
Mezmur 119 Üzerine  

Sabah Okumaları — ALEF (1-8) 

1 Yolda mükemmel olanlar mutludur, 
RAB’bin yasasında yürürler. 
2 O’nun tanıklığını tutanlar,  
Bütün yürekle O’nu arayanlar mutludur 
3 Gerçek, onlar haksızlık etmezler; 
O’nun yollarında yürürler. 
4 Dikkatle tutmak için, 
Koşullarını emrettin. 
Ya RAB, sen mübareksin 
Kanunlarını bana öğret. 
5 Keşke yollarım pekiştirilse  
Senin kanunlarını tutmak için. 
6 O zaman utanmayacağım 
Senin bütün emirlerini gözettiğimde. 
7 Adaletinin hükümlerini öğrendiğim zaman, 
Yürek doğruluğu ile sana şükrederim. 
8 Kanunlarını tutacağım; 
Beni tümüyle bırakma. 
Ya RAB, sen mübareksin 
Kanunlarını bana öğret. 

RAB, sözlerindeki gerçek hazine için sana övgüler olsun, sen kutsalsın…  
senin bereketlediğin biri olarak devam edebileyim diye sana dua ediyorum; 
sözünü bilmek ve sözüne göre itaatkar bir şekilde yürümek için bana 
merhametini gönder… 68Sen iyisin ve iyilik edersin, kanunlarını bana öğret; 
43çünkü senin hükümlerine umut bağladım… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin.   



Sabah Okumaları — BEYT (9-16) 

9 Genç adam yolunu ne ile temizler? 
Senin sözüne göre onu tutmakla. 
10 Seni bütün yüreğimle aradım; 
Emirlerinden beni saptırma. 
11 Sözünü yüreğimde sakladım  
Sana karşı günah işlememek için. 
12 Ya RAB, sen mübareksin 
Kanunlarını bana öğret. 
13 Dudaklarımla ilân ettim  
Senin ağzının bütün hükümlerini. 
14 Senin tanıklıklarının yolunda 
Her zenginlik benimmiş gibi sevindim. 
15 Koşullarını derin derin düşüneceğim 
Ve senin yollarını gözetirim. 
16 Kanunlarından zevk alırım; 
Sözünü unutmayacağım. 
Ya RAB, sen mübareksin 
Kanunlarını bana öğret. 

RAB, sözlerinle gösterdiğin gerçeğin yolu için sana övgüler olsun, sen kutsalsın… 
sözünü derin düşünerek yollarımı pak tutabileyim diye sana dua ediyorum; 
sözünü yüreğimde saklayayım ve sözündeki sevinçle başkalarına da 
bereket olayım diye bana merhamet eyle… 68Sen iyisin ve iyilik edersin, 
kanunlarını bana öğret; 74çünkü senin sözüne umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin.  



Sabah Okumaları — GİMEL (17-24) 

17 Kuluna iyilik et ki yaşayayım; 
Böylece sözünü tutayım. 
18 Gözlerimi aç; 
Yasandan şaşılacak şeyler göreyim. 
19 Dünyada bir garibim ben; 
Emirlerini benden gizleme. 
20 Canım ezilmektedir özlemekten 
Her an senin hükümlerini. 
Ya RAB, sen mübareksin 
Kanunlarını bana öğret. 
21 Senin emirlerinden sapan 
Lânetli mağrurları azarladın. 
22 Utancı ve hakareti üzerimden kaldır; 
Çünkü senin tanıklıklarını tuttum. 
23 Önderler de oturdular ve bana karşı söylendiler; 
Fakat kulun senin kanunlarını düşündü. 
24 Tanıklıkların da benim zevkimdir, 
Benim öğütçülerimdir. 
Ya RAB, sen mübareksin 
Kanunlarını bana öğret. 

RAB, yüreğimizin sevinci, yolumuzun aydınlığı sensin, sana övgüler olsun, sen 
kutsalsın… 

yasana itaat edeyim diye lütfunla beni destekle, merhametinle bana yol 
göster diye sana dua ediyorum; bu ölümlü hac yolculuğum boyunca 
sevginle bana rehber ol… 68Sen iyisin ve iyilik edersin, kanunlarını bana 
öğret; 74çünkü senin hükümlerine umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin.  



