
OLAĞAN DEVRE SALI, X. HAFTA 

 

_______________ 
ALLAH’I ÖVMEYE DAVET  
¥ Ey Rab aç dudaklarımı 

¶  Ve ağzım sana övgüler duyursun. 

 

Nak. Gelin, kudretli Rab’bimiz Allah’a tapalım. 
 
Davet Mezmuru:  
Mezmur 95 Allah’ı övmeyedavet 

 

"Gün bugündür" denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. (Eb. 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 Allah’ımızdır, † 

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.    

 

Nak. Gelin, kudretli Rab’bimiz Allah’a tapalım. 
_______________ 
 

 

Okumalar Övgü Duaları 
 

¥ Ey Allah’ım 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   

Ey kutsal Peder, dinle 

yüce adını öven  

müminlerin  sesini, 

 

Zincirlerimizi  kes, 

ıslah et yaraları, 

suçlarımızı affet. 

 

Ne olurduk biz sensiz! 

günah derinliğinde 

karanlıkta oturduk. 

 

Her şeye kadir Kolun 

Götürsün kurtuluşa, 

Barışın limanına. 

 

Şan, övgü Mesih  İsa’ya, 

Peder’le, Kutsal Ruh’la 

çağlardan çağlara dek. Âmin.  

 

 

 

 

 

 



1. Nak. Yolunu Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır.  

 

MEZMUR 37 (36)    Günahkârın ve dürüst olanın sonu.   

 

Ne mutlu yumuşşak huylu olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. (Mt. 5, 5) 

 

I  (1-11) 

 

Kötülük edenlere kızıp üzülme, * 

Suç işleyenlere özenme! 

Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, * 

Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek. 

 

Sen Rab’be güven, iyilik yap, * 

Ülkede otur, sadakatle çalış. 

Rab’den zevk al, * 

O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. 

 

Her şeyi Rab’be bırak, * 

O’na güven, O gerekeni yapar. 

 

O senin doğruluğunu ışık gibi, † 

Hakkını öğle güneşi gibi  * 

Aydınlığa çıkarır. 

 

Rab’bin önünde sakin dur, sabırla bekle; † 

Kızıp üzülme işi yolunda olanlara,  * 

Kötü amaçlarına kavuşanlara. 

 

Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, * 

Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni. 

 

Çünkü kötülerin kökü kazınacak, † 

Ama Rab’be umut bağlayanlar * 

ülkeyi miras alacak. 

 

Yakında kötünün sonu gelecek, * 

Yerini arasan da bulunmayacak.  

Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, * 

Derin bir huzurun zevkini tadacak.  

 

1. Nak. Yolunu Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır.  

 

2. Nak.  Kötülükten uzak dur,  iyi olanı yap.  Rab doğru olanları destekler.  



 

II  (12-29) 

 

Kötü insan doğru insana düzen kurar, * 

Diş gıcırdatır. 

Ama Rab kötüye güler, * 

Çünkü bilir onun sonunun geldiğini. 

 

Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi, † 

Mazlumu, yoksulu yıkmak, * 

Doğru yolda olanları öldürmek için.  

 

Ama kılıçları kendi yüreklerine saplanacak, * 

Yayları kırılacak.- 

Doğrunun azıcık varlığı, * 

Pek çok kötünün servetinden iyidir. 

 

Çünkü kötülerin gücü kırılacak, * 

Ama doğrulara Rab destek olacak. 

Rab yetkinlerin her gününü gözetir, * 

Onların mirası sonsuza dek sürecek.  

 

Kötü günde utanmayacaklar, * 

Kıtlıkta karınları doyacak. 

 

Ama kötüler yıkıma uğrayacak; † 

Rab’bin düşmanları * 

kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek, 

 

Duman gibi dağılıp yok olacak. * 

Kötüler ödünç alır, geri vermez;  

Doğrularsa cömertçe verir. * 

Rab’bin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak, 

 

Lanetlediği insanların kökü kazınacak. † 

Rab insana sağlam adım attırır, * 

İnsanın yolundan hoşnut olursa.  

 

Düşse bile yıkılmaz insan, * 

Çünkü elinden tutan Rab’dir. 

 

Gençtim, ömrüm tükendi,  † 

Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, * 

Soyunun ekmek dilendiğini.  



 

O hep cömertçe ödünç verir, * 

Soyu kutsanır. 

Kötülükten kaç, iyilik yap; * 

Sonsuz yaşama kavuşursun. 

 

Çünkü Rab doğruyu sever, * 

Sadık kullarını terk etmez.  

Onlar sonsuza dek korunacak, * 

Kötülerinse kökü kazınacak. 

 

Doğrular ülkeyi miras alacak, * 

Orada sonsuza dek yaşayacak. 

 

2. Nak.  Kötülükten uzak dur,  iyi olanı yap.  Rab doğru olanları destekler.  

 

3. Nak. Allah’a umudunu bağla ve onun yolunu takip et. 

 

III  (30-40)   

 

Doğrunun ağzından bilgelik akar, * 

Dilinden adalet damlar. 

