
OLAĞAN DEVRE XXVIII. CUMARTESİ 

 

_______________ 
ALLAH’I ÖVMEYE DAVET  
¥ Ey Rab aç dudaklarımı 

¶  Ve ağzım sana övgüler duyursun. 

 

Davet nak.  Gelin, Rab’bin sesine kulak verelim, o bizi vadettiği topraklara götürüyor. 

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.  Gelin, Rab’bin sesine kulak verelim ve O’nun esenliğine kavuşalım. 

 

 

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  

Sonsuz görkemli Kral, 

Yardım için imana,  

Ruhun’u bağışladın, 

Işık olan Kilisene 

Zihnimizi aydınlat, 

Rahatlat kalbimizi. 

Esenliğin yolunda, 

Güçlendir adımları. 

Muhteşem krallığın, 

Şanlı geliş gününde, 

Hazır olalım ey Rab,  

Bizler sevinç içinde 

İnsanların umudu 

Sana Övgüler Mesih, 

Peder’e, Kutsal Ruh’a, 

Asırlar boyunca. Âmin.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Nak.  Allah, göğü ve yeri bir araya çağırıyor, halkı yargılamak için. 

 

MEZMUR 50 (49)  

Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya 

değil, tamamlamaya geldim.(Mt. 5, 17) 

 

I  (1-6) 

Güçlü olan Allah, Rab konuşuyor; † 

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar * 

Yeryüzünün tümüne sesleniyor.  

 

Güzelliğin doruğu Siyon’dan * 

Parıldıyor Allah. 

 

Allah’ımız geliyor, sessiz kalmayacak, † 

Önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor, * 

Çevresinde şiddetli bir fırtına esiyor.  

 

Halkını yargılamak için * 

Yere göğe sesleniyor: 

“Toplayın önüme sadık kullarımı, * 

Kurban keserek benimle antlaşma yapanları.” 

 

Gökler O’nun doğruluğunu duyuruyor, * 

Çünkü yargıç Allah’ın kendisidir. 

 

1. Nak.   Allah, göğü ve yeri bir araya çağırıyor, halkı yargılamak için. 

 

2. Nak. Denenme gününde beni çağır, gelip seni kurtaracağım.  

 

II   (7-15) 

 

“Ey halkım, dinle de konuşayım, * 

Ey İsrail, sana karşı tanıklık edeyim: 

 

Ben Allah’ım, senin Allah’ınım! † 

Kurbanlarından ötürü seni azarlamıyorum, * 

Yakmalık sunuların sürekli önümde. 

 

Ne evinden bir boğa, * 

Ne de akıllarından bir teke alacağım. 

Çünkü bütün orman yaratıkları, * 

Dağlardaki bütün hayvanlar benimdir. 

 



Dağlardaki bütün kuşları korurum, * 

Kırlardaki bütün yabanıl hayvanlar benimdir.  

Acıksam sana söylemezdim, * 

Çünkü bütün dünya ve içindekiler benimdir.  

 

Ben boğa eti yer miyim? * 

Ya da keçi kanı içer miyim? 

Allah’a şükran kurbanı sun, * 

Yüceler Yücesi’ne adadığın adakları yerine getir. 

 

Sıkıntılı gününde seslen bana, * 

Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin. 

 

2. Nak. Denenme gününde beni çağır, gelip seni kurtaracağım.     

 

3. Nak. Bana övgü kurbanı sunan, beni yüceltmiş olur.  

 

III   (16-23) 

Ama Allah kötüye şöyle diyor: † 

“Kurallarımı ezbere okumaya *- 

Ya da antlaşmamı ağzına almaya ne hakkın var? 

 

Çünkü yola getirilmekten nefret ediyor, * 

Sözlerimi arkana atıyorsun. 

Hırsız görünce onunla dost oluyor, * 

Zina edenlere ortak oluyorsun. 

 

Ağzını kötülük için kullanıyor, * 

Dilini yalana koşuyorsun. 

Oturup kardeşine karşı konuşur, * 

Annenin oğluna kara çalarsın. 

 

Sen bunları yaptın, ben sustum, * 

Beni kendin gibi sandın. 

