
[Kurban Duaları] 
(ondalık-sunu-sadaka üzerine) 

 
ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu 
kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak 
Tanrı’ya sunarız.  
 

Dualara geçmeden önce ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanları 
hakkında doğru bir düşünüş edinmemiz gerekir.  

 
İLAVE AÇIKLAMA 

1-) Ondalık-Sunu-Sadaka hakkında konuşurken bunların aynı zamanda bir 
sorumluluk, bir ibadet ve Tanrı’ya sunulan bir kurban olduğunu göz önünde 
bulundurmalıyız. Hristiyan olma sorumluluğu ile ilişkili olarak, Eski Ahit’ten beri 
devam eden bu uygulama Yeni Ahit dönemimin kilisesi olarak, bizlerin aynı 
zamanda fedakarlık ve cömertlik konusunda bir örnek olabilmemiz için vardır.  
 
Tanrı bize Mesih’i kanıyla kurtaran bir kurban olarak verdi. Biz de ellerimizin 
meyvesini ona kurban olarak sunarız. Mesih’in nasıl büyük bir fedakarlık yaptığını 
bilerek cömert olmayı öğreniriz. Böylece bu kurbanları elçisel imanın getirdiği 
sorumlulukla yerine getirmeyi bir ibadet olarak görürüz. 
 
Neden verdiğimizin bilincinde olarak “Tanrı’nın eline bırakır gibi vermek” aynı 
zamanda sevinçle vermek demektir. Tanrı’nın kurtaran iyiliğine, Tanrı’nın bize 
bağışladıklarına verebileceğimiz sevinçli bir cevap olarak, Ondalık-Sunu-Sadaka 
kurbanlarını cömertçe ve sorumluluk duyarak veriririz. Böylece bu geçici 
yaşamda kalıcı olmayan değerlere doğru bir bakış açısı ile yaklaşarak, her şeyin 
değerini ve anlamını Tanrı’da bulmaya çalışırız.  
 
Diğer yandan da “cimrilik ya da savurganlık hatalarına düşmeden, kalıcı olmayan 
değerlere Tanrı’nın kutsal amacından bakarak yaklaşmayı” yaşam tarzımızın bir 
pratiği olarak yaşamımıza yerleştirdiğimizde, ihtiyacımız olan dünyasal mal ve 
maddiyatı Tanrı’nın yüreğine uygun bir yolla aramış oluruz (Meseller 11:24-25). 
 
2-) Dünyasal zenginlik ve maddiyat güçlü bir ayartıcı olduğu için On Emir aynı 
zamanda “çalmayacaksın; komşunun malına göz dikmeyeceksin” de demiştir.  
 
Ancak Kutsal Kitap bizden sadece hırsızlık yapmamamızı, sadece açgözlü 
olmamamızı istemiyor. Aynı zamanda yararlı işlere emek vermemizi, kendi 
ellerimizle çalışmamızı ve muhtaç olanlara cömert olmamızı istemektedir 
(Efesliler 4:28).  
 



Her zaman kendisi için çalışıp, sürekli kendisi için biriktirmek isteyenlerin 
çoğunlukta olduğu bir dünyada yardıma ihtiyacı olanları gözetebilmek, 
başkalarının sıkıntılarına rahatlık getirebilmek öncelikle “Mesih’te yeni 
yaratılışım var” diyenlerin (II.Korintliler 5:17) sorumluluğu olmalıdır.  

 
 
 

[Kurban Duaları] ondalık-sunu-sadaka üzerine 
 
 

(Hazırlık Dönemi –Advent / Kutlu Doğuştan Önce) 
Mezmur 145:15 Herkesin umudu sende, 
Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin. 
16 Elini açar, 
Bütün canlıları doyurursun dilediklerince. 

