
OLAĞAN DEVRE II. CUMARTESİ 

 

ALLAH’I ÖVMEYE DAVET  
 

¥ Ey Rab aç dudaklarımı 

¶  Ve ağzım sana övgüler duyursun. 

 

Davet nak. Gelin Rab Mesih İsa’ya tapalım: O, bizim için ölüm ve denenmeleri kabul etti. 

Ya da: 

Nak. Eğer bu gün Rabbin sesini duyarsanız: kalplerinizi sertleştirmeyin. 

 

Davet Mezmuru: 
 
Mezmur 95 Allah’ı övmeye davet 

 

"Gün bugündür" denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. (İbr. 3, 13) 

 

Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; * 

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım, 

Şükranla huzuruna çıkalım, * 

O’na sevinç ilahileri yükseltelim!   

 

Çünkü Rab ulu Allah’tır, * 

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 

Yerin derinlikleri O’nun elindedir. * 

Dağların dorukları da O’nun.  

 

Deniz O’nundur, çünkü O yarattı, * 

Karaya da O’nun elleri biçim verdi.    

Gelin tapınalım, eğilelim. * 

Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim.  

 

Çünkü O Allahımız’dır, † 

Bizse O’nun otlağının halkı, * 

Elinin altındaki koyunlarız.  

Bugün sesini duyarsanız, * 

Meriva’da, o gün çölde, 

Massa’da olduğu gibi, * 

Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.  

 

Yaptıklarımı görmelerine karşın, * 

Atalarınız orada beni sınayıp denediler.    

Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, * 

“Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,  



 

 

“Yollarımı bilmiyorlar.” † 

Bu yüzden öfkeyle ant içtim: * 

“Huzur diyarıma asla girmeyecekler!” 

 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

-Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Âmin.    

 

Davet nak. Gelin Rab Mesih İsa’ya tapalım: O, bizim için ölüm ve denenmeleri kabul etti. 

Ya da: 

Nak. Eğer bu gün Rabbin sesini duyarsanız: kalplerinizi sertleştirmeyin. 

_______________ 
 

Okumalar Övgü Duaları 
 

¥  Ey Allahım gel beni kurtarmaya; 

¶ Ey Rabbim yardımıma koş. 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman  

ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya. 

 

Övgüler Allah’ı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.  

 

İLAHİ  

Paskalya neşesine 

Oruçlu yaşayarak, 

Tertemiz kalbimizle 

Mesih’i izleyelim. 

Peygamberler gördüler 

Kırk günün gizemini; 

Rab İsa onu çölde 

Hayatıyla kutsadı. 

Soframız sade olsun, 

Aklımız ve kalbimiz 

Allah’ın sözlerini 

Hoşça kabullensinler. 

İmanla direnelim 

Kötü denemelerde  

Cömertçe savaşarak 

Şana dek ulaşırız. 

Her şeye kadir Peder, 

Ve kurtarıcı İsa 

Kutsal Ruh’la birlikte 



Övülsün sonsuza dek. Âmin. 

 

 

1. Nak. Ey Rab, bizi hatırla ve ziyaretinle bizi kurtar.  

MEZMUR 106      Rab’bin cömertliği ve halkın imansızlığı                        

Bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi; çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için 

yazıya geçirildi.Ko. 10,11) 

I (1-18) 

 

Övgüler sunun, Rab’be! † 

Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, * 

Sevgisi sonsuzdur. 

 

Rab’bin büyük işlerini kim anlatabilir, * 

Kim o'na yeterince övgü sunabilir? 

Ne mutlu adalete uyanlara, * 

Sürekli doğru olanı yapanlara! 

 

Ya Rab, halkına lütfettiğinde anımsa beni, * 

Onları kurtardığında ilgilen benimle. ¬ 

 

Öyle ki, seçtiklerinin gönencini göreyim, † 

Ulusunun sevincini, * 

Kendi halkının kıvancını paylaşayım. 

 

Atalarımız gibi biz de günah işledik, * 

Suç işledik, kötülük ettik. 

Atalarımız Mısır'dayken * 

Yaptığın harikaları anlamadı, 

 

Çok kez gösterdiğin sevgiyi anımsamadı, * 

Denizde, Kızıldeniz'de* başkaldırdılar. 

Buna karşın Rab gücünü göstermek için, * 

Adı uğruna kurtardı onları. 

 

Kızıldeniz'i azarladı, kurudu deniz, † 

Yürüdüler enginde onun öncülüğünde, 

Çölde yürür gibi. 

 

Kendilerinden nefret edenlerin elinden aldı onları, * 

Düşmanlarının pençesinden kurtardı. 

