
NOEL’E HAZIRLIK DEVRESİ 

20 ARALIK PAZAR 

 

 

I. Akşam Övgü Duaları 

 

Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s. 

 

İLAHİ  

Bakire olan Meryem,  
Korkma ve kalbini aç 
Tanrı’nın Oğuluna. 
 
Kutsal Ruh seni sevdi  
İnsanı kurtaracak 
Söz’ü doğuracaksın. 
 
Mabedin kapısısın, 
Tertemiz olan sende 
Kral kurar konutunu.  
 
Kehanetler bildirdi, 
Başmelek müjde verdi, 
Mesih’in doğuşunu. 
 
Ey Mesih, sana övgü, 
Peder’e, Kutsal Ruh’a, 
Çağlardan çağlara dek. Âmin.  
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü  

Uluslar tarafından beklenen yakındır. Rab’bin evi şanla dolu olacaktır. Alleluya. 

 

MEZMUR 122 Kutsal şehirY eruşalim’e selamet          

Sizler Siyon Dağı'na, yaşayan Tanrı'nın kenti olan göksel Yeruşalim'e, yaklaştınız. (İbr. 12, 22) 

 

Bana “Rab’bin evine gidelim” dendikçe sevinirim. † 

Ayaklarımız senin kapılarında, Ey Yeruşalim! * 

Bitişik nizamda kurulmuş bir kenttir Yeruşalim! 

 

Oymaklar çıkar oraya, Rab’bin oymakları, † 

İsrail’e verilen öğüt uyarınca, * 

Rab’bin adına şükretmek için. 

 

Çünkü orada yargı tahtları, * 

Davut soyunun tahtları kurulmuştur. 

Esenlik dileyin Yeruşalim’e: * 

“Huzur bulsun seni sevenler! 

 



Surlarına esenlik, * 

Saraylarına huzur egemen olsun!” 

Kardeşlerim, dostlarım için, * 

“Esenlik olsun sana!” derim. 

 

Tanrımız Rab’bin evi için * 

İyilik dilerim sana. 

 

1. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

Uluslar tarafından beklenen yakındır. Rab’bin evi şanla dolu olacaktır. Alleluya. 

 

2. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

Gel ey Rab, gecikme, halkını günahlardan kurtar. 

 

MEZMUR 130 (129)  Derinlerden sana sesleniyorum                      

Halkını günahlarından O kurtaracak. (Mt. 1, 21) 

Derinliklerden sana sesleniyorum, ya Rab, † 

Sesimi işit, ya Rab, * 

Yalvarışıma iyi kulak ver! 

 

Ya Rab, sen suçların hesabını tutsan, * 

Kim ayakta kalabilir, ya Rab? 

Ama sen bağışlayıcısın, * 

Öyle ki senden korkulsun. 

 

Rab’bi gözlüyorum, † 

Canım Rab’bi gözlüyor, * 

Umut bağlıyorum onun sözüne.  

 

Sabahı gözleyenlerden, † 

Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, * 

Canım Rab’bi gözlüyor. 

 

Ey İsrail, Rab’be umut bağla!  † 

Çünkü Rabde sevgi, * 

Tam kurtuluş vardır. 

 

İsrail’i bütün suçlarından * 

Fidyeyle o kurtaracaktır. 

 

2. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü  

Gel ey Rab, gecikme, halkını günahlardan kurtar. 

 

3. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 



Zamanların doluluğu geldi: Tanrı Oğlu’nu dünyaya gönder. 

 

EZGİ: Filipililere 2, 6-11 Mesh Tanrı’nın kulu  

 

Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, † 

Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak * 

Bir hak saymadı.  

 

Ama kul özünü alıp † 

İnsan benzeyişinde doğarak * 

Ululuğunu bir yana bıraktı. ¬ 

 

İnsan biçimine bürünmüş olarak † 

Ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile * 

Boyun eğip kendini alçalttı. 

 

Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti * 

Ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. 

 

Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında † 

Gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin * 

Hepsi diz çöksün  

 

Ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için * 

İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin. 

 

3. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

Zamanların doluluğu geldi: Tanrı Oğlu’nu dünyaya gönder. 

KISA OKUMA           1. Ko.1, 7b-9 

Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. 

Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir. Sizleri 

Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı * bizi kurtarmaya gel. 

~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel. 

¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız. 

~ Bizi kurtarmaya gel.  

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

~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel. 

 

Magnificat Nak. Ey Davud’un anahtarı, sen İsrail Krallığının gücü ile, cennetin kapısında  isteğine 
uygun olarak bulunuyorsun, karanlık ve ölüm gölgesinde yaşayanları hapseden ölüm duvarlarını 
yıkmaya gel. Köle olan halkını özgürlüğe kavuştur.  
 



YAKARMALAR 
Son günde açıkça bize görünecek olan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih’e sevinçle dua edelim: 

Gel Rab İsa! 

