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_______________ 
 
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. 

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

 
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. Âmin. 
 

1. Nak. Ey Rab, bak ve halkının nasıl alçaltıldığını gör.  

 

MEZMUR 89, 39-53      Evi harap olan Davud’ın ağıtı                    

Kulu Davut'un soyundan Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı (Lk. 1, 69) 

IV (39-46) 

 

Ama sen reddettin, sırt çevirdin, * 

Çok öfkelendin meshettiğin krala. 

Kulunla yaptığın antlaşmadan vazgeçtin, * 

Onun tacını yere atıp kirlettin. 

 



Yıktın bütün surlarını, * 

Viran ettin kalelerini. 

Yoldan geçen herkes onu yağmaladı, * 

Yüzkarası oldu komşularına. 

 

Hasımlarının sağ elini onun üstüne kaldırdın, * 

Bütün düşmanlarını sevindirdin. ¬ 

Kılıcının ağzını başka yöne çevirdin, * 

Savaşta ona yan çıkmadın. 

 

Görkemine son verdin, * 

Tahtını yere çaldın. 

Gençlik günlerini kısalttın, * 

Onu utanca boğdun. 

 

1. Nak. Ey Rab, bak ve halkının nasıl alçaltıldığını gör.  

2. Nak. Mesih İsa, Davut’un kökünden çıkan filiz; ve parlak sabah yıldızıdır. 

 

V (47-53) 

 

Ne zamana dek, ya Rab? * 

Sonsuza dek mi gizleneceksin? 

Ne zamana dek öfken alev alev yanacak? * 

Anımsa ömrümün ne çabuk geçtiğini, 

 

Ne boş yaratmışsın insanoğlunu! † 

Var mı yaşayıp da ölümü görmeyen, * 

Ölüler diyarının pençesinden canını kurtaran?  

 

Ya Rab, nerede o eski sevgin? * 

Davut’a göstereceğine ant içtiğin o sadık sevgin!  

Anımsa, ya Rab, kullarının nasıl rezil olduğunu, * 

Bütün halkların hakaretini bağrımda nasıl taşıdığımı, 

 

Düşmanlarımın hakaretini, ya Rab, * 

Meshettiğin kralın attığı adıma edilen hakaretleri. 

Sonsuza dek övgüler olsun Rab’be! * 

Amin! Amin! 

 

2. Nak. Mesih İsa, Davut’un kökünden çıkan filiz; ve parlak sabah yıldızıdır. 

3. Nak. Ya Rab günlerimiz ot gibi solar sen ise ebediyete kadar varsın. 

 

MEZMUR 90 Rab’bin iyişliği üstümüzdedir                  

Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab'bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. (2. Pt. 3, 8) 



 

Ya Rab, barınak oldun bize * 

Kuşaklar boyunca.  

Dağlar var olmadan, * 

Daha evreni ve dünyayı yaratmadan, ¬ 

 

Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.† 

İnsanı toprağa döndürürsün, * 

“Ey insanoğulları, toprağa dönün!” diyerek.  

 

Çünkü senin gözünde bin yıl * 

Geçmiş bir gün, dün gibi, 

Bir gece nöbeti gibidir. * 

İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün, 

 

Sabah biten ot misali:  † 

Sabah filizlenir, büyür, * 

Akşam solar, kurur.  

Eriyip bitiyoruz senin öfkenden, * 

Kızgınlığından dehşete düşüyoruz. 

Suçlarımızı önüne, * 

Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın. 

 

Gazabından kısalıyor günlerimiz, * 

Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız. 

Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor, * 

Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak; 

 

En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor, * 

Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. 

Kim bilir gazabının gücünü? * 

Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür. 

 

Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki, * 

Bilgelik kazanalım. 

Vazgeç, ya Rab! Öfken ne zamana dek sürecek? * 

Acı kullarına! 

 

Sabah bizi sevginle doyur, * 

Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım. 

 

Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa, † 

Kaç yıl çile çektirdinse, * 

O kadar sevindir bizi. 



 

Yaptıkların kullarına, * 

Görkemin onların çocuklarına görünsün. 

