
 

 

 

7 OCAK 2021  

PERŞEMBE 

 

Epifanya Bayramı 8 Ocak Pazar Günü kutlandığında. 

 

_______________ 

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!” 

 

 

_______________ 

 
 

 

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 

 
 

1. Nak. Ey Rab, sen kurtarırsın. Daima senin adını kutlarız.  

   

MEZMUR 44 (43)     Tanrı halkının talihsizliği       
Bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. (Rom. 8, 37) 

 

I (2-9) 

 

Ey Tanrı, kulaklarımızla duyduk, † 

Atalarımız anlattı bize, * 

Neler yaptığını onların gününde, eski günlerde.  



 

Elinle ulusları kovdun, * 

Ama atalarımıza yer verdin;  

Halkları kırdın, * 

Ama atalarımızın yayılmasını sağladın. ¬ 

 

Onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar, * 

Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar. 

 

Senin sağ elin, bileğin, yüzünün ışığı † 

Sayesinde oldu bu; 

Çünkü sen onları sevdin. 

 

Ey Tanrı, kralım sensin, * 

Buyruk ver de Yakup soyu kazansın!  

Senin sayende düşmanlarımız püskürteceğiz,* 

Senin adınla karşıtlarımızı ezeceğiz.  

 

Çünkü ben yayıma güvenmem, * 

Kılıcım da beni kurtarmaz;  

Ancak sensin bizi düşmanlarımızdan kurtaran, * 

Bizden nefret edenleri utanca boğan. 

 

Her gün Tanrı’yla övünür, * 

Sonsuza dek adına şükran sunarız. 

 

1. Nak. Ey Rab, sen kurtarırsın. Daima senin adını kutlarız.  

2. Nak. Ey Rab, halkını bağışla ve utanca düşürme onları. 

 

II (10-17) 

 

Ne var ki, reddettin bizi, aşağıladın, * 

Artık ordularımızla savaşa çıkmıyorsun. 

Düşman karşısında bizi gerilettin, * 

Bizden tiksinenler bizi soydu. 

Kasaplık koyuna çevirdin bizi, * 

Ulusların arasına dağıttın. 

Yok pahasına sattın halkını, * 

Üstelik satıştan hiçbir şey kazanmadan. 

Bizi komşularımızın yüzkarası, * 

Çevremizdekilerin eğlencesi, alay konusu ettin. 

Ulusların diline düşürdün bizi, * 

Gülüyor halklar halimize. 

Rezilliğim gün boyu karşımda, * 

Utancımdan yerin dibine geçtim  

Haraket ve sövgü duya duya, * 

Öç almak isteyen düşman karşısında. 



 

2. Nak. Ey Rab, halkını bağışla ve utanca düşürme onları. 

3. Nak. Ey Rab, kalk ve bizi merhametin uğruna kurtar.    

 

III  (18-27) 

 

Bütün bunlar başımıza geldi, * 

Yine de seni unutmadık, 

Antlaşmana ihanet etmedik, * 

Döneklik etmedik, 

 

Adımlarımız senin yolundan sapmadı. * 

Oysa sen bizi ezdin,  

Ülkemizi çakalların uğrağı ettin, * 

Üstümüzü koyu karanlıkla örttün. 

 

Eğer Tanrımız’ın adını unutsaydık, * 

Yabancı bir ilaha ellerimizi açsaydık,  

Tanrı bunu ortaya çıkarmaz mıydı? * 

Çünkü o yürekteki gizleri bilir.  

 

Senin uğruna her gün öldürülüyoruz, * 

Kasaplık koyun sayılıyoruz.  

Uyan, ya Rab! Niçin uyuyorsun? * 

Kalk! Sonsuza dek terk etme bizi! 

 

Niçin yüzünü gizliyorsun? † 

Neden mazlum halimizi, * 

Üzerimizdeki baskıyı unutuyorsun? 

 

Çünkü yere serildik, * 

Bedenimiz toprağa yapıştı. 

Kalk, yardım et bize! * 

Kurtar bizi sevgin uğruna!  

 

3. Nak. Ey Rab, kalk ve bizi merhametin uğruna kurtar.    

   

¥ Bu son günlerde Tanrı, bizlere Oğlu aracılığıyla konuştu.  

