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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. Amin. 
 
1. Nak. Tükendim feryat etmekten, Tanrım’ı beklemekten.  

 

MEZMUR 69, 2-22, 30-37 Evin için gösterdiği gayret beni bitirdi.               

İsa'ya ödle karışık şarap verdiler. (Mt. 27, 34) 

I  (2-13) 

 

Kurtar beni, ey Tanrı, * 

Sular boyuma ulaştı. 

Dipsiz batağa gömülüyorum, * 

Basacak yer yok. 

 

Derin sulara battım, * 



Sellere kapıldım.  

Tükendim feryat etmekten, * 

Boğazım kurudu; 

 

Gözlerimin feri sönüyor * 

Tanrım’ı beklemekten. ¬ 

Yok yere benden nefret edenler * 

Saçlarımdan daha çok. 

 

Kalabalıktır canıma kasteden haksız düşmanlarım. *  

Çalmadığım malı nasıl geri verebilirim? 

Akılsızlığımı biliyorsun, ey Tanrı, * 

Suçlarım senden gizli değil. 

 

Ya Rab, Her Şeye Egemen Rab, * 

Utanmasın sana umut bağlayanlar  

Benim yüzümden, ey israil’in Tanrısı, * 

Benim yüzümden sana yönelenler rezil olmasın! 

 

Senin uğruna hakarete katlandım, * 

Utanç kapladı yüzümü. 

Kardeşlerime yabancı, * 

Annemin öz oğullarına uzak kaldım. 

 

Çünkü evin için gösterdiğim gayret * 

Beni yiyip bitirdi, 

 

Sana edilen hakaretlere ben uğradım. † 

Oruç tutup ağlayınca, * 

Yine hakarete uğradım. 

 

Çula büründüğüm zaman * 

Alay konusu oldum. 

Kent kapısında oturanlar beni çekiştiriyor, * 

Sarhoşların türküsü oldum. 

 

1. Nak. Tükendim feryat etmekten, Tanrım’ı beklemekten.  

2. Nak. Yiyeceğime zehir kattılar susamıştım, sirke  içirdiler.  

 

II (14-22) 

 

Ama benim duam sanadır, ya Rab. * 

Ey Tanrı, sevginin bolluğuyla, 

Güvenilir kurtarışınla uygun gördüğünde * 



Yanıtla beni. 

 

Beni çamurdan kurtar, * 

izin verme batmama; 

Benden nefret edenlerden, * 

Derin sulardan kurtulayım. ¬ 

 

Seller beni sürüklemesin, * 

Engin beni yutmasın, 

Ölüm çukuru ağzını üstüme kapamasın. 

Yanıt ver bana, ya Rab, 

 

Çünkü sevgin iyidir. * 

Yüzünü çevir bana büyük merhametinle! 

Kulundan yüzünü gizleme, * 

Çünkü sıkıntıdayım, hemen yanıtla beni! 

 

Yaklaş bana, kurtar canımı, * 

Al başımdan düşmanlarımı. 

 

Bana nasıl hakaret edildiğini, † 

Utandığımı, rezil olduğumu biliyorsun; 

Düşmanlarımın hepsi senin önünde. * 

 

Hakaret kalbimi kırdı, dertliyim † 

Acılarımı paylaşacak birini bekledim, çıkmadı, * 

Avutacak birini aradım, bulamadım. 

 

Yiyeceğime zehir kattılar, * 

Sirke içirdiler susadığımda. 

 

2. Nak. Yiyeceğime zehir kattılar susamıştım, sirke  içirdiler.  

 

3. Nak. Rab’bi arayın ve yaşayacakısnız.  

 

III (30-37) 

 

Bense ezilmiş ve kederliyim, * 

Senin kurtarışın, ey Tanrı, bana bir kale olsun! 

Tanrı’nın adını ezgilerle öveceğim, * 

Şükranlarımla onu yücelteceğim. 

 

Rab’bi bir öküzden,  † 

Boynuzlu, tırnaklı bir boğadan * 



Daha çok hoşnut eder bu. 

 

Mazlumlar bunu görünce sevinsin, * 

Ey Tanrı’ya yönelen sizler, yüreğiniz canlansın.  

Çünkü Rab yoksulları işitir, * 

Kendi tutsak halkını hor görmez. 

