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SALI 

 

Okumalar Övgü Duaları 
 

_______________ 
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.  
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 

 
1. Nak. Yollarını Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır.  

 
MEZMUR 37 Kötü olanı ve iyi olanı bekleyen şeyler.          

I  (1-11) 
Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. (Mt. 5,5) 

 

Kötülük edenlere kızıp üzülme, * 

Suç işleyenlere özenme! 

Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, * 

Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek. 

 

Sen Rab’be güven, iyilik yap, * 

Ülkede otur, sadakatle çalış.  

Rab’den zevk al, * 

O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. 



 

Her şeyi Rab’be bırak, * 

Ona güven, o gerekeni yapar. ¬ 

 

O senin doğruluğunu ışık gibi, † 

Hakkını öğle güneşi gibi * 

Aydınlığa çıkarır. 

 

Rab’bin önünde sakin dur, sabırla bekle; † 

Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, * 

Kötü amaçlarına kavuşanlara. 

 

Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, * 

Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni. 

 

Çünkü kötülerin kökü kazınacak, † 

Ama Rab’be umut bağlayanlar * 

Ülkeyi miras alacak. 

 

Yakında kötünün sonu gelecek, * 

Yerini arasan da bulunmayacak.  

Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, * 

Derin bir huzurun zevkini tadacak.  

 

1. Nak. Yollarını Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır.  

2. Nak.  Kötülükten uzak dur,  iyi olanı yap. Rab doğru olanları destekler.  

 

II  (12-29) 

 

Kötü insan doğru insana düzen kurar, * 

Diş gıcırdatır. 

Ama Rab kötüye güler, * 

Çünkü bilir onun sonunun geldiğini. 

 

Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi, † 

Mazlumu, yoksulu yıkmak, * 

Doğru yolda olanları öldürmek için.  

 

Ama kılıçları kendi yüreklerine saplanacak, * 

Yayları kırılacak. 

Doğrunun azıcık varlığı, * 

Pek çok kötünün servetinden iyidir. 

 

Çünkü kötülerin gücü kırılacak, * 

Ama doğrulara Rab destek olacak. 

Rab yetkinlerin her gününü gözetir, * 

Onların mirası sonsuza dek sürecek. ¬ 



 

Kötü günde utanmayacaklar, * 

Kıtlıkta karınları doyacak. 

 

Ama kötüler yıkıma uğrayacak; † 

Rab’bin düşmanları * 

Kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek, 

 

Duman gibi dağılıp yok olacak. * 

Kötüler ödünç alır, geri vermez;  

Doğrularsa cömertçe verir. * 

Rab’bin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak, 

 

Lanetlediği insanların kökü kazınacak. † 

Rab insana sağlam adım attırır, * 

İnsanın yolundan hoşnut olursa.  

 

Düşse bile yıkılmaz insan, * 

Çünkü elinden tutan Rab’dir. 

 

Gençtim, ömrüm tükendi,  † 

Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, * 

Soyunun ekmek dilendiğini.  

 

O hep cömertçe ödünç verir, * 

Soyu kutsanır. 

Kötülükten kaç, iyilik yap; * 

Sonsuz yaşama kavuşursun. 

 

Çünkü Rab doğruyu sever, * 

Sadık kullarını terk etmez.  

Onlar sonsuza dek korunacak, * 

Kötülerinse kökü kazınacak. 

 

Doğrular ülkeyi miras alacak, * 

Orada sonsuza dek yaşayacak. 

 

2. Nak. Kötülükten uzak dur,  iyi olanı yap.  Rab doğru olanları destekler.  

3. Nak. Tanrı’ya umudunu bağla ve onun yolunu takip et. 

 

III 30-40  

 

Doğrunun ağzından bilgelik akar, * 

Dilinden adalet damlar. 

Tanrısı’nın yasası yüreğindedir, * 

Ayakları kaymaz. ¬ 

 



Kötü, doğruya pusu kurar, * 

Onu öldürmeye çalışır. 

