
OLAĞAN DEVRE XXIV. HAFTA SALI GÜN 

 

_______________ 

ALLAH’I ÖVMEYE DAVET  
¥ Ey Rab aç dudaklarımı 

¶  Ve ağzım sana övgüler duyursun. 

 

Davet nak. Rab yücedir, gelin ona tapalım.  

 

Davet Mezmuru:  
 
Mezmur 95 Allah’ı övmeye davet 

 

"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.    

 
Davet nak. Rab yücedir, gelin ona 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. Ya Rab yakarışım sana erişsin, yüzünü benden gizleme. 

 

MEZMUR 102      Sürgünde dua ve düşünceler                             

Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda 

teselli ediyor. (2. Ko. 1,4) 

 

I (2-12) 

Ya Rab, duamı işit, * 

Yakarışım sana erişsin. 



Sıkıntılı günümde * 

Yüzünü benden gizleme, 

 

Kulak ver sesime, * 

Seslenince yanıt ver bana hemen. 

Çünkü günlerim duman gibi yok oluyor, * 

Kemiklerim ateş gibi yanıyor. ¬ 

 

Yüreğim kırgın yemiş ot gibi kurudu, * 

Ekmek yemeyi bile unuttum. 

Bir deri bir kemiğe döndüm * 

Acı acı inlemekten. 

 

Issız yerlerdeki ishakkuşunu andırıyorum, * 

Viranelerdeki kukumav gibiyim. 

Gözüme uyku girmiyor, * 

Damda yalnız kalmış bir kuş gibiyim. 

 

Düşmanlarım bütün gün bana hakaret ediyor, † 

Bana dil uzatanlar adımı lanet için kullanıyor. * 

Kızıp öfkelendiğin için  

 

Külü ekmek gibi yiyor, * 

İçeceğime gözyaşı katıyorum.  

 

Beni kaldırıp bir yana attın. † 

Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte, * 

Ot gibi sararmaktayım. 

 

 

1. Nak. Ya Rab yakarışım sana erişsin, yüzünü benden gizleme. 

 

2. Nak.Ya Rab, yoksul olanın duasına kulak ver. 

II (13-23) 

 

Ama sen sonsuza dek tahtında oturursun, ya Rab. † 

Ünün kuşaklar boyu sürer. * 

Kalkıp Siyon’a sevecenlik göstereceksin. 

 

Çünkü onu kayırmanın zamanıdır, * 

Beklenen zaman geldi. 

Kulların onun taşlarından hoşlanır, * 

Tozunu bile severler. 

 



Uluslar Rab’bin adından, * 

Yeryüzü kralları görkeminden korkacak. 

Çünkü Rab Siyon’u yeniden kuracak, * 

Görkem içinde görünecek. 

 

Yoksulların duasına kulak verecek, * 

Yalvarışlarını asla hor görmeyecek. ¬ 

 

Bunlar gelecek kuşak için yazılsın, † 

Öyle ki, henüz doğmamış insanlar * 

Rab’be övgüler sunsun. 

 

Rab yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı, * 

Göklerden yeryüzünü gözetledi, 

Tutsakların iniltisini duymak, * 

Ölüm mahkumlarını kurtarmak için. 

 

Böylece halklar ve krallıklar * 

Rab’be tapınmak için toplanınca, 

O’nun adı Siyon’da, * 

Övgüsü Yeruşalim’de duyurulacak. 

 

2. Nak.Ya Rab, yoksul olanın duasına kulak ver. 

 

3. Nak.Ya Rab dünyanın temellerini sen kurdun, gökler de senin eserindir. 

 

III  (24-29) 

 

Rab gücümü kırdı yaşam yolunda, * 

Ömrümü kısalttı. 

“Ey Allah’ım, ömrümün ortasında * 

Canımı alma!” dedim. 

 

“Senin yılların kuşaklar boyu sürer! * 

“Çok önceden attın dünyanın temellerini, 

Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. * 

Onlar da yok olacak, ama sen kalıcısın. 

 

Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. * 

Onları bir kaftan gibi değiştireceksin, 

Geçip gidecekler. * 

Ama sen hep aynısın, 

 

Yıllarım tükenmeyecek. † 



Gözetiminde yaşayacak kullarının çocukları, * 

Senin önünde duracak soyları.” 