Göklerdeki Babamız,  
kuşaklar boyunca devam eden merhametin ile vaatlerinde sarsılmaz Tanrı Sensin, 
bizlere çocukların olma ayrıcalığını verdiğin için Sana şükürler olsun;  
İsa Mesih’te devam eden, yaşayan ve gerçek paydaşlık için Sana hamtlar olsun;  

dua ve tapınma için yüzünün ışığı önünde toplanan kullarını bereketlediğin için, 
esenlik, sağlık ve zengin armağanlarla donattığın için, Kutsal Ruh’un 
hayatımızdaki işleyişi ve işleri için Sana övgüler olsun;  

Rab İsa Mesih’in dirileri ve ölüleri yargılamak için yüce görkemiyle tekrar 
gelişine kadar kutsal adın yüreklerimizde ve yaşamlarımızda daima yüceltilsin 
diye Sana dua ederiz;  

Senin lütfun, Senin sevgin ve gücün halklar arasında bilinsin diye sana 
sunduğumuz bu kurbanları, ellerimizin tüm işleri kabul et ve bereketle… Amin.  
 
 

(Kutlu Doğuş-Açıklanış (Epifani) Dönemi –Epiphany) 
Matta 2:9 Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda 
görmüş oldukları yıldız onlara yol gösterdi ve gelip çocuğun bulunduğu 
yerin üzerinde durdu. 10Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç 
duydular. 11Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere 
kapanarak O'na tapındılar. Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, 
tütsü ve mür sundular.  

kadir olan Babamız,  
kutsal Oğlun Mesih’in aramıza gelişi ile bizlere hatırlattığın kurutuluş armağanı 
için Sana şükürler olsun; 



gerçek ışık Kurtarıcı Mesih’te günahın ve cehaletin karanlığını aydınlığın için 
Sana hamtlar sunarız; 

Mesih aracılığında halkının yardımına geldin, bizlere altın ve gümüşten çok daha 
değerli olan sonsuz yaşamı verdin, Sana övgüler olsun; 

hayatın kaynağı ve sahibi olan Sana dua ederiz; halkının kurtarıcısı ve 
dünyanın yargıcı olan Mesih’i ve işlerini ilan için bizleri yönlendir; bizleri 
tanıklık ve hizmette etkin kıl;  

Tanrı korkusu ve Tanrı sevgisi içinde bir yaşam ile kendimizi Mesih’e sunarız; 
Mesih’teki yaşam için olan şükranımızla bu ondalık [sunu/sadaka] kurbanlarını 
Senin görkemine sunarız; 

doğru tanıklık için kullanılsın diye ellerimizin tüm işlerini kabul et ve Kutsal 
Ruh’un gücünde bereketle… Amin.  

 
 

(Alçalış (büyük oruç) Dönemi –Lent) 
II Korintliler 8:7 İmanda, söz söylemekte, bilgi ve her türlü gayrette, bize 
beslediğiniz sevgide, her şeyde üstün olduğunuz gibi, bu hayırlı işte de 
üstün olmaya bakın. 

kutsal olan Babamız,  
kilisene duyduğun büyük acıma ve sevgin için Sana şükürler olsun; 

kullarının tövbesini kabul eden lütfun için Sana hamtlar olsun; 
Rabbimiz Mesih’in bizler için yüceliğinden soyunup aramıza gelerek bizlerin 
yerine çöldeki denemeden geçti; ve bütün hizmetindeki denenme, baskı ve 
zorluklar ile bize yol açtı; Mesih’te bizlere bağışladığın zafer için Sana övgüler 
olsun; 

Kutsal Ruh’una itaatle günahlarımızı ve zayıflıklarımızı Senin kurtaran gücüne 
teslim ederiz; tövbe ve itiraflarımız gibi ellerimizin işleri de Senin gözünde 
lütuf bulsun diye Sana dua ederiz; 

dünyasal ve ruhani hayatımızı Kutsal Ruh’unla bereketle, Mesih adıyla bizleri 
sevinçli ve esenlikli kıl; ve bu maddi kurbanları kendi görkemin için kullan. Sen 
şimdi ve daima, gökte ve yerde egemenlik sürersin… Amin.  
 