Rabbimiz ve kurtarıcımız, insan olarak doğmakla bizleri Yasa’nın ağır boyunduruğundan 

kurtardın,  

- merhametli sevginin işlerini bizde tamamla.  

Yeryüzünde senin imanınla yaşayalım,  

- senin yüceliğinde sevinelim. 

İman içinde ölmüş olanların ruhlarını,    

- sevginin merhameti ile yıka.  

Gelişinin gizemi sayesinde bizlerde sevginin ateşini alevlendir, 

- bizde olan adalet ve barış arzularını gerçekleştir. 

İman karanlığında yürümemize izin veren sen, 

- şanında yüzünü seyredebilmemizi sağla. 

Ölülerimizin üzerine merhametinin çiyi  insin, 

- onlarda yüzünün ışığı parlasın. 

 

Göklerdeki Pederimiz.  

 

DUA 
Sevgi ve merhamet Tanrısı; meleğin haberiyle, senin ebedi Oğlun’u Meryem, kabul etti ve Ruh’un 

ışığı ile dolarak Sözün’ün tapınağı oldu. Meryem’in örneğini izlememize ve daima senin isteğini 

yapmak için hazır olmamıza yardım et. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un bir-liğinde asırlar boyunca 

hükmeder.  Âmin.  

 
_______________ 

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  
Nak. Rab yakındır, gelin ona tapalım.  

Ya da  

Nak. Bugün Rab’bin geldiğini bileceksin: yeni günle onun yüceliğini göreceksin. .   

_______________ 

Okumalar Övgü Duaları 
 

Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s. 

 

Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.  

 

İLAHİ  

Meryem’den doğmuş olan 

Kurtarıcı İsa’nın  

Tapalım gizemine.  

 

Lütufla dolu Meryem, 

Tertemiz, saf bakire, 

Tanrı’nın mabedidir. 

 

Doğudan güneş gibi, 



Tahtından kıral gibi, 

Geliyor kurtarıcı. 

 

Dünyanın gecesinde 

Göz kamaştıran ışık 

Karanlıkları yener. 

 

Şan kralı, Mesih İsa, 

Merhametle Tanrı’ya 

Barıştır insanları. 

 

Şan olsun Mesih İsa’ya, 

Peder’e, Kutsal Ruh’a 

Çağlardan çağlara dek. Âmin. 

 

Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100, s.  

 

 

1. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

En yüce olan Kral, büyük kudretle gelecek; tüm ulusları kurtaracaktır. Alleluya. 

 

  MEZMUR 24  Rab mabedine giriyor                             

Göğün kapıları Rab Mesih’İnönünde açılıyor ve o göğü selamlıyor (Az. Ireneus)  

 

Rab’bindir yeryüzü ve içindeki  her şey, * 

Dünya ve üzerinde yaşayanlar;  

Çünkü odur denizler üzerinde onu kuran, * 

Sular üzerinde durduran. 

 

Rab’bin dağına kim çıkabilir, * 

Kutsal yerinde kim durabilir? 

 

Elleri pak, yüreği temiz olan, † 

Gönlünü putlara kaptırmayan, * 

Yalan yere ant içmeyen.   

 

Rab kutsar böylesini, * 

Kurtarıcısı Tanrı aklar. 

 

Ona yönelenler, † 

Yakup’un Tanrısı’nın yüzünü arayanlar * 

İşte böyledir. 

 

Kaldırın başınızı, ey kapılar! * 

Açılın, ey eski kapılar! 



Yüce Kral girsin içeri! * 

Kimdir bu Yüce Kral?  

 

O Rabdir, güçlü ve yiğit, * 

Savaşta yiğit olan Rab. 

Kaldırın başınızı, ey kapılar! * 

Açılın, ey eski kapılar! 

 

Yüce Kral girsin içeri! * 

Kimdir bu Yüce Kral?  

Her şeye Egemen * 

Rabdir bu Yüce Kral! 

 

1. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

En yüce olan Kral, büyük kudretle gelecek; tüm ulusları kurtaracaktır. Alleluya.  

 

2. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü:     

Tanrı’nın kutsal kenti, sevin ve coş: Kralın sana geliyor korkma: Kurtuluşun yakındır.  

 

   

MEZMUR 66         Kurban sırasında şükran ilahisi                  

Rabbin dirilişi ve putperestlerle konuşma hakkında (Esichio)  

I  (1-12) 

 

Ey yeryüzündeki bütün insanlar, * 

Tanrı’ya sevinç çığlıkları atın! 

Adının yüceliğine ilahiler söyleyin, * 

Ona görkemli övgüler sunun! 

 

“Ne müthiş işlerin var!” deyin Tanrı’ya, * 

Öyle büyük gücün var ki, 

Düşmanların eğiliyor önünde. * 

Bütün yeryüzü sana tapınıyor, 

 

İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor.” * 

Gelin, bakın Tanrı’nın neler yaptığına! 

Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında: * 

Denizi karaya çevirdi, 

 

Atalarımız yaya geçtiler ırmaktan. * 

Yaptığına sevindik orada. 

Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer, * 

Gözleri ulusları süzer; 

 



Başkaldıranlar gurura kapılmasın! † 

Ey halklar, Tanrımız’a şükredin, * 

Övgülerini duyurun.  

 

Hayatımızı koruyan, * 

Ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen O’dur. 

Sen bizi sınadın, ey Tanrı, * 

Gümüş arıtır gibi arıttın. 

 

Ağa düşürdün bizi, * 

Sırtımıza ağır yük vurdun. 

 

İnsanları başımıza çıkardın,  † 

Ateşten, sudan geçtik. * 

Ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun. 

 

2. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

Tanrı’nın kutsal kenti, sevin ve coş: Kralın sana geliyor korkma: Kurtuluşun yakındır.  

 

3. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

Doğruluk yolunda Kral ile karşılaşmak için kalplerimizi temizleyelim. O geliyor, 

gecikmeyecektir.  

 

II  (13-20) 

 

Yakmalık sunularla evine gireceğim, * 

Adaklarımı yerine getireceğim, 

Sıkıntı içindeyken dudaklarımdan dökülen, * 

Ağzımdan çıkan adakları. 

Yakılan koçların dumanıyla semiz hayvanlardan † 

Sana yakmalık sunular sunacağım, * 

Tekeler, sığırlar kurban edeceğim. 

Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrı’dan korkanlar, * 

Benim için neler yaptığını size anlatayım. 

Ağzımla O’na yakardım, * 

Övgüsü dilimden düşmedi. 

Yüreğimde kötülüğe yer verseydim,  * 

Rab beni dinlemezdi. 

Oysa Tanrı dinledi beni, * 

Kulak verdi duamın sesine. 

Övgüler olsun Tanrı’ya, † 

Çünkü duamı geri çevirmedi, * 

Sevgisini benden esirgemedi. 

 



3. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

Doğruluk yolunda Kral ile karşılaşmak için kalplerimizi temizleyelim. O geliyor, 

gecikmeyecektir.  

¥ Çölde bağıran bir ses duyuluyor: Rab’bin yollarını hazırlayın.  

¶ Tanrımızın geçeceği yolları düzeltin.  

 

BİRİNCİ OKUMA  

 
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                  48, 1-11 

 

Tanrı gelecek zamanın tek Rabbidir. 

"Dinle, ey Yakup soyu!  

İsrail adıyla anılan, Yahuda soyundan gelen, 

Rab'bin adıyla ant içen sizler,  

İsrail'in Tanrısı'na yakarır, ama bunu doğrulukla, içtenlikle yapmazsınız.  

Kutsal kentli olduğunuzu, İsrail'in Tanrısı'na dayandığınızı ileri sürersiniz.  

Onun adı Her Şeye Egemen Rab'dir.  

Olup bitenleri çok önceden bildirdim, ağzımı açıp duyurdum.  

Ansızın yaptım ve gerçekleştiler. 

 İnatçı olduğunuzu, 

 tunç alınlı, demir boyunlu olduğunuzu bildiğim için 

 bunları size çok önceden bildirdim, olmadan önce duyurdum.  

Yoksa, 'Bunları yapan putlarımızdır, 

olmalarını buyuran oyma ve dökme putlarımızdır derdiniz. 

Bunları duydunuz, hepsini inceleyin.  

Peki, kabul etmeyecek misiniz?  

Şimdiden size yeni şeyler, bilmediğiniz gizli şeyler açıklayacağım.  

Bunlar şimdi yaratılıyor, geçmişte değil;  

bugüne kadar duymadınız, yoksa, 'Bunları biliyorduk derdiniz.  

Ne duydunuz, ne de anladınız, öteden beri kulaklarınız tıkalı.  

Ne denli hain olduğunuzu biliyorum, doğuştan isyankâr olduğunuz biliniyor.  

Adım uğruna öfkemi geciktiriyorum.  

Ünümden ötürü kendimi tutuyorum, yoksa sizi yok ederdim.  

Bakın, gümüşü arıtır gibi olmasa da sizleri arıttım,  

sıkıntı ocağında denedim.  

Bunu kendim için, evet, kendim için yapıyorum.  

Adımı bayağılaştırmanızı nasıl hoş görebilirim?  

Bana ait olan onuru başkasına vermem." 

 

RESPONSORİUM         Yşa. 48, 10. 11. 54, 8 

¥ Sizleri sıkıntı ocağında denedim.  Bunu kendim için, evet, kendim için yapıyorum. Adımı 

bayağılaştırmanızı nasıl hoş görebilirim? * Bana ait olan onuru baş-kasına vermem. 

¶ Bir anlık taşkın öfkeyle senden yüz çevirmiştim, ama sonsuz sadakatle sana sevecenlik 

göstereceğim. 