 

3. Nak.Ya Rab dünyanın temellerini sen kurdun, gökler de senin eserindir. 

 

¥ Halkım, kulaklarını buyruklarıma aç, 

¶ Ağzımdan çıkan sözleri dinle.  

 

BİRİNCİ OKUMA  
 

Eyüp Kitabından Hezekiel Kitabından      8, 1-6.16-9,11                                                     

 

Günahkâr Yeruşalim’in yaragılanması 

 

Sürgünlüğün altıncı yılı, altıncı ayın beşinci günü evde 

Yahuda'nın ileri gelenleriyle otururken Egemen Rab'bin eli bana dokundu. 

Baktım, insana benzer birini gördüm: Görünüşü, belinden 

aşağısı ateşi andırıyor, belinden yukarısı maden gibi ışıldıyordu. 

Eli andıran bir şey uzatıp beni saçlarımdan tuttu. Ruh beni yerle gök arasına kaldırdı ve 

Allah’tan gelen görümlerde Yeruşalim'e, iç avlunun kuzeye bakan kapısının giriş bölümüne 

götürdü. Allah’ın kıskançlığını uyandıran kıskançlık putu orada dikiliydi. 

Ovada gördüğüm görümdeki gibi, İsrail'in Allah’ı'nın görkemi oradaydı. 

Sonra bana, "Ey insanoğlu, kuzeye bak!" dedi. Baktım, sunak 

kapısının kuzeye bakan giriş bölümünde duran kıskançlık putunu gördüm. 

Bana, "İnsanoğlu, ne yaptıklarını görüyor musun?" dedi, 

"Tapınağımdan uzaklaşayım diye İsrail halkı çok iğrenç şeyler 

yapıyor. Bundan daha iğrenç şeyler göreceksin." 

 

Beni Rab'bin Tapınağı'nın iç avlusuna götürdü. Tapınağın girişinde, eyvanla sunak arasında 

yirmi beş kadar adam vardı. Sırtlarını Rab'bin Tapınağı'na, yüzlerini doğuya dönmüş, güneşe 

tapınıyorlardı. 

Bana, "İnsanoğlu, bunları gördün mü?" dedi, "Yahuda halkı 

burada yaptığı iğrenç şeyler yetmiyormuş gibi, ülkeyi zorbalıkla 

doldurup beni sürekli öfkelendiriyor. Bak, dalı nasıl burunlarına uzatıyorlar*ff*! 

Bundan ötürü onlara öfkeyle davranacak, acımayacağım, 

onları esirgemeyeceğim. Yüksek sesle beni çağırsalar bile onları dinlemeyeceğim." 

Sonra yüksek sesle, "Kenti cezalandıracak olanlar, ellerinde 

yok edici silahlarıyla buraya gelsin" diye seslendiğini duydum. 

Kuzeye bakan yukarı kapı yolundan altı kişinin geldiğini 

gördüm. Her birinin elinde ölümcül bir silah vardı. Aralarında 

keten giysili, belinde yazı takımı olan bir adam vardı. İçeriye 

girip tunç sunağın yanında durdular. 

İsrail Allah’ı'nın görkemi bulunduğu yerden, Keruvlar'ın* 

üzerinden ayrılıp tapınağın eşiğine gitti. Rab keten giysili, 



belinde yazı takımı olan adama seslendi: 

 

"Yeruşalim Kenti'nin içinden geç, orada yapılan iğrenç 

şeylerden ötürü dövünüp ağlayanların alınlarına işaret koy" dedi. 

Öbürlerine, "Kent boyunca onu izleyin ve kimseye acımadan, 

kimseyi esirgemeden öldürün" dediğini duydum. 

"Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün. Yalnız alınlarında işaret olanlara 

dokunmayın. İşe tapınağımdan başlayın." Onlar da tapınağın önünde duran İsrail ileri 

gelenlerinden işe başladılar. 

Onlara, "Tapınağı kirletin, avlularını cesetlerle doldurun. Haydi başlayın!" dedi. Bunun 

üzerine onlar gidip kenttekileri öldürmeye başladılar. 