Sular yuttu hasımlarını, * 

Hiçbiri kurtulmadı. 

 



O zaman atalarımız onun sözlerine inandılar, * 

Ezgiler söyleyerek onu övdüler. 

Ne var ki, Rab’bin yaptıklarını çabucak unuttular, * 

Öğüt vermesini beklemediler. 

 

Özlemle kıvrandılar çölde, * 

Allah’ı denediler ıssız yerlerde. 

Allah  onlara istediklerini verdi, * 

Ama üzerlerine yıpratıcı bir hastalık gönderdi. 

 

Onlar ordugahlarında Musa'yı, * 

Rab’bin kutsal kulu Harun'u kıskanınca, 

Yer yarıldı ve Datan'ı yuttu, * 

Aviram'la yandaşlarının üzerine kapandı. 

 

Ateş kavurdu onları izleyenleri, * 

Alev yaktı kötüleri. 

 

1. Nak. Ey Rab, bizi hatırla ve ziyaretinle bizi kurtar.  

2. Nak. Biz antlaşmanın topluluğuyuz. Allahımızın sev-gisini unutmuyoruz.  

 

II (19-33) 

 

Bir buzağı heykeli yaptılar Horev'de, 

Dökme bir puta tapındılar. 

Allah’ın yüceliğini, * 

Ot yiyen öküz putuna değiştirdiler. 

 

Unuttular kendilerini kurtaran Allah’ı, * 

Mısır'da yaptığı büyük işleri, 

Ham ülkesinde yarattığı harikaları, * 

Kızıldeniz kıyısında yaptığı müthiş işleri. 

 

Bu yüzden onları yok edeceğini söyledi Allah , † 

Ama seçkin kulu Musa onun önündeki gedikte durarak, * 

Yok edici öfkesinden vazgeçirdi onu. 

 

Ardından hor gördüler güzelim ülkeyi, * 

Allah’ın verdiği söze inanmadılar. 

Çadırlarında söylendiler, * 

Dinlemediler Rab’bin sesini. 

 

Bu yüzden Rab elini kaldırdı * 

Ve çölde onları yere sereceğine, 



Soylarını ulusların arasına saçacağına, * 

Onları öteki ülkelere dağıtacağına ant içti. 

 

Sonra Baal-Peor'a bel bağladılar, * 

Ölülere sunulan kurbanları yediler. 

Öfkelendirdiler Rab’bi yaptıklarıyla, * 

Salgın hastalık çıktı aralarında. 

 

Ama Pinehas kalkıp araya girdi,  * 

Felaketi önledi. 

Bu doğruluk sayıldı ona,  * 

Kuşaklar boyu, sonsuza dek sürecek bu. 

 

Yine Rab’bi öfkelendirdiler Meriva suları yanında* 

Musa'nın başına dert açıldı onlar yüzünden; 

Çünkü onu sinirlendirdiler,  * 

O da düşünmeden konuştu. 

 

2. Nak. Biz antlaşmanın topluluğuyuz. Allahımızın sev-gisini unutmuyoruz.  

3. Nak. Ey Rab, bizi kurtar, ve bütün uluslar arasından topla.  

 

III (34-48) 

 

Rab’bin onlara buyurduğu gibi * 

Yok etmediler halkları, 

Tersine öteki uluslara karıştılar, * 

Onların törelerini öğrendiler. 

 

Putlarına taptılar, * 

Bu da onlara tuzak oldu. 

Oğullarını, kızlarını * 

Cinlere kurban ettiler. 

 

Kenan putlarına kurban olsun diye * 

Oğullarının, kızlarının kanını, 

Suçsuzların kanını döktüler; * 

Ülke onların kanıyla kirlendi. 

 

Böylece yaptıklarıyla kirli sayıldılar, * 

Vefasız duruma düştüler töreleriyle. 

Rab’bin öfkesi parladı halkına karşı, * 

Tiksindi kendi halkından. 

 

Onları ulusların eline teslim etti. * 



Onlardan nefret edenler onlara egemen oldu. 

Düşmanları onları ezdi, * 

Boyun eğdirdi hepsine. 

 

Rab onları birçok kez kurtardı, †  

Ama akılları fikirleri başkaldırmaktaydı  * 

Ve alçaltıldılar suçları yüzünden.  

 

Rab yine de ilgilendi sıkıntılarıyla * 

Yakarışlarını duyunca. 

 

Antlaşmasını anımsadı onlar uğruna, † 

Eşsiz sevgisinden ötürü vazgeçti yapacaklarından. 

Merhamet koydu onları tutsak alanların yüreğine. 

 

Kurtar bizi, ey Allahımız Rab, * 

Topla bizi ulusların arasından. 

