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Giriş
“Kilise” dediğimiz zaman, ‘insanların haftanın belli bir gününde bir araya gelmeleri için toplanılan
yer’ anlamında düşünmüyoruz ―elbette insanlar belirli bir günde toplanmak üzere kiliseye
giderler.
Kilise, imanlı insanlar için ara sıra gelmeleri gereken bir yer olmaktan öte, düzenli katılım için
adanmış insanların bir araya geldiği topluluktur.
Kilise, birbirimize bağımlı olduğumuzu bilerek toplandığımız bir yerdir ―bu anlamda kilise bir bina
değil bir bedendir.
İmanlı kimseler hem bu bağımlılığı devam ettirmek hem de geliştirmek için ―bir binada―
toplanırlar. Bir binada toplanan bu beden, birbirlerine ihtiyacı olduğunu görerek ruhsal
yaşamlarını bu şekilde sürdürme ihtiyacı ile toplanırlar. Mesih imanı ile aynı umutta ve aynı
sevgide bir araya gelen imanlılar birbirleri ile ruhsal paydaşlık içinde olmayı arzularlar. İman kişisel
bir adım olsa da bir toplulukla yaşanarak gelişir. Çünkü dünya Tanrısal yaşamı, imanlıların
birliktelik ve paydaşlığından görüp tanıyacaktır:
I.Yuhanna 3:14 Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Sevmeyen
ölümde kalır.
Ölümden yaşama geçmiş bir halk olduğumuz, kilisede paydaşlığımızla güçlendikçe, kilise aracılığı
ile dünyanın gözüne bu şekilde görünür olacaktır:
Yuhanna 13:34 Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de
birbirinizi sevin. 35 Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim
olduğunuzu anlayacaktır (I.Yuhanna 4:20).
Paydaşlıkta güçlenmek, Tanrı’dan ve Tanrı Sözü’den beslenmekle el ele gider:
İbraniler 10:24 Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. 25
Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını gördükçe
birbirimizi daha da çok yüreklendirelim.
Tanrı ile ve Tanrı halkı ile olan paydaşlığımız, bizleri dünya önünde Kelami bir duruş ile Mesihsel
bir tanık yaşamı için hazırlar.
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Kutsal Vaftiz / Kilise Üyeliği Öncesinde
Üyelik ve/veya Vaftiz öncesinde, eğer önceden kişinin aşağıda yazılı konulara ait tecrübeleri
olmuşsa, bu konulardan tövbe etmiş olması / eğer varsa bunları bırakmış olması gerekir.
―Bunları Hristiyan imanına/yaşayışına ve Kutsal Kitap öğretisine uygun olmayan şeyler
olarak kabul etmesi gerekir.
1―) Suya bakma, ruh çağırma, tarot kartı, cam küre, el falı, yıldız falı [ve/veya diğer fal
çeşitlerinden biri ya da bazıları], muska, büyü gibi
―okült şeyler yaptım,
―yaptırdım,
―bunlarla ilgili seansa [seanslara] katıldım
―bunlara ait kitaplar okudum, uygulamaya çalıştım.
2―) Geleceği, kayıp şeyleri soruduğum, rüyaları yorumlattığım
―bir ruhsal danışmanın/rehberim vardı
―bu konularda başkalarına danışmanlık/rehberlik yaptım.
3―) Evimde, işimde, arabamda, üzerimde, okült kitaplar, resimler, nesneler, (pornografik
yayınlar dahil) bulundurdum.
―Bunları okült işler için kullandım.
―Yardım, destek, güç, şifa, koruma v.s. ihtiyaçlar için bunlara güvendim
―hristiyan olmayan dinlerin tapınaklarına ait bazı nesnelerde ruhsal şeyler olduğuna
inandım, bunları yapılış amaçlarına göre kullandım.
―uzakdoğu dinlerine/kültürlerine ait uygulamalara katıldım (transandantal meditasyon
v.s.).
4―) Şeytana tapma olayına
―katıldım
―sadece izledim.
―şeytan ile ilişki içine girebileceğim öğretileri kullanmaya çalıştım.
―bu konu ile ilgili kitapları okudum.
5―) Bedeni kötü kullanma tecrübelerim oldu.
―eşcinsel eğilimler,
―kürtaj,
―intihar,
―kendini kesme,
―kendini ve/veya başkalarını yaralama,
―narkotik maddeler,
―alkolizm,
―zevk veren ya da bir şeylerden kaçmayı sağlayan ilaçlar ve/veya bazı maddeler
kullanmak,
―evlilik dışı ilişki
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EĞER BU KONULAR SİZİNLE İLİŞKİLİ İSE, VAFTİZ DERSİNİZDEN SORUMLU KİŞİ İLE
KONUŞMALISINIZ, “bir kilisede vaftiz olmakla ya da bir kiliseye üye olmakla yukarıdaki
şeyleri reddetmiş olmam gerektiğini biliyorum.”
BU KONULARDAN BİRİ HAKKINDA KONUŞMAK İSTERMİSİNİZ?
6―) Diğer …
―Nefret ettiğim, bağışlayamadığım kimseler var.
―üye olduğunuz kulüp, dernek, ya da siyasi partiler var mı?
―tutukluluk ve sorgu hali yaşadınız mı?
KİŞİLER vaftiz olmakla veya kiliseye üyelik için müracaat etmekle bu şeylerin Hristiyanlığa
aykırı olduğunu kabul etmiş olurlar. Eğer kişinin kendisiyle ilişkili gördüğü konular varsa,
bunları bırakmış olması ve bunlardan tövbe etmesi gerekir.
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Kiliseye Üyelik ve/veya Vaftiz Sorumlulukları
1―) Yüreğiniz “Tanrı’nın ON EMRİNE iman ve itaati seçiyorum; Kutsal Kitap’ı emirleri ve
yasaklarıyla Tanrı’nın değişmez Sözü olarak ediyorum” diyor mu?
2―) Kilisemi dua, ondalık, sunu ve sadaka ile destekleyip benden sonraki kuşaklara devamı
için üzerime düşeni yapmayı, Kutsal Kitap’ın emirleri doğrultusunda Kilise
Yönetiminin/Görevlilerinin benden istek ve beklentilerini yerine getirmeye çalışacağımı beyan
ederim.
3―) Kiliseye üye olmakla, kilise içindeki ve dışındaki tüm hayatımda Yönetim Kurulunun (Kilise
veya Mezhebin [ihtiyar heyeti/Ruhani Kurul]) alacağı mahkeme, öğüt, tavsiye, prensip
kararlarına uymayı; ve kilisenin öğretiş ve disiplin yetkisini altında olduğumu kabul ediyorum.
4―) Tüm beşeri ilişkilerimde çıkan anlaşmazlık, problemler ve sorunlarda, iman ve vicdan
konularındaki çelişki ve sorunlarımda Kilise/Mezhep kurulu ve/veya kilise konseyinin
taleplerine, öğütlerine ve yetkilerine bağımlı olduğumu biliyorum.
5―) Kiliseye üye olmakla T.C. yasalarına, kanunlarına uymak, hükümetlerin yetkisine saygı
göstermek zorunda olduğumu biliyorum.
6―) Kilisenin öğretisini ve paklığını korumak için üyelik sorumluluklarım çerçevesinde kilise
içinde ve dışında hayatımı Kutsal Kitap’ın yetkisine göre düzenlemek için çalışacağım.
(bu konular hakkında konuşmak ister misiniz?)
Vaftiziniz hangi gerçeklere işaret ediyor?
─Mesih’le Birleşmenin İlanı
─Tövbe
─Günahların Bağışlanması
─Yeniden Doğmak
─Tanrı’nın Çocuğu Olmak
─Sonsuz Yaşama Kavuşmak
─Görünen Kiliseye Katılmak
Vaftiziniz sizden neler talep ediyor:
─daima alçakgönüllülükle günahları itiraf etmek,
─daima alçakgönüllülükle günahlardan tövbe etmek
─daima doğruluğu severek ve günahtan nefret ederek yaşamak,
─daima elçisel imanı bütün dünya ile paylaşmak,
─daima gündelik dua ve Kelam ile yürümek,
─daima kiliseyi maddi ve manevi olarak desteklemek,
─her şeyde Tanrı’nın yüceliği için ve insanın iyiliği için çalışmak,
─ve daima Tanrı’dan zevk alarak yaşamak.
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(bu konular hakkında konuşmak ister misiniz?)
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Diyognetus’ a Mektup (II. yüzyılın sonu)
(Diyognetus’a Mektup’tan, 5-6)
Hristiyanlar, ne yerleşim alanı, ne dil, ne de yaşam alışkanlıkları ile diğer insanlardan ayrılmazlar.
Nitekim, özel kentlerde yaşamıyorlar, acayip bir dil kullanmıyorlar, kendilerine özgü bir yaşam
şekli sürdürmüyorlar. Öğretileri, yenilikleri seven insanlar tarafından derin düşünce ve araştırma
yolu ile keşfedilmemiştir. Bazıları gibi de insanın türettiği felsefenin savunucusu değillerdir. Yunan
veya barbar kentlerde, rasgele otururlar ve giysilerinde, gıdalarında ve yaşamlarında o yerin
törelerini izlerler; fakat amaçlan şahane ve herkesin kabullendiği görüşle inanılmaz bir yaşam
şeklidir. Kendi vatanlarında otururlar; ama yabancılar gibi; yasalara bağlı vatandaşların tüm
faaliyetlerine katılır, tüm zorunlulukları kabul ederler; fakat geçici konuklar gibi. Her yabancı ülke
vatanlarıdır ve her vatan onlar için yabancı bir ülkedir. Diğerleri gibi evlenirler; fakat çocuklarını
sokağa atmazlar. Sofralarını paylaşırlar, yatakları değil.
Vücutlarında yaşarlar, oysa vücutlarına göre değil. Yaşamlarını yeryüzünde sürdürürler, oysa
uyrukları gökyüzüne aittir. Yasalara itaat ederler, yaşam şekilleri ise yasalardan üstündür. Herkesi
severler ve herkesin zulmüne uğrarlar. Tanınmazlar fakat yargılanırlar. Ölüme gönderilirler ve
böylece yaşamı alırlar. Yoksuldurlar, fakat birçoklarını zengin ederler. Her şeyden yoksundurlar,
fakat her şeyi fazlasıyla bulurlar. Hor görülürler ve bunda şanlarını elde ederler. Ünleri saldırıya
uğrar ve bu ara adaletleri vurgulanır.
Hakarete uğrarlar, kendileri ise takdis ederler, onlara namussuzca davranılır, karşılığında saygı
gösterirler. İyilik yapmalarına rağmen suçlu gibi cezalandırılırlar ve cezalandırıldıklarında yaşamı
elde etmiş gibi mutlu olurlar. Yahudiler onlarla savaşırlar, yabancıymış gibi ve putperestler onlara
eziyet ederler. Oysa onlardan nefret edenler, bu düşmanlıklarının nedenini açıklayamıyorlar.
Tek bir ifade ile vücutta ruh ne ise dünyada Hristiyanlar aynı şeydir. Ruh, vücudun her uzvunda
bulunur ve Hristiyanlar dünyanın her kentine dağılmış haldeler. Ruh vücutta konaklıyor, oysa
vücuttan türemiyor. Hristiyanlar da bu dünyada konaklıyorlar, fakat bu dünyaya ait değiller.
Görünmeyen ruh, görünen vücudun içine kapatıldığı gibi Hristiyanlar da görünürde dünyada
yaşamaktalar; oysa ki, Tann’ya gerçek tapınmaları görünmezdir.
Hiçbir haksızlığa hedef olmamasına karşın vücut nefretle saldırıp, ruha savaş ilan etmektedir.
Çünkü ruh duyumsal zevklerden haz duymasını engelliyor; aynı şekilde dünya, onlardan hiçbir
hakaret görmemesine karşın salt kötülüğe karşı geldikleri için Hristiyanlardan nefret etmektedir.
Nasıl ki ruh nefret konusu olmakla birlikte vücuda ve uzuvları seviyorsa, aynı şekilde Hristiyanlar
onlardan nefret edenleri severler. Ruh vücudun içine kapatılmıştır; oysa o bu vücudu
desteklemektedir. Hristiyanlar da bir hapis örneği, dünyanın içine tutukludurlar; oysa ki, dünyayı
taşıyan onlardır. Nasıl ki ölümsüz ruh ölümlü bir çadırda yaşıyorsa, aynı şekilde Hristiyanlar
bozulabilen şeyler arasında yolculuk eden yolcular gibidirler ve gökyüzünün bozulmazlığını
beklemekteler.
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Tanrı Sözü Hakkında…
1―) Tanrı Sözü ―Bizim İçin:
― II.Samuel 22:31, Mezmur 12:6; 119:9, 50; 147:15, Markos 12:24, Luka 8:11, Efesliler 6:17
2―) Tanrı Sözü ―Sonsuz:
Mezmur 119:89, 152, İşaya 40:8, Matta 5:18; 24:35, I.Petrus 1:25
3―) Tanrı Sözü ―Ruhani Gıda
― Tesniye 8:3, Eyüp 23:12, Mezmur 119:103, Yeremya 15:16, Hezekiel 2:8; 3:1, Matta 4:4,
I.Petrus 2:2,
― İşaya 25:6; 55:2, Yeremya 3:15, Hezekiel 34:14, Yuhanna 6:51, I.Korintliler 10:3―4, Vahiy 2:7,
17
― Meseller 9:1―6, Matta 14:22, Luka 14:16, Vahiy 19:9
4―) Tanrı Sözü ―İlahi Vahiy:
Yeremya 36:2, Hezekiel 1:3, Zekeriya 7:12, Elçilerin İşleri 1:16; 28:25, II.Timoteyus 3:16, II.Petrus
1:21, Vahiy 1:1; 14:13
5―) Tanrı Sözü ―Işık
Mezmur 19:8; 119:105; 130, Meseller 6:23, II.Petrus 1:19
6―) Tanrı Sözü ―Kutsaldır; İyidir; Üstündür; Layıktır:
Mezmur 119:47, 72, 82, 97, 140, 163, Yeremya 15:16
7―) Tanrı Sözü ―Güçlüdür:
Yeremya 5:14; 23:29, Hezekiel 37:7, Elçilerin İşleri 19:20, Romalılar 1:16, Efesliler 6:17, İbraniler
4:12,
8―) Tanrı Sözü ―Bereket:
Yeşu 1:8, Mezmur 19:11, Matta 7:24, Luka 11:28, Yuhanna 5:24; 8:31, Vahiy 1:3
9―) Tanrı Sözü ―Pak Kılar:
Mezmur 119:9, Yuhanna 15:3; 17:7, Efesliler 5:26, I.Petrus 1:22
10―) Tanrı Sözü ―Eşsiz; Etkileyici:
Yuhanna 20:31, Romalılar 15:4, I.Korintliler 10:11, I.Yuhanna 5:15
11―) Tanrı Sözü ―İman Gerçeği:
Meseller 29:18, İşaya 8:20Yuhanna 12:48, Galatyalılar 1:8, I.Selanikliler 2:13
12―) Tanrı Sözü ―Değiştirilemez:
Tesniye 4:2; 12:32, Meseller 30:6, Vahiy 22:19
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13―) Tanrı Sözü ―Dikkatli Araştırılmalı; İyi Öğrenilmeli:
Tesniye 17:19, İşaya 34:16, Yuhanna 5:39, Elçilerin İşleri 17:11, Romalılar 15:4
14―) Tanrı Sözü ―Tohum:
Mezmur 126:6, Matta 4:14―15, II.Korintliler 9:10, I.Petrus 1:23,
15―) Tanrı Sözü ―Güvenilir:
I.Krallar 8:56, Mezmur 93:5; 111:7, Hezekiel 12:25, Daniel 9:12, Matta 5:18, Luka 21:33, Romalılar
4:16
16―) Tanrı Sözü ―Bütün Yaşam Boyunca:
Tesniye 4:10; 11:19, II.Tarihler 17:9, Nehemya 8:13, İşaya 2:3, Elçilerin İşleri 18:28,
17―) Tanrı Sözü ―Yanlış Öğrenmekten Kaçınılmalı:
Matta 12:3; 19:4; 22:9, Yuhanna 20:9, Elçilerin İşleri 13:27, II.Korintliler 3:15
18―) Tanrı Sözü ―Yeni Yaşam Sözü; Özgürlük:
Yeremya 1:7, 17; 11:2, Hezekiel 2:7; 3:17, Elçilerin İşleri 5:19―20, Titus 2:15
19―) Tanrı Sözü ―Yasa:
a―) Yasa Mükemmeldir: Mezmur 19:7; 119:142, Romalılar 7:12, 14, I.Timoteyus 1:18
b―) Yasayı Tutmak: Tesniye 17:19, Yeşu 23:6, I.Tarihler 22:12, Meseller 28:7 [Çıkış 20:6; Tesniye
4:40; 6:17; 10:13; 26:18, Yeşu 22:5, I.Krallar 2:3; 6:12; 8:58; 11:38, II.Krallar 17:13, I.Tarihler 28:8;
29:29, Mezmur 78:7, Hezekiel 44:24, Matta 19:17, I.Yuhanna 5:3, Vahiy 14:12]
c―) Yasa Yüreklerde Olmalıdır: Mezmur 37:31; 40:8, Yeremya 31:33; 32:40, Romalılar 2:15; 7:22,
II.Korintliler 3:3, İbraniler 8:10; 10:16
d―) Yasa Dikkate Alınmalıdır: II.Tarihler 36:16, Mezmur 78:10, İşaya 5:24; 30:9, Hoşeya 4:6, Amos
2:4, Markos 7:9
20―) Tanrı Sözü ―Tanrısal Gerçek:
Tesniye 32:4, II.Samuel 7:28, Mezmur 33:4, İşaya 65:16, Romalılar 3:4, Titus 1:2, İbraniler 6:18
[Yuhanna 1:14; 14:6; 18:37]
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Kutsal Kitap’tan Okumalar
Mesih İsa’nın Yaşam Tanıklığı ve Öğretileri Luka 1; Luka 2, Markos 1; Markos 9, Matta 5; Matta
6, Luka 15, Yuhanna 3; Yuhanna 14; Yuhanna 17, Matta 26; Matta 27, Yuhanna 20, Luka 24
Hristiyan Olmak Tekvin 3, İşaya 52; İşaya 53, Luka 15, Yuhanna 3, Yuhanna 10, Elçilerin İşleri 8;
Elçilerin İşleri 26, Romalılar 3, Romalılar 5; Galatyalılar 3, Efesliler 2,
I.Petrus 1, II.Petrus 1
Kutsal Ruh Hakimler 14, I.Samuel 10, Matta 3:1-4:10, Yuhanna 14, Yuhanna 16, Elçilerin İşleri 2,
Elçilerin İşleri 10, Romalılar 8, I.Korintliler 2, I.Korintliler 12, I.Korintliler 14,
Galatyalılar 5, Efesliler 4, I.Yuhanna 4
Dua Tekvin 18, Çıkış 15, Çıkış 33, II.Samuel 7, I.Krallar 8, II.Tarihler 20, Ezra 9, Mezmur 22 Mezmur
104, Daniel 9, Habakuk 3, Matta 6, Yuhanna 17, Koloseliler 1
Yaratılış―Kurtuluş Tekvin 1-3, [Tekvin 7:1-5, 11-18; 8:6-18; 9:8-13], Tekvin 22:1-18, Çıkış 14:1031; 15:20-21, İşaya 55:1-11, [Meseller 8:1-8, 19-21; 9:4-6], Hezekiel 36:24-28, Hezekiel 37:1-14,
Tsefanya 3:14-20, Markos 16:1-8, Romalılar 6:3-11
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KUTSAL KİTAP ÖZETİ
Tekvin 1, 2, 3, 4, 7, 8, 15, 19, 22, 27, 28, 37, 41, 45 # Çıkış 3, 10, 11, 14, 20, 32 / Sayılar 11, 14
Tesniye 4, 8, 28 / Yeşu 2, 6, 7, 24 # Hakimler 6, 7, 16 # Rut 1 # I.Samuel 3, 16, 17, 20 II.Samuel 6,
11, 12 # I.Krallar 3, 8, 17, 18 # II.Krallar 5, 17, 22 # I.Tarihler 17 II.Tarihler 20, 30, 32 # Ezra 3 #
Nehemya 2, 8 # Ester 4 # Eyüp 1, 2, 38, 42 Mezmur 19, 23, 27, 51, 84, 103, 139 # Meseller 4, 10,
# Vaiz 3, Ezgiler 2 # İşaya 6, 25, 40, 52, 53, 55 # Yeremya 2, 15, 31, 38 Mersiyeler 3 # Hezekiel 1,
[2- 3], 4, 37 # Daniel 1, 3, 5, 6 # Hoşeya [2-3] 11 # Yoel 2 Amos 4 # Obadya # Yunus 3-4 # Mika 6 #
Nahum 1 # Hababuk 1 # Tsefanya 3 # Hagay 1 Zekeriya 8 # Malaki 3 # Matta 5, 6, 13, 19, 26, 27,
28 # Markos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, [15-16] # Luka 1, 2, 10, 12, 15, 16, 18, 24 #
Yuhanna 3, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 20 # Elçilerin İşleri 1, 2, 5, 9, 16, 17, 26, 27, 28 # Romalılar 3, 7, 8,
12 # I.Korintliler 13, 15 # II.Korintliler 4, 12 # Galatyalılar 3 # Efesliler 2, 3 # Filipililer 2 # Koloseliler
1 # I.Selanikliler [3-4] # II.Selanikliler 2 # I.Timoteyus 1 # II. Timoteyus 2 # Titus 2, Filimun #
İbraniler 2, 11, 12 # Yakup 1# I.Petrus 1 # II.Petrus 1 # I.Yuhanna 3 [II.Yuhanna, III.Yuhanna] #
Yahuda # Vahiy 1, 12, 21
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Neden Bir Yerel Kilisenin Üyesi Olmak Zorundayım?
Mesih’in kilisesi Tanrı’yı yüceltmek ve Tanrı’dan zevk almak için bir araya gelen üyelerden
meydana gelir. Kilise, kendisini Kutsal Kitap’ta açıklayan Tanrı’yı tanımak, Tanrı’da büyümek
ve Kutsal Üçlübir Tanrı’yı dünyaya ilan etmek için bir araya gelen üyelerden meydana gelir.
İmanlıların Tanrı ile olan paydaşlığının sonucu ve bunun bir gereği olarak iman kardeşleriyle
bir araya gelmesiyle, Tanrı’nın Mesih’te açıkladığı sevgi daha da görünür olur.
Dünya ve benlik şeytanın etkisi altındayken, kilise üyesi olmak ve kilise ile birlikte yürümek,
dünyanın gidişi karşısında hangi tarafta olduğunu belli eder. Kilise üyeliği, yaşamlarını
dünyadan Tanrı’ya ayırmış; dünyada ama dünyadan olmayan vaftizli üyelerin oluşturduğu bir
topluluktur (Yuhanna 8:23 krş. 17:14-15).
I.Petrus 2:9 Ama siz seçilmiş soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi
karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz.
Bu ayetteki “soy, ulus, halk” şeklindeki ifadelerin burada Tanrı için ayrılmış bir topluluğa işaret
ettiğine dikkat ediniz. “Kilise” fiziki bir bina çağrıştırmakla beraber; farklı dillerden, farklı
uluslardan (I.Krallar 8:41-43, Romalılar 16:26) ama ortak imanda birleşmiş insanların
oluşturduğu bir topluluktur (Efesliler 2:19 krş. 2:20-22):
I.Petrus 2:5 O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle,
İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal
bir kâhinler topluluğu olursunuz.
Böylece “Kilise” dediğimiz zaman Mesih’in yeryüzündeki ruhani bedeni aklımıza geliyor.
Mesih’e iman edenler olarak, bizler bir araya gelip tapındığımızda, Tanrı’ya hizmet edip
dünyaya tanıklık sunduğumuzda, sonsuz yaşamın bir ön tadını dünyaya göstermiş oluyoruz.
Kilise sadece kendi üyeleri için var olan bir dernek değildir. Kutsal Yazılar dünyayı ve Mesihsiz
insanı karanlık olarak tanımlar (Yuhanna 1:5). Öyleyse elçisel öğretiye sadık bir kilisenin üyesi
olmakla dünyaya aydınlanış, esenlik, şifa ve kurtuluşun getiren Mesih’in eli ve sözü gibi bir
bütünün parçası oluyoruz.
Pentekost Günü vaftiz olan kişiler için “kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek
bölmeye ve duaya adadılar” ifadesine dikkat edin (Elçilerin İşleri 2:42). Demek ki, vaftizimiz
(imanımız ve tövbemiz), bizi Kutsal Yazılar’ın ne öğrettiği bilgisinde ilerlemeye, paydaşlığa,
ekmek bölmeye (Rabbin Sofrası Sakramenti) ve duaya davet ediyor. Bu davetten beslenen
hizmet, tanıklık ve yardımlaşma, dünyaya Mesih’in esenliğini, şifasını ve bereketlerini
taşımamıza yardım etmektedir.
Elçilerin İşleri 2:42 ayeti vaftiz olmuş kimseleri (2:38-41) “Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine,
paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar” diye tarif etmesine rağmen; belki bazıları bir
kişinin duaya adanmış olmasını, kişinin tek başına yaşadığı bir eylem olarak tanımlamakta ısrar
edebilir. Ancak “paydaşlık” vaftizli bir Hristiyanın diğer iman kardeşleri ile yaşadığı bir
durumdur. “Ekmek bölmek” ise Hristiyan bir kişinin kendisinin yapacağı bir eylem değil,
kilisenin yetkisi altında olan bir şeydir. Doğal olarak kilise yaşamında paydaşlık da ekmek