 

Ona övgüler sunun, ey yer, gök, * 

Denizler ve onlardaki bütün canlılar! ¬ 

Çünkü Tanrı Siyon’u kurtaracak, * 

Yahuda kentlerini onaracak; 

 

Halk oraya yerleşip sahibi olacak. † 

Kullarının çocukları orayı miras alacak, * 

Onun adını sevenler orada oturacak. 

 

3. Nak. Rab’bi arayın ve yaşayacaksnız.  

¥ Başınızı kaldırın ve bakın. 

¶ Kurtuluşunuz yakındır.  

 

BİRİNCİ OKUMA  

 
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından              46, 1-13 

 

 Babil’in putlarına karşı  

 

"İlah Bel diz çökmüş, ilah Nebo sinmiş, putları hayvanlara,  

öküzlere yüklenmiş gidiyor.  

Taşınan bu nesneleriniz ağırlık, yorgun hayvana yük oldu.  

Birlikte sinmiş, diz çökmüşler, putlarını  

yük olmaktan kurtaramıyorlar.  

Sürgüne gidecek onlar. 

"Ey Yakup soyu, İsrail'in sağ kalanları,  

doğdunuz doğalı yüklendiğim,  

rahimden çıktınız çıkalı taşıdığım sizler,  

dinleyin beni: Siz yaşlanıncaya dek ben  

O’yum; saçlarınız ağarıncaya dek ben yükleneceğim sizi.  

Sizi ben yarattım, ben taşıyacağım,  

evet, sizi ben yüklenecek, ben kurtaracağım.  

"Beni kime benzetecek, kime denk tutacaksınız?  

Kiminle karşılaştıracaksınız ki, benzer olalım?  

Kimisi bol keseden harcadığı altından,  

terazide tarttığı gümüşten ücret karşılığında kuyumcuya ilah yaptırır,  

önünde yere kapanıp tapınır. Onu omuzlayıp taşır, yerine koyar. 

 Öylece durur put, yerinden kımıldamaz.  

Kendisi-ne yakarana yanıt veremez, onu sıkıntısından kurtaramaz.  



"Bunu anımsayın, ey başkaldıranlar, adam olun, aklınızdan çıkarmayın!  

Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın.  

Çünkü Tanrı benim, başkası yok.  

Tanrı benim, benzerim yok. Sonu ta başlangıçtan,  

henüz olmamış olayları çok önceden bildiren, ' 

tasarım gerçekleşecek, istediğim her şeyi yapacağım diyen benim.  

Doğudan yırtıcı kuşu, uzak bir ülkeden tasarımı gerçekleştirecek adamı çağıran benim.  

Evet, bunları söyledim, kesinlikle yerine getirecek, tasarladığımı yapacağım mutlaka.  

"Ey dikbaşlılar, doğruluktan uzak olanlar, dinleyin beni!  

Zaferim yaklaştı, uzak değil; kurtarışım gecikmeyecek. 

Güzelliğim olan İsrail için Siyon'u kurtaracağım." 

 

RESPONSORİUM              Yşa. 46, 12. 13 

¥ Ey dikbaşlılar, doğruluktan uzak olanlar, dinleyin beni! * Güzelliğim olan İsrail için  Siyon'u 

kurtaracağım. 

¶ Zaferim yaklaştı, uzak değil; Kurtarışım gecikmeyecek. 

¥ Güzelliğim olan İsrail için Siyon'u kurtaracağım. 

 

İKİNCİ OKUMA  
 
 Diyognetus'a Mektup'tan, 5-6 

 

Allah, oğlu aracılığıyla sevgisini açıkladı 

 

Gerçekten hiç bir insan ne Tanrı’yı görmüştür, ne de tanıtmıştır, o ise kendini açınlamıştır. Ve 

kendini, Tanrı’yı görmeğe tek yetkin olan inançta açınlamıştır. Nitekim, evrenin Rabbi ve 

Yaratıcı'sı olan, her şeyi baş-latan ve bir düzene göre ayarlayan Tanrı insanları sevmekle 

yetinmiyor, sabırlı davranıyor. O her zaman öyle olmuştur, öyledir ve olacaktır: sevgi dolu, iyi, 

hoş-görülü, vefalı; gerçekten iyi olan salt odur. Gönlünde yüce ve sözle anlatılamaz bir tasarı 

oluşturduğundan onu tek Oğluna bildiriyor. 

