
 

28 ARALIK 

 

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  
Nak. Bizim  için  doğan Rabbimiz  Mesih  İsa,  masum azizlere şehitlik tacını verdi; ona tapalım. 
Davet Mezmuru: Mezmur 95 veya Mezmur 100, s.  
_______________ 
Davet 

 MEZMUR 95                      

Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; * 

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım, 

Şükranla huzuruna çıkalım, * 

Ona sevinç ilahileri yükseltelim!   

 

Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, * 

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.  

Yerin derinlikleri onun elindedir. * 

Dağların dorukları da onun. 

 

Deniz onundur, çünkü o yarattı, * 

Karaya da onun elleri biçim verdi.  

 

Gelin tapınalım, eğilelim. * 

Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim.  

 

Çünkü o Tanrımız’dır, † 

Bizse onun 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!” 

Nak. Bizim  için  doğan Rabbimiz  Mesih  İsa,  masum azizlere şehitlik tacını verdi; ona tapalım. 
 

 

Okumalar Övgü Duaları 
 



İLAHİ    

Barışın teminatı 

Göklerde Kutsal Kudüs, ¬  

Peder’in merhameti 

Seni ebedi kıldı. 

 

Bakire gelin gibi, 

Mesih’le birleşmeye, 

Ebedi düğün ile  

Göklerden inersin sen.  

 

Surlarının içinde 

Işıkla parıldarsın; 

Şenlikte toplanırlar 

Rab’bin arkadaşları. 

 

Kutsal Ruh’un oyduğu 

Haçla, şehitlik ile 

Ermişlerin Şehri’nin 

Diri taşlarısınız. 

 

Peder’e ve Oğlu’na 

Kutsal Ruh’la birlikte 

Tek-Üçlü Tanrımız’a 

Hep şeref ve şan olsun. Âmin. 

 

1. Nak. Sana ait küçükler, kuzuların sevinçle sıçradığı gibi, sevinir ve yüceltirler ey Rab, 

çünkü onları kurtardın.  

 

MEZMUR 2  

 

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 Rab’dir, 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 Rab’dir bu Yüce Kral! 

 

1. Nak. Sana ait küçükler, kuzuların sevinçle sıçradığı gibi, sevinir ve yüceltirler ey Rab, 

çünkü onları kurtardın.  

 

2. Nak. Masum şehitler, insanlardan kurtulup Tanrı’ya ve Kuzu’ya ilk sunulan turfanda 

oldular; şimdi Tanrı’nın tahtının önündedir. 

 

 

MEZMUR 33 

 

I (1-11) 

 

Ey doğru insanlar, Rab’be sevinçle haykırın! * 

Dürüstlere onu övmek yaraşır.  

Lir çalarak Rab’be şükredin * 

On telli çenk eşliğinde onu ilahilerle övün. 

 

Ona yeni bir ezgi söyleyin  * 

Sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun. 

Çünkü Rab’bin sözü doğrudur, * 

Her işi sadakatle yapar. 

 

Doğruluğu, adaleti sever, *  

Rab’bin sevgisi yeryüzünü doldurur. 

Gökler Rab’bin sözüyle, * 

Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.  

 

Deniz sularını bir araya toplar, † 

Engin suları ambarlara depolar.* 

Bütün yeryüzü Rab’den korksun,  

 

Dünyada yaşayan herkes ona saygı duysun.† 

Çünkü o söyleyince, her şey var oldu; * 

O buyurunca, her şey belirdi. ¬ 

 



Rab, ulusların planlarını bozar, * 

Halkların tasarılarını boşa çıkarır. 

Ama Rab’bin planları sonsuza dek sürer, * 

Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez. 

 

2. Nak. Masum şehitler, insanlardan kurtulup Tanrı’ya ve Kuzu’ya ilk sunulan turfanda 

oldular; şimdi Tanrı’nın tahtının önündedir. 

 

3. Nak. Başlarında sonsuz neşe; mutluluğu ve sevinci tadacaklar; fakat sıkıntı ve ağlayış 

olmayacak. 

 

MEZMUR  33             

 

II  (12-22) 

 

Ne mutlu Tanrısı Rab olan ulusa, * 

Kendisi için seçtiği halka! 

Rab göklerden bakar, * 

Bütün insanları görür.  

 

Oturduğu yerden, * 

Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler. 

Herkesin yüreğini yaratan, * 

Yaptıkları her şeyi tartan odur. 

 

Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var, * 

Ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit.  

Zafer için at boş bir umuttur, * 

Büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz. 

 

Ama Rab’bin gözü kendisinden korkanların, * 

Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir; 

Böylece onları ölümden kurtarır, * 

Kıtlıkta yaşamalarını sağlar. 

 

Umudumuz Rab’dedir, * 

Yardımcımız, kalkanımız odur. ¬ 

O’nda sevinç bulur yüreğimiz, * 

Çünkü onun kutsal adına güveniriz. 

Madem umudumuz sende, * 

Sevgin üzerimizde olsun, ya Rab! 

 

3. Nak. Başlarında sonsuz neşe; mutluluğu ve sevinci tadacaklar; fakat sıkıntı ve ağlayış 

olmayacak. 

 

 

¥ Onlar Tanrı’ya ve Kuzu’ya yeni bir ilahi söylüyorlar.   

¶ Sesleri tüm yeryüzünde yankılanıyor.  

 



BİRİNCİ OKUMA  

 
Mısır’dan Çıkış          1, 8-16. 22 

 

 

Sonra Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır'da tahta çıktı. Halkına, «Bakın, 

İsrailliler sayıca bizden daha çok» dedi, «Gelin, onlara karşı aklımızı kullanalım, yoksa daha 

da çoğalırlar; bir savaş çıkarsa, düşmanlarımıza katılıp bize karşı savaşır, ülkeyi terk ederler.» 

Böylece Mısırlılar İsrailliler'in başına onları ağır işlere koşacak angaryacılar atadılar. 

İsrailliler fira-vun için Pitom ve Ramses adında ambarlı kentler yap-tılar. Ama Mısırlılar baskı 

yaptıkça İsrailliler daha da çoğalarak bölgeye yayıldılar. Mısırlılar korkuya kapı-larak 

İsrailliler'i amansızca çalıştırdılar. Her türlü tar-la işi, harç ve kerpiç yapımı gibi ağır işlerle 

yaşamı on-lara zehir ettiler. Bütün işlerinde onları amansızca kullandılar. 

Mısır Kralı, Şifra ve Pua adındaki İbrani ebelere şöyle 

dedi: «İbrani kadınlarını doğum sandalyesinde do-ğurturken iyi bakın; çocuk erkekse öldürün, 

kızsa do-kunmayın.» Ama ebeler Tanrı'dan korkan kimselerdi, Mısır Kralı'nın buyruğuna 

uymayarak erkek çocukları sağ bıraktılar. Bunun üzerine firavun bütün halkına buyruk verdi: 

«Doğan her İbrani erkek çocuk Nil'e atılacak, kızlar sağ bırakılacak.» 

 

RESPONSORİUM                                                                                                                      Yşa 65. 19; Va. 21, 4. 5 

¥ Halkım için coşku * orada ağlayış ve feryat duyulmayacak artık. 

¶ Artık ne ölüm ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü her şeyi yeniliyorum.  

¥ Orada ağlayış ve feryat duyulmayacak artık. 

 

İKİNCİ OKUMA  
 
 Quod-Vult-Deus, Söylevlerden, 2 

 

Yüce Kral küçük bir çocuk olarak doğuyor. Müneccimler, yıldızın rehberliğinde, uzaktan 

gelip halen yemlikte yatan, fakat gökyüzünde ve yeryüzünde sal-tanat sürene tapmak için 

Beytlehem'e varıyorlar. Mü-neccimler Hirodes'e Kral'ın doğduğunu söyledikle-rinde o 

endişeleniyor, öldürtmeye çalışıyor, oysa ki inanmış olsaydı, bu yaşamdan daha emin olup, 

öte dünyada sonsuza dek saltanat sürebilecekti. 

Kral'ın doğduğunu duyduğunda nedir seni korktutan, ey Hirodes? Mesih seni tahtından 

indirmek için değil, Şeytanı yenmek için geldi. Sen bunu anlayamı-yorsun ve bu yüzden 

tedirgin olup zorbalaşıyorsun; hatta, o aradığını ortadan kaldırmak için, bu kadar ço-cuğu 

öldürtmekle zalim oluyorsun. 

Ağlayan anneler seni bu fikrinden döndürmüyor; ço-cukları öldürülen babaların yakarışları 

seni duygulan-dırmıyor; çocukların yürek parçalayıcı inlemeleri seni durdurtmuyor. Yüreğini 

sıkan korku seni çocukları öl-dürtmeye itiyor ve Yaşamın kendisini öldürtmeyi dü-

şündüğünde, arzunu gerçekleştirmeyi başardığında, uzun süre yaşayabileceğini sanıyorsun. 

Oysa lütfun kaynağı, aynı zamanda küçük ve büyük, olan o, yem-liğin içinde yatmasına 

rağmen tahtını sarsıyor, niyetle-rini bilmeyen seni kullanıyor ve ruhları Şeytanın köle-liğinden 

kurtarıyor. Düşmanların çocuklarını kabul edip üvey çocukları yapıyor. 

Çocuklar, bilmeden, Mesih için ölüyorlar, aileleri ise ölen şehitler için ağlıyorlar. Mesih, daha 

konuşmayı bilmeyenleri kendi tanıkları haline getiriyor. Saltanat sürmeye gelen, bu şekilde 

saltanat sürüyor. Azat edici azat etmeye başlıyor ve Kurtarıcı şimdiden kurtuluş bahşediyor. 



