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VEYA EPİFANYA PAZARI’NDAN SONRAKİ ÇARŞAMBA 

 

 
 

_______________ 

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 

 

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

 

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

 

İLAHİ 

Doğudan müneccimler 

Çocuğa secde edip, 

Simgesel üç armağan 

Hürmetlerle sunarlar. 

 

Anlamlı armağanlar 

Mür, günnük ve altınlar 

Çocuğun üç şanını 

Bildirir uluslara. 

 

Sunulan günnük, altın 

Tanrı’yı, yüce Kralı, 

Mür ise ıstırabı 

Çocukta öngörürler. 

 

Beytlehem, en büyüksün 

Yahuda bölgesinde 

Dünyanın kurtuluşu 

Doğmuştu Mesih sende. 

 

Kehanetlere göre, 

Ebedi, kutsal Peder 

Her hükmü, her krallığı 

Emanet etti ona, 

 

Onun egemenliği, 

Sevgi, barış krallığı 

Zamanlar, uzaylarda 

Sonsuza dek sürecek. 

 

Meryem’den doğan İsa, 

Hep şeref ve şan sana, 

Yükseklerde Peder’e, 

Kutsal Ruh’la birlikte. Âmin. 

 



1. Nak. Acı içinde inleyerek bedenlerimizin kurtuluşunu bekliyoruz. 

 

MEZMUR 39 (38)       Hastalıkta dua           

 

I (2-7) 
Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. ..Yaratılışın, yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının 

yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. .. Bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden 

inliyoruz.(Rom. 8, 20-23) 

Karar verdim: “Adımlarıma dikkat edeceğim, * 

Dilimi günahtan sakınacağım;  

Karşımda kötü biri oldukça, * 

Ağzıma gem vuracağım. 

 

Dilimi tutup sustum, † 

Hep kaçındım konuşmaktan, * 

Yararı olsa bile. ¬ 

 

Acım alevlendi, * 

Yüreğim tutuştu içimde,  

Ateş aldı derin derin düşünürken, * 

Şu sözler döküldü dilimden: 

 

Bildir bana, ya Rab, sonumu, † 

Sayılı günlerimi; * 

Bileyim ömrümün ne kadar kısa olduğunu! 

 

Yalnız bir karış ömür verdin bana, * 

Hiç kalır hayatım senin önünde. 

Her insan bir soluktur sadece, * 

En güçlü çağında bile. 

 

Bir gölge gibi dolaşır insan,  † 

Boş yere çırpınır, * 

Mal biriktirir, kime kalacağını bilmeden. 

 

1. Nak. Acı içinde inleyerek bedenlerimizin kurtuluşunu bekliyoruz. 

2. Nak. Ey Rab, duamı dinle ve cevap ver, beni göz-yaşları içinde bırakma. 

 

II 8-14 

 

Ne bekleyebilirim şimdi, ya Rab? * 

Umudun sende. 

Kurtar beni bütün isyanlarımdan, * 

Aptalların hakaretine izin verme. 

 

Sustum, açmayacağım ağzımı; * 

Çünkü sensin bunu yapan. 



Uzaklaştır üzerimden yumruklarını, * 

Tokadının altında mahvoldum. 

 

Sen insanı suçundan ötürü * 

Azarlayarak yola getirirsin,  

Güve gibi tüketirsin sevdiği şeyleri. * 

Her insan bir soluktur sadece.  

 

Duamı işit, ya Rab, * 

Kulak ver yakarışıma,  

Gözyaşlarıma kayıtsız kalma! * 

Çünkü ben bir garibim senin yanında, ¬ 

 

Bir yabancı, atalarım gibi. † 

Uzaklaştır üzerimden bakışlarını,  * 

Göçüp yok olmadan mutlu olayım! 

 

2. Nak. Ey Rab, duamı dinle ve cevap ver, beni gözyaşları içinde bırakma. 

3. Nak. Tüm güvenimi Tanı’nın asla son bulmayan lütfuna bağladım.  

 

MEZMUR 52 İftira atanlara karşı 

Övünen Rab ile övünsün. (1. Ko. 1, 31) 

Niçin kötülüğünle böbürlenirsin, ey kabadayı, * 

Tanrı’nın sadık kullarına karşı 

Bütün gün dilin yıkım tasarlar * 

Keskin ustura gibi, ey hilekar. 