Allah’ı’nın yasası yüreğindedir, * 

Ayakları kaymaz. 

 

Kötü, doğruya pusu kurar, * 

Onu öldürmeye çalışır. 

AmaRab onu kötünün eline düşürmez, * 

Yargılanırken mahkûm etmez. 

 

Rab’be umut bağla, O’nun yolunu tut, * 

Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir. 

Kötülerin kökünün * 

kazındığını göreceksin.  

 

Kötü ve acımasız adamı gördüm, † 

İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi * 

Dal budak salıyordu; 

 

Geçip gitti, yok oldu, * 

Aradım, bulunmaz oldu. 

Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, * 

Çünkü yarınlar barışseverindir. 

 



Ama başkaldıranların hepsi yok olacak, * 

Kötülerin kökü kazınacak. 

Doğruların kurtuluşu Rab’den gelir, * 

Sıkıntılı günde onlara kale olur. 

 

Rab onlara yardım eder, kurtarır onları, † 

Kötülerin elinden alıp özgür kılar, * 

Çünkü kendisine sığınırlar. 

 

3. Nak. Allah’a umudunu bağla ve onun yolunu takip et. 

 
BİRİNCİ OKUMA  
 

Yeşu Kitabından                                         2, 1-24               

                                                      

Fahişe Rahav’ın imanı sayesinde casuslar, iyi bir şekilde karşılandı.  

       Nun oğlu Yeşu Şittim'den gizlice iki casus gönderdi. "Gidip ülkeyi, özellikle de Eriha'yı 

araştırın" dedi. Böylece yola çıkan casuslar, Rahav adında bir fahişenin evine gidip geceyi orada 

geçirdiler. 

   Bu arada Eriha Kralı'na, "Ülkemizi araştırmak üzere bu gece İsrail halkından buraya adamlar 

geldi" diye haber verildi. 

   Bunun üzerine Eriha Kralı, Rahav'a, "Sana gelip evinde kalan o adamları dışarı çıkar" diye 

haber gönderdi, "Çünkü onlar ülkemizi araştırmak için geldiler."  

   İki adamı saklamış olan Rahav, "Adamların bana geldikleri doğru" dedi, "Ama ben nereli 

olduklarını bilmiyordum. Karanlık basar basmaz, kentin kapısı kapanmak üzereyken çıktılar. 

Nereye gittiklerini bilmiyorum. Hemen peşlerinden giderseniz yetişirsiniz." Aslında kadın 

onları dama çıkarmış, oraya sermiş olduğu keten saplarının altına gizlemişti. Kralın adamlarıysa 

casusları Şeria Irmağı'nın geçitlerine giden yol boyunca kovaladılar. Onlar kentten çıkar çıkmaz 

kapı süngülenmişti. Damdaki adamlar yatmadan önce kadın yanlarına çıktı."Rab'bin bu ülkeyi 

size verdiğini biliyorum" dedi, "Sizden ötürü dehşete kapıldık; ülkede yaşayan herkesin 

korkudan dizlerinin bağı çözüldü. 

   Çünkü Mısır'dan çıktığınızda Rab'bin Kızıldeniz'i önünüzde nasıl kuruttuğunu, Şeria 

Irmağı'nın ötesindeki Amorlu iki krala -Sihon ve Og'a- neler yaptığınızı, onları nasıl yok 

ettiğinizi duyduk. Bunları duyduğumuzda korkudan dizlerimizin bağı çözüldü. Sizin 

korkunuzdan kimsede derman kalmadı. Çünkü Allah’ınız Rab hem yukarıda göklerde, hem de 

aşağıda yeryüzünde Allah’tır. Size iyilik ettiğim gibi, siz de aileme iyilik edeceğinize lütfen 

Rab adına ant için. Annemi, babamı, erkek ve kız kardeşlerimle ailelerini ölümden kurtarıp 

hepimizi sağ bırakacağınıza ilişkin bana güvenilir bir işaret verin." Adamlar, "Eğer bu 

yaptıklarımızı açığa vurmazsanız, yerinize ölmeye hazırız" dediler, "Rab bu ülkeyi bize 

verdiğinde sana iyilik edip sözümüzü tutacağız. "Kent surlarında bir evde oturan Rahav, 

adamları iple pencereden aşağı indirdi. Onlara, "Dağa çıkın, yoksa sizi kovalayanlarla 

karşılaşabilirsiniz" dedi, "Onlar dönene kadar üç gün orada saklanın. Sonra yolunuza devam 

edersiniz." Adamlar Rahav'a, "Bize içirdiğin andı tutmasına tutarız" dediler, "Ama ülkeye 

girdiğimizde şu kırmızı ipi bizi indirdiğin 



Pencereye bağla. Anneni, babanı, kardeşlerinle babanın bütün ev halkını yanına, kendi evine 

topla. Evinin kapısından dışarıya çıkan, kendi kanından sorumlu olacak; böyle biri için 

sorumluluk kabul etmeyiz. Ama seninle birlikte evinde olan herhangi birine gelecek zarardan 

biz sorumluyuz. Ancak bu yaptıklarımızı açığa vurursan, içirdiğin ant bizi bağlamaz. "Kadın, 

"Dediğiniz gibi olsun" diye karşılık verdi. Onları yola çıkarıp uğurladıktan sonra kırmızı ipi 

pencereye bağladı. 