Fakat bunları bilmeyen sen, ey Hirodes, endişeleni-yorsun, zorbalaşıyorsun ve bu çocuğa 

karşı komplolar kurduğunda bilmeden ona saygı gösteriyorsun. 

Ey lütfun harika armağanı! Bu şekilde zafer kazana-bilmek bu çocukların ne gibi meziyetleri 

olmuştur? Henüz konuşmuyorlar, fakat Mesih'i kabul ediyorlar! Henüz mücadele edebilecek 

durumda değiller, çün-kü daha uzuvlarını hareket ettiremiyorlar, fakat zafer işaretini kıvançla 

taşıyorlar. 

 

RESPONSORİUM           Va. 5, 14; 4, 10; 7, 11 

¥ Tahtta oturanın önünde yere kapandılar, * taçlarını tahtın önünde bıraktılar. 

¶ Tahtın önünde yüzüstü yere kapanıp Tanrı'ya tapı-nıdılar ve çağlardan çağlara yaşayanı 

övdüler.  

¥ Tahtta oturanın önünde yere kapandılar taçlarını tahtın önünde bıraktılar. 

 

İncil:  

Te Deum. 

 

DUA  

Rab Tanrı’mız, bu gün masum azizlerde sözle değil kanla yüceltilen sen, bize sözle 

açıkladığımız imanı hayatımızda yansıtmamızı sağla. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte 

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

 

Sabah Övgü Duaları 
 

İLAHİ  

Tertemiz çiçekler, 

Masum kuzular gibi 

Yeni doğmuş Kıral için 

İşkence edildiniz. 

 

Kurbanların sürüsü 

Şimdi göksel mabette 

Sunağın etrafında 

Tatlıca dans ediniz. ¬ 

 

Meryem’den doğan çiçek,  

Aşkımız ve zevkimiz, 

Yükselsin sana övgü 

Gökteki konutunda. Âmin. 

 

1. Nak. Rab diyor: Şehit olanlar benimle beyaz elbisele-riyle yürüyecekler. 

Mezmurlar ve Ezgi 1. hafta Pazar günü 

2. Nak. Küçükler Tanrı’yı terennüm ederler: Yaşadıkları zaman konuşamıyorlardı; şimdi 

şehitler olarak Tanrı’yı alkışlıyorlar. 

3. Nak. Çocukların sesiyle set çektin hasımlarına düşmanı yok etmek için.  

 

KISA OKUMA                  Yer. 31, 15 



Rab diyor ki, "Rama'da bir ses duyuldu, Ağlayış ve acı feryat sesleri! Çocukları için ağlayan 

Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık!" 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Aziz şehitler * ebediyen yaşıyorlar.  

~ Aziz şehitler ebediyen yaşıyorlar. 

¶ Onların bedeli Rab’dir. 

~ Ebediyen yaşıyorlar. 

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

~ Aziz şehitler ebediyen yaşıyorlar. 

 

Benedictus Nak. 
Masum çocuklar, Mesih‘in uğruna öldürüldüler, kral tarafından emziktelerken katledildiler. 

Lekesiz olarak Kuzu her nereye giderse onu takip ederler. Ebediyete kadar terennüm ederler: 

Ya Rab, sana şan olsun.  

 

İsrail’in Tanrısı 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 onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla* 

Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬ 

 

Çünkü Tanrımız’ın yüreği * 



Merhamet doludur.  

Onun merhameti sayesinde, * 

Yücelerden doğan Güneş,  

 

Karanlıkta ve ölümün gölgesinde * 

Yaşayanlara ışık saçmak  

Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere * 

Yardımımıza gelecektir.                       

 

Benedictus Nak. 
Masum çocuklar, Mesih‘in uğruna öldürüldüler, kral tarafından emziktelerken katledildiler. 

Lekesiz olarak Kuzu her nereye giderse onu takip ederler. Ebediyete kadar terennüm ederler: 

Ya Rab, sana şan olsun.  

 

YAKARMALAR 
Zalimlerin zorbalığını masum azizlerin sakin topluluğunda yenen Mesih İsa’ya şan ve şeref 

olsun. Ona seslerimizi yükseltelim: Ya Rab şehitlerin topluluğu seni alkışlar.  

Masum şehitlerin kanıyla tanıklık verdiği Mesih İsa,  

- hayat tutumlarımızla seni dünyanın önünde takip etmemizi sağla. 

Zayıf ve savunmasız bebeklere zafer palmiyesini ve-ren sen,  

- lütfunun silahlarıyla kötülüğün gücü tarafından yenilmememizi sağla.  

Masum çocukları kan vaftiziyle kutsallaştıran sen,   

- her kötülükten bizi arıt.  

Krallığının turfandası olarak masum azizleri yolladın, 

- şanının şöleninden mahrum olmamıza izin verme.  

Çocuk olduğun zaman işkence ve sürgünü tecrübe eden sen,  

- çocukları koru, mültecilere destek ol, ezilenleri öz-gür kıl.  

 

Göklerdeki Pederimiz. 

 

DUA  
Rab Tanrı’mız, bu gün masum azizlerde sözle değil kanla yüceltilen sen, bize sözle 

açıkladığımız imanı hayatımızda yansıtmamızı sağla. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte 

şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. 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. Amin. 
 
Öğle (Hora Sexta) 
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. Amin. 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona) 
İlahi 
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. Amin. 
 

MEZMUR 19 B; 7-14  Yasa’nın Rabbi olan Tanrı’yı övün 
Göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun. (Mt. 5,48) 

 

Rab’bin yasası yetkindir, cana can katar. † 

Rab’bin buyrukları güvenilirdir, * 

Saf adama bilgelik verir. ¬ 

 

Rab’bin kuralları doğrudur, * 

Yüreği sevindirir,  

Rab’bin buyrukları arıdır, * 

Gözleri aydınlatır. 

 



Rab korkusu paktır, sonsuza dek kalır, * 

Rab’bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir. 

Onlara altından, bol miktarda saf altından * 

Çok istek duyulur,  

 

Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır. * 

Uyarırlar kulunu, 

Onlara uyanların ödülü büyüktür. * 

Kim yanlışlarını görebilir?  

 

Bağışla göremediğim kusurlarımı, † 

Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu, * 

İzin verme bana egemen olmalarına!  

 

O zaman büyük isyandan uzak,  * 

Kusursuz olurum. 

Ağzımdan çıkan sözler, *  

Yüreğimdeki düşünceler,  

 

Kabul görsün senin önünde, * 

Ya Rab, kayam, kurtarıcım benim! 

 

MEZMUR 7 İftiraya uğrayan dürüst kişinin duası 

İşte yargıç kapıda (Yak. 5,9) 

I  (1-9) 

 

Sana sığınıyorum, ya Rab Tanrım! † 

Peşime düşenlerden kurtar beni, * 

Özgür kıl. 

 

Yoksa aslan gibi parçalayacaklar beni, † 

Kurtaracak biri yok diye, * 

Lime lime edecekler etimi.  

 

Ya Rab Tanrım, eğer şunu yaptıysam: * 

Birine haksızlık ettiysem,  

Dostuma ihanet ettiysem, * 

Düşmanımı nedensiz soyduysam,  

 

Ardıma düşsün düşman, * 

Yakalasın beni, ¬ 

Canımı yerde çiğnesin, * 

Ayak altına alsın onurumu.  

 

Öfkeyle kalk, ya Rab! * 

Düşmanlarımın gazabına karşı çık! 



Benim için uyan! * 

Buyur, adalet olsun. 

 

Uluslar topluluğu çevreni sarsın, * 

Onları yüce katından yönet. 

Rab halkları yargılar; * 

Beni de yargıla, ya Rab,  

 

Doğruluğuma, dürüstlüğüme göre. * 

Ey adil Tanrım!  

 

Kötülerin kötülüğü son bulsun, † 

Doğrular güvene kavuşsun, * 

Sen ki akılları, gönülleri sınarsın. 

 

II (10-17) 

 

Tanrı kalkan gibi yanı başımda, * 

Temiz yüreklileri o kurtarır. 

Tanrı adil bir yargıçtır, * 

Öyle bir Tanrı ki, her gün öfke saçar.  

 

Kötüler yola gelmezse,* 

Tanrı kılıcını biler, 

 

Yayını gerip hedefine kurar. † 

Hazır bekler ölümcül silahları, * 

Alevli okları. 

 

İşte kötü insan kötülük sancıları çekiyor, † 

Fesada gebe kalmış, * 

Yalan doğuruyor.  

 

Bir kuyu açıp kazıyor, * 

Kazdığı kuyuya kendisi düşüyor.  

Kötülüğü kendi başına gelecek, * 

Zorbalığı kendi tepesine inecek.  

 

Şükredeyim doğruluğu için Rab’be, * 

Yüce Rab’bin adını ilahilerle öveyim. 
 

Öğleden Önce (Hora Tertia)   

 

KISA OKUMA                                                                                                         Ağıtlar 1, 16 

Ağlıyorum bunlara, gözlerimden yaşlar boşanıyor;  çünkü beni avutan, canımı tazeleyen 

benden uzak. Çocuklarım şaşkına döndü, çünkü düşmanım üstün çıktı. 



¥ Rab onları sevinçle giydirdi. 

¶ Başlarına parlak tacı yerleştirdi.  

 

Öğle (Hora Sexta) 

 

KISA OKUMA                                                                                                                    Ağıtlar 2, 11 

Gözlerim tükenmekte ağlamaktan, içim kanıyor; haLkımın yıkımından yüreğim sızlıyor, 

çünkü kent meydanlarında çocuklarla bebekler bayılmakta. 

 

¥ Azizler ebediyen yaşıyorlar. 