 

İyilikten çok kötülüğü, * 

Doğru konuşmaktan çok yalanı seversin. 

Seni hileli dil seni! * 

Her yıkıcı sözü seversin. 

 

Ama Tanrı seni sonsuza dek yıkacak, * 

Seni kapıp çadırından fırlatacak, 

Yaşam diyarından kökünü sökecek. * 

Doğrular bunu görünce korkacak, 

 

Gülerek şöyle diyecekler: * 

“İşte bu adam, Tanrı’ya sığınmak istemedi, 

Servetinin bolluğuna güvendi, * 

Başkalarını yıkarak güçlendi!” 

 

Ama ben Tanrı’nın evinde  *  

Yeşeren zeytin ağacı gibiyim,  

Sonsuza dek Tanrı’nın sevgisine güvenirim. * 

Sürekli sana şükrederim yaptıkların için, 

 



Sadık kullarının önünde umut bağlarım,  * 

Çünkü adın iyidir. 

 

3. Nak. Tüm güvenimi Tanı’nın asla son bulmayan lütfuna bağladım.  

 

¥ Rab bize yollarını öğretecek. 

¶ Ve biz onun adımlarını izleyeceğiz.  

 

BİRİNCİ OKUMA  

 
Peygamber Yeşaya’nın Kitabından             63, 7-19 

 

Rab’bin sevgili halkı, onun merhametini hatırlayacak. 

 

Şefkati ve iyiliği uyarınca bizim için yaptıklarından,  

evet, İsrail halkı için yaptığı bütün iyiliklerinden ötürü  

Rab'bin iyiliklerini ve övülesi işlerini anacağım.  

Rab dedi ki, “Onlar kuşkusuz benim halkım, beni aldatmayacak çocuklardır.”   

Böylece onların Kurtarıcı’sı oldu.  

Sıkıntı çektiklerinde o da sıkıntı çekti.  

Huzurundan çıkan melek onları kurtardı.  

Sevgisi ve merhametinden ötürü onları kurtardı,  

geçmişte onları sürekli yüklenip taşıdı.  

Ama başkaldırıp onun Kutsal Ruhu'nu incittiler.  

O da düşmanları olup onlara karşı savaştı.  

Sonra halkı eski günleri,  Musa'nın dönemini anımsadı.  

“Çobanlarıyla birlikte onları denizden geçiren,  

Kutsal Ruhu'nu aralarına yerleştiren,  

görkemli gücüyle Musa'nın sağında yol alan,  

sonsuz onur kazanmak için önlerinde suları yaran,  

bir at nasıl tökezlemeden kırdan geçerse  

onları deniz yatağından öyle geçiren Rab nerede?” diye sordular.  

Ovaya götürülen sürü gibi Rab'bin Ruhu onları rahata kavuşturdu.  

İşte adını onurlandırmak için halkına böyle yol gösterdi. 

Ya Rab, gökten bak, kutsal, görkemli ve yüce yerinden bizi gör!  

Gayretin, gücün nerede?  

Gönlündeki özlem ve merhameti bizden esirgedin.  

Babamız sensin.  

İbrahim bizi tanımasa da, İsrail bizi kabul etmese de, Babamız'sın,  

ya Rab, ezelden beri adın "Kurtarıcımız"dır.  

Ya Rab, neden bizi yolundan saptırıyor, inatçı kılıyor, 

 Senden korkmamızı engelliyorsun?  

Kulların uğruna, mirasın olan oymakların uğruna geri dön.  

Kutsal halkın kısa süre tapınağına sahip oldu,  



ama düşmanlarımız onu çiğnedi.  

Öteden beri yönetmediğin,  

Sana ait olmayan bir halk gibi olduk. 

 

RESPONSORİUM         Yşa. 63, 19; 59, 11 

¥ Öteden beri yönetmediğin, Sana ait olmayan bir halk gibi olduk. * Keşke gökleri yarıp 

insen!  

¶ Adalet bekliyoruz, ortada yok; kurtuluş bekliyoruz, bizden uzak.  

¥ Keşke gökleri yarıp insen!  

 

İKİNCİ OKUMA  
 
 Proklos, Vaazlardan, 1-3 

 

Suyun takdis edilişi  

Mesih dünyada göründü ve düzensiz dünyaya düzen getirerek onu güzelleştirdi. 