Bilgeli planını giz içinde saklayıp koruduğu sürece, bizle ilgilenmediği, bizle uğraşmadığı 

sanıldı; oysa sevgili Oğlu'nun aracılığı ile başlangıçtan beri hazırlanmış olanları açıklayıp 

bildirdiğinde bizlere her şeyi bir arada sundu: ayrıcalıklarından yararlanmak, on-ları 

gözleyebilmek ve anlayabilmek gibi. Aramızda bu lütufları bekleyen var mı idi? 

Oğlu ile birlikte her şeyi içinde hazırladıktan sonra, zamanı gelinceye dek, düzensiz duygulara 

kapılmamıza, zevkler ve ihtiraslarla sürüklenip doğru yoldan ayrılmamıza ve kararlarımızı 

izlememize izin verdi. Hiç kuşkusuz ki günahlarımızdan hoşlanmıyordu, sabırla karşılıyordu; 

haksızlıklarla dolu o dönemi onaylamıyordu, şimdiki adaletli çağı hazırlıyordu öyle ki, 

davranışlarımızdan dolayı açık şekilde yaşama layık olmadığımızı o zamanda kabul ettiğinde, 

merhameti sayesinde hak kazanabilelim ve kendi olanaklarımızla krallığına girebilmemizin 

olanaksız olduğunu gösterdikten sonra, gücü sayesinde bunu başarabilelim. 

Haksızlığımız uç noktasına ulaştığında, bunun karşılığı ceza ve ölümden başka şey 

olamayacağı açıkça görüldüğünde ve Tanrı’nın sevgisini ve gücünü (ey Tanrı'nın Tanrı’nın 

sonsuz iyiliği ve sevgisi!) açıklamak için Tanrı’nın önceden seçtiği zaman geldiğinde de bizden 

nefret etmedi, bizi uzaklaştırmadı, öcünü almadı. Aksine, bize sabırla katlandı. Sevgisi ile günah-

larımızı kendine mal etti. Fidyemizin ücreti olarak kendiliğinden Oğlu'nu verdi: günahkârlara 

karşın azizi,  kötülere karşı suçsuzu, haksızlar için adaletli olanı, bozulanlara bozulmayanı ve 



ölümlülere ölümsüzlüğü. Onun adaletinden başka suçlarımızı ne silebilirdi ki? Şaşkın ve 

günahkâr olan bizler adaleti, Tanrı’nın tek Oğlu'ndan başka, nerede bulabilirdik? 

Ey tatlı değiş-tokuş! Ey sözle anlatılmayan yaradılış! Ey tahmin edilmeyen kazançlar bolluğu! 

Çokluğun haksızlığı tek bir haklı ile af ediliyor, tek bir kişinin adaleti çokluğun adaletsizliğini yok 

ediyor.  

 

RESPONSORİUM                                    Ha. İş. 4, 12; Yeş. 9, 6        
¥ Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. * Bu göğün altın-da insanlara bağışlanmış, bizi 

kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. 

¶ Onun adı Harika Öğütçü Güçlü Tanrı,  Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. 

¥ Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. 

 

İncil: Matta 1, 18-24 

 
DUA  
Kutsal Peder uzun süredir günahın altında ezilmiş olan bizler kurtuluşumuzu bekliyoruz. Biricik 
Oğlu’nun yeni doğuşu bizi eski kölelikten kurtarsın. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar 
boyunca hükmeder 
 

Sabah Övgü Duaları 
 
 

Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ 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. Hükümdar olacak olan, Siyon’dan geliyor. Rab, Emmanuel, onun adı büyüktür. 



 

MEZMUR 51     Acı bana  ey Rab 

Düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz. (Bk. Mt. 4, 23-24) 

 

Ey Tanrı, lütfet bana, * 

Sevgin uğruna; 

Sil isyanlarımı, * 

Sınırsız merhametin uğruna. 

 

Tümüyle yıka beni suçumdan, * 

Arıt beni günahımdan.  

Çünkü biliyorum isyanlarımı, * 

Günahım sürekli karşımda. 

 

Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. * 

Senin gözünde kötü olanı yaptım. 

Öyle ki, konuşurken haklı, * 

Yargılarken adil olasın. 

 

Nitekim suç içinde doğdum ben, * 

Günah içinde annem bana hamile kaldı. ¬ 

Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, * 

Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. 

