
 
Alçalış (Oruç) Dönemi Akşam Duaları 
 
 
Baba’ya, Oğul’a, Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Başlangıçta olduğu gibi, şimdi, daima ve sonsuza kadar.  
Amin. 
 
12:5 "Şimdi kalkacağım" diyor RAB,  
"Çünkü mazlumlar eziliyor,  
Yoksullar inliyor,  
Özledikleri kurtuluşu vereceğim onlara." 
 
22:23 Ey sizler, RAB'den korkanlar, O'na övgüler sunun! Ey Yakup soyu, O'nu yüceltin! Ey İsrail 
soyu, O'na saygı gösterin!  
24 Çünkü O mazlumun çektiği sıkıntıyı hafife almadı, Ondan tiksinmedi, yüz çevirmedi; 
Kendisini yardıma çağırdığında ona kulak verdi.  
25 Övgü konum sen olacaksın büyük toplulukta, Senden korkanların önünde yerine getireceğim 
adaklarımı.  
26 Yoksullar yiyip doyacak, RAB'be yönelenler O'na övgü sunacak. Sonsuza dek ömrünüz 
tükenmesin!  
27 Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp RAB'be dönecek, Ulusların bütün soyları O'nun önünde 
yere kapanacak.  
28 Çünkü egemenlik RAB'bindir, Ulusları O yönetir.  
29 Yeryüzündeki bütün zenginler doyacak Ve O'nun önünde yere kapanacak, Toprağa gidenler, 
Ölümlerine engel olamayanlar, Eğilecekler O'nun önünde.  
30 Gelecek kuşaklar O'na kulluk edecek, Rab yeni kuşaklara anlatılacak.  
31 O'nun kurtarışını, "Rab yaptı bunları" diyerek, Henüz doğmamış bir halka duyuracaklar. 
 

Kutsal Tanrı, Kutsal ve Güçlü, Kutsal Ölümsüz, 
bizim için haçlandın, bağışla bizi. 
 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, 
merhametini üzerimize gönder; günahlarımızı bağışla, suçlarımızı yıka, 
sıkıntılarımıza esenliğini gönder, yaralarımızı iyileştir, hastalıklarımıza şifa ver. Sen 
kutsalsın, merhamet eyle. Amin. 

 
***4:1 Sana seslenince yanıtla beni, 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 Öfkelenebilirsiniz, ama günah işlemeyin; İyi düşünün yatağınızda, susun.  
5 Doğruluk kurbanları sunun RAB'be, O'na güvenin.  
6 "Kim bize iyilik yapacak?" diyen çok. Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!  
7 Öyle bir sevinç verdin ki bana, Onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla.  
8 Esenlik içinde yatar uyurum, Çünkü yalnız sen, ya RAB, Güvenlik içinde tutarsın beni. 

Baba’ya, Oğul’a, Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 



RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır,  
Ne zaman seslensem, duyar beni. 
Amin.  

 
Dualarımız… 
Canlarımıza esenlik, koruma, kutsama ve kurtuluş veren Rabbe dua edelim. 

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison (ya Rab merhamet eyle)  
 
Tüm dünyanın barışı, Tanrı’nın kutsal Kilisenin adanmışlıkla yeryüzünde devamı ve kilisemizim 
birliği için dua edelim. 

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison1  
 
Tanrı’nın Kutsal Kilisesine hizmet eden tüm görevliler için dua edelim.  

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison  
 
Tanrı’nın Kutsal Kilisesine maddi ve manevi destek olan her bir can için dua edelim.  

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison 
 
Ülkemiz ve yöneticileri için, yasa koyucu ve yasa uygulayıcılar için, halkımıza hizmet eden 
herkes için dua edelim. 

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison 
 
Bu şehirdeki ve bu ülkedeki İsa Mesih’e ayrılmış her bir yer ve buradaki Tanrı halkı için dua 
edelim. 

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison 
 
Bu ülkenin mevsimleri, yağmuru, toprağının ürünleri için dua edelim.  

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison 
 
Tüm acı çekenler, gurbette olanlar, hastanede, hapishane ve askerde olanlar, açlar, kimsesizler 
ve yoksullar için dua edelim.  