¥ Bana ait olan onuru başkasına vermem. 

 

KISA OKUMA  



 

Bernardus, Bakire Meryem'e Övgüler, 4, 8-9 

 

Tüm dünya Meryem’in vereceği cevabı bekliyor.  

 

Söyleneni işittin, ey Bakire; bir oğul doğuracaksın, ama bir erkekten değil, işte işittiğin gibi, 

Kutsal Ruh'tan. Melek ise vereceğin yanıtı bekliyor. Kendisini gönderene geri dönme zamanı 

geldi. Biz de bekliyoruz, ey Melikemiz. Mahkûmiyet yargısının ezikliği ile bir acıma sözü 

bekliyoruz. Bak işte, kurtuluşumuzun bedeli senin elinde. Sen razı ol ve o an özgür olacağız. 

Hepimiz Tanrı'nın ebedi Kelam'ında yaratıldık, ama ölüm içimizi kemiriyor. Tekrar yaratılmamız 

için, tekrar yaşama dönmemiz için, senin kısa bir yanıtın yeterli. 

Bahtsız soyu ile cennetten sürülen Âdem, gözyaşları içinde yanıt vermen için yalvarıyor, ey 

müşfik Bakire. İbrahim yalvarıyor, Davut yalvarıyor, Atalar, ölüm gölgesi ülkesinde bekleyen 

Ataların hepsi yalvarıyor. Bu yanıtı tüm dünya bekliyor, ayaklarına kapanmış olarak. Bu bekleyiş 

sebepsiz değil, çünkü acı çekenlerin avunması, tutsakların özgürlüğe kavuşması, mahkûmların 

serbest bırakılması, kısaca tüm Âdemoğullarının, senin tüm soyunun kurtuluşu yanıtına bağlı. 

Artık gecikme, ey Bakire Meryem; meleğe hemen cevabını bildir. Daha doğrusu melek 

aracılığı ile Rabbe yanıtını bildir. Tek bir sözle yanıt ver ve Kelam'ı misafir et. Sen bir tek söz 

söyle, rahmine düşsün. Sen geçici bir söz söyle ve ölümsüz Sözü bağrına bas. 

Gecikmenin anlamı ne? Korkmanın anlamı ne? İnan, inancına göre konuş ve tüm varlığınla 

ağırlamaya hazır ol. Tevazun cüretkâr olsun, çekingenliğin güven dolu. Bakir kalbinin saflığı, bu 

anda elbette ihtiyatı göz ardı edemez. Ancak bu emsalsiz karşılaşmada kasıntı endişesine 

kapılma, ihtiyatlı bakire. Çekingenliğin Tanrı'yı hoşnut etti. Ancak şimdi rıza göstermekte acele 

etmen daha da gerekli. Ey mutlu Bakire, kalbini imana, dudaklarını kabul sözüne, bağrını 

Yaratıcı'ya aç. 

İşte bak, tüm ulusların özlemi dışarda kapına vuruyor. Ya sen geciktikçe O yoluna devam 

etseydi; seni yeniden, gözyaşları içinde kalbinin sevdiğini aramaya mecbur etseydi? Kalk, koş, 

kapıyı aç. İmanınla kalk, iradesine uyma telaşı ile koş, rızan ile kapıyı aç ona. "İşte, ben Rabbin 

hizmetkârıyım; her şey senin dediğin gibi olsun" dedi (Luk. 1, 38). 

 

RESPONSORİUM          Lk. 1, 31. 42         

¥ Meryem, meleğin haberiyle Rab’bin sana bildirdiği sözü kabul et  Meryem:  Bak, gebe kalıp  bir 

oğul do-ğuracaksın, * ve kadınlar arasında kutsanmış olacaksın.  

¶ Bir bakire! Sen, gerçekten bir oğul taşıyorsun, iffetli ve kutsal kalarak Kurtarıcı’nın annesi 

olacaksın. 

¥ Ve kadınlar arasında kutsanmış olacaksın.  

 

İncil: Luka 1, 26-38 

 

DUA  

Sevgi ve merhamet Tanrısı; meleğin haberiyle, Meryem, senin ebedi Oğlun’u kabul etti ve 

Ruh’un ışığı ile dolarak Sözün’ün tapınağı oldu. Meryem’in örneğini izlememize ve daima senin 

isteğini yapmak için hazır olmamıza yardım et. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar 

boyunca hükmeder. Âmin.  

 

 

Sabah Övgü Duaları 



 

Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s. 

 

Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.  

 

İLAHİ  

Peygamberlerin sözü,   

Zikreder ulu Rab’bi, 

Barış armağanını 

Dünyaya götürecek. 

 

İşte yeni bir ışık 

Şafağı aydınlatır; 

Sevincin ifadesi: 

Şanlı Kral gelmektedir. 