 

Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, * 

Yıka beni, kardan beyaz olayım. 

Neşe, sevinç sesini duyur bana, * 

Bayram etsin ezdiğin kemikler. 

 

Bakma günahlarıma, * 

Sil bütün suçlarımı. 

Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, * 

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. 

 

Beni huzurundan atma, * 

Kutsal Ruhun’u benden alma. 

Geri var bana sağladığın kurtuluş sevincini, * 

Bana destek ol, istekli bir ruh ver. 

 

Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, * 

Günahkarlar geri dönsün sana. 

Kurtar beni kan dökme suçumdan, * 

Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, 

 



Dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. † 

Ya Rab, aç dudaklarımı, * 

Ağzım senin övgülerini duyursun.  

 

Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, * 

Yoksa sunardım sana, 

Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. * 

Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, 

 

Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği * 

Hor görmezsin, ey Tanrı. 

Lütfet, Siyon’a iyilik yap, * 

Yeruşalim’in surlarını onar. 

 

O zaman doğru sunulan kurbanlar, * 

Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, 

Seni hoşnut kılar; * 

O zaman sunağında boğalar sunulur. 

 

1. Nak. Hükümdar olacak olan, Siyon’dan geliyor. Rab, Emmanuel, onun adı büyüktür. 

 

2. Nak. Sabırla bekleyin ve Rab’bin yardımını göreceksiniz. 

 

EZGİ Yeremya 14, 17-21 

Zaman doldu, Tanrı'nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde'ye inanın! (Mk. 1, 15) 

 

Gözlerim gece gündüz * 

Durmadan gözyaşı döksün, 

 

Çünkü erden kızım, halkım † 

Ağır bir yara aldı, * 

Ezici bir darbe yedi. 

 

Kıra çıksam, kılıçtan geçirilenleri, * 

Kente girsem, kıtlıktan kırılanları görüyorum. 

 

Olup bitenden habersiz † 

Peygamberlerle kahinlerse * 

Ülkeyi dolaşıp duruyorlar. 

 

Yahuda’yı büsbütün mü reddettin? * 

Siyon’dan tiksiniyor musun? 

Neden şifa bulmayacak kadar yaraladın bizi? * 

Esenlik bekledik, iyilik gelmedi. 



 

Şifa umduk, yılgınlık bulduk. † 

Yaptığımız kötülükleri, * 

Atalarımızın suçlarını biliyoruz, ya Rab; 

 

Gerçekten sana karşı günah işledik. * 

Adın uğruna bizi küçümseme, 

 

Görkemli tahtının hor görülmesine izin verme. † 

Bizimle yaptığın antlaşmayı anımsa, * 

Bozma onu. 

 

2. Nak. Sabırla bekleyin ve Rab’bin yardımını göreceksiniz. 

 

3. Nak. Bakışlarımı Tanrı’ya yöneltiyorum, kurtarıcım olan Tanrı’yı bekliyorum. 

 

MEZMUR    100 Tapınağa girenlerin sevinci                               

Rab, kurtulmuş olanlara zafer ilahisini söyletir. (Aziz Atanasio) 

 

Ey bütün dünya, * 

Rab’be sevinç çığlıkları yükseltin! 

Ona neşeyle kulluk edin, * 

Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna! 

 

Bilin ki Rab Tanrı’dır. † 

Bizi yaratan odur, biz de onunuz, * 

Onun halkı, otlağının koyunlarıyız.  

 

Kapılarına şükranla, * 

Avlularına övgüyle girin! 

Şükredin ona, adına övgüler sunun! * 

Çünkü Rab iyidir, 

 

Sevgisi sonsuzdur. * 

Sadakati kuşaklar boyunca sürer. 

 

3. Nak. Bakışlarımı Tanrı’ya yöneltiyorum, kurtarıcım olan Tanrı’yı bekliyorum. 

 

KISA OKUMA                                                                          Rom.13, 11-12 

Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz iman ettiğimiz 

o ilk günkünden daha yakındır. Gece ilerledi, gün yaklaştı. Bu nedenle, karanlığın işlerini 

üstümüzden atalım, ışığın silahlarını kuşanalım. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Yeruşalim, Tanrı’nın  kenti, senin üzerinde  Rab parlayacak, * senin üzerine güneş gibi doğacak. 