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison 
 
Acılarımızı, üzüntülerimizi teselli eden, tehlikelerden ve şeytanın ataklarından bizi koruyan 
Rabbe dua edelim.  

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison 
 
Düşmanlarımız ve bizden nefret edenler için dua edelim  

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison 
 
(sessiz zaman –kişisel dilekler…)  
 

Secde (Kısa Form) 
 
Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı;  

                                                           
1
 Akşam Duası Kilise’de yapılıyor ise: Bu Kutsal Dua ve Tapınma Evine iman, saygı ve Tanrı 

korkusuyla giren her bir can için dua edelim. Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison  



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 ebediyen. Amin. 
 
Kutsalsın ey Tanrı,  
Kutsalsın ey Güçlü, 
Kutsalsın ey Ölmeyen,  
Bizim için haça gerilen 
Bize merhamet eyle. 
 
(On Emir / itiraf, tövbe duaları 

ve/veya 
Mezmur 51 ayetlerinden sıra ile birkaçı okunup dua edilir) 
 
Kutsal Tanrı, Kutsal ve Güçlü,  
Kutsal Ölümsüz,  
Bizim için haçlandın, bağışla bizi. 
 
 
Kapanış duası/Bereketleme/Rabbin Duası 
Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın.  
Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun.  
Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.  
Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla.  
Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar.  
Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senindir! Amin'. 
 
İşaretli (***) okuma sonraki günlerde sıra ile aşağıdaki Mezmurlar ile değişir.  
***13:1 Ne zamana dek, ya RAB, Sonsuza dek mi beni unutacaksın? Ne zamana dek yüzünü 
benden gizleyeceksin?  
2 Ne zamana dek içimde tasa, Yüreğimde hep keder olacak? Ne zamana dek düşmanım bana 
üstün çıkacak?  
3 Gör halimi, ya RAB, yanıtla Tanrım, Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım.  
4 Düşmanlarım, "Onu yendik!" demesin, Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin.  
5 Ben senin sevgine güveniyorum, Yüreğim kurtarışınla coşsun.  
6 Ezgiler söyleyeceğim sana, ya RAB, Çünkü iyilik ettin bana. 

Baba’ya, Oğul’a, Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
ya RAB, Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım.  
Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin. 
Amin.  

 
 
***25:1 Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,  
2 Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni, Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın!  



3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez; Nedensiz hainlik edenler utanır.  
4 Ya RAB, yollarını bana öğret, Yönlerini bildir.  
5 Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin. Bütün gün 
umudum sende.  
6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa; Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.  
7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama, Sevgine göre anımsa beni, Çünkü sen iyisin, ya 
RAB.  
8 RAB iyi ve doğrudur, Onun için günahkârlara yol gösterir.  
9 Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder, Kendi yolunu öğretir onlara.  
10 RAB'bin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.  
11 Ya RAB, adın uğruna Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.  
12 Kim RAB'den korkarsa, RAB ona seçeceği yolu gösterir.  
13 Gönenç içinde yaşayacak o insan, Soyu ülkeyi sahiplenecek.  
14 RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını, Onlara açıklar antlaşmasını.  
15 Gözlerim hep RAB'dedir, Çünkü ayaklarımı ağdan O çıkarır.  
16 Halime bak, lütfet bana; Çünkü garip ve mazlumum.  
17 Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor, Kurtar beni dertlerimden!  
18 Üzüntüme, acılarıma bak, Bütün günahlarımı bağışla!  
19 Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar, Nasıl da benden nefret ediyorlar!  
20 Canımı koru, kurtar beni! Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!  
21 Dürüstlük, doğruluk korusun beni, Çünkü umudum sendedir.  
22 Ey Tanrı, kurtar İsrail'i Bütün sıkıntılarından!  

Baba’ya, Oğul’a, Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
beni kurtaran Tanrı sensin, 
bütün gün umudum sende.  
Amin.  