¶ Onların mükafatı Rab’dir. 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

KISA OKUMA          Yeremya 31, 16. 17a 

Rab diyor ki, "Sesini ağlamaktan,  gözlerini yaş dökmekten alıkoy. Çünkü verdiğin emek 

ödüllendirilecek" diyor Rab. "Halkım düşman ülkesinden geri dö-necek. 

Geleceğin için umut var" diyor Rab.  "Çocukların yurtlarına dönecekler. 

 

¥ Azizler, şanda coşuyorlar. 

¶ Tanrı’nın önünde neşeyi terennüm ediyorlar.  

 

DUA  
Rab Tanrı’mız, bu gün masum azizlerde sözle değil kanla yüceltilen sen, bize sözle 

açıkladığımız imanı hayatımızda yansıtmamızı sağla. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte 

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

 

Akşam Övgü Duaları 

 

İLAHİ  

Ey Kurtarıcı İsa,  

Peder’in sureti,  

Çağların Efendisi  

 

Ebedi nurun nuru, 

Sönmeyen umudumuz, 

Yakarışları dinle. 

 

Bakire Meryem’den sen 

Ölümlü vücut aldın; 

Anımsa hepimizi.  

 

Noel’in sevincinde 

Yarattığın kainat 

Önünde secde eder. 

 



Denizle gökler, yerler 

Ahenkli ezgilerle 

Alkışlar gelişini. 

 

Kanınla kurtardığın 

Bizler sana taparız 

Hamd ve minnettarlıkla. 

 

Onur ve şeref sana, 

Göklerden inen İsa,  

Çağlardan çağlara dek. Âmin.  

 

1. Nak. Barışın Kralı, şanında geliyor: Tüm yeryüzü onun yüzünü özler. 

 

Mezmur 113 (112)  

Övgüler sunun Rab’be! † 

Ne mutlu Rab’den 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. 

 

1. Nak. Barışın Kralı, şanında geliyor: Tüm yeryüzü onun yüzünü özler. 



 

2. Nak. Rab, yeryüzüne buyruğunu gönderir, Sözü çar-çabuk yayılır. 

 

Mezmur 147 

Rab’bi yücelt, ey Yeruşalim! † 

Tanrın’a övgüler sun, ey Siyon! * 

Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar, 

 

İçindeki halkı kutsar. † 

Sınırlarını esenlik içinde tutar, * 

Seni en iyi buğdayla doyurur.  

 

Yeryüzüne buyruğunu gönderir, * 

Sözü çarçabuk yayılır.  

 

Yapağı gibi kar yağdırır, † 

Kırağıyı kül gibi saçar.  * 

Aşağıya iri iri dolu savurur, 

 

Kim dayanabilir soğuğuna? † 

Buyruk verir, eritir buzları, * 

Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar.  

 

Sözünü Yakup soyuna, * 

Kurallarını, ilkelerini İsrail’e bildirir. 

 

Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu, † 

Onlar onun ilkelerini bilmezler. * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

2. Nak. Rab, yeryüzüne buyruğunu gönderir, Sözü çar-çabuk yayılır. 

 

3. Nak. Ezelde Peder’den gelen İlahi Kelam, bugün kendisini alçalttı bizim için ölümlü bir   

               insan oldu. 

 

EZGİ: Fil. 2, 6-11      

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. Ezelde Peder’den gelen İlahi Kelam, bugün kendisini alçalttı bizim için ölümlü bir 

insan oldu.          
 

KISA OKUMA                             Ef. 2, 3b-5 
Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi 

çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Me-sih'le birlikte yaşama 

kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 

¥ Tanrı’nın Kelamı vücut buldu, * alleluya, alleluya.  

~ Tanrı’nın Kelamı vücut buldu, alleluya, alleluya.  

¶ Geldi ve aramızda yaşadı. 

~ Alleluya, alleluya. 

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

~ Tanrı’nın Kelamı vücut buldu, alleluya, alleluya.  

 

Magnificat Nak. Lekesiz Bakire, bizim için Tanrı’nın Oğlu’na hayat verdin: Zayıf bir 

çocukken onu besledin. Hepimiz kurtarıcımız Mesih İsa’ya tapınalım. 

 

YAKARMALAR 

Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında 

doğan öz Oğlu'nu gönderdi. İmanla hazırlanmış olan bizler Peder’e dualarımızı 

yöneltelim: Ey Rab, Oğlun‘un lütfu her zaman bizimle olsun.  

İnsan olmuş Oğlu’ndaki imanı tüm hıristiyanlarda canlandır. 

- öyle ki her zaman sana şükrederek yaşasınlar. 

Zayıf, yoksul ve yaşlıların ümidini yenile,  

- acı çekenleri teselli et, ümitsiz olanlara güven sağla. 

Hapiste olan kardeşlerimize iyiliğinle bak, 

- sürgünde olanları, dışlananları ve ezilenleri kuvvet-lendir. 

Oğlun’un doğuşunda meleklerin ezgilerinin yankılanmasına izin veren sen,   

- ölmüş olanların ebedi şanında onların kutlamasına katılmalarını sağla. 



 

Göklerdeki Pederimiz. 

 

DUA 

Tanrım, sen insanı harikulade bir şekilde yaratırken, ona olağanüstü bir değer verdin ve 

onu kurtararak bu değeri daha da yücelttin. Sana yalvarıyoruz: insanlığımızı paylaşmış 

olan Oğlun’un ilahi hayatına katılmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asır-

ar boyunca hükmeder. Âmin. 

 

 

29 ARALIK 

 

NOEL’DEN SONRA 5. GÜN 

 

_______________ 

 

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  

 

Nak. Bizim için doğmuş olan Mesih İsa’ya tapalım. 

Ya da: 

Nak. Mesih bizim için doğdu, gelin, ona tapalım.  

 

Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100 

_______________ 

Okumalar Övgü Duaları 

 

İLAHİ (s. 254) 

 

1. Nak. Rab’bin gücü ve kudreti bizimledir. Yakub’un Tanrı’sı bizim kalemizdir.  

 

MEZMUR 46 

Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, * 

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır. 

 

Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa, * 

Dağlar denizlerin bağrına devrilse, 

Sular kükreyip köpürse, * 

Kabaran deniz dağları titretse bile. 

 

Bir ırmak var ki,  † 

Suları sevinç getirir Tanrı kentine, * 

Yüceler Yücesi’nin kutsal konutuna. 

 



Tanrı onun ortasındadır,  † 

Sarsılmaz o kent. * 

Gün doğarken Tanrı ona yardım eder. 

 

Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor, * 

Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor. 

Her Şeye Egemen Rab bizimledir, * 

Yakup’un Tanrısı kalemizdir. 

 

Gelin, görün Rab’bin yaptıklarını, * 

Yeryüzüne getirdiği yıkımları. 

 

Savaşları durdurur  * 

Yeryüzünün dört bucağında, 

Yayları kırar, mızrakları parçalar, * 

Kalkanları yakar. 

 

“Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim! † 

Uluslar arasında yüceleceğim, * 

Yeryüzünde yüceleceğim!” 

 

Her Şeye Egemen Rab bizimledir, * 

Yakup’un Tanrı’sı kalemizdir. 

 

1. Nak. Rab’bin gücü ve kudreti bizimledir. Yakub’un Tanrı’sı bizim kalemizdir.  

 

 

2. Nak. Onun gününde büyük bir barış filizlenecek. O, herkesin Rab’bi olacak.   

 

MEZMUR 72 I (1-11) 

Ey Tanrı, adaletini krala, * 

Doğruluğunu kral oğluna armağan et. 

Senin halkını doğrulukla, * 

Mazlum kullarını adilce yargılasın! 

 

Dağlar, tepeler, * 

Halka adilce gönenç getirsin! 

 

Mazlumlara hakkını versin,  † 

Yoksulların çocuklarını kurtarsın, * 

Zalimleriyse ezsin!  

 



Güneş ve ay durdukça, * 

Kral kuşaklar boyunca yaşasın,  

Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, * 

Toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun! 

 

Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin, * 

Ay ışıdığı sürece esenlik artsın!  

Egemenlik sürsün denizden denize, * 

Fırat’tan yeryüzünün ucuna dek!  

 

Çöl kabileleri diz çöksün önünde, * 

Düşmanları toz yalasın.  

 

Tarşiş’in ve kıyı ülkelerinin kralları * 

Ona haraç getirsin,  

 

Saba ve Seva kralları armağanlar sunsun! † 

Bütün krallar önünde yere kapansın, * 

Bütün uluslar ona kulluk etsin! 

 

2. Nak. Onun gününde büyük bir barış filizlenecek.  O, herkesin Rab’bi olacak.   

3. Nak. Rab, yoksul olanın hayatını kurtaracak.  

 

MEZMUR 72 II (12-19) 

Çünkü yardım isteyen yoksulu, * 

Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır,  

Yoksula, düşküne acır, * 

Düşkünlerin canını kurtarır. 

 

Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları, * 

Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir. 

 

Yaşasın kral! * 

Ona Saba altını versinler; 

Durmadan dua etsinler onun için, * 

Gün boyu onu övsünler! 

Ülkede bol buğday olsun, * 

Dağ başlarında dalgalansın! 

 

Başakları Lübnan gibi verimli olsun, * 

Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın! 

 

Kralın adı sonsuza dek yaşasın, * 



Güneş durdukça adı var olsun, 

Onun aracılığıyla insanlar kutsansın, * 

Bütün uluslar “Ne mutlu ona” desin! 

 

Rab Tanrı’ya, İsrail’in Tanrısı’na övgüler olsun, * 

Harikalar yaratan yalnız odur. 