~ Yeruşalim, Tanrı’nın  kenti, 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, Tanrı’nın  kenti, senin üzerinde  Rab parlayacak, senin üzerine güneş gibi doğacak. 

 

Benedictus Nak. Kalbiniz uyanık ve hazır olsun. Rab, Tanrı’mız çok yakındır. 

 

YAKARMALAR 
Yaşayanların ve ölülerin yargıcı olan Rabbimiz Mesih İsa’ya övgüler olsun. Ona yalvaralım: Gel, 

Mesih İsa. 

Günahkarın ölmesini değil fakat yaşamasını isteyen sen,  

- bugün kötülüğe karşı bize yardım et. 

Zamanların sonunda şan ve kudretini gösterecek olan sen,  

- son saatimizde kurtarışının lütfunu bize göster.  

Kutsal Ruhun’un kudretiyle buyruklarına uymamıza yardım et,   

- böylece cömertlikle Tanrı’mıza ve kardeşlerimize hizmet etmemizi sağla.  

Bu dünyada sevgi ve sebatla yaşamamıza,  

- ve ümidimizin gerçekleşmesini beklememize yardım et. 

 

Göklerdeki Pederimiz. 

 

 

 

DUA  
Kutsal Peder uzun süredir günahın altında ezilmiş olan bizler kurtuluşumuzu bekliyoruz. 

Biricik Oğlu’nun yeni doğuşu bizi eski kölelikten kurtarsın. 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 22    Istırap zamanında dürüst kişinin haykırışı 

 

I  (2-12) 

Doğru İsa yüksek sesle, "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı. (Mt. 27, 46) 

 

Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? * 

Niçin bana yardım etmekten,  



Haykırışıma kulak vermekten * 

Uzak duruyorsun? 

 

Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, * 

Yanıt vermiyorsun, 

Gece sesleniyorum, * 

Yine rahat yok bana. 

 

Oysa sen kutsalsın, * 

israil’in övgüleri üzerine taht kuran sensin. 

Sana güvendiler atalarımız, * 

Sana dayandılar, onları kurtardın. 

 

Sana yakarıp kurtuldular, * 

Sana güvendiler, aldanmadılar. 

Ama ben insan değil, toprak kurduyum, * 

insanlar beni küçümsüyor, halk hor görüyor. 

 

Beni gören herkes alay ediyor, * 

Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki,  

“Sırtını Rab’be dayadı, kurtarsın bakalım onu, * 

Madem onu seviyor, yardım etsin!”  

 

Oysa beni ana rahminden çıkaran,  † 

Ana kucağındayken * 

Sana güvenmeyi öğreten sensin.  

 

Doğuşumdan beri sana teslim edildim, * 

Ana rahminden beri Tanrım sensin.  

 

Benden uzak durma! † 

Çünkü sıkıntı yanıbaşımda, * 

Yardım edecek kimse yok. 

 

II (13-23) 

 

Boğalar kuşatıyor beni, * 

Azgın Başan boğaları sarıyor çevremi. 

Kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi * 

Ağızlarını açıyorlar bana. ¬ 

 

Su gibi dökülüyorum, * 

Bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor; 

Yüreğim balmumu gibi içimde eriyor. * 



Gücüm çömlek parçası gibi kurudu,  

 

Dilim damağıma yapışıyor; * 

Beni ölüm toprağına yatırdın. 

Köpekler kuşatıyor beni,  * 

Kötüler sürüsü çevremi sarıyor,  

 

Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. * 

Bütün kemiklerimi sayar oldum,  

 

Gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar. † 

Giysilerimi aralarında paylaşıyor, * 

Elbisem için kura çekiyorlar.  

 

Ama sen, ya Rab, uzak durma;  * 

Ey gücüm benim, yardımıma koş!  

Canımı  kılıçtan, biricik hayatımı * 

Köpeğin pençesinden kurtar! 

 

Kurtar beni aslanın ağzından, * 

Yaban öküzlerinin boynuzundan.  

Yanıt ver bana! * 

Adını kardeşlerime duyurayım,  

 

Topluluğun ortasında * 

Sana övgüler sunayım: 

 

III  (24-32) 

 

Ey sizler, Rabden korkanlar, * 

O’na övgüler sunun! 

Ey Yakup soyu, onu yüceltin!  * 

Ey israil soyu, ona saygı gösterin! 