 

Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın. † 

Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. *  

Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma. 

 

3. Nak. Ya Rab günlerimiz ot gibi solar sen ise ebediyete kadar varsın. 

¥ Tüm uluslar, Rab’bin Sözü’nü dinleyin. 

¶ Onu yeryüzünün her yerinde duyurun. 

 

¥ Rab sözünü Yakub’a açıkladı. 

¶ Yasasını İsrail’e bildirdi.  

 

 

BİRİNCİ OKUMA  

 
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                             45, 1-13 

 

Koreş aracılığıyla İsrail’in kurtuluşu  

Rab meshettiği kişiye, sağ elinden tuttuğu Koreş'e sesleniyor. 

Uluslara onun önünde baş eğdirecek, 

 kralları silahsızlandıracak, bir daha kapanmayacak kapılar açacak. 

Ona şöyle diyor: Senin önünsıra gidip dağları düzleyecek,  

tunç kapıları kırıp demir sürgülerini parçalayacağım. 

Seni adınla çağıranın  

Ben Rab, İsrail'in Tanrısı olduğumu anlayasın diye  

karanlıkta kalmış hazineleri,  

gizli yerlerde saklı zenginlikleri sana vereceğim.  

Sen beni tanımadığın halde kulum  

Yakup soyu ve seçtiğim İsrail uğruna  

seni adınla çağırıp onurlu bir unvan vereceğim.  

Rab benim, başkası yok, Benden başka Tanrı yok.  

Beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım.  

Öyle ki, doğudan batıya dek Benden başkası olmadığını herkes bilsin.  

Rab benim, başkası yok. Işığı biçimlendiren,  

karanlığı yapan, esenliği ve felaketi yaratan, bütün bunları yapan Rab benim.  

Gökler, yukarıdan doğruluk damlatın, ey bulutlar,  

doğruluk yağdırın.  

Toprak yarılsın, kurtuluş meyvesi versin,  

onunla birlikte doğruluk yetiştirsin. Bunları yaratan Rab benim."  

Kendine biçim verenle çekişenin vay haline!  

Kil, topraktan yapılmış çömlek parçası, kendisine biçim verene, 

"Ne yapıyorsun? Yarattığın nesnenin tutacağı yok" diyebilir mi?  

Babasına, "Dünyaya ne getirdin?"  



Ya da annesine, "Ne biçim şey doğurdun?" diyenin vay haline!  

İsrail'in Kutsalı, ona biçim veren Rab diyor ki, 

"Çocuklarımın geleceği hakkında beni sorgulayabilir,  

ellerimin yapıtları hakkında bana buyruk verebilir misiniz?  

Dünyayı ben yaptım, üzerindeki insanı ben yarattım.  

Benim ellerim gerdi gökleri, bütün gök cisimleri benim buyruğumda.  

Koreş'i doğrulukla harekete geçirecek, yollarını düzleyeceğim.  

Kentimi o onaracak, sürgünlerimi ücret ya da ödül almadan o özgür kılacak."  

Böyle diyor Her Şeye Egemen Rab. 

 

 

RESPONSORİUM           Yşa. 45, 8; 16, 1 

 

¥ Ey gökler, yukarıdan doğruluk damlatın, ey bulutlar, Adil’i gönderin * ey toprak, Kurtarıcı’yı 

getir. 

¶ Rab, yeryüzünün hâkimini, Kuzu’yu, çöldeki kaya-dan, Siyon Kızı’nın Dağı’na gönder.  

¥ Ey toprak, Kurtarıcı’yı getir. 

  

 

İKİNCİ OKUMA  
 
Leo Magnus, Mektuplar, 31, 2-3 

 
Barışmamızın kutsal sırrı 

İncil'in sözünü ettiği o soydan bir insan olduğuna ina-nılmıyorsa, Rabbimizin Aziz Meryem 

Ana'nın oğlu, gerçek insan ve kusursuz olduğunu beyan etmek hiç bir şeye yaramaz. Matta şöyle 

yazıyor: "İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt şöyledir: (Mat. 1, 1). 

