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İbadete Giriş
Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü RAB Allah,
Yer ve gök sana verilen hamtlarla doludur. Halleluya, Halleluya, Halleluya,
Ey güçlü RAB Allah, yer ve gök sana verilen hamtlarla doludur.
Yüceltiriz, Yüceltiriz, Yüceltiriz İsmini..
Sevgi ve İhsan O’lan Yaratan’ın adına, şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun!
1.Kutsal, kutsal, kutsaldır. 2.Var olmuş, var olan ve var olacak O’lan 3.Yüceliği, gücü almaya layıksın4.Çünkü her şeyi sen yarattın. 5.Herşey senin isteğinle yaratılıp var oldu.Vahiy-4:8’den
(Bir tanesi seçilip makamla okunabilir)
1. Tek RAB Sen’sin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gökcisimlerini, yeryüzünü ve
içindeki her şeyi, denizleri ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen can verdin.
Bütün gök cisimleri Sana tapınır. -Neh.9:6
2. Övgüler sunun RAB’be! Övgüler sunun, ey RAB’bin kulları, RAB’bin adına övgüler
sunun! Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar RAB’bin adına övgüler
sunun! ..Haşmeti gökleri aşar. -Mez.113’den
3. RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! Ya RAB Tanrım, ne ulusun! Görkem yücelik
kuşanmışsın… Ya RAB, ne çok eserin var! Hepsini bilgece yaptın, yeryüzü yaratıklarınla
dolu. -Mez.104’den
4. RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! O’nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!
RAB’be övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma!.. RAB’be övgüler sun, ey
gönlüm! O’nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım! -Mez.103’den
5. Gelin, RAB’be sevinçle haykıralım, bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
şükranla huzuruna çıkalım, O’na sevinç ilahileri yükseltelim! Çünkü RAB ulu Tanrı’dır,
bütün ilahların üstünde ulu kraldır.-Mez.95’den

1.Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum. 2.Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni. 3.Ya RAB, yollarını bana öğret, yönlerini bildir. 4.Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; 5.Bütün gün umudum send. 6.Sevgine göre anımsa beni. 7.Sen iyisin ya RAB.-Mez.25’den
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KELAM VE ŞÜKRAN İBADETİ-1

Kelam İbadeti
1.
RAB’bin sarsılmaz sevgisi hiç eksilmez,
Hiçbir zaman azalmaz tükenmez,
İnayetini, her sabahında RAB yeniler, yeniler.
Sadakati ne büyük- Yer.Mersiyeleri 3:23-24
2.
İsmin üstündür tüm isimlerden. Sana tapınır, seni överiz.
İsmin üstündür tüm isimlerden. Sana secde ederiz (2)
İzzetin için seçilmiş halkız. Sana tapınır, seni överiz.
İzzetin için seçilmiş halkız. Sana secde ederiz (2)
Tüm uluslardan bizi kurtardın. Sana tapınır, seni överiz.
Tüm uluslardan bizi kurtardın. Sana secde ederiz (2)
3.
Baba, senin sevgin ne kadar büyük ve derin!
Sensiz nasıl yaşadığımı anlayamam ki!
Şimdi sen beni kurtardın, ben senin çocuğun oldum,
Ve bütün yaşamımda seninle kalayım
Seni öveceğim, sana tapacağım, sonsuzlara dek, sevgili Babam. (2)
4.
Sığınağım sensin, kalbim doldurursun,
Kurtuluş sözleriyle korktuğum zamanlarda himayendeyim, himayendeyim.
Zayıf “güçlüyüm” desin, senin kudretinle.
Sunular ve Mana Çalışması
5.
Sevgin olmasa, gönle dolmasa, nasıl ışırdı yaşam, lütfu bulmasa.
Sen ışı dünyamıza, gel dokun rüyamıza, eşsiz varlığın ile lütfu sun hülyamıza.
Gerçek olmasa, yolu sunmasa, nasıl olurdu yaşam Mesih’i bulmasa.
Sen ışı dünyamıza, gel dokun rüyamıza, saran ışığın ile seni sun hülyamıza
Huzurda duruş-(Amida)
6.
Ey göklerdeki Babamız, kutsal olsun senin adın. Krallığın gelsin senin!
Gökte yerde arzun olsun. Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine.
Bize borçlu olanları, affettik biz, sen de bizi, aynen öyle, affet yine.
Bizi koyma denenmeye, kurtar bizi kötülükten (2)
Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, Amin!
Şükran ibadeti
7.
Açıldı kapı, saçıldı ışık sende Efendim. Çakıldı benlik çakıldı haça senle Efendim.
Doldur kabım sen, Allah! Doldur kabım sen, İsa! (2)
Doldur kabım, boştur kalbim sensiz Efendim (2)
Açıldı mana, saçıldı varlık senden Efendim. Yenildi ölüm, dirildi “ben’im” senle Efendim.
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KELAM VE ŞÜKRAN İBADETİ-2

Kelam İbadeti
1.
Halleluya, kadir olan Tanrımız Kral’dır! Biz coşalım, sevinelim, O’na izzetini de verelim!
Halleluya, kadir olan Tanrımız Kral’dır!
2.
Geyik suları nasıl özlerse, canım da seni özler.
Kalbimin tek arzususun, sana tapınırım.
Kalkanım, kuvvetim tek sensin, sana ruhumu teslim eyleyim.
Kalbimin tek arzusun, sana tapınırım.
Ne altın, ne de gümüş isterim, seninle ben mutluyum.
Gerçek sevinç veren tek sensin, benim her şeyimsin…Kalkanım, kuvvetim…
Sen bir dost ve kardeşimsin, bir kral olduğun halde.
Hepsinden çok sevdiğim sensin, benim herşeyimsin…Kalkanım, kuvvetim..
3.
Halkın arasında sana şükrediyorum. Uluslar ortasında ilahi söylüyorum.
Çünkü büyük sevgin göklerden çok üstündür. Ve sonsuzca, sonsuzca sen sadıksın.
Yüceltirim, ey RAB’bim! Sen görkemlisin. İzzetin dünyayı dolduracak. Halkın arasında….
4.
Sen ya RAB, zengin yüreklisin!Döktün engin sevginden.
Sen ya RAB, öyle sevdin! Biz günah içinde ölüyken. Yaşam verdin bize Mesih’te!
Sen bizi, Mesih’le birlikte, diriltip, kutsal yerlerde…Oturttun.
Sunular ve Mana Çalışması
5.
Benliğimden kopan fırtına, varlığımda her an karmaşa,
Evren senin, devran senin, meydan senin ey Yaratan.
Benliğime gel sen dedin, varlığıma bir ben dedin.
Derdim senin derman senin, ferman senin ey Yaratan!.
Huzurda duruş-(Amida)
6.
Ey göklerdeki Babamız, kutsal olsun senin adın. Krallığın gelsin senin!
Gökte yerde arzun olsun. Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine.
Bize borçlu olanları, affettik biz, sen de bizi, aynen öyle, affet yine.
Bizi koyma denenmeye, kurtar bizi kötülükten (2)
Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, Amin!
Şükran ibadeti
7.
Yükselt sesin yer, dinlesin gökler. Dinlesin, dinlesin, dağ,taş dinlesin,
Dinlesin, dinlesin, yer gök inlesin. Ah! Sensin yaratan, Mesih kurtaran,
Ruh’un elinde beni sen yapan. Ruh’un elinde ben sen yapan.
Yükselt sesin yer, dinlesin gökler. Dinlesin, dinlesin, yer gök inlesin.
Dinlesin, dinlesin, yer gök inlesin. Ah! Yüreğim senin, sana erişsin,
Işığın ile gönlüm sevinsin. Işığın ile gönlüm sevinsin.
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KELAM VE ŞÜKRAN İBADETİ-3

Kelam İbadeti
1.
Hamdim sana, şükrüm sana, göğü, yeri Yaratan’a!
İlahiler, ezgilerle tüm övgüleri ya RAB sana.
Hamdim sana, şükrüm sana, seni beni kurtarana
Yalvarışlar, yakarışlar tüm dualar , ya RAB sana
2.
RAB, ne ulusun! Sen layıksın övgüye! Sana tapınılır kutsal yerde. Sevinç verensin sen.
RAB, ne ulusun! Zaferliyiz sayende. Ve kötüyü yenme gücü sende, diz çöküp taparız..
RAB, yüceltiriz senin adını! Sen mucize yaparsın hayatımızda, şükrolsun!
RAB güveniriz sonsuz sevgine! Yerde, gökte ulu Tanrısın, sonsuzluk boyunca aynısın.
3.
Kutsallığına baktığımda, güzelliğini gördüğümde
Ve herşey ışığının gölgesinde kaldığında;
Kalbine ulaşıp sevinç tattığımda,isteğim sevginle büyülendiğinde
Ve herşey ışığının gölgesinde kaldığında;
Tapınırım, tapınırım, yaşam amacım sana tapınmak.
4.
Diri su yıka beni, pakla ve yenile.
Tertemiz yıka, doldur gücünle, diri su yıka beni.
Kutsal Ruh koru beni, beni yönelt İsa’ya.
O’na tapayım, doldur gücünle, kutsal Ruh koru beni.
İsam sen yönet beni, yüreğimde taht kur.
Coştur hamtlarla, doldur gücünle, İsam sen yönet beni.
Sunular ve Mana Çalışması
5.
Bütün içinde varlık, varlık içinde yokluk. Sendedir iman, ümit, sevgindedir mutluluk.
Saran ışığın ile, taht kur gel sen gönlüme. Mesih’in görkeminde ömür kat sen ömrüme.
Evren içinde devran, devran içinde insan Sendedir anlam her an, sonsuz haz ve heyecan.
Huzurda duruş-(Amida)
6.
Ey göklerdeki Babamız, kutsal olsun senin adın. Krallığın gelsin senin!
Gökte yerde arzun olsun. Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine.
Bize borçlu olanları, affettik biz, sen de bizi, aynen öyle, affet yine.
Bizi koyma denenmeye, kurtar bizi kötülükten (2)
Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, Amin!
Şükran ibadeti
7.
Korkma, korkma, korkma ey canım. Hay olan Allah varken sakın hiç korkma.
Sonsuzluğa bakarken sakın hiç korkma. Göklerde Mesih varken sakın hiç korkma.
Korkma, korkma, korkma ey canım. Dirilten Allah varken sakın hiç korkma.
Deryaları aşarken, sakın hiç korkma. Yürekte Mesih varken sakın sen korkma.
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KELAM VE ŞÜKRAN İBADETİ-4