 
 
***31:1 Ya RAB, sana sığınıyorum. Utandırma beni hiçbir zaman! Adaletinle kurtar beni!  
2 Kulak ver bana, Çabuk yetiş, kurtar beni; Bir kaya ol bana sığınmam için, Güçlü bir kale ol 
kurtulmam için!  
3 Madem kayam ve kalem sensin, Öncülük et, yol göster bana Kendi adın uğruna.  
4 Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni, Çünkü sığınağım sensin.  
5 Ruhumu ellerine bırakıyorum, Ya RAB, sadık Tanrı, kurtar beni.  
6 Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim, RAB'be güvenirim ben.  
7 Sadakatinden ötürü sevinip coşacağım, Çünkü düşkün halimi görüyor, Çektiğim sıkıntıları 
biliyorsun,  
8 Beni düşman eline düşürmedin, Bastığım yerleri genişlettin.  
9 Acı bana, ya RAB, sıkıntıdayım, Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor.  
10 Ömrüm acıyla, Yıllarım iniltiyle tükeniyor, Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor, Kemiklerim 
eriyor.  
11 Düşmanlarım yüzünden rezil oldum, Özellikle komşularıma. Tanıdıklarıma dehşet salar 
oldum; Beni sokakta görenler benden kaçar oldu.  
12 Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum, Kırılmış bir çömleğe döndüm.  
13 Birçoğunun fısıldaştığını duyuyorum, Her yer dehşet içinde, Bana karşı anlaştılar, Canımı 
almak için düzen kurdular.  
14 Ama ben sana güveniyorum, ya RAB, "Tanrım sensin!" diyorum.  
15 Hayatım senin elinde, Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden, Ardıma düşenlerden.  



16 Yüzün kulunu aydınlatsın, Sevgi göster, kurtar beni!  
17 Utandırma beni, ya RAB, sana sesleniyorum; Kötüler utansın, ölüler diyarında sesleri kesilsin.  
18 Sussun o yalancı dudaklar; Doğru insana karşı Gururla, tepeden bakarak, Küçümseyerek 
konuşan dudaklar.  
19 İyiliğin ne büyüktür, ya RAB, Onu senden korkanlar için saklarsın, Herkesin gözü önünde, 
Sana sığınanlara iyi davranırsın.  
20 İnsanların düzenlerine karşı, Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin; Saldırgan dillere 
karşı Onları çardağında gizlersin.  
21 RAB'be övgüler olsun, Kuşatılmış bir kentte Sevgisini bana harika biçimde gösterdi.  
22 Telaş içinde demiştim ki, "Huzurundan atıldım!" Ama yardıma çağırınca seni, Yalvarışımı 
işittin.  
23 RAB'bi sevin, ey O'nun sadık kulları! RAB kendisine bağlı olanları korur, Büyüklenenlerin ise 
tümüyle hakkından gelir.  
24 Ey RAB'be umut bağlayanlar, Güçlü ve yürekli olun! 

Baba’ya, Oğul’a, Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
sana güveniyorum, ya RAB,  
Yüzün kulunu aydınlatsın.  
Amin.  

 
 
***91:1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan, Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.  
2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için, "Tanrım'dır, O'na güvenirim."  
3 Çünkü O seni avcı tuzağından, Ölümcül hastalıktan kurtarır.  
4 Seni kanatlarının altına alır, Onların altına sığınırsın. O'nun sadakati senin kalkanın, siperin 
olur.  
5-6 Ne gecenin dehşetinden korkarsın, Ne gündüz uçan oktan, Ne karanlıkta dolaşan 
hastalıktan, Ne de öğleyin yok eden kırgından.  
7 Yanında bin kişi, Sağında on bin kişi kırılsa bile, Sana dokunmaz.  
8 Sen yalnız kendi gözlerinle seyredecek, Kötülerin cezasını göreceksin.  
9 Sen RAB'bi kendine sığınak, Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,  
10 Başına kötülük gelmeyecek, Çadırına felaket yaklaşmayacak.  
11 Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek, Gideceğin her yerde seni korusunlar diye.  
12 Elleri üzerinde taşıyacaklar seni, Ayağın bir taşa çarpmasın diye.  
13 Aslanın, kobranın üzerine basıp geçeceksin, Genç aslanı, yılanı çiğneyeceksin.  
14 "Beni sevdiği için Onu kurtaracağım" diyor RAB, "Beni iyi tanıdığı için Ona kale olacağım.  
15 Bana seslenince onu yanıtlayacağım, Sıkıntıda onun yanında olacağım, Kurtarıp 
yücelteceğim onu.  
16 Onu uzun ömürle doyuracak, Ona kurtarışımı göstereceğim." 

