç ışığını,
Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtuluş
bulurum.
Lütuf et, ya RAB,
dualarıma cevap ver…
[ … ] halklar sana şükretsin,
uluslar sevinsin diye
bana merhamet eyle.
Kulak ver, ey İsrail'in çobanı,
Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden,
Ey Keruvlar arasında taht kuran,

Saç ışığını,
Yüzünün ışığıyla aydınlat, şifa bulurum.
Lütuf et, ya RAB,
dualarıma cevap ver…
[ … ] ektiğim şeyler iyi ürün versin
beni ve halkını bolluğa kavuştur;
dünya senden korksun diye
bana merhamet eyle.
Kulak ver, ey İsrail'in çobanı,
Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden,
Ey Keruvlar arasında taht kuran,
Saç ışığını,
Yüzünün ışığıyla aydınlat, esenlik bulurum.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan
Tanrımız,
halkını kutsa; bizlere çobanlık et, bizlere
destek ol.
a- (Mezmur 67; 19:14; 80:1, 2; 28:9)
Lütuf et, ya RAB,
dualarıma cevap ver…
yeryüzünde yolun
ve kurtarıcı gücün bilinsin diye

bana merhamet eyle.
[ … ] Ağzımdan çıkan sözler,
Yüreğimdeki düşünceler,
Kabul görsün senin önünde,
Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim!
Kulak ver, ey İsrail'in çobanı,
Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden,
Ey Keruvlar arasında taht kuran,
Saç ışığını,
Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtuluş
bulurum.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan
Tanrımız,
halkını kutsa; bizlere çobanlık et, bizlere
destek ol;
ve bana merhamet eyle, amin.
b- (Mezmur 67; 19:14; 80:1, 2; 28:9)
Lütuf et, ya RAB,
dualarıma cevap ver…
halklar sana şükretsin,
uluslar sevinsin diye
bana merhamet eyle.

[ … ] Ağzımdan çıkan sözler,
Yüreğimdeki düşünceler,
Kabul görsün senin önünde,
Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim!
Kulak ver, ey İsrail'in çobanı,
Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden,
Ey Keruvlar arasında taht kuran,
Saç ışığını,
Yüzünün ışığıyla aydınlat, şifa bulurum.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan
Tanrımız,
halkını kutsa; bizlere çobanlık et, bizlere
destek ol;
ve bana merhamet eyle, amin.
c- (Mezmur 67; 19:14; 80:1, 2; 28:9)
Lütuf et, ya RAB,
dualarıma cevap ver…
ektiğim şeyler iyi ürün versin
beni ve halkını bolluğa kavuştur;
dünya senden korksun diye
bana merhamet eyle.
[ … ] Ağzımdan çıkan sözler,

Yüreğimdeki düşünceler,
Kabul görsün senin önünde,
Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim!
Kulak ver, ey İsrail'in çobanı,
Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden,
Ey Keruvlar arasında taht kuran,
Saç ışığını,
Yüzünün ışığıyla aydınlat, esenlik bulurum.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek olan
Tanrımız,
halkını kutsa; bizlere çobanlık et, bizlere
destek ol;
ve bana merhamet eyle, amin.
ON EMİR (kısa form)
Karşımda başka ilahların olamayacaktır.
Kendine gökte, yerde ya da sularda
yaşayan
canlıya
benzer
put
yapmayacaksın.
Tanrın Rab’bin adını boş yere ağzına
almayacaksın.
Şabat Günü’nü kutsal sayarak (takdis et)
hatırla.

Babana ve annene saygı göster.
Katletmeyeceksin.
Zina etmeyeceksin.
Çalmayacaksın.
Komşuna
karşı
yalan
tanıklık
etmeyeceksin.
Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

ON EMİR Üzerine
(Çıkış 20:2-17)
ON EMİR’in Önsözü
(Tanrı’nın kimliğini unutma: günahın
yargısından, günahın cezasından, günahın
varlığından özgür kılan Tanrı)
“Seni Mısır’dan, köle olduğun ülkeden
çıkaran Tanrın RAB benim.”
Tanrı bizim kurtarıcımız olduğu için, O’nun
bütün buyruklarını tutmamız gerekir.

Dua: halkına kurtuluş veren Tanrı, sen
kutsalsın, bağışladığın kurtuluş ve
yaşam armağanı için daima şükranla
yaşamamı sağla…
1-(Tanrı’nın tek olduğunu unutma)
“Benden başka tanrın olmayacak.”
Tek gerçek ve kutsal olan Tanrı, bizi
yaratan ve kurtarandır. Bütün yaşamımızı
ve tapınmamızı buna göre düzenlemeliyiz.
Dua: halkına kurtuluş veren Tanrı, sen
kutsalsın, senin önünde yaratılmış başka
şeylere güvenmeden yaşayabilmemi
sağla… aklımda ve yüreğimde sana olan
sevgiyi gölgeleyen şeylere yer olmadan
yaşayabileyim diye beni bereketle;
fiziksel şeylere bağımlılıktan özgür bir
şekilde yaşamamı sağla…
2-(kurtuluş, özgülük ve yaşam veren
Tanrı’nın kıskanç olduğunu unutma)

“Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda
yeryüzünde ya da yer altındaki sularda
yaşayan herhangi bir canlıya benzer put
yapmayacaksın.
Putların
önünde
eğilmeyecek,
onlara
tapmayacaksın.
Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir
Tanrı’yım. Benden nefret edenin babasının
işlediği suçun hesabını çocuklarından,
üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.
Ama beni seven, buyruklarıma uyan
binlerce kuşağa sevgi gösteririm.”
Bütün yaşamımız Tanrı’ya layık olmalıdır.
Dua, tapınma ve Tanrı’ya tanıklık etme
hizmetimizi Tanrı’nın Sözü’nde açıkladığı
emir ve yasaklara göre düzenlemeliyiz.
Dua: halkına kurtuluş veren Tanrı, sen
kutsalsın, tek Tanrı olan seni bütün
yaşamımla izleyebilmemi, seni bütün
canımla sevebilmemi sağla…
3-(Tanrı’nın kutsal olduğunu unutma)