AmaRab onu kötünün eline düşürmez, * 

Yargılanırken mahkûm etmez. 

 

Rab’be umut bağla, onun yolunu tut, * 

Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir. 

Kötülerin kökünün * 

Kazındığını göreceksin.  

 

Kötü ve acımasız adamı gördüm, † 

İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi * 

Dal budak salıyordu; 

 

Geçip gitti, yok oldu, * 

Aradım, bulunmaz oldu. 

Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, * 

Çünkü yarınlar barışseverindir. 

 

Ama başkaldıranların hepsi yok olacak, * 

Kötülerin kökü kazınacak. 

Doğruların kurtuluşu Rab’den gelir, * 

Sıkıntılı günde onlara kale olur. 

 

Rab onlara yardım eder, kurtarır onları, † 

Kötülerin elinden alıp özgür kılar, * 

Çünkü kendisine sığınırlar. 

 

3. Nak. Tanrı’ya umudunu bağla ve onun yolunu takip et. 

 

 

 

¥ Kelam, gerçek ışıktır. 

¶ Tüm uluslara ışığını verir.  

 

BİRİNCİ OKUMA  

 Aziz Pavlus’un Koloslilere Mektubundan                                                                          4, 2-18 

 

Uyanık kalmak için yüreklendirme. Mektubun sonu.  

Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın, şükredin. Aynı zamanda bizim için de dua edin 

ki Tanrı, sözünü yaymamız ve uğruna hapsedildiğim Mesih sırrını açıklamamız için bize 

bir kapı açsın.  Bu sırrı gerektiği gibi açıklıkla bildirebilmem için dua edin. 

Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin. Sözünüz tuzla terbiye 

edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek 

gerektiğini bileceksiniz. 



Rab yolunda emektaşım ve güvenilir bir hizmetkâr olan sevgili kardeşimiz Tihikos, 

benimle ilgili her şeyi size bildirecektir. İşte bu amaçla, durumumuzu ilet-mesi ve 

yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum. Onunla birlikte, sizden 

biri olan, güvenilir ve sevgili kardeş Onisimos'u da gönderiyorum. Burada olup biten her 

şeyi size bildirecekler. 

Hapishane arkadaşım Aristarhus ve Barnaba'nın yeğeni Markos size selam ederler. 

Markos'la ilgili buyruklar aldınız; yanınıza gelirse kendisini kabul edin. 

Yustus diye tanınan Yeşu da size selam eder. Tanrı'nın Egemenliği için çalışan emektaşım 

Yahudiler yalnız bunlardır. Bunlar bana teselli oldular. 

Sizden biri ve Mesih İsa'nın kulu olan Epafras size selam eder. Tanrı'nın her isteğinden 

emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye sizin için her zaman duayla mücadele 

ediyor. Gerek sizin gerekse Laodikya ve Hierapolis'tekiler için çok emek verdiğine ta-

nıklık ederim. Sevgili hekim Luka'yla Dimas da size selam ederler. 

Laodikya'daki kardeşlere, Nimfa'ya ve evindeki topluluğa selam edin. Bu mektup aranızda 

okunduktan sonra Laodikya kilisesine de okutun. Siz de Laodikya'dan gelecek mektubu 

okuyun. Arhippus'a, "Rab yolunda üstlendiğin görevi tamamlamaya dikkat et!" deyin. 

Ben Pavlus bu selamı elimle yazıyorum. Zincire vurulduğumu unutmayın. Tanrı'nın lütfu 

sizinle birlikte olsun. 

 

RESPONSORİUM                        Kol. 4, 3; Mez. 51,17 

¥ Birbiriniz için dua edin, * Tanrı, sözünü yaymamız için kapıları açsın. 

¶ Rab, Tanrı’ya övgü sunmak için dudaklarımızı ve 

¥ Tanrı, sözünü yaymamız için kapıları açsın. 

 

İKİNCİ OKUMA  
 
Augustinus, Noel Vaazı, 194, 3-4 

 

Kelam’ın görünüşüyle doyacağız.  

