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PAZARTESİ 

 

Okumalar Övgü Duaları 
 

İLAHİ  

İşay’dan filiz çıktı 

Ve hayatın ağacı  

Zamanda meyve verdi. 

 

Siyon’un kızı Meryem, 

Bakire olan anne 

İsa’yı doğuruyor. 

 

Mağarada, gölgede, 

Dünyanın Yaradanı 

Uysal ve fakir yatar.  

 

Sina’da yasa koyan, 

Yüce Yaradan uyar 

Yasanın isteğine. 

 

Dünyanın gecesinde 

Parıldar yeni ışık: 

Tapalım Rabbimize! 

 

Şan, övgü Mesih İsa’ya, 

Peder’le, Kutsal Ruh’la 

Çağlardan çağlara dek. Âmin 

 

_______________ 

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  

¥ Ey Rab aç dudaklarımı. 

¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun. 

 

Davet mezmuru 

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!” 

 

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

 

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

İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.   
 

1. Nak. Ey Rab, kulak ver bana ve kurtar beni.  

 

MEZMUR  31, 1-17, 20-25  Sıkıntıda güven duası                     
Baba, ruhumu ellerine teslim ediyorum. (Lk. 23, 46) 

 

I 2-9 

 

Ya Rab, sana sığınıyorum. † 

Utandırma beni hiçbir zaman! * 

Adaletinle kurtar beni!  

 

Kulak ver bana, * 

Çabuk yetiş, kurtar beni; 

Bir kaya ol bana sığınmam için, * 

Güçlü bir kale ol kurtulmam için! 

 



Madem kayam ve kalem sensin, † 

Öncülük et, yol göster bana * 

Kendi adın uğruna. ¬ 

 

Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni, * 

Çünkü sığınağım sensin.  

Ruhumu ellerine bırakıyorum, * 

Ya Rab, sadık Tanrı, kurtar beni. 

 

Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim, † 

Rab’be güvenirim ben. * 

Sadakatinden ötürü sevinip coşacağım,  

 

Çünkü düşkün halimi görüyor, * 

Çektiğim sıkıntıları biliyorsun,  

Beni düşman eline düşürmedin, * 

Bastığım yerleri genişlettin. 

 

1. Nak. Ey Rab, kulak ver bana ve kurtar beni.  

2. Nak. Ey Rab, yüzünü kuluna parlat. Alleluya. 

 

II (10-17) 

 

Acı bana, ya Rab, sıkıntıdayım, * 

Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor. 

Ömrüm acıyla, * 

Yıllarım iniltiyle tükeniyor, 

 

Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor, * 

Kemiklerim eriyor.  

Düşmanlarım yüzünden rezil oldum, * 

Özellikle komşularıma. 

 

Tanıdıklarıma dehşet salar oldum; * 

Beni sokakta görenler benden kaçar oldu. 

Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum, * 

Kırılmış bir çömleğe döndüm. 

 

Birçoğunun fısıldaştığını duyuyorum, † 

Her yer dehşet içinde, * 

Bana karşı anlaştılar, 

 

Canımı almak için düzen kurdular. * 

Ama ben sana güveniyorum, ya Rab,  

Tanrım sensin!” diyorum. * 

Hayatım senin elinde, 

 



Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden, * 

Ardıma düşenlerden. ¬ 

Yüzün kulunu aydınlatsın, * 

Sevgi göster, kurtar beni! 

 

2. Nak. Ey Rab, yüzünü kuluna parlat. Alleluya. 

3. Nak. Rab’be övgüler olsun, onun sevgisi bende hari-kalar yaptı.  

 

III (20-25) 

 

Utandırma beni, ya Rab, * 

Sana sesleniyorum;  

Kötüler utansın, * 

Ölüler diyarında sesleri kesilsin. 

 

İnsanların düzenlerine karşı, * 

Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin; 

Saldırgan dillere karşı * 

Onları çardağında gizlersin. 

 

Rab’be övgüler olsun, † 

Kuşatılmış bir kentte * 

Sevgisini bana harika biçimde gösterdi. 

Telaş içinde demiştim ki, 

Huzurundan atıldım! 

Ama yardıma çağırınca seni, * 

Yalvarışımı işittin. 

