- Hasat İçin Şükran

SELAMLAMA-BEREKETLEME
19:1 Gökler Tanrı'nın görkemini açıklar,
Gökkubbe ellerinin eserini duyurur.
veya
Tekvin 8:22 «Dünya durdukça
Ekin ekmek, biçmek,
Sıcak, soğuk,
Yaz, kış,
Gece, gündüz hep var olacaktır.»
Tesniye 28:1-14
Karşılıklı övgü (Mezmur 65)
Ey Tanrı, 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 Tanrı,
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 Tanrı, 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.
I.Timoteyus 2:1-4

DUALARIMIZ
yerin ve göğün Tanrısı RAB,
Mesih adıyla Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua ederiz:
bu dünya için iyiliklerininin bolluğunu dileriz;
yaşamı destekleyen her iyiliğin için Seni överiz,
bütün insanlar için merhametlerini dileniriz;
toprağın bütün ürünleri için
ve yılın bütün hasadı için Sana şükürler olsun…
insana çalışması için güç veren RAB,
alınteri dökerek yorulmak ve şükrederek doymak için
gündelik lütfunun desteği ile bizleri bereklersin,
Sana övgüler olsun…
köylerde ve şehirlerde çalışıp emek vererek
Seni yücelten halkını bereketle.
çalışma ve yorulma zamanlarını
hasat ve sevinç zamanına getiren sağlayışın için;
Sana şükürler olsun…
Babamız Tanrı,
büyük merhametinle dualarımızı kabul et;
önümüzdeki yılı iyiliklerinde taçlandır.
savaşın, terörün, kıtlık ve afetin olduğu yerlerdeki insanlara
yemek ve barınma için sağla;
dünyayı açlıktan ve kırgından ölümler için koru;
Senin yaratılışını doğru bir şekilde kullanmayı bizlere bağışla;
Sana övgü ve yücelik sunmaya vesile olan bereketlerin için
Seni överiz; Sen iyisin ve merhametlisin…

kutsal nimetlerini şükrederek paylaşmayı bizlere bağışla,
bizleri savurganlıktan ve cimrilikten koru;
yüreklerimize pak olan cömertliği bağışla;
kıskanmadan, başkasında olana göz dikmeden,
elindeki için şükrederek,
dindar ve kanaatkar yaşamlarla
bizleri Sana hizmet ve tanıklık için yönet ve yönlendir,
Senin iyiliklerinle soframıza gelen herşey için şükürler olsun…
Seni överiz; merhametli Tanrımız, Sen kutsalsın…
Sevgi dolu Babamız,
ülkemizin mevsimleri, yağmurları,
toprağının ürünleri için Sana dua ederiz;
merhamtin boldur, iyiliklerin sınırsız,
büyük şefkatinle dualarımıza cevap ver
Sen kutsalsın, bize merhamet eyle…
dünyaya merhametli ve lütufkar bir yaşam tanıklığı için
kiliseni yölendir
ve halkını bereketle;
Hristiyan sevgisinin her yere ulaşması için
ellerimizin ürünlerini bereketle;
çalışmayı ve yorulmayı,
kazanamayı ve şükrederek sevinçle paylaşmayı
yerin bütün uluslarında çoğalt…
kutsal olan Babamız, bize merhamet eyle…
geçen yılın ödülleri, acıları ve kayıpları için Sana bakmayı,
bilgeliğinden pay almayı,
her zaman ve her yerde
iman ile yaşamayı bize öğret;
Seni överiz; Sana şürederiz; Seni yüceltiriz,
Sen kutsalsın…
Mesih Rabbimiz, karanlığın alt edemediği ışık Sensin;
dirilişinin zaferi ile
halkına bağışlağın ölmezlik ve çürümezlik umudunda
Sana dua ederiz;
canlarımızı ve bedenlerimizi kutsa;
bedensel ve ruhsal şifa ile bizleri kendinde sakla;
daima parlayan ve umudu güçlendiren Kutsal Müjden için
Sana şükürler olsun…