 

Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun, † 

Bütün yeryüzü onun yüceliğiyle dolsun! * 

Âmin! Âmin! 

 

3. Nak. Rab, yoksul olanın hayatını kurtaracak. 

 

¥ Çobanlar çocuğu gördüler. 

¶ Ve meleklerin kendilerine söylediklerini anladılar.  

 

BİRİNCİ OKUMA  

 

Aziz Pavlus’un Koloselilere Mektubundan          1, 1-14 

 

Dua ve şükran eylemi 

Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın habercisi Pavlus’tan ve kardeşimiz Timoteos'tan: 

Kutsallara ve Mesih’te güvenilir kardeşlere, Kolose’de bulunan sizlere Babamız Tanrı’dan 

kayra ve esenlik olsun. 

Sizler için dua ettiğimizde Rabbimiz İsa Mesih’in Babası’na her zaman şükrediyoruz. 

Çünkü Mesih İsa’ya imanınızı ve kutsalların tümüne beslediğimiz sevgiyi işittik. Bunlar 

göklerde sizi bekleyen umuttan doğuyor. Bu umudu ilk kez Sevindirici Haber’e ilişkin ger-

çek bildirisinde duydunuz. Sizlere ulaşan bir Haber, Tanrı’nın kayrasını gerçekten duyup 

anladığımız günden bu yana sizin aranızda olduğu gibi, tüm dünyada da ürün vermekte 

ve gelişmektedir. Bu kayrayı sevgili hizmet arkadaşımız Epafras’tan öğrenmiş 

bulunuyorsunuz. Kendisi Mesih’in sizler için çalışan güvenilir bir hizmetkardır. Ruhta 

sevginizi o bize bildirdi. 

Bu nedenle, bunu duyduğumuzdan beri sürekli sizler için dua ediyor ve yakarıyoruz. Öyle 

ki, tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı istemini bütünüyle anla-yasınız. Zamanınızı 

Rab’be yaraşır bir biçimde sürdürüp her bakımdan beğenilir olasınız. Her tür iyi işe özgü 

ürünü veresiniz ve Tanrı’yı bilme aşamasında gelişesiniz. Onun kudretli gücünden 

kaynaklanan her türlü güçle güçlenesiniz. Sevinçle her şeye katlanıp sabredecek düzeye 

erişesiniz. Işıkta olan kutsalların mirasını paylaşmanıza olanak veren Baba’ya şükür 

sunasınız. 

Bizleri karanlığın egemenliğinden 

O kurtardı  

ve çok sevgili Oğlu’nun  

Hükümranlığına aktardı.  



Kurtuluşumuzu ve  

günahların bağışlanmasını sağlayan odur. 

 

RESPONSORİUM      (Kol. 1, 12. 13; Yak. 1, 17) 

¥ Baba'ya şükretmeniz için dua ediyoruz. * O bizi ka-ranlığın hükümranlığından kurtarıp 

sevgili Oğlu'nun egemenliğine aktardı. 

¶ Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, Işık-lar Babası'ndan gelir.  

¥ O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu'nun egemenliğine aktardı. 

 

İKİNCİ OKUMA  
 
 Bernardus, Epifanya Bayramı Üstüne Vaaz, 1, 1-2 

 

Zamanların doluluğunda, ilahi olanın doluluğu da geldi.  

 

İşte Kurtarıcımız Tanrı'nın merhameti, insanlığı belli oldu (Tit. 2, 11). Bu yolcu 

konumumuzda, bu sürgünde, sefalette, üstümüze böylesine teselli yağdıran Tanrı'ya 

şükredelim. 

Tanrı'nın insanlığı gün ışığına çıkıncaya dek, iyiliği de gizli kalıyordu. Bu iyilik elbette daha 

önce de vardı. Çünkü Tanrı'nın merhameti daimidir. Ancak bu merhametin bu denli büyük 

olduğu nasıl bilinebilirdi? Bu bir deneyimin değil, vaadin konusu idi. Bu nedenle birkaç 

insan ona inanmıyordu. Kuşkusuz Rab, Peygamberler aracılığı ile fasılalarla ve çeşitli 

yollardan insanlara hitap ediyordu. "Ben felaket değil, barış düşünceleri tasarlıyorum" 

diyordu (Yer. 29, 11). Ancak insan felaketle karşılaştığında ve barış içinde yaşamadıkça, 

nasıl bir yanıt verebilirdi? Ne zamana kadar diyeceksiniz: "Barış! Barış! ve barış Yoktur!" 

Bu nedenle barış habercileri acı gözyaşları döküyor ve Tanrı'ya şöyle sesleniyordu: "Ya 

Rab, işittiklerimize kim inandırdı?" (Yşa. 53, 1). 

Ancak şimdi, artık insanlar gördüklerine inansın. Çünkü Rabbin söyledikleri gerçekten 

şaşmazdır. O, bulanık gözün bile kendisini görebilmesi için çadırını güneşin içine kurdu 

(Mez. 92, 5).  

Artık barış bir vaat olmaktan çıkıyor, gerçekten gönderiliyordu. Daha sonraya 

ertelenmiyor, veriliyor, kehanet olmaktan çıkıyor, sunuluyordu. Tanrı sanki bir merhamet 

dolu küfeyi yeryüzüne gönderdi. Evet, bir küfe. İçindekilerinin yeryüzüne dağılması için 

de ıstıraplardan bu küfeyi parçalaması gerekecekti. Barış belki de küçük bir küfe, ama 

dopdolu! Bize bağışlanan bir küçük çocuk idi, ama tanrısallık tümü ile onda yer aldı. 

Zaman tamamlandığında tanrısallığın da tamamı geldi. Bu tamamlık tensel olanlar da onu 

görsün diye tende gerçekleşti. Böylece ortaya çıkan insanlığında iyiliği de görülsün diye. 

Gerçekten de Tanrı'nın insan-lığı kendini belli ettiği andan itibaren, iyiliği de gizli 

kalamaz. İyiliğini belli etmek için tenime girmekten daha etkili bir yöntem var mıydı? 

Burada benim te-nimden söz ediyorum, Adem'inkinden değil, Adem'in günahtan önceki 

teninden değil. 

Tanrı, çaresizliğimin ta kendisini benimseyecek merhametini açığa vurmaya neden böyle 

özen gösteriyor? Tanrı sözü neden bizim için kurumuş ota dönüşecek derecede büyük bir 



merhametle dolu? Rabbim, insan nedir ki sen onunla bu denli ilgileniyorsun? Nedir ki ona 

kalbini bu denli açıyorsun? Tanrı'nın kendisiyle nasıl ilgilendiğini anlamak için, Tanrı'nın 

onun hak-kında neler düşündüğünü, neler hissettiğini anlamak için, insan dikkatini işte 

buraya yöneltmeli. Bana senin neler çektiğini sorma, onun ne çektiğini sor. Senin için ne 

duruma geldiğinden, onun nazarında ne denli değerli olduğunu anla ki, bu insanlığından 

iyiliğinin bilincine varman mümkün olsun. Çünkü insan olmakla üstlendiği alçalma, 

iyiliğinin boyutunu açığa vurdu. Benim için hor görülmeyi kabul ettiği ölçüde, ona karşı 

sevgim büyüyor. 

Elçi, "İşte kurtarıcımız Tanrı'nın merhameti ve insan-lığı belli oldu" diyor. Evet, Tanrı'nın 

iyiliği, insanlığı ne denli büyük ve belirgin! İnsanlığa Tanrı adını eklemek için gösterdiği 

özenli iyiliğinin ne büyük bir kanıtını verdi! 

 

RESPONSORİUM         Ef. 1, 5; Rom. 8, 29         

¥ Tanrı, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.* 

Çünkü onun sevgi dolu amacı, lütfunun görkeminin bizde görünmesiydi.  

¶ Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine dönüştürmek üzere 

önceden belirledi.  

¥ Çünkü onun sevgi dolu amacı, lütfunun görkeminin bizde görünmesiydi.  

 

İncil: Luka 2, 22-35 

 

İlahi Te Deum. 

 

Dua Sabah Övgüsünde. 

 

 

 

Sabah Övgü Duaları 
 

İlahi Nakaratlar, Mezmurlar ve Ezgi, Noel Bayramı, Sabah Övgüsü’nde  

 

KISA OKUMA           İbr. 1, 1-2 

Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza 

seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi 

Oğlu'yla bize seslenmiştir.                                               

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Tanrı kurtarışını gösterdi, * alleluya alleluya. 

~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya. 

¶ Tüm uluslara adaletini açıkladı.  

~ Alleluya alleluya. 

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

~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya. 



 

Ben. Nak. Çobanlar birbirlerine: “Haydi gelin, Beytlehem’e doğru gidelim. Orada Rab’bin  

bizim için açıkladığı şeyi görelim” dediler.  

 

YAKARMALAR 

Tanrı merhametinde barış prensini bize gönderdi. Beytlehem’deki neşeli müjdeyle 

birleşelim: Tanrı’nın sevdiği insanlara barış gelsin.  

Kutsal Peder, Sabah Övgülerimizi kabul et, 

- senin sevgini kutlayan kiliseni bereketle.  

Her şeye gücü yeten Peder Tanrı, ta başlangıçta kurtarıcımız Mesih İsa’yı vaat etmiş olan 

sen,  

- tüm insanların İncil’in ışığı ile aydınlanmasını sağla.  

Atalar ve peygamberler tarafından beklenen, tüm ulusların özlemle beklediği Oğlu’nun 

şanı uğruna, 

- Eski Antlaşma’nın halkına kurtarış ver. 

Havarilerin vaaz ettiği ve iman şehitlerinin tanıklık verdiği Mesih İsa’nın şanı uğruna  

- Oğlu’nun ışığını yeryüzüne saç. 