Sabah Okumaları — DALET (25-32) 

25 Canım toprağa yapışır; 
Sözüne göre beni dirilt. 
26 Yollarımı bildirdim ve bana cevap verdin; 
Kanunlarını bana öğret. 
27 Koşullarının yolunu anlamamı sağla ki, 
Senin şaşılacak işlerini düşüneyim. 
28 Canım ağırlıktan eriyor; 
Sözüne göre beni kuvvetlendir; 
Ya RAB, sen mübareksin 
Kanunlarını bana öğret. 
29 Yalan yolundan beni uzaklaştır; 
Ve yasana göre bana lütuf et. 
30 Ben sadakat yolunu seçtim; 
Hükümlerin önümdedir. 
31 Senin tanıklığına sarıldım; 
Ya RAB, beni utandırma. 
32 Emirlerinin yolunda koşacağım  
Yüreğimi genişlettiğin zaman. 
Ya RAB, sen mübareksin 
Kanunlarını bana öğret. 

RAB, yüreklere ve yaşamlara getirdiğin gerçek hazine için sana övgüler olsun, 
sen kutsalsın… 

kutsal sözlerinden daima öğrenerek ayıp ve utançlardan uzak bir yaşam 
için dua ediyorum; günlerim boyunca dirilişin gücündeki yeni yaşamda 
yürüyerek iyiliklerini ilan edebilmem için bana merhamet eyle… 68Sen 
iyisin ve iyilik edersin, kanunlarını bana öğret; 74çünkü senin sözüne umut 
bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin.  



Sabah Okumaları — HE (33-40) 

33 Ya RAB, kanunlarının yolunu bana öğret; 
Ve onu sona kadar tutayım. 
34 Bana anlayış ver, yasanı koruyayım; 
Onu bütün yüreğimle tutayım. 
35 Beni emirlerinin yolunda yürüt; 
Çünkü zevk alırım bunlardan. 
36 Yüreğimi kötü kazanca değil, 
Senin tanıklıklarına yönelt. 
Ya RAB, kanunlarının yolunu bana öğret; 
Ve sevdiğim emirlerinde zevk bulayım. 
37 Gözlerimi boş şeye bakmaktan çevir; 
Ve kendi yolunda beni dirilt. 
38 Senden korkmak için 
Kulunda sözünü pekiştir. 
39 Korktuğum hakareti benden çevir; 
Çünkü senin hükümlerin iyidir. 
40 İşte, senin koşullarını özledim; 
Beni adaletin ile dirilt. 
Ya RAB, kanunlarının yolunu bana öğret; 
Ve sevdiğim emirlerinde zevk bulayım. 

RAB, yüce sevgin ve merhametinle açıkladığın Kutsal Yasan için sana övgüler 
olsun, sen kutsalsın…  

senin iradeni tanımak ve iradeni severek yaşamak için Yasa’ndan 
öğrenebileyim diye dua ediyorum; yüce merhametinle günlerimi değersiz 
ve geçici şeylerden arındır… 35beni emirlerinin yolunda yürüt… 43çünkü senin 
hükümlerine umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 



Sabah Okumaları — VAV (41-48) 

41 Sevgin üzerime gelsin, ya RAB, 
Sözüne göre kurtarışın da. 
42 Böylece bana hakaret edene cevabım olacak; 
Çünkü senin sözüne güvendim. 
43 Ve ağzımdan gerçeğin sözünü tümden alma; 
Çünkü senin hükümlerine umut bağladım. 
44 Yasanı daima 
Ve sonsuza dek tutacağım. 
Ya RAB, kanunlarının yolunu bana öğret; 
Ve sevdiğim emirlerinde zevk bulayım. 
45 Ve genişlikte yürüyeyim; 
Çünkü koşullarını aradım. 
46 Krallar önünde senin tanıklığından söyleyeceğim; 
Ve utanmayayım. 
47 Ve sevdiğim emirlerinde, 
Zevk bulayım. 
48 Sevdiğim emirlerine doğru ellerimi kaldırayım; 
Ve senin kanunlarını derin derin düşüneyim. 
Ya RAB, kanunlarının yolunu bana öğret; 
Ve sevdiğim emirlerinde zevk bulayım. 