  

İsa'da gizlenmiş bulunan, teninin yoksulluğuna bürünen hikmet ve bilgi hazinelerini 

insanlar arasında bilen kim? "Zengin olan o, bizim yüzümüzden yoksul oldu, yoksulluğu 

bizi zengin etsin diye". Ölümlülük konumunu üstlenmek ve ölümü yoketmek için geldi-

ğine göre, yoksul görünümüne girdi. Ancak bize uzak ufuklarda zenginlikler vaadeden o, 

geride bıraktığı zenginlikleri gerçekten yitirmedi. 

"Onun nimetleri ne denli bol! Bu nimetleri kendisini sayanlara saklıyor, umutlarını 

kendisine bağlayanlara bağışlıyor". Çünkü herşey tamamlanıncaya kadar, bilgimiz noksan 

kalacak. Onu kavrayabilmemizi sağla-mak için, Tanrı doğasına malik olmakla Peder'e eşit 

olan o, kul doğasını üstlenerek bizim benzerimiz oldu. O, bizi Tanrı'ya benzer olarak 

yeniden yaşatıyor. İnsanoğlu olan Tanrı'nın tek Oğlu, birçok insanı Tanrı oğluna 

dönüştürür. Ve de kulları, görünen kendi kul doğası ile besledikten sonra, Tanrı doğasını 

seyredebilmeleri için onlara özgürlük bağışlıyor. 



Çünkü "hepimiz Tanrı çocuklarıyız, ancak ne olacağımız henüz açıkça belli olmamaktadır. 

Bildiğimiz şu ki Tanrı Oğlu göründüğü zaman, onu olduğu gibi göre-ceğimiz için onun 

benzeri olacağız". Gerçekten, bu hikmet ve bilgi hazinelerinin, bu tanrısal zenginliklerin 

özü nedir? Bildiğimiz tek şey, bunların bize fazla-sı ile yeterli olduğudur. Ya nimetlerin 

bolluğu? Bildiğimiz tek şey bu bolluğun bizi doyurduğudur. Sen bize Peder'i göster ve bu 

bizim için yeterli olacaktır. 

Mezmurlarda da bizden biri, içimizde olanlardan biri veya bizden söz eden biri Rabbe 

şöyle seslenir: "Görkemin göründüğü zaman, ben doymuş olacağım". O ve Peder birdirler 

ve onu gören Peder'i de görür. O halde evrenin hükümdarı odur, görkem kralıdır. Geri 

dönmemizi sağlayarak bize çehresini gösterecek ve biz kurtulacağız. Doyacağız ve bu bize 

yetecek. 

Bizim için yeterli olanı bize gerçekten göstereceği ana dek, bu hayat kaynağından içerek 

doyuncaya dek, on-dan uzak yollarda inancımız sayesinde ilerlerken, adalete susarken, 

Tanrı doğasının güzelliğini görmeyi tarif edilmez bir hararetle özlerken, doğduğu günü 

kul doğasını üstlendiği günü içtenlikle kutlayalım. 

Gün ağarırken Peder'den doğuşunu görmemiz mümkün olmadığına göre, gece vakti 

Bakire'den doğuşunu kutlayalım. Adının güneşten önce varolduğunu henüz 

kavrayamadığımıza göre, çadırını güneşte kurduğunu kabul edelim. Peder'de kalan tek 

Oğlu, gözümüz henüz farkedemediğine göre, gelin odasına çıkan damadı anımsayalım. 

Pederimizin hazırladığı şöleni tatmaya hazır olmadığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih'in 

yemliğini tanıyalım. 

 

RESPONSORİUM                                                                                                                       1. Yu. 1, 2; 5, 20        
¥ Yaşam açıkça göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. * Baba'yla birlikte olup 

bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz. 

