Günün Son Duası
(Arife Duaları için Alıntı Yapılabilir)
Okuyucu: Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız kutsaldır.
Topluluk: Amin (Övgü ve yücelik Tanrımız’ındır)
Göksel Kral, Tesellici, Gerçeğin Ruhu, her yerde ve her şeyi dolduran Sensin. İyi şeylerin
hazinesi, Yaşam veren, gel ve bizde yaşa, bütün kirliliklerden bizleri temizle, canlarımızı
kurtaran tek Tanrı sensin.
Kutsal Tanrı, Kutsal ve Güçlü, Kutsal Ölümsüz, bizim için haçlandın, bağışla bizi.
(Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; başlangıçta olduğu gibi şimdi
daima ve ebediyen. Amin.)
Kutsal Üçlük, bize merhamet eyle, Rab, günahlarımızı sil, hatalarımızı bağışla, bizleri
kutsal varlığınla ziyaret et, yaralarımıza şifa ver; ya Rab, adın uğruna, bize merhamet
eyle.
(Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; başlangıçta olduğu gibi şimdi
daima ve ebediyen. Amin.)
*Göklerdeki Babamız…
*Çünkü Egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin.
Gelin, Kralımız Rab’be tapınalım,
Gelin, Kralımız ve Tanrımız Rab’bin önünde eğilelim ve tapınalım
Gelin, eğilelim ve bizi yaratan Rab’be diz çökelim.
Mezmur 51: 1 Ey 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.
5 Nitekim suç içinde doğdum ben,
Günah içinde annem bana hamile kaldı.
6 Madem sen gönülde sadakat istiyorsun,
Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.
7 Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,
Yıka beni, kardan beyaz olayım.
Tümüyle yıka beni suçumdan,
Arıt beni günahımdan.
8 Neşe, sevinç sesini duyur bana,
Bayram etsin ezdiğin kemikler.
9 Bakma günahlarıma,
Sil bütün suçlarımı.
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.
Tümüyle yıka beni suçumdan,
Arıt beni günahımdan.
13 Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,
Günahkârlar geri dönsün sana.
14 Kurtar beni kan dökme suçundan,
Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,
Dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün.
15 Ya Rab, aç dudaklarımı,
Ağzım senin övgülerini duyursun.
Tümüyle yıka beni suçumdan,
Arıt beni günahımdan.
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.
18 Lütfet, Siyon'a iyilik yap,
Yeruşalim'in surlarını onar.
19 O zaman doğru sunulan kurbanlar,
Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular,
Seni hoşnut kılar;

O zaman sunağında boğalar sunulur.
[…]
Mezmur 70: 1 Ey Tanrı, kurtar beni!
Yardımıma koş, ya RAB!
70: 2 Utansın canımı almaya çalışanlar,
Yüzleri kızarsın!
Geri dönsün zararımı isteyenler,
Rezil olsunlar!
70: 3 Bana, "Oh! Oh!" çekenler
Geri çekilsin utançlarından!
70: 4 Sende neşe ve sevinç bulsun
Bütün sana yönelenler!
"Tanrı yücedir!" desin hep
Senin kurtarışını özleyenler!
70:5 Bense, mazlum ve yoksulum,
Ey Tanrı, yardımıma koş!
Yardımcım ve kurtarıcım sensin,
Geç kalma, ya RAB!
[…]
Mezmur 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.
Duamı işit, ya RAB,
Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni
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.
Duamı işit, ya RAB,
Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni
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.
Duamı işit, ya RAB,
Yalvarışlarıma kulak ver!
Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni!
[…]
Yüceltme (Doksoloji)
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.
Her gün ve gece seni överiz; seni yüceltiriz; kutsal adına şükrederiz…
Rab, kuşaktan kuşağa bizlere sığınak oldun.
Acı bana, ya RAB! Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim!
Bana istemini yapmayı öğret, Çünkü Tanrım'sın benim.
Çünkü yaşam kaynağı sensin, Senin ışığınla aydınlanırız.
Merhametinle seni tanımamızı sağla…
Gecede ve gündüzde bizleri koru, günah düşmeyelim diye bizleri gözet…
Atalarımızın Tanrısı Rab, sen kutsalsın, çağlar boyunca adına yücelik olsun. Amin.
Umudumuz sendedir, ya Rab, merhametini üzerimize gönder.
119:12 Övgüler olsun sana, ya RAB,
Bana kurallarını öğret.
119:125 Ben senin kulunum, bana akıl ver ki,
Öğütlerini anlayabileyim.
71:22 Senin sadakatini çenkle öveceğim, ey Tanrım,
Lir çalarak seni ilahilerle öveceğim, Ey İsrail'in Kutsalı!
19:8 RAB'bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,
RAB'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.
Övgü ve yücelik sanadır, ya Rab, Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, şan ve
şeref senindir, şimdi ve sonsuza kadar. Amin.