- 12 -

bölmek de dua ile yapılan bir şey olduğundan, bu ayeti “vaftiz olan bu kimseler kendilerini kilise
yaşamına adadılar” diye yorumlamak hiç de yanlış olmaz.
Bu anlamda yerel bir kilisenin parçası olmak, sevinci birlikte tattığınız, sıkıntıyı birlikte
taşıdığınız ve birlikte bilgelikte ilerlediğiniz ve hem bereketlenip hem de başkalarına bereket
olduğunuz bir büyük bir ailenin parçası olmaktır. “Kutsal, Evrensel, Elçisel” tek kilisenin parçası
olmak, elçisel öğretiye sadık bir yerel kilisenin üyesi olmakla mümkündür. I.Timoteyus 3:14-15
ayetlerinde kilise için “Tanrı’nın evi” denildiği gibi, “yaşayan Tanrı'nın kilisesi” şeklindeki ifade,
bizlere nasıl bir ayrıcalık tanınmış olduğunu anlamamıza yardım ediyor. Yani elçisel öğretiye
sadık bir yerel kiliseye üye olmakla, Tanrı’nın ev halkına dahil olduğumuzu iyi anlamamız
gerekir. Vahiy Kitap’ında (21:2) kilise için kullanılan “Yeni Yeruşalim, Gelin” şeklindeki
tanımlamalar, yerel bir kiliseye üye olmakla, Mesih’in gününde nasıl bir yücelik ve berekete
paydaş olacağımızı anlamamıza yardım eder. Diğer yandan yerel bir kilisenin parçası olmakla,
Mesih’in günündeki kiliseyi şimdiden tatmaya başlarız (krş. Vahiy 7:9).
Tanrı Oğlu Kurtarıcı Rab Mesih’in kanı pahasına (Elçilerin İşleri 20:28) satın alınmış olan
kilisenin bir parçası olmak, Kutsal Ruh ve Kutsal Yazılar’ın desteği ile cennetin (sonsuz yaşamın)
bu dünyadaki birer büyükelçisi gibi devam edebilmek için, yerel kilise bizi donatır (Vahiy 5:11,
Hoşeya 1:10). Yerel bir kilisenin üyesi olmakla, yerin bütün halklarından ve bütün dillerinden
elçisel imanda birleşmiş olan diğerleriyle birleşmiş oluruz. Böylece Tanrı’nın ilgisi, merhameti,
bağışlaması, koruma ve kutsaması altında olan yerel kilise (Efesliler 4:11-16), aynı zamanda
Mesih’teki bereketleri tattığımız, günahların affını ve kurtuluşumuzu tecrübe ettiğimiz bir
yerdir. Tanrı ile olan kişisel paydaşlığımızın sonucu olarak, Tanrı’nın ev halkı ile olan
paydaşlığımız bizi imanda ve sevgide güçlendirir ve bütün bunlar bizi sonsuz hayata hazırlar.
Koloseliler 1:18 Bedenin, yani kilisenin başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç
olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur.
Mesih’le kilise arasındaki ilişkiyi, baş ve beden ilişkisi olarak gösteren (Efesliler 1:22) yazıya
baktığımızda, elçisel imanda devam eden hiç kimse “bir kiliseye ihtiyacım yok” diyemez.
Beden, baş olmaksızın nasıl yaşayamaz ise; imanlı bir kişinin de benzer şekilde yerel kiliseye
bağlanmış olarak yaşaması gerekmektedir. Tanrı’nın böyle bir gerekliliği kurtuluşumuzun içine
yerleştirmekten hoşnut kalması sebebiyle, kilisedeki diğer imanlılarla da paydaşlığımız vardır
(I.Korintliler 12:12-24):
I.Korintliler 12:20 Gerçek şu ki, çok sayıda üye, ama tek beden vardır.
25 Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin.
26 Bir üye acı çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker; bir üye yüceltilirse, bütün üyeler
birlikte sevinir.
27 Sizler Mesih'in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz.
Eğer Tanrı’yı Mesih aracılığı ile tanıdıksa, eğer Tanrı’ya Mesih aracılığı ile hizmet ve tapınma
sunuyorsak ve eğer Tanrı’yı Mesih aracılığı ile onurlandırıyorsak (Yuhanna 5:23), eğer Tanrı’nın
planında bir kilise içinde var olmamız ve öyle devam etmemiz bu kadar net bir şekilde belirmiş
ise, kilise üyeliğini göz ardı etmenin doğru olmayacağı açıktır.
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Mesih ve kilise (imanlılar) arasındaki ilişkinin, bir adam ve kadın arasındaki evliliğe (Efesliler
5:22-33) benzetilmesi örneğine bakarsak; evlilikte tarafların birbirinden vazgeçmesi nasıl söz
konusu1 değilse, elçisel öğretiye sahip birinin kilisenin dışında bir hayatı düşünmesi imana göre
söz konusu olamaz.
Efesliler 5:26 Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için
kendini feda etti.
27 Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli
biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır.
32 Bu sır büyüktür; ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum.
Böylece kilise, Mesih’teki kurtuluşun tamamlanması bekleyen samimi iman sahiplerinin, Kral
Mesih’in halkı olarak birliktelik ve paydaşlık için bir araya gelmesinin gerekliliğinden dolayı
vardır. Diğer yandan imanlılar topluluğunun Mesih’in bu dünyadaki ruhani bedenini meydana
getirdiğini (I.Korintliler 12:12-24) tekrar hatırlarsak, kimsenin kendisini Mesih’in bedeni
dışında görmesinin ya da kimsenin kendisini kilise ailesine ihtiyacı olmadan kendi kendisine
yeterli görmesi hem Hristiyan imanına uygun değildir; hem de gurur olur.
Bizler tek bir bedenin üyeleri olarak birbirimize hizmet etmek üzere ve birbirimizi geliştirmemiz
için Mesih’te kurtarılmış bir halk olarak varız. İmanlılar olarak kendimizi bu şekilde dünyadan
ayırabiliriz. Buraya kadar olan ayetlere tekrar dikkatle baktığımızda, kilise, Tanrı’nın bu dünya
içindeki düzeninin bir parçası olarak vardır. Böylece kiliseden kendimizi çekmek, Tanrısal
düzenlemenin içinden kendimizi çekmek anlamına gelecektir.
Diğer yandan Hristiyan imanı gereği, insanın Tanrı suretinde yaratıldığına ve ilk günahın
sonucunda orijinal yaratılışımızın düştüğüne inanıyoruz. Adem nasıl bizim temsilcimiz olduysa,
Mesih de yenilenmiş insanlığımızın başı olmuştur (I.Korintliler 15:22, 45). Kutsal Kitap
benzersiz öğretişinde düşmüş yaratılışımızın Mesih’te orijinal yaratılışa getirileceğini
öğretmektedir (II.Korintliler 3:18, Efesliler 4:24, Koloseliler 3:10):
Filipililer 3:21 O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı
bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.
Bu anlamda kilisede, Mesih’in gününde gerçekleşecek olan tam mükemmel yenilenmeyi, kilise
ailesi içindeki birlik ve paydaşlık yaşamı ile şimdiden tecrübe etmeye başlarız:
Galatyalılar 5:22-23 Ruh'un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık,
yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.
Tek başına yaşamakla ayetin bahsettiği ruhani meyvelerde büyüyemeyiz. Zaten bu meyvelerin
amacı da Tanrı’nın ev halkından başlayarak insanlık ailesine Mesih benzeri bir hizmet ve
tanıklık sunmamızdır. Diğer yandan bu ruhani meyveler kilise ailesi içinde büyüdükçe oluşur.
Kilisenin bir parçası olmanın sonucunda paydaşlık ve birlik yaşamının kaçınılmazlığı Kutsal
Yazılar’da çok açıktır (Yuhanna 13:34, Romalılar 12:16; 13:8, Galatyalılar 5:13, Efesliler 4:2,
1