   Adamlar ayrılıp dağa çıktılar; kendilerini kovalayanlar dönünceye dek üç gün orada kaldılar. 

Kovalayanlar yol boyu onları aradılarsa da bulamadılar.  

   İki adam geri dönmek üzere dağdan indi. Irmağı geçip Nun oğlu Yeşu'nun yanına vardılar ve 

başlarından geçen her şeyi ona anlattılar.  

Yeşu'ya, "Rab gerçekten bütün ülkeyi elimize teslim etti" dediler, "Orada yaşayan herkesin 

korkudan dizlerinin bağı çözüldü." 

 

RESPONSORİUM           Mez. 19(18),8.9; Rom.13,8.10   

¥   Rab'bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,  Rab'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır. 

* Rab korkusu paktır, sonsuza dek kalır. 

¶  Çünkü komşusunu seven Kutsal Yasa’yı erine getirmiştir. Seven kişi komşusuna kötülük 

etmez. Öyleyse sevmek Yasa’yı yerine getirmektir. * Rab korkusu paktır, sonsuza dek kalır.  

 

İKİNCİ OKUMA  
                        

İgnatius [Antakya'lı], Roma'lılara Mektup, 6,1-9,3 

Mesih'le birlikte, çarmıha gerildim. 

 

Bu dünyanın ne zevkleri ne de mülkleri benim işime yarar. Tüm dünyaya hükmetmektense 

İsa Mesih'e kavuşmak benim için evladır. Ben O'nu arıyorum, bizim için ölen O'nu. O'nu 

özlüyorum, bizim için dirilen O'nu. Doğumum yaklaşıyor, bağışlayın beni, kardeşlerim, 

kardeşlerim, ama yaşamama mani olmayın, beni öldür-meye çabalamayın. Ben Allah’ın olmak 

istiyorum, beni dünyaya teslim etmeyin, maddi şeylerle yolumu şaşırmama neden olmayın. 

Bırakın, katıksız ışığı kucaklayayım. Ona ulaştıktan sonra insan olacağım. Bırakın, Allah’ın 

cefasını öyküneyim. Allah’ı içinde taşıyan ne istediğimi anlar ve tedirginliğimin nedenini 

anlayarak bana acır. 

Dünya hâkimi şeytan beni sürükleyerek, Allah’a karşı taşıdığım duyguların saflığını bozmak 

istiyor. İçinizden hiç kimse ona destek vermesin. Aksine, benim tarafımı tutun, Allah’ın 

tarafını. Dünyanın özlemini çekiyorsanız, İsa Mesih'ten söz etmeyin. Tutkuyu içinizde 

yaşatmayın. Yanınıza geldiğimde size yalvarırsam, bana inanmayın, şu anda yazdıklarımda 

inanın. Çünkü size hala hayatta iken, ama ölmeyi arzulayarak yazıyorum. Dünyevi arzum 

çarmıha gerildi, cismani şeyleri sevme arzusu, heyecanı kalmadı içimde, sadece yaşayan ve 

konuşan, ruhumun derinliklerinden şöyle seslenen bir su: "Peder'e gel!" Artık ne dünya 

yiyeceklerinden, ne dünya nimetlerinden hoşlanıyorum. Davut'dan neşet eden İsa Mesih'in 

tenini, Allah ekmeğini arzu ediyorum ve içki olarak ölümsüz sevgi olan kanını içmek istiyorum. 

Bundan böyle insanlar gibi yaşamak istemiyorum. Siz isterseniz, bu gerçekleşecek. Bunu 

istemeniz için size yalvarıyorum ki sizin de Allah lütfuna erişmeniz mümkün olsun. Bunu 

sizden bu birkaç satırla diliyorum. İnanın bana: doğru söylediğimi İsa Mesih size gösterecek. 



O, yalanı bilmeyen ağızdır. Peder O'nun ağzından tüm gerçeği ile konuştu. Dualarımın kabul 

edilmesini dileyin benim için. Cismaniyete uyarak değil, Allah buyruğuna uyarak yazıyorum. 

Cefamı çekersem, bana iyilik etmiş olursunuz. Buna mani olmak bana kin beslemek olur. 