Devamından, tüm kuşakları ile, Rabbin an-nesi olduğu Yusuf'a kadar insan soyunun sırası kay-

dediliyor. Buna karşın Luka, kuşakların türeyişini tersten izleyerek, insan türünün başına kadar 

varır, ilk ve son Adem'in aynı doğadan olduklarını göstermek için. 

Muhakkak ki, insanları eğitmek ve doğrulamak için, Tanrı Oğlu'nun yüce gücü, daha önce 

kendini, atalara ve Peygamberlere gösterdiği gibi, insan şekli altında gösterebilirdi, Yakup'la 

mücadelesinde yaptığı, konuk olmayı kabul ettiği ve sunulan yemekleri yediği gibi. Oysa o 

görüntüler, gizemli işaretlerin önceden haber verdikleri gibi, ondan önce gelmiş atalar soyundan 

gerçek doğasını alacak olan o insanın işaretleriydi. 

Ezelden beri hazırlanan barışmamızın kutsal gizemini başka hiç işaret (simge) 

gerçekleştiremezdi. Çünkü Kutsal Ruh daha Meryem'in üzerine inmemişti ve Tanrı'nın gücü onu 

gölgesi ile örtmemişti. Bilgelik evini Meryem'in lekesiz bağrında daha inşa etmemiş-ti. Söz daha 

bedenleşmemişti. Zamanların Yaratıcısı, kendinde ve tek bir kişide Tanrı'nın ve kölenin doğa-

sını birleştirerek, zaman içinde doğmamıştı. Aracılığı ile her şeyin yapıldığı onun kendi de tüm 

diğer yaratıkların arasında türetilmesi gerekiyordu. 

"Günahkar bedene benzer" (Rom. 8, 3) şekilde yapılmış bu yeni insan eski adamımızı 

sahiplenmiş olmasaydı, ve Peder ile birlikte eş tözden olan o, Anne ile eş tözden olmaya 

yanaşmasaydı, ve günahtan tek kurtulmuş olan o, insan doğamızı kendinde birleştirmiş 

olmasaydı, insan doğasının tümü halen şeytanın buyruğu altında tutsak kalmış olacaktı. Zafer, 

doğamızın dışında elde edilmiş olsaydı, onun şanlı zaferine katılamazdık. 



Doğamıza bu takdire değer katkıdan sonra yeniden doğmanın kutsal gizemi bizler için 

parladı, çünkü Mesih'in de türetildiği ve doğduğu o aynı Ruh'un sayesinde, bedenin arzularından 

doğan bizler de tinsel bir doğuşla yeniden doğabilelim. Bunun içindir ki İncil yazarı, iman 

sahipleri hakkında şöyle diyor: "Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın 

isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan doğdular" (Yu. 1, 13). 

 

 

RESPONSORİUM                        Yşa. 11, 10; Lk. 1, 32       
¥ O gün İşay'ın kökü insanları kurtarmak için ortaya çıkacak, uluslar ona yönelecekler. * Onun 

adına hürmet edilecek. 

¶ Rab Tanrı ona, atası Davut'un tahtını verecek. O sonsuza dek Yakup evinin üzerinde 

hükmedecek.  

¥ Onun adına hürmet edilecek. 

 

İncil: Matta 1, 1-17   

 

DUA  
İnsanların yaratıcısı ve kurtarıcısı Tanrı’yım, ebedi Ke-lamının Meryem Ana’dan beden 

almasını isteyen sen, dualarımızı merhametinle kabul et: bizim gibi insan olmak isteyen Oğlun, 

bizim de kendi ilahi hayatını paylaşmamızı sağlasın. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar 

boyunca hükmeder. Âmin.  

 
 

Sabah Övgü Duaları 
 

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

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

 
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. Sana ey Rab ruhumu yükseltiyorum, beni kurtarmaya gel. Ey Rab, sen benim  

               sığınağımsın. 