İNANÇ 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.
ŞABAT: Mezmur 95; 150; 92
pazartesi: Mezmur 96; 145; 48
salı: Mezmur 97; 146; 82
çarşamba: Mezmur 98; 147:1-11; 94
perşembe: Mezmur 99; 147:12-20; 81
cuma: Mezmur 100; 148; 93
cumartesi: Mezmur 67; 149; 24
Rab, Tesellici, Gerçeğin Ruhu, bana sevginle bak, bana merhamet eyle, günahkar kulunu

değersiz şeylerden kurtar. Sana ve herkese karşı işlediğim günahları bağışla. İsteyerek
ve istemeyerek, bilerek ve bilmeyerek günah işledim; kötülük ettim; gençliğimden beri
cesaretle ve umutsuzlukla günah işledim. Bana merhamet eyle,
Senin adınla yemin etmişsem,
Düşüncelerimde küfre düşmüşsem,
Başkalarının üzülmesine sebep olduysam,
Öfkemle seni kederlendirdiysem,
Yalan söylediysem,
Tembelliğin uykusuna düşmüşsem,
Bana gelen dilenciyi hor görmüşsem,
Kardeşimi kederlendirdiysem,
Kavga ettiysem,
Başkalarını kınadıysam,
Kendimle övünmüşsem,
Gururla ya da kızgınlıkla duada önüne gelmişsem,
Aklım dünyanın hainliğine düşmüşse,
Çürümüş düşüncelere daldıysam,
Oburluk ve sarhoşluğa düştüysem
Cimrilikle ve savurganlıkla kötü tanıklık ettiysem,
Başkalarıyla alay ederek eğlendiysem,
Düşüncelerimde kötülüğe yer verdiysem,
Başkalarının güzel şeyleri kalbimi yaraladıysa,

Yanlış ve eksik şeyler söylediysem,
Kendi günahlarıma bakmadan başkalarının günahlarıyla alay ettiysem;
Dua etmekten kaçındıysam,
Hatırlamadığım günahlar işlemişsem,
Bu günahların hepsini ve daha fazlasını işlemişsem,
Bana merhamet eyle,
Efendimiz Rab, kederli kullarına merhamet eyle, günahın ağırlığını bizlerden kaldır,
merhametinle bizleri affet. İyiliksever Tanrı sensin, günahlarıma ve kötülüklerime rağmen
bana esenlikte bir dinlenme ver ve uykuda beni yenile.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, seni överiz, şimdi ve sonsuza kadar adını
yüceltiriz. Amin.
İyi Haber (Müjde) budur:
—Koloseliler 2:12 Vaftizde O'nunla birlikte gömüldünüz ve O'nu ölümden dirilten
Tanrı'nın gücüne iman ederek O'nunla birlikte dirildiniz.
—II.Korintliler 5:17 Bir kimse Mesih'te ise, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey
yeni olmuştur.
—Koloseliler 3:1 Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin.
Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor.
veya
—Romalılar 8:31 Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı
olabilir?
32 Öz Oğlu'nu bile esirgemeyip O'nu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, O'nunla
birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı?
33 Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır.
34 Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır
ve bizim için aracılık etmektedir.
veya
—I.Korintliler 15:21 Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir
insan aracılığıyla gelir.
22 Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak.
veya
—Romalılar 5:17 Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla

egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam,
yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir.
18 İşte, tek bir suçun bütün insanların mahkûmiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk
eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı.
19 Çünkü bir adamın sözdinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkâr kılındıysa, bir
adamın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır.
(Pastör) … Bu şekilde tövbe edip kurtuluşları için İsa Mesih’e bakan herkese Baba, Oğul
ve Kutsal Ruh adında günahlarının bağışlandığını ilan ediyorum. Amin
+ilave/alternatif okumalar:
(ya Rab, merhamet eyle…)
Mesih Rabbimiz, her yerde ve her zaman, gökte ve yerde egemen Kral sensin. Bol olan
merhametiyle bizler uğruna büyük acılardan geçtin, bize merhamet eyle. Derin şefkatiyle
doğruları sevindiren, günahkarları kurtuluşa çağıran sensin; kutsal Müjde’nin vaatleriyle
canımızı sevindiren Rab, dualarımızı kabul et, sen kutsalsın, bize merhamet eyle…
canlarımıza yaşam yolunda önderlik et… Emirlerinle bizleri kutsa, bedenlerimizi sözüne
göre güçlendir, düşüncelerimizi sözünle düzelt, her arzumuzu sözünle pakla, her kötülük
ve acıdan bizleri kurtar… kutsal meleklerinle etrafımıza ordugahı kur, bizler için sen
savaş, evrensel imanın birliğinde ve gerçeğin bilgisinde halkını topla, sen kutsalsın, bize
merhamet eyle… Kutsal Ruh ve tek Tanrı’nın birliğinde çağlar boyu egemenlik sürersin,
şan ve şeref senindir… Amin.
(ya Rab, merhamet eyle…)
(Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; başlangıçta olduğu gibi şimdi
daima ve ebediyen. Amin.)