Baba’ya, Oğul’a, Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,  
Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır..  
Amin.  

 
 
***102:1 Ya RAB, duamı işit, Yakarışım sana erişsin.  
2 Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme, Kulak ver sesime, Seslenince yanıt ver bana 
hemen.  
3 Çünkü günlerim duman gibi yok oluyor, Kemiklerim ateş gibi yanıyor.  



4 Yüreğim kırgın yemiş ot gibi kurudu, Ekmek yemeyi bile unuttum.  
5 Bir deri bir kemiğe döndüm Acı acı inlemekten.  
6 Issız yerlerdeki ishakkuşunu andırıyorum, Viranelerdeki kukumav gibiyim.  
7 Gözüme uyku girmiyor, Damda yalnız kalmış bir kuş gibiyim.  
8 Düşmanlarım bütün gün bana hakaret ediyor, Bana dil uzatanlar adımı lanet için kullanıyor.  
9-10 Kızıp öfkelendiğin için Külü ekmek gibi yiyor, İçeceğime gözyaşı katıyorum. Beni kaldırıp bir 
yana attın.  
11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte, Ot gibi sararmaktayım.  
12 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB, Ünün kuşaklar boyu sürer.  
13 Kalkıp Siyon'a sevecenlik göstereceksin, Çünkü onu kayırmanın zamanıdır, beklenen zaman 
geldi.  
14 Kulların onun taşlarından hoşlanır, Tozunu bile severler.  
15 Uluslar RAB'bin adından, Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.  
16 Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak, Görkem içinde görünecek.  
17 Yoksulların duasına kulak verecek, Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.  
18 Bunlar gelecek kuşak için yazılsın, Öyle ki, henüz doğmamış insanlar RAB'be övgüler 
sunsun.  
19 RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı, Göklerden yeryüzünü gözetledi,  
20 Tutsakların iniltisini duymak, Ölüm mahkûmlarını kurtarmak için.  
21-22 Böylece halklar ve krallıklar RAB'be tapınmak için toplanınca, O'nun adı Siyon'da, Övgüsü 
Yeruşalim'de duyurulacak.  
23 RAB gücümü kırdı yaşam yolunda, Ömrümü kısalttı.  
24 "Ey Tanrım, ömrümün ortasında canımı alma!" dedim. "Senin yılların kuşaklar boyu sürer!  
25 "Çok önceden attın dünyanın temellerini, Gökler de senin ellerinin yapıtıdır.  
26 Onlar yok olacak, ama sen kalıcısın. Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. Onları bir kaftan gibi 
değiştireceksin, Geçip gidecekler.  
27 Ama sen hep aynısın, Yılların tükenmeyecek.  
28 Gözetiminde yaşayacak kullarının çocukları, Senin önünde duracak soyları." 

Baba’ya, Oğul’a, Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
ya RAB, sonsuza dek tahtında oturursun,  
Ünün kuşaklar boyu sürer.  
Amin.  

 
 
***70:1 Ey Tanrı, kurtar beni! Yardımıma koş, ya RAB!  
2 Utansın canımı almaya çalışanlar, Yüzleri kızarsın! Geri dönsün zararımı isteyenler, Rezil 
olsunlar!  
3 Bana, "Oh! Oh!" çekenler Geri çekilsin utançlarından!  
4 Sende neşe ve sevinç bulsun Bütün sana yönelenler! "Tanrı yücedir!" desin hep Senin 
kurtarışını özleyenler!  
5 Bense, mazlum ve yoksulum, Ey Tanrı, yardımıma koş! Yardımcım ve kurtarıcım sensin, Geç 
kalma, ya RAB!  