Kelam İbadeti
1.
Budur Rab’bin, budur Rab’bin yarattığı gün, yarattığı gün.
Sevinelim, sevinelim, coşalım onda, coşalım onda!
Budur Rab’bin yarattığı gün, sevinelim, coşalım onda!
Budur Rab’bin, budur Rab’bin yarattığı gün
2.
Sana bakıyorum, Rabbim. Arkama bakmadan! İzlerim yolunu, Rabbim.
İzlerim sevinçle, Rabbim. İzlerim durmadan, Rabbim. Arkama bakmadan.
Seni seviyorum, Rabbim. Arkama bakmadan! Severim huzurun, Rab.
Severim dostluğunu, Rab. Severim durmadan, Rabbim. Arkama bakmadan.
Seni bekliyorum, Rabbim. Ruhunla dolayım! Severim gelişini, Rab
Özlerim gelişini, Rab. Hazırla beni, ey Rabbim. Seninle olayım.
3.
Daha sevgi, daha güç, seni istiyorum.
Sana tapacağım bütün kalbimle. Sana tapacağım bütün aklımla.
Sana tapacağım bütün gücümle. Çünkü sen Rabsin, çünkü sen Rabsin..
4.
Şükret içtenlikle! Şükret kutsal RAB’be! Şükret, çünkü Oğlunu verdi, O bize!
Artık zayıf “Güçlüyüm!” desin. Fakir, “Zenginim!” desin.
Çünkü neler yaptı bize, Rabbimiz. Şükredin!
Sunular ve Mana Çalışması
5.
Kurak toprak gibi seni çok özlüyorum. Solgun yaprak gibi yolunu gözlüyorum.
Mesihim, Mesihim ah! Issız çöller içinde bir vaha arıyorum!
Yorgunum gölgen altında dinlenmek istiyorum. Mesihim, Mesihim ah!
Hırçın denizlerde bir liman arıyorum! Yorgunum yıllar içinde dinlenmek istiyorum.
Mesihim, Mesihim ah!
Huzurda duruş-(Amida)
6.
Ey göklerdeki babamız, kutsal olsun senin adın. Krallığın gelsin senin!
Gökte yerde arzun olsun. Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine.
Bize borçlu olanları, affettik biz, sen de bizi, aynen öyle, affet yine.
Bizi koyma denenmeye, kurtar bizi kötülükten (2)
Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, Amin!
Şükran ibadeti
7.
Yol, yaşam, gerçek sen oldun bize, hamtlar olsun Rabbimize!
Halleluya, halleluya! Halleluya, hamtlar sana!
Dirildin, diriliş sundun bize, yücelikler Rabbimize!
Halleluya, halleluya! Övgü olsun Rabbim sana.
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KELAM VE ŞÜKRAN İBADETİ-5

Kelam İbadeti
1.
Hayatım sende Rab! Kuvvetim sende Rab! Ümidim sende Rab, sende ya Rab!
Seni överim hayatımla, seni överim kuvvetimle, bütün hayatımla, bütün kuvvetimle,
Bütün ümidim sende!
2.
Çağırırım! Merhamet elini uzat bana! Zayıfım, sevginle beni özgür kıl, ya Rab kayam!
Zayıfken gücümsün, beni kurtar Rab! Ümidimsin! Vaatlerin sözde kalmaz.
Benim arzum seni izlemek sonsuza dek! Sen iyisin, sen iyisin, sen iyisin bana.
3.
İşte Ruh ve gelin gel diyorlar ve işiten de gel desin.
Susamış olan buraya gelsin ve yaşam suyundan karşılıksız alsın.
Halleluya, hamt Allah’a..
4.
Senin sevgin ömürden güzeldir, senin sevgin ömürden güzeldir.
Dudaklarımla ve yüreğimle, kendimi sevgine bırakırım.
Ellerimi ben sana uzatırım, ve sevginden alıp doyarım..
Sunular ve Mana Çalışması
5.
Dünya denen bu çölde, yürürüm gündüz gece,
Ruhun yönlendirdikçe, yürürüm o sevince.
Yürürüm aşkla, yürürüm şevkle, yürürüm zevkle, seninle-(sonsuza)
Hayat denen bu yolda, yürürüm düşe kalka. Gönül Mesih oldukça, yürürüm korkusuzca.
Yürürüm aşkla, yürürüm şevkle, yürürüm zevkle, seninle-(sonsuza)
Huzurda duruş-(Amida)
6.
Ey göklerdeki babamız, kutsal olsun senin adın. Krallığın gelsin senin!
Gökte yerde arzun olsun. Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine.
Bize borçlu olanları, affettik biz, sen de bizi, aynen öyle, affet yine.
Bizi koyma denenmeye, kurtar bizi kötülükten (2)
Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, Amin!
Şükran ibadeti
7.
Kurtuluş pınarlarına vardım ben yana yana, su verdin elinle içtim ben kana kana
Dünya bir yana, sevgin bir yana. Baş koydum yoluna, erdim lütfuna.
Kurtuluş pınarlarına vardım ben düşe kalka. Işığın içimde yayıldı halka halka
Dünya bir yana, sevgin bir yana, baş koydum yoluna, erdim nuruna.
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KELAM VE ŞÜKRAN İBADETİ-6

Kelam İbadeti
1.
Ruhun içim doldursun! Ruhun içim doldursun!
Ayaklarım dans etsin, yüreğim sevinsin, ağzım sana övgü sunsun!
Haydi, İleri! Orduların RAB’bi ismiyle! Çünkü RAB her düşmanı alt etti, alt etti.
Sevinelim, RAB’de! Güvenelim O’na, korkmayalım! Haydi, ileri RAB isminde!
Ne yüce Tanrımız var! Ne yüce Tanrımız var!
Melekler secde eder, yer ve gök boyun eğer, ne yüce Tanrımız var!
2.
RAB, seni yüceltmek ve hep övmek istiyorum! Sen herşeyimsin benim!
Kutsal adın yüceltirim, RAB’bim!
RAB, seni yüceltmek ve hep övmek istiyorum. Sen herşeyimsin benim!
Kutsal adın yüceltirim! Kutsal adın yüceltirim! Kutsal adın yüceltirim, RAB.
3.
Ya RAB, şefkatindir, acılığımı eriten sevgini kabul ederim!
Ya RAB- güzelliğin, çirkinliğimi siler, sevgini kabul ederim! (3)
4.
Senin, senin izindeyiz. Kutsal, kutsal himayendeyiz.
Biz seninle birlikteyiz, huzur ve sevinçliyiz.
Kimin zulmü ayırır, bizi senin sevginden? Kim kötülük eder senin gözetiminde?
Senin, senin izindeyiz..
Ne ölüm ne de yaşam, ne kılıç ne de zaman bizi ayıramaz, bizi koparamaz.
Sunular ve Mana Çalışması
5.
Yol, yaşam, gerçek Ben’im, diyen sözlerin senin.
Yol oldu, yaşam oldu, gerçek yerini buldu.
Senle, sende her yerde.(2) Senle, sende her günde.(2)
Sevgi oldu, sevinç oldu, gönül huzuru buldu.
Huzurda duruş-(Amida)
6.
Ey göklerdeki Babamız, kutsal olsun senin adın. Krallığın gelsin senin!
Gökte yerde arzun olsun. Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine.
Bize borçlu olanları, affettik biz, sen de bizi, aynen öyle, affet yine.
Bizi koyma denenmeye, kurtar bizi kötülükten (2)
Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, Amin!
Şükran ibadeti
7.
Yükselsin sesler, sesler yükselsin (2)
Yükselsin yürek, yürek yükselsin, Gökler üstüne, ruhum yükselsin.
RAB’bimsin, RAB’bim, nurumsun benim (2)
Yükselsin övgü, hamtlar yükselsin. Tahtın önüne duam yükselsin.
RAB’bimsin, RAB’bim, nurumsun benim.(2)
Yükselsin övgü, hamtlar yükselsin. Seven kurtaran tek Allah sensin.
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KELAM VE ŞÜKRAN İBADETİ-7