Onlar halkı öldürürken ben tek başıma kaldım. Yüzüstü yere kapanıp, "Ah, ey Egemen Rab! 

Öfkeni Yeruşalim üzerine boşaltırken, geri kalan bütün İsrailliler'i de mi yok edeceksin?" diye 

haykırdım. 

"İsrail ve Yahuda halkının günahı pek büyük" diye karşılık verdi, "Ülke kan, kent haksızlık 

dolu. Onlar, 'Rab ülkeyi bıraktı, Rab görmüyor diyorlar. 

Ben de onlara acımayacak, onları esirgemeyeceğim. 

Yaptıklarını kendi başlarına getireceğim." 

Derken keten giysili, belinde yazı takımı olan adam, 

"Buyruklarını yerine getirdim" diye haber verdi. 

RESPONSORİUM                                                                                  Mt. 24, 15.21.22; Va.7,3                                    

 

¥ yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman korkunç bir sıkıntı olacak  

. * hiç kimse kurtulamazdı, Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. 

¶ Biz Allah’ımızın kullarını alınlarından mühürleyene dek karaya, denize ya da ağaçlara zarar 

vermeyin!  * hiç kimse kurtulamazdı, Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. 

 

İKİNCİ OKUMA                                

Episkopos Aziz Augustinus, Çobanlar Üstüne Vaaz, 46, 4-5 

 (Disc. 46, 4-5; CCL 41, 531-533) 

İstediğim, sizin meyve vermenizdir. 

Gerçeği açıkladığı için zincire vurulduğu zaman büyük sıkıntı çeken Pavlus'a, kardeşler, 

ihtiyaçlarını gidererek yoksulluğunu çeki-lir hale getirmek için yardımlar göndermişti. Pavlus 

onlara şöyle teşekkür etti: "Sıkıntı içinde olduğum zaman bana yardımda bulunmakla iyi ettiniz. 

Ben, azla yetinmeyi bilirim. Bollukta yaşamayı da, her şeye muhtaç olmayı da bilirim. Bana 

güç verenin yardımı ile her şeye katlanabilirim. Ama yine de bana yardım etmeniz iyi ol-du". 

Koyunları değil, kendilerini doyurmayı amaçlayan çobanlardan sayılmasın diye, ona 

yaptıkları iyilik nedeni ile ne istediğini onlara göstermek istedi. Onu mutlu eden şey, ihtiyaç 

anında yardımına koşmuş olmalarından çok gösterdikleri cömertliktir. İstediği neydi? "Benim 

istediğim armağanlar almak değil, sizin meyve vermenizdir". Benim bollukta boğulmam değil, 

sizin kısır kalmamanızdır. 

O halde Pavlus gibi davranamayanlar, yani ellerinin emeğinden yaşayamayanlar, koyunların 

sütünü kabul edebilirler. İhtiyaçlarını karşılayabilirler, ancak koyunların aczini göz ardı 

etmeden. Kendi çıkarlarını aramayacaklardır. Aksi halde, insanlara gerçeğin ışığını getirerek 



aydınlanmalarını sağlamak için değil de, kendi gereksinmelerini karşılamak için İncil'i vaaz 

ettikleri izlenimini uyandırabilirler. Kitap'ta da yazılı olduğu gibi onlar, lambalar gibidir: 

"Görev duruşunda kalın ve lambalarınızı yanmış tutun". Kitab'ın diğer bir sözü de şöyle: 

"Lamba yakıldıktan sonra tahıl ölçeğinin altına konulmaz. Tüm ev halkını aydınlatabileceği bir 

yere konur. Sizin ışığınız da aynen bunun gibi tüm insanların önünde parlasın. O zaman 

yaptığınız iyi şeyleri görerek, Göklerdeki Pederinize şükredeceklerdir". 

Şimdi senin evinde, senin için bir lamba yakılacak olursa, sönmemesi için yağını yenilemez 

miydin? Yağ konulduktan sonra, lamba parlamazsa elbette ki yerine oturulmaz ve kırılıp atılır. 