 

MEZMUR 87 YEruşalim tüm ulusların annesi 

Göksel Yeruşalim özgürdür, annemiz odur. (Gal. 4, 26) 

 

Rab Siyon’u kutsal dağlar üzerine kurdu. † 

Siyon’un kapılarını * 

Yakup soyunun bütün konutlarından daha çok sever. 

 

Ey Tanrı kenti, * 

Senin için ne yüce sözler söylenir: 

 

“Beni tanıyanlar arasında † 

Rahav ve Babil’i anacağım, * 

Filist’i, Sur’u, Kuş’u da; 

 

Bu da Siyon’da doğdu’ diyeceğim.” * 

Evet, Siyon için şöyle denecek: 

“Şu da orada doğmuş, bu da, * 

Yüceler Yücesi onu sarsılmaz kılacak.” 

 

Rab halkları kaydederken, * 

“Bu da Siyon’da doğmuş” diye yazacak. 

Okuyucular, kavalcılar, * 

“Bütün kaynaklarım sendedir!” diyecek. 

 

1. Nak. Sana ey Rab ruhumu yükseltiyorum, beni kurtarmaya gel. Ey Rab, sen benim  

               sığınağımsın. 

 

2. Nak. Ey Rab, ümidini sana bağlayanları ödüllendir. Peygamberlerinin gerçeği belirsin.  

 

EZGİ Yeşaya 40, 10-17 İyi çoban: Tanrı en Yüce ve en Bilgedir                  

İşte tez geliyorum! Vereceğim ödüller yanımdadır. Va. 22, 12) 

 

İşte Egemen Rab gücüyle geliyor, * 

Kudretiyle egemenlik sürecek. 

Ücreti kendisiyle birlikte, * 

Ödülü önündedir. 

 

Sürüsünü çoban gibi güdecek, * 



Kollarına alacak kuzuları, 

Bağrında taşıyacak; * 

Usul usul yol gösterecek emziklilere. 

 

Kim denizleri avucuyla, * 

Gökleri karışıyla ölçebildi? 

 

Yerin toprağını ölçeğe sığdıran, † 

Dağları kantarla, * 

Tepeleri teraziyle tartabilen var mı? 

 

Rab’bin düşüncesine kim akıl erdirebildi? * 

O’na öğüt verip öğretebilen var mı? 

Akıl almak, adalet yolunu öğrenmek için * 

Rab kime danıştı ki? 

 

O’na bilgi veren, * 

Anlayış yolunu bildiren var mı?  

Rab için uluslar kovada bir damla su, * 

Terazideki toz zerreciği gibidir. 

 

Adaları ince toz gibi tartar. * 

Adakları yakmaya yetmez Lübnan ormanı, ¬ 

 

Yakmalık sunu için az gelir hayvanları. † 

Rab’bin önünde bütün uluslar bir hiç gibidir, * 

Hiçten bile aşağı, değersiz sayılır. 

 

2. Nak. Ey Rab, ümidini sana bağlayanları ödüllendir. Peygamberlerinin gerçeği belirsin.  

  

3. Nak. Ey Rab, yüzünü biraz bize çevir, hizmetkârlarına gel, gecikme. 

 

MEZMUR   99   Allahımız Rab kutsaldır.                           

Bizim gibi olduğunda dünyanın sefil durumunu değiştiren Sen, kerubilerin üstündesin, (Aziz Atanasio) 

Rab egemenlik sürüyor, titresin halklar! † 

Keruvlar arasında tahtına oturmuş, * 

Sarsılsın yeryüzü!  

 

Rab Sion’da uludur, * 

Yücedir o, bütün halklara egemendir 

Övsünler büyük, müthiş adını! * 

O kutsaldır.  

 

Ey adaleti seven güçlü kral, * 



Eşitliği sen sağladın, 

Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın. * 

Yüceltin Tanrımız Rab’bi,  

 

Ayaklarının taburesi önünde tapının! * 

O kutsaldır.  

Musa’yla Harun onun kahinlerindendi, * 

Samuel de ona yakaranlar arasında.  

 

Rab’be seslenirlerdi, * 

O da yanıtlardı.  