Kelam İbadeti
1.
Kutlayacağım RAB’bimizi yeni bir ilahi ile!
Öveceğim yeni bir ilahi!
Halleluya-Halleluya,Halleluya-Halleluya
2.
RAB’be şükretmek en yüce O’lan, senin ismine terennüm etmek,
Sabahleyin inayetini, ve her gece sadakatini, On telli saz üzerinde ve santur ve cenk ile,
Uyumlu bir ses ile ilan etmek ne iyidir. Halleluya, halleluya..
3.
Seni yüceltiriz can ve yürekten, sana getiririz, hazinemizi.
Bu sevgimizdir bizim, yüreğimizden akan. Haykırır her parçamız, “Abba, Baba!”
Sunmak istiyoruz sana övgüler, söylemek istiyoruz, RAB yücesin.
4.
Tanrım derim, güvenirim. Sığınacak yer, hisarımdır.
Gölgesinde barınırım. Yüce O’lan, güçlü RAB’bim
Avcının tuzağından o salıverir, öldüren vebadan o kurtarır,
Kanatlarının altına sığınırım. Onlarla o beni örter….Tanrım derim…
Ne gecenin dehşetinden çekinirim, ne gündüz uçan oktan korkarım.
Çadırıma felaket yaklaşmayacak, kötülük dokunmayacak….Tanrım derim…
Yanımda bin, sağımda on bin düşerse, ölüm bana yaklaşmaz, sarsılmam.
Doğruluğun bana kalkan ve siperdir. Yüce olan konutumdur….Tanrım derim..
Sunular ve Mana Çalışması
5.
RAB çobanımdır, eksiğim olmaz, gönül bahçemin çiçeği solmaz.
Beni gezdirir dağda bayırda, beni ağırlar yeşil çayırda.
Hep yerim vardır, sular yanında. RAB çobanımdır, eksiğim olmaz…RAB çobanımdır..
Varlığın bana teselli verir, canım tazeler, yolum gösterir.
Kasem taşkındır senin yanında. RAB çobanımdır, eksiğim olmaz…RAB çobanımdır..
Huzurda duruş-(Amida)
6.
Ey göklerdeki Babamız, kutsal olsun senin adın. Krallığın gelsin senin!
Gökte yerde arzun olsun. Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine.
Bize borçlu olanları, affettik biz, sen de bizi, aynen öyle, affet yine.
Bizi koyma denenmeye, kurtar bizi kötülükten (2)
Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, Amin!
Şükran ibadeti
7.
Bir iman, bir vaftiz, birdir RAB’bimiz, bir ruhta, bir aşkta biz biriz.
Birdir RAB’bimiz, birdir RAB’bimiz, biz Mesih’te biriz, Birdir RAB’bimiz.
Bir iman, bir vaftiz, birdir RAB’bimiz, Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta biz biriz.
Birdir RAB’bimiz, birdir RAB’bimiz. Biz Mesih’te biriz, birdir RAB’bimiz.
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Huzurda Duruş
(Bu üç ilahiden sadece bir tanesi seçilir ve okunur)
1.
Ey Mesih’te olanlar gelin secde edelim. Kutsal Ruh’la dolanlar efendim,
RAB ADONAY diyelim.
Ey Mesih’te gelin aşka gidelim.Yolu aşka olanlar efendim,
RAB ADONAY diyelim.
2.
Haydi dostlar yola, uğurlar ola! Yol içinde Yol’u Yol’dan sorana.
Yaşam içre yaşam O’nda bulana.Haydi dostlar Ruh’la uğurlar ola!
Haydi dostlar yola, uğurlar ola! Beni bende ararken sende bulana,
Ne o dağda, ne bu dağda Işık sorana,Haydi dostlar Ruh’la uğurlar ola!
3.
Halleluya! Yüceltiriz, önünde eğiliriz.
Ezgilerle, övgü sunup seninle seviniriz.
Sen sevgisin, ebedisin, evrende yok benzerin.
Kudret senin, görkem senin, varlık seni yüceltsin.
Sevgi ve İhsan olan Yaratan’ın Adıyla!
Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın ey güçlü RAB ALLAH!
Halleluya, çağırana, aklayana ve kutsayana, Şan ve şeref (3) olsun!
Gök ve yer Sana verilen hamtlarla doludur!
Halleluya, çağırana, aklayana ve kutsayana, Şan ve şeref (3) olsun!
Bütün âlemleri ve bizi Yaratan’a, En yücelerde hamtlar olsun.
Halleluya, çağırana, aklayana ve kutsayana, Şan ve şeref (3) olsun!
Ey göklerdeki Babamız! Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi
yeryüzünde de senin isteğin olsun! Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç
işleyenleri bağışladığımız gibi, sende bağışla bizim suçlarımızı. Ayartılmamıza izin
verme. Kötü olandan bizi kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek
senindir! Amin-Matta 6:9-13
(Melodik)
Ey göklerdeki Babamız!, Kutsal olsun Senin adın. Krallığın gelsin Senin. Gökte yerde
arzun olsun! Gündelik ekmeğimizi bu gün bize sağla yine. Bize borçlu olanları affettik biz,
Sen’de bizi, aynen öyle affet yine bizi koyma denenmeye,Kurtar bizi kötülükten, kurtar
bizi kötülükten. Çünkü krallık ve kudret yücelikler hep Sen’indir. Sonsuzluktan sonsuza
dek, Amin!
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Huzurda duruş (Amida)
1.Her şeyi yaratan kâinatın Efendisi, ey rablerin RAB’bi! Kim Senin gibi kudret sahibidir?
Ölüme neden olan, yaşamı yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey RAB ALLAH. Bizi
nurunla aydınlat, Kelâmınla onurlandır, samimi bir tövbe ile Sana dönmemizi sağla ve
merhametinle bütün günahlarımızı affet.
2.Her şeye kadir olan kâinatın Efendisi, ey kralların KRALI! Bütün ürünlerimizi ve
işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü
felaketi bizden uzaklaştır.
3.Her şeye gücü yeten kâinatın Efendisi, ey yüce ALLAH! Her türlü kötülüğün saltanatını
İsminde yok et. Lütfundan sunduğun her şey için Sana şükrederiz.
4.Her şeyin yegâne sahibi kâinatın Efendisi, ey göksel BABA! Bizlere barış, iyilik, bolluk,
yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi, efradımızı,
memleketimizi ve insanlık âlemini bereketle. Bize MESİH’inin benzeyişinde ve RUH’unun
doluluğunda bir yaşam bahşet ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et.
Huzurda duruş-(amida-kısaltılmış şekli ile)
1.Herşeyi Yaratan, her şeye kadir O’lan kainatın Efendisi! Ey göksel Baba
2.Bizi nurunla aydınlat, kelamınla onurlandır.
3.Sana dönmemizi sağla, merhametinle günahlarımızı affet
4.Bütün hastalıklarımıza şifa ver, tüm acıları,
sıkıntıları ve her türlü felaketi bizden uzaklaştır.
5.Her türlü kötülüğün saltanatını isminde yok et.
Lütfundan sunduğu her şey için sana şükrederiz.
6.Bizlere barış iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet.
7.Bizi, ailemizi, efradımızı, memleketimizi ve insanlık alemini bereketle
8.Bize Mesih’inin benzeyişinde ve Ruhunun doluluğunda bir yaşam bahşet.
9.Bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et.
Huzurda duruştan çıkış-(amida’dan çıkış)
1.Ya RAB mubarek kıl sınırımı genişlet. 2.Elin benimle olsun, beni şerden korusun.
3.Ya RAB merhamet et yollarımı genişlet 4.Ruh’un benimle olsun, ben şerden korusun.
-1.Tar.4:10
(Aşağıdaki ilahilerden sadece bir tanesi seçilir ve okunur)
1.
Yücelik, bilgelik senindir RAB,
Güç ve kudret sonsuza dek senindir RAB.
Amin, Amin, Amin! Şükran, saygı ve de övgü senindir RAB. Vah.7:1
2.
Allah halkı şöyle desin, Âmin, Âmin, Âmin!
Yer, gök bu sesle inlesin, Âmin, Âmin, Âmin!
3.
Ya RAB mübarek kıl, sınırımız genişlet. Elin bizimle olsun, bizi şerden korusun.
Ya RAB merhamet et, yollarımız genişlet. Ruh’un bizimle olsun, bizi şerden korusun.
1.Tar.4:10
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Efendimiz şöyle diyor;
Esenliği üzerimize olsun.
(Mesih İsa’nın sözlerinden kısa bir bölüm okunur)
İşte Efendimizin sözleri bunlardır;
RAB’bimize şükürler olsun.
İnanç açıklaması
Ey Yaratan! Seni ve gönderdiğin Mesih’i tanır, Kendimi inkâr eder, ardın sıra gelirim...
Sudan ve Ruh’tan doğarak hükümranlığı gönenir, Ölüm ve diriliş bilincinde,
Sofranın eşliğinde sonsuzluğu edinirim.
Işıkta ışık olur, tanıklığına soyunur
Ruhta ve gerçekte yalnız Seni yüceltir, önünde eğilirim.
O, bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı.
Meleklerce görüldü, milletlere tanıtıldı.
Dünyada O’na iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı. -1.Timoteos 3:16.
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III