Seni azarlıyorum, * 

Suçlarını gözünün önüne seriyorum. 

 

“Dikkate alın bunu, ey Allah’ı unutan sizler! * 

Yoksa parçalarım sizi, kurtaran olmaz. 

Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir; * 

Yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim.” 

 

3. Nak. Bana övgü kurbanı sunan, beni yüceltmiş olur.  

 



¥  Her zaman dua ediyoruz ve her zaman istiyoruz.  

¶ Allah’ın Bilgeliğini derince tanımayı. 

 

BİRİNCİ OKUMA  
 

Peygamber Malaki’nin Kitabından                                                                 3,1- 4,6 

 

Rab’bin Günü 

"İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına 

gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek" diyor Her Şeye Egemen Rab. 

Ama onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden 

arıtıcının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak; gümüş eritip arıtan gibi davranacak: 

Levililer'i arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece Rab'be doğrulukla 

sunular sunacaklar. Geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda olduğu gibi, Rab Yahuda ve 

Yeruşalim'in sunacağı sunulardan hoşnut kalacak.  Her Şeye Egemen Rab, "Yargılamak için 

size yaklaşacağım" diyor, "Büyücülere, zina edenlere, yalan yere ant içenlere, işçinin, dulun, 

öksüzün, yabancının hakkını çiğneyenlere –benden korkmayanlara- karşı hemen tanık 

olacağım." 

 "Ben Rab'bim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız, ey Yakup soyu! Atalarınızın 

günlerinden bu yana kurallarımı çiğnediniz, onlara uymadınız. Bana dönün, ben de size 

dönerim" diyor Her Şeye Egemen Rab. 

"Oysa siz, 'Nasıl döneriz?' diye soruyorsunuz. "İnsan Allah’tan çalar mı? Oysa siz benden 

çalıyorsunuz. "'Senden nasıl çalıyoruz?' diye soruyorsunuz. 

"Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz.  Siz lanete uğradınız. Çünkü bütün ulus benden 

çalıyorsunuz. Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni 

bununla sınayın" diyor Her Şeye Egemen Rab.  

"Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup taşan bereket 

yağdıracağım. Çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim. Tarlada asmanız ürünsüz 

kalmayacak" diyor Her Şeye Egemen Rab. 

"Bütün uluslar ne mutlu size diyecekler. Çünkü ülkeniz özlenen bir yer olacak." Böyle diyor 

Her Şeye Egemen Rab. "Bana karşı sert sözler söylediniz" diyor Rab. 

"Oysa siz, 'Sana karşı ne söyledik?' diye soruyorsunuz. 

"Şunu dediniz: 'Allah’a kulluk etmek yararsızdır. Her Şeye Egemen Rab'bin isteklerini yerine 

getirmek, O'nun önünde yas tutar gibi davranmak bize ne kazanç sağlıyor? Şimdi kendini 

beğenmişlere mutlu diyoruz. Kötülük edenler başarılı oluyor, Allah’ı deneyenler cezadan 

kurtuluyor.'" 

Bunun üzerine Rab'den korkanlar birbirleriyle konuştular. Rab dediklerine kulak verip duydu. 

Rab'den korkup adını sayanlar için O'nun önünde bir anma kitabı yazıldı. Her Şeye Egemen 

Rab, "Öz halkımı ortaya çıkardığım gün, benim olacaklar" diyor, "Bir baba kendisine hizmet 

eden oğlunu nasıl esirgerse ben de onları öyle esirgeyeceğim.  O zaman siz doğru kişiyle kötü 

kişi, Allah’a kulluk edenle etmeyen arasındaki ayrımı yine göreceksiniz."  

Her Şeye Egemen Rab diyor ki, "İşte o gün geliyor, fırın gibi yanıyor. Kendini beğenmişlerle 

kötülük yapanlar samandan farksız olacak; o gün hepsini yakacak. Onlarda ne kök, ne dal 

bırakılacak. Ama siz, adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi 



doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağılar gibi sıçrayacaksınız. Kötüleri ezeceksiniz. 