Dünyanın günahını üstlendi ve dünyanın düşmanını kovdu; su kaynaklarını kutsadı ve 

insanların ruhlarını aydınlattı. Mucizelere gitgide büyüyen mucizeler kattı. 

Bugün toprak ve deniz Kurtarıcının lütfunu araların-da paylaştılar ve tüm dünya mutluluk 

içindedir. Çünkü yaşadığımız gün bize bir önceki bayramdan daha çok mucizeler 

gösteriyor. Gerçekten Rabbin geçen Noel Gününün şanında dünya sevinç içindeydi, çün-ü 

Rabbi bir yemlikte taşıyordu. Şimdiki Epifanya gü-ünde deniz sevinçle titriyor, coşuyor. 

Çünkü Ürdün nehrinin ortasında, azizleştirmenin kutsamalarını al-mıştır. 

Geçmiş kutlamada, kusursuzluğumuzu kanıtlayan küçük bir çocuk gibi bize sunuluyordu. 

Bugünkü bay-ramda ise, kusursuz olup kusursuzdan kaynaklananı belirten, onu olgun bir 

insan olarak görüyoruz. İlkin-de kral bedenin kızıllığını giydi, şimdikinde kaynak nehri 

kuşattı ve sanki örtüyor. O halde haydi! Şaşırtıcı mucizeleri görün; Ürdün nehrinde 

yıkanan adalet güneşi, sulara dalan ateş ve bir insan tarafından kutsa-an Tanrı. 

Bugün her yaratık ilahiler okuyup "Rabbin adına gelen kutlu olsun" (Mez. 118, 25-26) diye 

bağırıyor. Her zamanda gelen, şimdi ilk kez gelmemiştir ki, kutsamış olsun... Ya kimdir bu? 

Ey ermiş Davut, bunu sen açık açık söyle: "Rab Tanrı'dır ve bizim için parlıyor" (Mez. 118, 

27). Bunu salt Peygamber Davut söylemiyor, Havari Pavlus da tanıklığı ile ona katılıyor ve 

bu sözleri haykırıyor: "Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya 

çıkmıştır" (Tit. 2, 11). Bazılarına değil, "bütün insanlara." Çünkü bütün insanlara, 

Yahudilere ve Yunanlılara, vaftizin kurtarıcı lütfunu veriyor, herkese ortak bir kazanç gibi 

vaftizi sunuyor. 

Haydi, şu garip tufana bakın, Nuh'un zamanında gelen tufandan daha büyük ve değerli. O 

zamanlarda tufanın suları insan ırkını yok etti; şimdi ise vaftiz suyu, vaftiz edilenin gücü 

sayesinde, ölüleri diriltiyor. O zamanlar gagasında bir zeytin dalını taşıyan güvercin Rab 

Mesih'in kokusunun güzelliğini gösterdi; şimdi ise Kutsal Ruh, bir güvercin şeklinde 

inerek, bize karşı merhametle dolup taşan Rabbin kendisini gösteriyor. 

 

RESPONSORİUM    



¥ Işık’tan Işık olan, Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz edilen İsa, bugün bize 

göründü, * onun Bakire Meryem’den doğduğunu açıkça söylüyoruz.  

¶ Gökler onun üzerine açıldı ve Baba’nın sesi duyuldu.   

¥ Onun Bakire Meryem’den doğduğunu açıkça söylüyoruz.  

 

İncil: Markos 6, 45-52 

 

DUA  

Ya Rab dünyanın ışığı olan sen, sürekli bir barış sağla ve atalarımızı aydınlatan parlak 

ışığının kalplerimiz-de parlamasını sağla. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve 

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

Doğudan müneccimler 

Çocuğa secde edip, 

Simgesel üç armağan 

Hürmetlerle sunarlar. 

Anlamlı armağanlar 

Mür, günnük ve altınlar 

Çocuğun üç şanını 

Bildirir uluslara. 

 

Sunulan günnük, altın 

Tanrı’yı, yüce Kralı, 

Mür ise ıstırabı 

Çocukta öngörürler. 

 

Beytlehem, en büyüksün 

Yahuda bölgesinde 

Dünyanın kurtuluşu 

Doğmuştu Mesih sende. 