Duanızda Suriye Kilise'sini de anımsayın. Allah’tır, benim yerime, onun çobanı. Ona ancak 

İsa Mesih ve sizin muhabbetiniz episkoposluk edecektir. Bana gelince, episkoposlardan 

sayılmak beni mahcup ediyor, çünkü ben onların sonuncusu ve bir kavruk olarak buna layık 

değilim. Ancak ilahi merhamet sayesinde Allah’a ulaşırsam eğer, birisi olmak nimeti bağışlandı 

bana. Ruhum sizi selamlıyor. Beni bir yabancı olarak değil, İsa Mesih adına misafir eden 

Kiliseler de. Gerçekten, yolumun üzerinde bulunmayan Kiliseler bile kentten kente beni 

bekliyorlardı. 

 

RESPONSORİUM                          Kol. 1,24.29                                                                              

¥  Sizin için acı çektiğime şimdi sevini-yorum. * Mesih'in, kendi bedeni, yani kilise uğruna 

çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum.  

¶  O'nun kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da 

budur. * Mesih'in, kendi bedeni, yani kilise uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını 

kendi bedenimde tamamlıyorum. 

 

İncil: Matta 5, 13-16 

"Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse, bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? 

Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. "Dünyanın ışığı sizsiniz. 

Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine, 

kandilliğe koyar; evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın 

ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız'ı yüceltsinler!" 

 

DUA 

Her iyi şeyin kendisinden kaynaklandığı Rab Allah, adil, kutsal, bağışlayıcı davranabilmek 

için Kutsal Ruhun’la yaşamımızdaki eylemlerimize bize yardım et. Bunu Rabbimiz Mesih 

İsa’nın adına senden dileriz. Âmin. 

 

  

Sabah Övgü Duaları 
 

¥  Ey Allah’ım 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  

Gecenin gölgesi dağılıyor. 

Ufukta yeni şafak doğuyor.  



Ruhumuz uyumla hep alkışlar  

Nurların Allah’ını 

           İyilik Kaynağı yüce Peder, 

           Kutsal Ruh’la Oğlun topladığı  

           Kilise’ne bereketlerini  

           Hep cömertçe bağışla. Âmin. 

 

 

1. Nak. Ey Rab, ışığını ve gerçeğini gönder; onlar Kutsal Dağın için bana yol göstersinler.  

 

MEZMUR 43 (42)                    Rab’bin tapınağını arzu etmek  

Dünyaya ışık olarak geldim. (Yuhanna 12,:46) 

 

Hakkımı ara, ey Allah, * 

Savun beni vefasız ulusa karşı, 

Kurtar hileci, haksız insandan. * 

Çünkü sen Allah’ım, kalemsin; 

 

Neden beni reddettin? † 

Niçin düşmanlarımın baskısı altında * 

Yaslı gezeyim? 

 

Gönder ışığını, gerçeğini, * 

Yol göstersinler bana, 

 

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni. † 

O zaman Allah’ın sunağına, * 

Neşe, sevinç kaynağım Allah’a gideceğim 

 

Ve sana, ey Allah, Allah’ım benim, * 

Lirle şükredeceğim.- 

Neden üzgünsün, ey gönlüm, * 

Neden içim huzursuz? 

 

Allah’a umut bağla, † 

Çünkü O’na yine övgüler sunacağım; * 

O benim kurtarıcım ve Allah’ım’dır. 

 

1. Nak.  Ey Rab, ışığını ve gerçeğini gönder; onlar Kutsal Dağın için bana yol göstersinler. 

 

2. Nak. Ya Rab, hayatımızın bütün günlerinde bizi kurtar. 

 

 

 



EZGİ:Yeşaya 38,10-14.17-20              

 

Ölmekte olan birinin endişesi ve iyileşirkenki sevinci. 

 

 Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. (Vahiy 

1:17-18) 

 

“Hayatımın baharında ölüler diyarının † 

kapılarından geçip Ömrümün geri kalan yıllarından * 

yoksun mu kalmalıyım?” demiştim, 

 

“Yaşayanlar diyarında Rab’bi, * 

evet, Rab’bi bir daha görmeyeceğim, 

Bu dünyada yaşayanlar gibi  * 

insan yüzü görmeyeceğim bir daha. 

 

Evim bir çoban çadırı gibi * 

bozuldu, alındı elimden. 

 

Dokumacı gibi dürdüm yaşamımı, * 

Rab tezgahtan beni kesti, 

 

Bir gün içinde sonumu getiriverdi. * 

Sabırla bekledim sabaha kadar, 

Rab bir aslan gibi kırdı bütün kemiklerimi, * 

Bir gün içinde sonumu getiriverdi.  

 

Kırlangıç gibi, turna gibi acı acı öttüm, † 

Güvercin gibi inledim,  * 

gözlerim yoruldu yukarı bakmaktan.  

 

Ya Rab, eziyet çekiyorum, * 

Yardım et bana. 

Çektiğim bunca acı  * 

esenlik bulmam içindi. 

 

Beni sevdiğin için yıkım çukuruna † 

düşmekten alıkoydun. * 

Günahlarımı arkana attın.  

 

Çünkü ölüler diyarı sana şükredemez, * 

Ölüm övgüler sunmaz sana.  