¶ Sözü olan Oğlu ile her şeyi yarattı.  

 

BİRİNCİ OKUMA                              
Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                         61, 1-11 
 

Rab’bin Ruhu benim üzerimdedir.  
 
Egemen Rab'bin Ruhu üzerimdedir.  

Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için meshetti.  



Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için,  

tutsaklara serbest bırakılacaklarını,  

zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını,  

Rab'bin lütuf yılını,  

Tanrımız'ın öç alacağı günü ilan etmek,  

yas tutanların hepsini avutmak,  

Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak  

- kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı,  

çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek –  

için Rab beni gönderdi.  

Öyle ki, Rab'bin görkemini yansıtmak için,  

onlara "Rab'bin diktiği doğruluk ağaçları" densin.  

O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek,  

çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak,  

kuşaklar boyu yıkık kal-mış kentleri onaracaklar.  

Yabancılar sürülerinizi güdecek, ırgatınız, bağcınız olacaklar.  

Rab'bin kâhinleri, Tanrımız'ın görevlileri diye çağrılacaksınız.  

Ulusların servetiyle beslenecek,  

zenginlikleriyle övüneceksiniz.  

Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız,  

aşağılanma yerine payınızla sevineceksiniz,  

böylece ülkenizde iki kat mülk edineceksiniz; sevinciniz sonsuz olacak.  

"Çünkü ben Rab adaleti severim,  

nefret ederim soygun ve haksızlıktan.  

Sözümde durup hak ettiklerini verecek,  

onlarla ebedi bir antlaşma yapacağım.  

"Soygun ve haksızlıktan" ya da "Soyguncuların getirdiği yakmalık sunulardan".  

Soylarından gelenler uluslar arasında,  

torunları halklar arasında tanınacak.  

Onları gören herkes Rab'bin kutsadığı soy olduklarını anlayacak."  

Rab'de büyük sevinç bulacağım,  

Tanrım'la yüreğim coşacak.  

Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi,  

takılarını kuşanmış gelin gibi,  

bana kurtuluş giysisini giydirdi,  

beni doğruluk kaftanıyla örttü.  

Toprak filizlerini nasıl çıkartır,  

bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse,  

Egemen Rab de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek. 

 

 

 

 



RESPONSORİUM                 Yşa. 61, 1- Yuh. 8, 42 

¥ Egemen Rab'bin Ruhu üzerimdedir. O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. 

Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, * tutsaklara serbest bırakılmaları için Tanrı 

beni gönderdi. 

¶ Ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim, beni o gönderdi.  

¥ Tutsaklara serbest bırakılmaları için Tanrı beni gönderdi. 

 

 

İKİNCİ OKUMA  
 
 Petrus Krisologus, Vaazlardan, 160 

 

İnsanı Tanrılaştırmak için, Tanrı insan oldu.  

Her ne kadar Rabbin vücut bulmasındaki gizde tanrısallığının işaretleri daima açık oldu 

ise de, bugünkü karanlıklara bürünmüş olan ölümlü doğamızın, lütuf yoluyla almaya ve 

sahip olmaya hak kazandıklarını bilgisizliği yüzünden yitirmemesi için, Tanrı’nın insan 

vücudu ile göründüğünü birçok şekilde gösterip açıklıyor. 

Nitekim bizim için doğmak isteyen o, bizden gizlenmek istemedi. Bu yüzdendir ki, 

dindarlığın bu yüce gizi yanlışlık nedeni olmasın diye bu şekilde kendini açığa vurdu. 

Onu yıldızların arasında parlaklığı içinde arayan müneccimler, bugün kendisini ağlar 

halde beşikte buluyorlar. Bugün müneccimler, uzun süre yıldızlarda belirsiz şekilde 

gözetlemekle yetindiklerini, bezlere bürünmüş olarak açıkça görebiliyorlar. Bugün 

müneccimler, büyük bir şaşkınlık içinde yemlikte gördüklerini yorumluyorlar. Dünyaya 

inmiş olan gökyüzü, gök-yüzüne yükselen dünya, Tanrı’da insan, insanda Tanrı ve tüm 

dünyanın içeremediğini ufacık bir vücutta sığdırılmış. 