 

Kehanetlere göre, 

Ebedi, kutsal Peder 

Her hükmü, her krallığı 



Emanet etti ona, 

 

Onun egemenliği, 

Sevgi, barış krallığı 

Zamanlar, uzaylarda 

Sonsuza dek sürecek. 

 

Meryem’den doğan İsa, 

Hep şeref ve şan sana, 

Yükseklerde Peder’e, 

Kutsal Ruh’la birlikte. Âmin. 

 

1. Nak. Ey Rab, senin yolun kutsaldır. Kim senin kadar büyüktür? 

 

MEZMUR 77   Tanrı sevgisinin harikalarını yeniler 
Her yönden sıkıştırılmışız, ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız, ama çaresiz değiliz. Çünkü Rab İsa'yı dirilten 

Tanrı'nın, bizi de İsa'yla diriltip sizinle birlikte kendi önüne çıkaracağını biliyoruz. (2. Ko. 4, 8.14) 

Yüksek sesle Tanrı’ya yakarıyorum, * 

Haykırıyorum beni duysun diye. 

Sıkıntılı günümde Rab’be yönelir, * 

Gece hiç durmadan ellerimi açarım, 

 

Gönlüm avunmaz bir türlü. † 

Tanrı’yı anımsayınca inlerim, * 

Düşündükçe içim daralır.  

 

Açık tutuyorsun göz kapaklarımı, * 

Sıkıntıdan konuşamıyorum. 

Geçmiş günleri, * 

Yıllar öncesini düşünüyorum. 

 

Gece ilahilerimi anacağım, † 

Kendi kendimle konuşacağım, * 

İnceden inceye soracağım:  

 

“Rab sonsuza dek mi bizi reddedecek? * 

Lütfunu bir daha göstermeyecek mi? 

Sevgisi sonsuza dek mi yok oldu? * 

Sözü geçerli değil mi artık? 

 

Tanrı unuttu mu acımayı? * 

Sevecenliğinin yerini öfke mi aldı?” 

 

Sonra kendi kendime, † 

“İşte benim derdim bu!” dedim, * 

“Yüceler Yücesi gücünü göstermiyor artık.” 



 

Rab’bin işlerini anacağım, * 

Evet, geçmişteki harikalarını anacağım. ¬ 

Yaptıkları üzerinde derin derin düşüneceğim, * 

Bütün işlerinin üzerinde dikkatle duracağım. 

 

Ey Tanrı, yolun kutsaldır! * 

Hangi ilah Tanrı kadar uludur? 

Harikalar yaratan Tanrı sensin, * 

Halklar arasında gücünü gösterdin. 

 

Güçlü bileğinle kendi halkını, * 

Yakup ve Yusuf oğullarını kurtardın. 

Sular seni görünce, ey Tanrı, * 

Sular seni görünce çalkalandı, 

 

Enginler titredi. * 

Bulutlar suyunu boşalttı, 

Gökler gürledi, * 

Her yanda okların uçuştu. 

 

Kasırgada gürleyişin duyuldu, † 

Şimşekler dünyayı aydınlattı, * 

Yer titreyip sarsıldı.  

 

Kendine denizde, † 

Derin sularda yollar açtın, * 

Ama ayak izlerin belli değildi. 

 

Musa ve Harun’un eliyle * 

Halkını bir sürü gibi güttün. 

 

1. Nak. Ey Rab, senin yolun kutsaldır. Kim senin kadar büyüktür? 

2. Nak. Yüreğim Rab’de sevinçle coşuyor;  o alçaltır ve o yükseltir. 

 

EZGİ  1.Samuel 2: 1-10 Alçakgönüllülerin sevinci ve ümidi Tanrı’dadır 
Hükümdarları tahtlarından indirdi, Sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu, Zenginleri ise 

elleri boş çevirdi. (Lk. 1, 52-53) 

“Yüreğim Rab’de bulduğum sevinçle coşuyor; * 

Gücümü yükselten Rab’dir. 

Düşmanlarımın karşısında övünüyor, * 

Kurtarışınla seviniyorum! 

 

Kutsallıkta Rab’bin benzeri yok, * 

Evet, senin gibisi yok, ya Rab!  