RAB, bu dünyadaki ölümlü hac yolculuğumuzda bize yol gösteren Kutsal Yasan 
için sana övgüler olsun, sen kutsalsın…  

sana olan itaatim, sözünün gerçekliğine ve bereketlerinin ilanına tanıklık 
etsin diye dua ediyorum; kanunlarının yolundaki özgürlükte devam 
edebilmek için merhametinle beni destekle… 35beni emirlerinin yolunda 
yürüt… 74çünkü senin sözüne umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin.  



Sabah Okumaları — ZAYİN (49-56) 

49 Kuluna olan sözü hatırla; 
Çünkü bununla bana umut verdin. 
50 Düşkünlüğümde tesellim budur; 
Çünkü sözün beni diriltti. 
51 Kibirliler benimle çok eğlendiler; 
Fakat senin yasandan sapmadım. 
52 Geçmişte olan hükümlerini andım, ya RAB, 
Ve teselli buldum. 
Ya RAB, kanunlarının yolunu bana öğret; 
Ve sevdiğim emirlerinde zevk bulayım. 
53 Beni kızgınlık sardı 
Yasanı bırakan kötüler yüzünden 
54 Senin kanunlarındır ilahilerim 
Gurbetim evinde. 
55 Geceleyin adını andım, ya RAB, 
Ve yasanı tuttum. 
56 Yaptığım budur, 
Koşullarını tuttum. 
Ya RAB, kanunlarının yolunu bana öğret; 
Ve sevdiğim emirlerinde zevk bulayım. 

RAB, emirlerinle yollarımıza getirdiğin kutsal vaatlerin için sana övgüler olsun, 
sen kutsalsın…  

Kutsal Yasan ile umudumu güçlendir, sevgide ve imanda beni yenile diye 
dua ediyorum; ruhsal ve fiziksel her baskı ve sıkıntıda kutsal sözlerinin 
gücü ile bana merhamet eyle… 35beni emirlerinin yolunda yürüt… 43çünkü 
senin hükümlerine umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 



Sabah Okumaları — HEYT (57-64) 

57 Benim payım RAB’dir 
Senin sözlerini tutarım, dedim. 
58 Lütfunu bütün yüreğimle diledim, 
Sözüne göre bana acı. 
59 Yollarımı düşündüm, 
Ve ayaklarımı tanıklığına döndürdüm. 
60 Emirlerini tutmak için 
Çabuk davrandım ve gecikmedim. 
Ya RAB, bilirim ki, hükümlerin adalettir, 
Ve beni sadakatle alçalttın. 
61 Kötülerin ipleri beni sardı; 
Senin yasanı unutmadım. 
62 Gece yarılarında sana şükretmeğe kalkarım, 
Adil hükümlerin için.  
63 Ben bir yoldaşım bütün senden korkanların 
Ve koşullarını tutanların. 
64 Ya RAB, yeryüzü sevginle doludur; 
Kanunlarını bana öğret. 
Ya RAB, bilirim ki, hükümlerin adalettir, 
Ve beni sadakatle alçalttın. 

RAB, hatalarımızda, zayıflıklarımızda bizi bırakmayan sadakatin için sana övgüler 
olsun, sen kutsalsın…  

Kutsal Sözlerine bakarak ve seni tanımakta ilerleyerek imanın ev halkı ile 
kutsal bir paydaşlıkta devam edebileyim diye dua ediyorum; yüce sevginle 
beni kötülerin ve alaycıların yolundan koru… 7adaletinin hükümlerini 
öğrendiğim zaman, yürek doğruluğu ile sana şükrederim; 74çünkü senin 
sözüne umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin.  



Sabah Okumaları — TEYT (65-72) 

65 Ya RAB, kuluna iyilik ettin, 
Sözüne göre. 
66 Bana iyi muhakeme ve bilgi öğret; 
Çünkü emirlerine inandım. 
67 Sıkıntı çekmeden önce sapmıştım; 
Fakat şimdi sözünü tutuyorum. 
68 Sen iyisin ve iyilik edersin; 
Kanunlarını bana öğret. 
Ya RAB, bilirim ki, hükümlerin adalettir, 
Ve beni sadakatle alçalttın. 
69 Kibirliler bana karşı yalan söylediler; 
Fakat ben bütün yüreğimle senin koşullarına uyacağım. 
70 Yürekleri yağ bağlayıp sağırlaştı; 
Ben de senin yasandan zevk alırım. 
71 Sıkıntıya düşmek bana iyi oldu; 
Kanunlarını öğrenebileyim diye. 
72 Senin ağzının yasası daha iyidir, 
Binlerce altından ve gümüşten. 
Ya RAB, bilirim ki, hükümlerin adalettir, 
Ve beni sadakatle alçalttın. 