Şükran İbadeti

15

Şükran İbadeti
Bütün evrenin Yaratıcısına yücelik olsun. Lütfun sayesinde paylaşabileceğimiz birçok
armağana sahibiz. Bizim sunularımızı kabul et ve yüceliğin için kullan. RAB’bimize,
Mesih’inde ve Ruh’unda sonsuzluklar boyunca yücelik olsun. Rab’bin Sofrası Tanrı
halkına mutluluk ve sevinç getirecek bir mana ziyafetidir! Yazıldığı gibi; “İnsanlar
doğudan batıdan, kuzeyden güneyden gelecek ve Tanrı’nın Egemenliği’nde sofraya
oturacaklar. Ve Luka’nın da yazdığı gibi;
“Mesih İsa talebeleri ile otururken eline ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara
verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. Bu Rab’bin sofrasıdır,
hazırladığı mana ziyafetini bizimle paylaşmak için Kurtarıcımız kendisine güvenenleri
bu sofraya davet etmektedir.”-Lk.13:29 ve Lk.24:30
1.
Hamdim Sana şükrüm Sana, yeri göğü Yaratana!
Yalvarışlar, yakarışlar, tüm dualar ya RAB Sana!
Hamdin Sana şükrüm Sana, Seni, beni Kurtarana!
İlahiler, ezgilerle, tüm övgüler ya RAB Sana!
Ey Yüceler Yücesi RAB’bimiz, Düşüncelerimiz, işlerimiz ve eylemlerimizle hep isyan
ettik. Yeterince sevgini edinemedik. Seni bütün yüreğimizle ve düşüncemizle
sevemedik. İnsan kardeşimize gönlümüzde yer veremedik. Ey yüceler Yücesi
RAB’bimiz, Yardım et hepimize, öncelikle bakma sevgisiz yüreklerimize, bağışlamanı
sun, bize Mesih’inin sevincini koy gönlümüze, Ruh’unu rehber et her birimize. AMİN!
2.
Üzgünüm üzdüğüme, önünde düştüğüme Yücelttiğin ben kulun, isyanı benliğine.
Bağışla, bağışla, bağışla RAB’bim! Üzgünüm üzdüğüme, sevgine küstüğüme,
Sevdiğin ben kulun, pişmanım ettiğime. Bağışla, bağışla, bağışla RAB’bim! -(Rast)
Ey RAB’bimiz, bütün kâinatın sahibi, Sana şükrederiz, çünkü toprağın ve insan emeğinin
ürünü olan bu ekmeği ve içeceği bize sen verdin. Bu sofrayı Sen’in görkemine ve
yüceliğine sunarız.
Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun.
RAB Tanrımız, göklerdeki BABA’mız, MESİH İSA’ya iman eden kulların için hazırlanan bu
sofranın üzerine bereketlerini dök. Bu sofrayı tükenmeyen nimetlerinle zenginleştir.
Şimdi ve her zaman RAB’be şükürler olsun.
Halleluya! Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza aittir. Halleluya!
O’nun hükümleri doğru ve adildir.
Gücü her şeye yeten Tanrımız hükümranlık sürüyor.
Efendimiz MESİH İSA yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve “Alın,
bu benim bedenimdir” diyerek öğren- cilerine verdi. –Markos 14:22.
Beni anmak için böyle yapın. –Luka 19:22.
Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti “Bu benim
kanım” dedi Efendimiz MESİH İSA, “Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.” –Markos
14:24.Beni anmak için böyle yapın. –Luka 19:22. 24
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EY YARATAN,EY GÖKSEL BABA,
Nefsimin karanlığı içindeki çatımın altına kadar gelmene layık değilim, İhsan-ı şahanen
olan MESİH’inin kurtarışından dolayı buradayım. Şimdi bir söz söyle ruhum şifa bulsun,
nefsim Sen’de ıslah olsun. RAB’bim Sana şükürler olsun. Bizler çokuz ama aslında
RUH’unun lütfunda tek bir bedeniz, çünkü aynı ekmeği paylaşıyoruz. Her şeyin sahibi,
bizi Efendimiz MESİH’in varlığı ile ruhsal ve sembolik manada bütünleştirdiğin için Sana
hamt eder varlığımızı Sana takdim ederiz.
Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır. –
Yuhanna 17:3.
1.
Yüceler Yücesi göksel Olan Baba sizi kutsasın ve korusun, Efendimiz Mesih İsa, yüzünü
size parlatsın ve lütfetsin Saran Işık, Kutsal Ruh, yüzünü size doğru çevirsin, esenlik
versin...
2.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta, O tek bir Olan Tanrı’da Lütuf ile bereket olsun! Işığı her yere
doğsun! Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta, O tek bir Olan Tanrı’da Gönüller sevgiyle dolsun!
Yarınlar aydınlık olsun!
3.
Sevgi ve İhsan Olan Işıklar Babası! Bizi bu “SIR” ile beslediğin için Sana hamtlar olsun.
Aynı zamanda bizi Oğlun Mesih İsa ile bir yaptın. Egemenliğinin mana ziyafetinden
biraz da olsa tadabilmemizi sağladığın için Sana teşekkür ederiz. Şimdi bizi Kutsal
Ruh’unla güçlenmiş bir biçimde yaşamlarımıza ve çalışmalarımıza gönder. Ve
Mesih’inde ve Ruh’unda Seni yüceltecek bir yaşam sürebilmemizi sağla.
4.
Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, yüzünün ışığı üzerimize par- lasın. Öyle ki, yeryüzünde
yolun, bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin. Halklar Sana şükretsin, ey Tanrı,
bütün halklar Sana şükretsin! Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın, çünkü sen halkları
adaletle yargılarsın, yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin... Tanrı, Tanrımız, bizi bolluğa
kavuştursun. -Mez. 67’den
5.
Sizi hiçbir şey üzmesin, hiçbir şey korkutmasın. Her düşünce geçidir. Bir tek Tanrı
değişmez. Sabır ve sebatla her amaca ulaşılır. Kendisinde Tanrı olanın hiçbir eksiği
olmaz. Bir tek RAB Tanrı her gereksinimi karşılayandır.
6.
RAB sizi kutsasın ve korusun.RAB yüzünü size parlatsın ve lütfensin.
RAB yüzünü size doğru çevirsin ve esenlik versin. Mesih İsa’nın sevgisi sizi kendine
çeksin. Mesih İsa’nın kudreti sizi hizmetinizde güçlendirsin.
Mesih İsa’nın sevinci yüreklerinizi doldursun.-Sayılar 6:24-26.
7.
Sevgi ve ihsan olan Yaratan sizi şimdi ve sonsuza dek kutsasın. AMİN! -
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IV

Dua ve Mana
DUA VE MANA-1
Kelam ibadeti
1.
Hamdim sana şükrüm sana, yeri göğü yaratana!
Yalvarışlar, yakarışlar, tüm dualar ya RAB sana!
Hamdim sana şükrüm sana, seni beni kurtarana!
İlahiler, ezgilerle, tüm övgüler ya RAB sana!
2.
Yaşadığım sürece RAB’bi yücelteceğim!
O’nu düşüneceğim, sevinçten coşacağım.
Gündüz ve gece gelip önünde duracağım.
Ruhuyla dolacağım, RAB’de sevineceğim.
RAB’bi yücelt, ey canım! O’na yürekten tapın.
RAB’bi yücelt, ey canım! O’na yürekten tapın.
3.
Ey Yaratan layıksın sen, layıksın yüceltilmeye.
Övülmeye, tapılmaya, önünde diz çökülmeye.
Şimdi yüreğim coşuyor! Seni övmek istiyorum.
Seni çok çok seviyorum. Ey Yaratan, layıksın sen.
Ey Yaratan eşsizsin sen, eşsizsin, benzetilmezsin.
Egemensin, kalplerdesin, tüm evrende bir çaresin.
Huzurda duruş-(Amida)
4.
Sen göksel Babasın, ben senin evladın.
Yardım et bana, yardım et bana, sende kalayım.
Yardım et bana, yardım et bana, ey yüce Allahım.
Sen göksel Kralsın, ben senin hayranın,
Yardım et bana, yardım et bana, senle olayım.
Yardım et bana, yardım et bana, ey yüce Allahım.
5.
Kaldır perdeyi, göster gerçeği, görmez iken gören oldur.
Sustur benliği, sun sessizliği, duymaz iken duyan oldur.
Bildir kendini, buldur kendimi, bilmez iken bilen oldur.
Sensin var olan, Mesih kurtaran, Ruh’un ile yaşam oldur.
Mana Çalışması
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DUA VE MANA-2