Tanrımız gibi dayanak yok. * 

Artık büyük konuşmayın, ¬ 



 

Ağzınızdan küstahça sözler çıkmasın. † 

Çünkü Rab her şeyi bilen Tanrı’dır; * 

Odur davranışları tartan.  

 

Güçlülerin yayları kırılır; * 

Güçsüzlerse güçle donatılır.  

Toklar yiyecek uğruna gündelikçi olur, * 

Açlar doyurulur. 

 

Kısır kadın yedi çocuk doğururken, * 

Çok çocuklu kadın kimsesiz kalır. 

Rab öldürür de diriltir de, * 

Ölüler diyarına indirir ve çıkarır. 

 

O kimini yoksul, kimini varsıl kılar; * 

Kimini alçaltır, kimini yükseltir.  

Düşkünü yerden kaldırır, * 

Yoksulu çöplükten çıkarır; 

 

Soylularla oturtsun † 

Ve kendilerine onur tahtını * 

Miras olarak bağışlasın diye. 

 

Çünkü yeryüzünün temelleri Rab’bindir, * 

O dünyayı onların üzerine kurmuştur. 

Rab sadık kullarının adımlarını korur, * 

Ama kötüler karanlıkta susturulur. 

 

Çünkü güçle zafere ulaşamaz insan. * 

Rab’be karşı gelenler paramparça olacak, 

Rab onlara karşı gökleri gürletecek, * 

Bütün dünyayı yargılayacak, 

 

Kralını güçle donatacak, * 

Meshettiği kralın gücünü yükseltecek.” 

 

2. Nak. Yüreğim Rab’de sevinçle coşuyor; o alçaltır ve o yükseltir. 

3. Nak. Rab egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü. † 

 

MEZMUR    97   Rab’bin adaletinde sevinç             
Bu mezmur, Mesih’tetüm ulusların kurtuluşunu veimanını anlatmaktadır. (Az. Atanasio) 

 

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! 

 

3. Nak. Rab egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü. † 

                                                               

 

 

KISA OKUMA           Yşa.  49, 8-9 

Rab şöyle diyor: "Lütuf zamanında seni yanıtlayacağım, kurtuluş günü sana yardım 

edecek, seni koruyacağım. Seni halka antlaşma olarak vereceğim. Öyle ki, yıkık ülkeyi 

yeniden kurasın, mülk olarak yeni sahiplerine veresin. 'Çıkın,  karanlıktakilere, 'Dışarı 

çıkın diyeceksin. Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar. 

 

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. Onun yıldızını Doğu’da gördük ve hediyelerle ona tapınmak için geldik.                       

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 

Zamanların doluluğunda insan olmuş olan Peder’in Ebedi Sözü’ne tapalım ve onu 

yüceltelim: Ey Rab, ebediyen mübareksin.  

Dünyanın yaratıcısı, diri olan Tanrı’nın Oğlu, dünyayı kurtarmak için gelmiş olan sen,    

- bizi İncil’in tanıkları kıl. 

Peder’in bağrından parıldayan ve dünyaya ışığını sa-çan adaletin güneşi,   

- karanlıkta ve ölümün gölgesiyle örtülmüş olanları aydınlat.  

Beytlehem’de doğan ve yemlikte yatan şanın kralı,  

- çocukların sadeliğine benzememizi sağla. 

Ebedi hayat ekmeği olan sen,  

- bedeninin ve kanının gizemiyle ruhumuzun açlığını gider. 

 
DUA  

Ya Rab dünyanın ışığı olan sen, sürekli bir barış sağla ve atalarımızı aydınlatan parlak 

ışığının kalplerimiz-de parlamasını sağla. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve 

ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. 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, 

Oğlunla, Kutsal Ruh'la 

Dualarımı dinle. Âmin. 

 

Nak. Çağlar boyunca saklanmış olan bu gizem, bugün bize açınlandı.  

 

 

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. Mesih İsa barışı müjdelemeye geldi: Yakın olanlara ve uzakta olanlara barış olsun.   

 

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. Seni uluslara ışık yapacağım. Öyle ki kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın.  

 

MEZMUR 119, 57-64 [Het]) 

Benim payıma düşen sensin ya Rab, * 

Sözlerini yerine getireceğim, dedim. 

Bütün yüreğimle sana yakardım. * 

Lütfet bana, sözün uyarınca. 