O halde yaşanılan yerde muhtacın yardım görmesi, hayırseverin de yardım etmesi gerekir. İncil, 

onu açıklayanların geçim kaynağıymış gibi satılacak bir meta değildir. Aksi halde büyük bir 

değer, yok pahasına satılmış olur. Halktan gerekli yardımı görsünler, ama kâhyalıklarının 

karşılığını Allah’tan alsınlar. Halka İncil'i tanıtarak hizmet edip, bu hizmeti Allah uğruna 

yapanların ücretini ödemek halka düşmez. Bu kimseler hak ettiklerini Allah’tan bekler ve Allah 

onlara selameti bağışlar. 

O halde çobanlara kızma, sitem etme. Neden? Tek nedeni şudur: koyunların sütünü içerken, 

yünleri ile giyinirken koyunları ihmal ettiler: İsa Mesih'e değil, kendi çıkarlarına hizmet ettiler. 

 

RESPONSORİUM                                                                                                   2. Kor. 12, 14-15; Fil. 2,17                             

¥   Sizde olanı değil, sizi istiyorum. Çocukların anne babaları için değil, anne babaların 

çocukları için para biriktirmesi gerekir. *Ben de canlarınız uğruna malımı da kendimi de seve 

seve harcayacağım. 

¶  Kanım imanınızın sunusu ve hizmeti üzerine adak şarabı gibi dökülecek olsa da seviniyor, 

hepinizin sevincine katılıyorum.*Ben de canlarınız uğruna malımı da kendimi de seve seve 

harcayacağım. 

 

İncil: Luka 7, 11-17 

Bundan kısa bir süre sonra İsa, Nain denilen bir kente gitti. Öğrencileriyle büyük bir kalabalık 

O'na eşlik ediyordu. İsa kentin kapısına tam yaklaştığı sırada, dul annesinin tek oğlu olan bir 

adamın cenazesi kaldırılıyordu. Kent halkından büyük bir kalabalık da kadınla birlikteydi. 

Rab kadını görünce ona acıdı. Kadına, "Ağlama" dedi. Yaklaşıp cenaze sedyesine dokununca 

sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa, "Delikanlı" dedi, "Sana söylüyorum, kalk!" 

Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine geri verdi. Herkesi bir korku 

almıştı. "Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı!" ve "Allah, halkının yardımına geldi!" 

diyerek Allah’ı yüceltmeye başladılar. İsa'yla ilgili bu haber bütün Yahudiye'ye ve çevre 

bölgelere yayıldı. 

 

DUA  

Evreni yaratan ve ona hükmeden yüce Allah, senin hizmetininbuyruğunda tüm gücümüzle 

çalışmamızıve merhametinin kudretini yaşamamızı sağla.  Bunu Rabbimiz Mesih İsa’nın 

adına senden dileriz.  

 

 

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. Ya Rab seni öveceğim ve kusursuz yolu izleyeceğim.  

 

MEZMUR 101 Allah’a sadık bir kralın düşünceleri                     

Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. (Yu. 14, 15) 

Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım, 

 Seni ilahilerle öveceğim, ya RAB. 

 

Dürüst davranmaya özen göstereceğim, 

 Ne zaman geleceksin bana? 

 Temiz bir yaşam süreceğim evimde, 

Önümde alçaklığa izin vermeyeceğim. 

 Tiksinirim döneklerin işinden, 

 Etkilemez beni. 

Uzak olsun benden sapıklık, 

 Tanımak istemem kötülüğü. 

 

Yok ederim dostunu gizlice çekiştireni, 

 Katlanamam tepeden bakan, gururlu insana. 

Gözüm ülkenin sadık insanları üzerinde olacak, 

 Yanımda oturmalarını isterim; 

 Bana dürüst yaşayan kişi hizmet edecek. 

 

Dolap çeviren evimde oturmayacak, 

 Yalan söyleyen gözümün önünde durmayacak. 

Her sabah ülkedeki kötüleri yok ederek  



 Bütün haksızları RAB'bin kentinden söküp atacağım. 

 

1. Nak. Ya Rab seni öveceğim ve kusursuz yolu izleyeceğim.  

 

2. Nak. Ya Rab, merhametini bizden esirgeme. 

 

EZGİ Daniel 3, 3, 4-6, 11-18 Ateşler içinde Azarya’nın duası              

Günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Allah’a dönün. (Ha. İşl. 3,19) 

 

Seni onurlandırır ve kutsarız, † 

Rabbim, atalarımızın Allah’sı; * 

Adın sonsuza dek ulu olsun. 