¶ Yine biliyoruz ki, Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olan’ı tanımamız için bize anlama 

gücü vermiştir. Biz gerçek Olan’dayız, onun Oğlu İsa Mesih'teyiz. O ger-çek Tanrı ve 

sonsuz yaşamdır.  

¥ Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz. 

 

İncil: Yuhanna 1: 43-51 

 

DUA  

Her şeye kadir Tanrı, kurtuluşumuz harikulade bir şekilde Oğlun’un doğumuyla başlatan 

sen, halkının, ebedi hayata Mesih’in rehberliğinde varabilmesi için imanını güçlendir. 

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

 

Sabah Övgü Duaları 
 

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

 

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

 



İLAHİ   

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. 

 

1. Nak. Ey Rab, ışığını ve gerçeğini gönder.  Onlar bana kutsal dağına götüren yolunda rehber 

olsunlar. 

MEZMUR 43 Tanrı’nın mabedine özlem 

Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim.  (Yu. 12, 46)             

Hakkımı ara, ey Tanrı, * 

Savun beni vefasız ulusa karşı, 

Kurtar hileci, haksız insandan. * 

Çünkü sen Tanrım, kalemsin; 

 

Neden beni reddettin? † 

Niçin düşmanlarımın baskısı altında * 



Yaslı gezeyim? 

 

Gönder ışığını, gerçeğini, * 

Yol göstersinler bana, 

 

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni. † 

O zaman Tanrı’nın sunağına, * 

Neşe, sevinç kaynağım Tanrı’ya gideceğim 

 

Ve sana, ey Tanrı, Tanrım benim, * 

Lirle şükredeceğim. 

Neden üzgünsün, ey gönlüm, * 

Neden içim huzursuz? 

 

Tanrı’ya umut bağla, † 

Çünkü ona yine övgüler sunacağım; * 

O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır. 

 

1. Nak. Ey Rab, ışığını ve gerçeğini gönder.  Onlar bana kutsal dağına götüren yolunda rehber 

olsunlar. 

2. Nak. Hayatımızın tüm günlerinde bizi kurtar Ya Rab.  

 

Ezgi: Yşa. 38, 10-14. 17-20             Ölüm için endişe ve sağlık için sevinç  
Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. (Va. 1, 17-

18) 

 

“Hayatımın baharında ölüler diyarının † 

Kapılarından geçip ömrümün geri kalan yıllarından * 

Yoksun mu kalmalıyım?” demiştim, 

 

“Yaşayanlar diyarında Rab’bi, * 

Evet, Rab’bi bir daha görmeyeceğim, 

Bu dünyada yaşayanlar gibi  * 

İnsan yüzü görmeyeceğim bir daha. 

 

Evim bir çoban çadırı gibi * 

Bozuldu, alındı elimden. 

Dokumacı gibi dürdüm yaşamımı, * 

Rab tezgahtan beni kesti, ¬ 

 

Bir gün içinde sonumu getiriverdi. * 

Sabırla bekledim sabaha kadar, 

Rab bir aslan gibi kırdı bütün kemiklerimi, * 

Bir gün içinde sonumu getiriverdi.  

 

Kırlangıç gibi, turna gibi acı acı öttüm, † 

Güvercin gibi inledim,  * 



Gözlerim yoruldu yukarı bakmaktan.  

 

Ya Rab, eziyet çekiyorum, * 

Yardım et bana. 

Çektiğim bunca acı  * 

Esenlik bulmam içindi. 

 

Beni sevdiğin için yıkım çukuruna † 

Düşmekten alıkoydun. * 

Günahlarımı arkana attın.  

 

Çünkü ölüler diyarı sana şükredemez, * 

Ölüm övgüler sunmaz sana.  

Ölüm çukuruna inenler * 

Senin sadakatine umut bağlayamaz. 

 

Diriler, yalnız diriler * 

Bugün benim yaptığım gibi sana şükreder; 

Babalar senin sadakatini çocuklarına anlatır. * 

Beni kurtaracak olan Rab’dir. 

 

Ömrümüz boyunca onun tapınağında * 

Telli çalgılarımızı çalacağız. 