 

Rab’bi sevin, ey onun sadık kulları! * 

Rab kendisine bağlı olanları korur, 

 

Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir. † 

Ey Rab’be umut bağlayanlar, * 

Güçlü ve yürekli olun! 

 

3. Nak. Rab’be övgüler olsun, onun sevgisi bende harikalar yaptı.  

 

 

 

¥ Mesih’te yaşam vardır.  

¶ Ve bu yaşam insanlığın ışığıdır.  

 

BİRİNCİ OKUMA  

 

 Aziz Pavlus’un Koloselilere Mektubundan 3 17-4,1 

 



Hristiyan aile yaşamı 

Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya 

şükrederek yapın. Ey kadınlar, Rab'be ait olanlara yaraşır biçimde kocaları-nıza bağımlı 

olun.  

Ey kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranma-yın. Ey çocuklar, her konuda anne 

babalarınızın sözü-nü dinleyin. Çünkü bu Rab'bi hoşnut eder.  

Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır. 

Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu, yalnız insanları hoşnut 

etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetle değil, saf yürekle, Rab korkusuyla yapın. 

Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne ya-parsanız, insanlar için değil, Rab için 

yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. 

Haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak, hiçbir ayrım yapılmayacaktır. 

Ey efendiler, gökte sizin de bir Efendiniz olduğunu bi-lerek kölelerinize adalet ve eşitlikle 

davranın. 

 

RESPONSORİUM                Kol. 3, 17 

¥ Söylediğiniz, yaptığınız * her şeyi Rab İsa'nın adıyla yapın. 

¶ Onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükredin.  

¥ Her şeyi Rab İsa'nın adıyla yapın. 

 

İKİNCİ OKUMA  
 Maximus İman Şahidi, Sevgi Üstüne, 1, 8-13 

 

Daima eni olan gizem  

Tanrı'nın Sözü, tek bir kez olmak üzere, bedene uygun olarak türetildi. Şimdi, insana 

yönelik iyi niyetinden dolayı, onu isteyenlerde ruha uygun olarak doğmayı ateşli bir 

şekilde arzu ediyor ve erdemlerinin artması ile büyüyen bir çocuk gibi oluyor. Kendini, 

onu alabi-leceği ölçüde açıklıyor. Yüceliğinin sınırsız açısını imrenme ve kıskançlık 

yüzünden daraltmıyor; fakat sanki ölçerek, onu görmek isteyenlerin yeteneklerini tartı-

yor. Böylece Tanrı'nın Sözü, ona katılanların ölçüsün-de kendini açıklamakla birlikte, 

gizin yüceliği dolayısıyla herkes için daima kavranılmaz kalıyor. Bu nedenledir ki 

Tanrı'nın Havarisi, gizin boyutunu bilgelikle değerlendirerek: "İsa Mesih dün, bugün ve 

sonsuza dek aynıdır" (İbr. 13, 8) diyor ve bunu gizin her zaman yeni olduğunu, hiçbir 

insan anlayışı için yaş-lanmadığı anlamında söylüyor. 

Mesih Tanrı doğuyor ve insan oluyor, nesnelere boş-luktan çıkmalarına izin veren o akıl 

taşıyan bir ruha sahip bir bedeni alıyor. Doğudan, güpegündüz parlayan bir yıldız, yasanın 

ve Peygamberlerin içerdiği Söz'ün duyumların tüm bilgilerini aştığını ve insanların 

bilgeliğin yüce ışığına rehberlik ettiğini gizemsel şekilde kanıtlamak için, müneccimleri 

Sözün bedenleştiği yere doğru götürüyor. 

Gerçekten Yasa'nın ve Peygamberlerin sözü doğru şekilde algılandığında, bir yıldız gibi, 

tanrısal iyi niyetin gereğince lütfun sayesinde çağrılmış olanları cisimlenen Söz'ü 

kabullenmeye yöneltir. 



Tanrı kusursuz insan oluyor, insan doğasına özgü olan hiçbir şeyi, bu doğaya zaten ait 

olmayan günah hariç, değiştirmeden. Kurbanını, yani Mesih'in insanlığını yutmaya hazır 

ve sabırsız cehennem ejderhasını tahrik etmek için insan oluyor. Mesih, aslında ona 

bedenini veriyor, yemesi için. Ne var ki o beden, şeytan için zehire dönüşecekti. Oysaki 

insan doğası için ilaç olacaktı. Çünkü onda varolan tanrısallığın gücü ile, onu ilk lütfa geri 

döndürecekti. 