“Tanrın RAB’bin adını boş yere ağzına
almayacaksın. Çünkü RAB, adını boş yere
ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.
Tanrı kutsal olduğu için, Tanrı’nın adını,
O’nun Sözü’nü dikkatli ve saygın bir şekilde
tutarak kutsal kılmış oluruz.
Dua: halkına kurtuluş veren Tanrı, sen
kutsalsın, senin kutsal adını yanlış
kullanmayayım diye beni bereketle;
kutsal adına övgü getiren bir şekilde
yaşamamı sağla…
4-(Tanrı’ya önceliği vermeyi unutma)
“Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsa. Altı
gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın.
Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB’be
Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen,
oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen,
hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil,
hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben, RAB
yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı

günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu
yüzden Şabat Günü’nü kutsadım ve kutsal
bir gün olarak belirledim.”
Yaratan ve Kurtaran Tanrımız insana
Tanrısal bir yaşam vermek için Şabat
Günü’nü düzenlemiştir. Dünyasal işlerden
dinlenerek Tanrı Sözü’nü okur, diğer imanlı
kardeşlerle paydaşlıkta bulunur, Mesih’in
merhamet hizmetlerine katılır ve Kutsal
Yazılar’da öğretildiği şekilde kutsal bir
dinlenme ile Tanrı’ya ayrılmış olan Şabat’ı
tutarız.
Dua: halkına kurtuluş veren Tanrı, sen
kutsalsın, haftalık dünyasal yaşamımı,
Şabat düzenlemesine göre yaşamamı
sağla…
5-(Tanrı’nın yetkisini unutma)
“Annene babana saygı göster. Öyle ki,
Tanrın RAB’bin sana vereceği ülkede
ömrün uzun olsun.”

Bütün insanlara saygı ile yaklaşmalıyız.
Üzerimizdeki yetkililere saygı ve itaat ile
Tanrı’yı
onurlandırmalıyız.
Bizim
korumamız altında olanlara Mesihsel bir
yumuşaklıkla
bakmalıyız.
İnsanların
görevlerini yapmalarında ve yaşamlarını
esenlikle devam ettirmelerinde üzerimize
düşen rolü, Tanrı’ya hizmet eder gibi
yerine getirmeliyiz.
Dua: halkına kurtuluş veren Tanrı, sen
kutsalsın, aileme ve üzerime atadığın
yetkililere seni onurlandıran bir saygı ve
itaat ile yaşamamı sağla…
6-(Yaşam hakkına saygı göster)
“Adam öldürmeyeceksin.”
Kendi yaşamımız dahil olmak üzere
başkalarının yaşamını korumak ve yaşam
hakkına saygı göstererek Mesih gibi
yaşamaya çalışmalıyız.

Dua: halkına kurtuluş veren Tanrı, sen
kutsalsın, yürekte öldürme isteği
doğuran kızgınlık, nefret ve acılıktan
özgür bir şekilde yaşamamı sağla…
7-(Pak olmayı unutma)
“Zina etmeyeceksin.”
Kendimizin
paklığını
korumakla
sorumluyuz.
Diğer
yandan
bütün
insanların paklığının korunmasına yardım
etmeliyiz. Aklımızla, yüreğimizle Tanrısal
düşünceye uygun olanı kendimiz için
istediğimiz gibi; sözle ve eylemle
başkalarının paklığını korumaya da
çalışmalıyız.
Dua: halkına kurtuluş veren Tanrı, sen
kutsalsın, suretinde yarattığın insana
saygı duymayı, ruhsal ve fiziksel paklığı
koruyarak yaşamamı sağla…

8-(Mal varlığına saygı göstermeyi unutma)
“Çalmayacaksın.”
Maddiyatı yasal yollardan edinmeliyiz. Mal
edinmek için yasal yollardan başka yollara
bakmamalıyız. Başkalarının mal varlığına
gelebilecek zararlar için de başkalarına
yardımcı olmalıyız.
Dua: halkına kurtuluş veren Tanrı, sen
kutsalsın, yürekteki kıskançlıkla ve
gözün tutkularıyla çalmaktan beni koru;
herkese ve sahip olduklarına saygı ile
yaşamamı sağla…
9-(Gerçeği korumayı unutma)
“Komşuna karşı yalan yere
etmeyeceksin.”

tanıklık

Gerçek, doğru, adil, dürüst bir yaşamı
desteklemek için çalışmalıyız. Başkalarının
adına ve ününe zarar verecek sözlerden ve
eylemlerden kaçınmalıyız.

Dua: halkına kurtuluş veren Tanrı, sen
kutsalsın, her şeyde gerçekten ve
doğruluktan yana olmamı sağla…
10-(Sahip olduklarınla yetinmeyi unutma)
“Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın
kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine
göz dikmeyeceksin.”
Tanrı’nın bize sağladığı her şey için şükran
duyarak yaşamalıyız. Başkalarında olan
şeylere göz dikmek yerine dürüstlükle
çalışmalıyız; ihtiyacımız olan her şeyi
Tanrı’nın sağlaması için dua ile istemeli ve
O’ndan beklemeliyiz. Başkalarının sahip
olduklarından hoşnutsuzluk duyan bir
yürekten kaçınmaya çalışmalıyız.
Dua: halkına kurtuluş veren Tanrı, sen
kutsalsın, hırs ile yaşamaktan beni koru;
başkalarının sahip olduklarına tutku ile

bakmaktan beni kurtar, sağlayışından
hoşnutlukla yaşamamı sağla…

Günlük Dualar (II)

Günlük Dualar (II)
(Belirtilmemiş okumalar için
Dualar (I)’den alıntı yapınız)

Günlük

Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab
Tanrı;
Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur.
Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek
olana en yücelerde hamtlar olsun.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik
olsun; başlangıçta olduğu gibi şimdi,
daima ve sonsuza dek. Amin.
Sabah Duası:
Kulak ver, ey İsrail'in çobanı,
Yücelerde taht kuran Tanrı Sensin,
Uyandır gücünü, yardıma gel, Sen
kutsalsın.
Mezmur 27
Gündüz Duası:

İsrail'in çobanı RAB,
yaşam veren kurtuluş Sendedir.
Çevremde kalkanımsın, Sen kutsalsın.
Mezmur 23
Akşam Duası:
Her Şeye Egemen RAB,
Ne kadar severim konutunu.
RAB Tanrımız, Kralımız Sensin, Sen
Kutsalsın,
Bereketlenmiştir senin evinde oturanlar,
Seni sürekli överler!
Mezmur 40
Yatsı Duası:
RAB'bin
gözleri
doğru
kişilerin
üzerindedir,
Kulakları onların yakarışına açıktır.
RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır,
Ne zaman seslensem, duyar beni.
Mezmur 134

