
 
Tövbe ve Af Dileme   

 
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. 

 
atalarımızın Tanrısı Rab, yakarışlarımızı duy, Kralımız Sensin, duamız Sana erişsin, kulunla 

yarıya girme Senin önünde kimse aklanamaz, günah işledik, Kutsal Sözlerini unuttuk, 
emirlerini önemsemedik, Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle… ON EMİR (I-IV okunur…). 
 
Yaratan ve Kurtaran Tanrımız, yalnız sana karşı günah işledik, senin gözünde kötü olanı 

yaptık, günahımız başkalarına sıkıntı getirdi ve başkalarının günah işlemesine neden olduk, 
kötülük yaptık ve başkalarının yüreklerinin katılaşmasına neden olduk, Seni bütün 
kalbimizle sevemedik, Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle… ON EMİR (V-X okunur…). 
 
atalarımızın Tanrısı Rab, samimi tövbe ile sana geliyoruz, yakarışlarımızı duy, Kutsal 

Antlaşmanı hatırla, merhametinle tövbemizi kabul et, kutsal emirlerine karşı geldik, 
kutsal yasaklarını dinlemedik, doğru yoldan saptık ve kötülük yaptık, günahlarla, 

isyanlarla Senden uzaklaştık, Sen adil davrandın, bizse kötülük yaptık, insanı kendimiz 
gibi sevemedik, Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle…  
 
iBaba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, 

samimi tövbe ile Sana geliyorum, 

kutsal evrensel ve elçisel imanda beni yenile; 

evrenin kralı olan Babamız,  

sevgin sonsuzdur, merhametin sınırsız; 

bizlere Kutsal Sözlerini verdin, 

Seni tanımamızı ve anlamamızı istedin; 

Sana sonsuz şükürler olsun, 

sonsuzluğun Tanrısı RAB,  

övgü ve yücelik Senindir, 

Sen dün, bugün ve yarın aynısın;  

Kutsal Sözün ile halkını daima yönlendirdin, 

Kutsal Sözün ve Kutsal Ruh’un ile halkına öncülük edersin.  

Kelam’ın ile aklımı ve yüreğimi karmaşıklıktan arıt, 

esas ihtiyacım olan düzeni ve yönü bana göster; 

lütfunla beni kendi isteğine göre yönlendir, 

yüreğimi Sana çevirmek için benim gücüm yok, 

Sen beni yönlendir 

ve Mesih’te umudumu yenile. 

ya RAB, öfkelenip azarlama beni 
ve gazabınla yola getirme! 
okların içime saplandı, 
elin üzerime indi. 
öfken yüzünden sağlığım bozuldu, 
günahım yüzünden rahatım kaçtı. 
çünkü suçlarım başımdan aştı, 



taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı. 
akılsızlığım yüzünden 
yaralarım iğrenç, irinli. 
eğildim, iki büklüm oldum, 
gün boyu yaslı dolaşıyorum. 
çünkü belim ateş içinde, 
ve sağlığım bozuk. 
tükendim günah yüzünden,  
ezildim alabildiğine  
isyanlarımın ağırlığı yüzünden. 
inliyorum yüreğimin acısından. 
ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin, 
iniltilerim Senden gizli değil. 
yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor, 
gözlerimin feri söndü. 
eşim dostum kaçar oldu derdimden, 
yakınlarım uzak duruyor benden. 
canıma susayan düşman bana tuzak kuruyor, 
gün boyu hileler düşünüyor benim için, 
kötü olan zararımı istiyor, kuyumu kazıyor, 
ama ben bir sağır gibi duymuyacağım, 
bir dilsiz gibi ağzımı açmayacağım; 
duymaz, ağzında dili olmayan biri gibi. 
umudum sende, ya RAB, 
beni Sen koru, Sen savun. 
cevap ver, ya Rab, Tanrım benim! 
dua ediyorum: "halime sevinmesinler, 
ayağım kayınca böbürlenmesinler!" 
düşmek üzereyim, 
acım hep içimde. 
suçumu itiraf ediyorum, 
günahım yüzünden kaygılanıyorum. 
düşmanlarım güçlüdür  
ve yok yere benden nefret edenler çoktur. 
iyiliğin peşinde olduğum için 
iyiliğe karşı kötülük yapanlar bana karşı çıkar. 
beni terk etme, ya RAB! 
ey Tanrım, benden uzak durma! 
yardımıma koş, 
ya Rab, kurtuluşum benim! 

 
atalarımızın Tanrısı Rab, merhametli ve sabırlısın, lütuf dolu Babamız, bağışlayıcısın, kutsal 

adaletin Tanrısı, merhametini Mesih’te açıkladın, O’nun çarmıh acılarında biz şifa bulduk. 

Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu’na iman edenleri bağışlayan Tanrımız, Kutsal 
Ruh’un ile bizlerin kirliliğini yıka. Yerde ve gökte adı kudretli olan Tanrımız, ışığım Sensin 

beni aydınlat, adı kutsal olan Babamız, adaletin korkunçtur, merhametin sınırsız, kutsal 
korkunu yüreklerimize bekçi koy ki, Kutsal Ruh’u kederlendirmek bizlerden uzak olsun.  

Her şeye gücü yeten Tanrımız, kayıp koyun gibi yollarından saptık, benliğimizin 

tutkularını izledik. Yapmamız gerekenleri yapmadık, yapmamamız gerekenleri yaptık, 
göklerin ve senin huzurunda günah işledik, ama sen merhametlisin, sana yakaran 



kullarına yakınsın, Mesih aracılığı ile günahlarını itiraf edenleri kabul edersin; Kutsal 
Ruh’un gücüyle tövbe edenleri bağışlarsın. Pişman olanları düşmüşlükten kaldırırsın. 

Kutsal olan Tanrımız, Senin kutsal adına yaraşır bir şekilde yürümek için bize merhamet 
eyle; Kutsal olan Tanrımız, Seni hoşnut eden ruhani hayatın yolunu izlememiz için kutsal 
yasanı yüreklerimize yaz. Kutsal olan Tanrımız, günahkarları sana döndürmek için 
adımlarımı pekiştir, ve kutsal hizmetinde beni kullan. Sen kutsalsın bize merhamet eyle… 
amin.  
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 Mezmur 38 üzerine yazılmıştır. 