Kelam ibadeti
1.
Kutsal, kutsal RAB’dir, her şeye kadir!
Görkemi yeri doldurur, görkemi yeri doldurur, görkemi yeri doldurur,
Kutsal RAB’dir
2.
O RAB’bimizdir ve gökten seslenir, O RAB’dir!
Karanlığa buyurdu ve ışık oldu, O RAB’dir!
O’nun gibi kim var, sonsuz sınırsızdır, O RAB’dir!
Çağrıldığında büyük güçle gelir, O RAB’dir!
Gücünü göster, ya RAB Allah! Allah!
Ulusumuzun ümidi müjdendir, sen RAB’sin!
Kurtuluşları gücünle mümkündür, sen RAB’sin!
Para pul değil, çarmıh istiyoruz, sen RAB’sin!
Mirasımız olarak kaybolanı bul, sen RAB’sin!
Gücünü gönder, ya RAB Allah! Allah!
3.
Baba, eğilip sevgimizi sunarız, İsmin yücelsin tüm dünyada!
İsmin yücelsin, ismin yücelsin, İsmin yücelsin tüm dünyada! ..
(İsa, eğilip…Kutsal Ruh, eğilip)
Huzurda duruş-(Amida)
4.
Makdisinde el açarak yalvarırım RAB’bime
Mabedinde diz çökerek yalvarırım RAB’bime
Yeri göğü yaratan RAB bizleri takdis eyle!
Gelip bizi kurtaran RAB bizleri takdis eyle!
Makdisinde el açarak yüceltirim RAB’bimi
Yeri göğü yaratan RAB bizleri takdir eyle!
Sevip bizi arayan RAB bizleri takdir eyle!
5.
Duydum, duydum, duymadım. Gördüm, gördüm görmedim.
Kendimden başkasına ben eyvallah demedim.
Affet ey RAB’bim affet! Merhametini bahşet!
Kendimden başkasına ne haldesin demedim.
Gönül Mesih olunca, hak yolunu bulunca,
Ruh’undan başkasına ben eyvallah demedim.
Affet ey RAB’bim affet! Merhametini bahşet!
Karanlığın içinde ışık nedir bilmedim.
Mana Çalışması
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DUA VE MANA-3

Kelam ibadeti
1.
Hosanna, hosanna, hosanna göklerdekine!
İsmini yüceltiriz! Kalbimiz hamtla dolu!
Yüceltilsin RAB Allahımız! Hosanna göklerdekine!
Görkem, görkem, görkem krallar kralına!
İsmini yükseltiriz! Kalbimiz hamtla dolu!
Yüceltilsin RAB Allahımız! Görkem krallar kralına!
2.
Hayatım sende RAB! Kuvvetim sende RAB!
Ümidim sende RAB sende ya RAB!
Seni överim hayatımla, seni överim kuvvetimle,
Bütün hayatımla, bütün kuvvetimle.
Bütün ümidim sende!
3.
Çağırırım! Merhamet elini uzat bana!
Zayıfım, sevginle beni özür kıl, ya RAB, kayam!
Zayıfken gücümsün, beni kurtar RAB! Ümidimsin!
Vaatlerin sözde kalmaz.
Benim arzum seni izlemek sonsuza dek!
Sen iyisin, seni iyisin, sen iyisin bana!
Huzurda duruş-(Amida)
4.
Yeri göğü Yaratan’a övgüler, şanlar olsun!
Mesih’inde Ruh’u ile, yürekler yaşam bulsun.
Halleluya! Yüceltiriz, önünde eğiliriz!
Ezgilerle övgü sunup seninle seviniriz!
Sen sevgisin, ebedisin, evrende yok benzerin!
Kudret senin, görkem senin, varlık seni yüceltsin! 5.
Gündüzüm gecem, dilimde hecem, sensin ey RAB’bim
Sevincim neşem, kime ne desem, sensin ey RAB’bim.
Sensin sen, sensin sen, sensin ey RAB’bim.
Gündüzün gecem, sevincim neşem, sensin ey RAB’bim
Gündüzüm gecem, yürekte özlem, sensin ey RAB’bim
Sevincim neşem, içimde her dem, sensin ey RAB’bim.
Sensin sen
5.
Yol, yaşam, gerçek sen oldun bize, hamtlar olsun RAB’bimize!
Halleluya, halleluya! Halleluya, hamtlar sana!
Dirildin, diriliş sundun bize, yücelikler RAB’bimize!
Halleluya, halleluya! Övgü olsun RAB’bim sana.
Mana Çalışması
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DUA VE MANA-4

Kelam ibadeti
1.
Halleluya, kadir olan Tanrımız kraldır!
Biz coşalım, sevinelim, O’na izzetini de verelim!
Halleluya, kadir olan Tanrımız kraldır!
2.
Tüm gökyüzü, görkemini beyan eder!
Tüm yeryüzü güzelliğini yansıtır!
Sonsuzluk boyunca taht üzerindesin!
Sevinçle diz çöküp sana tapınırız!
Diri RAB’bim görkemini beyan edin!
Kurbanıyla Tanrı insanla barıştı!
3.
Hep karanlık, hep karanlık; nerde ışık nerde aydınlık,
Nerde ümit, nerde sevinç? Nerde huzur, nerde esenlik?
Sende ümit, sende sevinç, sende huzur, esenlik, aydınlık (2)
Çünkü ışık karanlıkta parlar, nurdan nur dünyaya doğar,
Gönüllere bir ışık dolar, aydınlık karanlığı sarar.
Huzurda duruş-(Amida)
4.
Yalnız seni arar kalbim, yalnız seni sorar bu dilim
İstersen sor, hayat ne zor, sensizlik yakan bir kor.
Kimse bilmez ne haldeydim, karanlık dehlizdeydim.
Aradın beni RAB, sordun beni RAB, ben sensiz sevgisizdim.
Aradın beni RAB, buldun beni RAB, ben sensiz kimsesizdim.
Yalnız sana ezgilerim, yalnız sana övgülerim.
Başka yol yok, kaybolan çok, sensizlik zehirli bir ok.
Kimse bilmez ne haldeydim, karanlık dehlizdeydim.
Aradın beni RAB, sordun beni RAB, ben sensiz çaresizdim.
Aradın beni RAB, sevdin beni RAB, ben sensiz kimsesizdim.
Hamdim sana RAB, şükrüm sana RAB, ben sensiz çaresizdim.
Övgüm sana RAB, sevgim sana RAB, ben sensiz kimsesizdim.
5.
Gündüzüm gecem, dilimde hecem, sensin ey RAB’bim
Sevincim neşem, kime ne desem, sensin ey RAB’bim.
Sensin sen, sensin sen, sensin ey RAB’bim.
Gündüzün gecem, sevincim neşem, sensin ey RAB’bim
Gündüzüm gecem, yürekte özlem, sensin ey RAB’bim
Sevincim neşem, içimde her dem, sensin ey RAB’bim.
Mana Çalışması
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DUA VE MANA-5

Kelam ibadeti
1.
RAB’be şükretmek, en yüce O’lan, senin ismine, terennüm etmek;
Sabahleyin inayetini ve her gece sadakatini,
On telli saz üzerinde ve santur ve cenk ile, uyumlu bir ses ile ilan etmek ne iyidir.
2.
İşte Ruh ve gelin gel diyorlar ve işiten de gel desin,
Susamış olan buraya gelsin, ve yaşam suyundan karşılıksız alsın.
Halleluya hamt Allah’a..
3.
Senin sevgin ömürden güzeldir. Senin sevgin ömürden güzeldir.
Dudaklarımla ve yüreğimle, kendimi sevgine bırakırım.
Ellerimi ben sana uzatırım ve sevginden alıp doyarım.
Huzurda duruş-(Amida)
4.
Ey Yaratan, ey Işık yardımım sensin, hem yerde, hem gökte her yerdesin.
Soruyor sözlerim yardımım nerde? Arayan yüreğim hep yanlış yerde?
Ey Yaratan, ey Işık , yardımım sensin. Sevgini sunduğun hep o yerdesin.
Soruyor…
Ey Yaratan, ey Işık, yardımım sensin, iyi de, kötü de her an benlesin.
5.
Yürek bana doğrudur, döndür Allahım döndür!
Yolu benlik yoludur, döndür Allahım döndür!
Nefis alır durmadan, durdur Allahım durdur!
Alır durur sormadan, durdur Allahım durdur!
Mesih söyler söz ile bildir Allahım bildir!
Haç üstünde öz ile bildir Allahım bildir!
Gönül sensiz boşlukta, doldur Allahım doldur!
Saran Işık Ruhunla doldur Allahım doldur.
Mana Çalışması
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DUA VE MANA-6

Kelam ibadeti
1.
Kutlayacağım RAB’bimizi yeni bir ilahi ile,
Öveceğim yeni bir ilahi ile.
Halleluya, halleluya…
2.
Baba, senin sevgin ne kadar büyük ve derin!
Sensiz nasıl yaşadığımı anlayamam ki!
Şimdi sen beni kurtardın, ben senin çocuğun oldum,
Ve bütün yaşamımda seninle kalayım.
Seni öveceğim, sana tapacağım, sonsuzlara dek, sevgili Babam.
3.
Sana bakıyorum, RAB’bim. Arkama bakmadan!
İzlerim yolunu, RAB’bim. İzlerim sevinçle RAB’bim,
İzlerim durmadan RAB’bim. Arkama bakmadan!
Seni seviyorum, RAB’bim. Arkama bakmadan!
Severim huzurunu RAB. Severim dostluğunu RAB.
Severim durmadan, RAB’bim. Arkama bakmadan.
Seni bekliyorum, RAB’bim. Ruhunla dolayım!
Severim gelişini RAB. Özlerim gelişini RAB.
Hatırla beni ey RAB’bim. Seninle olayım.
Huzurda duruş-(Amida)
4.
Sen Yaratansın! Sen kurtaransın! Ben var olsam, olmasam, hep var olansın..
Dünya dediğin kısacık zaman, insan dediğin bir kuru saman,
Yürek dediğin her zaman alan, verilen tek şey bir solukluk can.
Sen Yaratansın! Sen kurtaransın! Ben anlasam, anlamasam, sen tek anlamsın.
Sensiz bir hayat, biraz heyecan, sensiz bir umut gel de oyalan,
Sensiz sevgiyse koca bir yalan, elde kalansa sadece hüsran.
Sen Yaratansın! Sen kurtaransın!
5.
RAB çobanımdır, eksiğim olmaz, gönül bahçemin çiçeği solmaz.
Beni gezdirir dağda bayırda, beni ağırlar yeşil çayırda.
Hep yerim vardır, sular yanında. RAB çobanımdır, eksiğim olmaz…RAB çobanımdır..
Varlığın bana teselli verir, canım tazeler, yolum gösterir.
Kasem taşkındır senin yanında. RAB çobanımdır, eksiğim olmaz…RAB çobanımdır..
Mana Çalışması
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DUA VE MANA-7