*Günün Okuması…
*Şabat
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir (Vahiy 22:6; 3:3; 22:27):
Bereketlenmiştir peygamberlik sözlerini
okuyanlar, yazılanları dinleyip yerine
getirenler!
(Mezmur 24)

Matta 24:45 “Efendinin, hizmetkârlarına
vaktinde yiyecek vermek için başlarına
atadığı güvenilir ve akıllı köle kimdir? 46
Efendisi eve döndüğünde işinin başında
bulacağı o köleye ne mutlu! 47 Size
doğrusunu söyleyeyim, efendisi onu
bütün malının üzerinde yetkili kılacak. 4851 Ama o köle kötü olur da içinden,
‘Efendim gecikiyor’ der ve öteki köleleri
dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte
yiyip içerse, efendisi, onun beklemediği
günde, ummadığı saatte gelecek, onu

şiddetle cezalandırıp ikiyüzlülerle bir
tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı
olacaktır.”
Tövbe ve İtiraflarımız (Habakkuk 3)
2 Şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini.
Öfkeliyken merhametini anımsa!
... Ya Rab merhamet eyle
*Pazartesi
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir: Bereketlenmiştir Rab’be ait
olarak ölenler!
(Mezmur 92)

Romalılar 6:3 Mesih İsa’ya vaftiz
edildiğimizde, hepimizin O’nun ölümüne
vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? 4
Baba’nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl
ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam
sürmek üzere vaftiz yoluyla O’nunla

birlikte ölüme gömüldük. 5 Eğer
O’nunkine benzer bir ölümde O’nunla
birleştiysek, O’nunkine benzer bir dirilişte
de O’nunla birleşeceğiz. 6 Artık günaha
kölelik
etmeyelim
diye,
günahlı
varlığımızın ortadan kaldırılması için eski
yaradılışımızın Mesih’le birlikte çarmıha
gerildiğini biliriz. 7 Çünkü ölmüş kişi
günahtan özgür kılınmıştır.
Tövbe ve İtiraflarımız (Mezmur 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.
... Ya Rab merhamet eyle
*Salı
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin

sözleridir:
Bereketlenmiştir
çıplak
dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak
için uyanık durup giysilerini üstünde
bulunduranlar!
(Mezmur 48)

İşaya 30:27 Bakın, RAB’bin kendisi uzaktan
geliyor,
Kızgın öfkeyle kara bulut içinde.
Dudakları gazap dolu,
Dili her şeyi yiyip bitiren ateş sanki.
28 Soluğu adam boynuna dek yükselmiş
taşkın ırmak gibi.
Ulusları elekten geçirecek, değersizleri
ayıracak,
Halkların ağzına yoldan saptıran bir gem
takacak.
29 Ama sizler bayram gecesini kutlar gibi
Ezgiler söyleyeceksiniz.
RAB’bin dağına, İsrail’in Kayası’na
Kaval eşliğinde çıktığınız gibi
İçten sevineceksiniz.

Tövbe ve İtiraflarımız (Mezmur 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.
... Ya Rab merhamet eyle
*Çarşamba
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir: Bereketlenmiştir Kuzu’nun
düğün şölenine çağrılmış olanlar!
(Mezmur 82)

Romalılar 15:14 Size gelince, kardeşlerim,
iyilikle dolu, her bilgiyle donanmış
olduğunuzdan ben eminim. Ayrıca,
birbirinize öğüt verebilecek durumdasınız.

15 Yine de Tanrı’nın bana bağışladığı
lütufla bazı noktaları yeniden anımsatmak
için size yazma cesaretini gösterdim. 16
Ben Tanrı’nın lütfuyla uluslar yararına
Mesih İsa’nın hizmetkârı oldum. Tanrı’nın
Müjdesi’ni bir kâhin olarak yaymaktayım.
Öyle ki uluslar, Kutsal Ruh’la kutsal
kılınarak Tanrı’yı hoşnut eden bir sunu
olsun.
Tövbe ve İtiraflarımız (İşaya 53)
6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık,
Her birimiz kendi yoluna döndü.
Yine de RAB hepimizin cezasını ona
yükledi.
... Ya Rab merhamet eyle
*Perşembe
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir: Bereketlenmiştir ilk dirilişe
dahil olan kutsallar!

(Mezmur 94)

İşaya 54:7 ‘Bir an için seni terk ettim,
Ama büyük sevecenlikle geri getireceğim.
8 Bir anlık taşkın öfkeyle senden yüz
çevirmiştim,
Ama sonsuz sadakatle sana sevecenlik
göstereceğim.’”
Seni kurtaran RAB böyle diyor.
9 “Bu benim için Nuh tufanı gibidir.
Nuh tufanının bir daha yeryüzünü
Kaplamayacağına nasıl ant içtimse,
Sana öfkelenmeyeceğime,
Seni azarlamayacağıma da ant içiyorum.
10 Dağlar yerinden kalksa, tepeler sarsılsa
da
Sadakatim senin üzerinden kalkmaz,
Esenlik antlaşmam sarsılmaz”
Diyor sana merhamet eden RAB.
Tövbe ve İtiraflarımız (Eyüp 9:4)
O'nun bilgisi derin, gücü eşsizdir,
Kim O'na direndi de ayakta kaldı?

... Ya Rab merhamet eyle
*Cuma
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir: Bereketlenmiştir bu kitaptaki
peygamberlik sözlerine uyanlar!
(Mezmur 81)

Romalılar 6:8 Mesih’le birlikte ölmüşsek,
O’nunla birlikte yaşayacağımıza da
inanıyoruz. 9 Çünkü Mesih’in ölümden
dirilmiş
olduğunu
ve
bir
daha
ölmeyeceğini, ölümün artık O’nun
üzerinde
egemenlik
sürmeyeceğini
biliyoruz. 10 O’nun ölümü günaha karşılık
ilk ve son ölüm olmuştur. Sürmekte
olduğu yaşamı ise Tanrı için sürmektedir.
11 Siz de böylece kendinizi günah
karşısında ölü, Mesih İsa’da Tanrı
karşısında diri sayın.

