
NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 2. HAFTA PERŞEMBE 
  

 
_______________ 
 
TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.  
Ya da  
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.  
  
Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100 
_______________ 
 

Okumalar Övgü Duaları 
 

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

 
İLAHİ 
Peder’in parlak Sözü, 
Zamanlar geldiğinde 
Dünyayı kurtarmaya 
Sen indin aramıza. 
 
Lütuf sağlayan müjden 
Suçtan arıtsın bizi, 
Ruhları aydınlatsın, 
Kalplere ümit versin. 
 
Bizi yargılamaya 
Görkemle geldiğinde 
Ermişler arasında 
Sağında bizi oturt. 
 
Peder’e ve Oğluna 
Kutsal Ruh’la birlikte 
Tek-Üçlü Tanrımıza 
Hep şeref ve şan olsun. Amin. 
 
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.    

 
 
 
 
 



¥ Tüm uluslar, Rab’bin sözünü dinleyin.  
¶ Dünyanın her yerinde onu duyurun. 
 
BİRİNCİ OKUMA  
        

Peygamber Yeşaya’nın Kitabından            26, 7-21 

 
Doğruların Ezgisi 
 Ve Diriliş vaadi 

 
Doğru adamın yolu düzdür,  
ey dürüst olan, doğru adamın yolunu sen düzlersin.  
Evet, ya Rab, ilkelerinin çizdiği yolda sana umut bağladık,  
adın ve ünündür yüreğimizin dileği, 
geceleri canım sana susar, 
evet, içimde ruhum seni özler; 
çünkü senin ilkelerin yeryüzünde oldukça,  
orada oturanlar doğruluğu öğrenir.  
Kötüler lütfedilse bile doğruluğu öğrenmez.  
Dürüstlüğün egemen olduğu diyarda haksızlık eder,  
Rab'bin büyüklüğünü görmezler.  
Ya Rab, elin yükseldi, ama görmüyorlar,  
halkın için gösterdiğin gayreti görüp utansınlar.  
Evet, düşmanların için yaktığın ateş onları yiyip bitirecek.  
Ya Rab, bizi esenliğe çıkaracak sensin,  
çünkü ne yaptıysak hepsi senin başarındır.  
Ey Tanrımız Rab, senden başka efendiler bizi yönetti,  
ama yalnız sana, senin adına yakaracağız.  
O efendiler öldü, artık yaşamıyorlar,  
dirilmeyecek onlar.  
Çünkü onları cezalandırıp yok ettin,  
anılmalarına son verdin.  
Ulusu çoğalttın, ya Rab,  
evet, ulusu çoğalttın ve yüceltildin.  
Her yönde ülkenin sınırlarını genişlettin.  
Ya Rab, sıkıntıdayken seni aradılar.  
Onları terbiye ettiğinde sessizce yakararak içlerini döktüler.  
Doğum vakti yaklaşan gebe kadın çektiği sancıdan ötürü nasıl kıvranır, 
feryat ederse, senin önünde biz de öyle olduk, ya Rab.  
Gebe kaldık, kıvrandık,  
rüzgardan başka bir şey doğurmadık sanki.  
Ne dünyaya kurtuluş sağlayabildik,  
ne de dünyada yaşayanları yaşama kavuşturabildik.  
Ama senin ölülerin yaşayacak,  
bedenleri dirilecek.  
Ey sizler, toprak altında yatanlar,  
uyanın, ezgiler söyleyin.  
Çünkü senin çiyin sabah çiyine benzer,  
toprak ölülerini yaşama kavuşturacak.  
Haydi halkım, iç odalarınıza girip ardınızdan kapılarınızı kapatın,  



Rab'bin öfkesi geçene dek kısa süre gizlenin.  
Çünkü dünyada yaşayanları suçlarından ötürü cezalandırmak için  
Rab bulunduğu yerden geliyor.  
Dünya üzerine dökülen kanı açığa vuracak,  
öldürülenleri artık saklamayacak. 
 
 
RESPONSORİUM                    Yşa. 26, 19; Dan. 12, 2 
 
¥ Ey sizler, toprak altında yatanlar, uyanın, ezgiler söyleyin, * çünkü Rab’bin şebnemi 
sabah şebnemine benzer. 
¶ Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak.  
¥ Çünkü Rab’bin şebnemi sabah şebnemine benzer. 
 