 

Tüm yaptıklarında her zaman dürüstsün. † 

Senin sözünü dinlemedik, sana sırt çevirdik, * 

İşlediğimiz tüm günahlardan ötürü suçluyuz. 

 

Yine de kendi onurun için, * 

Aramızdaki anlaşmayı tanımamazlık etme;  

Bizi sonsuza dek terketme. * 

Yardımını bizden esirgeme.  

 

İbrahim’e verdiğin sözü tut, onu severdin; † 

Kulun İshak’a ve kutsal İsrail’in babası * 

Yakup’a verdiğin sözü tut. 

 

Sen onlara söz vermiştin, * 

Onlardan gelecek kuşakların 

 

Gökteki yıldızlar denli, † 

Kumsaldaki kum zerreleri kadar * 

Sayısız olacağına söz vermiştin. 

 

Ama şimdi, Rabbim, * 

Tüm uluslar arasında sayıca en az olan biziz. 

Nerede olsak, günahlarımızdan ötürü, * 

Gözden düşmüş biçimde yaşıyoruz. 

 

Şimdi ne kralımız ne peygamberlerimiz, * 

Ne de önderlerimiz var. 

 

Ateşte kurban yakmak, † 

Adak sunmak, armağan vermek, * 

Buhur yakmak için tapınağımız yok. 



 

Sana adaklar sunup † 

Bağışlamanı elde etmek için * 

Bir yerimiz yok. ¬ 

 

Ama biz sana tövbe eden ruhlarımızla, † 

Övüngenlikten vazgeçip, * 

Boyun eğen nefsimizle geliyoruz. 

 

Sana yalvarıyoruz, onlar, † 

Kurban edilen koçların, öküzlerin * 

Ve binlerce semiz kuzunun yerini alsın. 

 

Tövbemizi kabul et, † 

Bugün nefsimiz sana kurban olsun * 

Ve buyruklarını canı gönülden izleyelim. 

 

Sana güvenenler, * 

Asla hayal kırıklığına uğramaz. 

Şimdi tüm yüreğimizle buyruklarına uymaya, * 

Sana tapınmaya ve dua etmeye söz veriyoruz. 

 

2. Nak. Ya Rab, merhametini bizden esirgeme. 

 

3. Nak. Zaferi veren Allah’ım, yeni bir ilahi söyleyeceğim sana. 

 

MEZMUR  144, 1-10     Zafer ve barış için Kralın duasu             

Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. (Fil. 4, 13) 

 

Ellerime vuruşmayı, † 

Parmaklarıma savaşmayı öğreten  * 

Kayam Rab’be övgüler olsun!  

 

Odur benim vefalı dostum, kalem, * 

Kurtarıcım, kulem, 

Kalkanım, ona sığınırım; * 

Odur halkları bana boyun eğdiren! 

 

Ya Rab, insan ne ki, onu gözetesin, * 

İnsan soyu ne ki, onu düşünesin?  

İnsan bir soluğu andırır, * 

Günleri geçici bir gölge gibidir. 

 

Ya Rab, gökleri yar, aşağıya in,  * 



Dokun dağlara, tütsünler. ¬ 

Şimşek çaktır, dağıt düşmanı,  * 

Savur oklarını, şaşkına çevir onları. 

 

Yukarıdan elini uzat, kurtar beni;  * 

Çıkar derin sulardan, 

Al eloğlunun elinden. * 

Onların ağzı yalan saçar, 

 

Sağ ellerini kaldırır, * 

Yalan yere ant içerler. 

Ey Allah, sana yeni bir ezgi söyleyeyim, * 

Seni on telli çenkle, ilahilerle öveyim. 

 

Sensin kralları zafere ulaştıran, * 

Kulun Davut’u kötülük kılıcından kurtaran. 

 

3. Nak. Zaferi veren Allah’ım, yeni bir ilahi söyleyeceğim sana. 

 

KISA OKUMA           Yeşaya 55, 1 

Ey sizler, her susayan ve parası olmayan, sulara gelin; gelin satın alın ve yiyin; gelin de, 

parasız ve bedelsiz şarap ve süt alın. 

