Yatsı Duası
(Arife Dualarına Giriş)
104:1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!
Ya RAB Tanrım, ne ulusun!
Görkem ve yücelik kuşanmışsın,
2 Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün.
Gökleri bir çadır gibi geren,
3 Evini yukarıdaki sular üzerine kuran,
Bulutları kendine savaş arabası yapan,
Rüzgarın kanatları üzerinde gezen,
4 Meleklerini rüzgarlar,
hizmetkârlarını ateş alevleri yapan sensin
Mez.104: 24 Ya RAB, ne çok eserin var!
Hepsini bilgece yaptın;
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun;
Başlangıçta olduğu gibi, şimdi daima ve ebediyen. Amin.
Bereketlenmiştir kötülerin öğüdüyle yürümeyen
Ve günahkârların yolunda durmayan,
Alaycıların arasında oturmayan.
Bereketlenmiştir zevkini RAB'bin Yasası'ndan alan
Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünen (1:1-2).
Karşılıklı Övgü:
97:10 Ey sizler, RAB'bi sevenler, kötülükten tiksinin.
O sadık kullarının canını korur,
Onları kötülerin elinden kurtarır.
145:20 RAB korur kendisini seven herkesi,
Yok eder kötülerin hepsini.
146:9 RAB garipleri korur,
Kötülerin yolunuysa saptırır.
32: 7 Sığınağım sensin,
Beni sıkıntıdan korur,
Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.
2: 11 RAB'be korkuyla hizmet edin,
Titreyerek sevinin.
12 Oğulu öpün ki öfkelenmesin,
Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz.
Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir.
Ne mutlu O'na sığınanlara!
32:10 Kötülerin acısı çoktur,

Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.
11 Ey doğru insanlar, sevinç kaynağınız RAB olsun, coşun;
Ey yüreği temiz olanlar,
Hepiniz sevinç çığlıkları atın!
Alçalış / Secde / İtiraf Duası
40: 1 RAB'bi sabırla bekledim;
Bana yönelip yakarışımı duydu.
2 Ölüm çukurundan,
Balçıktan çıkardı beni,
Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu,
Kaymayayım diye.
3 Ağzıma yeni bir ezgi,
Tanrımız'a bir övgü ilahisi koydu.
Çokları görüp korkacak
Ve RAB'be güvenecekler.
4 Ne mutlu RAB'be güvenen insana,
Gururluya, yalana sapana ilgi duymayana.
5 Ya RAB, Tanrım,
Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için;
Sana eş koşulmaz!
Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını,
Saymakla bitmez.
6 Kurbandan, sunudan hoşnut olmadın,
Ama kulaklarımı açtın.
Yakmalık sunu, günah sunusu da istemedin.
7-8 O zaman şöyle dedim: «İşte geldim;
Kutsal Yazı tomarında benim için yazılmıştır.
Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan zevk alırım ben,
Yasan yüreğimin derinliğindedir.»
9 Büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini,
Sözümü esirgemem,
Ya RAB, bildiğin gibi!
10 Zaferini içimde gizlemem,
Bağlılığını ve kurtarışını duyururum,
Sevgini, sadakatini saklamam büyük topluluktan.
11 Ya RAB, esirgeme sevecenliğini benden!
Sevgin, sadakatin hep korusun beni!
12 Sayısız belalar çevremi sardı,
Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum;
Başımdaki saçlardan daha çoklar,
Çaresiz kaldım.

13 Ne olur, ya RAB, kurtar beni!
Yardımıma koş, ya RAB!
14 Utansın canımı almaya çalışanlar,
Yüzleri kızarsın!
Geri dönsün zararımı isteyenler,
Rezil olsunlar!
15 Bana, «Oh! Oh!» çekenler
Dehşete düşsün utançlarından!
16 Sende neşe ve sevinç bulsun
Bütün sana yönelenler!
«RAB yücedir!» desin hep
Senin kurtarışını özleyenler!
17 Bense mazlum ve yoksulum,
Düşün beni, ya Rab.
Yardımcım ve kurtarıcım sensin,
Geç kalma, ey Tanrım!
(… ya Rab, bizi yenile, tövbemiz meyve versin diye bizleri bereketle,
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı
günah işledik. Kutsal Yasan karşısında suçluyuz; ya Rab, merhamet eyle).
Her şeye kadir Tanrımız,
Her şeyi Sen yarattın,
Bize merhamet eyle,
Rabbimiz Mesih İsa,
Kanınla bizleri satın aldın,
Bize merhamet eyle,
Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh,
Bizlere diriliş verdin,
Bize merhamet eyle.
Kutsal Tanrı, Kutsal ve Güçlü, Kutsal Ölümsüz,
Bizim için haçlandın, bağışla bizi.
Kutsal olan Babamız, akşam övgülerimizi kabul et, Mesih adıyla Sana dua ederiz;
Geceye sakinlik ver, esenliğinle bizleri koru; sabahın övgüleri için canımıza güç ve
dinlenme ver, Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua ederiz… Amin.
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!
(Arife Okumaları…)
(Arife Duaları…)
Luka 2: 29“Ya Rab, Sen sözüne sadıksın,
Kulun olan ben esenlik içinde ölebilirim;
30-32Çünkü bütün halkların yüzü önünde hazırlamış olduğun kurtuluşu;
ulusların aydınlığa kavuşması için olan ışığı
ve kendi halkın İsrail’in yüceliğini gözlerim gördü.”
Rab’bin Duası...
Sayılar 6:24-26…