Kutsal adına şükredelim, * 

Yüceliğinle övünelim. 

 

Öncesizlikten sonsuza dek, * 

İsrail'in Allahı Rab’be övgüler olsun! ¬ 

Bütün halk, "Amin!" desin. * 

Rab’be övgüler olsun!  

 

3. Nak. Ey Rab, bizi kurtar, ve bütün uluslar arasından topla.  

 

¥ Ey Rab, sevgini ve merhametini bize göster. 

¶ Ve kurtarışını bağışla. 

 

BİRİNCİ OKUMA  
 

Mısır’dan Çıkış Kitabından                                    Çıkış 20, 1-17 

 

Sina Dağında Yasanın ilanı 

«Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Allahın Rab benim. «Benden başka Allahın 

olmayacak. 

«Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan 

herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara 

tapmayacaksın. Çünkü ben, Allahın Rab, kıskanç bir Allah’ım. Benden nefret edenin babasının 

işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, 

buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. 

«Allahın Rab'bin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Rab, adını boş yere ağzına 

alanları cezasız bırakmayacaktır.  



«Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama 

yedinci gün bana, Allahın Rab'be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek 

ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dâhil, hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben, 

Rab yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden 

Şabat Günü'nü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim. 

«Annene babana saygı göster. Öyle ki, Allahın Rab'bin sana vereceği ülkede ömrün uzun 

olsun. «Adam öldürmeyeceksin. «Zina etmeyeceksin. «Çalmayacak-sın. «Komşuna karşı yalan 

yere tanıklık etmeyeceksin. «Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, 

eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.» 

 

RESPONSORİUM         Mez. 18, 8. 9; Rom. 13, 8. 10 

¥ Rab'bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir, Rab'bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir. * 

Rab'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır. 

¶ Başkalarını seven, Kutsal Yasa'yı yerine getirmiş olur. Bu nedenle sevmek Kutsal Yasa'yı 

yerine getir-mektir.   

¥ Rab'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır. 

 

İKİNCİ OKUMA  
                                    

Episkopos Aziz Ambrosius,  “Sulla fuga dal mondo”  

(Cap. 6, 36; 7, 44; 8, 45; 9, 52; CSEL 32, 192. 198-199.204) 

  

Tek gerçek iyi olan Allah’a bağlıyız.  

 

İnsanın kalbi neredeyse hazinesi oradadır. Çünkü Rab kedisinden iyi şeyler isteyenleri geri 

çevirmez. 

Mademki Allah , özellikle kendisine ümit bağlayanlara karşı, iyidir, o halde O'na bağlanalım, 

O'nun ışığı içinde olmak için, O'nun görkemini seyretmek için ve ebedi mutluluk lütfuna sahip 

olmak için, bütün ruhumuzla, bütün kalbimizle, bütün gücümüzle O'nunla birlikte olalım. 

Ruhumuzu O'na doğru yöneltelim, O'nda olalım, O'nda yaşayalım, O'na bağlanalım, o nimete 

ki her türlü düşünceyi ve her türlü duyguyu aşar, ebedi bir barış ve huzurdan yararlanır; her 

türlü düşünceyi ve her türlü duyguyu aşan bir barış. 

O her şeye nüfuz eden nimettir; hepimiz O'nda yaşıyoruz ve O'na bağlı bulunuyoruz; O'nun 

üstünde hiç bir şey yoktur, çünkü O ilahidir. Gerçekten, Allah’tan başka kimse iyi değildir. İyi 

olan ilahidir, ilahi olan iyidir, bu nedenledir ki şöyle denmiştir: Sen elini açtığında, ey Rab, 

herkes senin iyiliğin içinde kalır. Gerçekten, hiç bir kötülük karışımı içermeyen nimetler bize 

Allah’ın iyiliği tarafından bahşedilmiştir. 

Bunlar, Kutsal Yazıların müminlere vadettiği nimetlerdir: Ülkenin nimetlerini yiyeceksiniz. 

Bizler Mesih'le birlikte öldük; Mesih'in ölümünü bedenimiz içinde taşıyoruz ki Mesih'in 

yaşamı da bizde kendini göstersin. Demek ki artık kendi yaşamımızla yaşamıyoruz, masumiyet 

yaşamı, safiyet yaşamı, sadelik yaşamı ve bütün erdemlerin yaşamı olan Me-sih'in yaşamıyla 

yaşıyoruz. Mesih'le birlikte dirildik: O'nda yaşıyoruz, O'nda yükseliyoruz ki, yeryüzünde, yılan 

artık bizi sokmak için topuğumuza yetişemesin. 