Baba’ya, Oğul’a, Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Geç kalma, ya RAB! yardımıma koş!  
kurtarıcım sensin.  
Amin.  

 
 



***143:1 Duamı işit, ya RAB, Yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni!  
2 Kulunla yargıya girme, Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.  
3 Düşman beni kovalıyor, Ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, Beni karanlıklarda 
oturtuyor.  
4 Bu yüzden bunalıma düştüm, Yüreğim perişan.  
5 Geçmiş günleri anıyor, Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, Ellerinin işine bakıp 
dalıyorum.  
6 Ellerimi sana açıyorum, Canım kurak toprak gibi sana susamış. *  
7 Çabuk yanıtla beni, ya RAB, Tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü, Yoksa ölüm çukuruna 
inen ölülere dönerim.  
8 Sabahları duyur bana sevgini, Çünkü sana güveniyorum; Bana gideceğim yolu bildir, Çünkü 
duam sanadır.  
9 Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB; Sana sığınıyorum.  
10 Bana istemini yapmayı öğret, Çünkü Tanrım'sın benim. Senin iyi Ruhun Düz yolda bana 
öncülük etsin!  
11 Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana, Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.  
12 Sevginden ötürü, Öldür düşmanlarımı, Yok et bütün hasımlarımı, Çünkü senin kulunum ben. 

Baba’ya, Oğul’a, Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Ellerimi sana açıyorum, 
Sabahları duyur bana sevgini. 
Amin.  

 
 
İlave / Alternatif Okumalar-1 

46:7 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,  
Yakup'un Tanrısı kalemizdir. 
56:9 Seslendiğim zaman, Düşmanlarım geri çekilecek. Biliyorum, Tanrı benden yana.  
10 Sözünü övdüğüm Tanrı'ya, Sözünü övdüğüm RAB'be,  
11 Tanrı'ya güvenirim ben, korkmam; İnsan bana ne yapabilir? 
Her Şeye Egemen RAB bizimledir,  
Yakup'un Tanrısı kalemizdir. 
118:2 "Sonsuzdur sevgisi!" desin İsrail halkı.  
3 "Sonsuzdur sevgisi!" desin Harun'un soyu.  
4 "Sonsuzdur sevgisi!" desin RAB'den korkanlar. 

Her Şeye Egemen RAB bizimledir,  
Yakup'un Tanrısı kalemizdir. 
118:5 Sıkıntı içinde RAB'be seslendim; Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.  
6 RAB benden yana, korkmam; İnsan bana ne yapabilir?  
7 RAB benden yana, benim yardımcım, Benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakacağım.  
Her Şeye Egemen RAB bizimledir,  
Yakup'un Tanrısı kalemizdir. 
118:8 RAB'be sığınmak İnsana güvenmekten iyidir.  
9 RAB'be sığınmak Soylulara güvenmekten iyidir.  
10 Bütün uluslar beni kuşattı, RAB'bin adıyla püskürttüm onları.  
Her Şeye Egemen RAB bizimledir,  
Yakup'un Tanrısı kalemizdir. 
118:11 Kuşattılar, sardılar beni, RAB'bin adıyla püskürttüm onları.  



12 Arılar gibi sardılar beni, Ama diken ateşi gibi sönüverdiler; RAB'bin adıyla püskürttüm 
onları.  
13 İtilip kakıldım, düşmek üzereydim, Ama RAB yardım etti bana.  
14 RAB gücüm ve ezgimdir, O kurtardı beni. 
Her Şeye Egemen RAB bizimledir,  
Yakup'un Tanrısı kalemizdir. 

İşaya 9:2 Karanlıkta yürüyen halk Büyük bir ışık görecek; Ölümün gölgelediği diyarda 
Yaşayanların üzerine ışık parlayacak. 

Her Şeye Egemen RAB bizimledir,  
Yakup'un Tanrısı kalemizdir. 

İşaya 9:6 Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında 
olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.  
7 Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi 
son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak Ve sonsuza dek sürdürecek. Her 
Şeye Egemen RAB'bin gayreti bunu sağlayacak. 