Tövbe ve İtiraflarımız (İşaya 53)
5 Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun
bedeni deşildi,
Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.
Esenliğimiz için gerekli olan ceza
Ona verildi.
Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.
... Ya Rab merhamet eyle
*Cumartesi
Bu sözler güvenilir ve gerçektir: “hırsız gibi
geliyorum, tez geliyorum” diyen Rab’bin
sözleridir: Bereketlenmiştir kaftanlarını
yıkayan, yaşam ağacından yemeye hak
kazanarak kapılardan geçip kente girenler!
(Mezmur 93)

Yuhanna 1:29 Yahya ertesi gün İsa’nın
kendisine doğru geldiğini görünce şöyle
dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan
kaldıran Tanrı Kuzusu! 30 Kendisi için,
‘Benden sonra biri geliyor, O benden

üstündür. Çünkü O benden önce vardı’
dediğim kişi işte budur. 31 Ben O’nu
tanımıyordum, ama İsrail’in O’nu tanıması
için ben suyla vaftiz ederek geldim.” 32
Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü: “Ruh’un
güvercin gibi gökten indiğini, O’nun
üzerinde durduğunu gördüm. 33 Ben O’nu
tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek
için beni gönderen, ‘Ruh’un kimin üzerine
inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh’la
vaftiz eden O’dur’ dedi. 34 Ben de gördüm
ve ‘Tanrı’nın Oğlu budur’ diye tanıklık
ettim.”
Tövbe ve İtiraflarımız
Mezmur 139:23 Ey Tanrı, yokla beni, tanı
yüreğimi,
Sına beni, öğren kaygılarımı.
24 Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,
Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!
... Ya Rab merhamet eyle

Yatsı Duaları - I
(kısa form
uygundur)

–çocuklar

için

kullanmaya

Pazar - Yatsı
Kurallarını yerine getireceğim
Bırakma beni hiçbir zaman [119:8]
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun; başlangıçta olduğu gibi;
şimdi, daima ve sonsuza kadar. Amin.
Halime sevinme, ey düşmanım!
Düşsem de kalkarım.
Karanlıkta kalsam bile
RAB bana ışık olur [Mika 7:8].
Şimon’un Şükran Duası:
Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;
kulun olan ben artık huzur içinde
ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm

halkların gözü önünde hazırladığın
kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e
yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle
gördüm [Luka 2:29-32].
*Dua:…
…Yüce olan Tanrımız,
Kurtarıcı Mesih İsa bizler için
çarmıhtan ve mezardan geçti;
ölümü yendi; bizi kurtardı; Sana şükürler
olsun;
uykuda ve uyanıkken bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver… Amin.
iman açıklaması:
Yeri ve göğü yaratan Baba Tanrı’ya; Bakire
Meryem’den doğan Kurtarıcı Mesih İsa’ya;
Rab olan, Hayat veren Kutsal Ruh’a
inanıyorum. Amin.
Göklerdeki Babamız…

Pazartesi - Yatsı
Rab sadık kulunu kendisine ayırmıştır
Ne zaman seslensem duyar beni [4:3]
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun; başlangıçta olduğu gibi;
şimdi, daima ve sonsuza kadar. Amin.
RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,
Kimseden korkmam.
RAB yaşamımın kalesidir,
Kimseden yılmam [27:1].
Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;
kulun olan ben artık huzur içinde
ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm
halkların gözü önünde hazırladığın
kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e
yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle
gördüm [Luka 2:29-32].

*Dua:…
… Yüce olan Tanrımız,
Kurtarıcı Mesih İsa ölümü yendi ve göğe
yükseldi;
Kutsal Ruh ile halkını bereketledi;
uykuda ve uyanıkken bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver… Amin.
iman açıklaması:
Yeri ve göğü yaratan Baba Tanrı’ya; Bakire
Meryem’den doğan Kurtarıcı Mesih İsa’ya;
Rab olan, Hayat veren Kutsal Ruh’a
inanıyorum. Amin.
Göklerdeki Babamız…
Salı - Yatsı
Gün boyu adaletin,
Övgülerin dilimden düşmeyecek [35:28]

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun; başlangıçta olduğu gibi;
şimdi, daima ve sonsuza kadar. Amin.
Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır.
Lütuf ve yücelik sağlar;
Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği
esirgemez [84:11].
Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;
kulun olan ben artık huzur içinde
ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm
halkların gözü önünde hazırladığın
kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e
yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle
gördüm [Luka 2:29-32].
*Dua:…
… Yüce olan Tanrımız,
Kurtarıcı Mesih İsa’nın ikinci gelişine
bizleri hazırla;
uykuda ve uyanıkken bizleri koru;

Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver… Amin.
iman açıklaması:
Yeri ve göğü yaratan Baba Tanrı’ya; Bakire
Meryem’den doğan Kurtarıcı Mesih İsa’ya;
Rab olan, Hayat veren Kutsal Ruh’a
inanıyorum. Amin.
Göklerdeki Babamız…
Çarşamba - Yatsı
Her zaman Rab’be güven,
Sığınağımız Tanrı’ya içini dök [62:8]
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun; başlangıçta olduğu gibi;
şimdi, daima ve sonsuza kadar. Amin.
Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi size
ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, O'nda
hiç karanlık yoktur [I.Yuhanna 1:5].

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;
kulun olan ben artık huzur içinde
ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm
halkların gözü önünde hazırladığın
kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e
yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle
gördüm [Luka 2:29-32].
*Dua:…
… Yüce olan Tanrımız,
Kurtarıcı Mesih İsa bizler için acı çekti;
günahlarımızı bağışla;
uykuda ve uyanıkken bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver… Amin.
iman açıklaması:
Yeri ve göğü yaratan Baba Tanrı’ya; Bakire
Meryem’den doğan Kurtarıcı Mesih İsa’ya;
Rab olan, Hayat veren Kutsal Ruh’a
inanıyorum. Amin.

Göklerdeki Babamız…
Perşembe - Yatsı
Ya Rab, Sana sığınıyorum
Utandırma beni hiçbir zaman [71:1]
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun; başlangıçta olduğu gibi;
şimdi, daima ve sonsuza kadar. Amin.
Çünkü yaşam kaynağı sensin,
Senin ışığınla aydınlanırız [36: 9 ].
Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;
kulun olan ben artık huzur içinde
ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm
halkların gözü önünde hazırladığın
kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e
yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle
gördüm [Luka 2:29-32].