Buradan uzaklaşalım. Bedenin burada kalmak durumunda olsa bile, zihninle, usunla buradan 

uzaklaşman mümkün. Eğer ruhun O'na bağlanırsa, eğer, fikren, O'nun arkasından yürürsen, 

eğer onun yollarını, görerek değil, imanla takip edersen, eğer O'na sığınır-san, burada kalsan 

bile, Rabbin huzurunda olursun; çünkü O sığınak ve güçtür. Davut'un kendisine şöyle der: Sana 

sığındım ve düş kırıklığına uğramadım.  

Mademki Allah  bir sığınaktır, çünkü Allah  göktedir ve göklerin üstündedir, o halde buradan 

uzaklaşıp oraya, barışın olduğu, uğraşlarımızın dindiği yere, büyük Sebt ziyafetini yapacağımız 

yere, kaçmalıdır, tıpkı Musa'nın dediği gibi: Ülkenin Sept günleri sizin besininiz olacaktır. 

Gerçekten bu bir ziyafettir, Allah’ta dinleniyor ve O'nun sonsuz mutluluğunu seyrediyor olmak 

eksiksiz sevinç ve huzurdur.  

Geyikler gibi su kaynaklarına doğru koşalım; Davut'-un duymuş olduğu susuzluğu bizim 

ruhumuz da duysun. Bu kaynak hangisidir? Bunu söyleyen Davut'u dinle: Hayatın kaynağı 

sendedir. Ruhum bu kaynağa şöyle söylesin: Ne zaman karşına çıkabileceğim? Çünkü bu 

kaynak, Allah’tır. 

 

 

 

RESPONSORİUM            Mat. 22, 37-38; Yas. 10. 12 

¥ Allahın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. * İşte ilk ve en 

önemli buyruk budur. 

¶ Allahınız Rab'den korkun, O'nun yollarında yürüyün, O'nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün 

canınızla O'na kulluk edin. 

¥ İşte ilk ve en önemli buyruk budur. 

 

İncil: Luka 15, 1-2. 11-32 

Bütün vergi görevlileriyle* günahkârlar İsa'yı dinlemek için O'na akın ediyordu. Ferisiler'le 

din bilginleri ise, "Bu adam günahkârları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor" diye 

söyleniyorlardı.  

İsa, "Bir adamın iki oğlu vardı" dedi. 

"Bunlardan küçüğü babasına, 'Baba' dedi, 'Malından payıma düşeni ver bana.' Baba da 

servetini iki oğlu arasında paylaştırdı. 

"Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefahat 

içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra, o 

ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi, o da yokluk çekmeye başladı. Bunun üzerine gidip o 

ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam onu, domuz gütmek üzere otlaklarına 

yolladı. Delikanlı, domuzların yediği keçiboynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama 

hiç kimse ona bir şey vermedi.  

"Aklı başına gelince şöyle dedi: 'Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var, bense burada 

açlıktan ölüyorum. Kalkıp babamın yanına döneceğim, ona, Baba diyeceğim, Allah’a ve sana 

karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden 

biri gibi kabul et.' 

"Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü, ona 

acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Oğlu ona, 'Baba' dedi, 'Allah’a ve sana karşı günah 

işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim.' 



"Babası ise kölelerine, 'Çabuk, en iyi kaftanı getirip ona giydirin!' dedi. 'Parmağına yüzük 

takın, ayaklarına çarık giydirin! Besili danayı getirip kesin, yiyelim, eğlenelim. Çünkü benim 

bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü; kaybolmuştu, bulundu.' Böylece eğlenmeye başladılar. 

"Babanın büyük oğlu ise tarladaydı. Gelip eve yaklaştığında çalgı ve oyun seslerini duydu. 

Uşaklardan birini yanına çağırıp, 'Ne oluyor?' diye sordu.  

"O da, 'Kardeşin geldi, baban da ona sağ salim kavuştuğu için besili danayı kesti' dedi. 

"Büyük oğul öfkelendi, içeri girmek istemedi. Babası dışarı çıkıp ona yalvardı. Ama o, 

babasına şöyle yanıt verdi: 'Bak, bunca yıl senin için köle gibi çalıştım, hiçbir zaman 

buyruğundan çıkmadım. Ne var ki sen bana, arkadaşlarımla eğlenmem için hiçbir zaman bir 

oğlak bile vermedin. Oysa senin malını fahişelerle yiyen şu oğlun eve dönünce, onun için 

besili danayı kestin.' 

"Babası ona, 'Oğlum, sen her zaman yanımdasın, neyim varsa senindir' dedi. 'Ama sevinip 

eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardeşin ölmüştü, yaşama döndü; kaybolmuştu, bulundu!'" 