 

Çünkü o mazlumun çektiği sıkıntıyı * 

Hafife almadı, 

 

Ondan tiksinmedi, yüz çevirmedi; † 

Kendisini yardıma çağırdığında * 

Ona kulak verdi. 

 

Övgü konum sen olacaksın * 

Büyük toplulukta, ¬ 

Senden korkanların önünde * 



Yerine getireceğim adaklarımı. 

 

Yoksullar yiyip doyacak, * 

Rab’be yönelenler ona övgü sunacak. 

 

Sonsuza dek ömrünüz tükenmesin! † 

Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp * 

Rab’be dönecek, 

Ulusların bütün soyları * 

O’nun önünde yere kapanacak. 

Çünkü egemenlik Rab’bindir, * 

Ulusları o yönetir. 

 

Yeryüzündeki bütün zenginler doyacak * 

Ve onun önünde yere kapanacak, 

 

Toprağa gidenler, † 

Ölümlerine engel olamayanlar, * 

Eğilecekler onun önünde.  

 

Gelecek kuşaklar ona kulluk edecek, * 

Rab yeni kuşaklara anlatılacak.  

 

Onun kurtarışını, † 

“Rab yaptı bunları” diyerek, * 

Henüz doğmamış bir halka duyuracaklar. 

 
Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği iyi haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den  

           doğacak.  

 

KISA OKUMA                            Rom. 13, 13-14a 
 

Çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, fuhuşa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. 

Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim. Rab İsa Mesih'i kuşanın.  

 

¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar. 

¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar. 

 

 

Öğle (Hora Sexta)  

 

Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir,  

          bütün kadınlar arasında mübareksin.  



 

KISA OKUMA                           1. Sel. 3, 12-13 

 

Rab birbirinize ve bütün insanlara beslediğiniz sevgiyi, bizim size beslediğimiz sevgi 

ölçüsünde çoğaltıp artırsın! Öyle ki, Rabbimiz İsa bütün kutsallarıyla geldiğinde, Babamız 

Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin. 

 

¥ 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                                  2. Sel. 1, 6-10 

Tanrı adil olanı yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken 

sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş 

içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı 

tanımayanları ve kendisiyle ilgili Müjde'ye uymayanları cezalandıracak. Böyleleri Rab'bin 

varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. 

Bütün bunlar Rab'bin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık 

uyandırmak üzere geldiği gün olacak. Sizler ise iman edenlerdensiniz. Çünkü size ettiğimiz 

tanıklığa inandınız. 

 

¥ Ey Rab, gel, gecikme. 

¶ Halkını günahtan kurtar. 

 

DUA  
Kutsal Peder uzun süredir günahın altında ezilmiş olan bizler kurtuluşumuzu bekliyoruz. 

Biricik Oğlu’nun yeni doğuşu bizi eski kölelikten kurtarsın. 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. Amin. 
 
1. Nak. Hükümdar olacak olan, Siyon’dan geliyor. Rab, Emmanuel, onun adı büyüktür. 

 

MEZMUR 135      Büyük harikalar yapan Rabbi övün           

 

I (1-12) 

Seçilmiş soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran 

Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. ( Bk. 1. Pt. 2,9) 

Rab’be övgüler sunun! † 

Rab’bin adına övgüler sunun, * 

Ey Rab’bin kulları! 

 

Ey sizler, Rab’bin Tapınağı’nda, † 

Tanrımız’ın Tapınağı’nın avlularında hizmet edenler, * 

Övgüler sunun! 

 

Rab’be övgüler sunun, * 

Çünkü Rab iyidir. 

Adını ilahilerle övün, * 

Çünkü hoştur bu. 

 

Rab kendine Yakup soyunu, * 

Öz halkı olarak israil’i seçti. 

Biliyorum, Rab büyüktür,  * 

Rab’bimiz bütün ilahlardan üstündür. 

 

Rab ne isterse yapar, * 

Göklerde, yeryüzünde, 

Denizlerde, bütün derinliklerde. * 

Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir, 

 

Yağmur için şimşek çaktırır,  * 

Ambarlarından rüzgar estirir. 



insanlardan hayvanlara dek * 

Mısır’da ilk doğanları öldürdü. 