 

2. Nak. Hayatımızın tüm günlerinde bizi kurtar Ya Rab.  

3. Nak. Siyon’da, ey Tanrı, sana övgü borçluyuz. 

 

MEZMUR 65  Tanrı’nın krallığı için yarattıklarının sevinci.  
Yaşayan Tanrı, gökten yağmur yağdırıyor, çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor, sizi yiyecekle doyurup 

yüreklerinizi sevinçle dolduruyor. (Ha. İş. 14, 15.17) 

Siyon’da, ey Tanrı, sana övgü borçluyuz. * 

Yerine getirilecek sana adanan adaklar. 

Ey sen, duaları işiten, * 

Bütün insanlar sana gelecek. 

 

Suçlarımızın altında ezildik, * 

Ama sen isyanlarımızı bağışlarsın. 

Ne mutlu avlularında otursun diye * 

Seçip kendine yaklaştırdığın kişiye! ¬ 

 

Evinin, kutsal tapınağının * 

Nimetlerine doyacağız. 

 

Ey bizi kurtaran Tanrı, † 

Müthiş işler yaparak * 

Zaferle yanıtlarsın bizi. 

 



Sen yeryüzünün dört bucağında, * 

Uzak denizlerdekilerin umudusun; 

 

Kudret kuşanan, Gücüyle dağları kuran, † 

Denizlerin kükremesini, Dalgaların gümbürtüsünü, * 

Halkların kargaşasını yatıştıran sensin. 

 

Dünyanın öbür ucunda yaşayanlar * 

Korkuya kapılır senin belirtilerin karşısında, 

Doğudan batıya kadar insanlara * 

Sevinç çığlıkları attırırsın. 

 

Toprağa bakar, çok verimli kılarsın, * 

Onu zenginliğe boğarsın. 

Ey Tanrı, ırmakların suyla doludur, * 

İnsanlara tahıl sağlarsın, 

 

Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın: † 

Sabanın açtığı yarıkları bolca sular, * 

Sırtlarını düzlersin. 

 

Yağmurla toprağı yumuşatır, * 

Ürünlerine bereket katarsın. 

İyiliklerinle yılı taçlandırırsın, * 

Arabalarının geçtiği yollardan bolluk akar, 

 

Otlaklar yeşillenir, * 

Tepeler sevince bürünür, 

 

Çayırlar sürülerle bezenir, † 

Vadiler ekinle örtünür, * 

Sevinçten haykırır, ezgi söylerler. 

 

3. Nak. Siyon’da, ey Tanrı, sana övgü borçluyuz. 

 
 

 

KISA OKUMA           Bil.7, 26-27 

Bilgelik ölümsüz ışığın bir yansımasıdır. Tanrı’nın etkin gücünün kararmış aynası, 

iyiliğinin simgesidir. Bilgelik yalnızdır ama her şeyi yapabilir, kendisi de-ğişmez, her şeyi 

yeniler. Her kuşakta kutsal ruhlara girer onları Tanrı’nın ve peygamberlerin dostu yapar.     

 

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 Tanrı, halkını ziyaret etti ve onları kurtardı.  

 

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 

 

Peder Tanrı tarafından bizim için bilgelik, adalet ve kurtuluş kılınan Mesih İsa’yı övelim. 

Tüm insanlar onu alkışlasın ve ona haykırsın: Ey Rab, gelişin bizi kurtasın. 

Mağaradaki fakirlikte çobanların kendisini gördüğü evrenin Kralı,    

- fakir ve alçakgönüllü hayatını örnek almamızı sağla. 

Göğün Efendisi, krallığının tahtından yeryüzüne inen sen,  

- çok alçakgönüllü, yoksul ve dışlanmış olan olan kar-deşlerimizde seni tanımayı ve 

onurlandırmayı öğrenmemizi sağla. 

Ebedi nur, her kutsallık ve adaletin örneği olan Mesih İsa,  

- sana inananların, dünyevi iyiliklerin hırsıyla bozulmalarına izin verme.   