 



Tuttuğum yolları düşündüm, * 

Senin öğütlerine göre adım attım. 

Buyruklarına uymak için * 

Elimi çabuk tuttum, oyalanmadım. 

 

Kötülerin ipleri beni sardı, * 

Yasanı unutmadım. 

Doğru hükümlerin için * 

Gece yarısı kalkıp sana şükrederim. 

 

Dostuyum bütün senden korkanların, * 

Koşullarına uyanların. 

Yeryüzü sevginle dolu, ya Rab, * 

Kurallarını öğret bana! 

 

MEZMUR 55, 2-15, 17-24 Arkadaşın ihaneti 
Yahuda, İnsanoğlu'na bir öpücükle mi ihanet ediyorsun? (Lk. 22, 48) 

 

I (2-12) 

 

Ey Tanrı, kulak ver duama, * 

Sırt çevirme yalvarışıma! 

Dikkatini çevir, yanıt ver bana. * 

Düşüncelerim beni rahatsız ediyor, şaşkınım 

 

Düşman sesinden, kötünün baskısından; * 

Çünkü sıkıntıya sokuyorlar beni, 

Öfkeyle üstüme üstüme geliyorlar. * 

Yüreğim sızlıyor içimde, 

 

Ölüm dehşeti çöktü üzerime. * 

Korku ve titreme sardı beni, 

Ürperti kapladı içimi. * 

“Keşke güvercin gibi kanatlarım olsaydı!” 

 

Dedim kendi kendime, * 

“Uçar, rahatlardım. 

Uzaklara kaçar, * 

Çöllerde konaklardım. ¬ 

 

Sert rüzgara, kasırgaya karşı * 

Hemen bir barınak bulurdum.” 

Şaşkına çevir kötüleri, ya Rab, karıştır dillerini, * 

Çünkü kentte şiddet ve çatışma görüyorum. 

 

Gece gündüz kent surları üzerinde dolaşırlar, * 

Haksızlık, fesat dolu kentin içi. 



Yıkıcılık kentin göbeğinde, * 

Zorbalık, hile eksilmez meydanından. 

 

II (13-15. 17-24) 

 

Beni aşağılayan bir düşman olsaydı, * 

Katlanabilirdim; 

Bana küstahlık eden bir hasım olsaydı, * 

Gizlenebilirdim. 

 

Ama sensin, bana denk, * 

Yoldaşım, yakın arkadaşım. 

Birlikte tatlı tatlı yarenlik eder, * 

Toplulukla Tanrı’nın evine giderdik. 

 

Bense Tanrı’ya seslenirim, * 

Rab kurtarır beni. 

Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim, * 

O işitir sesimi. 

 

Bana karşı girişilen savaştan * 

Esenlikle kurtarır canımı, 

 

Sayısı çok da olsa karşıtlarımın. † 

Öncesizlikten bu yana tahtında oturan Tanrı, * 

Duyacak ve ezecek onları.  

 

Çünkü hiç değişmiyor * 

Ve Tanrı’dan korkmuyorlar. 

Yoldaşım dostlarına saldırarak * 

Yaptığı antlaşmayı bozdu. 

 

Ağzından bal damlar, * 

Ama yüreğinde savaş var.  

Sözleri yağdan yumuşak, * 

Ama yalın birer kılıçtır.  

 

Yükünü Rab’be bırak, * 

O sana destek olur. ¬ 

Asla izin vermez * 

Doğru insanın sarsılmasına. 

 

Ama sen, ey Tanrı, * 

Ölüm çukuruna atacaksın kötüleri, 

 

Günlerinin yarısını görmeyecek †  

Katillerle hainler; * 



Bense sana güveniyorum. 

 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

Nak. Çağlar boyunca saklanmış olan bu gizem, bu-gün bize açınlandı.  

 

KISA OKUMA           1. Tim.1, 15 

“Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya gel-di” sözü, güvenilir ve her bakımdan 

kabule layık bir sözdür.  

 

¥ Tanrı yeryüzünde göründü. Alleluya. 

¶ O insanlar arasında yaşadı. Alleluya.  

 

 

Öğle (Hora Sexta) 

 

Nak. Mesih İsa barışı müjdelemeye geldi: Yakın olan-lara ve uzakta olanlara barış olsun.   