 

Kendi ilk gelişiyle 

Mesih kurtarır bizi; 

Suçları, yaraları 

Yok eder gönüllerden. 

 

Zamanların sonunda 

Yargıda bulunacak: 

Söz ettiği bedeli 

Verecek müminlere.  

 

Adaletin Güneşi 

Parıldar yolumuzda; 

Tükenmez onun lütfu 

Yeni hayatı sağlar. 

 

Mesih, ararız seni 

Ve hamdederiz sana; 

Ebedi konutunda 

Seni görmeyi sağla.  

 

Meryem’den doğmuş İsa, 

Şan, şeref olsun sana, 

Peder’le, Kutsal Ruh’la 

Çağlardan çağlara dek. Âmin. 

 

1. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

Siyon’da borazan çalın çünkü Rabbin günü yakındır. İşte, bizi kurtarmaya geliyor. Alleluya. 

 

MEZMUR 118 (117)    Zafer ve Sevinç İlahisi             

İsa, yapıcılar tarafından hiçe sayılan, ama köşenin baş taşı durumuna gelen taş'tır. (Ha İşl. 4, 11) 



 

Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, * 

Sevgisi sonsuzdur. 

“Sonsuzdur sevgisi!” desin İsrail halkı.* 

“Sonsuzdur sevgisi” desin Harun’un soyu. 

 

“Sonsuzdur sevgisi!” desin Rabden korkanlar.* 

Sıkıntı içinde Rab’be seslendim; 

Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.* 

Rab benden yana, korkmam; 

 

İnsan bana ne yapabilir?* 

Rab benden yana, benim yardımcım, 

Benden nefret edenlerin sonuna * 

Zaferle bakacağım. 

 

Rab’be sığınmak* 

İnsana güvenmekten iyidir. 

Rab’be sığınmak* 

Soylulara güvenmekten iyidir. 

 

Bütün uluslar beni kuşattı,* 

Rab’bin adıyla püskürttüm onları. 

Kuşattılar, sardılar beni,* 

Rab’bin adıyla püskürttüm onları. 

 

Arılar gibi sardılar beni, † 

Ama diken ateşi gibi sönüverdiler; * 

Rab’bin adıyla püskürttüm onları. 

 

İtilip kakıldım, düşmek üzereydim, * 

Ama Rab yardım etti bana. 

Rab gücüm ve ezgimdir, * 

O kurtardı beni. 

 

Sevinç ve zafer çığlıkları * 

Çınlıyor doğruların çadırlarında: 

 

“Rab’bin sağ eli güçlü işler yapar! † 

Rab’bin sağ elin üstündür, * 

Rab’bin sağ eli güçlü işler yapar!” ¬ 

 

Ölmeyecek, yaşayacağım, * 

Rab’bin yaptıklarını duyuracağım. 



Rab beni şiddetle yola getirdi, * 

Ama ölüme terk etmedi. 

 

Açın bana adalet kapılarını, * 

Girip Rab’be şükredeyim. 

İşte budur Rab’bin kapısı! * 

Doğrular girebilir oradan. 

 

Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin, * 

Kurtarıcım oldun, 

Yapıcıların reddettiği taş, * 

Köşenin baş taşı oldu. 

 

Rab’bin işidir bu, * 

Gözümüzde harika bir iş! 

Bugün Rab’bin yarattığı gündür, * 

Onun için sevinip coşalım! 

 

Ne olur, ya Rab, kurtar bizi, * 

Ne olur, başarılı kıl bizi! 

Kutsansın Rab’bin adıyla gelen! * 

Kutsuyoruz sizi Rab’bin evinden. 

 

Rab Tanrı’dır, aydınlattı bizi. * 

İplerle bağlayın bayram kurbanını, 

İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar. * 

Tanrım sensin, şükrederim sana. 

 

Tanrım sensin, yüceltirim seni. † 

Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, * 

Sevgisi sonsuzdur. 

 

1. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

Siyon’da borazan çalın çünkü Rabbin günü yakındır. İşte, bizi kurtarmaya geliyor. Alleluya. 

 

2. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü  

Rab geliyor, onu karşılamaya koşup alkışlayın: Kudreti büyüktür ve hükümdarlığı son 

bulmayacaktır. O, Tanrı’dır, Güçlüdür Rab ‘dir, Barış Reisi’dir. Alleluya. 

 

EZGİ Daniel 3, 52-57Her yaratık Rabbi övsün                

Yaratıcı…asırlar boyunca takdis edilsin. (Ron. 1, 25) 

Rabbim, atalarımızın Tanrı’sı, seni övüyoruz. * 

Seni kutsasınlar, övsünler ve yüceltsinler. 

Ulu ve kutsal adın * 



Sonsuza dek övülsün ve yücelsin. 

 

Kutsal ululuğunun tapınağında seni kutsasınlar, † 

Sonsuza dek her şeyin ötesinde * 

Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar. 