Nasıl ki ejderha, zehirini bilim ağacına akıtarak, insan doğasını mahvetmişti, bu zehiri ona 

tattırmıştı, aynı ejderha, Rab'bin bedenini yiyebileceğini sanarak, onda olan tanrısallığın 

gücü ile mahvoldu ve devrildi. 

Yine de tanrısal cisimlemenin yüce gizi bir giz kalmaktadır. Kişiliği ile esasen bedende 

olan Söz aynı zamanda ve bir kişi olarak tümden ve esasen nasıl Pe-der'de olabilir? Aynı 

şekilde doğası itibarıyle tümden Tanrı olan Söz, yine doğası itibarıyle, nasıl tümden insan 

olabiliyor? Ve bunda, Tanrı olduğundan, ne tanrısal doğasından vazgeçiyor ne de, insan 

olunca, bi-zimkinden? 

Yalnızca inanç bu gizlere erişebiliyor. Çünkü o insan aklının tüm anlayış yeteniğini aşan 

şeylerin tözü ve te-melidir. 

 

RESPONSORİUM                                               Yu. 1, 14. 1      

¥ Söz, insan olup aramızda yaşadı. * Onun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle 

dolu biricik Oğul'un yüceliğini gördük. 

¶ Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.  

¥ Onun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini 

gördük. 

 

İncil: Yuhanna 1, 35-42 

 

DUA  

Ebedi ve kadir Tanrı, göklerden yeni bir ışık, bir kurtarıcının dünyayı kurtarmaya 

geldiğini bildirdi. Sana yalvarıyoruz; bu kurtuluş ışığı kalplerimizi yenilemek için her gün 

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

Âmin. 

 

 

Sabah Övgü Duaları 
İLAHİ   

Güneşin doğuşundan 

Dünyada yankılansın 

Övgü ilahileri. 

 

Bizi kurtarmak için 

Meryem'den insan oldu 

Evrenin Efendisi. 

 



Bakire Meryem Ana 

Göklerden inmiş sırrı  

Kalbinde sıkı tutar. ¬ 

 

Saf, kutsal, temiz konut, 

Tanrı’nın tapınağı, 

Rahminde Oğlu saklar. 

 

Meleğin bildirdiği, 

Yahya'nın hissettiği, 

Yemlikte İsa yatar. 

 

Tüm evrene hükmeden, 

Alçakgönüllülükle 

Bir mağarada doğar. 

 

Çobanlar sevinirler, 

Melekler etraflarda 

Barışı bildirirler. 

 

Onur ve şeref sana, 

Göklerden inen İsa, 

Çağlardan çağlara dek. Âmin. 

 

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

 

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

 

1. Nak. Canım diri Tanrı’ya susuyor, ne zaman onun yüzünü göreceğim?           

 

MEZMUR 42    Rab’be ve Tapınağına duyulan özlem. 
Susayan gelsin. Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın. (Va. 22, 17) 

 

Geyik akarsuları nasıl özlerse, * 

Canım da seni öyle özler, ey Tanrı! 

 

Canım Tanrı’ya, yaşayan Tanrı’ya susadı; † 

Ne zaman görmeye gideceğim * 

Tanrı’nın yüzünü? 

 

Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz, * 

Gün boyu, “Nerede senin Tanrın?” dedikleri için. 

Anımsayınca içim içimi yiyor, † 

Nasıl toplulukla birlikte yürür, * 

Tanrı’nın evine kadar alaya öncülük ederdim, 



 

Sevinç ve şükran sesleri arasında, * 

Bayram eden bir kalabalıkla birlikte. 

Neden üzgünsün, ey gönlüm, * 

Neden içim huzursuz? 

 

Tanrı’ya umut bağla, † 

Çünkü ona yine övgüler sunacağım; * 

O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır.  

 

Gönlüm üzgün, * 

Bu yüzden seni anımsıyorum, ey Tanrım. 