Efesliler 5:23 Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.
24 Kilise Mesih'e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. 25 Ey kocalar,
Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin.
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Koloseliler 3:13, I.Selanikliler 5:13); ya da tersinden söylemek gerekirse, paydaşlık ve birlik
yaşamının kaçınılmazlığının bir gereği olarak kilise vardır:
Romalılar 12:10 Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte
yarışın.
Galatyalılar 6:2 Birbirinizin yükünü taşıyın, böylece Mesih'in Yasası'nı yerine getirirsiniz.
Efesliler 4:32 Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi,
siz de birbirinizi bağışlayın.
I.Selanikliler 5:15 Birbiriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin.
I.Petrus 3:8 Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının duygularını
paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçakgönüllü olun.
Bizler Tanrı’yla ve birbirimizle sevgi, diyalog, paydaşlık içinde yaşamak için yaratılmış
varlıklarız. Hem özel anlamda birbirimiz için varız; hem de birliktelik ve dayanışma ve güç birliği
içinde dünyaya hizmet ve tanıklık için varız. Öyleyse Hristiyan imanı gereği bir kilise üyesi
olmamız şarttır.
Mesih’in kilisesine olan yakınlığını, evlilik içindeki adam ve kadın arasındaki ilişkiye benzeten
ayete dönersek; bu benzetme sadece Yeni Antlaşma içinde karşımıza çıkan bir şey değildir
(Efesliler 5:22-33 krş. İşaya 54:5, Yeremya 3:14, Hoşeya 2:19-29):
Yeremya 31:32 "Atalarını Mısır'dan çıkarmak için Ellerinden tuttuğum gün Onlarla
yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın, Bozdular o
antlaşmamı" diyor RAB.
Mesih de Tanrı ve halkı arasındaki Antlaşma’yı (Matta 9:14-15) ve Tanrı’nın Krallığı Müjdesi’ni
bir düğün şöleni benzetmesiyle açıklıyor. Mesih çarmıh aracılığı ile bizlere günahların
bağışlanmasını ve sonsuz yaşamı getirmek için yüceliğinden soyunup aramıza gelmiştir. Bizlere
sevinç getiren İyi Haber de (Müjde) budur: Mesih kilisenin kurtarıcısı ve dünyanın yargıcıdır.
Matta 9:14 Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya, "Neden biz ve Ferisiler oruç
tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor?" diye sordular.
15 İsa şöyle karşılık verdi: "Güvey aralarındayken, davetliler yas tutar mı? Ama güveyin
aralarından alınacağı günler gelecek, o zaman oruç tutacaklar.
Mesih bu ayetlerde kendisini bir düğün şölenindeki bir damada benzetiyor. Böylece tarih
boyunca Tanrı ile halkı arasındaki Antlaşma ilişkisini simgeleyen evlilik benzetmesini yeniden
hatırlarsak; Mesih buradaki düğün şöleni benzetmesini, Müjde ve Antlaşma’nın kendisi
aracılığı ile verilmiş olduğuna dikkat çekiyor. Böylece Tanrı ve halkı arasındaki [Mesih ve
kilisesi arasındaki] yakın ilişki ve sevgi bağı, Mesih’in de hatırlattığı üzere karı-koca arasındaki
sevgi birliğine benzetilerek açıklanıyor (İşaya 50:1; 54:1; 62:5, Yeremya 2:32, Hoşeya 2:1,
Matta 25:1, Yuhanna 3:29, II.Korintliler 11:2, Efesliler 5:32, Vahiy 19:7; 21:9).
Bu durumda kiliseden bahsederken, Mesih’i başka bir konu, kiliseyi başka bir konu gibi
düşünemeyiz. Kilise dediğimizde Mesih, Mesih dediğimizde kilise aklımıza gelir. Öyleyse
kiliseye bağımlı olmadan Mesih’e nasıl bağımlı oluruz? Öyleyse kiliseye hizmet etmekten
kendimizi çekersek, Tanrı’ya hizmetten kendimizi çekmiş olmaz mıyız? Tanrı kendi varlığını,
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kurtarışını, gücünü bu dünyada kilisesi aracılığı ile gösteriyorsa, Müjde, kilise aracılığı ile
açıklanıp ilan ediliyorsa, kendimizi kiliseden çektiğimiz zaman, kendimizi Tanrı’nın işinden ve
dolayısıyla Mesih’teki bereketlerden da çekmiş olmuyor muyuz? Tanrı kilisesi aracılığı ile bu
dünyada çalışmayı seçmişse, kendimizi kiliseden ayrı tutarak nasıl Tanrı’nın iradesine hizmet
edebiliriz?
Tanrı, kilisesi aracılığı ile bu dünyada çalışmayı seçmişse, kendimizi kiliseden ayrı tutmakla,
Tanrı’nın bu dünyadaki amaçlarına zarar vermiş olmuyor muyuz; ya da kiliseden bağımsız
olduğumuzu düşünmekle, Tanrı’nın bu dünyadaki amaçlarını güçsüz göstermişmiş olmuyor
muyuz; ya da böyle yapmakla Tanrı’nın kilise aracılığı ile yapacağı işi önemsiz göstermiş
olmuyor muyuz?
Yuhanna 5:23 Öyle ki, herkes Baba'yı onurlandırdığı gibi Oğul'u onurlandırsın. Oğul'u
onurlandırmayan, O'nu gönderen Baba'yı da onurlandırmaz.
12:26 Bana hizmet etmek isteyen, ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de
orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır.
Bu ayetleri okuduktan sonra kim Mesih’in kilisesine hizmet etmeksizin Tanrı’yı yücelttiğini
söyleyebilir ki? Bir yerel kilisenin üyesi olmayı gerekli görmeyen bir kişi, Tanrı’nın ev halkı
içinde sorumluluk almaktan kaçınmış olmaz mı? Kendisini kiliseden ayrı tutmak isteyen bir kişi,
imanın kendisine yüklediği sorumlukları önemsemeyen veya küçümseyen biri olmaz mı; ve
böyle biri her iki durumda da gurur yapmış olmaz mı?
I.Korintliler 12:12-27 ayetlerine tekrar dönelim: 12. ayet “Beden bir olmakla birlikte birçok
üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir”
diyor. Ayet vaftizli her bir kişi için “tek bir bedeni oluşturan üyelerden biri gibidir” diyor.
Öyleyse göz, bedenden ayrı yaşayabilir mi ya da kulak beden olmaksızın çalışabilir mi? Bunun
gibi, Hristiyan bir kişi de eğer kilise üyesi olmaksızın [ve/veya düzenli olarak kiliseye
katılmaksızın] yaşamaya çalışırsa; hem ait olduğu bedeni terk etmeye çalışmış olur; hem de
ruhani anlamda bedenin dışına çıkıp öyle var olmaya çalışan göz ve kulak gibi olur.
I.Korintliler 12:25 ayetinde “bedende ayrılık olmasın” diyor. Yani “beden olmaksızın yaşamaya
çalışan organlar gibi olmayın” derken “üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin” diye ekliyor.
Öyleyse Tanrı’nın düşmüş insanın kurtuluşu için olan planında kilise öyle bir yer olarak
düşünülmüş ki, her bir kişi tek bir bedenin içindeki organlar gibi kendisine en uygun bir yerde
devam etsin… her bir imanlı kişi bu beden içindeki bereketleri paylaşsın… her bir kişi bu kilise
ailesi içindeki diğerinin esenliğini gözeterek Mesih bilgisinde ilerlesin… her bir kişi beden
içindeki yerinden hoşnutlukla başkalarına da bereket olsun… böylece birbirini eşit biçimde
gözeten üyeler bütününde Mesih’in kilisesi bu dünyada ışık olarak parlasın…
Açıktır ki, kilise ailesi ile kardeş olamayan kişi, dünya ile dost olur. Kilise ailesi ile kardeşlik,
birlik, paydaşlık ilişkisinden kendisini ayrı olarak düşünen bir kişinin öncelikle Tanrı ile
ilişkisinde bir sorunu vardır. Neden mi öyle söylüyorum? Mesih Yasa ve peygamberlerin
sözlerini iki buyrukta özetler (Matta 22:25-40): “Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla
ve bütün aklınla seveceksin; ve komşunu kendin gibi seveceksin.” Eğer bir kimse Tanrı ile
ilişkisinde olması gereken yerde değilse, insan ile olan ilişkisinde de olması gereken yerde
değildir.
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I.Yuhanna 4:12 Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir. Ama birbirimizi seversek,
Tanrı içimizde yaşar ve sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur.
20 "Tanrı'yı seviyorum" deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü
kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez.
21 "Tanrı'yı seven kardeşini de sevsin" diyen buyruğu Mesih'ten aldık.
Böylece bir kilise ailesinin parçası olmak, Kutsal Yazılar’dan okuyup öğrendiğimiz Tanrı’yı
tatmak için gerekli olan bir şeydir (Mezmur 34:8). Tanrı’nın sevgisini hakkında okumanız,
anlamaya çalışmanız önemlidir. Ancak bu ayetler Tanrı’nın sevgisini, kilise ailesi içindeki
yaşamdan öğrenip tecrübe edebileceğimizi söylüyor.
Mesih’in çarmıh zaferinden sonra göklere yükselmesi (Efesliler 4:8-10 krş. 4:11-27) sonrasında
ne oluyor? Bu ayetlerdeki detaylar, Tanrı’nın, kilise topluluğuna nasıl özen ve dikkat
gösterdiğini anlamamıza yardım ediyor:
Efesliler 4:11 Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve
öğretmen atadı.
11. ayet basit anlamda kurumsal kilisenin yapısını gösteriyor. Mesih, kilisesi için belirli
donanımları olan kimseleri2 görevlendiriyor. Burada 11. ayete “Mesih neden dolayı bazı
görevler için insanları atadı?” sorusunu sorarsak, 12. ayet ‘imanın ev halkının (kutsallar) hizmet
görevini yapmak için donatılmasından’ bahsediyor. 13. ayet ‘hizmet görevini yapmak ve
Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılmamızın Tanrı Oğlu'nu tanımada birliğe, yetkinliğe,
Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişmemiz’ için olduğuna dikkat çekiyor. 14. ayet
‘insanların kurnazlığıyla, aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriyle, her öğretinin rüzgarıyla
çalkalanıp öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayalım’ diye kilisede olmamızın gerekliliğine
dikkat çekiyor. 15-16. ayetler ‘sevgide ve gerçekte Mesih'te büyümekten’ bahsediyor.
Bu ayetlerin Tanrı’nın yeryüzündeki kilisesine yazıldığını tekrar hatırlarsak, dünyadaki ‘diğer
ulusların yaşayışından kurtulmak ve Tanrı’ya ayrılmaktan (17.a.); Tanrısal yaşama
yabancılaşmak yerine Tanrı’yla dost olmaktan (18.a.), açgözlülükle her kötülüğü yapma
tutsaklığından kurtulmaktan (19.a.), Mesih’in dünyaya seslendiği mesajına uygun olarak
eğitilmekten (20-21.a.), eski Adem’i çarmıha germekten (22-23.a.), yaratıldığımız Tanrı
suretinde yenilenmekten (24.a.), bir bedenin üyeleri olarak dünyadan, yalandan, şeytandan
yana değil, gerçekten yana olmaktan (25.a), duyguların öfkeye yer vermediği, dolayısı ile iblise
yer verilmeyen bir yaşamdan (26-27.a.)’ bahsediyor.
Öyleyse kilisesiz yaşayan bir ‘Hristiyan’ Tanrı’nın hem dünyasal hem de ruhani hayatımız için
olan düzenlemelerine aykırı olarak yaşamış olur. Öyleyse kilise olmaksızın var olabileceğini
zanneden bir kişi kutsal vaftiz tacına aykırı olarak yaşamış olur.
Öyleyse her bir Hristiyan kişi için kilise, Hristiyan yaşamının vazgeçilemez bir parçası olarak
vardır.
2