Çünkü bunları yaptığım gün, ayağınızın altında kül olacaklar." Böyle diyor Her Şeye Egemen 

Rab. "Kulum Musa'nın yasasını, bütün İsrail'e iletmesi için Horev Dağı'nda ona verdiğim 

kuralları, ilkeleri anımsayın.   

"Rab'bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber İlyas'ı göndereceğim. 

O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki, 

gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim." 

 

RESPONSORİUM                Mal. 3, 1; Lk. 1, 76                                          

¥ İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak.* Rab ansızın tapınağına gelecek; 

görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek. 

 ¶ Sen ey çocuk,Yüceler Yücesi'nin peygamberi diye anılacaksın. Rab'bin yollarını hazırlamak 

üzere önünden gideceksin.* Rab ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma 

habercisi gelecek 

 

İKİNCİ OKUMA  
İkinci Vatikan Konsili “Gaudium et Spes” Bugünkü Dünyada Kilise  

(Nn. 40. 45) 

 

Ben alfa ve omega, birinci ve sonuncuyum. 

Dünyevi kent ile semavi kenti iman yok ise algılanamaz; hatta bu durum, Allah'ın oğullarının 

görkeminin tam olarak ifşasına kadar günahın etkisi ile karışan, beşer tarihinin gizemi olarak 

kalmaktadır. Kilise, kendine has amacını, selameti, takip ederken, sadece insanın ilahi hayata 

katılmasını sağlamamaktadır. Bir nevi bütün dünya üzerine aksettirerek, ışığını da 

saçmaktadır; bu, özellikle, insan haysiyetine şifa veriyor ve onu yükseltiyor, toplumun 

birliğini güçlendiriyor ve insanların günlük faaliyetine daha derin bir yön ve anlam veriyor 

olmasından dolayı böyledir. Böylece, Kilise inanmaktadır ki, üyelerinden her biri vasıtasıyla 

olduğu gibi, kendisinin oluşturduğu cemaatin tümü vasıtasıyla da, insanlık ailesinin ve 

tarihinin daha insani olmasına büyük katkısı olmaktadır.  

Kilise, dünyaya yardımcı olurken ve ondan çok şey alırken tek bir amaç gütmektedir: Allah'ın 

hükümranlığının gelmesi ve insanlığın selametinin tesisi. Allah'ın halkının yeryüzündeki 

ziyareti sırasın-da, insanlık ailesine sağlayabileceği bütün iyilik, Allah'ın insana olan sevgisi 

gizini, hem gözler önüne seren, hem gerçekleştiren Kilisenin, "evrensel selamet gizem'i" 

olmasından gelmektedir. 

Çünkü, kendisi ile her şeyin yapılmış olduğu, Allah Kelamı, kusursuz insan olarak, bütün 

insanları kurtarabilsin ve her şeyi kendisin-de özetleyebilsin diye, kendi kendini beden 

yapmıştır. Rab, insan-lık tarihinin nihai amacı, tarihin ve medeniyetin özlemlerinin yönelik 

bulunduğu nokta, insan türünün merkezi, tüm kalplerin sevinci ve arzularının tam olarak 

gerçekleşmesidir. O, Pederin ölüler arasından dirilttiği, yücelttiği ve yaşayanların ve ölülerin 

yargıcı olarak nasbedip, sağına oturttuğu kimsedir. O'nun Ruh'unda canlı-lığa kavuşmuş ve 

bir araya gelmiş olarak bizler, tarihin, O'nun sevgi tasarısı ile mükemmel bir uyum gösteren 

sonuna doğru yürüyoruz: Gökte olanı ve yeryüzünde olanı, her şeyi tek bir başın, Mesih'in, 

altında toplayarak, bütün evreni kavramak" (Ef. 1, 10). 



Bunu Rabbin kendisi söylemektedir: "İşte gecikmeksizin geliyorum ve yanımda herkese, 

yapmış olacağına göre, vereceğim ücreti getiriyorum. Ben alfa ve omega, birinci ve sonuncu, 

başlangıç ve sonum" (Va. 22, 13) . 