 

Şeria yöresinde, Hermon ve Misar dağlarında † 

Çağlayanların gümbürdeyince, * 

Enginler birbirine sesleniyor, 

 

Bütün dalgaların, sellerin * 

Üzerimden geçiyor. 

 

Gündüz Rab sevgisini gösterir, † 

Gece ilahi söyler, dua ederim * 

Yaşamımın Tanrısı’na. ¬ 

 

Kayam olan Tanrım’a diyorum ki, * 

Neden beni unuttun? 

Niçin düşmanlarımın baskısı altında * 

Yaslı gezeyim?” 

 

Gün boyu hasımlarım: † 

Nerede senin Tanrın? diyerek  * 

Bana sataştıkça Kemiklerim kırılıyor sanki.  

 

Neden üzgünsün, ey gönlüm, * 

Neden içim huzursuz? 

 

Tanrı’ya umut bağla, † 

Çünkü ona yine övgüler sunacağım; * 

O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır. 

 

1. Nak. Canım diri Tanrı’ya susuyor, ne zaman onun yü-zünü göreceğim?           

 

2. Nak. Ey Rab, bize affının ışığını göster. 

 

EZGİ  Sirak 36, 1-7, 13-16 Tanrı’nın kutsal halkı için dua 
Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. (Yu. 17, 3) 

 



Tüm evrenin Rab’bi, Efendimiz, † 

Rahmetini bizden esirgeme ve bizi gözet ki * 

Tüm ülkeler senden korksun. 

 

Yabancı ülkelere karşı elini kaldır; * 

Kudretini görsünler. 

Onların gözü önünde kutsal olduğunu * 

Bize nasıl kanıtladınsa, 

 

Şimdi de bizim gözümüzün önünde * 

Yüceliğini onlara kanıtla. 

 

Onlar da senin doğruluğunu kabul etsinler, † 

Bizim de, Rabbim, senden başka * 

Tanrı olmadığını kabul ettiğimiz gibi. 

 

Yeni haberciler gönder, yeni harikalar göster, * 

Elin için ve sağ kolun için onur kazan. 

 

Yakup’un tüm kavimlerini bir araya topla, † 

Başlangıçta olduğu gibi * 

Onların mirasını geri ver. 

 

Rabbim, seni zikreden ulustan, † 

İlk çocuğunmuş gibi davrandığın İsrail’den * 

Rahmetini esirgeme. ¬ 

 

Kutsal şehre sevecenlikle davran. * 

Kudüs senin rahat ettiğin yerdir. 

İsrail kavmi seni öven şarkılar söylesin, * 

Tapınağını görkeminle doldur. 

 

2. Nak. Ey Rab, bize affının ışığını göster. 

3. Nak. Ya Rab, yüksek göklerde sen kutsalsın. 

 

MEZMUR19A  Yaratıcı Tanrı’ya ilahi 
Yücelerden doğan Güneş, ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere Yardımımıza gelecektir.(Lk. 1, 78 – 79) 

Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta, * 

Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta. 

Gün güne söz söyler, * 

Gece geceye bilgi verir. 

 

Ne söz geçer orada, ne de konuşma, * 

Sesleri duyulmaz. 

Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, * 

Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır. 

 



Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı. † 

Gerdekten çıkan güveye benzer güneş, * 

Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir. 

 

Göğün bir ucundan çıkar, † 

Öbür ucuna döner, * 

Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından. 

 

3. Nak. Ya Rab, yüksek göklerde sen kutsalsın. 

 

KISA OKUMA                   Yşa. 45, 22-23 

"Ey dünyanın dört bucağındakiler, Bana dönün, kurtulursunuz. Çünkü Tanrı benim, 

başkası yok. Kendi üzerime ant içtim, ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz: Her diz 

önümde çökecek, her dil bana ant içecek.                                      

 

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 İsa, sende Tanrı’nın doluluğu bulunur. Yeni doğan insanlığın ilk 

kişisi olan sen, bizim insanlığımıza da sahipsin. Alleluya. 

 

Benedictus (Zekeriya’nın İlahisi) (Luka 1, 68-79) 

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.             

 

YAKARMALAR 

Ölümlü bedende görünen, meleklerin hayran olduğu, milletlere müjdelenen Tanrı’nın 

Kelamı olan Mesih İsa’ya şan ve şeref olsun. Ona secde edelim: Tanrı’nın biricik Oğlu 

olan sana taparız.  