İKİNCİ OKUMA  
 
 Petrus Krisologus, Vaazlardan, 147 
 

Sevgi, Tanrı’yı görme arzusu 
 

Korkudan dehşete kapılan dünyayı gören Tanrı, onu sevgi ile desteklemek, lütufla 
çağırmak ve merhametle tutup kendine bağlamak için hemen araya girdi. 

Kötülük içinde yaşlanan dünyayı intikamcı tufan ile temizler; Nuh'a yenilenen 
dünyanın babası adını verir ve onu sevgi dolu sözlerle yüreklendirir. Güvenini ve 
dostluğunu verir, iyilikseverlikle şimdiki zaman hak-kında bilgi verir, gelecek 
konusunda lütfu ile yüreklendirir. Tanrı emir vermekle yetinmiyor, işbirliğini teklif 
ediyor ve kendi yapıtını yaratılan gerçeklerle birleştiriyor. İnsanları köle haline getiren 
korkuyu bir sevgi antlaşması ile ortadan kaldırıyor. Böylece sevgi-de bir araya gelen 
Tanrı ve insanlık ortak bir eylemle elde ettiklerini birlikte koruyorlar. 

Bu yüzden Tanrı, putperestlerin arasından İbrahim'i seçiyor, yeni bir ad ile 
soylulaştırıyor, inancın babası olarak tayin ediyor, yolunda refakat ediyor, yabancıların 
arasında koruyor, iyiliklerle zenginleştiriyor, başarılarla onurlandırıyor, vaatlerle 
kendine bağlıyor, hakaretlerden uzak tutuyor, konukseverlikle hoş tutuyor, 
beklenmeyen bir varis ile yüceltiyor. Öyle ki bunca iyilikler arasında, tanrısal sevginin 
tadı ile Tanrı’-dan korkmayıp, onu sevmeyi öğrensin. Bu yüzden Yakup'u düşünde teselli 
ediyor kaçışında, dönüşünde ise ona meydan okuyor, bir güreşçi gibi sarılıyor ki 
mücadeleye girdiği Peder'i sevsin ve ondan korkmasın. Bu yüzden Musa'ya atalarının 
dili ile sesleniyor, baba sevgisi ile onunla konuşuyor ve halkının kurtarıcısı ol-maya 
davet ediyor. 

Anımsatılan bu olaylar sayesinde tanrısal merhametin alevi insanların yüreklerini 
yaktı ve Tanrı sevgisinin sarhoşluğu insanın duyumlarını sardı. Ruhlarından yaralanan 
insanlar Tanrı’yı doğal gözleri ile görmeyi istemeye başladılar. Fakat Tanrı tüm dünyaya 
sığınmadığına göre, daracık insan gözü ile nasıl seçilebilirdi ki? Yanıt olarak, sevginin 
gereksinimi olacağı, ne yapacağına, nelerin olası olduğuna önem vermediği denilmeli. 
Sevgi olanaksızın önünde durmaz, zorlukların karşısında azalmaz. 

Amacına ulaşmayan sevgi sevdiğini öldürür. Bu yüzdendir ki, gitmesi gereken yere 
değil de çekiciliğini duyduğu yere gider. Sevgi arzuyu doğurur, heyecanı artar ve 
heyecan yasak olana yönelir. Ya sonra? Sevgi sevdiği şeyi görmeden edemez. Bu yüzden 
azizler, Tanrı’yı görmeyi başaramadıklarında, sahip olduklarına hiç değer vermezlerdi. 



Böylece Tanrı’yı görmeyi arzulayan sevgi, ölçülülüğe sahip değilse de inancın ateşini 
taşır. Bu yüzdendir ki Musa: Eğer gözünde lütuf buldumsa, bana yüzünü göster (bak. Çık. 
35, 13) demeye kadar varır. Ve yine bu yüzdendir ki Mezmur yazarı: Bana yüzünü 
göster, der (Mez. 79, 4) nitekim putperestler de kendi yanlışlıkları içinde, taptıklarını 
gözleri ile görebilmek için putları şekillendirdiler. 
 