Müjdeci: Elçilerin İşleri 21:8, II.Timoteyus 4:5; Pastor: Yeremya 3:15; Matta 28:20.
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Hristiyan yaşamı Mesih merkezli bir yaşamdır. Hristiyan imanının merkezinde Mesih’in
çarmıhta yaptığı iş vardır. Kutsal Üçlübir Tanrı’nın, insanın kurtuluşu için yaptığı iş ─Müjde:
Mesih’in insanı kurtarması, şeytanın başını ezip dünyayı yargılaması─ için eğer dua, övgü,
şükran ve tapınma doğru bir şekilde ifade edilecekse, bu, kilisede yapılır ve kilise aracılığı ile
yapılır; kilise ailesi ile birlikte yapılır. Kutsal Yazılar’da dua eden kilise örnekleri bu dünyadaki
ruhani hayatımız için bir teşviktir ve dahil olmamız gereken bir modeldir (Elçilerin İşleri 4:24;
12:5):
Matta 18:19 Yine size şunu söyleyeyim, yeryüzünde aranızdan iki kişi, dileyecekleri
herhangi bir şey için anlaşırlarsa, göklerdeki Babam dileklerini yerine getirir.
20 Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, aralarındayım."
Elçilerin İşleri 2:41-47; 4:32-37, Romalılar 14:19; 15:1-3, I.Korintliler 10:16-17 ayetlerini
çalışarak, yerel bir kilisenin üyesi olmanın sizin için ne anlama geldiği hakkında düşününüz.
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Vaftiz/Konfirmasyon/Kilise Üyelik Öncesinde Dua:
Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Allah
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 şan ve şeref olsun.
Başlangıçta olduğu gibi, şimdi, daima ve sonsuza kadar. Amin.
Nasıralı İsa Mesih'in kutsal adı ile, Kurtarıcı Mesih’in çektiği acıların ve Kutsal Kanının kudreti ile,
ölümünün, dirilişinin ve göklere yükselişinin gücünde, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla, İsa
Mesih'in kudretli sözünün bana verdiği yetkinin gücü ile, şeytanı ve işlerini reddediyorum.
[… terk etmenizi ve asla geri dönmemenizi emrediyorum.]
Her kötülük ruhunu ve kötülük güçlerini ve cinlerini, Rab Mesih İsa ayaklarının altına alsın, ezsin
ve hepinizi zindana atsın.
Ben Tanrı çocuğuyum,
Ben Mesih İsa'nın Bedeniyim,
Ben Kutsal Ruh'un tapınağıyım,
Ben dirilmeye çağrılanlardanım.
Bedenimle Tanrı'yı yücelteyim diye,
İsa Mesih'in Kutsal Kanı sayesinde kurtuldum.
İblisin ve onun değersiz hizmetçilerinin,
benim ve ailem üzerinde hiç bir gücü ve hakkı yok,
Ben ve ev halkım Rab İsa'ya hizmet edeceğiz;
Ben ve ev halkım Kutsal Üçlübir Tanrı’ya tapınacağız…
Benim, ailemin ve akrabalarımın tüm günahları için, Yüce Rabbim, senden af diliyorum… Bütün
günahlarımızı Mesih İsa'nın çarmıhına veriyorum. Bütün günahlarımın affını diliyorum… beni
inciten kişileri Yüce İsa'nın affetmesini diliyorum. Mesih İsa'nın değerli Kanı bizleri tüm
günahlarımızdan arındırsın. Beni af etmeyenlerden ve bütün düşmanlardan korusun.
Öfke, acı, nefret, kin, intikam ve katillik ruhlarını
Ve onların her fısıltısını reddediyorum;
… terk edin, gidin ve asla geri dönmeyin.
Kendini beğenmişlik ve gururu,
Rab'bin krallığına baş kaldıran ve reddeden her kötü ruhu,
inançsızlık ve söz dinlemeyen ruhların her fısıltısını reddediyorum;
… terk edin, gidin ve asla geri dönmeyin.
Korku ve endişe getiren düşünceleri,
intihar düşüncelerini ve umutsuzluk veren fısıltıları reddediyorum;
… terk edin, gidin ve asla geri dönmeyin.
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Çekingenlik, dehşet, aşağılık kompleksi ve sinirlilik veren kötü ruhları
ve onların fısıltılarını reddediyorum;
… terk edin, gidin ve asla geri dönmeyin.
Şehvete, sapkınlığa sürükleyen ruhları
ve onların fısıltılarını reddediyorum;
… terk edin, gidin ve asla geri dönmeyin.
Düşüncelerle gelen kötü ruhları,
kelimelere ve hareketlere etki etmek isteyen kötü ruhları
ve onların fısıltılarını reddediyorum;
… terk edin, gidin ve asla geri dönmeyin.
Cinsel sapıklığa ve çılgın zevklere sürükleyen
dünyaya, bedene, maddelere bağımlılık yapmaya çalışan kötü ruhları
ve onların fısıltılarını reddediyorum
… terk edin, gidin ve asla geri dönmeyin.
Şöhret, ün, iktidar ve zenginlik,
başarı, güç ve cimrilik bağımlılığı yapmak isteyen kötü ruhları
ve onların fısıltılarını reddediyorum;
… terk edin, gidin ve asla geri dönmeyin.
Tembelliğe, oburluğa, aç gözlülüğe bağımlılık yapmak isteyen kötü ruhları
ve onların fısıltılarını reddediyorum;
… terk edin, gidin ve asla geri dönmeyin.
Gurur, kibir ve kendini beğenmişlik getiren ruhları,
kıskançlık, kendini yüceltmek ve bölücülük yaratmak isteyen kötü ruhları,
ve onların fısıltılarını reddediyorum;
… terk edin, gidin ve asla geri dönmeyin.
Fal, büyü ve batıl inançla
ve bütün şeytani işler aracılığıyla
yaşadığım yerleri sahiplenmek isteyen bütün isteyen kötü ruhları
ve onların fısıltılarını reddediyorum;
… terk edin, gidin ve asla geri dönmeyin.
Başkalarını yargılayan, kınayan, küçük düşüren,
aşağılayan, saygısızca konuşan, kavga çıkaran,
ve eziyet etmeye zorlayan kötü ruhları
ve onların fısıltılarını reddediyorum;
… terk edin, gidin ve asla geri dönmeyin.
Aldatıcılığın, hilenin, iki yüzlülüğün ve yalancılığın ruhlarını
ve onların fısıltılarını reddediyorum;
… terk edin, gidin ve asla geri dönmeyin.
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rüşvetçi, adaletsiz ve hırsızlığa zorlayan ruhları,
yüze gülen ve iftiracı ruhları ve onların fısıltılarını reddediyorum;
… terk edin, gidin ve asla geri dönmeyin.
İnançsızlığın, Tanrı tanımazlığın ruhlarını
ve onların fısıltılarını reddediyorum;
… terk edin, gidin ve asla geri dönmeyin.
Yaratan ve kurtaran Tanrımız,
barış, cesaret ve sevecenlik için dua ediyorum;
bana yardımseverlik, sadakat ve uysallık bağışla...
Kurtarıcı Rab Mesih İsa, beni Kutsal Kanın ile yıka.
Aklımı ve yüreğimi,
Düşüncelerimi ve vicdanımı,
Hafızamı ve duygularımı Kutsal Kanın ile yıka.
Kurtarıcı Rab Mesih İsa,
Canımı ve bedenimi
Kutsal Kanın ile yıka.
Kurtarıcı Rab Mesih İsa,
Göklerdeki Baba'dan gelen
Doğruluk ve Kutsallık Ruhu olan Kutsal Ruh'ta
Beni yenile, beni bereketle.
Kutsal Ruh Tanrı,
bilgelik ve idrak,
Öğüt ve anlayış,
İman ve öngörü erdemlerini bana artan bir şekilde bağışla,
Mesih adıyla dua ediyorum.
Kutsal Üçlübir Tanrımız,
ruhsal meyve için dua ediyorum: bana artan bir şekilde sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik,
bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim bağışla…
Baba'ya, Oğula, ve Kutsal Ruh'a Şan ve Şeref olsun, başlangıçta olduğu gibi şimdi, daima ve
sonsuza kadar. Amin.
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Zor Zamanlara Hazırlık ― Koruma Duası

Tek Olan,
kendisini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla açıklayan
TANRI’nın adıyla. amin.
Göklerdeki Babamız,
yaşadığım her yerde beni koru, Kurtarıcı Rab İsa Mesih’e itaat etmek istemeyen her
ruha karşı beni savun;
Göksel orduların RAB’bi Tanrımız,
gökte ve yerde, görünür ve görünmez bütün düşmanlara karşı benim için Sen savaş,
Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez; Sen Kutsalsın…
Kutsal Üçlübir Tanrımız,
tek RAB Sensin, uykuda ve uyanıkken bulunduğum her yerde beni koru, beni savun…
Yüce olan Tanrımız, benim yerime Sen savaş, Kurtarıcı Rab İsa Mesih’e iman
ederim, canlarımızı ve bedenlerimizin kurtuluşu Mesih’in çarmıh zaferiyledir…
Her şeye Kadir Babamız,
Mesih adıyla Sana dua eder, Sana sığınırım, Kutsal Ruh’un ile yaşadığım her yerde bana
kalkan ol, her düşmanın baskısından, saldırısından beni koru, sığınağım sensin, kutsal
koruman üzerimde olsun… Amin.
İman açıklaması:
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 (paydaşlığına),
günahların affına,
ölülerin dirilişine
ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin.

- 22 -

Tövbe ve İtiraf Adımı:
Göklerdeki Babamız,
Kutsal Oğlun Mesih Rabbimiz, yüceliğini bırakıp bizden biri gibi oldu;
her ayartı ve kötülüğü yenmek için aramıza geldi,
dünyaya ve şeytana çarmıhta galip geldi,
ölümü ve mezarı yendi;
her acı, her ayartı, her baskı altında olanlara
Müjde’yi vaaz etti, karanlık ve kötülüğü bağladı;
bilgisizlik ve yalanın gücünü kırdı
korkunun gücünü yendi
yetkin sevgiyi bizlere bağışladı;
biz günahkarlar ve kurtuluşumuz için
ölümün, günahın ve lanetin gücünü kırdı,
en yüce göklere yükselip Tesellici, Yardımcı, Kutsal Ruh’u gönderdi;
Yaratan ve Kurtaran Rabbimiz,
Mesih’te Senin çocukların olma ayrıcalığı için Sana şükürler olsun…
Mesih aracılığında “Abba, Baba” diye seslenebilmemiz için
yüreklerimizi Kutsal Ruh’ta yeniledin…
Ruh’un işleyişi, koruması, hayatımızdaki kurtarışın için Rabbimiz Mesih’te Sana övgüler
olsun, Sen Kutsalsın…
─ ─ ─ konusundaki
zayıflığımı / günahımı / yalanımı / isyankarlığımı…
Sana itiraf ediyorum;
ölümü yenen Nasıralı Mesih adıyla
içine düştüğüm
─ ─ ─ kötülüğü / aldatıyı / itaatsizliği …
Sana kaldırıyorum:
51:1Ey Tanrı, lütfet bana,
Sevgin uğruna;
Sil isyanlarımı,
Sınırsız merhametin uğruna.
2 Tümüyle yıka beni suçumdan,
Arıt beni günahımdan.
3 Çünkü biliyorum isyanlarımı,
Günahım sürekli karşımda.
4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,
Senin gözünde kötü olanı yaptım.
Öyle ki, konuşurken haklı,
Yargılarken adil olasın.
───
mükemmel olamayan tövbemi kabul et,
günahımın kirini yıka
hatalarımın yarasını iyileştir…
51:5 suç içinde doğdum ben,
Günah içinde annem bana hamile kaldı.
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6 Madem sen gönülde sadakat istiyorsun,
Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.
7 Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,
Yıka beni, kardan beyaz olayım.
8 Neşe, sevinç sesini duyur bana,
Bayram etsin ezdiğin kemikler.
9 Bakma günahlarıma,
Sil bütün suçlarımı.
içine düştüğüm
─ ─ ─ günahın / ayartının / …
lekesini benden temizle,
aklıma ve yüreğime Senin pak olan sözlerini koy,
bedenimi ve canımı Sana diri bir kurban olan sunabileyim diye
beni kabul et…
51:10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,
Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
11 Beni huzurundan atma,
Kutsal Ruhun'u benden alma.
12 Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini,
Bana destek ol, istekli bir ruh ver.
13 Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,
Günahkârlar geri dönsün sana…
geçmişin ayıp ve utançlarından,
günahın ıstırabından,
kendime ve başkalarına verdiğim zarardan
beni kurtar, beni koru, beni güçlendir
Kutsal Ruh’un gücüyle bana şifa ver:
Bağışla göremediğim kusurlarımı,
Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,
İzin verme bana egemen olmalarına!
Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;
Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.
Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,
Sevgine göre anımsa beni,
Çünkü sen iyisin, ya RAB.
───
Kutsal Müjde’ne bağlı kalayım,
doğruluk ve kutsallıkta
Sana tapınma, hizmet ve tanıklık sunayım diye
beni iyileştir, kötü tanıklığımı bağışla,
kötü işlerimi bağışla,
Mesih hizmetinde onurlu kaplar olabilmem üzere
beni yeniden bina et…
───
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51:15 Ya Rab, aç dudaklarımı,
Ağzım senin övgülerini duyursun.
16 Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın,
Yoksa sunardım sana,
Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.
17 Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur,
Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.
… Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.
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Günlük Dualar ─sabah
ŞABAT / Mezmur 150
İşaya 58:13 Şabat 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
14 O zaman zevkini RAB’de bulursun;
Ve seni dünyanın yüksek yerleri üzerine bindiririm;
Ve atan Yakup’un mirasını sana yediririm” RAB’bin ağzı söyledi.
Pazartesi / Mezmur 145
Salı / Mezmur 146
Çarşamba / Mezmur 147:1-11
Perşembe / Mezmur 147:12-20
Cuma / Mezmur 148
Cumartesi / Mezmur 149
Günlük Dualar─akşam
ŞABAT / Mezmur 5
Pazartesi / Mezmur 7(1-2, 6 -17)
Salı / Mezmur 9
Çarşamba / Mezmur 10(1-2, 6-18)
Perşembe / Mezmur 17(6-13)
Cuma / Mezmur 18(1-5, 14, 16-17, 28-30, 32, 47-49)
Cumartesi / Mezmur 28(1-7)
İşaya 56:6 "RAB'be hizmet etmek, O'nun adını sevmek, Kulu olmak için O'na bağlanan
yabancıları, Şabat Günü'nü tutan, bayağılaştırmayan, Antlaşmama sımsıkı bağlı kalan
herkesi, 7 Kutsal dağıma getirip Dua evimde sevindireceğim. Yakmalık sunularıyla
kurbanları Sunağımda kabul edilecek, Çünkü evime 'Bütün ulusların dua evi denecek."
Sonraki haftalarda Yıllık Okuma ve Dua Takvimi okumalarını kullanarak Günlük Dualara devam
ediniz.
Rab’bin Duası (Matta 6)
Göklerdeki Babamız,
Ey Göklerdeki Babamız
Adın kutsal kılınsın
Egemenliğin gelsin
Gökte olduğu gibi yeryüzünde de
Senin isteğin olsun
Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.
Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi
Sende bizim suçlarımızı bağışla
Ayartılmamıza izin verme
Kötü olandan bizi kurtar
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Çünkü egemenlik, güç ve yücelik
Sonsuzlara dek Senindir. Amin.

- 27 -

Koruma Duası:
Göklerdeki Babamız,
Kurtarıcı Rab İsa Mesih adıyla Sana dua ederiz,
Sen iyisin, merhametlisin, adını çağıranlara lütufkarsın,
Kutsal Ruh’un gücü ile günlerim boyunca beni koru…
koruyan, kutsayan, kurtuluş ve zafer bağışlayan gücün için Sana övgüler olsun;
Mesih’in çarmıhının gölgesindeki güvenli yerde beni sakla, beni koru,
Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua ederim…
Sen kutsal, Kutsal, Kutsalsın. Amin.
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Günlük Dualar ─sabah
BABA, OĞUL, KUTSAL RUH Adıyla. Amin.
150:1 RAB'be övgüler sunun!
Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!
2 Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!
Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!
Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!
3 Boru çalarak O'na övgüler sunun!
Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!
4 Tef ve dansla O'na övgüler sunun!
Saz ve kavalla O'na övgüler sunun!
5 Zillerle O'na övgüler sunun!
Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!
6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun!
RAB'be övgüler sunun!