Ölüm çukuruna inenler * 

senin sadakatine umut bağlayamaz. 



 

Diriler, yalnız diriler * 

Bugün benim yaptığım gibi sana şükreder; 

Babalar senin sadakatini çocuklarına anlatır. * 

Beni kurtaracak olan Rab’dir. 

 

Ömrümüz boyunca O’nun tapınağında * 

Telli çalgılarımızı çalacağız. 

 

2. Nak. Ey Rab,  yaşamımızın bütün günlerinde bizi kurtar. 

 

3. Nak.  Ya Rab, Siyon’da seni övmek gereklidir. 

 

MEZMUR 65  (64)             

 

Allah’ın cömertliği için Yaratıklarının sevinci. 

 

Yaşayan Allah... Yine de kendini tanıksız bırakmadı. Size iyilik ediyor. Gökten yağmur yağdırıyor, çeşitli 

ürünleriyle mevsimleri düzenliyor, sizi yiyecekle doyurup yüreklerinizi sevinçle dolduruyor." (El. İşl. 14,15.17) 

 

Ey Allah, Siyon’da seni övgü bekliyor, * 

Yerine getirilecek sana adanan adaklar. 

Ey sen, duaları işiten, * 

Bütün insanlar sana gelecek. 

 

Suçlarımızın altında ezildik, * 

Ama sen isyanlarımızı bağışlarsın. 

Ne mutlu avlularında otursun diye * 

Seçip kendine yaklaştırdığın kişiye! 

 

Evinin, kutsal tapınağının * 

Nimetlerine doyacağız. 

 

Ey bizi kurtaran Allah, † 

Müthiş işler yaparak * 

Zaferle yanıtlarsın bizi. 

 

Sen yeryüzünün dört bucağında, * 

Uzak denizlerdekilerin umudusun; 

 

Kudret kuşanan, Gücüyle dağları kuran, † 

Denizlerin kükremesini, Dalgaların gümbürtüsünü, * 

Halkların kargaşasını yatıştıran sensin. 

 



Dünyanın öbür ucunda yaşayanlar * 

Korkuya kapılır senin belirtilerin karşısında, 

Doğudan batıya kadar insanlara * 

Sevinç çığlıkları attırırsın. 

 

Toprağa bakar, çok verimli kılarsın, * 

Onu zenginliğe boğarsın. 

Ey Allah, ırmakların suyla doludur, * 

İnsanlara tahıl sağlarsın, 

 

Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın: † 

Sabanın açtığı yarıkları bolca sular, * 

Sırtlarını düzlersin. 

 

Yağmurla toprağı yumuşatır, * 

Ürünlerine bereket katarsın. 

İyiliklerinle yılı taçlandırırsın, * 

Arabalarının geçtiği yollardan bolluk akar, 

 

Otlaklar yeşillenir, * 

Tepeler sevince bürünür, 

 

Çayırlar sürülerle bezenir, † 

Vadiler ekinle örtünür, * 

Sevinçten haykırır, ezgi söylerler. 

 

3. Nak.  Ya Rab, Siyon’da seni övmek gereklidir. 

 

KISA OKUMA                                    1.Selanikliler 5,4-5 
Ama kardeşler, siz karanlıkta değilsiniz ki, o gün sizi hırsız gibi yakalasın. Hepiniz ışık 

çocukları, gündüz çocuklarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değiliz. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥  Ya Rab dinle sesimi: * ümit bağlıyorum sözüne.  

Ya Rab dinle sesimi: * ümit bağlıyorum sözüne.  

¶ Şafak beni, sana seslenirken bulur,  * ümit bağlıyorum sözüne.  

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

Ya Rab dinle sesimi: * ümit bağlıyorum sözüne.  

 

Benediktus 

Ey Rab, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtar bizi.  

 

 

 



BENEDICTUS      Luka 1,68-79       

 

        Mesih Ve O’nun Habercisi 

 

İsrail’in Allah’ı  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 Allah’ımızın 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 

Ey Rab, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtar bizi.  

 

YAKARMALAR 
Dirilişiyle dünyamıza ışık ve yaşam veren Kurtarıcımızı yüceltelim. Ona alçakgönüllülükle 

dualarımızı sunalım:  

 

Ey Rab, bize yollarında rehber ol.  

 

 Ey Rab, sabah duamızda dirilişini kutlarken 

- şanının ümidi bu günümüzü aydınlatsın.  

 

Dileklerimizi ve kararlarımızı kutsa,  

- onları sana sunacağımız ilk sunular olarak kabul et.  

 

 Bugün senin sevginde gelişmemizi 

-  böylece eylemlerimizin herkesin yararına gerçekleşmesini sağla.  

 

 Işığımız insanların önünde parlasın 

-  bizlerde senin iyi işlerini görenler, göklerde oturan Pederimiz Allah’ı yüceltsin.  

 

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. 