 
RESPONSORİUM                                                                    Yşa. 66, 13; 1. Kr. 11, 36 Yşa. 66, 14; 46, 13 
 
¥ Çocuğunu avutan bir anne gibi avutacağım sizi, seçtiğimYeruşalim Kenti'nden size 
yardım gelecek. *Bunları gördüğünüzde yüreğiniz sevinecek.                
¶ Siyon’u kurtaracağım ve görkemim Yeruşalim’de olacak.  
¥ Bunları gördüğünüzde yüreğiniz sevinecek.      
 
İncil: Matta 7, 21. 24-27 
 
DUA  
 

Rabbim, halkının imanını canlandır öyle ki biricik Oğlu’nun yollarını hazırlasın ve 
onun gelişinin uğruna hayat kutsallığında sana hizmet edebilsin. 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. 

 
İLAHİ 
Göklerde keskin bir ses; 
Etrafta duyuluyor; 
Kaygılar üzüntüler 
yok olsun: Mesih gelir. 
 
Kötülükten arınmış 
Kalbimiz uyanıktır, 
Gece karanlığında 
Parıldar yeni yıldız. 
 
Tanrı’dan gelen kuzu 
Göklerden fidyemizdir, 
Affını, barışını 
İmanla dileyelim. 
 
Zamanların sonunda 
Şanında geldiğinde 
Merhametli olsun bize, 
Cennete alsın bizi. 
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a 
Mesih’e şeref olsun, 
Ezelde olduğu gibi 
Çağlardan çağlara dek. Amin. 



 
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 dünyanın 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. 45, 8 
 

Ey gökler, yukarıdan doğruluk damlatın, ey bulutlar, doğruluk yağdırın. Toprak 
yarılsın, kurtuluş meyvesi versin, onunla birlikte doğruluk yetiştirsin. Bunları yaratan 
Rab benim.  
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME 
 
¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti,  * senin üzerinde Rab parlayacak. 
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti,  senin üzerinde Rab parlayacak. 
¶ Şanı senin üzerinde görünecek. 
~ Senin üzerinde Rab parlayacak. 
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak. 
 



Benedictus Nak. Rab diyor: Ben sana yardım edeceğim. Ben İsrail’-in kutsalı, senin 
Kurtarıcın’ım.  
 
YAKARMALAR 

 
İnsanları kurtarmak için Oğlu’nu gönderen Peder Tanrı’ya şükrederek dünyanın 
kurtuluşu ve barışı için dua edelim: Ya Rab, merhametini bize göster. 
Kutsal Peder, bizleri Mesih’ine olan inancımızı söylemeye çağıran sen, 
- hayatımızda inancımızın gerçekleşmesini sağla. 
Bizi ölümden ve günahtan kurtarmak için Oğlu’nu gönderen sen, 
- bugün kentimizden ve yeryüzünden kederi ve endişeyi yok et. 
Oğlu’nun gelişi sayesinde insanlığı sevindir, 
- ve sana sahip olmanın mutluluğunu ver. 
Müminlerin sadelik ve imanda yaşayabilmelerini sağla, 
- oğlunun dünyaya gelişini mutluluk ve imanla beklesinler. 
 
DUA  
 

Rabbim, halkının imanını canlandır öyle ki biricik Oğlu’nun yollarını hazırlasın ve 
onun gelişinin uğruna hayat kutsallığında sana hizmet edebilsin. 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, 
Oğlunla, Kutsal Ruh'la 
Dualarımı dinle. Amin. 

 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır. 

 
 
 
 



Öğle (Hora Sexta) 
İLAHİ 
Gün ışıkla doludur 
Ve dünya görkeminde; 
Işığın Yaradanı, 
Taparız sana, Tanrı! 
 
Günah'ın ve öfkenin 
Alevlerini söndür; 
Kalpleri aşkla doldur, 
Barıştır bizi sana. 
 
Her şeye kadir Peder, 
Kabul et duamızı; 
Kutsal Ruh'la Oğlun'da 
Şükürler olsun sana. Amin. 
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların 
arasında mübareksin.  
 
Öğleden Sonra (Hora Nona) 
İlahi 
Kudretli, yüce çoban, 
Bize yolunu göster; 
Bu kısa günden sonra 
Görkeme bizi götür. 
 
Ellerin eserinden 
Kalbimiz seni tanır 
Ve sevginin özlemi 
Gittikçe bizde artar. 
 
Yüzünün aydınlığı 
Yüzümüze parlasın; 
Ebedi ışığına 
Hazırla ruhumuzu. Amin. 