RAB, düşüşlerimizde bizleri kaldıran gücün ve sadakatin için sana övgüler olsun, 
sen kutsalsın…  

yaşadığımız zorluklar seni unutmamıza ve senden uzaklaşmamıza sebep 
olamasın diye dua ediyorum; her karanlık ve kötülüğün ortasında senin 
sadık bir öğrencin olabilmem için merhametini üzerime gönder… 
7adaletinin hükümlerini öğrendiğim zaman, yürek doğruluğu ile sana 
şükrederim; 43çünkü senin hükümlerine umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin.  



Sabah Okumaları — YOD (73-80) 

73 Senin ellerin beni yarattı ve bana şekil verdi; 
Bana anlayış ver ki emirlerini öğreneyim. 
74 Senden korkanlar beni görecek ve sevinecek, 
Çünkü senin sözüne umut bağladım. 
75 Ya RAB, bilirim ki, hükümlerin adalettir, 
Ve ben sıkıntı çekerken sadıksın. 
76 Sana yalvarırım, sadık sevgin bana teselli olsun,  
Kuluna olan sözüne göre. 
Ya RAB, bilirim ki, hükümlerin adalettir, 
Ve beni sadakatle alçalttın. 
77 Merhametlerin bana gelsin de yaşayayım; 
Çünkü yasan benim zevkimdir. 
78 Bana haksız yere kötülük ettikleri için 
Gururlular utansın;  
Fakat ben senin yasanı düşüneceğim. 
79 Senden korkanlar bana dönsünler; 
Ve senin tanıklığını bileceklerdir. 
80 Yüreğim senin kanunlarında kusursuz olsun ki, 
Utandırılmayayım. 
Ya RAB, bilirim ki, hükümlerin adalettir, 
Ve beni sadakatle alçalttın. 

RAB, kutsal yargıların ve merhametinle hüküm süren kral sensin, sana övgüler 
olsun, sen kutsalsın… 

Yasan aracılığı ile seni tanımakta ilerlemeyi bana lütfet diye dua ediyorum; 
lütuf dolu sevginle Mesih tanıklığımı güçlendir… 7adaletinin hükümlerini 
öğrendiğim zaman, yürek doğruluğu ile sana şükrederim; 74çünkü senin 
sözüne umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin.   



Sabah Okumaları — KAF (81-88) 

81 Canım senin kurtarışın için bayılmakta; 
Senin sözüne umut bağladım. 
82 “Ne zaman bana teselli vereceksin” diye söylemekten  
Sözün için gözlerim sönüyor. 
83 Çünkü duman içindeki tulum gibi oldum; 
Yine de senin kanunlarını unutmuyorum. 
84 Kulunun günleri ne kadardır? 
Bana zulmedenlere ne zaman hükmedeceksin? 
Çok düşkünüm; 
Ya RAB, sözüne göre beni dirilt. 
85 Senin yasana uygun olmayan gururlular 
Benim için çukurlar kazdılar. 
86 Bütün emirlerin sadıktır; 
Bana haksız yere zulmediyorlar, 
Bana yardım et. 
87 Az kaldı yeryüzünden yok edeceklerdi beni; 
Fakat ben koşullarını bırakmadım. 
88 Sevgine göre beni dirilt 
Ve senin ağzının tanıklığını tutayım. 
Çok düşkünüm; 
Ya RAB, sözüne göre beni dirilt. 

RAB, halkını kurtaran yargıların için sana şükürler olsun; zayıflıklarımızdaki 
gücün için sana övgüler olsun, sen kutsalsın… 

her kötülük ve ayartıya rağmen sendeki korunma ve kurtuluş 
güvencesinde sözüne sadık kalabileyim diye dua ediyorum; lütufkar 
merhametinle karanlık ve kötülüğün tuzaklarında kurtarışınla yürüyeyim… 
88sevgine göre beni dirilt ve senin ağzının tanıklığını tutayım; 43çünkü senin 
hükümlerine umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 



Sabah Okumaları — LAMED (89-96) 