 

DUA 

Ey Allahım, kutsal sırlar aracılığı ile yüceliğinin gizemini bizlerle paylaşan sen, konutunun 

görkemli ışığına varabilmemiz için, hayat tecrübeleri içinde bize rehber ol. Bunu Rabbimiz 

Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.  

 

 

Sabah Övgü Duaları 
 

¥  Ey Allahım gel beni kurtarmaya; 

¶ Ey  Rabbim yardımıma koş. 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman  

ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya. 

 

Övgüler Allah’ı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.  

 

İLAHİ  

Toplulukla beraber, 

Ruh’un derinliğinde  

Toplanıp yalvaralım, 

Rab’bin merhametine. 

     Yargının hiddetinden, 

     Ey Peder bizi koru, 

     Evlatlarından silme 

     Şanının görkemini. 

Ruh’unun üflemesi 

Varlığı bize verdi, ¬ 

Bağınız ve halkınız 

Elinin eseriyiz. 

     Suçlarımızı affet, 



     Yaralarımıza bak, 

     Lütfun götürsün bizi, 

     Paskalya zaferine. 

Peder’e övgü ve şan, 

Oğla ve Kutsal Ruh’a, 

Ezelde olduğu gibi, 

Ebede kadar olsun. Âmin. 

 

 

 

 

1. Nak. Sabahtan sevgini ve gece boyunca sadakatini duyururuz.  

 

MEZMUR 92 (91) Yaratıcı Rab’be Övgü  

Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir 

şey yapamazsınız. (Yu. 15, 5) 

 

Ya Rab, sana şükretmek, * 

Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek,  

Sabah sevgini, Gece sadakatini, * 

On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!  

 

Çünkü yaptıklarınla beni sevindirdin, ya Rab, * 

Ellerinin işi karşısında sevinç ilahileri okuyorum.  

Yaptıkların ne büyüktür, ya Rab, * 

Düşüncelerin ne derin!  

 

Aptal insan bilemez, * 

Budala akıl erdiremez:  

 

Kötüler mantar gibi bitse, † 

Suçlular pıtrak gibi açsa bile, * 

Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir.  

 

Ama sen sonsuza dek yücesin, ya Rab. † 

Ya Rab, düşmanların kesinlikle, * 

Evet, kesinlikle yok olacak, 

 

Suç işleyen herkes dağılacak. * 

Beni yaban öküzü kadar güçlü kıldın, 

Taze zeytinyağını başıma döktün. * 

Gözlerim düşmanlarımın bozgununu gördü, 

 

Kulaklarım bana saldıran kötülerin sonunu duydu. † 



Doğru insan hurma ağacı gibi serpilecek, * 

Lübnan sediri gibi yükselecek.  

 

Rab’bin evinde dikilmiş, * 

Allahımız’ın avlularında serpilecek.  

Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek, * 

Taptaze ve yeşil kalacaklar. 

 

“Rab doğrudur! Kayamdır benim! *  

O’nda haksızlık bulunmaz!” diye duyuracaklar. 

 

1. Nak. Sabahtan sevgini ve gece boyunca sadakatini duyururuz.  

 

2. Nak. Rab’bin adını ilan etmek istiyorum: Allahımızı yüceltin. 

 

EZGİ Yasa’nın Tekrarı 32, 1-12         Allah’ın halkının iyiliği için yaptıkları        

Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim, ama siz 

istemediniz. (Mt. 23, 37) 

 

Ey gökler, kulak verin, sesleneyim; * 

Ey dünya, ağzımdan çıkan sözleri işit! 

Öğretişim yağmur gibi damlasın; * 

Sözlerim çiy gibi düşsün, 

 

Çimen üzerine çiseleyen yağmur gibi, * 

Bitkilere yağan sağanak gibi. 

Rab’bin adını duyuracağım. * 

Ululuğu için Allahımız’ı övün! 

 

O Kaya’dır, işleri kusursuzdur, * 

Bütün yolları doğrudur. 

O haksızlık etmeyen güvenilir Allah’tır. * 

Doğru ve adildir. 

 

Bu eğri ve sapık kuşak, * 

O’na bağlı kalmadı. 

O’nun çocukları değiller. * 

Bu onların utancıdır. 

 

Rab’be böyle mi karşılık verilir, * 

Ey akılsız ve bilgelikten yoksun halk? 

Sizi yaratan, size biçim veren, * 

Babanız, Yaratıcınız O değil mi? 

 



“Eski günleri anımsayın; * 

Çoktan geçmiş çağları düşünün. 

Babanıza sorun, size anlatsın, * 

Yaşlılarınız size açıklasın. 