 

DUA  
Kutsal Peder, tüm insanları kurtuluşa yönelten, gerçek ışığımız olan Oğlunun önünde adalet 

ve barış yolunu hazırlayabilmemiz için, Kutsal Ruh’unun gücünü bize bağışla.  Sen ebediyen 

yaşar ve hükmedersin. Âmin. 

 

Sabah Övgüsü Ordinarium’da gösterildiği gibi bitirilir. 

 

 

 



Gündüz Övgü Duaları 
 

¥  Ey Allah’ım 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. 

 

İLAHİ Övgünün yapıldığı saate göre, s.  

 

1. Nak. Yewryüzünde hacı’yım, senin buyruklarına uyuyorum. 

 

MEZMUR 119,49-56 (118)  

VII (Zayin) 

Kuluna verdiğin sözü anımsa, * 

Bununla umut verdin bana. 

Acı çektiğimde beni avutan budur, * 

Sözün bana yaşam verir. 

 

Çok eğlendiler küstahlar benimle, * 

Yine de yasandan şaşmadım. 

Geçmişte verdiğin hükümleri anımsayınca, * 

Avundum, ya Rab. 

 

Çileden çıkıyorum, * 

Yasanı terk eden kötüler yüzünden. 

Senin kurallarındır ezgilerimin konusu, * 

Konuk olduğum bu dünyada. 

 

Gece adını anarım, ya Rab, * 

Yasana uyarım. 

Tek yaptığım, * 

Senin koşullarına uymak. 

 

1. Nak. Sürgün olduğum sürece, senin buyruklarına uydum. 

 

2. Nak. Rab halkını tutsaklıktan kurtaracak ve evimize sevinç verecek.   

 

MEZMUR 53 (52) Akılsızın düşünceleri 

 

Çünkü herkes günah işledi ve Allah’ın yüceliğinden yoksun kaldı. Ama Allah’ın lütfuyla, karşılıksız olarak 

aklandılar.(Rom. 3, 23-24) 

 

Akılsız içinden, “Allah yok!” der. † 



İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü, * 

İyilik eden yok. 

 

Allah göklerden bakar oldu insanlara, * 

Akıllı, Allah’a yönelen biri var mı diye. 

Hepsi saptı, Tümü yozlaştı, * 

İyilik eden yok, Bir kişi bile! 

 

Suç işleyenler görmüyor mu? † 

Halkımı ekmek yer gibi yiyor, * 

Allah’a yakarmıyorlar.  

 

Ama korkulmayacak yerde korkacaklar, † 

Çünkü Allah seni kuşatanların  * 

kemiklerini dağıtacak, 

 

Onları reddettiği için * 

hepsini utandıracak. 

Keşke İsrail’in kurtuluşu * 

Siyon’dan gelse! 

 

Allah halkını  * 

eski gönencine kavuşturunca, 

Yakup soyu sevinecek, * 

İsrail halkı coşacak. 

 

2. Nak. Rab halkını tutsaklıktan kurtaracak ve evimize sevinç verecek.   

 

3. Nak. Allah benim yardımcımdır, O bana destek oldu. 

 

MEZMUR 54, 1-6, 8-9 (53)   Yardım çağrısı 

Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? 'Baba, beni bu saatten kurtar' mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate 

geldim. Baba, adını yücelt! (Yu. 12, 27-28) 

Ey Allah, beni adınla kurtar, * 

Gücünle akla beni! 

Ey Allah, duamı dinle, * 

Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere. 

 

Çünkü küstahlar bana saldırıyor, † 

Zorbalar canımı almak istiyor, * 

Allah’a aldırmıyorlar.  

 

İşte Allah benim yardımcımdır, * 

Tek desteğim Rab’dir.  



Düşmanlarım yaptıkları kötülüğün * 

cezasını bulsun, 

 

Sadakatin uyarınca yok et onları. * 

Ya Rab, sana gönülden bir kurban sunacağım, 

 

Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir.† 

Beni bütün sıkıntılarımdan kurtardın, * 

Gözlerim düşmanlarımın yok oluşunu gördü. 

 

3. Nak. Allah benim yardımcımdır, O bana destek oldu. 

 

Diğer saatlerde kullanılacak olan alternatif mezmurlar için s. 

 

Öğleden Önce 

 

KISA OKUMA         1.Korintliler 12, 4-6 
Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, ama Ruh birdir. Çeşitli görevler vardır, ama Rab birdir. 

Çeşitli etkinlikler vardır, ama herkeste hepsini etkin kılan aynı Allah’tır. 

 

¥  Kendisinden korkanlar için Rab’bin kurtarışı yakındır,  

¶ Onun şanı yeryüzünde parıldar.  

 

DUA 
Ey Kudretli ve ebedî Allah, havarilerin için gün ortasında gerçek dost ve yol gösterici olarak 

Teselli eden Kutsal Ruh’unu gönderdin. Bizleri insanların önünde tanıkların yapması için aynı 

sevgi ruhunun ateşini üzerimize dök. Bunu Rab’bimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. 

Âmin.  