 

Bulut sütunu içinden onlarla konuştu, † 

Uydular onun buyruklarına, * 

Kendilerine verdiği kurallara. ¬ 

 

Ya Rab Tanrımız, yanıt verdin onlara; † 

Bağışlayıcı bir Tanrı oldun, * 

Ama yaptıkları kötülüğü cezasız bırakmadın. 

 

Tanrımız Rab’bi yüceltin, † 

Tapının ona kutsal dağında! * 

Çünkü Tanrımız Rab kutsaldır. 

 

3. Nak.  Tanrımız Rab’bi yüceltin, onun önünde secde edin.  

 

24 Aralık’dan Önce Perşembe Günü 

Ey Rab, yüzünü bize çevir, hizmetkarlarına gel, gecikme. 

 

KISA OKUMA           Yşa. 11, 1-3a 

İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. Rab'bin Ruhu, 

bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Rab 

korkusu hoşuna gidecek. Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, kulağıyla işittiğine göre karar 

vermeyecek. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Yeruşalim, senin üzerinde Rab parlayacak. * Senin üzerine güneş gibi doğacak.  

~ Yeruşalim, senin üzerinde Rab parlayacak. Senin üzerine güneş gibi doğacak. 

¶ Şanı senin üzerinde görünecek. 

~ Senin üzerine güneş gibi doğacak. 

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

~ Yeruşalim, senin üzerinde Rab parlayacak. Senin üzerine güneş gibi doğacak. 

 

Benedictus Nak.  Tanrı’nın hükümdarlığı yakındır; emin olun, o gecikmeyecek. 
 



YAKARMALAR 
Tüm insanlar için kurtuluş yolunu açmış olan Pederimiz Tanrı’ya yalvaralım: Ey Rab, halkını 

muhafaza et. 

Adaletin filizini halkına vadetmiş olan sen,  

- kiliseni kutsal ve temiz olarak muhafaza et. 

Senin sözünü dinlememiz için kalplerimizi aç,  

- ve imanın tanıklığında bizi güçlü ve kusursuz kıl. 

Ruh’unun sevgisinin birliğinde bizi güçlendir,  

- Oğlu’nun gelişine hazır olmamızı sağla. 

Lütfunda sebatkâr olmamızı sağla, 

-Rabbimiz Mesih İsa’nın gelişine kadar imanlı ve uyanık olmamıza yardım et. 

Göklerdeki Pederimiz. 

 

DUA  
İnsanların yaratıcısı ve kurtarıcısı Tanrı’yım, ebedi Ke-lamının Meryem Ana’dan beden 

almasını isteyen sen, dualarımızı merhametinle kabul et: bizim gibi insan olmak isteyen Oğlun, 

bizim de kendi ilahi hayatını paylaşmamızı sağlasın. 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, 113-120 [Samek] 

 

Döneklerden tiksinir, * 

Senin yasanı severim.  

Sığınağım ve kalkanım sensin, * 

Senin sözüne umut bağlarım. 

 

Ey kötüler, benden uzak durun, * 

Tanrım’ın buyruklarını yerine getireyim. 

 

Sözün uyarınca destek ol bana, yaşam bulayım; † 

Umudumu boşa çıkarma! * 

Sıkı tut beni, kurtulayım,  

 

Her zaman kurallarını dikkate alayım. † 

Kurallarından sapan herkesi reddedersin, * 

Çünkü onların hileleri boştur. ¬ 

 

Dünyadaki kötüleri cüruf gibi atarsın, * 



Bu yüzden severim senin öğütlerini. 

Bedenim ürperiyor dehşetinden, * 

Korkuyorum hükümlerinden. 

 

MEZMUR 79, 1-5, 8-11, 13       Yeruşalim yıkıldığı için ağıt   

Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin. Sende taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı'nın senin 

yardımına geldiği zamanı fark etmedin. (Lk. 19, 42.44) 

Ey Tanrı, uluslar senin yurduna saldırdı, † 

Kutsal tapınağını kirletti, * 

Yeruşalim’i taş yığınına çevirdi.  