 

Yüceler Yücesi uluslara paylarına düşeni verip † 

İnsanları böldüğünde, * 

Ulusların sınırlarını İsrailoğulları’nın sayısına göre belirledi. 

 

Çünkü Rab’bin payı kendi halkıdır * 

Ve Yakup soyu O’nun payına düşen mirastır.- 

“Onu kurak bir ülkede, * 

Issız, uluyan bir çölde buldu, 

 

Onu kuşattı, kayırdı, * 

Gözbebeği gibi korudu. 

 

Yuvasında yavrularını uçmaya kışkırtan, † 

Onların üzerinde kanat çırpan bir kartal gibi, * 

Kanatlarını gerip onları aldı 

 

Ve kanatları üzerinde taşıdı. † 

Ona yalnız Rab yol gösterdi, * 

Yanında yabancı ilah yoktu. 

 

2. Nak. Rab’bin adını ilan etmeyi istiyorum: Allahımızı yüceltin. 

 

3. Nak. Ey Rab, Allahımız, tüm yeryüzünde adın ne yücedir!  

 

MEZMUR 8   Rab’bin yüceliği ve insanın haysiyeti                

             

Her şeyi ayakları altına sererek O'nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. (Ef. 1, 22) 

Ey Rab Allahımız, † 

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde! * 

Gökyüzünü görkeminle kapladın.  

 

Çocukların, hatta emziktekilerin sesiyle † 

Set çektin hasımlarına, * 

Düşmanı, öç alanı yok etmek için. 

 

Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, * 

Oraya koyduğun ayı ve yıldızları, 

Soruyorum kendi kendime: * 

“İnsan ne ki, onu anasın, 



 

Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?” * 

Nerdeyse bir Allah  yaptın onu, 

 

Başına yücelik ve onur tacını koydun. † 

Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın, * 

Her şeyi ayaklarının altına serdin;  

 

Davarları, sığırları, Yabanıl hayvanları, † 

Gökteki kuşları, denizdeki balıkları, * 

Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.  

 

Ey egemenimiz Rab, * 

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde! 

 

3. Nak. Ey Rab, Allahımız, tüm yeryüzünde adın ne yücedir!  

                      

KISA OKUMA        Yeşaya 1, 16-18 

Yıkanın, temizlenin; gözümün önünden işlerinizin kötülüğünü atın; kötülük etmekten 

vazgeçin; iyilik etmeği öğrenin; adaleti arayın, ezilmiş olana doğruluk edin, öksüzün hakkını 

koruyun, dul kadının davasına bakın. Rab diyor: Şimdi gelin de davamızı görelim; suçlarınız 

kırmız gibi olsa da, kar gibi beyaz olur; kırmız böceği gibi kızıl olsa da, yapağı gibi olur.  

 

KARŞILIKLI HAMDETME  
¥ Kalplerimizde bizi yenile * ve senin halkın olacağız.   

~ Kalplerimizde bizi yenile ve senin halkın olacağız.  

¶ Ya Rab içimize yeni bir Ruh koy. 

~ Ve senin halkın olacağız.  

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

~ Kalplerimizde bizi yenile ve senin halkın olacağız.  

 

Benediktus 

Baba, sana karşı günah işledim, senin oğlun olarak çağrılmaya layık değilim. 

 

BENEDICTUS      Luka 1,68-79       

        Mesih Ve O’nun Habercisi 

İsrail’in Allahı  Rab’be övgüler olsun! † 

Çünkü halkının yardımına gelip * 

onları fidyeyle kurtardı. 

 

Eski çağlardan beri * 

Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, 

Kulu Davut’un soyundan * 

Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı; 



Düşmanlarımızdan, † 

Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden * 

Kurtuluşumuzu sağladı. 

 

Böylece atalarımıza merhamet ederek * 

Kutsal antlaşmasını anmış oldu. 

 

Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına † 

Ve ömrümüz boyunca * 

Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde, 

 

Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair * 

Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti. 

Sen de, ey çocuk, * 

Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın. 

 

Rab’bin yollarını hazırlamak üzere * 

 önünden gidecek . 

Ve O’nun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla* 

kurtulacaklarını bildireceksin. 

 

Çünkü Allahımız’ın yüreği * 

merhamet doludur.  

O’nun merhameti sayesinde, * 

Yücelerden doğan Güneş,  

 

Karanlıkta ve ölümün gölgesinde * 

yaşayanlara ışık saçmak  

Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere * 

Yardımımıza gelecektir.                       

 

¥  Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

¶  Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, âmin.  

 

Benediktus 

Baba, sana karşı günah işledim, senin oğlun olarak çağrılmaya layık değilim. 