Görünce de inanıyorlar, tartışmıyorlar ve simgesel armağanları ile onun kim olduğunu 

ilan ediyorlar. Buhurla onu Tanrı olarak tanıyorlar, altınla kral diye kabul ediyorlar ve 

mür ile ölmesi beklenene karşı duydukları inancı belirtiyorlar. 

Bundandır ki, sonuncu olan putperestler birinci oldu. Çünkü o zamanlarda 

inanmayanların inancı müneccimlerinki ile başlatılmış oldu. 

Bugün Mesih, dünyanın günahlarını yıkamak için Ürdün nehrine girdi. Yahya da bunun 

için gelmiş olduğunu kanıtlıyor: "İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu" 

(Yu. 1, 29). Bugün uşak efendisini elinde tutuyor. İnsan Tanrı’yı, Yahya Mesih'i, affetmek 

için değil, affedilmek için tutuyor. 

Bugün Peygamberin dediği gibi: "Rabbin sesi sular üstündedir" (Mez. 28, 3). Hangi ses? 

"Sevgili Oğlum budur, ondan hoşnudum" (Mat. 3, 17). 

Bugün Kutsal Ruh, bir güvercin şeklinde suların üze-rinde süzülüyor ki, tufanın sona 

ermiş olduğunu bildiren Nuh'un güvercini gibi, dünyanın sonsuz batışının da sona erdiği 

anlaşılsın. Diğeri gibi, eski zeytin ağacının bir dalını getirmedi; fakat Peygamberin 

önceden: "Bunun için Tanrı, senin Tanrı’nın, seni arkadaşlarından ziyade meserret yağı 

ile meshetti" (Mez. 44, 8) diyerek, bildirdiği olayın gerçekleşmesi için yeni karizmanın 

tüm verimliliğini, yeni atanın başına serpiştirdi. 



Bugün Mesih suyu şaraba dönüştürerek, göksel mucizelere yol açıyor; oysa su daha sonra 

kan gizine dönüşecekti ki, Mesih içmek isteyenlere lütfunun gücü ile dolu el değmemiş 

kaseler sunabilsin. Böylece Peygamberin sözü, "Kasem taşıyor" gerçekleşiyordu (Mez. 22, 

5). 

 

RESPONSORİUM           1. Yu. 4, 14; 1, 9         

¥ Biz kendi gözlerimizle gördük ve tanıklık ediyoruz. * Baba kendi Oğlu’nu dünyanın 

kurtarıcısı olarak gönderdi.   

¶ O, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındırmak için geldi.  

¥ Baba kendi Oğlu’nu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdi.   

 

İncil: Matta 4, 12-17. 23-25 

 

DUA 

Ebedi ve her şeye kadir Tanrı, biricik Oğlu’nun doğu-şu vasıtasıyla yeni bir ışıkla kendini 

tanıtmak istedin. Sana yalvarıyoruz: Ebedi Kelam, Bakire Meryem’den doğmakla, ölümlü 

bedeni alarak bizim kardeşimiz ol-mayı istedi, bizlerin de onun krallığında, şanını pay-

laşmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğin-de asırlar boyunca hükmederek 

yaşar. Âmin. 

 

Sabah Övgü Duaları 
 

 

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

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, uyandır gücünü, bizi kurtarmaya gel. 

 

MEZMUR 80 Ey Rab, bağını ziyaret et.  
Gel Rab İsa (Va. 22, 20) 

 

Kulak ver, ey İsrail’in çobanı, † 

Ey Yusuf’u bir sürü gibi güden, * 

Keruvlar arasında taht kuran, Saç ışığını, 

 

Efrayim, Benyamin, Manaşşe önünde * 

Uyandır gücünü, 

Gel, kurtar bizi! * 

Bizi eski halimize kavuştur, ey Tanrı, 

 

Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım! * 

Ya Rab, Her Şeye Egemen Tanrı, 

Ne zamana dek halkının dualarına * 

Ateş püsküreceksin? 

 

Onlara ekmek yerine gözyaşı verdin, * 

Ölçekler dolusu gözyaşı içirdin. 

Kavga nedeni ettin bizi komşularımıza, * 

Düşmanlarımız alay ediyor bizimle. 