 

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

~ Ya Rab, dinle sesimi: *ümit bağlıyorum sözüne. 

¶ Şafaktan erken kalkıyorum ve sana sesleniyorum; * ümit bağlıyorum sözüne. 

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

*Ya Rab, dinle sesimi: ümit bağlıyorum sözüne. 

 

Benedictus 

Nak. Ya Rab, düşmanlarımızın elinden bizi kurtar. 

 

 

 

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.  

 

Benedictus 

Nak. Ya Rab, düşmanlarımızın elinden bizi kurtar. 

 

YAKARMALAR 

Ya Rab, bu yeni günde bize övgü söyleme lütfu bağışlıyor ve ümitle dua etme isteği 

veriyorsun. İmanda kardeşlerimizle beraber sana sesleniyoruz: 

Ya Rab adının şanı uğruna bizi dinle. 

Kurtarıcımız İsa’nın Pederi ve Allah’ı,   

- Oğlun aracılığıyla bize verdiğin bilgi ve sonsuz hayat için sana şükrediyoruz. 



Mesih’in sevgisinde kardeşlere sürekli yardımcı olabilmemiz için, 

- bize kalpten gelen alçakgönüllülüğü bağışla. 

Sevgimizin gerçek ve ikiyüzlülükten uzak olması için, 

- üzerimize Kutsal Ruh’u gönder. 

İnsanın dünyaya hâkim olmak üzere çalışmasını buyuran sen. 

- emeğimizin seni yüceltmesini ve kardeşlerimizi kutsal kılmasını sağla. 

 

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 

Ulu Allah’ım övgümüzün mükemmel olması ve kiliseye iyi hayat meyveleri vermesi için 

iman armağanını artır. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh.la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden 

Oğlun Rab.bimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin. 

 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

1. Nak. Şimdi buyruğumu biliyorsunuz; bunu yerine getirince mutlu olacaksınız. 

 

MEZMUR 119, [Sade]  

Sen adilsin, ya Rab, * 

Hükümlerin doğrudur. 



Buyurduğun öğütler doğru * 

Ve tam güvenilirdir. 

 

Gayretim beni tüketti, * 

Çünkü düşmanlarım unuttu senin sözlerini. 

Sözün çok güvenilirdir, * 

Kulun onu sever. ¬ 

 

Önemsiz ve horlanan biriyim ben, * 

Ama koşullarını unutmuyorum. 

Adaletin sonsuza dek doğrudur, * 

Yasan gerçektir. 

 

Sıkıntıya, darlığa düştüm, * 

Ama buyrukların benim zevkimdir. 

Öğütlerin sonsuza dek doğrudur; * 

Bana akıl ver ki, yaşayayım. 

 

1. Nak. Şimdi buyruğumu biliyorsunuz; bunu yerine getirince mutlu olacaksınız. 

 

2. Nak. Ya Rab, duam sana doğru yükselsin; sen kurtuluşumun Allah’ısın. 

 

MEZMUR 88  Ağır hasta bir adamın duası                           

Bu saat sizindir, karanlığın egemen olduğu saattir. (Lk. 22, 53) 

I  (2-8) 

 

Ya Rab, beni kurtaran Allah, * 

Gece gündüz sana yakarıyorum. 

Duam sana erişsin, * 

Kulak ver yakarışıma. 

 

Çünkü sıkıntıya doydum, * 

Canım ölüler diyarına yaklaştı. 

Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum. * 

Tükenmiş gibiyim; 

 

Ölüler arasına atılmış, * 

Artık anımsamadığın, 

İlginden yoksun, * 

Mezarda yatan cesetler gibiyim. 

 

Beni çukurun dibine, * 

Karanlıklara, derinliklere attın. 

Öfken üzerime çöktü, * 



Dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin. 

 

2. Nak. Ya Rab, duam sana doğru yükselsin; sen kurtuluşumun Allah’ısın. 

 

3. Nak. Ya Rab, yardımını diliyorum; yüzünü benden gizleme. 

 

II  (9-19) 

 

Yakınlarımı benden uzaklaştırdın, * 

İğrenç kıldın beni gözlerinde. 