 

DUA  

Ebedi Tanrı, gerçek ışık olan Oğlu’nun ışığıyla karanlıklarımızı aydınlatan sen, biricik 

Oğlu’nun şanlı doğuşunu övgülerde birleşmiş olarak kutlayabilmesi için ailemize 

şefkatle bak. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 

 

Gündüz Övgü Duaları 

 

Mezmurlar, o güne ait psalteriumdan alınacak.  

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

Nak.  Yusuf ve Meryem oğulları İsa hakkında halk ta-rafından söylenenlere  

            şaşırıyorlardı. 

  

KISA OKUMA            Tit.2, 11-12 
 Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, 

tanrısızlığı ve dünya-sal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğ-ru, Tanrı yoluna 

yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. 

 

¥ Rab, lütuf dolu vaadini hatırladı, alleluya. 

¶ Halkı İsrail’e olan sadakatini hatırladı, alleluya.  

 

Öğle (Hora Sexta) 

Nak. Meryem Oğlu’nun harika olaylarını yüreğinde saklıyordu.  

 

KISA OKUMA                          1. Yu. 4, 9 



Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini 

gösterdi. 

 

¥ Yeryüzünün dört yanında onun gelişi bilinsin. 

¶ Tanrı’mızın kurtarışı herkesçe bilinsin. Alleluya.  

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

Nak. Gözlerim, tüm uluslara hazırladığın kurtuluşu gördü. 

 

KISA OKUMA                        Ha.İşl.10, 36 

Tanrı'nın, herkesin Rabbi olan Mesih İsa aracılığıyla esenliği müjdeleyerek 

İsrailoğulları'na ilettiği bildiriden haberiniz vardır. 

 

¥ Lütuf ve gerçek bir araya geldiler, Alleluya. 

¶ Adalet ve barış karşılaştılar, Alleluya.  

 

Dua Sabah Övgüsünde. 

 

 

Akşam Övgü Duaları 

 

İlahi Nakaratlar, Mezmurlar ve Ezgi, Noel Bayramı, Akşam Övgüsü’nde. 

 

KISA OKUMA                      1. Yu. 1, 1-3 

Yaşam Sözü'yle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle 

gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça 

göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan 

sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz. Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye 

gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Baba'yla ve Oğlu 

Mesih İsa iledir. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 

¥ Tanrı’nın Kelamı vücut buldu, * alleluya, alleluya.  

~ Tanrı’nın Kelamı vücut buldu, alleluya, alleluya.  

¶ Geldi ve aramızda yaşadı. 

~ Alleluya, alleluya.  

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

~ Tanrı’nın Kelamı vücut buldu, alleluya, alleluya.  

 

Magnificat Nak. Göklerin Kralı, insanların kaybettikleri göklerin hükümdarlığına tekrar  

         götürmek için bir bakireden doğmayı istedi. 

 

YAKARMALAR 



Akşam övgülerinde toplanmış olan bizler, fakirlere sevindirici haberi bildirmek üzere 

Oğlunu bize gönde-ren Peder Tanrı’ya yalvaralım: Ey Merhametli Tanrı, bize merhamet 

et.  

Biricik Oğlun’u bize verdiğin için sana şükrediyoruz,    

- onun doğuşunun sevincinin tüm dünyaya yayılmasını sağla. 

Lütuf yılını herkese bildirmesi için Oğlunu bize gönderen sen,  

- bütün dünyaya özgürlük ve barış bağışla. 

Yeni doğmuş Mesih İsa’ya secde etmek için müneccimlere rehberlik etmiş olan sen, 

- imanımızın alçakgönüllü ifadesini kabul et. 

İnsanları karanlıktan ışığa çağıran sen,  

- İncil‘in mükemmel tanıkları olmamızı sağla. 

Mesih İsa’da bütün ulusları aydınlatan ışığı parlatan sen,   

- ölmüş olan kardeşlerimizi yüzünün şanına kavuştur. 

 

Göklerdeki Pederimiz.  

 

DUA 

Hiç kimsenin görmediği Rabbim, sen dünyamıza nurunu göndererek dünyanın 

karanlıklarını yok ettin; barış yansıtan yüzünü bize çevir, böylece Biricik Oğlun’un 

doğumu sayesinde bize bahşettiğin harikulade iyilikler için övgülerimizi sunabilelim. 

Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 

 

 

30 ARALIK 

 

NOEL’DEN SONRA 6. GÜN 

 

Noel’den sonra 30 Aralık’a kadar Pazar Günü yoksa Kutsal Aile Bayramı, bugünde 

kutlanır. Arife Övgüsü yapılmaz.  

_______________ 

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  

Nak. Bizim için doğmuş olan Mesih İsa’ya tapalım.  

Ya da 

Nak. Gelin Mesih İsa’ya tapalım, o bizim için doğdu.  

Davet mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100.  

_______________ 

 

Okumalar Övgü Duaları 

 

İLAHİ (s. 254) 

 

1. Nak. Gerçek topraktan filizlendi ve adalet göklerden aşağı baktı. 

 



MEZMUR 85   

Ya Rab, ülkenden hoşnut kaldın, * 

Yakup soyunu eski gönencine kavuşturdun. 

Halkının suçlarını bağışladın, * 

Bütün günahlarını yok saydın. 

 

Bütün gazabını bir yana koydun, * 

Kızgın öfkenden vazgeçtin. 

Ey bizi kurtaran Tanrı,  * 

Bizi eski halimize getir, 

 

Bize karşı öfkeni dindir! † 

Sonsuza dek mi öfkeleneceksin bize? * 

Kuşaktan kuşağa mı sürdüreceksin öfkeni? 

 

Halkın sende sevinç bulsun diye * 

Bize yeniden yaşam vermeyecek misin? ¬ 

Ya Rab, sevgini göster bize, * 

Kurtarışını bağışla! 

 

Kulak vereceğim Rab Tanrı’nın ne diyeceğine; † 

Halkına, sadık kullarına esenlik sözü verecek, * 

Yeter ki, bir daha akılsızlık etmesinler. 

 

Evet, o kendisinden korkanları kurtarmak üzeredir, * 

Görkemi ülkemizde yaşasın diye. 

Sevgiyle sadakat buluşacak, * 

Doğrulukla esenlik öpüşecek. 

 

Sadakat yerden bitecek, * 

Doğruluk gökten bakacak. 

Ve Rab iyi olan neyse, onu verecek, * 

Toprağımızdan ürün fışkıracak. 

 

Doğruluk önü sıra yürüyecek, * 

Adımları için yol yapacak. 

 

1. Nak. Gerçek topraktan filizlendi ve adalet göklerden aşağı baktı. 

2. Nak. Ey Rab, senin olduğun yerde merhamet ve doğruluk bulunur.  

 

MEZMUR 89, 2-38 I (2-19) 

Rab’bin sevgisini sonsuza dek * 

Ezgilerle öveceğim,  



Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim. * 

Sevgin sonsuza dek ayakta kalır diyeceğim, 

 

Sadakatini gökler kadar kalıcı kıldın. * 

Dedin ki, “Seçtiğim adamla antlaşma yaptım, 

 

Kulum Davut’a şöyle ant içtim: † 

‘Soyunu sonsuza dek sürdüreceğim, * 

Tahtını kuşaklar boyunca sürekli kılacağım.’” 

 

Ya Rab, gökler över harikalarını, * 

Kutsallar topluluğunda övülür sadakatin.  

Çünkü göklerde Rab’be kim eş koşulur ? * 

Kim benzer Rab’be ilahi varlıklar arasında? 

 

Kutsallar topluluğunda Tanrı korku uyandırır, * 

Çevresindekilerin hepsinden ulu ve müthiştir. ¬ 

 

Ya Rab, Her Şeye Egemen Tanrı, † 

Senin gibi güçlü Rab var mı? * 

Sadakatin çevreni sarar.  

 

Sen kudurmuş denizler üzerinde egemenlik sürer,  † 

Dalgalar kabardıkça onları dindirirsin.  * 

Sen Rahav’ı leş ezer gibi ezdin,  

 

Güçlü kolunla düşmanlarını dağıttın. * 

Gökler senindir, yeryüzü de senin; 

Dünyanın ve içindeki her şeyin temelini sen attın. * 

Kuzeyi, güneyi sen yarattın, 

 

Tavor ve Hermon dağları † 

Sana sevincini dile getiriyor * 

Kolun güçlüdür. 

 

Elin kudretli, sağ elin yüce † 

Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu, * 

Sevgi ve sadakat önünsıra gider. 

 

Ne mutlu sevinç çığlıkları † 

Atmasını bilen halka, ya Rab! 

Yüzünün ışığında yürürler. * 

 



Gün boyu senin adınla sevinir, 

Doğruluğunla yücelirler. * 

Çünkü sen onların gücü ve yüceliğisin * 

Lütfun sayesinde gücümüz artar.  

 

Kalkanımız Rab’be, * 

Kralımız İsrail’in Kutsalı’na aittir. 

 

2. Nak. Ey Rab, senin olduğun yerde merhamet ve doğruluk bulunur. 

 

3. Nak. Mesih’im, bana seslenecek, sen benim Babam’sın, alleluya.  

 

II (20-30) 

 

Geçmişte bir görüm aracılığıyla, * 

Sadık kullarına şöyle dedin: 

Bir yiğide yardım ettim, * 

Halkın içinden bir genci yükselttim. ¬ 

 

Kulum Davut’u buldum, * 

Kutsal yağımla onu meshettim. 

Elim ona destek olacak, * 

Kolum güç verecek. 

 

Düşman onu haraca bağlayamayacak, * 

Kötüler onu ezmeyecek. 