 

 

 

RESPONSORİUM         Bkz. Elç. İşl. 10, 36; 4,12; 10, 42                                     

¥   Allah’ın, İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek  ilettiği bildiri budur: * O Rab’dir ve 

başka hiç kimsede kurtuluş yoktur.  

¶ Allah tarafından ölülerle dirilerin Yargıcı olarak atandı. * O Rab’dir ve başka hiç kimsede 

kurtuluş yoktur.   

 

İncil: Luka 12, 8-12 

"Size şunu söyleyeyim, insanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, İnsanoğlu da 

Allah’ın melekleri önünde açıkça kabul edecek. Ama kim beni insanlar önünde inkâr ederse, 

kendisi de Allah’ın melekleri önünde inkâr edilecek. İnsanoğlu'na karşı bir söz söyleyen 

herkes bağışlanacak. Oysa Kutsal Ruh'a küfreden bağışlanmayacaktır. "Sizi havra 

topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında, 'Kendimizi neyle, nasıl 

savunacağız?' ya da, 'Ne söyleyeceğiz?' diye kaygılanmayın. Kutsal Ruh o anda size ne 

söylemeniz gerektiğini öğretecektir." 

 

DUA  
Ey Rab, lütfun daima bizden önce gitsin ve bize yardım etsin.  Böylece senin babaca desteğinle 

iyi işler yapmaktan asla yorulmayalım.  Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve 

ebediyen hükmeden Oğlun 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  

Işıklar şenliğinde  

kaplıyor şafak göğü 

yeni harikaları 

dünyaya dağııyor.  

          Kalplerden korku kaçar, 



          yerine ümit yanar 

          ve kaos üzerinde 

          gökkuşağı parıldar. 

Mesih’i en son günde 

umutla bekleyenler 

göklere bakıp görsün 

görkemli gelişini. 

          Yükseklerde Peder’e, 

          insan olmuş Oğlu’na 

          Paraklet Kutsal Ruh’a 

          hep şeref ve şan olsun. Âmin. 

 

1. Nak. Yüceler Yücesine övgüler sunmak ve daha sabahtan sevgisini ilan etmek ne güzeldir!  

 

MEZMUR 92 (91)  Yaratıcı Allah’a övgü           

                

Biricik Oğulun harikalarını övgü ile kutlayın. (Aziz Atanasio) 

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, * 

Allah’ımızın avlularında serpilecek.  

Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek, * 

Taptaze ve yeşil kalacaklar.  

 

“Rab doğrudur! Kayamdır benim! * 

O’nda haksızlık bulunmaz!”  

diye duyuracaklar. 

 

1. Nak. Yüceler Yücesine övgüler sunmak ve sabahtan sevgisini ilan etmek ne güzeldir! 

 

2. Nak.  Ey Rab, bize yeni bir yürek ver ve içimize Kutsal Ruhun’u yerleştir. 

 

EZGİ Hezekiel 36, 24-28 Allah halkını yeniliyor                    

Onlar O'nun halkı olacaklar, Allah’ın kendisi de onların arasında bulunacak. (Va. 21, 3) 

Sizi uluslar arasından alacak, * 

bütün ülkelerden toplayıp ülkenize getireceğim. 

 

Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. † 

Sizi bütün kirliliklerinizden * 

ve putlarınızdan arındıracağım. 

 

Size yeni bir yürek verecek, * 

içinize yeni bir ruh koyacağım. 

İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, * 

size etten bir yürek vereceğim. 

 

Ruhumu içinize koyacağım; * 

kurallarımı izlemenizi,  - 

buyruklarıma uyup  * 

onları uygulamanızı sağlayacağım. 

 

Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, † 

benim halkım olacaksınız, * 

ben de sizin Allah’ınız olacağım. 

 

2. Nak.  Ey Rab, bize yeni bir yürek ver ve içimize Kutsal Ruhun’u yerleştir.   

 

 

 

3. Nak.  Çocukların ve bebeklerin ağzından sana övgüler yükselir, ey Rab. 

 



MEZMUR 8 Rab’bin yüceliği  ve insanın haysiyeti              

Her şeyi ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı. O'nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. (Ef. 

1, 22) 

Ey Egemenimiz Rab, † 

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.  Çocukların ve bebeklerin ağzından sana övgüler yükselir, ey Rab. 