 

Ey Mısır, senin orta yerinde,* 

Firavunla bütün görevlilerine 

Belirtiler, şaşılası işler gösterdi.* 

Birçok ulusu bozguna uğrattı, 

 

Güçlü kralları öldürdü: * 

Amorlu kral Sihon’u, 

Başan Kralı Og’u, * 

Bütün Kenan krallarını. ¬ 

 

Topraklarını mülk, * 

Evet,  mülk olarak halkı israil’e verdi. 

 

1. Nak. Hükümdar olacak olan, Siyon’dan geliyor. Rab, Emmanuel, onun adı büyüktür. 

 

2. Nak. Ey gökler, yüksekten yağdırın, ey bulutlar Adil’i gönderin, ey toprak filizlen ve 

Kurtarıcı’yı  gönder. 

 

II  (13-21) Bir tek Tanrı yüce ve sonsuzdur.  

Söz Tanrı'ydı.Söz, insan olup aramızda yaşadı. (bk. Yu. 1, 1.14) 

Ya Rab, adın sonsuza dek sürecek, *  

Bütün kuşaklar seni anacak.  

Rab halkını haklı çıkarır, * 

Kullarına acır. 

 

Ulusların putları altın ve gümüşten yapılmış, * 

insan elinin eseridir. 

Ağızları var, konuşmazlar, * 

Gözleri var, görmezler, 

 

Kulakları var, duymazlar, * 

Soluk alıp vermezler. 

Onları yapan, onlara güvenen herkes * 

Onlar gibi olacak! 

 

Ey israil halkı, Rab’be övgüler sun! * 

Ey Harun soyu, Rab’be övgüler sun! 

Ey Levi soyu, Rab’be övgüler sun! * 

Rab’be övgüler sunun, ey Rabden korkanlar! 

 

Yeruşalim’de oturan Rab’be †  



Siyon’dan övgüler sunulsun! * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

2. Nak. Ey gökler, yüksekten yağdırın, ey bulutlar Adil’i gönderin, ey toprak filizlen ve 

Kurtarıcı’yı gönder. 

 

3. Nak. Ey insanlar, Rab’bi karşılamaya hazır olun: O, geliyor. 

 

EZGİ Vahiy 15, 3-4    Tapına ve övgü ilahisi                           

 

Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, * 

Senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir.  

Ey ulusların kralı, * 

Senin yolların doğru ve adildir. 

 

Ya Rab, senden kim korkmaz, * 

Adını kim yüceltmez? 

 

Çünkü kutsal olan yalnız sensin. † 

Bütün uluslar gelip sana tapınacaklar. * 

Çünkü adil işlerin açıkça görüldü.  

     

3. Nak. Ey insanlar, Rab’bi karşılamaya hazır olun: O, geliyor. 

 

KISA OKUMA                                                                                                                                             (Fil. 4, 45) 
 
Rab'de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. 

Rab'bin gelişi yakındır. 

 

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. Musa’ya yanan çalıda kendisini gösteren, Kutsal Yasası’nı Sina Dağı’nda ona  
                veren eski çağlardan beri İsrail’in Tanrı’sı olan Kutsal Rab, kudretli elini uzat ve   
                  
bizleri kurtar.  

 

YAKARMALAR 
İmanla güveyi, olan Mesih’i bekleyen kutsal Kilise ile birlikte dua edelim: Gel, Rab İsa! 

Tanrı’nın Sözü, beden alışının gizemiyle, şanını dün-yaya açıkladın, 

- ilahi yaşamınla bizleri yenile. 



Sen bizim zayıflıklarımızı giyindin,  

- sevginin kudretini bizlere bollukla ver. 

Sen yarattıklarına bilgeliğinle hükmedersin,   

- özgürlük ve barışın gelişmesi için tüm insanlığı yönelt.  

Sen yoksulları ve alçakgönüllüleri günahtan kurtarmak için geliyorsun, 

- şanla tekrar geldiğinde bizleri de doğruların topluluğuna kabul et. 

Peder’in sağında oturan sen,  

- iman ve ümit içinde ölmüş olanları ışığınla sevindir.  

 

Göklerdeki Pederimiz. 

 

DUA 
Kutsal Peder uzun süredir günahın altında ezilmiş olan bizler kurtuluşumuzu bekliyoruz. Biricik 

Oğlu’nun yeni doğuşu bizi eski kölelikten kurtarsın. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar 

boyunca hükmeder. Âmin.   

 