Kelam ibadeti
1.
Ey RAB’bim, her zaman yüceltecek dilim seni.
Yüceltecek, yüceltecek, o eşsiz sevgini.
Yücelik, görkem sende, gerçek özgürlük senle
Yüceltecek, yüceltecek, o eşsiz sevgini.
2.
Yol, yaşam, gerçek Ben’im, diyen sözlerin senin.
Yol oldu, yaşam oldu, gerçek yerini buldu.
Senle, sende her yerde. Senle, sende her yerde.
Senle, sende her günde. Senle, sende her günde.
Sevgi oldu, sevinç oldu, gönül huzuru buldu.
3.
Diz çök ey gönül, diz çök önünde, gönül dilinde diz çok önünde.
Bak evren, bak görkem, her şey yerli yerinde.
Hisset ey gönül, hisset içinde, gönül dilinde hisset içinde.
Bak insan, bak devran, her şey O’nun elinde.
Huzurda duruş-(Amida)
4.
Ya RAB’bi seni öven dil gerek, ya RAB’bi seni severse yürek.
Geldi Mesih, doldu yürek sevgin ile, geldi huzur, geldi sevinç, övgü gerek.
Ya RAB’bi sana varan yol gerek, ya RAB’bi sana dönerse yürek,
Geldi Mesih, doldu yürek Ruh’un ile, geldi huzur, geldi sevinç, ezgi gerek.
5.
Gündüzüm gecem, dilimde hecem, sensin ey RAB’bim
Sevincim neşem, kime ne desem, sensin ey RAB’bim.
Sensin sen, sensin sen, sensin ey RAB’bim.
Gündüzüm gecem, sevincim neşem, sensin ey RAB’bim.
Gündüzüm gecem, yürekte özlem, sensin ey RAB’bim.
Sevincim neşem, içimde her dem, sensin ey RAB’bim
Mana Çalışması
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V

Günlük Dualar
1.RAB ne ulusun! Sen layılksın övgüye! Sana tapınılır kutsal yerde. Sevinç verensin sen.
2.RAB ne ulusun! Zaferliyiz sayende ve kötüyü yenme gücü hep sende.
3.Diz çöküp taparız! Yüceltiriz senin adını! Sen mucize yaparsın hayatımızda, şükrolsun.!
4.RAB güveniriz sonsuz sevgine. Yerde, gökte ulu Tanrısın sonsuzluk boyunca aynısın!
1.Ey yüceler yücesi olan RAB Allah! 2.Gökte yerde olan her şey senindir! 3.Büyüklük,
güç, yücelik senindir. 4..Zafer, görkem, egemenlik senindir! 5.Zenginlik, onur senden
gelir.6.Güç ve yetki senin elindedir. 7.Adın herşeyden üstün herşeyden yücedir! -1.Tar.
29’dan
1.Ya RAB sana, yalnız sana şükrederiz 2.Bizi avutan sensin biliriz. 3.Her şey senindir hissederiz 4.Yalnız sana sığınır ve sana güveniriz. 5.Bu gerçekle yaşar, bu gerçekle seviniriz.
6. İsmin yüreklerimizde nağmemiz, dudaklarımızda ilahimiz.7.Yine şimdi sana seslenir,
sana yürekten hamt ederiz.
1.Ya RAB! Işığım Sensin, kurtuluşum Sen.
2.Seninle kimseden korkmam, kimseden yılmam ben.
3.Dileğimdir güzelliğini seyretmek 4.İşlerine hayran
senle tüketmek-Mez.27’den

ilahiler söylemek 5.Ve ömrümü

1.Kutsal, kutsal, kutsal O’lansın. 2.bütün alemi kucaklayansın 3.Vay başıma ki, vay başıma
4.İhtişamın önünde kaldım tek başıma 5.Değdir kor alevini dudaklarıma 6.Dönüştür ve
değiştir beni Sana 7. Ruh’unun rehberliğinde Mesih’inin kurtarışında.-Yeşaya 6’dan
1.Ey RAB gönlüm sana ezgiler söylesin. 2. Ve seni. senden hep övgülerle bilsin. 3.Bilirim,
sen beni Sen’den bilirsin. 4.Arzularımı dönüştürür değiştirir 5.Beni her günümde ıslah
edersin. 6.Bu nedenle gönlüm sana ezgiler söylesin 7.Söylesinde Ruh’um kurtarışınla
sevinsin.-Mez.103’den
1.Ey RAB, seni çağırdığımda 2.Ellerimi açtığımda. 3. Hep seni bulurum yanımda 4.
Gücümsün, kalkanımsın her anımda 5. Sana güvenirim, sana dayanırım 6. Tek hükümdar sensin yaşamımda. 7.Yüreğim coşuyor, ezgilerin hep ağzımda 8.Gücümsün, kalkanımsın, Mesih’inde, Ruhunda -Mz.28’den.
1.Duamı işit, ya RAB, yalvarışlarıma kulak ver! 2.Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni!
3.Ellerimi sana açıyorum, canım kurak toprak gibi sana susamış. 4.Bana gideceğim yolu
bildir. 5.Duam sanadır. 6.Senin iyi Ruh’un düz yolda bana öncülük etsin! 7.Ya RAB, adın
uğruna yaşam ver bana-Mz.143’den
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1.Bütün yüreğimle sana haykırırım
2.Sözlerini yüreğimde taşır, buyruklarına uyarım.
3.Çünkü ben yalnız senin sözlerine umut bağladım.
4.Sevgin uyarınca hep kulak ver sesime ya RAB!
5.Ve senin hükümlerin uyarınca beni donat!
6. Yaşamınla yaşamıma hep yaşam kat!
7. Öğütlerin sonsuzdur, kötüyü hayatımdan çıkar at! - Mez.119’dan
1.Ya RAB feryadım sana erişsin. 2.Sözün bana akıl versin 3.Sen bana söz verensin
4.Sözünle beni kurtaran sensin .5.Dudaklarımdan sana övgüler yükselsin. 6.Kuralların
yaşam öğretsin. 7.Ve dilim sana hep ezgiler söylesin. -Mz.119’dan
1.Ya RAB, yollarını izlemeyi öğret. 2.Öğret ki izleyeyim. 3.Ya RAB buyruklarını anlat, anlat
ki bileyim. 4.Yüreğimi haksız kazançtan uzak tut. 5.Beni öğütlerinle yönelt. Yolunda yaşat
6.İlkelerin iyidir RAB. 7.Beni hep doğrulunla donat!
1.RAB çobanımdır, eksiğim olmaz.2.Gönül bahçemin çiçeği solmaz.3.Beni gezdirir,
dağda bayırda, beni ağırlar yeşil çayırda. 4.Hep yerim vardır sular yanında. 5.RAB
çobanımdır, eksiğim olmaz. 6. Varlığın bana teseli verir.7. Canım tazeler, yolum gösterir.
8.Kasem taşkındır senin yanında. 9.RAB çobanımdır eksiğim olmaz. - Mez.23’den
Huzurda duruşa giriş -(Amida’ya giriş)
Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın ey güçlü RAB Allah!
Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve şeref (3)
Gök ve yer sana verilen hamtlarla doludur!
Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve şeref (3) olsun!
Bütün alemleri ve bizi Yaratan’a, en yücelerde hamtlar olsun!
Halleluya! Çağırana, aklayana ve kutsayana, şan ve
Ey göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi,
yeryüzünde de senin isteğin olsun! Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver! Bize karşı suç
işleyenleri bağışladığımız gibi sende bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin
verme ve kötü olundan bizi kurtar! Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek
senindir! Amin.
Huzurda duruş-(amida)
1.Her şeyi yaratan kâinatın Efendisi, ey rablerin RAB’bi! Kim Senin gibi kudret sahibidir?
Ölüme neden olan, yaşamı yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey RAB ALLAH. Bizi
nurunla aydınlat, Kelâmınla onurlandır, samimi bir tövbe ile Sana dönmemizi sağla ve
merhametinle bütün günahlarımızı affet.
2.Her şeye kadir olan kâinatın Efendisi, ey krallarınKRALI! Bütün ürünlerimizi ve
işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü
felaketi bizden uzaklaştır.
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3.Her şeye gücü yeten kâinatın Efendisi, ey yüce ALLAH! Her türlü kötülüğün saltanatını
İsminde yok et. Lütfundan sunduğun her şey için Sana şükrederiz.
4.Her şeyin yegâne sahibi kâinatın Efendisi, ey gökselBABA! Bizlere barış, iyilik, bolluk,
yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi,
efradımızı,memleketimizi ve insanlık âlemini bereketle. Bize MESİH’inin benzeyişinde ve
RUH’unun doluluğunda bir yaşam bahşet ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna
kabul et
Huzurda duruş-(amida-kısaltılmış şekli ile)
1.Herşeyi Yaratan, her şeye kadir O’lan kainatın Efendisi! Ey göksel Baba
2.Bizi nurunla aydınlat, kelamınla onurlandır.
3.Sana dönmemizi sağla, merhametinle günahlarımızı affet
4.Bütün hastalıklarımıza şifa ver, tüm acıları,
sıkıntıları ve her türlü felaketi bizden uzaklaştır.
5.Her türlü kötülüğün saltanatını isminde yok et.
Lütfundan sunduğu her şey için sana şükrederiz.
6.Bizlere barış iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet.
7.Bizi, ailemizi, efradımızı, memleketimizi ve insanlık alemini bereketle
8.Bize Mesih’inin benzeyişinde ve Ruhunun doluluğunda bir yaşam bahşet.
9.Bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et.
Huzurda duruştan çıkış-(Amida’dan çıkış)
1.Ya RAB mubarek kıl sınırımı genişlet. 2.Elin benimle olsun, beni şerden korusun.
3.Ya RAB merhamet et yollarımı genişlet 4.Ruh’un benimle olsun, ben şerden korusun.
-1.Tar.4:10
Yemek duası
1.Ey yüceler Yücesi, Ey kainatın efendisi 2.Sevgi ve ihsanın için sana hamtlar olsun.
3.Varlığımız nimetlerinle doysun. 4.Her günümüz bugünkü gibi o muhteşem
bereketlerinle dolsun. 5.Eksiklikler tamlığı varlığında bulsun. 6.Mesih’inin
isminde ve Ruh’unun rehberliğinde 7.Benliğimiz senle, Sen’de buluşsun! Amin
Hamtlar olsun! Hamtlar olsun! Rahmetinle canlar doysun!
Sundun yine nimetlerin, lütfun ile bereketin.
Hamtlar olsun! Hamtlar olsun! Işığınla dünya dolsun
Mesih’inde, Ruh’un ilevarlığın hep yaşam bulsun.
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İnanç açıklamamız
1.Ey Yaratan! Seni ve gönderdiğin Mesih’i tanır, 2.Kendimi inkar eder, ardın sıra gelirim.
3.Sudan ve Ruh’tan doğarak hükümranlığını gönenir, 4.Ölüm ve diriliş bilincinde
5.Sofranın eşliğinde sonsuzluğu edinirim. 6.Işıkta Işık olur, tanıklığına soyunur,
7.Ruh’ta ve gerçekte yalnız seni yüceltir, önünde eğilirim.
O bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı. Meleklerce görüldü, milletlere tanıtıldı.
Dünyada ona iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı.-1.Tim.3:16
Yalnız seni arar kalbim, yalnız seni sorar bu dilim
İstersen sor, hayat ne zor, sensizlik yakan bir kor.
Kimse bilmez ne haldeydim, karanlık dehlizdeydim.
Aradın beni RAB, sordun beni RAB, ben sensiz sevgisizdim.
Aradın beni RAB, buldun beni RAB, ben sensiz kimsesizdim.
Yalnız sana ezgilerim, yalnız sana övgülerim.
Başka yol yok, kaybolan çok, sensizlik zehirli bir ok.
Kimse bilmez ne haldeydim, karanlık dehlizdeydim.
Aradın beni RAB, sordun beni RAB, ben sensiz çaresizdim.
Aradın beni RAB, sevdin beni RAB, ben sensiz kimsesizdim.
Hamdim sana RAB, şükrüm sana RAB, ben sensiz çaresizdim.
Övgüm sana RAB, sevgim sana RAB, ben sensiz kimsesizdim.
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VI