89 Ya RAB, sözün 
Göklerde sonsuza dek sabittir. 
90 Sadakatin kuşaklar boyuncadır; 
Yeryüzünü kurdun ve öylece duruyor. 
91 Bugün senin hükümlerine göre duruyorlar; 
Çünkü hepsi senin kullarındır. 
92 Eğer yasan benim zevkim olmasaydı, 
O zaman sıkıntılarımdan yok olurdum. 
Çok düşkünüm; 
Ya RAB, sözüne göre beni dirilt. 
93 Koşullarını asla unutmayacağım; 
Çünkü onlarla beni dirilttin. 
94 Ben seninim, kurtar beni; 
Çünkü koşullarını aradım. 
95 Kötüler beni yok etmek için beklediler; 
Fakat ben senin tanıklıklarına kulak verdim. 
96 Her mükemmelde bir sınır gördüm; 
Senin emrin ise sınırın ötesine uzanır. 
Çok düşkünüm; 
Ya RAB, sözüne göre beni dirilt. 

RAB, yaratan ve koruyan Tanrı sensin; değişmeyen ve sonsuz olan hükümlerin için 
sana övgüler olsun, sen kutsalsın… 

sonsuz ve mükemmel olan sözlerini kurtuluş yolunda daima savunayım ve 
öğreteyim diye dua ediyorum; tatlı merhametinle sözündeki gerçeklik ve 
sarsılmazlığa bakarak devam edebileyim… 88sevgine göre beni dirilt ve senin 
ağzının tanıklığını tutayım; 74çünkü senin sözüne umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin.  



Sabah Okumaları — MEM (97-104) 

97 Yasanı ne kadar severim, 
Bütün gün düşüncem odur. 
98 Emirlerin beni düşmanlarımdan daha bilge kıldı; 
Çünkü onlar daima benimledir. 
99 Bütün öğretmenlerimden daha anlayışlı oldum; 
Çünkü tanıklıkların benim düşüncemdir. 
100 İhtiyarlardan daha anlayışlıyım; 
Çünkü senin koşullarını tuttum. 
Çok düşkünüm; 
Ya RAB, sözüne göre beni dirilt. 
101 Ayaklarımı her kötü yoldan alıkoydum, 
Senin sözünü tutayım diye. 
102 Senin hükümlerinden ayrılmadım; 
Çünkü sen bana öğrettin. 
103 Sözlerin damağım için ne tatlıdır,  
Ağzım için baldan tatlıdır. 
104 Koşulların ile anlayış kazanırım; 
Bunun için her yanlış yoldan nefret ederim. 
Çok düşkünüm; 
Ya RAB, sözüne göre beni dirilt. 

RAB, bizlere Mesih’teki düşünceyi öğrettiğin sözlerin için sana övgüler olsun, sen 
kutsalsın… 

Kutsal Yazılar’ı izleyerek bilgeliğin ve esenliğin sendeki yolunda bir tanık 
olayım diye dua ediyorum; tatlı sevginle yollarını severek ve iyiliklerinle 
sevinerek devam edebileyim... 88sevgine göre beni dirilt ve senin ağzının 
tanıklığını tutayım; 43çünkü senin hükümlerine umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 



Sabah Okumaları — NUN (105-112) 

105 Sözün adımlarım için çıra, 
Ve yolum için ışıktır. 
106 Senin adaletli hükümlerini tutayım diye, 
And ettim ve andımı pekiştirdim. 
107 Çok sıkıntı çektim,  
Ya RAB, sözüne göre beni dirilt. 
108 Ya RAB, ağzımın gönüllü kurbanlarını kabul et, 
Ve bana senin hükümlerini öğret. 
Kuluna senin sevgine göre davran, 
Ve kanunlarını bana öğret. 
109 Canım daima avucumdadır; 
Fakat senin yasanı unutmuyorum. 
110 Kötüler bana tuzak kurdular; 
Yine de senin yasandan sapmadım. 
111 Senin tanıklıklarını sonsuza dek miras olarak aldım; 
Çünkü onlar yüreğimin sevincidir. 
112 Yüreğimi meylettirdim senin kanunlarını yapmaya 
Daima ve sonuna kadar. 
Kuluna senin sevgine göre davran, 
Ve kanunlarını bana öğret. 