 
 

(Diriliş (Paskalya) Dönemi –Easter) 
Koloseliler 3:1 Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin 
ardından gidin. Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor. 2 Yeryüzündeki 
değil, gökteki değerleri düşünün. 

her şeyin sahibi olan Babamız, 



Ölümü yenen Kurtarıcımız Mesih’te bize bağışladığın diri umut için Sana şükürler 
olsun; 

Mesih’teki yeni yaşam ve bedenin diriliş vaadi için Sana hamtlar olsun; 
bizleri düşmanımız olan dünyanın, benliğin ve şeytanın gücünden kurtaran Sana 
övgüler olsun; 

Mesih’in dirilişi ile günahın eski düzenini ortadan kaldırdın; bizleri lütfunla 
destekle ki, günaha karşı ölü ve Mesih’te diri olan bizler Sana daima sözleri-
mizle ve işlerimizle layık olalım diye dua ederiz; 

diriliş sevinciyle ondalık, sunu ve sadaka kurbanlarını Senin hoşnutluğuna sunarız; 
bizlerin her ihtiyacını sağlayan bir Kral’a ait olduğumuz ilan edilsin diye elle-
rimizin işlerini, yüreklerimizin düşüncelerini bereketle. Adın şimdi ve daima 
kutsaldır… Amin. 
 
 

(Pentekost Dönemi –Pentecost) 
II.Korintliler 9:8 Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip 
olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı size her 
nimeti artıracak güçtedir. 

halkını Kutsal Ruh ile kutsal kılan Babamız, 
canımızı aydınlatıp Mesih’e itaate getiren çağrın için Sana şükürler olsun; 

her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda 
teselli eden Kutsal Ruh’un için Sana hamtlar sunarız; 

her halktan, her ulustan, her dilden insanları Mesih’te kendi çocukların olarak 
kabul ettin; Ruhunla mühürledin; sonsuz yaşama, sonsuz yaşamın sevinç, bereket 
ve vaatlerine bizleri paydaş kıldın, Sana övgüler olsun; 

Mesih’teki imanla her dua ve yakarışı kabul eden Sana dua ederiz; bu maddi 
kurbanlarla birlikte yaşamlarımızı da diri ve Sana adanmış kurbanlar olarak ka-
bul et; Mesih’teki çağrılmışlığımızı ve ayrıcalığımızı ilan için huzuruna 
getirdiğimiz bu armağanları sevginle kabul et; Ruhun ile bereketle. Yerin bütün 
uçlarında adın kutsaldır… Amin. 

 
 

İleri araştırma/bilgi için Vaaz bölümündeki “Ondalık - Sunu - 

Sadaka” vaazları serisine bakınız… 

 
 
İlave–Alternatif Dualar  [yılın bütün zamanları için] 
 

I.Timoteyus 6: 7Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik, ne de ondan bir şey 
götürebiliriz. 8Yiyeceğimiz ve giyeceğimiz varsa, bunlarla yetiniriz. 



Göklerdeki Babamız,  
Senin Kutsal varlığına alçalış ile, dua ve övgü ile yaklaştığımız zamanlarda 
canlarımızı kutsal korkun ve kutsal sevgin ile yenile… Sözlerimiz, övgülerimiz, 
tanıklığımızla birlikte ondalık, sunu ve sadaka kurbanlarımızı İsa Mesih’in hiç 
bitmeyecek olan krallığına adıyoruz… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin. 
 

Romalılar 12: 13İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever 
olmaya bakın. 

Göklerdeki Babamız, 
Yüreklerin tapınışını ve dudakların övgüsünü Sana sunmaya geldiğimiz 
zamanlarda Senin hayatımızdaki varlığının her işimizde tanıklık etmesi için Sana 
dua ederiz… Sana sunduğumuz her şeyin bize bağışladığın güç ve servetten 
geldiğini şimdi ve daima ilan ederiz. Ondalık-sunu-sadaka takdimelerimizi 
dünyanın iyiliği için kullan diye Sana sunarız… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. 
Amin. 
 

Matta 6: 3Siz sadaka verdiğiniz zaman, sol eliniz sağ elinizin ne 
yaptığını bilmesin. 4Öyle ki, verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlilik 
içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. 

Göklerdeki Babamız, 
Her gün yenilenen lütfun için Sana şükrederiz. Mesih’teki yaşamın güzelliği için, 
İsa Mesih’in ait olmanın ayrıcalığı için, sayısız iyiliklerini ilan için Kutsal 
sunağına kaldırdığımız bu ondalık-sunu-sadaka takdimelerini kabul et ve bunlara 
göksel bereketlerini ekle… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin. 
 