Kilise’nin ilahi güveyi olan sen,  

- sevginin yenilmez kudretiyle ilahi gelinine daima destek ol. 

 

Göklerdeki Pederimiz. 

 

DUA  

Her şeye kadir Tanrı, kurtuluşumuz harikulade bir şekilde Oğlun’un doğumuyla başlatan 

sen, halkının, ebedi hayata Mesih’in rehberliğinde varabilmesi için imanını güçlendir. 

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

 

 

Gündüz Övgü Duaları 

 

Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ 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 



 

MEZMUR 119, 49-56 (118) VII (Zayin) 
 

Kuluna verdiğin sözü anımsa, * 

Bununla umut verdin bana. 

Acı çektiğimde beni avutan budur, * 

Sözün bana yaşam verir. 

 

Çok eğlendiler küstahlar benimle, * 

Yine de yasandan şaşmadım. 

Geçmişte verdiğin hükümleri anımsayınca, * 

Avundum, ya Rab.  

 

Çileden çıkıyorum, * 

Yasanı terk eden kötüler yüzünden. 

Senin kurallarındır ezgilerimin konusu, * 

Konuk olduğum bu dünyada. 

 

Gece adını anarım, ya Rab, * 

Yasana uyarım. 

Tek yaptığım, * 

Senin koşullarına uymak. 

 

MEZMUR 53   Kötülüğün boşluğu 
Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, 

Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. (Rom. 3, 23 -24) 

Akılsız içinden, “Tanrı yok!” der. † 

İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü, * 

İyilik eden yok. 

 

Tanrı göklerden bakar oldu insanlara, * 

Akıllı, Tanrı’ya yönelen biri var mı diye. 

Hepsi saptı, Tümü yozlaştı, * 

İyilik eden yok, Bir kişi bile! 

 

Suç işleyenler görmüyor mu? † 

Halkımı ekmek yer gibi yiyor, * 

Tanrı’ya yakarmıyorlar. ¬ 

 

Ama korkulmayacak yerde korkacaklar, † 

Çünkü Tanrı seni kuşatanların  * 

Kemiklerini dağıtacak, 

 

Onları reddettiği için * 

Hepsini utandıracak. 

Keşke İsrail’in kurtuluşu * 

Siyon’dan gelse! 



 

Tanrı halkını  * 

Eski gönencine kavuşturunca, 

Yakup soyu sevinecek, * 

İsrail halkı coşacak. 

 

MEZMUR 54, 1-6, 8-9 Yardım çağrısı           
Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? 'Baba, beni bu saatten kurtar' mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate 

geldim. Baba, adını yücelt!" (Yu. 12, 27-28) 

Ey Tanrı, beni adınla kurtar, * 

Gücünle akla beni! 

Ey Tanrı, duamı dinle, * 

Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere. 

 

Çünkü küstahlar bana saldırıyor, † 

Zorbalar canımı almak istiyor, * 

Tanrı’ya aldırmıyorlar.  

 

İşte Tanrı benim yardımcımdır, * 

Tek desteğim Rab’dir.  

Düşmanlarım yaptıkları kötülüğün * 

Cezasını bulsun, 

 

Sadakatin uyarınca yok et onları. * 

Ya Rab, sana gönülden bir kurban sunacağım, 

 

Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir.† 

Beni bütün sıkıntılarımdan kurtardın, * 

Gözlerim düşmanlarımın yok oluşunu gördü. 

 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

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

 

KISA OKUMA               Hez. 20: 41 - 42a 
Sizi ulusların arasından çıkarıp dağılmış olduğunuz ülkelerden topladığımda, beni hoşnut 

eden bir koku gibi kabul edeceğim. Ulusların gözü önünde aranızda kutsallığımı 

göstereceğim. Sizleri atalarınıza vermeye ant içtiğim ülkeye, İsrail ülkesine getirdiğimde, 

benim Rab olduğumu anlayacaksınız. 