 

KISA OKUMA          Va. 21, 23-24 

Aydınlanmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi 

onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır. Uluslar kentin ışığında yürüyecekler. Dünya 

kralları servetlerini oraya getirecekler. 

 

¥ Uluslar adaletini görecekler. Alleluya. 

¶ Tüm krallar şanını görecekler. Alleluya. 

 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

Nak. Seni uluslara ışık yapacağım. Öyle ki kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın. 

 

KISA OKUMA              1. Yu. 1, 5 

Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, onda hiç karanlık 

yoktur. 

 

¥ Bütün uluslar Rab’bimizi övün. Alleluya. 

¶ Onun şanı yankılansın. Alleluya. 

 

DUA  

Ya Rab dünyanın ışığı olan sen, sürekli bir barış sağla ve atalarımızı aydınlatan parlak 

ışığının kalplerimiz-de parlamasını sağla. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve 

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



 

Akşam Övgü Duaları 
 

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

Hirodes, gelen Rab’den 

Neden dehşet ve korkun? 

Göksel krallığı veren 

İktidarı kaldırmaz. 

 

Bilginler Beytlehem’de 

Yıldızın ışığında 

Dünyayı aydınlatan 

Dikkatle Nur’u arar. 

 

Yüce Olanın Oğlu, 

Ürdün Nehrine girer; 

Günahsız olan kuzu 

Suçlarımızı yıkar. 

 

Kana’da bir mucize: 

Altı küp suyla taşan, 

Düğünü sevindiren 

Hoş şarapla doluydu. 

 

Kendini uluslara 

Tanıtan, Mesih İsa, 

Peder’le, Kutsal Ruh’la 

Hep şeref olsun sana. Âmin. 

 

 

1. Nak. Ümitle dolu olarak Kurtarıcı’mızın görkemli ge-lişini bekliyoruz.  

 

MEZMUR 62 Yalnız Tanrı’da huzur buluruz.                                  
Tanrı, umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun. (Rom. 15, 13) 

 

Canım yalnız Tanrı’da huzur bulur, * 

Kurtuluşum ondan gelir. 

Tek kayam, kurtuluşum, * 

Kalem odur, asla sarsılmam. 

 

Birini ezmek için daha ne vakte kadar * 

Hep birlikte üstüne saldıracaksınız, 

Eğri bir duvara, * 

Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi? 



 

Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir. * 

Yalandan zevk alırlar.  

Ağızlarıyla hayırdua ederken, * 

İçlerinden lanet okurlar. 

 

Ey canım, yalnız Tanrı’da huzur bul, * 

Çünkü umudum ondadır. ¬ 

Tek kayam, kurtuluşum, * 

Kalem odur, sarsılmam. 

 

Kurtuluşum ve onurum Tanrı’ya bağlıdır, * 

Güçlü kayam, sığınağım odur. 

 

Ey halkım, her zaman ona güven, † 

İçini dök ona, Çünkü Tanrı sığınağımızdır.  * 

Sıradan insan ancak bir soluk,  

 

Soylu insansa bir yalandır. † 

Tartıya konduğunda ikisi birlikte * 

Soluktan hafiftir. 

 

Zorbalığa güvenmeyin, * 

Yağma malla övünmeyin; 

Varlığınız artsa bile, * 

Ona gönül bağlamayın. 

 

Tanrı bir şey söyledi, * 

Ben iki şey duydum: 

Güç Tanrı’nındır, * 

Sevgi de senin, ya Rab! 

 

Çünkü sen herkese, * 

Yaptığının karşılığını verirsin. 

 

1. Nak. Ümitle dolu olarak Kurtarıcı’mızın görkemli gelişini bekliyoruz.  

2. Nak. Tanrı’nın yüzünün nuru üzerimize parlasın ve bizi kutsamayla doldursun.  

 

Eğer aşağıdaki Mezmur 67, Davet Mezmuru olarak söylendiyse, onun yerine Mezmur 95 

söylenir.  

 

MEZMUR  67           Tüm halklar Rabbi yüceltsin.  
Şunu bilin ki, Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki uluslara gönderilmiştir. (Ha. İş. 28, 28) 

 

Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, * 

Yüzünün ışığı üzerimize parlasın. 

Öyle ki, yeryüzünde yolun, * 



Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin. 