 

Kullarının ölülerini yem olarak yırtıcı kuşlara, † 

Sadık kullarının etini yabanıl hayvanlara verdiler. * 

Kanlarını su gibi akıttılar Yeruşalim’in çevresine,  

 

Onları gömecek kimse yok. † 

Komşularımızın yüzkarası, * 

Çevremizdekilere eğlence ve oyuncak olduk. 

 

Ne zamana dek, ya Rab? † 

Sonsuza dek mi sürecek öfken, * 

Alev gibi yanan kıskançlığın? 

 

Atalarımızın suçlarını artık önümüze sürme, * 

Sevecenliğini hemen göster bize, 

 

Çünkü tükendikçe tükendik. † 

Yardım et bize yüce adın uğruna, * 

Ey bizi kurtaran Tanrı, 

 

Kurtar bizi adın uğruna, * 

Bağışla günahlarımızı! 

Niçin uluslar, “Nerede onların Tanrısı?” * 

Diye konuşsun, 

 

Kullarının dökülen kanının * 

Öcünü alacağını bilsinler, 

 

Gözlerimizle bunu görelim! † 

Tutsakların iniltisi senin katına erişsin * 

Koru büyük gücünle ölüme mahkum olanları. 

 

Bizler, kendi halkın, otlağının koyunları * 

Sonsuza dek şükredeceğiz sana, 



Kuşaklar boyunca övgülerini * 

Dilimizden düşürmeyeceğiz. ¬ 

 

MEZMUR 80 Ey Rab, gel de bağına bak.                     

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. 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak. 

 

KISA OKUMA                                                       Yşa 4, 2 

O gün Rab'bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak; ülkenin 

meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak. 

 

¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar. 

¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar. 

 

 

Öğle (Hora Sexta) 

 

Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Selam sana ey lü-tufla dolu Meryem, kadınlar arasında  

           mübareksin. 

 

KISA OKUMA                                                   Yşa. 4, 3 

Siyon'da, yani Yeruşalim'de sağ kalanlara, “Yeruşalim'de yaşıyor” diye kaydedilenlere, 

“Kutsal” denilecek. 

 

¥ Rab merhametinde bizi hatırla. 

¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et. 

 

 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 



 

Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a  

           yaşam verip hem de bakire mi kalacağım? 

 

KISA OKUMA           Yşa.  61, 11 
Toprak filizlerini nasıl çıkartır, bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse, egemen Rab de 

doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek. 

 

¥ Ey Rab, gel, gecikme. 

¶ Halkını günahtan kurtar. 

 

 

DUA  
İnsanların yaratıcısı ve kurtarıcısı Tanrı’yım, ebedi Ke-lamının Meryem Ana’dan beden 

almasını isteyen sen, dualarımızı merhametinle kabul et: bizim gibi insan olmak isteyen Oğlun, 

bizim de kendi ilahi hayatını paylaşmamızı sağlasın. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar 

boyunca hükmeder. Âmin.  

 
 

Akşam Övgü Duaları 
 

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

 
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. Âmin. 
 
1. Nak. Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor.  



 

MEZMUR 132 Davud’a verilen ilahi vaatler 

Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını verecek. (Lk. 1, 32) 

 

I  (1-10) 

 

Ya Rab, Davut’un hatırı için, *  

Çektiği bütün zorlukları,  

Sana nasıl ant içtiğini, * 

Yakup’un güçlü Tanrısı’na adak adadığını anımsa: 

 

“Evime gitmeyeceğim, * 

Yatağıma uzanmayacağım, ¬ 

Gözlerime uyku girmeyecek, * 

Göz kapaklarım kapanmayacak, 

 

Rab’be bir yer, † 

Yakup’un güçlü Tanrısı’na * 

Bir konut buluncaya dek.” 

 

Antlaşma Sandığı'nın † 

Efrata’ da olduğunu duyduk, * 

Onu Yaar kırlarında bulduk.   

 

“Rab’bin konutuna gidelim, * 

Ayağının taburesi önünde tapınalım” dedik. 

Çık, ya Rab, yaşayacağın yere,  * 

Gücünü simgeleyen sandıkla birlikte. 