 

¥ 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                         Hez. 34, 11-12 

'Egemen Rab şöyle diyor: Ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım. Dağılmış 

koyunlarının arasındaki bir çoban sürüsüyle nasıl ilgilenirse, ben de koyunlarımla öyle 

ilgileneceğim. Bulutlu, karanlık bir gün da-ğılmış oldukları her yerden onları 

kurtaracağım. 

 

¥ Yeryüzünün dört yanında onun gelişi bilinsin. 

¶ Tanrımızın kurtarışı herkesçe bilinsin, alleluya.  

 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

Nak. Gözlerim, tüm ulusların gözü önünde hazırladığın bu kurtarışı gördü.  

 

KISA OKUMA              Mik. 2, 12 

“Ey Yakupoğulları, elbette hepinizi bir araya getirece-ğim. İsrail'in geride kalanlarını 

elbette toplayacağım. Ağıldaki davar gibi, otlaktaki sürü gibi bir araya getireceğim sizleri.  

Topraklarınız insanlarla dolacak.” 

 

¥ Lütuf ve gerçek bir araya geldiler, alleluya. 

¶ Adalet ve barış karşılaştılar, alleluya.  

 

DUA  

Her şeye kadir Tanrı, kurtuluşumuz harikulade bir şekilde Oğlun’un doğumuyla başlatan 

sen, halkının, ebedi hayata Mesih’in rehberliğinde varabilmesi için imanını güçlendir. 

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

 

 

Akşam Övgü Duaları 

 

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

Epifanya, 7- 8 Ocak arasında bir Pazar Günü kutlandığında. 

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. Rab diyor: Hem Tanrı’ya, hem paraya kulluk edemezsiniz. 

 

MEZMUR 49 (48) I  (1-13) Zenginliğin boşluğu 
Zengin kişi Göklerin Egemenliği'ne zor girecek.(Mt. 19, 23) 

Ey bütün halklar, dinleyin! * 

Kulak verin hepiniz,  

Ey dünyada yaşayanlar, * 

Halk çocukları, bey çocukları, 

 

Zenginler, yoksullar! * 

Bilgelik dökülecek ağzımdan, 

 

Anlayış sağlayacak içimdeki düşünceler, † 

Kulak vereceğim özdeyişlere, * 

Lirle yorumlayacağım bilmecemi.  

 

Niçin korkayım kötü günlerde * 

Niyeti bozuk düşmanlarım çevremi sarınca? 

Onlar varlıklarına güvenir, * 

Büyük servetleriyle böbürlenirler. 

 

Kimse kimsenin hayatının bedelini ödeyemez, * 

Tanrı’ya fidye veremez.  



Çünkü hayatın fidyesi büyüktür, * 

Kimse ödemeye yeltenmemeli. 

 

Böyle olmasa, † 

Sonsuza dek yaşar insan, * 

Mezar yüzü görmez.  

 

Kuşkusuz herkes biliyor bilgelerin öldüğünü, * 

Aptallarla budalaların yol olduğunu. 

 

Mallarını başkalarına bırakıyorlar. † 

Mezarları, sonsuza dek evleri, * 

Kuşaklar boyu konutları olacak, ¬ 

 

Topraklarına kendi adlarını verseler bile. † 

Bütün gösterişine karşın geçicidir insan, * 

Ölüp giden hayvanlar gibi. 

 

1. Nak. Rab diyor: Hem Tanrı’ya, hem paraya kulluk edemezsiniz. 

2. Nak. Kendinize gökte hazineler biriktirin, diyor Rab. 

 

MEZMUR 48 14 -21 (II) Zengin adam kurtulmayacak.  
Ama Tanrı ona, 'Ey akılsız!' dedi. 'Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak?' 

"Kendisi için servet biriktiren, ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur." (Lc. 12, 20-21) 

 

Budalaların yolu, * 

Onların sözünü onaylayanların sonu budur. 