Okumalar
1.
Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği onla- rındır. Ne mutlu yaslı
olanlara! Çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar
yeryüzünü miras ala- caklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar
doyuru- lacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne
mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı’yı görecekler. Ne mutlu barışı
sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğul- ları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm
görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır. –Matta 5:3-10.
2.
Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını
kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan
bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi
canına karşılık ne verebilir? –Matta 16:24-27
3.
Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse, bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir?
Artık dışarı atılıp ayakaltında çiğnen- mekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz.
Tepeye kuru- lan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz.
Tersine, kandilliğe koyar; evdekilerin hepsine ışık sağ- lar. Sizin ışığınız insanların
önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız’ı yüceltsinler. –Matta
5:13-16.
4.
Size doğrusunu söyleyeyim, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, “buradan
şuraya göç” derseniz, göçer; sizin için imkân- sız bir şey olmayacaktır... Size doğrusunu
söyleyeyim, yolunuz- dan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız, Göklerin Egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçakgönüllü olursa, Göklerin Egemenliğinde
en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur.
Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna ko- caman
bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur... –Matta
17:20-21; Matta 18:2-7.
5.
Atalarımıza, “Adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak” dendi- ğini duydunuz. Ama
ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen her- kes yargılanacaktır... Bu yüzden, sunakta
adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu hatırlarsan, adağını orada,
sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış; sonra gelip adağını sun. – Matta
5:21-24.
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6.
“Göze göz, dişe diş” dendiğini duydunuz.Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı
direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı
olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla
iki bin adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri
çevirmeyin. –Matta 5:38-42.
7.
Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış
olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Yine size şunu
söyleyeyim, yeryüzün- de aranızdan iki kişi, dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa, göklerdeki Babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla
toplanırsa, ben de orada, aralarındayım. –Matta 18:18-20.
8.
“Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin” dendiğini duydunuz. Ama ben
size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki, göklerdeki
Babanızın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi
sevenleri severseniz, ne ödülünüz olur? Vergi gö- revlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız
kardeşlerinize selam verirse- niz, fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle
yapmıyor mu? Bu nedenle, göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun. –Matta
5:43-48.
9.
Bilirsiniz ki, ulusların önderleri onlara egemen kesilir, ileri gelenleri de ağırlıklarını
hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Ara- nızda büyük olmak isteyen, ötekilerin
hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen, ötekilerin kulu olsun. Nitekim
İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak
vermeye geldi. –Matta 20:24-28.
10.
“Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergi- lemekten kaçının.
Yoksa göklerdeki Babanız’dan ödül alamazsı- nız. Bu nedenle, birisine sadaka verirken
bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için
havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyle- yeyim, onlar ödüllerini
almışlardır. Siz sadaka verirken, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki,
verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.” –
Matta 6:1-4.
11.
Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes ken- dilerini görsün diye
havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size
doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç
odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı
gören Babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler
tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz
onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz oldu- ğunu siz daha O’ndan
dilemeden önce bilir. –Matta 6:5-8.
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12.
“Tanrın RAB’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.” İşte ilk ve en
önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: “Komşunu kendin gibi
seveceksin.” Kut- sal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa da- yanır. –
Matta 22:37-40.
13.
Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir,
hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne
güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. –Matta 6:19.
14.
Din bilginleri ve Ferisiler Musa’nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin
tümünü yapın ve yerine getirin, ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri
şeyleri kendi- leri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkaları- nın sırtına
yüklerler, kendileriyse bu yükleri taşımak için parmak- larını bile oynatmak istemezler. –
Matta 23:2-4.
15.
Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa, bütün bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz
bozuksa, bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre, içinizdeki ‘ışık’ karanlıksa, ne
korkunçtur o karanlık! Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip
öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı’ya, hem de
paraya kulluk edemezsiniz. –Matta 6:22-23.
16.
Kimse sizi “Rabbi” diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz
kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye “Baba” demeyin. Çünkü tek Babanız var, O da göksel
Baba’dır. Kimse sizi “önder” diye çağırmasın. Çünkü tek önderiniz var O da Mesih’tir.
Aranızda en üstün olan, ötekilerin hizmetkârı olsun. Kendini yücelten alçaltı- lacak,
kendini alçaltan yüceltilecektir. –Matta 23:8-12.
17.
“Ne yiyip ne içeceğiz?” diye canınız için, “Ne giyeceğiz?” diye bedeniniz için
kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte
uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel
Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi
biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? –Matta 6:25-27.
18.
Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Göklerin Hükümranlığı’nın kapısını
insanların yüzüne kapıyorsunuz, ne ken- diniz içeri giriyor, ne de girmek isteyenleri
bırakıyorsunuz! Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri, kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız. –Matta 23:13-15.