*Dua:…
… Yüce olan Tanrımız,
Kurtarıcı Mesih İsa aramıza geldi;
lütuf ve gerçek ile bizden biri oldu;
Sen daima bizimlesin;
uykuda ve uyanıkken bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver… Amin.
iman açıklaması:
Yeri ve göğü yaratan Baba Tanrı’ya; Bakire
Meryem’den doğan Kurtarıcı Mesih İsa’ya;
Rab olan, Hayat veren Kutsal Ruh’a
inanıyorum. Amin.
Göklerdeki Babamız…
Cuma - Yatsı
Her gün yükümüzü taşıyan Rab’be,
Bizi kurtaran Tanrıya övgüler olsun [68:19]

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun; başlangıçta olduğu gibi;
şimdi, daima ve sonsuza kadar. Amin.
Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da
güneş
ışığına
da
gereksinmeleri
olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık
verecek ve sonsuzlara dek egemenlik
sürecekler [Vahiy 22: 5].
Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;
kulun olan ben artık huzur içinde
ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm
halkların gözü önünde hazırladığın
kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e
yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle
gördüm [Luka 2:29-32].
*Dua:…
… Yüce olan Tanrımız,
Kurtarıcı Mesih İsa adıyla Sana dua ederiz;
bizlere esenliğini gönder;

uykuda ve uyanıkken bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver… Amin.
iman açıklaması:
Yeri ve göğü yaratan Baba Tanrı’ya; Bakire
Meryem’den doğan Kurtarıcı Mesih İsa’ya;
Rab olan, Hayat veren Kutsal Ruh’a
inanıyorum. Amin.
Göklerdeki Babamız…
Cumartesi - Yatsı
Adını ilahilerle hep öveceğim
Her gün adaklarımı yerine getireceğim
[61:8]
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve
şeref olsun; başlangıçta olduğu gibi;
şimdi, daima ve sonsuza kadar. Amin.

Artık
güneşin
batmayacak,
ayın
çekilmeyecek,
Çünkü RAB sonsuz ışığın olacak,
Sona erecek yas günlerin [İşaya 60:20].
Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;
kulun olan ben artık huzur içinde
ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm
halkların gözü önünde hazırladığın
kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e
yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle
gördüm [Luka 2:29-32].
*Dua:…
… Yüce olan Tanrımız,
Kurtarıcı Mesih İsa adıyla Sana dua ederiz;
iyilik, doğruluk ve kutsallık için bizleri
yenile;
uykuda ve uyanıkken bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver… Amin.

iman açıklaması:
Yeri ve göğü yaratan Baba Tanrı’ya; Bakire
Meryem’den doğan Kurtarıcı Mesih İsa’ya;
Rab olan, Hayat veren Kutsal Ruh’a
inanıyorum. Amin.
Göklerdeki Babamız…

Yatsı Duaları - II
Pazar - Yatsı
Ruhumu eline bırakıyorum
gerçek Tanrı Sensin, beni kurtardın;
Beni göz bebeğin gibi koru.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.
RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır,
Ne zaman seslensem, duyar beni.
Esenlik içinde yatar uyurum,
Çünkü yalnız sen, ya RAB,
Güvenlik içinde tutarsın beni [4:3, 8].
Her şeyi yaratan Tanrımız,
Bize merhamet eyle
Dünyanın günahını kaldıran Tanrı
Kuzusu
Bize merhamet eyle

Yaşam veren Kutsal Ruh
Bize merhamet eyle
Şimon’un Şükran İlahisi:
Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;
kulun olan ben artık huzur içinde
ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm
halkların gözü önünde hazırladığın
kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e
yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle
gördüm [Luka 2:29-32].

Yatar uyurum,
Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.
Korkum yok
Çevremi saran binlerce düşmandan.
Kurtuluş RAB'dedir [3:5-6, 8].
*Dua:…
… RAB Tanrımız,

bu yaşamda, ölümde ve sonsuz
yaşamda
bedenim ve canımla ben Sana aitim;
uykuda ve uyanıkken bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver. Amin.
iman
açıklaması
Babamız…

/

Göklerdeki

Pazartesi - Yatsı
Ruhumu eline bırakıyorum
gerçek Tanrı Sensin, beni kurtardın;
Beni göz bebeğin gibi koru.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.
Sana sığınıyorum, ya RAB Tanrım!
Düşmanlarımın gazabına karşı çık!
Buyur, adalet olsun [7:1, 6].
Esenlik içinde yatar uyurum,

Çünkü yalnız sen, ya RAB,
Güvenlik içinde tutarsın beni [4:8].
Her şeyi yaratan Tanrımız,
Bize merhamet eyle
Dünyanın günahını kaldıran Tanrı
Kuzusu
Bize merhamet eyle
Yaşam veren Kutsal Ruh
Bize merhamet eyle
Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;
kulun olan ben artık huzur içinde
ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm
halkların gözü önünde hazırladığın
kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e
yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle
gördüm [Luka 2:29-32].

*Dua:…
… RAB Tanrımız,

bu yaşamda, ölümde ve sonsuz
yaşamda
bedenim ve canımla ben Sana aitim;
uykuda ve uyanıkken bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver. Amin.
iman
açıklaması
Babamız…

/

Göklerdeki

Salı - Yatsı
Ruhumu eline bırakıyorum
gerçek Tanrı Sensin, beni kurtardın;
Beni göz bebeğin gibi koru.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.
Ey adil Tanrım!
Kötülerin kötülüğü son bulsun,
Doğrular güvene kavuşsun,
Sen ki akılları, gönülleri sınarsın [7:9].

Esenlik içinde yatar uyurum,
Çünkü yalnız sen, ya RAB,
Güvenlik içinde tutarsın beni [4:8].
Her şeyi yaratan Tanrımız,
Bize merhamet eyle
Dünyanın günahını kaldıran Tanrı
Kuzusu
Bize merhamet eyle
Yaşam veren Kutsal Ruh
Bize merhamet eyle
Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;
kulun olan ben artık huzur içinde
ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm
halkların gözü önünde hazırladığın
kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e
yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle
gördüm [Luka 2:29-32].