 

Krallık tahtında otururken seni övsünler; * 

Sonsuza dek yüceliğine ilahiler okunsun. 

 

Gökteki tapınağında † 

Meleklerin üstünde taht kurdun; * 

Aşağıya, ölüler diyarına bakıyorsun; 

 

Sonsuza dek seni övsünler * 

Ve onurlandırsınlar.  

 

Gökkubbede seni kutsasınlar, † 

Sonsuza dek her şeyin ötesinde * 

Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar. 

 

Tüm evren Rab’bi kutsa, * 

Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv. 

 

2. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

Rab geliyor, onu karşılamaya koşup alkışlayın: Kudreti büyüktür ve hükümdarlığı son 

bulmayacaktır. O, Tanrı’dır, Güçlüdür Rab ‘dir Barış Reisi’dir. Alleluya. 

 

3. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

Ya Rab, gökteki tahtından her şeye gücü olan Sözün gelecektir. Alleluya! 

 

MEZMUR 150 Her yaşayan Rabbi övsün.       
Mesih’te ve Kilise’de Tanrı’ya yücelik (Bk. Ef. 3, 21) 

 

Rab’be övgüler sunun! * 

Kutsal yerde Tanrı’ya övgüler sunun! 

Gücünü gösteren göklerde * 

Övgüler sunun ona! 

 

Övgüler sunun ona güçlü işleri için! † 

Övgüler sunun ona  * 

Eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde! ¬ 

 

Boru çalarak ona övgüler sunun! * 

Çenkle ve lirle ona övgüler sunun! 



Tef ve dansla ona övgüler sunun! * 

Saz ve neyle ona övgüler sunun! 

 

Zillerle ona övgüler sunun! * 

Çınlayan zillerle ona övgüler sunun! 

 

Bütün canlı varlıklar † 

Rab’be övgüler sunsun! * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

3. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

Ya Rab, gökteki tahtından her şeye gücü olan Sözün gelecektir. Alleluya! 

 

 

KISA OKUMA                              Yar. 49, 10  

Sahibi gelene kadar Krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak, yönetim hep onun soyunda 

kalacak, uluslar onun sözünü dinleyecek. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Yeruşalim, senin üzerinde Rab parlayacak * senin üzerine güneş gibi doğacak.  

~ Yeruşalim, senin üzerinde Rab parlayacak senin üzerine güneş gibi doğacak. 

¶ Şanı senin üzerinde görünecek.  

~ Senin üzerine güneş gibi doğacak. 

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

~ Yeruşalim, senin üzerinde Rab parlayacak senin üzerine güneş gibi doğacak. 

 

Benedictus Nak. Melek Cebrail, Yusuf’la evlenmek üzere nişanlanmış olan Bakire Meryem’e  
gönderildi.   
 

YAKARMALAR 
Dünyanın ışığı olan Rabbimiz İsa Mesih’e sevinçle dualarımızı sunalım: Gel Rab İsa. 

Ey Rab, varlığının ışığıyla karanlıklarımızı dağıt,   

- ve senin armağanlarına layık olmamızı sağla.  

Rabbimiz Tanrı, bizi kurtar,  

- böylece bugün senin kutsal adını övebilelim.  

Kalplerimizde sevginin ateşini tutuştur,  

- seninle birlik içinde olma arzusunu içimizde yarat. 

Bizim zayıflıklarımızı taşımış olan sen,   

- hastalara, yoksullara, endişe içinde olanlara ve bugün ölmekte olanlara yardım et. 

 

DUA  

Sevgi ve merhamet Tanrısı; meleğin haberiyle, Meryem, senin ebedi Oğlun’u kabul etti ve 

Ruh’un ışığı ile dolarak Sözün’ün tapınağı oldu. Meryem’in örneğini izlememize ve daima senin 

isteğini yapmak için hazır olmamıza yardım et. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar 

boyunca hükmeder. Âmin.  

 



 

Gündüz Övgü Duaları 
 

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. 

 

Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Mer-yem’den doğacaktır. 

 

Öğle (Hora Sexta) 

 

Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s. 

 

İLAHİ  

Gün ışıkla doludur 

Ve dünya görkeminde; ¬ 

Işığın Yaradanı, 

Taparız sana, Tanrı! 

 

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. 

 

Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların     

          arasında mübareksin.  

 

 



 

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. 

 

Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve 

tertemiz bir Ba-kire kalacağım.  

MEZMUR 23     

Kuzu onları güdecek. Ve yaşam sularının pınarlarına götürecek. (Va. 7, 17) 

 

Rab çobanımdır, * 

Eksiğim olmaz. 

Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, * 

Sakin suların kıyısına götürür. 

 

İçimi tazeler, * 

Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. 

Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, * 

Kötülükten korkmam. 

 

Çünkü sen benimlesin. * 

Çomağın, değneğin güven verir bana. ¬ 

 

Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, † 

Başıma yağ sürersin, * 

Kasem taşıyor.  