RAB, koruyan lütfun için sana övgüler olsun; payım ve mirasım sensin, sen 
kutsalsın… 

peşime düşen her kötü şeyden, iman ve itaat ile sana sığınarak 
korunabileyim diye dua ediyorum; anlaşılmaz derin sevginle yönümü 
göster ve yolumu gerçeğinle aydınlat… 77merhametlerin bana gelsin de 
yaşayayım, yasan benim zevkimdir; 74çünkü senin sözüne umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin.  



Sabah Okumaları — SAMEH (113-120) 

113 Çift akıllılardan nefret ederim; 
Fakat senin yasanı severim. 
114 Saklanacak yerim ve kalkanım sensin; 
Senin sözüne umut bağlarım. 
115 Ey kötülük yapanlar, benden uzaklaşın da, 
Tanrım’ın emirlerini tutayım. 
116 Sözüne göre bana destek ol da yaşayayım; 
Ve umudumdan beni utandırma. 
Kuluna senin sevgine göre davran, 
Ve kanunlarını bana öğret. 
117 Beni tutup kaldır ve kurtulurum. 
Ve daima senin kanunlarını gözetirim. 
118 Senin kanunlarından sapanların hepsini hiçe saydın; 
Çünkü onların hilesi boştur. 
119 Dünyanın bütün kötülerini cüruf gibi atarsın; 
Bu yüzden severim senin tanıklıklarını. 
120 Senin korkundan bedenim titrer; 
Ve hükümlerinden korkarım. 
Kuluna senin sevgine göre davran, 
Ve kanunlarını bana öğret. 

RAB, kutsal sözlerinle öğrettiğin gerçek ve yaşam yolu için sana övgüler olsun; 
sözünle açıkladığın diri umut için sana şükürler olsun, sen kutsalsın…  

düşmanlara olan gazabını, halkına olan sevgini daima ilan edebileyim diye 
dua ediyorum; sonsuz olan lütfunla kutsal sözlerinin yolunda devam 
edebileyim… 77merhametlerin bana gelsin de yaşayayım, yasan benim 
zevkimdir; 43çünkü senin hükümlerine umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 



Sabah Okumaları — AYİN (121-128) 

121 Hükmü ve adaleti yaptım; 
Bana gaddarlık edenlere beni bırakma. 
Kulunun iyiliğini güvende tut; 
Gururlular bana kötülük etmesinler. 
123 Gözlerim sönüyor senin kurtarışın için 
Ve adalet sözünü özlemekten. 
124 Kuluna senin sevgine göre davran, 
Ve kanunlarını bana öğret. 
125 Ben senin kulunum, bana anlayış ver ki 
Senin tanıklıklarını bileyim. 
126 RAB’bin işleyeceği zamandır; 
Senin yasanı bozdular. 
127 Bunun için senin emirlerini  
Altından, saf altından daha çok severim. 
128 Bunun için bütün koşullarını her şeyde doğru sayarım; 
Her yanlış yoldan nefret ederim. 
Kuluna senin sevgine göre davran, 
Ve kanunlarını bana öğret. 

RAB, altından değerli olan emirlerin için sana övgüler olsun, adil hükümlerin ve 
doğru emirlerin için sana şükürler olsun, sen kutsalsın… 

her günah ve kötülüğü yargılayan gücünle halkına yardım et diye dua 
ediyorum; sonsuz merhametinle daima sendeki doğruluğun ardından 
gidebileyim… 77merhametlerin bana gelsin de yaşayayım, yasan benim 
zevkimdir; 74çünkü senin sözüne umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin.  



Sabah Okumaları — PE (129-136) 

129 Tanıklıkların şaşılacak şeydir; 
Bunun için canım onları tutuyor. 
130 Sözlerinin açılışı aydınlık saçar; 
Saf kimselere akıl verir. 
131 Ağzımı açtım ve nefes nefese kaldım; 
Çünkü senin emirlerini özlüyorum. 
132 Senin adını sevenlere hükmettiğin gibi 
Bana bak ve bana acı. 
133 Sözünle adımlarımı pekiştir; 
Ve hiç bir suç bana egemen olmasın. 
Sözlerinin açılışı aydınlık saçar; 
Saf kimselere akıl verir. 
134 Kurtar beni insan kötülüğünden 
Ve koşullarını tutayım. 
135 Kuluna yüzünü parlat; 
Ve kanunlarını bana öğret. 
136 Oluk oluk yaşlar akıyor gözlerimden 
Çünkü tutmuyorlar senin yasanı. 
Sözlerinin açılışı aydınlık saçar; 
Saf kimselere akıl verir. 