 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve 
tertemiz bir Bakire kalacağım.  
 
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) 
 
KISA OKUMA           Mi. 5, 3-4 

O, orada bulunacak ve Rab’bin gücü ile sürüsünü otlatacak. Onlar rahat içinde 
oturacaklar. Çünkü o, dünyanın her yerinde büyük olacak. O bizim esenliğimiz olacak.  
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar. 
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar. 
 
 
Öğle (Hora Sexta) 
 
KISA OKUMA           Hag. 2, 6. 9 
"Her şeye egemen Rab diyor ki, 'Kısa zamanda bir kez daha yeri, göğü, denizi, karayı 
sarsacağım. Yeni tapınağın görkemi, öncekinden daha büyük olacak. Buraya esenlik 
vereceğim.' Böyle diyor her şeye egemen Rab." 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla. 
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et. 
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona) 
 
KISA OKUMA          Mal. 4, 2 
 

Her Şeye Egemen Rab diyor ki, işte o gün geliyor, fırın gibi yanıyor. Kendini 
beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksız olacak; o gün hepsini yakacak. 
Onlarda ne kök, ne dal bırakılacak. 
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme. 
¶ Halkını günahtan kurtar. 
 
 
 
 
 



 Akşam Övgü Duaları 
 

İLAHİ 
 
Yıldızları yaratan, 
Peder’in ulu Söz’ü 
Övgü ezgilerini 
Kilise sana sunar. 
 
Gök ve yer secde eder 
Önünde, yüce Kelam; 
Yarattığın kainat 
Yüce adını tapar. 
 
Meryem’den masum doğan, 
Haça gerilirken sen, 
Günaha sürüklenmiş 
Hayatı bize verdin. 
 
Zamanların sonunda, 
İkinci gelişinde 
Sonsuz merhametinle 
Düşmandan bizi kurtar. 
 
Meryem’den doğmuş olan, 
Şan, şeref olsun sana, 
Peder’e, Kutsal Ruh’a 
Çağlardan çağlara dek. Amin. 
 
 
 
1. Nak. Yeryüzünün dört bucağına benim kurtarışımı ulaştırman için, seni, ulusların ışığı 

yapacağım. 

 

MEZMUR 72  Mesih’İn Krallığının armağanları 

 

I (1-11) 

Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular. (Mt. 2, 11) 

Ey Tanrı, adaletini krala, * 

Doğruluğunu kral oğluna armağan et. 

Senin halkını doğrulukla, * 

Mazlum kullarını adilce yargılasın! 

 

Dağlar, tepeler, * 

Halka adilce gönenç getirsin! 

 

Mazlumlara hakkını versin,  † 

Yoksulların çocuklarını kurtarsın, * 

Zalimleriyse ezsin!  

 



Güneş ve ay durdukça, * 

Kral kuşaklar boyunca yaşasın,  

Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, * 

Toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun! 

 

Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin, * 

Ay ışıdığı sürece esenlik artsın!  

Egemenlik sürsün denizden denize, * 

Fırat’tan yeryüzünün ucuna dek!  

 

Çöl kabileleri diz çöksün önünde, * 

Düşmanları toz yalasın.  

Tarşiş’in ve kıyı ülkelerinin kralları * 

Ona haraç getirsin,  

 

Saba ve Seva kralları armağanlar sunsun! † 

Bütün krallar önünde yere kapansın, * 

Bütün uluslar ona kulluk etsin! 

 

1. Nak. Yeryüzünün dört bucağına benim kurtarışımı ulaştırman için, seni, ulusların ışığı 

yapacağım.  

 

2. Nak. Rab, yoksulları kurtarır, yaşamlarını baskıdan, zorbalıktan özgür kılar.  

 

MEZMUR 72 (II) 12-19 Barış ve Takdisin Krallığı 

Dünyanın her yanına gidin, Müjde'yi bütün yaratılışa duyurun. (Mk. 16, 15) 

 

Çünkü yardım isteyen yoksulu, * 

Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır, 

Yoksula, düşküne acır, * 

Düşkünlerin canını kurtarır. 

 

Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları, * 

Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir. 

Yaşasın kral! * 

Ona Saba altını versinler; 

 

Durmadan dua etsinler onun için, * 

Gün boyu onu övsünler! 