 

Öğle  

 

KISA OKUMA                                1.Korintliler 12,12-13 

Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek bir 

beden oluşturur. Mesih de böyledir. İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım, 

hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi 

sağlandı. 

 

¥ Kutsal Peder, sevgin bizde uyanık kalsın,  

¶ kusursuz birlik içinde sende yaşayalım.  

 

DUA 
Ey Rab Allah, Petrus’a tüm insanlarn birlik içinde birleşmeleri isteğini açıklayan sen, her gün 

işlerimizi takdis et ve evrensel kurtuluş oplanına hizmet etmesini sağla. Bunu Rab’bimiz 

Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.  



 

Öğleden Sonra 

 

KISA OKUMA        1.Korintliler 12,24b, 25-26 

Allah, değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. Öyle ki, bedende 

ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin. Bir üye acı çekerse, bütün üyeler 

birlikte acı çeker; bir üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte sevinir. 

 

¥ Rab’bimiz Allah, bizleri tüm dünya uluslarından bir araya topladı.  

¶ Onun kutsal adını övebilelim diye. 

 

DUA 
Ey  Rab, kurtuluş yolunu göstermek için meleğini Yüzbaşı Kornelyus’a gönderen sen, tüm 

insanların kurtuluşu için daha gayretle çalışmak üzere kalplerimizi aç. Böylece Kilisen bizi ve 

bütün insanları senin huzuruna götürsün. Rab’bimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. 

Âmin.  

 

Gündüz Övgüsü Ordinarium’da gösterildiği gibi bitirilir. 

 

 

Akşam Övgü Duaları 

 

¥  Ey Allah’ım 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  

Bu günün batışında, 

ey Kutsal Baba, dinle 

övgü ilahisini. 

          Güneşin doğuşunda,  

          bağında çalışmaya  

          çağırdın hepimizi. 

Şimdi güneş batarken 

çalışkan işçilere 

cömertçe ödül ver, 

         Sükunet uzuvlara 

         Selamet gönüllere 

         Ruhlara huzur sağla. 

Azizlerle birlikte 



Sevincin teminatı 

sönmeyen ışığı ver. 

         Peder’e, Oğul’a, Ruh’a 

         şan şeref zafer olsun. 

         çağlardan çağlara dek . Âmin.  

 

 

1. Nak. Rab diyor: Hem Allah’a, hem paraya kulluk edemezsiniz. 

 

MEZMUR 49 (48)  Zenginliğin boşluğu.  

 

I  (1-13) 

Zengin kişi Göklerin Egemenliği'ne zor girecek. (Mt. 19, 23) 

 

Ey bütün halklar, dinleyin! * 

Kulak verin hepiniz,  

ey dünyada yaşayanlar, * 

Halk çocukları, bey çocukları, 

 

Zenginler, yoksullar! * 

Bilgelik dökülecek ağzımdan, 

 

Anlayış sağlayacak içimdeki düşünceler, † 

Kulak vereceğim özdeyişlere, * 

Lirle yorumlayacağım bilmecemi.  

 

Niçin korkayım kötü günlerde * 

Niyeti bozuk düşmanlarım çevremi sarınca? 

Onlar varlıklarına güvenir, * 

Büyük servetleriyle böbürlenirler. 

 

Kimse kimsenin hayatının bedelini ödeyemez, * 

Allah’a fidye veremez.  

Çünkü hayatın fidyesi büyüktür, * 

Kimse ödemeye yeltenmemeli. 

 

Böyle olmasa, † 

Sonsuza dek yaşar insan, * 

Mezar yüzü görmez.  

 

Kuşkusuz herkes biliyor bilgelerin öldüğünü, * 

Aptallarla budalaların yol olduğunu. 

 

Mallarını başkalarına bırakıyorlar. † 



Mezarları, sonsuza dek evleri, * 

Kuşaklar boyu konutları olacak, 

 

Topraklarına kendi adlarını verseler bile. † 

Bütün gösterişine karşın geçicidir insan, * 

Ölüp giden hayvanlar gibi. 

 

1. Nak. Rab diyor: Hem Allah’a, hem paraya kulluk edemezsiniz. 

 

2. Nak. Rab diyor: Kendinize gökte hazineler biriktirin. 

 

II  (14-21) İnsanın zenginliği, onu kurtarmaz. 

Ey akılsız! Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak? Ne mutlu zenginliği Allah katında olan kişiye!  (Bk. Lk. 12, 

20.21) 

 

Budalaların yolu, * 

Onların sözünü onaylayanların sonu budur. 

Sürü gibi ölüler diyarına sürülecekler, * 

Ölüm güdecek onları. 

 

Tan ağarınca doğrular onlara egemen olacak, † 

Cesetleri çürüyecek, * 

Ölüler diyarı onlara konut olacak. 

 

Ama Allah beni † 

Ölüler diyarının pençesinden kurtaracak * 

Ve yanına alacak. 