*Dua:…

… RAB Tanrımız,
bu yaşamda, ölümde ve sonsuz
yaşamda
bedenim ve canımla ben Sana aitim;
uykuda ve uyanıkken bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver. Amin.
iman
açıklaması
Babamız…

/

Göklerdeki

Çarşamba - Yatsı
Ruhumu eline bırakıyorum
gerçek Tanrı Sensin, beni kurtardın;
Beni göz bebeğin gibi koru.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.
Tanrı kalkan gibi yanıbaşımda,
Temiz yüreklileri O kurtarır.
Tanrı adil bir yargıçtır,

Kötüler yola gelmezse,
Hazır bekler ölümcül silahları [7:10138].
Esenlik içinde yatar uyurum,
Çünkü yalnız sen, ya RAB,
Güvenlik içinde tutarsın beni [4:8].
Her şeyi yaratan Tanrımız,
Bize merhamet eyle
Dünyanın günahını kaldıran Tanrı
Kuzusu
Bize merhamet eyle
Yaşam veren Kutsal Ruh
Bize merhamet eyle
Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;
kulun olan ben artık huzur içinde
ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm
halkların gözü önünde hazırladığın
kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e

yücelik kazandıracak ışığı
gördüm [Luka 2:29-32].

gözlerimle

*Dua:…
… RAB Tanrımız,
bu yaşamda, ölümde ve sonsuz
yaşamda
bedenim ve canımla ben Sana aitim;
uykuda ve uyanıkken bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver. Amin.
iman
açıklaması
Babamız…

/

Göklerdeki

Perşembe - Yatsı
Ruhumu eline bırakıyorum
gerçek Tanrı Sensin, beni kurtardın;
Beni göz bebeğin gibi koru.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.

Yüceler Yücesi'nin barınağında oturanı,
Her Şeye Gücü Yeten Tanrı korur
RAB O benim sığınağımdır,
O'na güvenirim;
O seni kötülerin tuzağından,
Ölümcül hastalıktan kurtarır [91:1-3].
Esenlik içinde yatar uyurum,
Çünkü yalnız sen, ya RAB,
Güvenlik içinde tutarsın beni [4:8].
Her şeyi yaratan Tanrımız,
Bize merhamet eyle
Dünyanın günahını kaldıran Tanrı
Kuzusu
Bize merhamet eyle
Yaşam veren Kutsal Ruh
Bize merhamet eyle

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;
kulun olan ben artık huzur içinde
ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm
halkların gözü önünde hazırladığın
kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e
yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle
gördüm [Luka 2:29-32].

*Dua:…
… RAB Tanrımız,
bu yaşamda, ölümde ve sonsuz
yaşamda
bedenim ve canımla ben Sana aitim;
uykuda ve uyanıkken bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver. Amin.
iman
açıklaması
Babamız…
Cuma - Yatsı

/

Göklerdeki

Ruhumu eline bırakıyorum
gerçek Tanrı Sensin, beni kurtardın;
Beni göz bebeğin gibi koru.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.
RAB sonsuza dek egemenlik sürer,
dünyayı doğrulukla yönetir,
RAB ezilenler için bir sığınak,
Sıkıntılı günlerde bir kaledir [9:7, 9].
Esenlik içinde yatar uyurum,
Çünkü yalnız sen, ya RAB,
Güvenlik içinde tutarsın beni [4:8].
Her şeyi yaratan Tanrımız,
Bize merhamet eyle
Dünyanın günahını kaldıran Tanrı
Kuzusu
Bize merhamet eyle
Yaşam veren Kutsal Ruh
Bize merhamet eyle

Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;
kulun olan ben artık huzur içinde
ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm
halkların gözü önünde hazırladığın
kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e
yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle
gördüm [Luka 2:29-32].

*Dua:…
… RAB Tanrımız,
bu yaşamda, ölümde ve sonsuz
yaşamda
bedenim ve canımla ben Sana aitim;
uykuda ve uyanıkken bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver. Amin.
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver. Amin.

iman
açıklaması
Babamız…

/

Göklerdeki

Cumartesi - Yatsı
Ruhumu eline bırakıyorum
gerçek Tanrı Sensin, beni kurtardın;
Beni göz bebeğin gibi koru.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.
Ama RAB'bin gözü kendisinden
korkanları,
Sevgisine umut bağlayanları ölümden
kurtarır,
Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.
Umudumuz RAB'dedir,
Yardımcımız, kalkanımız O'dur [33:1820].
Esenlik içinde yatar uyurum,
Çünkü yalnız sen, ya RAB,
Güvenlik içinde tutarsın beni [4:8].

Her şeyi yaratan Tanrımız,
Bize merhamet eyle
Dünyanın günahını kaldıran Tanrı
Kuzusu
Bize merhamet eyle
Yaşam veren Kutsal Ruh
Bize merhamet eyle
Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;
kulun olan ben artık huzur içinde
ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm
halkların gözü önünde hazırladığın
kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e
yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle
gördüm [Luka 2:29-32].

*Dua:…
… RAB Tanrımız,
bu yaşamda, ölümde ve sonsuz
yaşamda

bedenim ve canımla ben Sana aitim;
uykuda ve uyanıkken bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver. Amin.
iman
açıklaması
Babamız…

/

Göklerdeki

Yatsı Duaları - III
Pazar - Yatsı
Koru beni gözbebeğin gibi
Kanatlarının gölgesine gizle.
Doğruluk
sayesinde
yüzünü
göreceğim Senin,
Uyanınca
suretini
görmeye
doyacağım;
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.
Her şeye gücü yeten Tanrımız,
her şeyi Sen yarattın,
Bize merhamet eyle;
Rabbimiz Mesih İsa,
Kanınla bizleri satın aldın,
Bize merhamet eyle;
Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh,
Bizlere diriliş verdin,

Bize merhamet eyle…
I.Korintliler 15:47 İlk insan yerden, yani
topraktandır. İkinci insan göktendir. 48
Topraktan
olan
insan
nasılsa,
topraktan olanlar da öyledir. Göksel
insan nasılsa, göksel olanlar da öyledir.
49 Bizler topraktan olana nasıl
benzediysek,
göksel
olana
da
benzeyeceğiz
Mezmur 23:1 RAB çobanımdır,
Eksiğim olmaz.
2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,
Sakin suların kıyısına götürür.
3 İçimi tazeler,
Adı uğruna bana doğru yollarda
öncülük eder.
4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem
bile,

Kötülükten korkmam.
Çünkü sen benimlesin.
Çomağın, değneğin güven verir bana.
5 Düşmanlarımın önünde bana sofra
kurarsın,
Başıma yağ sürersin,
Kâsem taşıyor.
6 Ömrüm boyunca yalnız
iyilik ve sevgi izleyecek beni,
Hep RAB'bin evinde oturacağım.
*Dua:…
… RAB Tanrımız,
bu yaşamda, ölümde ve sonsuz
yaşamda
bedenim ve canımla ben Sana aitim;
uykuda ve uyanıkken
görünür ve görünmez düşmandan
bizleri koru;

Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver. Amin.
(Mezmur 150)
Rab’be övgüler olsun;
güçlü işleri için O'na övgüler olsun;
eşsiz büyüklüğü için O'na övgüler
olsun;
iman
açıklaması
Babamız…

/

Göklerdeki

Pazartesi - Yatsı
Koru beni gözbebeğin gibi
Kanatlarının gölgesine gizle.
Doğruluk
sayesinde
yüzünü
göreceğim Senin,
Uyanınca
suretini
görmeye
doyacağım;
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.