Günün Okuması —sabah— ŞABAT

Korunma ve Tövbe Dualarınız…
36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!
Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.
8 Evindeki bolluğa doyarlar,
Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.
9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,
Senin ışığınla aydınlanırız.
10 Sürekli göster Seni tanıyanlara sevgini,
Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.
Dua: Gücü her şeye yeten Tanrımız, görkemle dirilmiş Rabbimizin her günü yenileyen dirilişi
için Sana şükürler olsun… Yorgun dünyamızı yenile, çocuklarının acılarını iyileştir, yaşayan
Rabbimiz Mesih’teki esenliğinle bizlere merhamet eyle… Dünya uluslarını yönetenleri
bereketle... Mesih’in her ülkedeki kilisesi için Sana dua ederiz… Sen kutsal, kutsal, kutsalsın…
Amin.
Zekeriya’nın Şükran İlahisi (Benedictus)
(kişisel dilekler…)
Rabbimiz ve Tanrımız, bize merhamet eyle, dua ve hizmetlerimizi kabul et, bize acı ve
ellerimizin işlerini bereketle…
Rabbin Duası
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BABA, OĞUL, KUTSAL RUH Adıyla. Amin.
Gündüz Duaları
Şabat – Cumartesi
5:7 Bense bol sevgin sayesinde Kutsal tapınağına gireceğim; Oraya doğru saygıyla
eğileceğim.
11 Sevinsin sana sığınan herkes, Sevinç çığlıkları atsın sürekli, Kanat ger üzerlerine;
Sevinçle coşsun adını sevenler sende.
12 Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB, Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.
Sonsuzluğun Tanrısı RAB, Kutsal Ruh’ta yüreklerimizi yenile; Senin iradeni sevmek için
bizleri yönlendir, kutsal iradene göre işlemek için bizleri yönet… Rabbimiz İsa Mesih adıyla.
Amin.
Sabah Duası Okumalarından alıntı yapılabilir.
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BABA, OĞUL, KUTSAL RUH Adıyla. Amin.
145:1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,
Adını sonsuza dek öveceğim.
2 Seni her gün övecek,
Adını sonsuza dek yücelteceğim.
3 RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır,
Akıl ermez büyüklüğüne.
4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,
Güçlü işlerin duyurulacak.
5 Düşüneceğim harika işlerini,
İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.
6 Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler,
Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım.
7 Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacak,
Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu.
8 RAB lütufkar ve sevecendir,
Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.
9 RAB herkese iyi davranır,
Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.
10 Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB,
Sadık kulların sana övgüler sunar.
11 Krallığının yüceliğini anlatır,
Kudretini konuşur;
12 Herkes senin gücünü,
Krallığının yüce görkemini bilsin diye.
13 Senin krallığın sonsuz bir krallıktır,
Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.
RAB verdiği bütün sözleri tutar,
Her davranışı sevgi doludur.
14 RAB her düşene destek olur,
İki büklüm olanları doğrultur.
15 Herkesin umudu sende,
Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.
16 Elini açar,
Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.
17 RAB bütün davranışlarında adil,
Yaptığı bütün işlerde sevecendir.
18 RAB kendisini çağıran,
İçtenlikle çağıran herkese yakındır.
19 Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların,
Feryatlarını işitir, onları kurtarır.
20 RAB korur kendisini seven herkesi,
Yok eder kötülerin hepsini.
21 RAB'be övgüler sunsun ağzım!
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Günün Okuması —sabah— PAZARTESİ

Bütün canlılar O'nun kutsal adına,
Sonsuza dek övgüler dizsin.
Korunma ve Tövbe Dualarınız…
36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!
Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.
8 Evindeki bolluğa doyarlar,
Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.
9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,
Senin ışığınla aydınlanırız.
10 Sürekli göster Seni tanıyanlara sevgini,
Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.
Dua: Yaratan ve Kurtaran Tanrımız, elinle şekil verip devam ettirdiğin bu harika yaratılış için
Sana şükürler olsun… Kurtarıcı Tanrımız, sonsuz olan sevgini bu karanlık dünyaya gönder,
kendimizi Mesih’in çarmıh yolunda yürümeye adıyoruz; bizlere merhamet eyle… Fakirleri,
göçmenleri, hastaları bereketle... Avrupa kiliseleri için Sana dua ediyoruz... Sen kutsal, kutsal,
kutsalsın… Amin.
Zekeriya’nın Şükran İlahisi (Benedictus)
(kişisel dilekler…)
Rabbimiz ve Tanrımız, bize merhamet eyle, dua ve hizmetlerimizi kabul et, bize acı ve
ellerimizin işlerini bereketle…
Rabbin Duası
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BABA, OĞUL, KUTSAL RUH Adıyla. Amin.
Günün Okuması —sabah— SALI
146:1 RAB'be övgüler sunun!
Ey gönlüm, RAB'be övgüler sun.
2 Yaşadıkça RAB'be övgüler sunacak,
Var oldukça Tanrım'a ilahiler dizeceğim.
3 Önderlere,
Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.
4 O son soluğunu verince toprağa döner,
O gün tasarıları da biter.
5 Ne mutlu yardımcısı Yakup'un Tanrısı olan insana,
Umudu Tanrısı RAB'de olana!
6 Yeri göğü,
Denizi ve içindeki her şeyi yaratan,
Sonsuza dek sadık kalan,
7 Ezilenlerin hakkını alan,
Açlara yiyecek sağlayan O'dur.
RAB tutsakları özgür kılar,
8 Körlerin gözünü açar,
İki büklüm olanları doğrultur,
Doğruları sever.
9 RAB garipleri korur,
Öksüze, dul kadına yardım eder,
Kötülerin yolunuysa saptırır.
10 RAB Tanrın sonsuza dek, ey Siyon,
Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek.
RAB'be övgüler sunun!
Korunma ve Tövbe Dualarınız…
36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!
Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.
8 Evindeki bolluğa doyarlar,
Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.
9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,
Senin ışığınla aydınlanırız.
10 Sürekli göster Seni tanıyanlara sevgini,
Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.
Dua: Sonsuz olan Tanrımız, yaşam armağanın için Sana şükürler olsun… Mesih’in bizlere
hizmet ettiği gibi, kendimizi başkalarına hizmet etmeye adıyoruz, lütfunun desteğiyle bize
merhamet eyle… Dışlanmış ve toplum dışına itilmiş kimseleri, evsizleri, açları bereketle... Afrika
kiliseleri için Sana dua ediyoruz... Sen kutsal, kutsal, kutsalsın… Amin.
Zekeriya’nın Şükran İlahisi (Benedictus)
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(kişisel dilekler…)
Rabbimiz ve Tanrımız, bize merhamet eyle, dua ve hizmetlerimizi kabul et, bize acı ve
ellerimizin işlerini bereketle…
Rabbin Duası
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BABA, OĞUL, KUTSAL RUH Adıyla. Amin.
Günün Okuması —sabah— ÇARŞAMBA
147:1 RAB'be övgüler sunun!
Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!
O'na övgü yaraşır.
2 RAB yeniden kuruyor Yeruşalim'i,
Bir araya topluyor İsrail'in sürgünlerini.
3 O kırık kalplileri iyileştirir,
Yaralarını sarar.
4 Yıldızların sayısını belirler,
Her birini adıyla çağırır.
5 Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür,
Sınırsızdır anlayışı.
6 RAB mazlumlara yardım eder,
Kötüleri yere çalar.
7 RAB'be şükran ezgileri okuyun,
Tanrımız'ı lirle, ilahilerle övün.
8 O'dur gökleri bulutlarla kaplayan,
Yeryüzüne yağmur sağlayan,
Dağlarda ot bitiren.
9 O yiyecek sağlar hayvanlara,
Bağrışan kuzgun yavrularına.
10 Ne atın gücünden zevk alır,
Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır.
11 RAB kendisinden korkanlardan,
Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.
Korunma ve Tövbe Dualarınız…
36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!
Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.
8 Evindeki bolluğa doyarlar,
Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.
9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,
Senin ışığınla aydınlanırız.
10 Sürekli göster Seni tanıyanlara sevgini,
Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.
Dua: Sevgi dolu Tanrımız, Mesih’in dirilişiyle ölümün gücünü kırdın, kutsal bereketlerinle
bizleri bu güne getirdin, Sana şükürler olsun… Kutsal bir yaşam için kilisemizdeki cemaate ve
bize merhamet eyle… Savaşın, terörün, afet ve şiddetin kurbanlarını bereketle... Pasifik
bölgesindeki kiliseler için Sana dua ediyoruz... Sen kutsal, kutsal, kutsalsın… Amin.
Zekeriya’nın Şükran İlahisi (Benedictus)
(kişisel dilekler…)
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Rabbimiz ve Tanrımız, bize merhamet eyle, dua ve hizmetlerimizi kabul et, bize acı ve
ellerimizin işlerini bereketle…
Rabbin Duası
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BABA, OĞUL, KUTSAL RUH Adıyla. Amin.
Günün Okuması —sabah— PERŞEMBE
147:12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!
Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!
13 Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar,
İçindeki halkı kutsar.
14 Sınırlarını esenlik içinde tutar,
Seni en iyi buğdayla doyurur.
15 Yeryüzüne buyruğunu gönderir,
Sözü çarçabuk yayılır.
16 Yapağı gibi kar yağdırır,
Kırağıyı kül gibi saçar.
17 Aşağıya iri iri dolu savurur,
Kim dayanabilir soğuğuna?
18 Buyruk verir, eritir buzları,
Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar.
19 Sözünü Yakup'a,
Kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirir.
20 Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu,
Onlar O'nun ilkelerini bilmezler.
RAB'be övgüler sunun!
Korunma ve Tövbe Dualarınız…
36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!
Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.
8 Evindeki bolluğa doyarlar,
Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.
9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,
Senin ışığınla aydınlanırız.
10 Sürekli göster Seni tanıyanlara sevgini,
Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.
Dua: Güçlü olan Tanrımız, Mesih’in çarmıhında açıkladığın adaletin ve merhametin için Sana
şükürler olsun… Sıkıntı ve baskı zamanlarında halkına yardıma gel; zayıflıklarımızda bize
merhamet eyle… Düşmanların yolunu döndür, kötülerin gazabını yatıştır ve insanlık ailesini
bereketle... Latin Amerika’daki kiliseler için Sana dua ediyoruz... Sen kutsal, kutsal, kutsalsın…
Amin.
Zekeriya’nın Şükran İlahisi (Benedictus)
(kişisel dilekler…)
Rabbimiz ve Tanrımız, bize merhamet eyle, dua ve hizmetlerimizi kabul et, bize acı ve
ellerimizin işlerini bereketle…
Rabbin Duası
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BABA, OĞUL, KUTSAL RUH Adıyla. Amin.
Günün Okuması —sabah— CUMA
148:1 RAB'be övgüler sunun!
Göklerden RAB'be övgüler sunun,
Yücelerde O'na övgüler sunun!
2 Ey bütün melekleri, O'na övgüler sunun,
Övgüler sunun O'na, ey bütün göksel orduları!
3 Ey güneş, ay, O'na övgüler sunun,
Övgüler sunun O'na, ey ışıldayan bütün yıldızlar!
4 Ey göklerin en yüce katı
Ve göklerin üstündeki sular,
O'na övgüler sunun!
5 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,
Çünkü O buyruk verince, var oldular;
6 Bozulmayacak bir kural koyarak,
Onları sonsuza dek yerlerine oturttu.
7 Yeryüzünden RAB'be övgüler sunun,
Ey deniz canavarları, bütün enginler,
8 Şimşek, dolu, kar, bulutlar,
O'nun buyruğuna uyan fırtınalar,
9 Dağlar, bütün tepeler,
Meyve ağaçları, sedir ağaçları,
10 Yabanıl ve evcil hayvanlar,
Sürüngenler, uçan kuşlar,
11 Yeryüzünün kralları, bütün halklar,
Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri,
12 Delikanlılar, genç kızlar,
Yaşlılar, çocuklar!
13 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,
Çünkü yalnız O'nun adı yücedir.
O'nun yüceliği yerin göğün üstündedir.
14 RAB kendi halkını güçlü kıldı,
Bütün sadık kullarına,
Kendisine yakın olan halka,
İsrailoğulları'na ün kazandırdı.
RAB'be övgüler sunun!
Korunma ve Tövbe Dualarınız…
36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!
Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.
8 Evindeki bolluğa doyarlar,
Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.
9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,
Senin ışığınla aydınlanırız.
10 Sürekli göster Seni tanıyanlara sevgini,
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Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.
Dua: Merhametli Tanrımız, Mesih’teki umut ve vaadinle bizi getirdiğin bu yeni gün için Sana
şükürler olsun… Kutsal olan Tanrımız, duada bizleri güçlendir ki, dünyanın ihtiyaçlarını Senin
bereketlerine ve şifana kaldırabilelim; Mesih’in kurtarışını uluslarla paylaşabilmemiz için bize
merhamet eyle… İnsani yardım kuruluşlarını bereketle... Asya ve Ortadoğudaki kiliseler için
Sana dua ediyoruz... Sen kutsal, kutsal, kutsalsın… Amin.
Zekeriya’nın Şükran İlahisi (Benedictus)
(kişisel dilekler…)
Rabbimiz ve Tanrımız, bize merhamet eyle, dua ve hizmetlerimizi kabul et, bize acı ve
ellerimizin işlerini bereketle…
Rabbin Duası
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BABA, OĞUL, KUTSAL RUH Adıyla. Amin.
Günün Okuması —sabah— CUMARTESİ
149:1 RAB'be övgüler sunun!
RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,
Sadık kullarının toplantısında
O'na övgüler yükseltin!
İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun,
Siyon halkı Kralları'yla coşsun!
Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına,
Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler!
4 Çünkü RAB halkından hoşlanır,
Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,
Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
6 Ağızlarında Tanrı'ya yüce övgüler,
Ellerinde iki ağızlı kılıçla
7 Uluslardan öç alsınlar,
Halkları cezalandırsınlar,
8 Krallarını zincire,
Soylularını prangaya vursunlar!
9 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!
Bütün sadık kulları için onurdur bu.
RAB'be övgüler sunun!
Korunma ve Tövbe Dualarınız…
36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!
Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.
8 Evindeki bolluğa doyarlar,
Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.
9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,
Senin ışığınla aydınlanırız.
10 Sürekli göster Seni tanıyanlara sevgini,
Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.
Dua: Yüce olan Babamız, övgü ve yücelik senindir, Mesih’teki yeniden doğuş armağanı için
Sana şükürler olsun… Mesih’teki lütuf ve sevgiyi başkalarıyla paylaşabilmek için bize merhamet
eyle… Her kötü bağımlıkla mücadele edenleri bereketle... Kuzey Amerika’daki kiliseler için
Sana dua ediyoruz... Sen kutsal, Kutsal, Kutsalsın… Amin.
Zekeriya’nın Şükran İlahisi (Benedictus)
(kişisel dilekler…)
Rabbimiz ve Tanrımız, bize merhamet eyle, dua ve hizmetlerimizi kabul et, bize acı ve
ellerimizin işlerini bereketle…
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Rabbin Duası
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Günlük Dualar ─akşam
BABA, OĞUL, KUTSAL RUH Adıyla. Amin.
Günün Okuması —akşam— ŞABAT / Mezmur 5
1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,
İniltilerimi işit.
2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!
Duam sanadır.
3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.
4 Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,
Kötülük senin yanında barınmaz.
5 Böbürlenenler önünde duramaz,
Bütün suç işleyenlerden nefret duyar,
6 Yalan söyleyenleri yok edersin;
Ya RAB, sen eli kanlılardan,
Aldatıcılardan tiksinirsin.
7 Bense bol sevgin sayesinde
Kutsal tapınağına gireceğim;
Oraya doğru saygıyla eğileceğim.
8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,
Düşmanlarıma karşı!
Yolunu önümde düzle.
9 Çünkü onların sözüne güvenilmez,
Yürekleri yıkım dolu.
Yaltaklanır dururlar,
Boğazları açık birer mezar.
10 Ey Tanrı, onları suçlu çıkar!
Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın.
Kov onları sayısız isyanları yüzünden.
Çünkü sana karşı ayaklandılar.
11 Sevinsin sana sığınan herkes,
Sevinç çığlıkları atsın sürekli,
Kanat ger üzerlerine;
Sevinçle coşsun adını sevenler sende.
12 Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB,
Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.
Korunma ve Tövbe Dualarınız…
141:1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!
Sana yakarınca sesime kulak ver!
2 Duam önünde yükselen buhur gibi,
El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!
3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,
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Dudaklarımın kapısını koru!
4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,
Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;
Onların nefis yemeklerini tatmayayım.
5 Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,
Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,
Başım reddetmez onu.
Çünkü duam hep kötülere karşıdır.
Dua: Kutsal olan Tanrımız, Mesih’te bizleri getirdiğin yeni yaşam için Seni överiz; halkını artan
ölçüde bereketlersin, Sana şükrederiz… Kilisendeki tapınma ve hizmet ayrıcalığımızı
bereketle… her karanlık umutsuzluğu yenelim diye bize merhamet eyle… Kilisedeki Kutsal
Ruh’un gücü ve işleyişi için, iman ve aydınlanış için Sana dua ederiz... Sen kutsalsın… Amin.
Şimon’un Şükran İlahisi veya Meryem’in Şükran İlahisi
(kişisel dilekler…)
Rabbimiz ve Tanrımız, bize merhamet eyle, dua ve hizmetlerimizi kabul et, bize acı ve
ellerimizin işlerini bereketle…
Rabbin Duası
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Yatsı Duaları
Şabat – Cumartesi
II.Samuel 22:4 Övgüye değer RAB'be seslenir, Kurtulurum düşmanlarımdan.
29 Ya RAB, ışığım sensin! Karanlığımı aydınlatırsın.
30 Desteğinle akıncılara saldırır, Seninle surları aşarım,
33 Sığınağım Tanrı'dır, Yolumu doğru kılan O'dur.
Şan ve şeref sanadır, ey Yaratıcımız, kullarına merhametlisin. Övgü ve yücelik sanadır, ey
Kralımız, ben günahkar kuluna bağışlayıcısın…
Akşam Duası Okumalarından alıntı yapılabilir.
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BABA, OĞUL, KUTSAL RUH Adıyla. Amin.
Günün Okuması —akşam— Mezmur 7 / Pazartesi
1 Sana sığınıyorum, ya RAB Tanrım!
Peşime düşenlerden kurtar beni,
Özgür kıl.
2 Yoksa aslan gibi parçalayacaklar beni,
Kurtaracak biri yok diye,
Lime lime edecekler etimi.
6 Öfkeyle kalk, ya RAB!
Düşmanlarımın gazabına karşı çık!
Benim için uyan!
Buyur, adalet olsun.
7 Uluslar topluluğu çevreni sarsın,
Onları yüce katından yönet.
8 RAB halkları yargılar;
Beni de yargıla, ya RAB,
Doğruluğuma, dürüstlüğüme göre.
9 Ey adil Tanrım!
Kötülerin kötülüğü son bulsun,
Doğrular güvene kavuşsun,
Sen ki akılları, gönülleri sınarsın.
10 Tanrı kalkan gibi yanıbaşımda,
Temiz yüreklileri O kurtarır.
11 Tanrı adil bir yargıçtır,
Öyle bir Tanrı ki, her gün öfke saçar.
12 Kötüler yola gelmezse,
Tanrı kılıcını biler,
Yayını gerip hedefine kurar.
13 Hazır bekler ölümcül silahları,
Alevli okları.
14 İşte kötü insan fesat sancıları çekiyor,
Kötülüğe gebe kalmış,
Yalan doğuruyor.
15 Bir kuyu açıp kazıyor,
Kazdığı kuyuya kendisi düşüyor.
16 Kötülüğü kendi başına gelecek,
Zorbalığı kendi tepesine inecek.
17 Şükredeyim doğruluğu için RAB'be,
Yüce RAB'bin adını ilahilerle öveyim.
Korunma ve Tövbe Dualarınız…
141:1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!
Sana yakarınca sesime kulak ver!
2 Duam önünde yükselen buhur gibi,
El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!
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3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,
Dudaklarımın kapısını koru!
4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,
Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;
Onların nefis yemeklerini tatmayayım.
5 Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,
Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,
Başım reddetmez onu.
Çünkü duam hep kötülere karşıdır.
Dua: Kutsal olan Tanrımız, bizleri Mesih’te evlatların yaptın, Seni överiz; lütuf dolu iyiliklerin
için Sana şükürler olsun… Halkını Mesih’teki sevgide güçlensin diye bereketle… Mesih’in
hizmetinde sarsılmadan devam etmek için bize merhamet eyle… Roma Katolik kilisesi için Sana
dua ederiz... Sen kutsalsın… Amin.
Şimon’un Şükran İlahisi veya Meryem’in Şükran İlahisi
(kişisel dilekler…)
Rabbin Duası