Kapalı kaldım, çıkamıyorum. * 

Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor, 

 

Her gün sana yakarıyorum, ya Rab, * 

Ellerimi sana açıyorum. ¬ 

Harikalarını ölülere mi göstereceksin? * 

Ölüler mi kalkıp seni övecek? 

 

Sevgin mezarda, * 

Sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu? 

Karanlıklarda harikaların, * 

Unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi? 

 

Ama ben, ya Rab, yardıma çağırıyorum seni, * 

Sabah duam sana varıyor. 

Niçin beni reddediyorsun, ya Rab, * 

Neden yüzünü benden gizliyorsun? 

 

Düşkünüm, gençliğimden beri * 

Ölümle burun burunayım, 

Dehşetlerinin altında tükendim. * 

Şiddetli gazabın üzerimden geçti, 

 

Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi. * 

Bütün gün su gibi kuşattılar beni, 

 

Çevremi tümüyle sardılar. † 

Eşi dostu benden uzaklaştırdın, * 

Tek dostum karanlık kaldı. 

 

3. Nak. Ya Rab, yardımını diliyorum; yüzünü benden gizleme. 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 



KISA OKUMA                       I. Yuhanna 3, 17-18 

Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen 

kişide Allah’ın sevgisi olabilir mi? Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle 

sevelim. 

 

¥ Ne mutlu iyi ve cömert yürekli kişiye!  

¶ Dürüst olan daima takdis olacak. 

 

DUA 
Ebedi ve Her Şeye Kadir Allah, havarilerin üstüne, Paraklet Kutsal Ruh’u bu gündüz vaktinde 

gönderdin. Sevginin yaşayan alevini bize de bahşet, böylece tüm insanlar önünde iyi tanıklık 

verebilelim. Bunu Rab’bimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. 

 

 

Öğle (Hora Sexta) 

 

KISA OKUMA          Yasanın Tekrarı 30, 11. 14 

Bugün sana emretmekte olduğum bu emir senin için güç değildir ve senden uzak değildir. Fakat 

yapsın diye o kelam sana çok yakındır, ağzında ve yüreğindedir. 

 

¥ Sözün adımlarıma lambadır. 

¶ Yoluma ışıktır. 

 

DUA 
Her Şeye Egemen Allah, tüm ulusları tek Kilise’de birleştirme isteğini Petrus’a 

açıkladınbugünkü işlerimizi takdis et, böylece evrensel kurtuluşa götüren sevgi planına hizmet 

etsinler. Bunu Rab’bimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 
 

KISA OKUMA             Yeşaya 55, 10-11 

Gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ekinciye tohum, yiyene 

ekmek vermeden nasıl göğe dönmezse, ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş 

dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. 

 

¥ Rab yeryüzüne buyruğunu gönderir. 

¶ Sözü çarçabuk yayılır. 

 

DUA  
Ey Allah’ım, kurtuluş yolunu göstermek için meleğini Yüzbaşı Kornelyus’a gönderdin. Tüm 

insanların kurtuluşunda ortak çalışmayı bize bahşet, böylece sonunda yücelikte seninle 

Kilisende birleşebilelim.  Rab’bimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. 

 

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  

Gündüzü aydınlatan 

ey kutsal Peder, dinle; 

ilahilerimizi 

bu akşam sükutunda            

            Uzanan ufuklarda 

            ışıklar batmaktadır. 

            insani yorgunluğa 

            karanlık ağır basar. 

Kötülük gecesinde 

ruhumuz sertleşmesin; 

yüzünün ışığını  

etrafa hep dağıtsın. 

            Yüce ve ulu Allah 

            sesimiz seni över; 

            ruhumuz sana tapar, 

            ezgiler söyleyerek. Âmin. 

 

1. Nak. Nasıl okuyacağız Rabbin ilahilerini, yabancı toprakta? 

 

MEZMUR 137, 1-6 Babil ırmakları kıyısında          

Şunu biliyoruz ki, bu bedende yaşadıkça Rab'den uzaktayız. Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız. 

 (2. Ko. 5, 6.7) 

Babil ırmakları kıyısında oturup *  

Siyon’u andıkça ağladık; 

Çevredeki kavaklara *  

Lirlerimizi astık. 

 

Çünkü orada bizi tutsak edenler † 

Bizden ezgiler, * 

Bize zulmedenler bizden şenlik istiyor, 

 

“Siyon ezgilerinden birini * 

Okuyun bize!” diyorlardı.  