 

YAKARMALAR 
Her zaman ve her yerde kurtarıcımız Mesih İsa’ya şükredelim. Hep birlikte ona dualarımızı 

yöneltelim: Ey Rab, ruhunun gücüyle, bize yardım et.  

Bedenimizin ve ruhumuzun iffetini koru,  

- böylece Kutsal Ruh’un canlı mabetleri olmamızı sağla.  

Şimdiden kardeşlere yardım etmek için bizleri hazır kıl,  

- bütün günümüzü tamamen isteğine bağlı olarak geçirmemizi sağla.  



Yok olacak gıdaları istememe gücü ver, 

- ama bize verdiğin, ebedi hayata kadar sürecek gıdaya istek uyandır.  

Günahkârların sığınağı olan Annen bizim için şefaat etsin, 

- ve günahlarımızın affını temin etsin. 

 

Göklerdeki Pederimiz 

Adın yüceltilsin,  

Hükümdarlığın gelsin. 

Göklerde olduğu gibi, 

Yeryüzünde de senin isteğin olsun. 

Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, 

Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi  

Sen de bağışla suçlarımızı. 

Bizi günah işlemekten koru, 

Ve kötülükten kurtar. Amin.  

 

DUA 
Ey Allahım, kutsal sırlar aracılığı ile yüceliğinin gizemini bizlerle paylaşan sen, konutunun 

görkemli ışığına varabilmemiz için, hayat tecrübeleri içinde bize rehber ol. Bunu Rabbimiz 

Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.  

 

 

Gündüz Övgü Duaları 
 

¥  Ey Allahım gel beni kurtarmaya; 

¶ Ey  Rabbim yardımıma koş. 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman  

ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya. 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

İLAHİ 

İşte, yüce Kutsal Ruh, 

Peder ve Oğul ile 

Kalplere ışığını 

Saçmaya geldiğin an. 

 

Dilimiz ve kalbimiz, 

Gücümüz, hayatımız 

Her zaman ve her yerde 

Sevgin ile tutuşsun. 

 

Her zaman yaşayan sen, 

Ey yüce, Kutsal Peder, 

Oğlunla, Kutsal Ruh'la 



Dualarımı dinle. Âmin. 

 

Öğlen (Hora Sesta) 

 

İLAHİ 

Gün ışıkla doludur 

Ve dünya görkeminde; 

Işığın Yaradanı, 

Taparız sana, Allah ! 

 

Günah'ın ve öfkenin 

Alevlerini söndür; 

Kalpleri aşkla doldur, 

Barıştır bizi sana. 

 

Her şeye kadir Peder, 

Kabul et duamızı; 

Kutsal Ruh'la Oğlun'da 

Şükürler olsun sana. Âmin. 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

İLAHİ 

Kudretli, yüce çoban, 

Bize yolunu göster; 

Bu kısa günden sonra 

Görkeme bizi götür. 

 

Ellerin eserinden 

Kalbimiz seni tanır 

Ve sevginin özlemi 

Gittikçe bizde artar. 

 

Yüzünün aydınlığı 

Yüzümüze parlasın; 

Ebedi ışığına 

Hazırla ruhumuzu. Âmin. 

 

Nak. İşte tövbe günleri! Af ve kurtuluş zamanı.  

Nak. Ben diri olan Allah’ım, Rab diyor: Günahkarın ölümünü değil, tövbe etmesini ve 

yaşamasını isterim.  

Nak. Denenmelerde, imanda sabit kalalım: Gücümüz Allah’ın adaletidir. 

Rab diyor, yer ve gök geçecek, fakat benim sözlerim geçmeyecek. 

 

MEZMUR 119, 81-88  (118)  XI (Kaf) 

İçim tükeniyor senin kurtarışını özlerken, * 

Senin sözüne umut bağladım ben. 

Gözümün feri sönüyor * 

söz verdiklerini beklemekten, 



 

“Ne zaman avutacaksın beni?” diye soruyorum. † 

Dumandan kararmış tuluma döndüm, * 

Yine de unutmuyorum kurallarını. 

 

Daha ne kadar bekleyecek kulun? * 

Ne zaman yargılayacaksın bana zulmedenleri? 

Çukur kazdılar benim için * 

Yasana uymayan küstahlar. 

 

Bütün buyrukların güvenilirdir; * 

Haksız yere zulmediyorlar, yardım et bana! 

Nerdeyse sileceklerdi beni yeryüzünden, * 

Ama ben senin koşullarından ayrılmadım. 

 

Koru canımı sevgin uyarınca, * 

Tutayım ağzından çıkan öğütleri. 