- 46 -

BABA, OĞUL, KUTSAL RUH Adıyla. Amin.
Günün Okuması —akşam— Mezmur 9 / Salı
1 Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,
Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım.
2 Sende sevinç bulacak, coşacağım,
Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!
3 Düşmanlarım geri çekilirken,
Sendeleyip ölüyorlar senin önünde.
4 Çünkü hakkımı, davamı sen savundun,
Adil yargıç olarak tahta oturdun.
5 Ulusları azarladın, kötüleri yok ettin,
Sonsuza dek adlarını sildin.
6 Yok olup gitti düşmanlar sonsuza dek,
Kökünden söktün kentlerini,
Anıları bile silinip gitti.
7 Oysa RAB sonsuza dek egemenlik sürer,
Yargı için kurmuştur tahtını;
8 O yönetir doğrulukla dünyayı,
O yargılar adaletle halkları.
9 RAB ezilenler için bir sığınak,
Sıkıntılı günlerde bir kaledir.
10 Seni tanıyanlar sana güvenir,
Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.
11 Siyon'da oturan RAB'bi ilahilerle övün!
Yaptıklarını halklar arasında duyurun!
12 Çünkü dökülen kanın hesabını soran anımsar,
Ezilenlerin feryadını unutmaz.
13 Acı bana, ya RAB!
Ey beni ölümün eşiğinden kurtaran,
Benden nefret edenler yüzünden çektiğim derde bak!
14 Öyle ki, övgüye değer işlerini anlatayım,
Yeruşalim kapılarında
Sağladığın kurtuluşla sevineyim.
15 Uluslar kendi kazdıkları kuyuya düştü,
Ayakları gizledikleri ağa takıldı.
16 Adil yargılarıyla RAB kendini gösterdi,
Kötüler kendi kurdukları tuzağa düştü.
17 Kötüler ölüler diyarına gidecek,
Tanrı'yı unutan bütün uluslar...
18Ama yoksul hiç unutulmayacak,
Mazlumun umudu sonsuza dek kırılmayacak.
19 Kalk, ya RAB! İnsan galip çıkmasın,
Huzurunda yargılansın uluslar!
20 Onlara dehşet saç, ya RAB!
Sadece insan olduklarını bilsin uluslar.
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Korunma ve Tövbe Dualarınız…
141:1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!
Sana yakarınca sesime kulak ver!
2 Duam önünde yükselen buhur gibi,
El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!
3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,
Dudaklarımın kapısını koru!
4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,
Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;
Onların nefis yemeklerini tatmayayım.
5 Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,
Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,
Başım reddetmez onu.
Çünkü duam hep kötülere karşıdır.
Dua: Kutsal olan Tanrımız, günlerimiz boyunca bizimle olduğun için Seni överiz; Mesih’teki
karşılıksız sevgin için Sana şükürler olsun… Mesih’in Müjdesini uluslarla paylaşabilmemiz için
bizleri bereketle… Senin sadık öğrencilerin olabilmemiz için bize merhamet eyle… Ortodoks ve
Koptik kiliseler için Sana dua ederiz... Sen kutsalsın… Amin.
Şimon’un Şükran İlahisi veya Meryem’in Şükran İlahisi
(kişisel dilekler…)
Rabbin Duası
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BABA, OĞUL, KUTSAL RUH Adıyla. Amin.
Günün Okuması —akşam— Mezmur 10 / Çarşamba
1 Ya RAB, neden uzak duruyorsun,
Sıkıntı günlerinde kendini gizliyorsun?
2 Kötüler gururla mazlumları avlıyor,
Mazlumlar kötülerin kurduğu tuzağa düşüyor.
3 Kötü insan içindeki isteklerle övünür,
Açgözlü insan RAB'be lanet okur, O'nu hor görür.
6 İçinden, "Ben sarsılmam" der,
"Hiçbir zaman sıkıntıya düşmem."
7 Ağzı lanet, hile ve zulüm dolu,
Dilinin altında kötülük ve fesat saklı.
8 Köylerin çevresinde pusu kurar,
Masumu gizli yerlerde öldürür,
Çaresizi sinsice gözler.
9 Gizli yerlerde pusuya yatar
Çalılıktaki aslan gibi,
Kapmak için mazlumu bekler
Ve ağına düşürüp yakalar.
10 Kurbanları çaresiz çöker,
Saldıranın üstün gücü altında ezilir.
11 Kötü insan içinden, "Tanrı unuttu" der,
"Örttü yüzünü, asla göremez."
12 Kalk, ya RAB, kaldır elini, ey Tanrı!
Mazlumları unutma!
13 Neden kötü insan seni hor görsün,
İçinden, "Tanrı hesap sormaz" desin?
14 Oysa sen sıkıntı ve acı çekenleri görürsün,
Yardım etmek için onları izlersin;
Çaresizler sana dayanır,
Öksüzün yardımcısı sensin.
15 Kötünün, haksızın kolunu kır,
Sormadık hesap kalmasın yaptığı kötülükten.
16 RAB sonsuza dek kral kalacak,
Uluslar O'nun ülkesinden temizlenecek.
17 Mazlumların dileğini duyarsın, ya RAB,
Yüreklendirirsin onları,
Kulağın hep üzerlerinde;
18 Öksüze, düşküne hakkını vermek için,
Bir daha dehşet saçmasın ölümlü insan.
Korunma ve Tövbe Dualarınız…
141:1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!
Sana yakarınca sesime kulak ver!
2 Duam önünde yükselen buhur gibi,
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El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!
3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,
Dudaklarımın kapısını koru!
4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,
Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;
Onların nefis yemeklerini tatmayayım.
5 Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,
Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,
Başım reddetmez onu.
Çünkü duam hep kötülere karşıdır.
Dua: Sevincin ve esenliğin Tanrısı, Mesih’teki barışıklık için Seni överiz; koruyan ve kayıran elin
için Sana şükürler olsun… Senin gerçeğini ve doğruluğunu daima ilan eden bir yaşam için bizleri
bereketle… İmanın ev halkı ile uyumlu bir şekilde yaşayabilmemiz için bize merhamet eyle…
Episkopal ve Metodist kiliseler için Sana dua ederiz... Sen kutsalsın… Amin.
Şimon’un Şükran İlahisi veya Meryem’in Şükran İlahisi
(kişisel dilekler…)
Rabbin Duası
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BABA, OĞUL, KUTSAL RUH Adıyla. Amin.
Günün Okuması —akşam— Mezmur 17 / Perşembe
6 Sana yakarıyorum, ey Tanrı,
Çünkü bana yanıt verirsin;
Kulak ver bana, dinle söylediklerimi!
7 Göster harika sevgini,
Ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle kurtaran!
8 Koru beni gözbebeği gibi;
Kanatlarının gölgesine gizle
9 Kötülerin saldırısından,
Çevremi saran ölümcül düşmanlarımdan.
10 Yürekleri yağ bağlamış,
Ağızları büyük laflar ediyor.
11 İzimi buldular, üzerime geliyorlar,
Yere vurmak için gözetliyorlar.
12 Tıpkı parçalamak için sabırsızlanan bir aslan,
Pusuya yatan genç bir aslan gibi.
13 Kalk, ya RAB, kes önlerini, eğ başlarını!
Kılıcınla kurtar canımı kötülerden,
Korunma ve Tövbe Dualarınız…
141:1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!
Sana yakarınca sesime kulak ver!
2 Duam önünde yükselen buhur gibi,
El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!
3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,
Dudaklarımın kapısını koru!
4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,
Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;
Onların nefis yemeklerini tatmayayım.
5 Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,
Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,
Başım reddetmez onu.
Çünkü duam hep kötülere karşıdır.
Dua: Merhametli Tanrımız, bilgelik ve güç Senindir. Sonsuz merhametin için Seni överiz; kutsal
koruma ve kurtarışın için Sana şükrederiz… her işte Senin hoşnutluğu gözetelim diye bizleri
bereketle… Kutsal sözlerinde derinleşmemiz için bize merhamet eyle… Bağımsız kiliseler için
Sana dua ederiz... Sen kutsalsın… Amin.
Şimon’un Şükran İlahisi veya Meryem’in Şükran İlahisi
(kişisel dilekler…)
Rabbin Duası

- 51 -

BABA, OĞUL, KUTSAL RUH Adıyla. Amin.
Günün Okuması —akşam— Mezmur 18 / Cuma
1 Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB!
2 RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,
Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir,
Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!
3 Övgüye değer RAB'be seslenir,
Kurtulurum düşmanlarımdan.
4 Ölüm iplerine dolanmıştım,
Yıkım selleri basmıştı beni,
5 Ölüler diyarının bağları sarmıştı,
Ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma.
6 Sıkıntı içinde RAB'be yakardım,
Yardıma çağırdım Tanrım'ı.
Tapınağından sesimi duydu,
Haykırışım kulaklarına ulaştı.
14 Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı,
Şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi.
16 RAB yukarıdan elini uzatıp tuttu,
Çıkardı beni derin sulardan.
17 Beni güçlü düşmanımdan,
Benden nefret edenlerden kurtardı,
28 Işığımın kaynağı sensin, ya RAB, Tanrım!
Karanlığımı aydınlatırsın.
29 Desteğinle akıncılara saldırır,
Seninle surları aşarım, Tanrım.
30 Tanrı'nın yolu kusursuzdur,
RAB'bin sözü arıdır.
O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.
32 Tanrı beni güçle donatır,
Yolumu kusursuz kılar.
47 O'dur öcümü alan,
Halkları bana bağımlı kılan.
48 Düşmanlarımdan kurtarır,
Başkaldıranlardan üstün kılar beni,
Zorbaların elinden alır.
49 Bu yüzden uluslar arasında seni öveceğim, ya RAB,
Adına ezgiler dizeceğim.
Korunma ve Tövbe Dualarınız…
141:1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!
Sana yakarınca sesime kulak ver!
2 Duam önünde yükselen buhur gibi,
El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!
3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,
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Dudaklarımın kapısını koru!
4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,
Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;
Onların nefis yemeklerini tatmayayım.
5 Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,
Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,
Başım reddetmez onu.
Çünkü duam hep kötülere karşıdır.
Dua: Kutsal adaletin Tanrısı, merhamet için Seni överiz; zayıflıklarımızdaki gücün için Sana
şükrederiz… Mesih’teki her yeni başlangıç bizleri bereketle… Kutsal Ruh’un gücüyle Kutsal
Yazılar’ı öğrenelim diye bize merhamet eyle… Reform, Presbiteryen ve Lutheran kiliseler için
Sana dua ederiz... Sen kutsalsın… Amin.
Şimon’un Şükran İlahisi veya Meryem’in Şükran İlahisi
(kişisel dilekler…)
Rabbin Duası
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BABA, OĞUL, KUTSAL RUH Adıyla. Amin.
Günün Okuması —akşam— Mezmur 28 / Cumartesi
1 Ya RAB, sana yakarıyorum,
Kayam benim, kulak tıkama sesime;
Çünkü sen sessiz kalırsan,
Ölüm çukuruna inen ölülere dönerim ben.
2 Seni yardıma çağırdığımda,
Ellerimi en kutsal katına doğru açtığımda,
Kulak ver yalvarışlarıma.
3 Beni kötülerle, haksızlık yapanlarla
Aynı kefeye koyup cezalandırma.
Onlar komşularıyla dostça konuşur,
Ama yüreklerinde kötülük beslerler.
4 Eylemlerine,
Yaptıkları kötülüklere göre onlara yanıt ver;
Yaptıklarının,
Hak ettiklerinin karşılığını ver.
5 Onlar RAB'bin yaptıklarına,
Ellerinin eserine önem vermezler;
Bu yüzden RAB onları yıkacak,
Bir daha ayağa kaldırmayacak.
6 RAB'be övgüler olsun!
Çünkü yalvarışımı duydu.
7 RAB benim gücüm, kalkanımdır,
O'na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.
Yüreğim coşuyor,
Ezgilerimle O'na şükrediyorum.
Korunma ve Tövbe Dualarınız…
141:1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!
Sana yakarınca sesime kulak ver!
2 Duam önünde yükselen buhur gibi,
El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!
3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,
Dudaklarımın kapısını koru!
4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,
Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;
Onların nefis yemeklerini tatmayayım.
5 Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,
Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,
Başım reddetmez onu.
Çünkü duam hep kötülere karşıdır.
Dua: Lütuf dolu Tanrımız, yaşamlarımızdaki varlığın için Seni överiz; halkına Mesih’te
gösterdiğin iyiliklerin için Sana şükrederiz… Sendeki kutsal vaatlerde ve Mesih’teki
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umudumuzda sarsılmazdan devam etmek için bizleri bereketle... Ev halkımız ve iman
kardeşlerimize merhamet eyle… kiliseler arası ilişkiler ve kilise organizasyonları için Sana dua
ederiz... Sen kutsalsın… Amin.
Şimon’un Şükran İlahisi veya Meryem’in Şükran İlahisi
(kişisel dilekler…)
Rabbin Duası
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İlave / Alternatif Okumalar
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.
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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.
Şimon’un Şükran İlahisi (Nunc Dimittis)
(Akşam ve/veya Yatsı Dualarında)

