
 

Sıkıntılarda/Zorluklarda Dua-2  
[Ruhsal ve Fiziksel Baskı Zamanlarında] 

 
1/ 
Şimdi ve daima egemenlik süren Rabbimiz, 
Her şeyin efendisi Sensin, 
Senin gücün her şeye hükmeder. 
Sen halkını kurtarmayı dilersen, 
Hiç kimse sana karşı koyamaz,  
Sen Kutsalsın… 
 
Yaşam veren Rabbimiz,  
Senin kutsal adına övgüler sunmak için varız. 
Gökleri ve yeri,  
Görünür ve görünmez her şeyi Sen yarattın. 
Her şeyin sahibi Rab Sensin, 
Sana kimse direnemez,  
Sen her şeyi bilirsin, 
Her yeri Sen görürsün. 
Tek Tanrı olan Seni yüceltelim diye  
Bizleri seçtin ve dünyadan çağırdın. 
Bizleri dünyasallığın baskısından koru, 
Halkını kölelik evinden kurtaran Tanrı Sensin, 
Sen Kutsalsın… 
 
Bizleri mirasın olarak seçtin, 
Bizleri dünyadan, benlikten, şeytandan koru; 
Canımızı ve bedenimizi 
Sana hizmet, tapınma ve tanıklık için kutsa; 
Küçük büyük adından korkan halkını 
Sana ait yaşamak için kurtar: 
Düşmüşü kaldır, ezilmişi iyileştir. 
Ya Rab, yakarışımı dinle,  
Senin eski mirasın olan halkını kurtar, 
bizlere zaferini bağışla. 
Acımızı sevince döndür, 
Zorlukları ve baskıları övülmen için kullan. 
Sen Kutsalsın… 
 
Yaşam veren Rabbimiz,  
Senin kutsal adına ezgiler okumak için yaşarız. 
Seni öven kişilerin ezilmesine izin verme, 
Merhameti bol Tanrı Sensin. 
Sen Kutsalsın… 
 
Mesih’in acılarında bizleri kurtaran Tanrımız Rab,  



Kutsal Ruh’un gücünde sana dua ederiz… 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,  
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın… Amin. 
 
 
2/ 
İsrail’in Tanrısı Rab, 
Tehlikelerde sığınağımız Sensin 
Sen Kutsalsın… 
 
Kralımız Rab, yardımımız Sensin, 
Bana yardım et, zayıf ve yalnızım, 
Hayatımı sıkıntı ve tehlikeden koru. 
Sen Kutsalsın… 
 
Rabbim, Sen tüm uluslar arasından İsrail’i seçtin, 
Eski zamanlarda uluslar arasından atalarımızı çağırdın; 
Bizler sonsuza dek Senin mirasın olalım diye  
Halkına çölde ve sürgünde öncülük ettin, 
Sen Kutsalsın… 
 
Fakat Sana karşı günah işledik, 
Sen bizi düşmanlarımıza teslim ettin. 
Rabbim, Sen iyi ve doğrusun. 
Günaha köleliğin acısından bizi kurtar. 
Buyruklarını saymayanlardan bizleri koru, 
Senin mirasını yok etmeye çalışanlardan halkını kurtar, 
Seni öven ağızları susturmak için çalışanları  
Yollarından döndür, 
Her kötülüğün ve açgözlülüğün gücünü kır,  
Her yasa tanımaz isyankârlığın baskısını üzerimizden kaldır, 
Sen Kutsalsın…  
 
Rabbim, kutsal gücünü göster,  
İnsandan gelecek yıkımdan halkını koru, 
Dünyanın aşağılamalarına izin verme. 
Ayıp ve utançlardan halkını koru, 
Kötülerin gazabını yatıştır, 
Ve başkaldıranlar Sana geri dönsün, 
Sen Kutsalsın… 
 
Anımsa bizi, Rabbim, 
Zor zamanlardan geçerken 
Merhametini anımsa. 
Ve günlerimiz boyunca  
Ruhunla bizlerde Kutsal Sözü’nü aydınlat. 
Sen Kutsalsın… 



 
Anımsa bizi, Rabbim, 
Zayıf ellerimizi, titrek dizlerimizi güçlendir, 
Sen ki ulu kralısın ve tüm güçlere Egemen Tanrı sensin, 
Bizleri yüreklendir.  
Sen Kutsalsın… 
 
Beni ve adından korkanları koru, 
Mazlumu kapmak için bekleyen aslandan halkını koru.  
Düşmandan, kötü bakıştan, kötülüğün baskısından  
Kutsal gücünle bizi kurtar. 
Sen Kutsalsın… 
 
Bana yardım et, çünkü yalnızım, 
Senden başka kimsem yok.  
Tek iyi olan sensin, Rabbim, 
Sen her şeyi bilirsin.  
Rabbim ve Kralım, 
Dünyasal övgülerden kaçınmayı, 
Günahtan nefret etmeyi bana öğret. 
Sıkıntılarım Senden gizli değildir. 
Sen Kutsalsın… 
 
İbrahim’in, İshak’ın, Yakup’un Tanrısı,  
Yasandan zevk almayı bana öğret, 
Ve günlerim boyunca Seni derin düşünmeyi. 
Sen Kutsalsın… 
 
Her Şeye Gücü Yeten Tanrımız, 
Bizleri günah işleyenlerin elinden kurtar, 
Çaresizlerin duasını dinle, 
Sığınacak güçlü kale Sensin, 
Beni kaygı ve baskılardan koru…  
 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,  
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın… Amin. 
 