 

KISA OKUMA          2. Petrus 3,13-14 

Ama biz Allah’ın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü 

bekliyoruz. Bunun için, sevgili kardeşlerim, mademki bunları bekliyorsunuz, Allah’ın önünde 

lekesiz, kusursuz ve barış içinde olmaya gayret edin. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥  Sana övgü söylerken, * dudaklarım sevinçten coşacak.  

Sana övgü söylerken, * dudaklarım sevinçten coşacak.  

¶  Dilim senin doğruluğunu anlatacak * dudaklarım sevinçten coşacak.  

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

Sana övgü söylerken, * dudaklarım sevinçten coşacak.   



 

Benediktus 

Ya Rab, ayaklarımızı esenlik yoluna yönelt. 

 

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 

Ya Rab, ayaklarımızı esenlik yoluna yönelt. 

 

YAKARMALAR 
Oğlu Mesih İsa aracılığıyla yeniden dünyaya ümit ve yaşam veren Peder Allah’a tapalım ve 

ona güvenle yalvaralım:  

Ya Rab dualarımızı dinle.  

Bu yeni günün şafağına bizleri ulaştıran Kutsal Peder,  

-   Mesih İsa’nın sevgisinde adının övülmesi ve yüceltilmesi için yaşamamızı sağla.   

Kutsal Ruh’un kalplerimize ektiği iman, ümit ve sevgiyi, 

-   bizlerde kuvvetlendir.  

Çağrına her zaman hazır olabilmemiz için, 

-  bakışımız daima sana dönük olsun.  

Kötülüğün çekiciliğinden ve tuzaklarından bizi kurtar,  

- Göklerin Egemenliğine ulaşabilmemiz için yolculuğumuzda bizi her türlü tehlikeden koru.  

 

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 
Her Şeye Gücü Yeten, Ebedi Allah, gerçek ışık ve batmayan gün olan sen, halkının sabah 

övgüsünü kabul et.  Günahın egemenliğinden kurtulan ruhumuzun, senin gelişinin görkeminde 

parlamasını sağla. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun 

Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. 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. 

 

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. Ey Rab, senin yollarını seçtim, elin beni kurtarsın. 

 

MEZMUR 119, 169-176 (118) XXII (Tav) 

Feryadım sana erişsin, ya Rab, * 

Sözün uyarınca akıl ver bana! 

Yalvarışım sana ulaşsın; * 

Verdiğin söz uyarınca kurtar beni! 

 

Dudaklarımdan övgüler aksın, * 

Çünkü bana kurallarını öğretiyorsun. 

Dilimde sözün ezgilere dönüşsün, * 

Çünkü bütün buyrukların doğrudur. 

 

Elin bana yardıma hazır olsun, * 

Çünkü senin koşullarını seçtim ben. 

Kurtarışını özlüyorum ya Rab, * 

Yasan zevk kaynağımdır. 

 

Beni yaşat ki, sana övgüler sunayım, * 

Hükümlerin bana yardımcı olsun. 

 

Kaybolmuş koyun gibi avare dolaşıyordum; † 

Kulunu ara, * 

Çünkü buyruklarını unutmadım ben. 

 

1. Nak. Ey Rab, senin yollarını seçtim, elin beni kurtarsın. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nak. Ey Allah, krallığın asırlar boyu sürer. 

 



MEZMUR 45 (44) Kralın düğünü                                        

 

I (2-10) 

Gece yarısı bir ses yankılandı: 'İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın!' (Mt. 25, 6) 

Yüreğimden güzel sözler taşıyor. † 

Kral için söylüyorum şiirlerimi, * 

Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun.  

 

Sen insanların en güzelisin, † 

Lütuf saçılmış dudaklarına. * 

Çünkü Allah seni sonsuza dek kutsamış.  

 

Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, * 

Görkemine, yüceliğine bürün. 

At sırtında görkeminle, zaferle ilerle, † 

Gerçek ve adalet uğruna * 

Sağ elin korkunç işler göstersin.  

 

Okların sivridir, * 

Kral düşmanlarının yüreğine saplanır. 