 

Ömrüm boyunca yalnız iyilik † 

Ve sevgi izleyecek beni, * 

Hep Rab’bin evinde oturacağım. 

 



MEZMUR 76 Zaferden sonra ilahi  

İnsanoğlu'nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. (Mt. 24, 30) 

I  (2-7) 

 

Yahuda’da Tanrı bilinir, * 

İsrail’de adı uludur; 

Konutu Şalem’dedir, * 

Yaşadığı yer Siyon’da. 

Orada kırdı alevli okları, * 

Kalkanı, kılıcı, savaş silahlarını. 

Işıl ışıl parıldıyorsun, * 

Avı bol dağlardan daha görkemli. 

 

Yağmaya uğradı yiğitler, * 

Uykularına daldılar, 

 

En güçlüleri bile elini kıpırdatamaz oldu. † 

Ey Yakup’un Tanrı’sı, sen kükreyince, * 

Atlarla atlılar son uykularına daldılar. 

 

II  (8-13) 

 

Yalnız sensin korkulması gereken, * 

Öfkelenince kim durabilir karşında? 

Yargını göklerden açıkladın, * 

Yeryüzü korkup sessizliğe büründü, 

Ey Tanrı, sen yargılamaya, † 

Ülkedeki mazlumları kurtarmaya kalkınca. * 

İnsanların gazabı bile sana övgüler doğuruyor, 

Gazabından kurtulanları * 

Çevrene topluyorsun.  

Adaklar adayın Tanrı’nız Rab’be, * 

Yerine getirin adaklarınızı, ¬ 

Armağanlar sunun korkulması gereken Tanrı’ya, * 

Bütün çevresindekiler. 

Rab önderlerin soluğunu keser, * 

Korku salar yeryüzü krallarına. 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 
 
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği iyi haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den  

          doğacak.  

KISA OKUMA            Yer. 23, 5 
“İşte Davut için doğru bir dal çıkaracağım günler geliyor” diyor Rab. Bu kral bilgece 

egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak. 

 



¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar. 

¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar. 

 

Öğle (Hora Sexta) 

Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir,  

         bütün kadınlar arasında mübareksin.  

 

KISA OKUMA                 Yer. 23, 6            
  

Onun döneminde Yahuda kurtulacak, İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O, Rab 

doğruluğumuzdur adıyla anılacak. 

 

¥ Rab merhametinde bizi hatırla. 

¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et. 

 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a  

          yaşam verip hem de bakire mi kalacağım? 

 

KISA OKUMA          Hez. 34, 15-16 

Ben kendim koyunlarımı güdeceğim, onları kendim yatıracağım. Egemen Rab böyle diyor. 

Yiteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim. Yaralının yarasını saracak, zayıfı 

güçlendireceğim. Ama semizlerle güçlüleri yok edeceğim. Koyunlarımı adaletle güdeceğim. 

 

¥ Ey Rab, gel, gecikme. 

¶ Halkını günahtan kurtar. 

 

DUA  

Sevgi ve merhamet Tanrısı; meleğin haberiyle, Meryem, senin ebedi Oğlun’u kabul etti ve 

Ruh’un ışığı ile dolarak Sözün’ün tapınağı oldu. Meryem’in örneğini izlememize ve daima senin 

isteğini yapmak için hazır olmamıza yardım et. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar 

boyunca hükmeder. Âmin.  

 

II. Akşam Övgü Duaları 

 

 

Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s. 

 

İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.  

 
İLAHİ  

Bakire olan Meryem,  
Korkma ve kalbini aç 
Tanrı’nın Oğuluna. 
 



Kutsal Ruh seni sevdi  
İnsanı kurtaracak 
Söz’ü doğuracaksın. 
 
Mabedin kapısısın, 
Tertemiz olan sende 
Kral kurar konutunu.  
 
Kehanetler bildirdi, 
Başmelek müjde verdi, 
Mesih’in doğuşunu. 
 
Ey Mesih, sana övgü, 
Peder’e, Kutsal Ruh’a, 
Çağlardan çağlara dek. Âmin.   
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

Tanrı’nın şanını seyredin, o halkını kurtarmak için dünyaya geliyor. 

 

MEZMUR 110, 1-5, 7   Mesih, kral ve kahin  

Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek O'nun egemenlik sürmesi gerekir.1. Ko. 15, 25) 

 

Rab efendime: † 

“Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek * 

Sağımda otur” diyor. 

 

Rab Siyon’dan uzatacak kudret asanı, * 

Düşmanlarının ortasında egemenlik sür!  

Savaşacağın gün * 

Gönüllü gidecek askerlerin. 

 

Seherin bağrından doğan çiy gibi † 

Kutsal giysiler içinde * 

Sana gelecek gençlerin. 

 

Rab ant içti, kararından dönmez: † 

“Melkisedek düzeni uyarınca * 

Sonsuza dek kahinsin sen!” dedi. 

