
 
Tövbe ve Af Dileme/Topluluk Düzeni-II 
 
Kilisede topluluk olarak Tövbe ve Af Dileme için bir ayin yapıldığında, ayini 

yöneten kişi uygun bir yerde aşağıdaki formatı kullanır.  

 
Pastorel İtiraf 
[Göklerdeki Baba]  
sonsuz ve merhametli Tanrımız,  
Senin kutsallığın ve önünde eğilir ve itiraf ederiz ki, bizler zayıf ve zavallı günahkâr larız; 
günahta ve bozulmuşlukta doğmuş, her kötülüğe eğilimli kimseleriz; hiç bir iyiliğe layık 
değiliz. günahlı yaşamımızla kutsal yasana sürekli karşı geliyoruz; Seni kendimize karşı 
öfkelendirdik ve başımıza sonsuz ölüm yargını getirdik.  
 
[Günah için kederlenmek]  
Rab, Seni incittiğimiz için kederlenerek tövbe ediyoruz, günahlarımızdan utanıyoruz; 
günahlılığımız ve derin kederimize acıyıp yardım etmen için yalvarıyoruz. 
 
[Bağışlanmayı dilemek]  
bize merhamet eyle, en merhametli olan Tanrımız ve Babamız, sevgili Oğlun Rabbimiz 
İsa Mesih’in çektiği kutsal sıkıntıların hatırı için bütün günahlarımızı bağışla. 
 
[Kutsallık dilemek]  
Kutsal Ruhun’un lütfunu bize bağışla ki, [bize bunu öğretebilsin:] yanlışlarımızı yürekten 
bilebilelim, böylece kendimizden ve bizi öldürmekte olan günahlarımızdan tiksinelim ve 
yeni bir yaşamda büyüyelim. kutsallığın ve doğruluğun mükemmel meyvelerini 
verebilelim ki, Mesih’in aracılığında bizlerden hoşnut kal diye dua ediyoruz.i  
 
 
(Ayini Yöneten Görevli Tarafından Günahların Affı ilan edilmeden önce “İyi 

Haber (Müjde) budur” Diyerek Cemaatin Üzerine Mesih’teki Bağışlanmanın 

İlanı Olan Bazı Ayetler Okunabilir) 

 
Mesih’teki Bağışlanmanın İlanı: 

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. 
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 Heidelberg Liturjisi (1563) 