Halklar ayaklarının altına serilir. * 

Ey Allah, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, 

 

Krallığının asası adalet asasıdır. * 

Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. 

 

Bunun için Allah, senin Allah’ın,  † 

Seni sevinç yağıyla * 

Arkadaşlarından daha çok meshetti. 

 

Giysilerinin tümü mür, öd, tarçın kokuyor; † 

Fildişi saraylardan gelen * 

Çalgı sesleri seni eğlendiriyor! 

 

Kral kızları senin saygın kadınların arasında, * 

Kraliçe, Ofir altınları içinde senin sağında duruyor. 

 

2. Nak. Ey Allah, krallığın asırlar boyu sürer. 

 

 

 

 

3. Nak.  İşte kutsal kent, Yeni Yeruşalim, güveyi için hazırlanmış gelin gibi. 

 



II  (11-18) 

 

Dinle, ey kral kızı, bak, kulak ver, * 

Halkını, baba evini unut. 

Kral senin güzelliğine vuruldu, * 

Efendin olduğu için önünde eğil. 

 

Sur halkı armağan getirecek, * 

Halkın zenginleri lütfunu kazanmak isteyecek. 

Kral kızı odasında ışıl ışıl parıldıyor, * 

Giysisi altında dokunmuş. 

 

İşlemeli giysiler içinde kralın önüne çıkarılacak, * 

Arkadaşları, ona eşlik eden kızlar sana getirilecek. 

Sevinç ve coşkuyla götürülecek, * 

Kralın sarayına girecekler. 

 

Atalarının yerini oğulların alacak, * 

Onları önder yapacaksın bütün ülkeye. 

Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım, * 

Böylece halklar sonsuza dek övecek seni. 

 

3. Nak.  İşte kutsal kent, Yeni Yeruşalim, güveyi için hazırlanmış gelin gibi. 

 

 

 

Öğleden Önce 

 

KISA OKUMA         Daniel 6,27b-28 

Kurtarır ve azat eder, göklerde ve yerde alametler ve harikalar işler; aslanların pençesinden 

Daniel’i kurtaran odur. Darius’un krallığında ve Farslı Koreşin krallığına, bu Daniel’in işleri 

iyi gitti. 

 

¥  Gelin ve Rab’bin eserlerini görün. 

¶ Tüm uluslar arasında o kutsal ve yücedir.  

 

DUA 
Ey her şeye kadir Rabbimiz Allah, bu kendi ailenin üzerine  Kutsal Ruh’un ışığını gönder. 

Böylece ailen isminin etrafında birleşsin, düşmanın tuzaklarından korunarak daima övgünde 

sevinsin.  Bunu Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. 

 

 

Öğle  

 



KISA OKUMA         Romalılar 15,5-7 

Sabır ve cesaret kaynağı olan Allah’ın, sizleri Mesih İsa’nın isteğine uygun olarak aynı 

düşüncede birleştirmesini dilerim. Öyle ki, Rabbimiz İsa Mesih’in Allah’ı’nı ve Babası’nı birlik 

içinde hep bir ağızdan yüceltesiniz. Bu nedenle, Mesih sizi kabul ettiği gibi, Allah’ın yüceliği 

için birbirinizi kabul edin. 

 

¥  Rab, halkını sever. 

¶  O, alçakgönüllüye zafer tacını bağışlar.  

 

DUA 
Ey Rab, sevginin alevi, Ruhunun ateşini bize ver, böylece seni her şeyin üzerinde sevelim ve 

kardeşlerimize senin sevginde bağlanalım.  Bunu Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. 

 

Öğleden Sonra 

 

KISA OKUMA         Filipililer 4,8,9b 

Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, 

erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün. O zaman esenlik veren Allah sizinle 

olacaktır. 

 

¥ Seni yüceltirim, Ey Kralım Allah. 

¶   Daima adını yüceltirim. 

 

DUA 
Ey Rab, Bakire Meryem Ana’nın şefaati için dualarımızı dinle, bize gerçek huzurunu ver, 

böylece yaşamımızın tüm günlerinde sana sevinçle hizmet edelim ve muhteşem krallığına 

katılabilelim. Bunu Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. 

 

 
 