 

Bizi eski halimize kavuştur, † 

Ey Her Şeye Egemen Tanrı, * 

Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!  

 

Mısır’dan bir asma çubuğu getirdin, * 

Ulusları kovup onu diktin. 



Onun için toprağı hazırladım, * 

Kök saldı, bütün ülkeye yayıldı. 

 

Gölgesi dağları, * 

Dalları koca sedir ağaçlarını kapladı. 

Sürgünleri Akdeniz’e, * 

Filizleri Fırat’a dek uzandı. 

 

Niçin yıktın bağın duvarlarını? * 

Yoldan geçen herkes üzümünü koparıyor, 

Orman domuzları onu yoluyor, * 

Yabanıl hayvanlar onunla besleniyor. 

 

Ey Her Şeye Egemen Tanrı, * 

Ne olur, dön bize! 

Göklerden bak ve gör, * 

İlgilen bu asmayla. ¬ 

 

İlgilen sağ elinin diktiği filizle, * 

Kendine seçtiğin oğulla! 

Asman kesilmiş, yakılmış, * 

Öfkeli bakışların yok etsin düşmanlarını! 

 

Elin, sağ kolun olan adamın üzerinde, * 

Kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun! 

O zaman senden asla ayrılmayacağız; * 

Yaşam ver bize, adını analım! 

 

Ya Rab, ey Her Şeye Egemen Tanrı, † 

Bizi eski halimize kavuştur, * 

Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım. 

 

1. Nak. Ey Rab, uyandır gücünü, bizi kurtarmaya gel. 

2. Nak. Rab bizim için büyük işler yaptı. Bunu dünya-nın dört bir yanında duyurun.  

 

EZGİ Yeşaya 12, 1-6                       
Susayankimse bana gelsin ve içsin. (Yu. 7, 37) 

 

İsrail halkı o gün, * 

“Ya Rab, sana şükrederiz” diyecek, 

“Bize öfkelenmiştin ama öfken dindi, * 

Bizi avuttun. 

 

Tanrı kurtuluşumuzdur. * 

Ona güvenecek, yılmayacağız. 

Çünkü Rab gücümüz ve ezgimizdir. * 

O kurtardı bizi.” 



 

Kurtuluş pınarlarından * 

Sevinçle su alacaksınız. 

O gün diyeceksiniz ki, * 

“Rab’be şükredin, ona yakarın, 

 

Halklara duyurun yaptıklarını, * 

Adının yüce olduğunu duyurun! 

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.”  

 

2. Nak. Rab bizim için büyük işler yaptı. Bunu dünyanın dört bir yanında duyurun.  

3. Nak. Gücümüz olan Rab’de coşun.  

 

MEZMUR   81  Antlaşma yenilendiği için büyük bayram              
Ey kardeşler, hiçbirinizde diri Tanrı'yı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin. (İbr. 3, 

12) 

 

Sevincinizi dile getirin * 

Gücümüz olan Tanrı’ya, 

Sevinç çığlıkları atın * 

Yakup’un Tanrısı’na! 

 

Çalgıya başlayın, tef çalın, * 

Tatlı sesli lir ve çenk çınlatın. 

Yeni Ay’da, dolunayda, * 

Boru çalın bayram günümüzde. 

 

Çünkü bu İsrail için bir kuraldır, * 

Yakup’un Tanrısı’nın ilkesidir. 

Tanrı Mısır’a karşı yürüdüğünde, * 

Yusuf soyuna koydu bu koşulu. 

 

Orada tanımadığım bir ses işittim: * 

“Sırtındaki yükü kaldırdım, 

 

Ellerin küfeden kurtuldu” diyordu, † 

“Sıkıntıya düşünce seslendin, * 

Seni kurtardım, 

 



Gök gürlemesinin ardından † 

Sana yanıt verdim, * 

Meriva sularında seni sınadım.  

 

“Dinle, ey halkım, seni uyarıyorum; * 

Ey İsrail, keşke beni dinlesen! 

Aranızda yabancı ilah olmasın, * 

Başka bir ilaha tapmayın! 

 

Seni Mısır’dan çıkaran † 

Tanrın Rab benim. * 

Ağzını iyice aç, doldurayım!  