 

Korkma biri zenginleşirse, * 

Evinin görkemi artarsa. 

Çünkü ölünce hiçbir şey götüremez, * 

Görkemi onunla mezara gitmez. 

 

Yaşarken kendini mutlu saysa bile, † 

Başarılı olunca övülse bile. * 

Atalarının kuşağına katılacak, 

 

Onlar ki asla ışık yüzü görmeyecekler. † 

Bütün gösterişine karşın anlayışsızdır insan, * 

Ölüp giden hayvanlar gibi. 

 

2. Nak. Rab diyor: Kendinize gökte hazineler biriktirin. 

 

3. Nak. Boğazlanmış Kuzu, çağlar boyunca sana şan, kudret ve şeref olsun!  



 

EZGİ Vahiy 4,11- 5, 9, 10, 12    kurtulanların ilahisi  

Rab’bimiz ve Allah’ımız! * 

Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. 

Çünkü her şeyi sen yarattın; * 

Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. 

 

Tomarı almaya, * 

Mühürlerini açmaya layıksın! 

Çünkü boğazlandın * 

Ve kanınla her oymaktan, her dilden, 

 

Her halktan, her ulustan * 

İnsanları Allah’a satın aldın. 

 

Onları Allah’ımızın hizmetinde † 

Bir krallık haline getirdin, * 

Kahinler yaptın. 

 

Dünya üzerinde * 

egemenlik sürecekler. 

Boğazlanmış Kuzu * 

Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, 

 

Saygıyı, yüceliği, övgüyü * 

Almaya layıktır. 

 

3. Nak. Boğazlanmış Kuzu, çağlar boyunca sana şan, kudret ve şeref olsun!  

 

KISA OKUMA                                     Romalılar 3,23-25a 

Çünkü herkes günah işledi ve Allah’ın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih’te olan 

kurtuluşla, Allah’ın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. Allah Mesih’i, kanıyla günahları 

bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Ey Rab sevinçle doyacağım*  senin huzurunda.  

Ey Rab sevinçle doyacağım*  senin huzurunda.  

¶  Tükenmeyen bir bayram, *  senin huzurunda.  

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

Ey Rab sevinçle doyacağım*  senin huzurunda.  

 

Magnifikat 

Sevginin yüceliğini bize göster. Adın her şeye kadir ve kutsaldır.  

 



MAGNIFICAT  Luka 1,46-55 

 

Canım Rab’bi yüceltir.  

 

Ruhum Allah’ta sevinir.  

Canım Rab’bi yüceltir; * 

Ruhum, Kurtarıcım Allah sayesinde sevinçle coşar. 

 

Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. * 

İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. 

 

Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. * 

O’nun adı kutsaldır. 

 

Kuşaktan kuşağa* 

kendisinden korkanlara merhamet eder.  

 

Bileğiyle büyük işler yaptı; † 

Gururluları yüreklerindeki kuruntularla * 

darmadağın etti. 

 

Hükümdarları tahtlarından indirdi, * 

Sıradan insanları yükseltti. 

 

Aç olanları iyiliklerle doyurdu, * 

Zenginleri ise elleri boş çevirdi. 

 

Atalarımıza söz verdiği gibi, * 

İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek 

 

Merhamet etmeyi unutmayarak * 

Kulu İsrail’in yardımına yetişti. 

 

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

¶  Ezelde olduğu gibi,  şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, Âmin 

 

Magnifikat 

Sevginin yüceliğini bize göster. Adın her şeye kadir ve kutsaldır.  

 

YAKARMALAR 
Ruhlarımızın çobanı ve koruyucusu olan, Kilisesini seven ve koruyan Mesih İsa’ya bu akşam 

övgülerinde birleşmiş olarak yalvaralım:     

 

Ey Rab halkını kurtar.  



 

Ey Ebedi Çoban, episkoposumuzu (…) 

-  ve tüm kilisenin çobanlarını koru.  

 

Baskı altında olan ve zulüm gören kardeşlerimize merhametinle bak,  

-  onları çektikleri acılardan kurtar.  

 

Dünyadaki tüm yoksulları gözet,  

-  kimsenin ekmeksiz, evsiz ve işsiz kalmasına müsaade etme.  

 

Bilgeliğinle kanun koyucuları ve uygulayıcıları aydınlat,  

-  bilgelik ve adaletle işlerini yapsınlar. 

 

 Senin değerli kanınla kurtarılmış olan ve şu anda ölmüş olan kardeşlerimizin yardımına gel, 

- onları ebedi düğün şölenine kabul et.  

 

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. 

 

 

DUA 
Ey Allah’ım, gündüzler ve geceler senindir, Adaletin Güneşi kalplerimizde öyle bir parıldasın 

ki, sonunda, sonsuzlukta hüküm süren senin ışığına gelebilelim. Bunu Rabbimiz Mesih 

İsa’nın adına Sen’den dileriz. 

 

 

Akşam Övgüsü Ordinarium’da gösterildiği gibi bitirilir. 

 


