
Oruç Dönemi  
Arife Duaları 

 
 
Koyu yazılı yerleri Topluluk okuyacaktır. Diğer yerleri Yöneten okur. 
 
1. Hafta Cumartesi-Akşam  
 
Selamlama/Bereketleme/Açılış Duası 
 
Her şeye kadir 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. 
 
Akşam Övgüsü:  

(Mezmur 103 üzerine… ) 

Vahiy 4:8 Kutsal, kutsal, kutsaldır, 
Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, 
Var olmuş, var olan ve gelecek olan. 
9-11 Rabbimiz ve Tanrımız! 
Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. 
Çünkü her şeyi sen yarattın; 
Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. 
Vahiy 7:12 Amin! Övgü, yücelik, bilgelik, 
Şükran, saygı, güç, kudret,  
Sonsuzlara dek Tanrımız'ın olsun! Amin! 
 
Karşılıklı Yakarış: 

38:1 Ya RAB, öfkelenip azarlama, 
Gazapla yola getirme beni 
3 Öfken yüzünden sağlığım bozuldu, 
Günahım yüzünden rahatım kaçtı. 
4 Çünkü suçlarım başımdan aştı, 
Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı. 
9 Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin, 
İniltilerim senden gizli değil. 
15 Umudum sende, ya RAB, 
Sen yanıt vereceksin, ya Rab, Tanrım benim! 



16 dua ediyorum: "Halime sevinmesinler, 
Ayağım kayınca böbürlenmesinler!" 
18 Suçumu itiraf ediyorum, 
Günahım yüzünden kaygılanıyorum. 
51: 1 Ey Tanrı inayetine göre bana acı 
Rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımız sil. 
2 Fesadımdan beni büsbütün yıka 
Ve suçumdan beni temizle 
38: 21 Beni terk etme, ya RAB! 
Ey Tanrım, benden uzak durma! 
22 Yardımıma koş, 
Ya Rab, kurtuluşum benim! 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Umudum sende, ya RAB, 
Sen yanıt vereceksin bana. 

 
Rab’bin Kulu İşaya’nın Duası 

55:6 Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın, 
Yakındayken O'na yakarın. 
7 Kötü kişi yolunu, 
Fesatçı düşüncelerini bıraksın; 
RAB'be dönsün, merhamet bulur, 
Tanrımız'a dönsün, bol bol bağışlanır. 
8 "Çünkü benim düşüncelerim 
Sizin düşünceleriniz değil, 
Sizin yollarınız benim yollarım değil" diyor RAB. 
9 "Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, 
Yollarım da sizin yollarınızdan, 
Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir. 
10 Gökten inen yağmur ve kar, 
Toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, 
Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden 
Nasıl göğe dönmezse, 
11 Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. 
Bana boş dönmeyecek, 
İstemimi yerine getirecek, 
Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. 
 

(… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle, ya Rab 

merhamet eyle... ) 

 
Alçalış / Secde / İtiraf Duası 
 
Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Allah 

Haleluya! Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun. 



 
Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. 

Haleluya! Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun. 

 
Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana 
 en yücelerde hamtlar olsun.  

Haleluya! Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  
Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun. 

 
Kutsalsın ey Allah, Kutsalsın ey Güçlü,  
Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için Haça Gerilen,  
Bize merhamet eyle. 
 
Merhamet, merhamet, merhamet ey Allah 

ON EMİR (1-4) 

… ya Rab, emirlerini ihmal ettik, iyiliklerini unuttuk;  

kayıp koyunlar gibi yoldan saptık, Sana karşı günah işledik; 

ya Rab, merhamet eyle.  

 
Merhamet, merhamet, merhamet ey Baba,  

ON EMİR (5-10) 

ya Rab, Seni bütün canımızla sevemedik, insan kardeşimizi kendimiz gibi 

sevemedik, dünyaya tanıklığımız gölgelendi, Kutsal vaftiz tacımızı Sana layık 

bir şekilde taşıyamadık, Sana karşı günah işledik; ya Rab, merhamet eyle.  

 
Merhamet, merhamet, merhamet ey İsa, ...  

ya Rab, her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle 

Sana karşı günah işledik. Kutsal Yasan karşısında suçluyuz;  

ya Rab, merhamet eyle.  

 
Merhamet, merhamet, merhamet Kutsal Ruh 
 
Günün Okuması: 

Hakimler 2:10-22 
(Kısa açıklama, teşvik, derin düşünme için sessiz zaman) 

 
( Birlikte ) İMAN AÇIKLAMASI… 

 
Mezmur 142  üzerine dua… 
 
( hep birlikte ) 

Göklerdeki Babamız,  
Adın kutsal kılınsın,  
Egemenliğin gelsin,  
Gökte olduğu gibi yeryüzünde de  



Senin isteğin olsun. 
Gündelik ekmeğimizi bugün bize ver,  
Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi  
Sen de bizim suçlarımızı bağışla. 
Ayartılmamıza izin verme,  
Kötü olandan bizleri kurtar, 
Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. Amin 
 
Bereketleme… 
 
 

Yatsı Duası Dualarına Giriş:  
 
CUMARTESİ / Yatsı 
İşaya 51:7 "Ey sizler, doğruluğu bilenler,  
Yasamı yüreğinde taşıyan halk, dinleyin beni!  
İnsanların aşağılamasından korkmayın, Yılmayın sövgülerinden. 
8 Güvenin yediği giysi gibi, Kurtçuğun yediği yapağı gibi yitecekler. 
Oysa zaferim (doğruluğum?) sonsuza dek kalacak, 
Kurtarışım kuşaklar boyu sürecek."  
 
PAZAR / Yatsı 
Mezmur 119:97 Ne kadar severim yasanı! 
Bütün gün düşünürüm onun üzerinde. 
98 Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar, 
Çünkü her zaman aklımdadır onlar. 
99 Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım, 
Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum. 
 
PAZARTESİ-CUMA / Yatsı 
İşaya 51:11 RAB'bin fidyeyle kurtardıkları dönecek, 
Sevinçle haykırarak Siyon'a varacak. 
Yüzlerinde sonsuz bir sevinç olacak. 
Onların olacak coşku ve sevinç, 
Üzüntü ve inilti kaçacak. 
 
 
Yatsı Duaları:  
Çıkış 34:15-16, Levililer 20:1, 6-8, I.Tarihler 5:23, 25, Hoşeya 3 
(gün içinde kullanılmamış ise iman açıklaması, Şimon’un Şükran İlahisi, 
Haftanın Ezgisi veya günün okumalarından ilave edilebilir) 
 