Düşmanlarını onun önünde kıracağım, * 

Ondan nefret edenleri vuracağım. 

 

Sadakatim, sevgim ona destek olacak, * 

Benim adımla gücü yükselecek. 

Sağ elini denizin, * 

Irmakların üzerine egemen kılacağım. 

 

Babam sensin’ diye seslenecek bana, * 

Tanrım, kurtuluşumun kayası. 

Ben de onu ilk oğlum, * 

Dünyadaki kralların en yücesi kılacağım. 

 

Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim, * 

Onunla yaptığım antlaşma hiç bozulmayacak. 

Soyunu sonsuza dek, * 

Tahtını gökler durduğu sürece sürdüreceğim. 



 

3. Nak. Mesihim, bana seslenecek, sen benim Babam’sın, alleluya.   

 

¥ Rab kendisini bildirdi, alleluya. 

¶ Kendi kurtaran sevgisini, alleluya.  

 

BİRİNCİ OKUMA  

 Aziz Pavlus’ın Koloselilere 1, 15 - 2, 3 

 

Mesih Kilsienin başı ve Pavlus da hizmetkarı  

Görünmez Tanrı'nın görünümü, 

bütün yaratılışın ilk doğanı odur.  

Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey 

– tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar – 

 onda yaratıldı.  

Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. 

Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. 

Bedenin, yani kilisenin başı odur.  

Her şeyde ilk yeri alsın diye  

başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan odur.  

Çünkü Tanrı bütün doluluğunun onda bulunmasını uygun gördü.  

Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak  

yerdeki ve gökteki her şeyi onun aracılığıyla 

kendisiyle barıştırmaya razı oldu. 

Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve 

düşmandınız. Şimdiyse Mesih sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak 

çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı. Yeter ki,  uyduğunuz 

Müjde'nin verdiği umuttan kopmadan, imanda temellenip yerleşmiş olarak kalın. Ben 

Pavlus, göğün altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu Müjde'nin hizmetkârı oldum.   

Sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in, kendi bedeni, yani kilise uğruna 

çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum. Tanrı'nın sizin 

yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkârı oldum. Görevim, Tanrı'nın sözünü, 

ya-ni geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş, ama şimdi onun kutsallarına açıklanmış 

olan sırrı eksiksiz duyurmaktır. Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce 

ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Bu da size 

yüceliğe kavuşma umudunu veriyor. Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya 

sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tam bir bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. 

Onun kudretle bende etkin olan gücü-ne dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da 

budur. 

Gerek sizler, gerek Laodikya'dakiler,  gerekse sizler gibi yüzümü hiç görmemiş olanlar için 

ne denli büyük bir uğraş verdiğimi bilmenizi isterim. Yüreklerinin cesaret bulmasını, 

sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki, anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün 



zenginliğine kavuşsunlar ve Tanrı'nın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin bütün 

hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar. 

 

RESPONSORİUM                                        Kol. 1, 18. 17 

¥ Bedenin, yani kilisenin başı odur. * Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve 

ölüler arasından ilk doğan odur. 

¶ Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir.  

¥ Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan odur. 

 

İKİNCİ OKUMA  
 
 Hippolitus, Tüm Sapkınlıkların Çürütülmesi adlı kitabından, 10, 33-34 

 

Biz Allah’a benzer olalım diye Kelam beden aldı.  

 

Biz Tanrı'nın Sözü'ne inanıyoruz. İmanımız anlamsız laflara, ani ve düzensiz duygulara 

dayanmıyor. İyi hazırlanmış konuşmalara da kanmayız, biz Tanrı gücünün sözlerine 

inanıyoruz. 

Tanrı bunları O'nun Sözüne emrediyordu. Söz bunları sözcüklerle ifade ediyordu, insanı 

itaatsizliğinden uzaklaştırmak için. Bir efendinin kölelerine yaptığı gibi ona 

hükmetmiyordu, onu özgür ve sorumlu bir karara davet ediyordu. 

Peder bu Söz'ünü dünyaya en son zamanda gönderdi. Çünkü artık, Peygamberlerin 

aracılığı ile konuşmasını, karanlık ve salt yansımalarla sezilebilen bir şekilde ilan 

edilmesini istemiyor, görünür şekilde bedeni ile görünmesini arzu ediyordu. Böylece, ona 

bakan dün-ya kurtuluşa sahip olabilecekti. Gözünün altında olunca dünya, 

Peygamberlerin yansıttığı tanrısal bir imgenin karşısında bulunduğunda, duyduğu 

rahatsızlığı ve korkuyu duymayacaktı; ne de meleklerin aracılığı ile var olup 

belirtildiğinde, şaşkınlığa kapılmayacaktı. Artık konuşan Tanrı'nın karşısında 

bulunduğunu fark edecekti. 

Söz'ün, Meryem Ana'da ölümlü bir beden aldığını ve eski insanı yeni bir yaradılışın 

yeniliği ile değiştirdiğini biliyoruz. Kendini bizim tözümüzle oluşturduğu-nu biliyoruz. 

Şayet bizim doğamızdan olmasaydı, öğretmen olan kendisini izlememizi boşuna 

emretmiş olurdu. İnsan olarak değişik bir doğadan ise, neden güçsüzlük içinde doğmuş 

olan bana kendisine benzememi emrediyor? Ve kendi nasıl iyi ve adil olabiliyor? 

Gerçekten, bizden ayrı sayılmaması için yorgunluğa katlandı, açlığı istedi, susuzluğu 

reddetmedi, istirahat edebilmek için uyumayı kabul etti, acılara karşı isyan etmedi, 

kendini ölüme teslim etti ve dirilişte kendini açıkladı. Tüm bu tarzlarda ilk ürün olarak 

kendi doğasını sundu ki, acı çekerken güçsüzlük çekmeyesin, fa-kat insan olduğunu kabul 

ederek, Peder'in Oğluna sunduklarını kendin için de bekleyesin. 

Gerçek Tanrı'yı tanıdığında ruhunla birlikte, ölümsüz ve bozulmayan bir bedene sahip 

olacaksın, göklerin krallığını kazanacaksın. Çünkü bu dünyadaki yaşam-da, göklerin 

kralını ve Rabbini tanıdın. Tanrı ile içtenlikli şekilde yaşayacaksın, Mesih ile birlikte 

mirasçısı olacaksın, arzuların, tutkuların, hatta acıların ve bedensel hastalıkların kölesi 



olmayacaksın artık, çünkü Tanrı gibi olacaksın. Çünkü insan olmandan dolayı katlandığın 

acıları Tanrı sana insan olduğun için veriyordu. Fakat sen tanrılaşınca ve ölümsüz olunca, 

Tanrı kendi ayrıcalıklarını sana bağışlayacağına söz vermişti. Her şeyden üstün Tanrı 

olan, insanların günahını silmeyi kararlaştıran Mesih eski insanı yeniden yaptı ve 

başından beri onun kendi imgesi olduğunu söyledi. Sana karşı beslediği sevgiyi bu şekilde 

gösterdi. Kutsal emirlerine itaat edersen ve iyi olan kendi-si gibi iyi olursan, ona benzer 

olacak, ondan yücelik alacaksın. Yüceliği için seni bir tanrı yapan Tanrı, nimetlerinde 

cimrilik etmez. 

 

RESPONSORİUM                        Yu. 1, 14; Bar. 3, 38        

¥ Söz insan oldu ve aramızda yaşadı. * Biz onun yüceliğini, Baba’nın biricik Oğlu’nın 

lütfunu ve doğruluğunu gördük.  

¶ O yeryüzünde göründü ve insanlar arasında yaşadı.   

¥ Biz onun yüceliğini, Baba’nın biricik Oğlu’nın lütfunu ve doğruluğunu gördük.  

 

İncil: Luka 2, 36-40 

 

İLAHİ Te Deum. 

 

Sabah Övgü Duaları 

 

İlahi, Mezmurlar, Ezgi ve Nakaratlar Noel Bayramı Sabah Övgüsü’nde.  

 

KISA OKUMA            Yşa. 9, 6 

Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. 

Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Tanrı kurtarışını gösterdi, * alleluya alleluya. 

~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya. 

¶ Tüm uluslara açıkladı adaletini. 

~ Alleluya alleluya. 

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

~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya. 

 

Benedictus Nak. Rab’bin doğuşuyla, melekler korosu ilahi söylediler: Kurtarış tahtta 

oturan Tanrı’mıza ve Kuzu’ya özgüdür. 

 

YAKARMALAR 

Peder Tanrı, Mesih İsa’da yeni insanlığın başlangıcını koydun. İmanla söyleyelim: Mesih 

İsa, Tanrı’nın Oğlu ve kardeşimiz olan sen bizi dinle. 

Başlangıçtan beri Peder’de olan ve zamanların doluluğunda insan olan sen, 

- herkese karşı gerçek kardeşlik sevgisini bize bağışla. 



Bizi zenginleştirmek için yoksul olan ve senin yüceliğini paylaşmamız için kendini 

alçaltan sen,  

- İncil’in yolunda kayıtsız şartsız yürümemizi sağla.  

Karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayan herkesi aydınlatan sen, 

- barış ve gerçeği Kutsal Ruh’unla üzerimize dök.  

Bizlerde sözünü kabul edecek yeni bir kalp yarat,  

- ve tüm hayatımızın, ilan ettiğimiz imanımızı doğ-rulamasını sağla. 

 

Göklerdeki Pederimiz. 