Ülkede bol buğday olsun, * 

Dağ başlarında dalgalansın! 

 

 



Başakları Lübnan gibi verimli olsun, * 

Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın! 

Kralın adı sonsuza dek yaşasın, * 

Güneş durdukça adı var olsun, 

 

Onun aracılığıyla insanlar kutsansın, * 

Bütün uluslar “Ne mutlu ona” desin! 

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

Harikalar yaratan yalnız odur. 

 

Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun, † 

Bütün yeryüzü onun yüceliğiyle dolsun! * 

Amin! Amin! 

 

2. Nak. Rab, yoksulları kurtarır, yaşamlarını baskıdan, zorbalıktan özgür kılar.   

 

3. Nak. Zafer ve egemenlik Tanrı’mızındır.  

 

EZGİ: Vahiy 11, 17-18; 12, 10b-12a Tanrı’nın adaleti            

 

Her Şeye Gücü Yeten, † 

Var olan, var olmuş olan Rab Tanrı! * 

Sana şükrediyoruz.  

 

Çünkü büyük gücünü kuşanıp * 

Egemenlik sürmeye başladın. 

Uluslar gazaba gelmişlerdi. * 

Şimdiyse senin gazabın üzerlerine geldi. 

 

Ölüleri yargılamak, * 

Kulların olan peygamberleri, kutsalları, 

Küçük olsun, büyük olsun, * 

Senin adından korkanları ödüllendirmek 

 

Ve yeryüzünü mahvedenleri * 

Mahvetmek zamanı da geldi. 

Tanrımız’ın kurtarışı, gücü, egemenliği * 

Ve Mesihi’nin yetkisi şimdi gerçekleşti. 

 

Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, † 

Onları Tanrımız’ın önünde gece gündüz suçlayan * 

Aşağı atıldı. 

 

 



Kardeşlerimiz Kuzu’nun kanıyla † 

Ve ettikleri tanıklık bildirisiyle * 

Onu yendiler. 

 

Ölümü göze alacak kadar * 

Vazgeçmişlerdi can sevgisinden. 

 

Bunun için, ey gökler † 

Ve orada yaşayanlar, * 

Sevinin! 

 

3. Nak. Zafer ve egemenlik Tanrı’mızındır.  

 
 
KISA OKUMA           Yak. 5, 7-8 
 

Öyleyse kardeşler, Rab'bin gelişine dek sabredin. Bakın, çiftçi ilk ve son yağmurları 
alıncaya dek toprağın değerli ürününü nasıl sabırla bekliyor! Siz de sabredin. 
Yüreklerinizi güçlendirin. Çünkü Rab'bin gelişi yakındır.  
 
KARŞILIKLI HAMDETME 

 
¥ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı * bizi kurtarmaya gel. 
~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel. 
¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız. 
~ Bizi kurtarmaya gel.  
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 
~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel. 
 
Magnificat Nak. Benden sonra, benden daha güçlü olan geliyor, ben eğilip onun 
çarıklarını çözmeye bile layık değilim.  
 
YAKARMALAR 

 

İnsanlığa olan sevgisi uğruna kendisini alçaltan beklediğimiz Mesih İsa’ya bağlılığımızı 
yüceltelim: Gel Rab İsa.  
Hastaları iyileştirmek ve günahkârları kurtarmak için gelen sen, 
- kötülüğün baskısından bizleri özgür kıl. 
Kurtardığın insanları kardeşin olarak çağırmakta tereddüt etme,  
- sevginden ayrılmamıza izin verme. 
Son hesap saatinde mahkûm edilmememiz için,  
- kurtuluş armağanını açık bir ruhla kabul etmemize yardım et. 
İyiliğinin tükenmeyen zenginliklerini bize açan sen,  
- solmayan şanının tacını beklememizi sağla.  
Ebediyete aldığın çobanlarımızı ve bütün ayinlerimizi yapmış olanları sana emanet 
ediyoruz, 
- onları, cennetin sevincinde seninle yaşamalarını sağla.  
 



Göklerdeki Pederimiz.  
 
 
DUA 

Rabbim, halkının imanını canlandır öyle ki biricik Oğlu’nun yollarını hazırlasın ve 
onun gelişinin uğruna hayat kutsallığında sana hizmet edebilsin. Bunu, Rabbimiz Mesih 
İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.  
 