hastalar, yorgunlar, açlar, kimsesizler, dağılmış aileler, göçmenler için Sana dua ederiz…
hapishanede, askerlikte, yolculukta ve her sıkınta olanlar için merhametini dileriz…
zayıfı güçlendir, yaslı ve sıkıntılı olanları teselli et; dualarımız aracılığı ile Senin şifa ve
merhametine teslim ettiğimiz kimseleri güçlendir;
Sana iman ile yakaranları sevindir…
Sen kutsalsın, bize merehamet eyle…
gündelik ekmeğimizin sahibi Rab,
soframız ve kazancımızı
Sana ait olmanın bereketleriyle daima yenile ve koru;
geçimi sağlayan herşey için mucize ve iyiliklerinle destekle…
dualarımızı, ondalık, sunu ve sadaka kurbanlarımızı,
oruç ve alçalışımızı, Mesih’teki merhamet işlerimizi ve tanıklığımızı
iyiliklerinle destekle; ve bizleri kabul et…
Sana şükran, tapınma ve tanıklık sunduğumuz her zamanı
Kutsal Ruh’un ile destekle;
kilisemiz için, kilisenin hizmet eden ve yöneten işçileri için
Sana şükürler olsun;
dua, tapınma ve paydaşlık için
bizi bir araya getiren lütfun için
Sana övgüler olsun…
yaratan, sağlayan ve kurtaran Tanrımız,
bizlere tapınma ve hizmet için pekçok zengin miras bırakmış olan
tarihsel kilisenin tanıklığı için Sana övgüler olsun;
Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin.
Luke 12:15-21

Göklerdeki Babamız…
BEREKETLEME (104)
RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!
Ya RAB Tanrım, ne ulusun!
Görkem ve yücelik kuşanmışsın,
Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün.
Gökleri bir çadır gibi geren,
Evini yukarıdaki sular üzerine kuran,
Bulutları kendine savaş arabası yapan,
Rüzgarın kanatları üzerinde gezen,

Rüzgarları kendine haberci,
Yıldırımları hizmetkâr eden sensin.
Herşeye gücü yeten Tanrımız,
Senin büyük lütfunla,
bu güne çıkmaya layık gördüğün bizler;
Övgü yücelik ve tapınmayı Sana sunarız:
Görünür ve görünmez bereketlerin için
Sana övgüler olsun
elinle şekil verip yarattığın
Kutsal Ruhunun gücüyle devam ettirip koruduğun
bu harika yaratılış için,
yaratılış ile bize açıkladığın varlığın ve gücün için
Sana şükürler olsun,
yeryüzünün tüm kaynakları için,
gündelik ekmeğimizi veren lütfun için
Sana şükürler olsun; Sen iyisin.
günün ışığı, gecenin karanlığı için,
yağmur ve karın ıslaklığı için,
yeryüzünü besleyen
ve yaşamı destekleyen her armağanın için,
Sana şükürler olsun.
(toplanılan yer ve orada bulunanlar için
tarlalar, ürünler, üretimler ve sahipleri için şükran-bereketleme…)
Ya RAB Tanrım, ne ulusun!
Görkem ve yücelik kuşanmışsın,
Gökteki evinden dağları sularsın,
Yeryüzü işlerinin meyvesine doyar.
Hayvanlar için ot,
İnsanların yararı için bitkiler yetiştirirsin;
İnsanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye,
Yüreklerini sevindiren şarabı,
Yüzlerini güldüren zeytinyağını,
Güçlerini arttıran ekmeği hep sen verirsin.
Ya RAB, ne çok eserin var!
Hepsini bilgece yaptın;
Yeryüzü yarattıklarınla dolu.
İşte uçsuz bucaksız denizler,
İçinde kaynaşan sayısız canlılar,
Büyük küçük yaratıklar.

Sen verince onlar toplar,
Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar.
Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar,
Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar.
Ruhun'u gönderince var olurlar,
Yeryüzüne yeni yaşam verirsin.
Ömrümce RAB'be ezgiler söyleyecek,
Var oldukça Tanrım'ı ilahilerle öveceğim.
Düşüncem ona hoş görünsün,
Sevincim RAB olsun!
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun;
Başlangıçta olduğu gibi, şimdi, daima ve ebediyen. Amin.