31

19.
Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz nanenin, dereotunun ve
kimyonun ondalığını verirsiniz de, Kutsal Yasa’nın daha önemli konularını –adaleti,
merhameti, sadakati– ihmal edersi- niz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları
yerine getirmeniz gerekirdi. Ey kör kılavuzlar! Küçük sineği süzer ayırır, ama deveyi
yutarsınız! –Matta 23:23-24
20.
Başkasını yargılamayın ki, siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle
yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız. Sen neden
kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi
gözünde mertek varken kardeşine nasıl, “İzin ver, gözündeki çöpü çıkarayım” der- sin?
Seni ikiyüzlü! Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü
çıkarmak için daha iyi görürsün. –Matta 7:1-5.
21.
Hiç kimse kandil yakıp bunu bir kapla örtmez, ya da yatağın altına koymaz. Tersine, içeri
girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Çünkü açığa çıkarılmayacak gizli hiçbir
şey yok; bilinmeye- cek, aydınlığa çıkmayacak saklı hiçbir şey yoktur. Bunun için, nasıl
dinlediğinize dikkat edin. Kimde varsa, ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa
kendisinde var sandığı bile elinden alınacak. – Luka 8:16-18
22.
Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Bardağın ve çanağın dışını
temizlersiniz, oysa bunların içi açgözlülük ve taşkın- lıkla doludur. Ey kör Ferisi! Sen önce
bardağın ve çanağın içini te- mizle ki, dıştan da temiz olsunlar... Siz dıştan güzel
görünen, ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. Dıştan insanlara doğru görünürsünüz, ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle
dolusunuz. –Matta 23:25-28.
23.
Dileyin size verilecek; arayın, bulacaksınız, kapıyı çalın, size açıla- caktır. Çünkü her
dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Han- giniz kendisinden ekmek isteyen
oğluna taş verir? Ya balık isterse yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde
çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki Babanız’ın, kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? İnsanların size nasıl
davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Çünkü Kutsal Yasa’nın ve
peygamberlerin söylediği bu- dur. –Matta 7:7-12.
24.
Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker,
giysiden kopar, yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz.
Yoksa tulumlar pat- lar; hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni
tulumlara konur, böylece her ikisi de korunmuş olur. – Matta 9:15-17.
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25.
Gittiğiniz her yerde “Göklerin Egemenliği’nin” yaklaştığını du- yurun. Hastaları iyileştirin,
ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kı- lın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin.
Kuşa- ğınıza altın, gümüş, ya da bakır para koymayın. Yolculuk için ne torba, ne yedek
mintan, ne çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. Hangi kent ya da
köye girerseniz, orada say- gıdeğer birini arayın ve ayrılıncaya dek orada kalın. –Matta
10:7-11.
26.
Seni sonsuz bir sevgi ile sevdim, bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim. Seni
yeniden bina edeceğim. -Yeremya 31:3-4
27.
Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor...yaşamı içlerine yerleştireceğim yüreklerine
yazacağı. Ben onların Tanrısı olaca- ğım, onlar da benim halkım olacak. Bundan böyle
kimse komşu- sunu ya da kardeşini, RAB’bi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük
büyük hepsi tanıyacak beni. -Yeremya 31:33-34
28.
Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirlilik- lerinizden ve
putlarınızdan arındıracağım. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım.
İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. -Hezekiel 36:25-26
29.
Mesih İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im dedi” dedi. -Yuhanna 14:6
30.
Sonsuz yaşam, tek gerçek yaşam olan seni ve gönderdiğin İsa Me- sih’i tanımalarıdır. Yuhanna 17:3
31.
Dar kapıdan girmeye gayret edin...çok kişi girmek isteyecek, ama giremeyecek. -Luka
13:23-24
32.
Bana iman edin; ben Baba’dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı
iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman eden de
yapacak; hatta daha büyük-lerini yapacaktır. Çünkü ben Baba’ya gidiyorum... –Yuhanna
14:11-12.
33.
O günü ve o saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Ba- ba’dan başka kimse bilmez.
Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. –
Markos 13:32- 33.
34.
Beni, “Rab! Rab!” diye çağıran herkes Göklerin Egemenliğine girecek değildir. Ancak
göklerde olan Babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek
ki, “Rab! Rab! Biz Senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık
mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?” O za- man ben de onlara açıkça şöyle
diyeceğim: Ben sizi hiç tanımadım. Çekilin önümden, ey kötülük yapanlar! –Matta
7:21-23.
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VII

Ek ilahiler

1.
Övgüler, övgüler, göklerde O’lana övgüler.
Övgüler, övgüler, ruhuyla sarana övgüler.
Şükürler, şükürler gelip kurtarana şükürler.
Şükürler, şükürler sonsuzu sunana şükürler.
2.
Hayatımda RAB yücelsin, RAB yücelsin.
Hayatımda RAB yücelsin, bugün. (aramızda, kilisesinde)
3.
Önünde eğiliriz, sevginde seviniriz, seninle övünürüz, ya RAB merhamet eyle!
Önünde duruyoruz, lütfundan soruyoruz, yürekten diliyoruz, ya RAB merhamet eyle!
4.
Unutalım bizi, yüceltelim RAB’bimizi (3) Yüceltelim, yüceltelim.
5.
İmanuel, İmanuel, O’nun adı İmanuel, Tanrı bizde, içimizde O’nun adı İmanuel.
6.
Sen olmazsan, biz nolurduk. İlahi gerçeği sayende bulduk.
Senin yolun bu, seni sevmek herkesi severek, neşeliykende, kederliykende..
7.
Neler verebiliriz ey Yaratıcımız. Ancak sana boşluğu sunabiliriz.
Hayatındadır, hayatımız, varlığındadır, varlığımız.
Emellerimizi birlikte sunalım, hepimiz bir olalım O’nunla kardeşler.
8.
Kutsal Ruh, kutsal Ruh. Kudretle, kuvvetle değil. Ancak senin Ruhunla.
9.
Ey yüce Yaratan, varlığa sebep olan, efendilerin Efendisi, kralların Kralısın.
Ey yüce Yaratan, Mesihiyle kurtaran, efendilerin….
Ey yüce Yaratan, Ruhuyla bizi saran, efendilerin..
10
Bak sinemde bir ok var, derunumda bir acı, sendedir, sendedir, sendedir ilacı.
Mesihim, Mesihim, Mesihim el-aman. Efendim, Efendim, Efendim el-aman.
11.
Açtın kapımı sana ey RAB, gel sen beni senle bir yap.
Açtın kalbimi sana ey RAB, gir sen kalbimi mabedin yap.
12.
Özde, sözde, Ruhda bir O’lan. Aç dudakları övgün duyulsun.
(Aç kulakları sözün duyulsun) (Aç yürekleri ruhun dokunsun)
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13.
Yoluma yoldaş, derdime derttaş. Ey dost! Ey dost! Gönlüme sırdaş.
Yalnızlık içinde gezerken günde. Yarını yaşarken bugünkü dünde.
Ey dost! Ey dost! Çektin kendine.
Yoluma yoldaş, derdime derttaş. Ey dost! Ey dost! Gönlüme sırdaş.
Yalnızlık içinde gezerken bende, yarını açarken yalnız kendimde.
Ey dost! Ey dost! Çektin kendine.
14.
Dünya denen bu çölde, yürürüm gündüz gece,
Ruh’un yönlendirdikçe, yürürüm o sevince.
Yürürüm aşkla, yürürüm şevkle, yürürüm zevkle sonsuza.
Hayat denen bu yolda, yürürüm düşe kalka.
Gönül Mesih oldukça, yürürüm korkusuzca.
Yürürüm aşkla, yürürüm şevkle, yürürüm zevkle seninle.
Yürürüm aşkla, yürürüm şevkle, yürürüm zevkle sonsuza.
15.
Övgü sunayım şefkatine aman ya RAB, ah ya RAB
Hamtlar sunayım lütfuna aman ya RAB, ah ya RAB
Beni yaşatan ihsanındır, ey Yaratan!
Dök ihsanını varlığıma, benzet beni yalnız sana.
Övgü sunalım muhabbetine aman ya RAB, ah ya RAB
Hamtlar sunayım merhametine aman ya RAB, ah ya RAB
Beni yaşatan ışığındır ey Yaratan,
Saç ışığını benliğime yansı bende benden sana.
16.
Tek isteğim, tek arzum seni görmektir seni. Mabedinde oturup seyretmektir alemi!
Hayran olup varlığına, hissetmektir haşmetini. Mabedinde oturup seyretmektir alemi!
Tek isteğim, tek arzum seni görmektir seni. Ömrümün her gününde, fark etmektir sevgin
Hayran olup varlığına, hissetmektir haşmetini, Mesihinde Ruhun ile yüceltmektir ismini!
17.
Yaklaşırım sana çıktım yollarına. Utanca bırakma RAB’bim Allahım.
RAB’bim Allahım sensin, sultanım efendimsin.
Yollarını öğret, yönlerini bildir. Benliğimi öldür, RAB’bim Allahım.
RAB’bim Allahım…
Umutlarım sende. İsyanlarım senle. Merhametin benle, RAB’bim Allahım.
18.
Ya RAB’bi aşkın ver bana efendim. Ruhun ile Allah Allah Mesihinde.
Aşkın ile yana yana efendim. Hamt edeyim, Allah, Allah Ruhun ile.
Hapse düştüm Yusuf gibi efendim. Derde düştüm, Allah Allah, Eyyup gibi.
Ağlayayım Yakup gibi efendim. Ruhun…
Mevlam koyma beni bana efendim. Al gönlümü, Allah Allah senden yana.
Tabi olayım ben sana efendim. Ruhun…
Al yüreğim sana döndür efendim. İster güldür, Allah Allah ister öldür.
Aşkınla gönlümü doldur efendim. Ruhun….
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