Baba’ya, Oğul’a, Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Her Şeye Egemen RAB bizimledir,  
Yakup'un Tanrısı kalemizdir. 
Amin. 

 
veya 
(İşaya 7:14, Benedictus) 
Rab'bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını 
İmmanuel koyacak. 

Halleluya, Tanrı bizimle! 
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;  

Halleluya, Tanrı bizimle! 
düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden Kurtuluşumuzu sağladı.  
Böylece atalarımıza merhamet ederek Kutsal antlaşmasını anmış oldu.  

Halleluya, Tanrı bizimle! 
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.  

Halleluya, Tanrı bizimle! 
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.  

Halleluya, Tanrı bizimle! 
 
İlave / Alternatif Okumalar-2 
Bizleri bu zamana çıkmaya lütuf eden Tanrımız, 
Sana şükürler olsun, sen kutsalsın. 
Uykuda ve uyanıkken elin üzerimizde olsun; 
Bizleri kötülüklerden korusun… [Amin.] 
 
veya 



Yaratan ve kurtaran Tanrımız, 
canlarımız ve bedenlerimiz sana aittir; 
Dünyadan, benlikten, şeytandan sana sığınıyoruz. 
Uykuda ve uyanıkken elin üzerimizde olsun; 
Görünür ve görünmez düşmanı 
Hudutlarımızdan ve meskenlerimizden uzak eyle, 
Sen kutsalsın, bize merhamet eyle… [Amin.] 
 
 
İlave / Alternatif Okumalar-3 
Bereketleme-Kapanış Duası 
(İşaya 33:22, Sayılar 6:24-26) 
 

Her Şeye Egemen RAB, 
yüceliğin bütün dünyayı doldurur,  
yasamızı koyan Sensin; 
bizi kutsa ve koru… [Amin.] 

Her Şeye Egemen RAB, 
yüceliğin bütün dünyayı doldurur  
yargıcımız Sensin; 
aydın yüzünü bize göstersin ve bize lütfet… [Amin.] 

Her Şeye Egemen RAB, 
yüceliğin bütün dünyayı doldurur  
kralımız Sensin;  
yüzünü bize çevir ve bize esenlik ver… [Amin.] 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.  
 
veya 
Bereketleme-Kapanış Duası 
(İşaya 6:3; 33:22, Sayılar 6:24-26) 
 

Her Şeye Egemen RAB  
Kutsal, kutsal, kutsalsın.  
Yüceliğin bütün dünyayı doldurur.  
yasamızı koyan RAB, 
bizi kutsa ve koru… [Amin.] 

Her Şeye Egemen RAB, 
Kutsal, kutsal, kutsalsın.  
yüceliğin bütün dünyayı doldurur  
yargıcımız RAB, 
aydın yüzünü bize göstersin ve bize lütfet… [Amin.] 

Her Şeye Egemen RAB, 
Kutsal, kutsal, kutsalsın.  
yüceliğin bütün dünyayı doldurur  
kralımız RAB  
yüzünü bize çevir ve bize esenlik ver… [Amin.] 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.  
 



İlave / Alternatif Okumalar-4 
Övgü ve Şükran Duaları 
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. 
 
İlave / Alternatif Okumalar-5 
Övgü ve Şükran Duaları 
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. 
 
 
İlave / Alternatif Okumalar-6 
Kapanış Duası 
(13:3; 25: 20; 31:1,5; 91:4) 
Gör halimi, ya RAB, yanıtla Tanrım, Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. 
Canımı koru, kurtar beni! Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!  
Ya RAB, sana sığınıyorum. Utandırma beni hiçbir zaman! Adaletinle kurtar beni!  
Ruhumu ellerine bırakıyorum, Ya RAB, sadık Tanrı, kurtar beni.  
kanatlarının altına sığınırım, sadakati bana kalkan ve siper olur. 

Baba’ya, Oğul’a, Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
Başlangıçta olduğu gibi, şimdi, daima ve sonsuza kadar.  
Amin. 