 

Halklar sana şükretsin, ey Tanrı, * 

Bütün halklar sana şükretsin! ¬ 

Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın, * 

Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın, 

 

Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. † 

Halklar sana şükretsin, ey Tanrı, * 

Bütün halklar sana şükretsin!  

 

Toprak ürününü verdi, * 

Tanrı, tanrımız, bizi bolluğa kavuştursun. 

 

Tanrı bize bolluk versin, † 

Dünyanın dört bucağındakiler * 

Ondan korksun! 

 

2. Nak. Tanrı’nın yüzünün nuru üzerimize parlasın ve bizi kutsamayla doldursun.  

3. Nak. Her şey Mesih’te yaratıldı ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. 

 

EZGİ Koloseliler 1, 12-20          

Mesih İsa tüm yaratılışın ilk doğanıdır ve ölülerden dirilenlerin de birincisidir.  

 

Bizi kutsalların ışıktaki mirasına † 

Ortak olmaya yeterli kılan Baba’ya * 

Şükretmeniz için dua ediyoruz.  

 

O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp * 

Sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı.  

Onda kurtuluşa, * 

Günahlarımızın bağışına sahibiz.  

 

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 * 

İlk-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.  

    

3. Nak. Her şey Mesih’te yaratıldı ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. 

 

 

KISA OKUMA          Kol. 1, 13-15  

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

kurtuluşa, gü-nahlarımızın bağışına sahibiz. Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün 

yaratılışın ilk doğanı odur. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 

¥ Yeryüzündeki tüm halklar, * onda mübarek kılınacaktır.  

~ Yeryüzündeki tüm halklar, onda mübarek kılınacaktır.  

 ¶ Tüm uluslar adının yüceliğini duyuracak. 

~ Onda mübarek kılınacaktır.  

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

~ Yeryüzündeki tüm halklar, onda mübarek kılınacaktır.  

 

Magnificat 

Nak. Herodes müneccimlere sordu: Doğmuş olan Kral için hangi işareti gördünüz? Gökte 

parlak bir yıldız gördük, görkemi tüm yeryüzünü aydınlatıyordu. 

Magnificat (Meryem’in İlahisi) (Luka 1, 46-55) 

Ruhum Tanrı’da sevinir.  

Canım Rab’bi yüceltir; * 

 

Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. † 

Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. * 

İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. 

 

Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. * 

Onun adı kutsaldır. 

Kuşaktan kuşağa* 

Kendisinden korkanlara merhamet eder.  

 

Bileğiyle büyük işler yaptı; † 

Gururluları yüreklerindeki kuruntularla * 

Darmadağın etti. 



 

Hükümdarları tahtlarından indirdi, * 

Sıradan insanları yükseltti.  

Aç olanları iyiliklerle doyurdu, * 

Zenginleri ise elleri boş çevirdi. 

 

Atalarımıza söz verdiği gibi, * 

İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek 

Merhamet etmeyi unutmayarak * 

Kulu İsrail’in yardımına yetişti. 

 

YAKARMALAR 

Günahlarımızın uçurumundan bizi kurtaran Tanrı’nın sözüne hamdedelim ve büyük 

güvenle ona yalvara-lım: Ey Rab, merhametini göster.  

Ebedi kahin, dünyaya giren, Tanrı’ya en mükemmel övgü ayinini başlatan sen,  

- tüm insanların, Kilise aracılığıyla senin kralsal ka-hinliğini paylaşmalarını sağla. 

İnsanlığın yararını gözetmek için gelen; bedenlerin ve ruhların doktoru olan sen,   

- hasta olan kardeşlerimize şifa ve güç ver. 

Doğuşunla evrensel sevincin sebebi olan sen,  

- zavallı ve günahkar olanların yardımına koş ve tüm insanları arkadaşlığınla teselli et. 

Eski köleliğin zincirlerini kıran güçlü kral,   

- bedenlerinde veya ruhlarında kendilerini esir olarak hissedenleri kurtar. 

Göğü açan ve ona götüren yol olan sen,   

- ölülerimizi ebedi mutluluğa kabul et. 

 

Göklerdeki Pederimiz.  

 

DUA 

Ya Rab dünyanın ışığı olan sen, sürekli bir barış sağla ve atalarımızı aydınlatan parlak 

ışığının kalplerimiz-de parlamasını sağla. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve 

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