RAB, sözündeki harikalar için sana övgüler olsun, güçlü sözünle bağışladığın 
aydınlanış için sana şükürler olsun, sen kutsalsın… 

yoldan sapmış kimseler için Mesih’in yüreğini bende var et diye dua 
ediyorum; kutsal olan sevgindeki yardımınla adımlarımı koru… 105sözün 
adımlarım için çıra ve yolum için ışıktır; 43çünkü senin hükümlerine umut 
bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 



Sabah Okumaları — TSADE (137-144) 

137 Sen adilsin, ya RAB, 
Ve hükümlerin doğrudur. 
138 Tanıklıklarını doğrulukla 
Ve çok sadakatle emrettin. 
139 Gayretim beni tüketti 
Çünkü hasımlarım senin sözlerini unuttular. 
140 Senin sözün çok paktır 
Ve kulun onu sever. 
Sözlerinin açılışı aydınlık saçar; 
Saf kimselere akıl verir. 
141 Küçüğüm ben ve hor görülen biriyim; 
Fakat koşullarını unutmuyorum. 
142 Adaletin sonsuza dek adalettir, 
Ve yasan gerçektir. 
143 Sıkıntı ve darlık bana eriştiler; 
Fakat emirlerin zevkimdir. 
144 Tanıklıkların sonsuza dek adaletlidir; 
Bana anlayış ver ki yaşayayım. 
Sözlerinin açılışı aydınlık saçar; 
Saf kimselere akıl verir. 

RAB, doğruluğun için sana övgüler olsun, sözünle öğrettiğin doğruluk yaşamı için 
sana şükürler olsun, sen kutsalsın… 

günlerim boyunca sözlerinin gerçekliğine ve senin sadakatine tanıklık 
edebileyim diye dua ediyorum; kurtaran lütfunun gündelik desteği ile bana 
doğruluğunu ve zaferini bağışla… 105sözün adımlarım için çıra ve yolum için 
ışıktır; 74çünkü senin sözüne umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin.  



Sabah Okumaları — KOF (145-152) 

145 Bütün yüreğimle çağırdım, bana cevap ver, ya RAB; 
Senin kanunlarını tutayım. 
146 Seni çağırdım, beni kurtar, 
Ve senin tanıklıklarını tutayım. 
147 Seheri karşıladım ve yardıma çağırdım; 
Senin sözüne umut bağladım. 
148 Gözlerim gece nöbetlerini karşıladı  
Senin sözünü derin düşüneyim diye. 
Sözlerinin açılışı aydınlık saçar; 
Saf kimselere akıl verir. 
149 Sevgine göre sesimi işit; 
Ya RAB, hükümlerine göre beni dirilt. 
150 Kötülük ardında koşanlar yaklaştılar; 
Senin yasandan uzak durmaktalar. 
151 Yakın olan sensin, ya RAB; 
Ve bütün emirlerin gerçektir. 
152 Çoktan beri tanıklıklarından bildim ki, 
Sen onları sonsuza dek kurdun. 
Sözlerinin açılışı aydınlık saçar; 
Saf kimselere akıl verir. 

RAB, kutsal iradeni öğrettiğin Kutsal Yazılar için sana övgüler olsun, sözünle 
güçlendirdiğin bilgelik için sana şükürler olsun, sen kutsalsın… 

daima zorlukları ve baskıları senin yardımınla yenmek için kutsal 
sözlerinle beni yönlendir ve bana öğret diye dua ediyorum; yüce 
merhametine getirdiğim sıkıntılarımda sözünden ayrılmadan ve 
sarsılmadan, sonsuzluğa bakarak devam edebileyim… 105sözün adımlarım 
için çıra ve yolum için ışıktır; 43çünkü senin hükümlerine umut bağladım… 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 



Sabah Okumaları — REŞ (153-160) 