Dünyayı yenilemek için Bakire Meryem’den doğan ve insan soyunu özgür kılan sen,   

- Annen Bakire Meryem’in şefaatiyle bizlere bağışla-dığın yeni hayatı yenile ve onu 

muhafaza et. 

Yeryüzüne ezeli bilgeliğin ışığını saçan ilahi güneş,   

- bugünümüzü ve tüm yaşamımızı aydınlat. 

Tanrı’nın Oğlu, Peder’in sevgisini insanlara keşfetti-ren sen,   

- kardeşlerimizin, sevgimizde mevcudiyetinin işaretlerini görebilmelerini sağla. 

Bizimle yaşamayı isteyerek arkadaşımız ve kardeşi-miz olan sen,   

- bizleri arkadaşlığına layık kıl. 

 

Göklerdeki Pederimiz. 

 

DUA  

Ebedi ve kadir Tanrı, göklerden yeni bir ışık, bir kurtarıcının dünyayı kurtarmaya 

geldiğini bildirdi. Sana yalvarıyoruz; bu kurtuluş ışığı kalplerimizi yenilemek için her gün 

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

Âmin. 

 

Gündüz Övgü Duaları 

 



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

 
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, 

Oğlun’la, Kutsal Ruh'la 

Dualarımı dinle. Âmin. 

 

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

 

 

 

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. Âmin. 

 

Nak. Meryem Oğlu’nun harika olaylarını yüreğinde saklıyordu.  

 



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. Gözlerim, tüm uluslara hazırladığın kurtuluşu gördü. 

 

 
MEZMUR119, 41-48 (Vav)  
Bana sevgini göster, ya Rab, * 

Sözün uyarınca kurtar beni!  

O zaman beni aşağılayanlara * 

Gereken yanıtı verebilirim, 

 

Çünkü senin sözüne güvenirim. † 

Gerçeğini ağzımdan düşürme, * 

Çünkü senin hükümlerine umut bağladım.  

 

Yasana sürekli, * 

Sonsuza dek uyacağım. 

Özgürce yürüyeceğim, * 

Çünkü senin koşullarına yöneldim ben. 

 

Kralların önünde senin öğütlerinden söz edecek, * 

Utanç duymayacağım. 

Senin buyruklarından zevk alıyor, * 

Onları seviyorum. 

 

Saygı ve sevgi duyuyorum buyruklarına, * 

Derin derin düşünüyorum kurallarını. 

 

MEZMUR 40, 2-14, 17-18  



 Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor:"Kurban ve sunu istemedin, Ama bana bir beden hazırladın.(İbr. 

10, 5) 

 

I (2-9) 

 

Rab’bi sabırla bekledim; * 

Bana yönelip yakarışımı duydu. 

Ölüm çukurundan, * 

Balçıktan çıkardı beni, 

 

Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu, * 

Kaymayayım diye. 

Ağzıma yeni bir ezgi, * 

Tanrımız’a bir övgü ilahisi koydu. 

 

Çoğu görüp korkacak * 

Ve Rab’be güvenecekler. 

Ne mutlu Rab’be güvenen insana, * 

Gururluya, yalana sapana ilgi duymayana. 

 

Ya Rab, Tanrım, † 

Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için; * 

Sana eş koşulmaz! ¬ 

 

Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını, * 

Saymakla bitmez. 

Kurbandan, sunudan hoşnut olmadın, * 

Ama kulaklarımı açtın. 

 

Yakmalık sunu, günah sunusu da istemedin. * 

O zaman şöyle dedim: “İşte geldim; 

Kutsal Yazı tomarında * 

Benim için yazılmıştır.  

 

Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan † 

Zevk alırım ben, * 

Yasan yüreğimin derinliğindedir.” 

 

II 10-14. 17-18 

 

Büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini, † 

Sözümü esirgemem, * 

Ya Rab, bildiğin gibi!  

 

Zaferini içimde gizlemem, * 

Bağlılığını ve kurtarışını duyururum,  

 



Sevgini, sadakatini saklamam büyük topluluktan. † 

Ya Rab, esirgeme sevecenliğini benden! * 

Sevgin, sadakatin hep korusun beni! 