Her şeye gücü yeten Tanrımız,
her şeyi Sen yarattın,
Bize merhamet eyle;
Rabbimiz Mesih İsa,
Kanınla bizleri satın aldın,
Bize merhamet eyle;
Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh,
Bizlere diriliş verdin,
Bize merhamet eyle…
I.Timoteyus 6:6 Oysa eldekiyle
yetinerek Tanrı yolunda yürümek
büyük kazançtır.7 Çünkü dünyaya ne
bir şey getirdik, ne de ondan bir şey
götürebiliriz.
8
Yiyeceğimiz,
giyeceğimiz varsa bunlarla yetiniriz.
Mezmur 23:1 RAB çobanımdır,
Eksiğim olmaz.

2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,
Sakin suların kıyısına götürür.
3 İçimi tazeler,
Adı uğruna bana doğru yollarda
öncülük eder.
4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem
bile,
Kötülükten korkmam.
Çünkü sen benimlesin.
Çomağın, değneğin güven verir bana.
5 Düşmanlarımın önünde bana sofra
kurarsın,
Başıma yağ sürersin,
Kâsem taşıyor.
6 Ömrüm boyunca yalnız
iyilik ve sevgi izleyecek beni,
Hep RAB'bin evinde oturacağım.
… RAB Tanrımız,

bu yaşamda, ölümde ve sonsuz
yaşamda
bedenim ve canımla ben Sana aitim;
uykuda ve uyanıkken
görünür ve görünmez düşmandan
bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver. Amin.
(Mezmur 145)
bütün işlerinde adil olan Rab’be
övgüler olsun;
kendisini çağıranlara yakındır,
Dileğini yerine getirir kendisinden
korkanların;
kendisini sevenleri koruyan Rab’be
övgüler olsun.
iman
açıklaması
Babamız…

/

Göklerdeki

Salı - Yatsı
Koru beni gözbebeğin gibi
Kanatlarının gölgesine gizle.
Doğruluk
sayesinde
yüzünü
göreceğim Senin,
Uyanınca
suretini
görmeye
doyacağım;
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.
Her şeye gücü yeten Tanrımız,
her şeyi Sen yarattın,
Bize merhamet eyle;
Rabbimiz Mesih İsa,
Kanınla bizleri satın aldın,
Bize merhamet eyle;
Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh,
Bizlere diriliş verdin,
Bize merhamet eyle…

Efesliler 1:13 Gerçeğin bildirisini,
kurtuluşunuzun Müjdesi'ni duyup O'na
iman ettiğinizde, siz de vaat edilen
Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz. 14
Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için
Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek
mirasımızın güvencesidir.
Mezmur 23:1 RAB çobanımdır,
Eksiğim olmaz.
2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,
Sakin suların kıyısına götürür.
3 İçimi tazeler,
Adı uğruna bana doğru yollarda
öncülük eder.
4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem
bile,
Kötülükten korkmam.
Çünkü sen benimlesin.
Çomağın, değneğin güven verir bana.

5 Düşmanlarımın önünde bana sofra
kurarsın,
Başıma yağ sürersin,
Kâsem taşıyor.
6 Ömrüm boyunca yalnız
iyilik ve sevgi izleyecek beni,
Hep RAB'bin evinde oturacağım.
*Dua:…
… RAB Tanrımız,
bu yaşamda, ölümde ve sonsuz
yaşamda
bedenim ve canımla ben Sana aitim;
uykuda ve uyanıkken
görünür ve görünmez düşmandan
bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver. Amin.
(Mezmur 146)

RAB'be övgüler olsun;
iyilikleri için Tanrı’ya övgüler olsun;
sonsuza dek kral RAB’be övgüler olsun;
Kuşaklar boyunca egemenlik süren;
Tanrımız RAB'be övgüler olsun!
iman
açıklaması
Babamız…

/

Göklerdeki

Çarşamba - Yatsı
Koru beni gözbebeğin gibi
Kanatlarının gölgesine gizle.
Doğruluk
sayesinde
yüzünü
göreceğim Senin,
Uyanınca
suretini
görmeye
doyacağım;
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.
Her şeye gücü yeten Tanrımız,
her şeyi Sen yarattın,

Bize merhamet eyle;
Rabbimiz Mesih İsa,
Kanınla bizleri satın aldın,
Bize merhamet eyle;
Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh,
Bizlere diriliş verdin,
Bize merhamet eyle…
I.Yuhanna 3:24 Tanrı'nın buyruklarını
yerine getiren Tanrı'da yaşar, Tanrı da
o kişide yaşar. İçimizde yaşadığını bize
verdiği Ruh sayesinde biliriz.
Mezmur 23:1 RAB çobanımdır,
Eksiğim olmaz.
2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,
Sakin suların kıyısına götürür.
3 İçimi tazeler,
Adı uğruna bana doğru yollarda
öncülük eder.

4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem
bile,
Kötülükten korkmam.
Çünkü sen benimlesin.
Çomağın, değneğin güven verir bana.
5 Düşmanlarımın önünde bana sofra
kurarsın,
Başıma yağ sürersin,
Kâsem taşıyor.
6 Ömrüm boyunca yalnız
iyilik ve sevgi izleyecek beni,
Hep RAB'bin evinde oturacağım.
*Dua:…
… RAB Tanrımız,
bu yaşamda, ölümde ve sonsuz
yaşamda
bedenim ve canımla ben Sana aitim;
uykuda ve uyanıkken

görünür ve görünmez düşmandan
bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver. Amin.
(Mezmur 147)
RAB'be övgüler olsun
O'na övgü ve şükran yaraşır.
kendisinden
korkanları
koruyan
RAB’be,
sevgisine
umut
bağlayanlardan
hoşlanan Tanrı’ya,
şimdiden sonsuza dek övgüler olsun.
iman
açıklaması
Babamız…

/

Göklerdeki

Perşembe - Yatsı
Koru beni gözbebeğin gibi
Kanatlarının gölgesine gizle.