 

DUA  

Her şeye kadir ve merhametli Tanrı, biricik Oğlu’nun ölümlü tabiatımızda yeni 

doğuşunun, günahın pençesindeki bizleri esaretten kurtarsın. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un 

birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 

 

Gündüz Övgü Duaları 

 

Mezmurlar, o güne ait Gündüz Övgüsü’nden alınacak. 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

Nak. Yusuf ve Meryem oğulları İsa hakkında halk ta-rafından söylenenlere şaşırıyorlardı. 

 

KISA OKUMA                  Yas.  4, 7 
Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, 

tanrısızlığı ve dünya-sal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğ-ru, Tanrı yoluna 

yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. 

 

¥ Rab, lütuf dolu vaadini hatırladı, alleluya. 

¶ Halkı İsrail’e olan sadakatini korudu, alleluya.  

 

Öğle (Hora Sexta) 

Nak. Meryem Oğlu’nun harika olaylarını yüreğinde saklıyordu. 

KISA OKUMA            Yşa.12, 5-6 

Rab'be ezgiler söyleyin, çünkü görkemli işler yaptı. Bütün dünya bilsin bunu. Ey Siyon 

halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır!  Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür." 

 

¥ Yeryüzünün dört yanında onun gelişi bilinsin 

¶ Tanrı’mızın kurtarışı herkesçe bilinsin. Alleluya.  

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

Nak. Gözlerim, tüm uluslara hazırladığın kurtuluşu gördü. 

 

KISA OKUMA           Tob. 14, 6-7 



Bütün uluslar, putlarını bırakıp, Yeruşalim’de toplanacaklar. Yeryüzünün bütün kralları 

onda sevinecek ve İsrail’in kralına tapınacaklar.  

 

¥ Lütuf ve gerçek bir araya geldiler, alleluya. 

¶ Adalet ve barış karşılaştılar, alleluya.  

 

Dua Sabah Övgüsünde. 

 

 

Akşam Övgü Duaları 

 

İlahiler, Nakaratlar, Mezmurlar ve Ezgi, Noel Bayramı, Akşam Övgüsü’nde (s. 272). 

 

KISA OKUMA              2. Petrus 1, 3-4 

Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda 

yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. Onun yüceliği 

ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki, dünyada kötü 

arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla tanrısal 

özyapıya ortak olasınız. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 

¥ Kelam beden aldı, * alleluya, alleluya.  

~ Kelam beden aldı, alleluya, alleluya.  

¶ Aramızda yaşadı. 

~ Alleluya, alleluya.  

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

~ Kelam beden aldı, alleluya, alleluya.  

 

Magnificat Nak. Tanrı’nın Kutsal Annesi seni överiz, sen kurtarıcımız olan Mesih İsa’yı 

dünyaya getirdin. Seni yücelten herkesi gözet.  

 

YAKARMALAR 

Yahuda’nın Beytlehem köyünde doğan Mesih’i se-vinçle yüceltelim. Çünkü o halkını 

besledi ve ona yol gösterdi: Ey Rab, lütfunla bize bak.  

Kurtarıcımız Mesih İsa, tüm milletler seni özlüyor, Yaşam Sözü’nden uzak olanlara 

Müjden’i duyur,   

- tüm insanları kendine çek.   

Ya Rab Kilise’nin sınırlarını yeryüzünün son ucuna kadar uzak, 

- ve bütün insanlığın, tek Ruh’unun birleşmiş bir aile olmasını sağla. 

Kralların Kralı, yöneticilerin kalplerine konuş,  

- adalet, barış ve tüm ulusların özgürlüğü için çalışsınlar.  

Kudretli yönetici, zayıfları güçlendir, denenme durumunda olanlara yardım et, düşmüş 

olanları kaldır, tehlike içinde olanları koru,  



- kandırılmış olanları teselli et, iyileşemeyecek kadar hasta olanları rahatlat, endişe 

içinde olanların imanını arttır.  

Üzgünleri avut, ölmüş olanlara huzur ver,  

- onları yaşam ırmağının kaynağına götür.  

 

Göklerdeki Pederimiz.  

 

DUA 

Herşeye Gücü Yeten Tanrı, Oğlu’nun insan olarak doğmasıyla bizleri günahın 

köleliğinden kurtar ve yeni bir yaşama kavuştur.  Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde 

asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 

 

 

31 ARALIK 

 

NOEL’DEN SONRA 7. GÜN 

_______________ 

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  

 

Nak. Bizim için doğmuş olan Mesih İsa’ya tapalım.  

Ya da: 

Nak. Gelin Mesih İsa’ya tapalım, o bizim için doğdu.  

 

Davet mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100.  

_______________ 

 

Okumalar Övgü Duaları 

 

İLAHİ  

 

1. Nak. Ey gökler sevinin, ey yeryüzü coş, gelen Rab’-bin önünde.  

 

MEZMUR 96 

Yeni bir ezgi söyleyin Rab’be! * 

Ey bütün dünya, Rab’be ezgiler söyleyin!  

Ezgi söyleyin, Rab’bin adını övün, * 

Her gün duyurun kurtarışını! 

 

Görkemini uluslara, * 

Harikalarını bütün halklara anlatın! 

Çünkü Rab uludur, yalnız o övgüye değer, * 

İlahlardan çok ondan korkulur. 

 



Halkların bütün ilahları bir hiçtir, * 

Oysa gökleri yaratan Rabdir.  

Yücelik, ululuk onun huzurundadır, * 

Güç ve güzellik onun tapınağındadır. 

 

Ey bütün halklar, Rab’bi övün, * 

Rab’bin gücünü, yüceliğini övün, 

Rab’bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, * 

Sunular getirip avlularına girin! 

 

Kutsal giysiler içinde Rab’be tapının! * 

Titreyin onun önünde, ey bütün yeryüzündekiler! 

Uluslara “Rab egemenlik sürüyor” deyin. * 

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. 

 

O halkları adaletle yargılar. * 

Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü! 

Gürlesin deniz içindekilerle birlikte! * 

Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler! 

 

O zaman Rab’bin önünde bütün orman ağaçları † 

Sevinçle haykıracak. * 

Çünkü o geliyor! 

 

Yeryüzünü yargılamaya geliyor. † 

Dünyayı adaletle, * 

Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek. 

 

1. Nak. Ey gökler sevinin, ey yeryüzü coş, gelen Rab’bin önünde.  

2. Nak. Doğruların üzerine bir ışık parlayacak, yüreği dürüst olanlar sevinçle coşacak  

               alleluya.  

 

MEZMUR 97 

Rab egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, * 

Bütün kıyı halkları sevinsin!  

Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini, * 

Doğruluk ve adalettir tahtının temeli. 

 

Ateş yürüyor onun önünde, * 

Düşmanlarını yakıyor çevrede. 

Şimşekleri dünyayı aydınlatır, * 

Yeryüzü görüp titrer. ¬ 

 



Dağlar balmumu gibi erir, * 

Rab’bin, bütün yeryüzünün Rab’bi önünde.  

Gökler onun doğruluğunu duyurur, * 

Bütün halklar görkemini görür. 

 

Utansın puta tapanlar, † 

Değersiz putlarla övünenler! * 

Rab’be tapın, ey bütün ilahlar!  

 

Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya Rab, * 

Yahuda kentleri coşuyor.  

Çünkü sensin, ya Rab, bütün yeryüzünün en yücesi, * 

Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.  

 

Ey sizler, Rab’bi sevenler, kötülükten tiksinin. † 

O sadık kullarının canını korur,  * 

Onları kötülerin elinden kurtarır.  

 

Doğrulara ışık, * 

Temiz yüreklilere sevinç saçar. 

Ey doğrular, Rab’de sevinç bulun, * 

Kutsallığını anarak ona şükredin! 

 

2. Nak. Doğruların üzerine bir ışık parlayacak, yüreği dürüst olanlar sevinçle coşacak,  

               alleluya.  

3. Nak. Rab kurtarışını gösterdi, alleluya.  

 

MEZMUR 98 

Yeni bir ezgi söyleyin Rab’be. * 

Çünkü harikalar yaptı, 

 

Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla. † 

Rab ulusların gözü önüne serdi kurtarışını, * 

Zaferini bildirdi. 

 

İsrail halkına sevgisini, * 

Sadakatini anımsadı; 

 

Tanrımız’ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı. † 

Sevinç çığlıkları yükseltin Rab’be, * 

Ey yeryüzündekiler! 

 

Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın! * 



Lirle ezgiler sunun Rab’be,  

Lir ve müzik eşliğinde! * 

Boru ve borazan eşliğinde ¬ 

 

Sevinç çığlıkları atın Kral olan Rab’bin önünde. * 

Gürlesin deniz ve içindekiler,  

Gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler. * 

El çırpsın ırmaklar, 

 

Sevinçle haykırsın dağlar * 

Rab’bin önünde! 

Çünkü o geliyor * 

Yeryüzünü yönetmeye. 

 

Dünyayı adaletle, * 

Halkları doğrulukla yönetecek. 

 

3. Nak. Rab kurtarışını gösterdi, alleluya.  

 

¥ Bu son günlerde Tanrı bize kendi Oğlu aracılığıyla konuştu.  

¶ Onun aracılığıyla evreni yarattı.  

 

BİRİNCİ OKUMA  

 

 Aziz Pavlus’un Koloselilere Mektubundan                        2, 4-15 

 

Mesih’teki imanımız  

Kimse sizi kulağı okşayan sözlerle aldatmasın diye söylüyorum bunu. Çünkü her ne kadar 

bedence aranızda değilsem de, ruhça sizinle birlikteyim. Düzenliliğinizi, Mesih'e 

imanınızın sağlamlığını görüp seviniyorum. 

Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, on-da öylece yaşayın. Şükranla dolup 

taşarak Onda köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin. Dikkatli olun! 