 

Sayısız belalar çevremi sardı, * 

Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum;  

Başımdaki saçlardan daha çoklar. * 

Çaresiz kaldım. 

 

Ne olur, ya Rab, kurtar beni! * 

Yardımıma koş, ya Rab! 

Utansın canımı almaya çalışanlar, * 

Yüzleri kızarsın! 

 

Geri dönsün zararımı isteyenler, * 

Rezil olsunlar! 

Sende neşe ve sevinç bulsun * 

Bütün sana yönelenler! 

 

Rab yücedir!” desin hep * 

Senin kurtarışını özleyenler! 

Bense mazlum ve yoksulum, * 

Düşün beni, ya Rab. ¬ 

 

Yardımcım ve kurtarıcım sensin, * 

Geç kalma, ey Tanrım! 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

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

 

KISA OKUMA            Yer. 31, 7-8  

Rab diyor ki, "Yakup için sevinçle haykırın! Ulusların başı olan için bağırın! Övgülerinizi 

duyurun! 'Ya Rab, halkını, İsrail'den sağ kalanları kurtar deyin. İşte, onları kuzey 

ülkesinden geri getirmek üzereyim; onları dünyanın dört bucağından toplayacağım. 

Aralarında kör, topal, gebe kadın da, doğuran kadın da olacak. Büyük bir topluluk olarak 

buraya dönecekler.” 

 

¥ 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                           Yer.31, 11-12 

Çünkü Rab Yakup'u kurtaracak, onu kendisinden güç-lü olanın elinden özgür kılacak. 

Siyon'un yüksek tepelerine gelip sevinçle haykıracaklar. Rab'bin verdiği iyilikler 

karşısında tahıl, yeni şarap, zeytinyağı, davar ve sığır yavruları karşısında Yüzleri sevinçle 

parlayacak. Sulanmış bahçe gibi olacak, bir daha solmayacaklar. 

 

¥ Yeryüzünün dört yanında onun gelişi bilinsin. 

¶ Tanrı’mızın kurtarışı herkesçe bilinsin, alleluya.  

 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

Nak. Gözlerim, tüm ulusların gözü önünde hazırladı-ğın bu kurtarışı gördü.  

 

KISA OKUMA                           Zek. 8: 7-8 
"Halkımı doğudaki, batıdaki ülkelerden kurtarıp geri getireceğim. Yeruşalim'de 

yaşayacak, halkım olacaklar; ben de onların sadık ve adil Tanrısı olacağım." Böyle diyor 

Her Şeye Egemen Rab. 

 

¥ Lütuf ve gerçek bir araya geldiler, alleluya. 

¶ Adalet ve barış öpüştüler, alleluya.  

 

Dua Sabah Övgüsünde. 

 

 

Akşam Övgü Duaları 

 

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

 

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.  Sen insanların en güzelisin, lütuf saçılmış  dudaklarına. 

 

Mezmur 45  Kralın düğünü 

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

 

I  (2-10) 

 

Yüreğimden güzel sözler taşıyor, † 

Kral için söylüyorum şiirlerimi, * 

Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun.  

 

Sen insanların en güzelisin, † 

Lütuf saçılmış dudaklarına. * 

Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış.  

 

Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, * 

Görkemine, yüceliğine bürün. 

 

At sırtında görkeminle, zaferle ilerle, † 

Gerçek ve adalet uğruna * 

Sağ elin korkunç işler göstersin.  

 

Okların sivridir, † 

Kral düşmanlarının yüreğine saplanır, * 

Halklar ayaklarının altına serilir.  

 

Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, * 

Krallığının asası adalet asasıdır. 

Doğruluğu sever, * 



Kötülükten nefret edersin. ¬ 

 

Bunun için Tanrı, senin Tanrın, † 

Seni sevinç yağıyla * 

Arkadaşlarından daha çok meshetti. 

 

Giysilerinin tümü mür, * 

Öd, tarçın kokuyor;  

Fildişi saraylardan gelen * 

Çalgı sesleri seni eğlendiriyor! 

 

Kral kızları senin saygın kadınların arasında, † 

Kraliçe Ofir altınları içinde * 

Senin sağında duruyor. 