Rab, göksel iyi armağanlarından ayrılmayayım diye bana [ve halkına] yardım et…
Halkını sonsuz yargıdan kurtaran Rab, bana [ve halkına] özgür bir yaşam bağışla, Sen
kutsalsın…
Rab, düşüncemle, sözlerimle, işlerimle günah işledim, bana [ve halkına] merhamet eyle…
Rab, beni [ve halkını] cehaletten, unutkanlıktan, taş yüreklilikten koru…
Rab, beni [ve halkını] her ayartıdan kurtar…

Rab, yüreğimin karanlıktaki kötü arzularını aydınlat ve halkını kötü olandan kurtar…
Rab, canımın güçsüzlüğüne bak, bana [ve halkına] merhamet eyle…
Rab, senin kutsal adını daima öveyim diye lütfunla bana [ve halkın] yardım et…
Rab, iyiliklerinle beni hatırla, lütfunla beni güçlendir, kutsal sözlerinle beni yenile; halkına
yardım et…
Rab, bende iyi bir şey yok, lütfunla beni kutsallık yolunda yürümem için yönlendir; halkını
daima destekle…
Rab, lütufkar sevginle aklımı ve yüreğimi koru, halkını sözünle bina et…
Rab, her övgü ve yakarışımı kabul et; halkını dua ve tapınmada bina et…
Rab, dünyanın, benliğin, şeytanın işlerinden beni [ve halkını] koru…
Rab, bana [ve halkına] seni hoşnut eden düşünceler ver…
Rab, ölüm ve ölüler diyarı senin elindedir, vicdanımı pak kıl; halkını pak bir yaşam için
yönlendir…
Rab, günahlarımın itirafını kabul et, tövbede meyve vereyim diye beni bereketle; halkını
tövbe ve kurtuluş vaazında güçlendir…
Rab, bana [ve halkına] yumuşak huylu ve pak bir yürekle, sözüne itaat gücü ver…
Rab, bende [ve halkında] sabır, cesaret ve alçakgönüllülük var et…
Rab, kutsal korkunla yüreğime kutsallığını yerleştir; halkını kutsallık yolunda güçlendir…
Rab, sözlerimle, işlerimle, düşüncemle seni sevebilmeyi bana lütfet; halkını sevginle
yenile…
Rab, beni [ve halkını] görünen ve görünmeyen tehlikelerden koru…
Rab, ben kuluna senin iradeni görmeyi, iradeni yapmayı ve sözüne göre yürümekten
hoşnut olmayı bağışla; halkını tek bir beden gibi sarsılmaz kıl…

*Rab, her ülkedeki Hristiyanlar için dua ediyorum…
yalnız, teşviksiz, göçmen Hristiyanlar için dua ediyorum…
Rab, senin kutsal adından dolayı bizlerden nefret edenler için ve bizleri sevenler için sana
dua ediyorum….
Rab, bizlere iyilik edenler ve bize hizmet edenler için dua ediyorum
Rab, dünyanın önemsiz ve değersiz gördüğü kimseler için sana dua ediyorum...
Rab, senin iradene göre dua etmeyi sevenler için dua ediyorum…
Rab, mahkumlar, köleler, esirler için sana dua ediyorum...
Rab, yolculukta olanlar, hasta olanlar, hastanede olanlar, askerlikte olanlar için sana dua
ediyorum...
Rab, başkasına muhtaç yaşayanlar için, bakıma muhtaç yaşayanlar için sana dua
ediyorum...
Rab, yeryüzünün ürünlerinin bolluğu için sana dua ediyorum...
Rab, imanla yönetenler, imanla öğretenler, imanla hizmet edenler, imanla azarlayanlar,
imanla tembih edenler için sana dua ediyorum...
Rab, kutsallık yolunda yürümemize yardım eden kimseler ve tarih boyunca insanlığı teşvik
için sergilediğin kutsal örnekler için sana dua ediyorum...
Rab, gelecek kuşaklar ve onlar için hazırladığın kutsal miras için sana dua ediyorum...
Ya Rab, merhamet eyle.