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.
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İşaya 11:2 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.
5 Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.
(Yakup 1:27) Baba Tanrı’nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık:
Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak,
Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.
Yoksulları adaletle yargılayacak,
Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek.
Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.
Gloria in Excelsis (Tanrı'ya yücelik)
En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun,
Yeryüzünde halkına esenlik olsun.
Rab Tanrı, Göksel Kral,
Her şeye kadir Tanrı Baba,
Sana tapar, şükrederiz,
Görkemin için Seni överiz.
Rab İsa Mesih, Baba'nın tek Oğlu,
Rab Tanrı, Tanrı Kuzusu,
Dünyanın günahını kaldırırsın:
bize merhamet eyle;
Baba'nın sağında oturdun:
Dualarımızı kabul et.
Mesih İsa
Baba'nın görkemi içinde
Kutsal Ruh’la birlikte
Yalnız Sen kutsal olansın,
Yalnız Sen Rab'sin,
Yalnız Sen en yücesin. Amin.
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Te Deum Laudamus (Seni överiz)
Sen Tanrı'sın, Seni överiz,
Sen Rab'sin, Seni alkışlarız,
Bütün yaratılış Sana tapınır
Sen sonsuz Baba'sın.
Bütün melekler ve göklerin bütün güçleri
Keruvlar ve Seraflar Sana sonsuz övgüler söyler:
Kutsal, kutsal, kutsal Rab, kadir ve güçlü Tanrı,
Gök ve yer Senin görkeminle doludur.
Elçilerin görkemli paydaşlığı Seni över,
Peygamberlerin soylu birlikteliği Seni över
Ak giysili şehitler ordusu Seni över.
Bütün dünyadaki Kutsal Kilisen Seni alkışlar;
Sonsuz görkemli Baba,
Senin gerçek ve tek Oğlun övülmeye layıktır
Kutsal Ruh bizi savunur ve yol gösterir.
Sen, ey Mesih görkemli Kralsın,
Baba'nın sonsuz Oğlu'sun.
Bizi özgür kılmak için beden aldığında
Bakirenin rahminde alçalmayı seçtin.
Ölümün dikenine galip geldin
Göklerin Krallığının kapılarını inananlara açtın.
Görkem içinde Tanrı'nın sağında oturdun.
Tekrar geleceğine ve yargıcımız olacağına inanırız.
Öyleyse halkına yardıma gel ya Rab,
Onlar Senin kanınla satın alındılar
Bizleri azizlerinle birlikte
Sonsuz görkemine ulaştır.
(Akşam ve/veya Yatsı Dualarında)

91:1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,
Halleluya, Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.
2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,
Halleluya, "Tanrım'dır, O'na güvenirim."
3 Çünkü O beni avcı tuzağından,
Halleluya, Ölümcül hastalıktan kurtarır.
4 Beni kanatlarının altına alır,
Onların altına sığınırım.
Halleluya, O'nun sadakati benim kalkanım, siperim olur.
5-6 Ne gecenin dehşetinden korkarım,
Halleluya, Ne gündüz uçan oktan,
Ne karanlıkta dolaşan hastalıktan,
Halleluya, Ne de öğleyin yok eden kırgından.
7 Yanımda bin kişi,
Halleluya, Sağımda on bin kişi kırılsa bile,

- 59 -

Bana dokunmaz.
8 Ben yalnız kendi gözlerinle seyredecek,
Halleluya, Kötülerin cezasını göreceğim.
9 Sen RAB'bi kendine sığınak,
Halleluya, Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,
10 Başıma kötülük gelmeyecek,
Halleluya, Çadırıma felaket yaklaşmayacak.
11 Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek,
Halleluya, Gideceğin her yerde beni korusunlar diye.
12 Elleri üzerinde taşıyacaklar seni,
Halleluya, Ayağım bir taşa çarpmasın diye.
13 Aslanın, kobranın üzerine basıp geçeceğim,
Halleluya, Genç aslanı, yılanı çiğneyeceğim.
14 "Beni sevdiği için Onu kurtaracağım" diyor RAB,
Halleluya, "Beni iyi tanıdığı için Ona kale olacağım.
15 Bana seslenince onu yanıtlayacağım,
Halleluya, Sıkıntıda onun yanında olacağım,
Kurtarıp yücelteceğim onu.
16 Onu uzun ömürle doyuracak,
Halleluya, Ona kurtarışımı göstereceğim."
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ATANASYAN İMAN AÇIKLAMASI
(1)
Her kim kurtulacak ise, her şeyden önce, katolik (evrensel) inancı kabul etmelidir;
(2)

Bu inancı bütünüyle ve yozlaştırmadan tutanlar dışında herkes şüphesiz ki, sonsuza dek
mahvolacaktır.
(3)

ve Katolik İnanç şudur: Üçlübirlikte tek bir Tanrı’ya ve birlik içindeki Üçlüğe tapınırız;

(4)

bu kişileri ne birbirine karıştır ne de özünü böleriz.

(5)

çünkü Baba tek bir Kişidir, Oğul başka, Kutsal Ruh ise başka bir Kişidir.

(6)

Ancak Baba’nın, Oğul'un ve Kutsal Ruh'un Tanrısal özyapısı birdir görkemde eşit, yücelikte
sonsuzdur.
(7)

Baba nasıl ise, Oğul ve Kutsal Ruh da öyledir.

(8)

Baba yaratılmamıştır, Oğul yaratılmamıştır, Kutsal Ruh yaratılmamıştır.

(9)

Baba anlaşılmaz, Oğul anlaşılmaz, Kutsal Ruh anlaşılmazdır.

(10)

Baba ebedi, Oğul ebedi, Kutsal Ruh ebedidir.

(11)

Buna rağmen hepsi üç farklı ebedi değil, fakat tek bir ebedidir.

(12)

Ne üç farklı "yaratılmamış" ne de üç farklı "anlaşılmaz" vardır, fakat tek bir "yaratılmamış"
ve tek bir "anlaşılmaz" vardır.
(13)

Aynı şekilde Baba her şeye kadir, Oğul her şeye kadir ve Kutsal Ruh her şeye kadirdir;

(14)

Buna rağmen hepsi üç farklı "her şeye kadir" değil, tek bir ‘her şeye kadir’dir.

(15)

Baba nasıl Tanrı ise, Oğul da Tanrı’dır ve Kutsal Ruh da Tanrı’dır;

(16)

Buna rağmen bunlar üç farklı Tanrı değil, tek bir Tanrı’dır.

(17)

Baba nasıl Rab ise, Oğul da Rab'dir, Kutsal Ruh da Rab'dir;

(18)

Buna rağmen bunlar üç farklı Rab değil, tek bir Rab'dir.

(19)

Hristiyan gerçeği uyarınca her kişinin ayrı ayrı Tanrı ve Rab olduğunu ikrar etme
yükümlülüğü altında olmamızla birlikte;
(20)

Katolik iman “üç farklı Tanrı ya da üç farklı Rab vardır” gibi bir ifadeyi kullanmamızı
yasaklar.
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(21)

Baba hiçbir şeyden gelmemiştir; ne yaratılmış ne de doğurulmuştur.

(22)

Oğul yalnızca Baba’dandır; ne oluşturulmuş, ne yaratılmıştır, fakat biricik Oğuldur.i

(23)

Kutsal Ruh, Baba’dan ve Oğul’dandır; ne oluşturulmuş ne yaratılmış ne de doğurulmuşturii
fakat Baba’dan ve Oğul’dan çıkmıştır.
(24)

Böylece, üç tane değil, tek bir Baba vardır; üç Oğul değil tek bir Oğul, üç Kutsal Ruh değil,
tek bir Kutsal Ruh vardır.
(25)

Üçlübirlik’te hiç bir kişi diğerinden önce ya da sonra gelmez; hiç bir kişi diğerinden üstün
ya da aşağı değildir.
(26)

Ancak tüm üç kişi de aynı derecede sonsuz ve aynı derecede eşittir.

(27)

Öyle ki, her şeyde, daha önce de söylendiği gibi, Üçlük’teki Birliğe ve Birlik’teki Üçlüğe
tapınılmalıdır.
(28)

Bu nedenle, kurtulacak olan kişi Üçlübirliği böyle düşünmelidir.

(29)

Bundan başka, kişinin sonsuz kurtuluşu alması için Rabbimiz İsa Mesih’in beden almasına
doğrudan inanması şarttır.
(30)

Çünkü inandığımız ve ikrar ettiğimiz doğru iman Tanrı Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’in hem
Tanrı hem de insan olduğudur.
(31)

[Oğul] Baba’nın özünden, zamanın öncesinde Tanrı olarak var olan; annesinin özünden
insan olarak zaman içinde (bu dünyada) doğmuştur.
(32)

Mükemmel Tanrı ve mükemmel insandır, düşünen bir cana ve gerçek bir insan bedenine
sahiptir.
(33)

Tanrısal özyapıya ait olması açısından Baba ile eşit, insan olması açısından O’ndan
aşağıdadır.
(34)

Tanrı ve insan olmasına karşın, iki farklı Mesih değil, fakat tek bir Mesih’tir.

(35)

Tanrısal özyapının ete ve kemiğe dönüşmesi ile değil, fakat Tanrı’nın insanlığı giyinmesiyle
tekdir [tek bir Mesih’tir].
(36)

Tümüyle tektir, [Tanrısal] özlerin karışmasıyla değil, tek bir kişinin birliğiyledir.

(37)

düşünebilen can ve beden olarak tek bir insandır, bu yüzden de Tanrı ve İnsan olarak tek
bir Mesih’tir.
(38)

Bizim kurtuluşumuz için acı çekmiş, cehenneme inmiş, üçüncü gün ölümden tekrar dirilmiş,
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(39)

göğe yükselmiş, her şeye kadir Baba Tanrı’nın sağında oturmuş

(40)

oradan ölüleri ve dirileri yargılamak için gelecektir.

(41)

O geldiğinde bütün insanlar [ölümden] bedenleri ile tekrar dirilecek

(42)

ve yaptıkları [işler] için hesap verecektir.

(43)

İyilik edenler sonsuz yasamı kazanacak, kötülük edenler ise sonsuz ateşe düşecekler

(44)

Bu Katolik imana sağlam bir şekilde inanmayan bir kimse kurtulamayacaktır.

- 63 -

ELÇİLERİN İMAN AÇIKLAMASI
(Latince aslına uygun tercüme)
İNANIYORUM;
Göğün ve yerin Yaratanı,
her şeye gücü yeten Baba,
Tanrı’ya;
ve
Kutsal Ruh’tan gebe kalan Bakire Meryem’den doğan,
Pontiyus Pilatus zamanında acı çekerek çarmıha gerilen,
ölüp gömülerek ölüler diyarına inen,
üçüncü gün ölüler arasından dirilen,
göğe çıkıp,
her şeye gücü yeten Baba Tanrı’nın sağında oturan,
oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecek olan
O’nun biricik oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya.
İNANIYORUM;
Kutsal Ruh’a,
kutsal evrensel kiliseye,
azizlerin paydaşlığına,
günahların affına,
bedenin dirilişine
ve sonsuz yaşama. AMİN.
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İZNİK İMAN AÇIKLAMASI
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.
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SECDE (Topluluk Düzeni)
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.
(veya Vahiy 5:9-10; 5:12-13 7:10; 7:12; 11:15; 11:16-17; 15: 3-4; 16:7; 19:1-2; 19:6, 7; 19:1113, 16 ayetlerinden alıntılar yapılır)
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.
Merhamet, merhamet, merhamet ey Baba
4:1 Sana seslenince yanıt ver bana, Ey adil Tanrım! Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde, Lütfet
bana, kulak ver duama. 2 Ey insanlar, ne zamana dek Onurumu utanca çevireceksiniz? Ne
zamana dek boş şeylere gönül verecek, Yalan peşinde koşacaksınız? 3 Bilin ki, RAB sadık kulunu
kendine ayırmıştır, Ne zaman seslensem, duyar beni. 4 Korkuyla titreyin, günah işlemeyin; İyi
düşünün yatağınızda, susun. 5 Temiz yürekle kurbanlar sunun RAB'be, O'na güvenin…
(ayini yöneten genel tövbe dualarından bir kısmını okur)

Merhamet, merhamet, merhamet ey İsa
Daniel 9:9 Sana karşı geldiğimiz halde, sen acıyan, bağışlayan Tanrımız Rab'sin. 10 Tanrımız
RAB'bin sözüne kulak vermedik, kulları peygamberler aracılığıyla bize verdiği yasalara
uymadık… (ayini yöneten genel tövbe dualarından bir kısmını okur)
Merhamet, merhamet, merhamet Kutsal Ruh
I.Yuhanna 1:7 Ama kendisi ışıkta olduğu gibi, biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız
olur ve O'nun Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. 8 Günahımız yok dersek, kendimizi
aldatırız ve içimizde gerçek olmaz. 9 Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan
Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.
(ayini yöneten genel tövbe dualarından bir kısmını okur)