 

1. Nak. Sen insanların en güzelisin, lütuf saçılmış dudaklarına.  

  

2. Nak. İşte, güvey geliyor; onu karşılamaya çıkalım.  

 

II  11-18 Kraliçe ve Güvey 

Kutsal kent… güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. (Va. 21, 2) 

 

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

Halkını, baba evini unut. 

Kral senin güzelliğine vuruldu, * 

Efendin olduğu için önünde eğil. 

 

Sur halkı armağan getirecek, * 

Halkın zenginleri lütfunu kazanmak isteyecek. 

Kral kızı odasında ışıl ışıl parıldıyor, * 

Giysisi altınla dokunmuş. 

 

İşlemeli giysiler içinde kralın önüne çıkarılacak, * 

Arkadaşları, ona eşlik eden kızlar sana getirilecek. 

Sevinç ve coşkuyla götürülecek, * 

Kralın sarayına girecekler. 

 

Atalarının yerini oğulların alacak, * 

Onları önder yapacaksın bütün ülkeye. 

Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım, * 

Böylece halklar sonsuza dek övecek seni. 

 

2. Nak. İşte, güvey geliyor; onu karşılamaya çıkalım. 

 



3. Nak. Peder’in planı gerçekleşiyor: Yerdeki, gökteki herşeyi Mesih’te birleştirmek. 

 

Ezgi: Efeslilere 1, 3-10 Kurtarıcı Tanrı 

 

Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla * 

Göksel yerlerde kutsamış olan, 

Rab’bimiz İsa Mesih’in Babası * 

Tanrı’ya övgüler olsun. 

 

O kendi önünde sevgide * 

Kutsal ve kusursuz olmamız için 

Dünyanın kuruluşundan önce * 

Bizi Mesih’te seçti. 

 

Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca *    

İsa Mesih aracılığıyla 

Kendisine oğullar olalım diye * 

Bizi önceden belirledi. 

 

Öyle ki, sevgili Oğlu’nda * 

Bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. 

 

Tam bir bilgelik ve anlayışla † 

Üzerimize yağdırdığı * 

Lütfunun zenginliği sayesinde 

 

Mesih’in kanı aracılığıyla † 

Mesih’te kurtuluşa, * 

Suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. 

 

Tanrı sır olan isteğini, † 

Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca * 

Bize açıkladı. 

 

Zaman dolunca * 

Gerçekleştireceği bu tasarıya göre, 

Yerdeki ve gökteki her şeyi * 

Mesih’te birleştirecek. 

 

3. Nak. Peder’in planı gerçekleşiyor: Yerdeki, gökteki herşeyi Mesih’te birleştirmek. 

 

KISA OKUMA          Rom. 8, 3-4  

İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan Kutsal Yasa'nın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz 

Oğlu'nu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan 



benliğinde yargıladı. Öyle ki, Yasa'nın gereği, benliğe göre değil, Ruh'a göre yaşayan 

bizlerde yerine gelsin.  

 

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. Tanrı’dan doğdum ve ondan geliyorum; ben kendiliğimden gelmedim, 

beni gönderen Babam’dır.  

 

YAKARMALAR 

 

Mesih İsa, adalet ve barışın yapıcısı olan yeni halkı ya-ratmak için kendi hayatını verdi. 

Akşam Övgüsü’nde birleşmiş olarak duada birlik içinde hep beraber yalvaralım: Ey Rab, 

bizi dinle. 

Kilisen için yalvarıyoruz,   

- onun bütün evlatlarının yeni bir hayata yeniden doğmalarını sağla. 

Yoksullar, esir düşenler ve mülteciler, için yalvarıyoruz:    

- kardeşlik sevgimiz sayesinde, seninle karşılaşmala-rını sağla. 

Sana kendimiz ve ailelerimiz için dua ediyoruz:  

- bize verdiğin iman armağanını muhafaza etmemizi sağla. 

Ölmüş olan kardeşlerimiz için yalvarıyoruz, 

- yüzünün şanını görmelerini sağla. 

 

Göklerdeki Pederimiz.  

 

DUA 

Her şeye kadir Tanrı dünyanın ufkunda iyi ışık olan gönderdiğin kurtarıcı, yine ortaya 

çıksın ve hayatımızı yenilesin. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca 

hükmederek yaşar. Âmin. 

 