 

“Ama halkım sesimi dinlemedi, * 

İsrail bana boyun eğmek istemedi. 

 

Ben de onları inatçı yürekleriyle † 

Baş başa bıraktım, * 

Bildikleri gibi yaşasınlar diye. 

 

Keşke halkım beni dinleseydi, * 

İsrail yollarımda yürüseydi!  

Düşmanlarını hemen yere serer, * 

Hasımlarına el kaldırırdım! 

 

Benden nefret edenler † 

Bana boyun eğerdi, * 

Bu böyle sonsuza dek sürerdi. 

 

Oysa sizleri en iyi buğdayla besler, * 

Kayadan akan balla doyururdum.” 

 

3. Nak. Gücümüz olan Rab’de coşun.  

 

KISA OKUMA               Yşa 9, 5 

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 
¥ Yeryüzünün bütün kralları, * Rab’be tapınacaklar.   

~ Yeryüzünün bütün kralları, Rab’be tapınacaklar.  

¶ Tüm halklar ona hizmet edecekler. 

~ Rab’be tapınacaklar.  

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

~ Yeryüzünün bütün kralları, Rab’be tapınacaklar.  

 



Benedictus Nak. Peygamberler onun hakkında yazdılar: “Mesih, İsrail’de doğacak, onun 

krallığı asla son bulmayacak.”  

 

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 

Yeryüzünün dört bucağı Mesih İsa’da, Tanrımızın kurtarışını gördü. Sabah Övgüsü’nde 

toplanmış olan bizler Kurtarıcımız’ı alkışlayalım: Mesih İsa, sana şan ve şeref olsun.   



Tüm insanların Kurtarıcısı sen, Yahudilerle paganları birbirinden ayıran duvarı yok 

ettin, 

- insanlık ailesinde ayrılığa yol açan olayların dünya-dan kalkmasını sağla.  

Vücut bulmakla aramızda konut kurmuş olan Mesih İsa,   

- kilisede ve her insanda mevcudiyetini tanımamızı sağla. 

Tanrı’nın bize kendisini tam olarak sende keşfettirmesini sağlayan Mesih İsa, 

- hayatımızda tutarlı olarak sözünün armağanına cevap vermemizi sağla. 

Yeni yaratılışın başlangıcı ve temeli olan Tanrı’nın Oğ-lu,  

- ruhumuzu, sözlerimizi ve işlerimizi yenile.  

 

DUA 

Ebedi ve her şeye kadir Tanrı, biricik Oğlu’nun doğu-şu vasıtasıyla yeni bir ışıkla kendini 

tanıtmak istedin. Sana yalvarıyoruz: Ebedi Kelam, Bakire Meryem’den doğmakla, ölümlü 

bedeni alarak bizim kardeşimiz ol-mayı istedi, bizlerin de onun krallığında, şanını pay-

laşmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğin-de asırlar boyunca hükmederek 

yaşar. 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, 

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, 65-72  

Ya Rab, iyilik ettin kuluna, * 

Sözünü tuttun. 

Bana sağduyu ve bilgi ver, * 



Çünkü inanıyorum buyruklarına. 

 

Acı çekmeden önce yoldan sapardım, * 

Ama şimdi sözüne uyuyorum. 

Sen iyisin, iyilik edersin; * 

Bana kurallarını öğret. 

 

Küstahlar yalanlarla beni lekeledi, † 

Ama ben bütün yüreğimle * 

Senin koşullarına uyarım. 

 

Onların yüreği yağ bağladı, * 

Bense zevk alırım yasandan. ¬ 

İyi oldu acı çekmem; * 

Çünkü kurallarını öğreniyorum. 

 

Ağzından çıkan yasa benim için * 

Binlerce altın ve gümüşten daha değerlidir. 

 

MEZMUR 56, 2-7,9-14   Tanrı sözüne güven     
Mesih’İ tarif eden, ızdıraplarıdır. (Az. Girolamo) 

Acı bana, ey Tanrı, † 

Çünkü ayak altında çiğniyor * 

İnsanlar beni, 

 

Gün boyu saldırıp eziyorlar. † 

Düşmanlarım ayak altında * 

Çiğniyor beni her gün, 

 

Küstahça saldırıyor çoğu. * 

Sana güvenirim korktuğum zaman  

 

Tanrı’ya, sözünü övdüğüm Tanrı’ya † 

Güvenirim ben, korkmam. * 

İnsan bana ne yapabilir?  