Kutsal Tanrı, Kutsal ve Güçlü,
Kutsal Ölümsüz,
Bizim için haçlandın, bağışla bizi.
SECDE (Kısa Form)
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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.
Kutsalsın ey Tanrı,
Kutsalsın ey Güçlü,
Kutsalsın ey Ölmeyen,
Bizim için haça gerilen
Bize merhamet eyle.
(itiraf, tövbe duaları)
Kutsal Tanrı, Kutsal ve Güçlü,
Kutsal Ölümsüz,
Bizim için haçlandın, bağışla bizi.
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İSA MESİH’TE GERÇEKLEŞEN BAZI BİLDİRİLER
Tekvin 3:5 Şeytan İsa’ya karşı
Luka 22:53
Tekvin 3:15 Kurtarıcı kadının soyundan olacak
Galatyalılar 4:4 (Luka 2:7, Vahiy 12:5)
Tekvin 3:15 İsa’nın şeytan üzerindeki zaferi
İbraniler 2:14; I.Yuhanna 3:8
Tekvin 13:15 Mesih, İbrahim soyundan çıkacaktır
Galatyalılar 3:15-16, 19
Tekvin 14:18-20 Kahin Melkisedek İsa Mesih’in kahinliğini işaret etmektedir
İbraniler 7
Tekvin 17:19 İshak’ın vaat edilen soyu
Elçilerin İşleri 3:25 (Matta 1:1, Luka 3:34)
Tekvin 18:18 (22:18/26:4) Uluslar İsa Mesih’te İbrahim’in soyu olarak kutsanacaktır
Elçilerin İşleri 3:25, Galatyalılar 3:8,16, Luka 3:34, Matta 1:2
Tekvin 49:10, Sayılar 24:17 Yahuda ve Yakup soyu üzerinde bir hükümdar
Matta 1:2-3, Luka 1:32-33
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Çıkış 12:1-14:46 Fısıh Kuzusu Mesih
Yuhanna 19:31-36, I.Korintliler 5:7, I.Petrus 1:19
Çıkış 16:4 Göksel ekmek
Yuhanna 6:31-33
Çıkış 24:8 Dökülen kurban kanı
İbraniler 9:11-28
Levililer 16:15-17 Serpilen kurban kanı
Romalılar 3:25, İbraniler 9:1-14, I.Yuhanna 2:2
Sayılar 21:8-9 Çarmıhtan gelen yaşam
Yuhanna 3:14-15
Sayılar 24:17, 19 (Tekvin 28:14) Yakup’un soyundan gelen
Matta 1:2, Luka 3:34, Vahiy 22:16
Tesniye 18:15, 17, 19 Gelecek olan peygamber
Matta 21:11, Yuhanna 1:45; 6:14; 12:49-50, Elçilerin İşleri 3:19-23
Tesniye 21:23 Ağaç üzerine asılan lanetlidir
Galatyalılar 3:13
Tesniye 30:12-14 İsa, Tanrı’nın bize yakın olan Sözü
Romalılar 10:6-8
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II.Samuel 7:14 Mesih, Tanrı’nın Oğlu
İbraniler 1:5
II.Samuel 7:16 Davut Oğlu, sonsuz Kral
Luka 1:32-33, Vahiy 19:11-16
Mezmur 2:7 Tanrı’nın Oğlu, Mesih
Matta 3:17, 17:5, Markos 1:11, 9:7, Luka 3:22, 9:35, Elçilerin İşleri 13:33, İbraniler 1:5
Mezmur 2:9 Güçle uluslara önderlik edecek
Vahiy 2:27
Mezmur 8:2 Tanrı Oğluna çocukların övgüsü
Matta 21.16
Mezmur 8:4-5 Kendini meleklerden aşağı kılan alçakgönüllü, kurtarıcı Mesih
İbraniler 2:6-9
Mezmur 8:6 Her şeyin İsa’ya bağlı olması
I.Korintliler 15:27-28, Efesliler 1:22
Mezmur 16:8-11 Davut Oğlu ölümden dirilecek
Elçilerin İşleri 2:25-32, 13:35-37, Matta 28:9, Luka 24:36-48
Mezmur 22:1 Tanrı’nın Mesih’ten yüz çevirmesi
Matta 27:46, Markos 15:34
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Mezmur 22:6 insanların Mesih’i küçümsemesi
Matta 27:39-44 (Mezmur 109:25, Matta 27:39-40)
Mezmur 22:7-8 Mesih ile alay edilmesi
Matta 27:29, 41-44, Markos 15:18, 29-32, Luka 23:35-39
Mezmur 22:7, 8, 13 Mesih’in etrafını düşmanların sarması
Matta 27:39-44
Mezmur 22:16 (Zekeriya 12:10) Mesih’in elleini ve ayaklarını delecekler
Yuhanna 19:37; 20:25-27
Mezmur 22:17 düşmanların Mesih’e bakmaları
Matta 27:36
Mezmur 22:18 İsa’nın elbisesinin paylaşılması
Matta 27:35, Markos 15:24, Luka 23:34, Yuhanna 19:24
Mezmur 22:22 İsa’nın kiliseye açıklaması
İbraniler 2:13
Mezmur 27:12 (35:11) Yalancı Tanıklar Mesih’i suçlayacak
Matta 26:62-62; 27:12-14
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Mezmur 31:5; 22:21 Mesih Ruhunu Tanrı’ya teslim ediyor
Luka 23:46 (Yuhanna 10:18)
Mezmur 34:20; 22:17 (Çıkış 12:46) İsa’nın kemikleri kırılmayacak
(Sayılar 9:12) Yuhanna 19:31-36
Mezmur 35:11 Mesih hakkındaki yalancı tanıklık
Markos 14:56
Mezmur 35:19 / 69:4 Mesih’ten sebepsiz nefret edilecek
Yuhanna 15:25
Mezmur 38:11 Mesih’in dostları ondan uzakta duracak
Luka 23:49
Mezmur 40:6-8 Mesih Tanrı’nın isteğini yapmak için geldi
Yuhanna 6:48, İbraniler 10:5-9
Mezmur 41:9 Mesih’i arkadaşı ele verecek
Markos 14:10, Yuhanna 13:18, 21
Mezmur 45:6-7 Kralın gelişi
İbraniler 1:8-9
Mezmur 68:18 İsa’nın yükselişi ve armağanlar vermesi
Luka 24:50-51, Elçilerin İşleri 1:9, Efesliler 4:7-11
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Mezmur 69:3, 21 Acı çeken Mesih’in susaması
Yuhanna 19:28-29, Matta 27:34, 48
Mezmur 69:4 (109:3-5) Sebepsiz Mesih’ten nefret edilecek
Yuhanna 15:23-25
Mezmur 69:9 Mesih’in Tanrı’nın evi için olan tutkusu
Yuhanna 2:14-22
Mezmur 69:25 Mesih’e karşı olanın yargılanması
Elçilerin İşleri 1:20
Mezmur 72:10-11 Mesih’in saygı ve övgüyü alması
Matta 2:1-11
Mezmur 78:2 Mesih hikayelerle konuşacak
Matta 13:34-35
Mezmur 102:25-27 Kralın gelişine işaret
İbraniler 1:10-12
Mezmur 109:4 (İşaya 53:12) Mesih düşmanları için dua edecek
Luka 23:34
Mezmur 109:7-8 Yahuda’nın görevi başka birine verilecek
Elçilerin İşleri 1:18-20
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Mezmur 110:1 İsa Tanrı’nın sağına yükselmiştir
Matta 27:64, Elçilerin İşleri 2:34-35, I.Korintliler 15:25, Efesliler 1:20-22, İbraniler 1:3;
10:12-13
Mezmur 110:1 Davut’un Rab’bi İsa
Matta 22:41-45, Markos 12:35-37, Luka 20:41-44
Mezmur 110:4 İsa’nın kahinliği
İbraniler 5:5-6; 6:20; 7:11-12, 15-17
Mezmur 118:22-23 köşetaşı / red edilen taş (İsa)
Matta 21:42-44, Markos 12:10-12, Luka 20:17-19, Elçilerin İşleri 4:10-11, Romalılar 1:3233, Efesliler 2:20, I.Petrus 2:6-8
Mezmur 118:26 Rabbin adıyla gelen Mesih
Matta 21:9, Markos 11:9, Luka 19:38, Yuhanna 12:13
İşaya 6:9 İsa’nın Eski Ahitten öğretişi
(Müjdeye kapalı kalpler)
Matta 13:14-15, Markos 4:12, Luka 8:10 Yuhanna 12:37-41
İşaya 7:14 Mesih bir bakireden doğacak
Matta 1:18-23, Luka 1:26-35
İşaya 8:14 Sürçme taşı, tökezleme kayası İsa
Romalılar 9:32-33, I.Petrus 2:6-8
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İşaya 9:1-2 İsa’nın Celile bölgesine ziyareti
Matta 4:12-16, Markos 1:14-15 Luka 4:14-15
İşaya 9:6-7 (İşaya 11:1-5, II.Samuel 7:13) Davut soyundan sonsuz Kral
Matta 1:6, Luka 1:32-33
İşaya 9:7 Mesih Allah’tır
Yuhanna 1:1, 18
İşaya 9:6-7 Mesih esenliğimizdir
Efesliler 2:14-17
İşaya 11:1-2 Yesse’nin soyundan olanla Kutsal Ruh’un birlikteliği
Matta 3:16, Markos 1:16, Luka 3:21-22
İşaya 11:2 (Mezmur 45:7, İşaya 11:3-4) Mesih’in Bilgelik ve anlayışı
Luka 2:52; 4:18
İşaya 11:10 / II.Samuel 7:12-16 Yesse (Davut) soyundan gelecek olan
Luka 1:32-32
İşaya 11:10 Ulusların İsa’da Kurtuluşu
Romalılar 15:12
İşaya 22:22 İsa Davut’un anahtarını tutuyor
Vahiy 3:7
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İşaya 25:8 Ölümü zaferle yenen İsa
I.Korintliler 15:54
İşaya 35:5-6 Mesih’in mucizeleri
Matta 11:4-6, Luka 7-22, Yuhanna 11:47
İşaya 40:3-5 Çölde yükselen ses
Matta 3:3, Markos 1:3, Luka 3:4-6, Yuhanna 1:23
İşaya 42:2-3 / 53:7 Alçakgönüllü, yumuşakhuylu Mesih
Matta 12:18-20; 26:62-63
İşaya 42:1 / 49:1-8 Mesih’in uluslara hizmeti
Matta 12:21
İşaya 42:1-4 Seçilmiş hizmetçi İsa
Matta 15:21
İşaya 45:23 her diz Mesih’in önünde çökecek
Romalılar 14:11, Filipililer 2:10
İşaya 49:6 Uluslara ışık olan Mesih
Elçilerin İşleri 13:46-47
İşaya 50:6 Mesih’e eziyet ve dövülmesi
Matta 26:67; 27:26-30, Markos 14:65; 15:15, 17, 19, Luka 22:63, Yuhanna 18:22; 19:1, 3
İşaya 50:6 Mesih’ tükürülmesi
Matta 26:67, Markos 14:65
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İşaya 52:14 Mesih’in aşağılanması ve Ona vurulması
Matta 27:27-30
İşaya 53:1 İsrail Mesih’e inanmayacak
Yuhanna 12:38, Romalılar 10:16
İşaya 53:3 (Mezmur 2:2) Mesih’in red edilişi
Yuhanna 1:11; 5:43, Luka 4:29; 17:25; 23:18
İşaya 53:1-3 Mesih’in reddedilmesi
Markos 15:29-32
İşaya 53:4-5 İsa’nın iyileştirme hizmeti
Matta 8:16-17, Markos 1:32-34; 15:25, Luka 4:40-41, I.Petrus 2:24
İşaya 53:4-6, 12 Mesih acı çekerek zafer kazanacak
Matta 8:16-17, Romalılar 4:25, I.Korintliler 15:3
İşaya 53:5, 6, 10 İsa’nın günahlara için kurban olması
II.Korintliler 5:21, I.Korintliler 5:7
İşaya 53:7 (Mezmur 38:13-14) Mesih’in sessiz kalması
Matta 26:62-63; 27:13-14
İşaya 53:7 Tanrı kuzusu
Yuhanna 1:29
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İşaya 53:7-8 Acı çeken Tanrı kuzusu İsa
Yuhanna 1:29, 36, Elçilerin İşleri 8:30-35, I.Petrus 1:19, Vahiy 5:6, 12
İşaya 53:9 Günahsız olan hizmetkar İsa
İbraniler 4:15, I.Petrus 2:22
İşaya 53:9 Mesih ölümünde zengin adamla birlikte olacak
Matta 27:57-60
İşaya 53:12 İsa günahkarlarla bir sayıldı
Matta 27:38, Markos 15:27-28, Luka 22:37; 23 33, Yuhanna 19:18
İşaya 53:12 İsa başkaldıran için yalvardı
Luka 23:34
İşaya 55:3-4 Mesih’te yapılan antlaşma
Matta 26:28, Markos 14:24, İbraniler 8:6-13, Luka 22:20, I.Korintliler 11:25,
İşaya 55:3 Davud’un kutsaması
Elçilerin İşleri 13:32-33
İşaya 59:16 / 53:1 Tanrı’nın kolu olan Mesih
Yuhanna 12:38
İşaya 59:20-21 Sion’dan gelecek Kurtarıcı
Romalılar 11:26-27
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İşaya 60:1-3 Bütün uluslar gelip Mesih’e tapınacaklar
Matta 2:11, Romalılar 15:8-12
İşaya 61:1-2 Kutsal Ruh’ta meshedilen Mesih
Matta 3:16, Markos 1:10, Luka 4:18-21
İşaya 61:1-11 Mesih’in hizmeti
Luka 4:16-21
İşaya 65:1 Ulusların Mesih’e iman etmesi
Romalılar 10:20
İşaya 65:2 İsrail Mesih’i red edecek
Romalılar 10:21
Yeremya 23:5 / Mezmur 132:11 Davut soyundan Kral İsa
Luka 1:32-33
Yeremya 23:5-6 Mesih Rab diye çağrılacak
Elçilerin İşleri 2:36
Yeremya 23:6/33:15-16 Davut soyundan gelen Kurtarıcı
Matta 1:21, Romalılar 1:3, Elçilerin İşleri 2:30
Yeremya 23:6 / 33:16 Mesih doğruluğumuzdur
I.Korintliler 1:30
Yeremya 31:15 Çocukları için ağlayan Rahel
Matta 2:16-18
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Yeremya 31:31-34,40 İsa ve Yeni Antlaşma
Luka 22:20, I.Korintliler 11:25, İbraniler 8:8-12; 10:15-18
Hezekiel 21:26-27 / Hezekiel 37:24-25 Mesih’in doğruluğu / Krallığı
Luka 1:32-33
Hezekiel 34:23-24 / 37:24-25 İyi çoban
Yuhanna 10:11, 14, 16, İbraniler 13:20, I.Petrus 5:4
Hezekiel 37:26 Mesih’te esenlik antlaşması
Luka 22:20, I Korintliler 11:25
Daniel 7:13-14 Gelecek olan insanoğlu
Matta 24:30; 26:64, Markos 13:26; 14:62, Luka 21:27, Vahiy 1:13; 14:14
Daniel 7:27 Mesih’in sonsuz krallığı
Vahiy 11:15
Daniel 9:24-26 Mesih’in gelişi
Efesliler 1:10, Galatyalılar 4:4
Daniel 9:26 Mesih’in bütün bir ulus için ölmesi
Yuhanna 11:50-52
Hoşea 11:1 İsa’nın Mısırdan çıkışı
Matta 2:14-15
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Yoel 2:28-32 Tanrı’nın Ruh’u dökülecek
Elçilerin İşleri 14:21
Amos 9:11-12 Uluslar Mesih’e iman edecek
Elçilerin İşleri 15:13-18
Yunus 1:17 Mesih’in üç gün mezarda kalması
Matta 12:39-40
Mika 5:2 Mesih Betlehem’de doğacak
Matta 2:1-6, Luka 2:4-7
Mika 5:2 Sonsuz kral Mesih
Luka 1:32-33
Mika 5:4 Gelecek olan çoban
Yuhanna 10:11, 14
Mika 5:5 Mesih esenliğimiz olacak
Efesliler 2:14-17
Zekeriya 9:9 Mesih’in eşek üzerinde gelmesi
Matta 21:1-9, Markos 11:1-10, Luka 19:28-38, Yuhanna 12:12-16
Zekeriya 11:12-13 Otuz gümüş ve Çömlekçi tarlası
Matta 26:15; 27:1-10
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Zekeriya 12:10 Çarmıha gerilen Mesih’e bakacaklar
Yuhanna 19:37, Vahiy 1:7
Zekeriya 12:10 Mesih için ağlayanlar
Luka 23:27
Zekeriya 12:10 Mesih’in böğrünü delecekler
Yuhanna 19:34
Zekeriya 13:7 Vurulan çoban ve dağılan sürü
Matta 26:31, 55-56, Markos 14:27, 48-50
Malaki 3:1 Mesih’in önünden giden adam
Matta 11:7-10, Markos 1:2-4, Luka 7:24-27
Malaki 3:1 Mesih tapınağa gelecek
Yuhanna 2:14-17
Malaki 3:3 Mesih kendi halkını pak kılacak
Titus 2:14
Malaki 4:2 Doğruluğun güneşi olan Mesih kendi halkını iyileştirecek
Matta 12:15, Vahiy 21:4
Malaki 4:5-6 İlya’nın geri dönüşü
Matta 11:14; 17:11-13, Markos 9:11-13, Luka 1:16-17
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i

Orijinal metin Latince olarak yazılmış olup buradaki ifade tam olarak şudur: Filius a Patre solo est non
factus, nec creatus, sed genitus. “Genitus” kelimesi Eski Ahit’in Septuagint (YETMİŞLER) tercümesinde ve
Yeni Ahit’te “γενους” (genous) olarak geçer. Aziz Yuhanna bu kelimeyi kullanırken “mono” önekini
kullanarak Mesih’in eşsizliğini ve tekliğini güçlü bir şekilde vurguladı (Yuhanna 1:14, 18). Eski Ahitte İsa
Mesih’i tipleyen bir kişilik olan İshak “İbrahimin biricik Oğlu” olarak geçer. Ancak İbrahim’in Ketura’dan
6, Hacer’den 1 oğlu vardır. Yani İshak, İbrahimin tek oğlu değildir. Tanrı ve İbrahim arasındaki antlaşma
İshak soyu ile devam edeceğinden, İshak da sembolik olarak kurban edilen tek oğul olduğundan eşsizdir
(Tekvin 22:2). “Seçilmiş Olma, Yüksek Bir Pozisyona Sahip Olma, Ayrıcalıklı Olma” anlamında bu kelime
kullanıldığı için Antlaşmasal Kişilikler “Genitus” kelimesi ile ifade edilir (Mezmur 89:27 [Davut için] ).
Çıkış 4:21―23 ayetlerinde ise Tanrı bütün İsrail halkını tek bir kişi gibi görür, çünkü hepsi de İbrahim’le
yapılan antlaşmanın çocuklarıdır ve İsrail halkının tamamından Tanrı’nın “ilk oğlu” olarak bahsedilir.
ii
Orijinal Latince metindeki “nec genitus” kelimesi “doğurulmamış” anlamında tercüme edilmiştir. Bu
kelime “doğmak” filinden gelmektedir. Böylece “doğurulmamış” yani “yaratılmamış” anlamı çıkmaktadır.
Bu konuda daha fazla bilgi için Kutsal Üçlü birlik sırrını anlatan kitaplara bakınız. Kutsal Kitap’ın Kutsal
Üçlübirlik doktrini bir sır olup bu şekilde kabul edilmelidir (Yuhanna 14:26; 16:7).

- 84 -