 
 
İlave / Alternatif Okumalar-7 
ey Tanrı, lütfet bana, sevgin uğruna; 
sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. 
Tanrımız RAB,  
aklımı ve yüreğimi kutsal tapınağına sunuyorum;  
huzurunda yenilenmiş bir akıl ve kalp ile  
değişmek ve yenilenmek için bekliyorum;  
merhametin derindir, isyanımı sil,  
kendimi aklayacak bir şeyim yok, 
günahımı bağışla…  
[ya Rab, merhamet eyle] 

 
tümüyle yıka beni suçumdan,  
arıt beni günahımdan. 
… Senin kutsal bakışlarından hiçbir şey gizlenemez. 
aklımı ve yüreğimi yenile, 
huzurunda daima doğruluk ile yürüyebileyim diye  
beni istediğin gibi bir kişi yap… 
[ya Rab, merhamet eyle] 

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



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

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

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

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

 
neşe, sevinç sesini duyur bana,  
bayram etsin ezdiğin kemikler. 
… aklımı arıt, kalbimi temizle, 
Senin her şeyi gördüğünü  
ve her şeyi bildiğini  
daima hatırlamak için  



bana merhamet eyle; 
kutsal elin altında alçalmayı  
ve Seni daha fazla tanımayı diliyorum; 
öyle ki, kendimi Senin bakışlarınla tanıyayım… 
[ya Rab, merhamet eyle] 

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

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

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

 
geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, 
bana destek ol, istekli bir ruh ver. 
… tek yardımcım Sensin, beni yenile,  
Mesih’teki zaferin sevincinde, 
yenilenmiş bir yaşamda 



lütfunu daima ilan edeyim diye 
benimle yürü, bende çalış… 
[ya Rab, merhamet eyle] 

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

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

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

 
çünkü Sen kurbandan hoşlanmazsın, 
yoksa sunardım Sana,  
yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. 
… sonsuz merhametinle beni yenile, 



kutsal gücünle beni koru, 
umudu Sende olanlara  
ve evinin güzelliğini sevenlere  
merhametinle desteğini gönder; 
ayıp ve utançlardan uzak bir şekilde yaşamak için 
beni güçlendir, beni yenile… 
[ya Rab, merhamet eyle] 

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

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

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

 



bağışla göremediğim kusurlarımı, 
bilerek işlenen günahlardan koru kulunu, 
izin verme bana egemen olmalarına! 
o zaman büyük isyandan uzak, kusursuz olurum. 
Göklerdeki Babamız, Kutsal Ruh’un gücünde,  
Diri Kurtarıcı Rab İsa Mesih adıyla 
Sana dua ederim. amin.  
 
 
İznik İman Açıklaması:  
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 (katolik) ve elçisel kiliseye inanıyoruz. Günahların affı için tek bir vaftiz 
tanıyoruz. Ölülerin dirilişini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin. 
 
Elçisel 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 (katolik) 
kiliseye, kutsalların birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum. 
Amin. 
 
 
Yatsı Dualarında 
6:1 Ya RAB, öfkeyle azarlama beni, Gazapla yola getirme.  
2 Lütfet bana, ya RAB, bitkinim; Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,  
3 Çok acı çekiyorum. Ah, ya RAB! Ne zamana dek sürecek bu?  
4 Gel, ya RAB, kurtar beni, Yardım et sevginden dolayı.  
5 Çünkü ölüler arasında kimse seni anmaz, Kim şükür sunar sana ölüler diyarından?  
6 İnleye inleye bittim, Döşeğim su içinde bütün gece ağlamaktan, Yatağım sırılsıklam 
gözyaşlarımdan.  
7 Kederden gözlerimin feri sönüyor, Zayıflıyor gözlerim düşmanlarım yüzünden.  
8 Ey kötülük yapanlar, Uzak durun benden, Çünkü RAB ağlayışımı işitti.  
9 Yalvarışımı duydu, Duamı kabul etti.  
10 Bütün düşmanlarım utanacak, Hepsini dehşet saracak, Ansızın geri dönecekler utanç içinde. 



Baba’ya, Oğul’a, Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; 
RAB ağlayışımı işitti. Yalvarışımı duydu,  
Duamı kabul etti. Amin.  

 
 