Sürü gibi ölüler diyarına sürülecekler, * 

Ölüm güdecek onları. 

 

Tan ağarınca doğrular onlara egemen olacak, † 

Cesetleri çürüyecek, * 

Ölüler diyarı onlara konut olacak. 

 

Ama Tanrı beni † 

Ölüler diyarının pençesinden kurtaracak * 

Ve yanına alacak. 

 

Korkma biri zenginleşirse, * 

Evinin görkemi artarsa. 

Çünkü ölünce hiçbir şey götüremez, * 

Görkemi onunla mezara gitmez. 

 

Yaşarken kendini mutlu saysa bile, † 

Başarılı olunca övülse bile. * 

Atalarının kuşağına katılacak, 

 



Onlar ki asla ışık yüzü görmeyecekler. † 

Bütün gösterişine karşın anlayışsızdır insan, * 

Ölüp giden hayvanlar gibi. 

 

2. Nak. Kendinize gökte hazineler biriktirin, diyor Rab. 

3. Nak. Boğazlanmış Kuzu sana şan güç şeref asırlar boyunca! 

 

 

EZGİ : Vahiy 4, 11- 5, 9, 10, 12 Kurtulanların ilahisi     
 

Rab’bimiz ve Tanrımız! * 

Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. ¬ 

Çünkü her şeyi sen yarattın; * 

Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. 

 

Tomarı almaya, * 

Mühürlerini açmaya layıksın! 

Çünkü boğazlandın * 

Ve kanınla her oymaktan, her dilden, 

 

Her halktan, her ulustan * 

İnsanları Tanrı’ya satın aldın. 

Onları Tanrımız’ın hizmetinde † 

Bir krallık haline getirdin, * 

Kahinler yaptın. 

 

Dünya üzerinde * 

Egemenlik sürecekler. 

Boğazlanmış Kuzu * 

Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, 

 

Saygıyı, yüceliği, övgüyü * 

Almaya layıktır. 

 

3. Nak. Boğazlanmış Kuzu sana şan güç şeref asırlar boyunca! 

 

KISA OKUMA           1. Yu. 5, 20 

Yine biliyoruz ki, Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek olanı tanımamız için bize anlama gücü 

vermiştir. Biz gerçek olandayız, onun Oğlu İsa Mesih'teyiz. O ger-çek Tanrı ve sonsuz 

yaşamdır.  

 

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. Musa’nın Kutsal Yasa’da bildirdiği ve peygamberlerin haber verdiği 

Yusuf Oğlu Nasıralı İsa’yı bulduk.  

 

YAKARMALAR 

Bakire Meryem’den doğan ve Emmanuel (Tanrı aramızda) olan Mesih İsa’ya tapınalım 

ve güvenle ona seslenelim: Bakire Meryem’in Oğlu, dualarımızı dinle.  

Meryem’e anneliğin anlatılamaz sevincini tattıran sen, 

- tüm kilisenin her zaman çocuklarından kıvanç duymasını sağla. 

Barışın Kralı, sevgi ve adalet krallığını kurmak için gelmiş olan sen,  

- kardeşliğin ve barışın yorulmaz yaratıcıları olma-mızı sağla. 

Tüm insanlardan oluşmuş kutsal halkını kurmaya ge-len sen,  

- tüm milletlerin adalette ve barışta, uyumlu ve çalış-kan büyük bir aile olmalarını sağla. 

Doğuşunla, aileyi kutsayan ve bereketleyen sen,  

- her aile ocağının birlik ve barış içinde yaşamasını sağla. 

Zamanda doğmayı isteyen sen, 

- ölmüş olan kardeşlerimizin ebediyette tekrar doğ-malarını sağla.  

 

Göklerdeki Pederimiz.  

 

DUA 

Her şeye kadir Tanrı, kurtuluşumuzu harikulade bir şekilde Oğlu’nun doğumuyla başlatan 

sen, halkının, ebedi hayata Mesih’in rehberliğinde varabilmesi için imanını güçlendir. 

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

 
 