Doğruluk
sayesinde
yüzünü
göreceğim Senin,
Uyanınca
suretini
görmeye
doyacağım;
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.
Her şeye gücü yeten Tanrımız,
her şeyi Sen yarattın,
Bize merhamet eyle;
Rabbimiz Mesih İsa,
Kanınla bizleri satın aldın,
Bize merhamet eyle;
Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh,
Bizlere diriliş verdin,
Bize merhamet eyle…
II.Petrus 1:19 Peygamberlerin sözleri
bizim için daha büyük kesinlik kazandı.
Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde
doğuncaya dek, karanlık yerde ışık

saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak
verirseniz, iyi edersiniz.
Mezmur 23:1 RAB çobanımdır,
Eksiğim olmaz.
2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,
Sakin suların kıyısına götürür.
3 İçimi tazeler,
Adı uğruna bana doğru yollarda
öncülük eder.
4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem
bile,
Kötülükten korkmam.
Çünkü sen benimlesin.
Çomağın, değneğin güven verir bana.
5 Düşmanlarımın önünde bana sofra
kurarsın,
Başıma yağ sürersin,
Kâsem taşıyor.
6 Ömrüm boyunca yalnız

iyilik ve sevgi izleyecek beni,
Hep RAB'bin evinde oturacağım.
*Dua:…
… RAB Tanrımız,
bu yaşamda, ölümde ve sonsuz
yaşamda
bedenim ve canımla ben Sana aitim;
uykuda ve uyanıkken
görünür ve görünmez düşmandan
bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver. Amin.
(Mezmur 147)
RAB’be övgüler olsun;
Sınırlarımızı esenlik içinde tutar,
en iyi buğdayla bizi doyurur;
halkı İsrail'e Kutsal antlaşmasını veren
Tanrı’ya

şimdiden sonsuza dek övgüler olsun.
iman
açıklaması
Babamız…

/

Göklerdeki

Cuma - Yatsı
Koru beni gözbebeğin gibi
Kanatlarının gölgesine gizle.
Doğruluk
sayesinde
yüzünü
göreceğim Senin,
Uyanınca
suretini
görmeye
doyacağım;
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.
Her şeye gücü yeten Tanrımız,
her şeyi Sen yarattın,
Bize merhamet eyle;
Rabbimiz Mesih İsa,
Kanınla bizleri satın aldın,
Bize merhamet eyle;

Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh,
Bizlere diriliş verdin,
Bize merhamet eyle…
Sayılar 23:19 Tanrı insan değil ki,
Yalan söylesin;
İnsan soyundan değil ki,
Düşüncesini değiştirsin.
O söyler de yapmaz mı?
Söz verir de yerine getirmez mi?
Mezmur 23:1 RAB çobanımdır,
Eksiğim olmaz.
2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,
Sakin suların kıyısına götürür.
3 İçimi tazeler,
Adı uğruna bana doğru yollarda
öncülük eder.
4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem
bile,

Kötülükten korkmam.
Çünkü sen benimlesin.
Çomağın, değneğin güven verir bana.
5 Düşmanlarımın önünde bana sofra
kurarsın,
Başıma yağ sürersin,
Kâsem taşıyor.
6 Ömrüm boyunca yalnız
iyilik ve sevgi izleyecek beni,
Hep RAB'bin evinde oturacağım.
*Dua:…
… RAB Tanrımız,
bu yaşamda, ölümde ve sonsuz
yaşamda
bedenim ve canımla ben Sana aitim;
uykuda ve uyanıkken
görünür ve görünmez düşmandan
bizleri koru;

Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver. Amin.
(Mezmur 148)
RAB'be övgüler olsun;
halkını güçlü kılan RAB'be övgüler
olsun;
sadık kullarına, kendisine yakın olan
halka,
bereket olan RAB'be övgüler olsun;
Göklerde ve yerde RAB'be övgüler
olsun.
iman
açıklaması
Babamız…

/

Göklerdeki

Cumartesi - Yatsı
Koru beni gözbebeğin gibi
Kanatlarının gölgesine gizle.

Doğruluk
sayesinde
yüzünü
göreceğim Senin,
Uyanınca
suretini
görmeye
doyacağım;
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.
Her şeye gücü yeten Tanrımız,
her şeyi Sen yarattın,
Bize merhamet eyle;
Rabbimiz Mesih İsa,
Kanınla bizleri satın aldın,
Bize merhamet eyle;
Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh,
Bizlere diriliş verdin,
Bize merhamet eyle…
II.Korintliler 5:14 Bizi zorlayan,
Mesih'in sevgisidir. Yargımız şu: Biri
herkes için öldü; öyleyse hepsi öldü. 15
Evet, Mesih herkes için öldü. Öyle ki,

yaşayanlar artık kendileri için değil,
kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için
yaşasınlar.
Mezmur 23:1 RAB çobanımdır,
Eksiğim olmaz.
2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,
Sakin suların kıyısına götürür.
3 İçimi tazeler,
Adı uğruna bana doğru yollarda
öncülük eder.
4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem
bile,
Kötülükten korkmam.
Çünkü sen benimlesin.
Çomağın, değneğin güven verir bana.
5 Düşmanlarımın önünde bana sofra
kurarsın,
Başıma yağ sürersin,
Kâsem taşıyor.

6 Ömrüm boyunca yalnız
iyilik ve sevgi izleyecek beni,
Hep RAB'bin evinde oturacağım.
1 Duamı işit, ya RAB,
Yalvarışlarıma kulak ver!
Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere
dönerim.
8 Sabahları duyur bana sevgini,
Çünkü sana güveniyorum;
Bana gideceğim yolu bildir,
Çünkü duam sanadır.
9 Düşmanlarımdan kurtar beni, ya
RAB;
Sana sığınıyorum.
10 Bana istemini yapmayı öğret,
Çünkü Tanrım'sın benim.
Senin iyi Ruhun,
Düz yolda bana öncülük etsin [143]

*Dua:…
… RAB Tanrımız,
bu yaşamda, ölümde ve sonsuz
yaşamda
bedenim ve canımla ben Sana aitim;
uykuda ve uyanıkken
görünür ve görünmez düşmandan
bizleri koru;
Kutsal Ruh’un gücünde bize dinlenme
ver. Amin.
(Mezmur 149)
RAB'be övgüler olsun;
halkından hoşlanan RAB'be övgüler
olsun;
Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler,
halının arasında yaşayan RAB'be
övgüler olsun.

iman
açıklaması
Babamız…

/

Göklerdeki
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