Mesih'e değil de, insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş 

ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. 

Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de her yönetim ve 

hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz. 

Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde be-denin benliğinden soyunarak elle 

yapılmayan sünnet-le onda sünnet edildiniz. Vaftizde onunla birlikte gömüldünüz, onu 

ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz. 

Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih'le 

birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı o bağışladı. 

Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha çakarak 

ortadan kaldırdı. 



Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça 

gözler önüne serdi. 

 

RESPONSORİUM                Kol. 2, 9. 10. 12 

¥ Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor.  Sizler de yaşam için gerekli 

doluluğu O’nda buldunuz. * O her yönetim ve yetkinin Başı’dır.  

¶ Vaftizde O’nunla birlikte gömüldünüz. Mesih’i ölüler arasından dirilten Tanrı’nın etkin 

gücüne iman ederek, yine vaftizde Mesih’le birlikte dirildiniz. 

¥ O her yönetim ve yetkinin Başı’dır.  

 

İKİNCİ OKUMA  
 
 Leo Magnus, Noel Üstüne, 2 - 3. 5 

 

Rab’bin Noeli barışın Noelidir 

 

Tanrı'nın Oğlu, yüceliğine yakışıksız saymadığı çocukluk yaşın ilerlemesi ile insan tam 

olgunluğunda gelişti. Muhakkak ki, azabın ve dirilişin zaferi gerçekleştikten sonra, bizler 

için kabullendiği tüm alçalma artık geçmişe ait kalıyor. Buna rağmen bugünkü bayram, 

Meryem Ana'dan doğmuş olan, İsa'nın kutsal başlangıçlarını bizler için yeniliyor. Secde 

ederek Kurtarıcımızın doğuşunu kutlarken bizim başlangıcımızı da kutlamaktayız. 

Mesih'in doğuşu Hıristiyan milletinin doğuşuna işarettir; Baş'ın doğum günü, Bedenin 

doğum günüdür. 

Her ne kadar Kilise'nin tüm oğulları çağrılarını uygun zamanda alıp, zaman içinde 

dağıtılmış iseler, yine de bir arada vaftiz kaynağından doğdular. Mesih'le birlikte bu 

doğuşta türediler. Mesih gibi azapta çarmıha çekildiler, dirilişte dirildiler, göğe 

çıkışlarında Peder'in sağında yerleştirildiler. 

Dünyanın herhangi bir yerinde Mesih'te yeniden türetilen her iman sahibi, başlangıçtaki 

günahla bağlarını kopartır ve ikinci bir doğuşla yeni bir insan olur. Artık beden yoluyla 

babanın soyuna değil, Tanrı'nın oğulları olabilmemiz için insanoğlu olan Kurtarıcı'nın 

kuşağına aittir. Doğuşundaki bu alçalma ile bize kadar inmiş olmasaydı, hiç kimse kendi 

meziyetleri ile ona çıkamazdı. 

Alınan bağışın yüceliği, bizden görkemine layık bir saygı gerektiriyor. Havari bize bunu 

öğretiyor: "Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhu-nu değil, 

Tanrı'dan gelen Ruh'u aldık" (I. Ko. 2, 12). Layık bir şekilde ona saygı göstermenin tek 

şekli ondan alınan bağışı ona sunmaktır. 

Şimdi bu bayramı şereflendirmek için, Tanrı'nın tüm bağışları arasında Rabbin 

doğuşunda ilk kez meleklerin ilahisi ile beyan edilen barıştan daha uygun ne bulabiliriz? 

Barış Tanrı'nın oğullarını türetir, sevgiyi besler, birliği yaratır. Ermişlerin huzurudur, 

sonsuzluğun konutudur. Görevi ve özel yararı, kötülük dünyasın-dan ayırdıklarını Tanrı 

ile birleşmesindedir.  

O halde onlar ki, "kandan ya da bedenin isteklerinden, ya da insanın keyfinden değil, 

Tanrı'dan doğdular" (Yu. 1, 13) barışta birleşmiş oğul yüreklerini Peder'e sunsunlar. 



Tanrı'nın manevi ailesinin tüm üyeleri, yeni yaratılışın ilki olan, kendi isteğini değil, onu 

gönderenin isteğini yerine getirmeye gelen Mesih'te bir araya gelsinler. Çünkü Peder 

sonsuz iyiliğinde, karşılıklı geçimsizlikler ve uyuşmasızlıklarla ayrılmış olanları de-ğil, 

karşılıklı ve kardeşçe birliklerini içtenlikle yaşa-yan ve sevenleri mirasçıları olarak evlat 

edindi. Gerçekten, tek bir örneğe göre şekillendirilenler, ortak bir ruha sahip olmalıdırlar. 

Rabbin Noel'i barışın Noel'idir. Bunu Havari söylüyor: "O, esenliğimizdir, o ki iki topluluğu 

birleştirdi" (Ef. 2, 14); öyle ki, ister Yahudi ister putperest, "onun aracılığıyla hepimiz aynı 

Ruh'ta Peder'in huzuruna çıkabilelim" (Ef. 2, 18). 

 

RESPONSORİUM                   Ef. 2, 13-14.17       

¥ Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı sayesinde yakın 

kılındınız. * Çünkü Mesih'in kendisi, bizi birleştiren barışımızdır.  

¶ O gelip hem uzakta olan sizlere hem de yakındakilere esenliği müjdeledi.  

¥ Çünkü Mesih'in kendisi, bizi birleştiren barışımızdır.  

 

İncil: Yuhanna 1, 1-18 

 

İLAHİ  Te  Deum.   

 

Sabah Övgü Duaları 

 

Mezmurlar, Ezgi ve Nakaratlar Noel Bayramı Sabah Övgüsü’nde (s. 266 ).  

 

KISA OKUMA           Yşa. 4, 2-3 

O gün Rab'bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak; ülkenin 

meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak. Siyon'da, yani Yeruşalim'de sağ kalanlara, 

“Yeruşalim'de yaşıyor” diye kaydedilenlere, “Kutsal” denilecek. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Tanrı kurtarışını gösterdi, * alleluya alleluya.  

~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya.  

¶ Tüm uluslara açıkladı adaletini.  

~ Alleluya alleluya.  

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

~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya.  

 

Benedictus Nak. Melekler ve Göksel ordulardan oluşan bir koro hep bir ağızdan ilahilerle 

Rab’bi övüyordu: Yüksekler-de olan Tanrı’ya yücelik olsun! Yeryüzünde oturaların 

üzerine barış gelsin.  

 

YAKARMALAR 

Baba Tanrı’nın sevgisi insanlara Rabbimiz Mesih İsa’da belirdi. Alçakgönüllülükle ve 

güvenle duaları-mızı ona yükseltelim: Diri olan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et.  

Asırlardan önce Peder’de var olan ve şanının gücüyle her şeyi bir arada tutan sen, 



- İncil’in ışığıyla bu günümüzü aydınlat.  

Zamanların doluluğunda insanları ve dünyayı kurtarmak için doğmuş Tanrı’nın Oğlu 

olan Mesih İsa, 

- gerçek kurtuluş armağanını herkese bağışla. 

Beytlehem’deki mağarada alçakgönüllülükle doğmuş, Tanrı’nın Oğlu olan sen,  

- İncil’de bize öğrettiğin fakirliğin Kilisen’de daima parlasın. 

İnsan ve Tanrı, Davud’un oğlu ve efendisi olan Mesih İsa  tüm peygamberlikleri 

tamamlayan sen,  

- İsrail’in seni Mesih ve kurtarıcı olarak tanımasını sağla.  

 

Göklerdeki Pederimiz. 

 

DUA  

Ebedi ve kadir Tanrı, insanın sana kavuşmak için tüm gücü ve çabası senin Oğlun Mesih’in 

dünyaya gelmesinde kaynaklanmasını ve tamamlanmasını istedin. Sana yalvarıyoruz: 

Kendisinde tüm insanların kurtuluşu bulunan Mesih İsa’nın inananları arasında 

sayılmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 

 

 

Gündüz Övgü Duaları 

 

Mezmurlar, o güne ait psalteriumdan alınacak.  

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

Nak. Yusuf ve Meryem oğulları İsa hakkında halk ta-rafından söylenenlere şaşırıyorlardı. 

KISA OKUMA              Yşa. 45, 13 
“Koreş'i doğrulukla harekete geçirecek, yollarını düzleyeceğim. Kentimi o onaracak, 

sürgünlerimi ücret ya da ödül almadan o özgür kılacak."  Böyle diyor Her Şeye Egemen 

Rab. 

 

¥ Rab, lütuf dolu vaadini hatırladı, alleluya. 

¶ Halkı İsrail’e olan sadakatini hatırladı, alleluya.  

 

Öğle (Hora Sexta) 

Nak. Meryem Oğlu’nun harika olaylarını yüreğinde saklıyordu.  

 

KISA OKUMA                         Yşa 48, 20 
Babil'den çıkın, Kildaniler'den kaçın, sevinç çığlıklarıyla ilan edin bunu, haberini 

duyurun, dünyanın dört bucağına yayın. "Rab, kulu Yakup'un soyunu kurtardı" deyin. 

 

¥ Yeryüzünün dört yanında onun gelişi bilinsin. 

¶ Tanrı’mızın kurtarışı herkesçe bilinsin. Alleluya.  

 



Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

Nak. Gözlerim, tüm uluslara hazırladığın kurtuluşu gördü. 

 

KISA OKUMA           Yşa.65, 1 
“Beni sormayanlara göründüm, aramayanlar beni buldu. Adımla anılmayan bir ulusa, 

'Buradayım, buradayım dedim. 

 

Dua Sabah Övgüsü’nde. 

 

 