 

Gün boyu sözlerimi çarpıtıyorlar, * 

Hakkımda hep kötülük tasarlıyorlar.  

Fesatlık için uğraşıyor, pusuya yatıyor, * 

Adımlarımı gözlüyor, canımı almak istiyorlar.  

 

Kötülüklerinin cezasından kurtulacaklar mı? * 

Ey Tanrı, halkları öfkeyle yere çal!  

 

Çektiğim acıları kaydettin, † 

Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin! * 

Bunlar defterinde yazılı değil mi? 



 

Seslendiğim zaman, † 

Düşmanlarım geri çekilecek. * 

Biliyorum, Tanrı benden yana.  

 

Sözünü övdüğüm Tanrı’ya, * 

Sözünü övdüğüm Rab’be,  

Tanrı’ya güvenirim ben, korkmam; * 

İnsan bana ne yapabilir?  

 

Ey Tanrı, sana adaklar adamıştım, * 

Şükran kurbanları sunmalıyım şimdi. 

Çünkü canımı ölümden kurtardın, * 

Ayaklarımı tökezlemekten korudun; ¬ 

 

İşte yaşam ışığında, * 

Tanrı huzurunda yürüyorum. 

  

MEZMUR 57     Acıların sabahında dua             

Acı bana, ey Tanrı, acı, * 

Çünkü sana sığınıyorum; 

Felaket geçinceye kadar, * 

Kanatlarının gölgesine sığınacağım. 

 

Yüce Tanrı’ya, † 

Benim için her şeyi yapan  * 

Tanrı’ya sesleniyorum. 

 

Gökten gönderip beni kurtaracak, † 

Beni ezmek isteyenleri azarlayacak,  * 

Sevgisini, sadakatini gösterecektir. 

 

Aslanların arasındayım, * 

Alev kusan insanlar arasında yatarım,  

Mızrak gibi, ok gibi dişleri, * 

Keskin kılıç gibi dilleri. 

 

Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı, * 

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!  

Ayaklarım için ağ serdiler, * 

Çöktüm; 

 

Yoluma çukur kazdılar, * 

İçine kendileri düştüler. 

Kararlıyım, ey Tanrı, kararlıyım, * 

Ezgiler, ilahiler söyleyeceğim. 

 



Uyan, ey canım, † 

Uyan, ey lir, ey çenk, * 

Seheri ben uyandırayım! 

 

Halkların arasında * 

Sana şükürler sunayım, ya Rab, 

Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim. * 

Çünkü sevgin göklere erişir, 

Sadakatin gökyüzüne ulaşır. † 

Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı, * 

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın! 

 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

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

   

KISA OKUMA                  Yas. 4, 7 

Tanrımız Rab her çağırdığımızda bize yakın olur. Tanrısı kendisine böylesine yakın olan 

başka bir büyük ulus var mı? 

 

¥ Tanrı yeryüzünde göründü. Alleluya. 

¶ O insanlar arasında yaşadı. 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." 

 

¥ Uluslar adaletini görecekler. Alleluya. 

¶ Tüm krallar şanını görecekler. Alleluya. 

 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

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

 

KISA OKUMA                      Tob. 14, 6-7 

Bütün uluslar, putlarını bırakıp, Yeruşalim’de gelecek ve onda oturacaklar. Yeryüzünün 

bütün kralları İsrail’in kralına tapınarak coşacaklar. 



 

¥ Bütün uluslar Rab’bimizi övün. Alleluya. 

¶ Onun şanı yankılansın. Alleluya. 

 

DUA 

Ebedi ve her şeye kadir Tanrı, biricik Oğlu’nun doğu-şu vasıtasıyla yeni bir ışıkla kendini 

tanıtmak istedin. Sana yalvarıyoruz: Ebedi Kelam, Bakire Meryem’den doğmakla, ölümlü 

bedeni alarak bizim kardeşimiz ol-mayı istedi, bizlerin de onun krallığında, şanını pay-

laşmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğin-de asırlar boyunca hükmederek 

yaşar. Âmin. 

 