Nasıl okuyabiliriz Rab’bin ezgisini * 

El toprağında? 



 

Ey Yeruşalim, seni unutursam, * 

Sağ elim kurusun. 

 

Seni anmazsam, † 

Yeruşalim’i en büyük sevincimden üstün tutmazsam, * 

Dilim damağıma yapışsın! 

 

1. Nak. Nasıl okuyacağız Rabbin ilahilerini, yabancı toprakta? 

 

2. Nak. Ey Allah’ım, melekler önünde sana ilahi söylerim.  

 

MEZMUR 138    Şükran ilahisi                                                

Dünya kralları servetlerini oraya getirecekler. (Va. 21, 24) 

Bütün yüreğimle sana şükrederim, ya Rab, * 

Melekler önünde seni ilahilerle överim. 

 

Kutsal tapınağına doğru eğilir, † 

Adına şükrederim. * 

Sevgin, sadakatin için.  

 

Çünkü adını ve sözünü * 

Her şeyden üstün tuttun. 

Seslendiğim gün bana yanıt verdin, * 

İçime güç koydun, beni yüreklendirdin. ¬ 

 

Şükretsin sana, ya Rab, † 

Yeryüzü krallarının tümü, * 

Çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler. 

 

Yaptığın işleri ezgilerle övsünler, ya Rab, * 

Çünkü çok yücesin. 

Rab yüksekse de, * 

Alçakgönüllüleri gözetir, 

 

Küstahları uzaktan tanır. * 

Sıkıntıya düşersem, canımı korur,  

Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın, * 

Sağ elin beni kurtarır. 

 

Ya Rab, her şeyi yaparsın benim için. † 

Sevgin sonsuzdur, ya Rab, * 

Elinin eserini bırakma! 

 



2. Nak. Ey Allah’ım, melekler önünde sana ilahiler söylerim.  

 

3. Nak. Boğazlanan kuzu, sana yücelik, sana onur, güç çağlar çağı. 

 

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. Boğazlanan kuzu, sana yücelik, sana onur, güç çağlar çağı. 

 

 

 

KISA OKUMA          Koloselilere 3, 16 

Mesih’in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tüm bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, 

mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Allah’a nağmeler 

yükseltin. 

 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Tam mutluluk * Allah’ın huzurunda. 

~ Tam mutluluk Allah’ın huzurunda. 



¶ Sonsuza dek bayram edeceğim; 

~ Allah’ın huzurunda. 

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

~ Tam mutluluk Allah’ın huzurunda. 

 

Magnificat 

Nak. Sevginin büyüklüğünü 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 

 



Magnificat 

Nak. Sevginin büyüklüğünü göster. Adın her şeye kadir ve kutsaldır. 

 

YAKARMALAR 
Halkına kuvvet ve gayret veren Mesih İsa’yı yüceltelim ve ona şöyle yalvaralım: 

Ya Rab, sınırsız merhamet sahibi olan sen, bize merhamet et. 

 Ey Mesih İsa, tükenmez bir kuvvet kaynağı olan sen, 

-hayatın zorluklarında imanımızı kuvvetlendir. 

Kanun koyucuları ve ulusları yönetenleri Kutsal Ruh’unla aydınlat ve yönet; 

- adalet ve barış için çalışmalarını sağla. 

Çölde halkı doyuran sen, 

- temel ihtiyaçlarını karşılayamayan fakir kardeşlerimize elimizdeki imkânlarla yardım 

etmemizi sağla. 

Politikacıların milli prestij ya da bencilce refah kavgalarına girmemelerini sağla; 

- tüm ulusların gelişmesine ve ilerlemesine yardımcı ol. 

Sana iman etmiş olanlarda şanla yücelecek olan sen, 

- ölmüş kardeşlerimize de hayatı ve dirilişi sağla. 

 

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  

Rab.bim huzurunda toplanan bizler merhametini diliyoruz; kutladığımız bu kutsal övgü ilahileri 

her zaman ruhlarımızda yankılansın. Bunu, seninle ve Kutsal Ruhla birlikte şimdi ve ebediyen 

hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin. 