 

Rab senin sağındadır, * 

Kralları ezecek öfkelendiği gün. 

Yol kenarındaki dereden su içecek; * 

Bu yüzden başını dik tutacak. 

 

1. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

Tanrı’nın şanını seyredin, o halkını kurtarmak için dünyaya geliyor. 

 



2. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

Engebeler düzleştirilecek, sarp yerler ovaya dönüştürülecek: Ya Rab gel gecikme. Alleluya. 

 

MEZMUR 112 Dürüst adamın mutluluğu                        

Bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her 

iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. (Ef. 5, 8-9) 

 

Övgüler sunun Rab’be! † 

Ne mutlu Rabden korkan insana, * 

Onun buyruklarından büyük zevk alana! 

 

Soyu yeryüzünde güç kazanacak, * 

Doğruların kuşağı kutsanacak. 

Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden, * 

Sonsuza dek sürer doğruluğu. 

 

Karanlıkta ışık doğar dürüstler için, * 

Lütfeden, sevecen, doğru insanlar için. 

Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren, * 

İşlerini adaletle yürüten insana! 

 

Asla sarsılmaz, * 

Sonsuza dek anılır doğru insan. 

Kötü haberden korkmaz, * 

Yüreği sarsılmaz, Rab’be güvenir. 

 

Gözü pektir, korku nedir bilmez, * 

Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür. 

 

Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi; † 

Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır, * 

Gücü ve saygınlığı artar.  

 

Kötü kişi bunu görünce kudurur, † 

Dişlerini gıcırdatır, kendi kendini yer, bitirir. * 

Kötülerin dileği boşa çıkar. 

 

2. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

Engebeler düzleştirilecek, sarp yerler ovaya dönüştürülecek: Ya Rab gel gecikme. Alleluya. 

 

3. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

Onun egemenliği büyük olacaktır barışının sonu olmayacak. Alleluya. 

 

EZGİ Vahiy 19, 1, 2, 5-7  Kuzu’nun düğünü     



                

Alleluya! Kurtarış, yücelik ve güç † 

Tanrımız’a özgüdür.  * 

Onun yargıları doğru ve adildir. 

 

Alleluya! Ey Tanrımız’ın bütün kulları! † 

Onu övün! * 

Küçük büyük ondan korkan hepiniz. 

 

Alleluya! Çünkü Her Şeye Gücü Yeten * 

Rab Tanrımız egemenlik sürüyor.  

Alleluya! Sevinelim, coşalım, * 

Onu yüceltelim! 

 

Alleluya! Çünkü Kuzu’nun düğünü başlıyor, * 

Gelini hazırlandı.  

 

3. Nak. Noel’e Hazırlık IV. Pazar Günü 

Onun egemenliği büyük olacaktır barışının sonu olmayacak. Alleluya. 

 

 
 
KISA OKUMA           1. Ko.1, 7b-9 

Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. 

Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir. Sizleri 

Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı * bizi kurtarmaya gel. 

~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel. 

¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız. 

~ Bizi kurtarmaya gel.  

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

~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel. 

 

Magnificat Nak. Ey Davud’un anahtarı, sen İsrail Krallığının gücü ile, cennetin kapısında kendi  
  isteğine uygun olarak bulunuyorsun, karanlık ve ölüm gölgesinde yaşayanları hapseden ölüm 
duvarlarını yıkmaya gel. Köle olan halkını özgürlüğe kavuştur.  
 

YAKARMALAR 
Son günde açıkça bize görünecek olan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih’e sevinçle dua edelim: 

Gel Rab İsa! 

Rabbimiz ve kurtarıcımız, insan olarak doğmakla bizleri Yasa’nın ağır boyunduruğundan 

kurtardın,  

- merhametli sevginin işlerini bizde tamamla.  

Yeryüzünde senin imanınla yaşayalım,  



- senin yüceliğinde sevinelim. 

İman içinde ölmüş olanların ruhlarını,    

- sevginin merhameti ile yıka.  

Gelişinin gizemi sayesinde bizlerde sevginin ateşini alevlendir, 

- bizde olan adalet ve barış arzularını gerçekleştir. 

İman karanlığında yürümemize izin veren sen, 

- şanında yüzünü seyredebilmemizi sağla. 

Ölülerimizin üzerine merhametinin çiyi  insin, 

- onlarda yüzünün ışığı parlasın. 

 

Göklerdeki Pederimiz.  

 

DUA 
Sevgi ve merhamet Tanrısı; meleğin haberiyle, senin ebedi Oğlun’u Meryem, kabul etti ve Ruh’un 

ışığı ile dolarak Sözün’ün tapınağı oldu. Meryem’in örneğini izlememize ve daima senin isteğini 

yapmak için hazır olmamıza yardım et. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un bir-liğinde asırlar boyunca 

hükmeder.  Âmin.  

 
 