 

MEZMUR 61  (60) Bir sürgünün duası 

Biliyoruz ki, barındığımız bu dünyasal çadır yıkılırsa, göklerde Allah’ın bize sağladığı bir konut -elle 

yapılmamış, sonsuza dek kalacak bir evimiz- vardır. (2. Ko. 5, 1) 

 

Ey Allah , yakarışımı işit, * 

Duama kulak ver! 

Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan, * 

Yüreğime hüzün çökünce. 

 

Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni, † 

Çünkü sen benim için sığınak, * 

Düşmana karşı güçlü bir kule oldun.  

 

Çadırında sonsuza dek oturmak * 

Ve kanatlarının gölgesine sığınmak isterim.  

Çünkü sen, ey Allah , adaklarımı duydun, * 

Adından korkanların mirasını bana verdin.  

 

Kralın günlerine gün kat, * 

Yılları yüzyıllar olsun!  

Allah’ın huzurunda sonsuza dek * 

tahtında otursun; 

 

Onu sevgin ve sadakatinle koru! † 

O zaman adını hep ilahilerle öveceğim, * 

Her gün adaklarımı yerine getireceğim. 



 

 

 

 

MEZMUR 64 (63)Düşman korkusuna karşı dua 

İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. (Mt. 26, 4) 

 

Ey Allah , kulak ver sesime yakındığım zaman, * 

Hayatımı düşman korkusundan koru.- 

Kötülerin gizli tasarılarından, * 

O suçlu güruhun şamatasından esirge beni. 

 

Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş, * 

Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler, 

Pusularından masum insanın üzerine atmak için. * 

Ansızın vururlar, hiç çekinmeden. 

 

Birbirlerini kötülük yapmaya iter, † 

Gizli tuzaklar tasarlarken, * 

“Kim görecek?” derler. 

 

Haksızlık yapmayı düşünür, * 

“Kusursuz bir plan yaptık!” derler. 

 

İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez. † 

Ama Allah  onlara ok atacak, * 

Ansızın yaralanacaklar. 

 

Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar, * 

Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak. 

Bütün insanlar korkuya kapılacak, * 

Allah’ın işini duyuracak, 

 

O’nun yaptıkları üzerinde düşünecekler. * 

Doğru insan Rabde sevinç bulacak, 

O’na sığınacak, * 

Bütün temiz yürekliler O’nu övecek. 

 

Nak. İşte tövbe günleri! Af ve kurtuluş zamanı.  

Nak. Ben diri olan Allah’ım, Rab diyor: Günahkârın ölümünü değil, tövbe etmesini ve 

yaşamasını isterim.  

Nak. Denenmelerde, imanda sabit kalalım: Gücümüz Allah’ın adaletidir. 

Rab diyor, yer ve gök geçecek, fakat benim sözlerim geçmeyecek. 

 



Diğer saatlerde kullanılacak olan alternatif mezmurlar için s.  

 

Öğleden Önce 

Nak. İşte tövbe günleri! Af ve kurtuluş zamanı.  

 

KISA OKUMA                               Vahiy 3, 19-20 
Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et. İşte kapıda durmuş, 

kapıyı çalı-yorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da 

benimle, birlikte yemek yiyeceğiz. 

 

¥ Ey Allah , temiz bir yürek yarat. 

¶ Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. 

 

 

Öğle  

Nak. Ben diri olan Allah’ım, Rab diyor: Günahkarın ölümünü değil, tövbe etmesini ve 

yaşamasını isterim.  

 

KISA OKUMA                                                 Yeşaya 44, 21-22 

"Ey Yakup soyu, ey İsrail, söylediklerimi anımsayın, çünkü kulumsunuz. Size ben biçim 

verdim, kulumsunuz; seni unutmam, ey İsrail. İsyanlarınızı bulut gibi, günahlarınızı sis gibi 

sildim. Bana dönün, çünkü sizi kurtardım." 

 

¥ Bakma günahlarıma. 

¶ Sil bütün suçlarımı. 

 

Öğleden Sonra 

Nak. Denenmelerde, imanda sabit kalalım: Gücümüz Allah’ın adaletidir. 

Rab diyor, yer ve gök geçecek, fakat benim sözlerim geçmeyecek. 

 

KISA OKUMA          Galatyalılar 6, 7b-8 

İnsan ne ekerse onu biçer. Kendi benliğine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruh'a eken, 

Ruh'tan sonsuz yaşam biçecektir. 

 

¥ Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur. 

¶ Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Allah . 

 

DUA 
Ey Allahım, kutsal sırlar aracılığı ile yüceliğinin gizemini bizlerle paylaşan sen, konutunun 

görkemli ışığına varabilmemiz için, hayat tecrübeleri içinde bize rehber ol. Bunu Rabbimiz 

Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.  

 

 
 