 

Kahinlerin doğruluğu kuşansın,  * 

Sadık kulların sevinç çığlıkları atsın. 

Kulun Davut’un hatırı için, * 

Meshettiğin krala yüz çevirme. 

 

1. Nak. Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor.  

 

2. Nak. Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susmayacağım. 

 

II (11-18) Rab’bin Davud’u ve Siyon’u seçmesi 

Vaatler İbrahim'e ve soyundan olana verildi. Mesih'ten söz ediyor. (Gal. 3, 16) 

Rab Davut’a kesin ant içti,  * 

Andından dönmez: 

“Senin soyundan birini * 

Tahtına oturtacağım. 



 

Eğer oğulların antlaşmama,  * 

Vereceğim öğütlere uyarlarsa, ¬ 

Onların oğulları da sonsuza dek  * 

Senin tahtına oturacak.” 

 

Çünkü Rab Siyon’u seçti, * 

Onu konut edinmek istedi. 

“Sonsuza dek yaşayacağım yer * 

Budur” dedi, 

 

“Burada oturacağım, * 

Çünkü bunu kendim istedim. 

Çok bereketli kılacağım erzağını, * 

Yiyecekle doyuracağım yoksullarını. 

 

Kurtuluşla donatacağım kahinlerini; † 

Hep sevinç ezgileri söyleyecek * 

Sadık kulları. 

 

Burada Davut soyundan * 

Güçlü bir kral çıkaracağım, 

Meshettiğim kralın soyunu * 

Işık olarak sürdüreceğim. 

 

Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, * 

Ama onun başındaki taç parıldayacak.” 

 

2. Nak. Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susmayacağım. 

 

3. Nak. Rab’bin Ruh’u üzerimdedir. O beni, yoksullara müjdeyi götürmek için gönderiyor. 

 

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. Rab’bin Ruh’u üzerimdedir. O beni, yoksullara müjdeyi götürmek için gönderiyor. 

 

KISA OKUMA                  1. Sel. 5, 23-24 

Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve 

bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. Sizi 

çağıran Tanrı güvenilirdir; bunu yapacaktır. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Ya Rab * bize merhametini göster. 

~ Ya Rab bize merhametini göster. 

¶ Ve bize kurtuluşu bağışla. 

~ Bize merhametini göster. 

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

~ Ya Rab, bize merhametini göster. 

 

Magnificat  Nak. Ey Bilgelik en yücenin ağzından çıkan sen, tüm dünyanın uçlarına kadar  

                                dağılırsın ve her şeyi tatlı ve kuvvetli bir şekilde öğreten sen bize bilgeliğin  

                                 yolunu öğret. 

 

YAKARMALAR 



İsa Mesih gelişini bekleyen herkesin sevinci ve mutluluğudur. Ona seslenerek çağıralım: Gel ey 

Rab, sakın gecikme!  

Sevinçle gelişini bekliyoruz,  

- gel Rab İsa! 

Zamanın başlangıcında önce, Peder ile bir yaşam paylaşıyordun;   

- şimdi gel ve bizi kurtar.  

Dünyayı ve onda yaşayanları sen yarattın,  

- ellerinin işlerini kurtarmak için gel. 

Ölüme rağmen, insan olmak için tereddüde düşme-din,  

- bizleri ölümün gücünden kurtarmak için gel. 

Bize tam bir yaşam vermek için geldin,   

- gel ve bize son bulmayan yaşam ver.  

Tüm insanların krallığında sevgi içinde yaşamasını isteyen sen,   

- gel ve seni yüz yüze görmek isteyenleri bir araya topla.  

 

Göklerdeki Pederimiz.  

 

DUA 
İnsanların yaratıcısı ve kurtarıcısı Tanrı’yım, ebedi Ke-lamının Meryem Ana’dan beden almasını 

isteyen sen, dualarımızı merhametinle kabul et: bizim gibi insan olmak isteyen Oğlun, bizim de 

kendi ilahi hayatını paylaşmamızı sağlasın. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca 

hükmeder. Âmin.  

 