153 Düşkünlüğüme bak ve beni kurtar; 
Çünkü senin yasanı unutmuyorum. 
154 Davamı gör ve beni özgür kıl; 
Sözüne göre beni dirilt. 
155 Kurtuluş kötülerden uzaktır; 
Çünkü senin kanunlarını aramıyorlar. 
156 Merhametlerin çoktur, ya RAB; 
Hükümlerine göre beni dirilt. 
Kurtarışını özledim, ya RAB; 
Ve yasan zevkimdir. 
157 Bana zulmedenler ve hasımlarım çoktur; 
Fakat tanıklıklarından sapmadım. 
158 Hainleri gördüm ve kederlendim, 
Çünkü senin sözünü tutmuyorlar. 
159 Bak, senin koşullarını nasıl severim; 
Ya RAB, sevgine göre beni dirilt. 
160 Sözün başlangıçtan gerçektir; 
Ve her adaletli hükmün sonsuzdur. 
Kurtarışını özledim, ya RAB; 
Ve yasan zevkimdir. 

RAB, hakkımızı ve davamızı sen savunursun, sana övgüler olsun, sen kutsalsın… 
her acı ve sıkıntılar ortasında sözündeki harikalara göre yürüyeyim diye 
dua ediyorum; sevginin desteği ile her kötülükten sana sığınıyorum… 
111Senin tanıklıklarını sonsuza dek mirasım olarak aldım… 74çünkü senin 
sözüne umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin.  



Sabah Okumaları — ŞİN (161-168) 

161 Önderler yok yere bana zulmettiler; 
Fakat yüreğim senin sözünden korkar. 
162 Çok ganimet bulan adam gibi, 
Ben senin sözünle sevinirim. 
163 Yalandan nefret ederim ve tiksinirim; 
Fakat senin yasanı severim. 
164 Senin adaletli hükümlerin için, 
Günde yedi kez seni överim. 
Kurtarışını özledim, ya RAB; 
Ve yasan zevkimdir. 
165 Yasanı sevenlere büyük esenlik var; 
Ve onlara tökez yoktur. 
166 Kurtarışına ümit bağladım, ya RAB, 
Ve emirlerini yaptım. 
167 Canım senin tanıklıklarını tuttu; 
Ve onları çok severim. 
168 Koşullarını ve tanıklıklarını tuttum; 
Çünkü bütün yollarım senin önündedir. 
Kurtarışını özledim, ya RAB; 
Ve yasan zevkimdir. 

RAB, sözünle açıkladığın zafer için sana övgüler olsun, gösterdiğin esenlik ve 
yaşam yolu için sana şükürler olsun, sen kutsalsın… 

her durumda yasana göre yürümek için sana bakayım diye dua ediyorum; 
merhametinin yardımıyla sözünü bilmekte ve sana itaat etmekte 
ilerleyeyim… 111Senin tanıklıklarını sonsuza dek mirasım olarak aldım… 
43çünkü senin hükümlerine umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 



Sabah Okumaları — TAV (169-176) 

169 Feryadım sana erişsin, ya RAB; 
Sözüne göre bana anlayış ver. 
170 Yalvarışım senin önüne varsın; 
Sözüne göre beni özgür kıl. 
Kurtarışını özledim, ya RAB; 
Ve yasan zevkimdir. 
171 Dudaklarım övgüler akıtsın; 
Çünkü kanunlarını bana öğrettin. 
172 Dilim senin sözünü terennüm etsin; 
Çünkü bütün emirlerin adalettir. 
173 Elin bana yardım etmeğe hazır olsun; 
Çünkü ben senin koşullarını seçtim. 
174 Kurtarışını özledim, ya RAB; 
Ve yasan zevkimdir. 
175 Canım yaşasın ve sana övgüler sunacaktır; 
Ve hükümlerin bana yardım etsin. 
176 Kaybolmuş koyun gibi yoldan saptım; kulunu ara; 
Çünkü emirlerini unutmuyorum. 
Kurtarışını özledim, ya RAB; 
Ve yasan zevkimdir. 

RAB, sözünle gösterdiğin dua, ilahi ve tapınma teşvikleri için sana övgüler olsun, 
sen kutsalsın… 

senin özgür kılan hükümlerini görebilmem için bana anlayış ver diye dua 
ediyorum; yaşamımın bütün günleri senin karşılıksız sevgine, günahları 
bağışlayan kurtarışına, kilisen üzerindeki koruma ve kurtarışına sunulan 
hoş kokulu bir kurban sunusu gibi olsun… 111Senin tanıklıklarını sonsuza dek 
mirasım olarak aldım… 43çünkü senin hükümlerine umut bağladım…  

Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla, amin. 


