
NOEL’E HAZIRLIK DEVRESİ 
16 ARALIK’A KADAR 

 
_______________ 
 
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 
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. 
 

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

 

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

İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.   

 

1. Nak. Merhameti olan Tanrı’ya şükrediyorum; o insanı kurtarmak için harikalar yarattı.  

 

MEZMUR 107       

Tanrı'nın, herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrailoğulları'na ilettiği bildiriden 

haberiniz vardır. (Ha. İşl. 10, 36) 

I  (1-16) 

 

Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, * 

Sevgisi sonsuzdur. 

Böyle desin Rab’bin kurtardıkları, * 

Düşman pençesinden özgür kıldıkları, 



Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden. * 

Bütün ülkelerden topladıkları. 

Issız çöllerde dolaştılar, * 

Yerleşecekleri kente giden bir yol bulamadılar. ¬ 

 

Aç, susuz, Sefil oldular. † 

O zaman sıkıntı içinde Rab’be yakardılar, * 

Rab kurtardı onları dertlerinden. 

 

Yerleşecekleri bir kente varıncaya dek, * 

Onlara doğru yolda öncülük etti. 

Şükretsinler Rab’be sevgisi için, * 

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için. 

 

Çünkü o susamış canın susuzluğunu giderir, * 

Aç canı iyiliklerle doyurur. 

Zincire vurulmuş, acıyla kıvranan tutsaklar, * 

Karanlıkta, zifiri karanlıkta oturmuştu. 

 

Çünkü Tanrı’nın buyruklarına karşı çıkmışlardı, * 

Küçümsemişlerdi Yüceler Yücesi’nin öğüdünü. 

Ağır işlerle hayatı onlara zehir etti, * 

Çöktüler, yardım eden olmadı. 

 

O zaman sıkıntı içinde Rab’be yakardılar, * 

Rab kurtardı onları dertlerinden; 

Çıkardı karanlıktan, zifiri karanlıktan, * 

Kopardı zincirlerini. 

 

Şükretsinler Rab’be sevgisi için, * 

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için! 

Çünkü tunç kapıları kırdı, * 

Demir kapı kollarını parçaladı o. 

 

1. Nak. Merhameti olan Tanrı’ya şükrediyorum; o in-sanı kurtarmak için harikalar yarattı.   

 

2. Nak. Ya Rab yaptığın yapıtlarını gördük, bizim için yaptığın harikaları. 

 

II  (17-32) 

 

Cezalarını buldu aptallar, * 

Suçları, isyanları yüzünden. 

İğrenir olmuşlardı bütün yemeklerden, * 

Ölümün kapılarına yaklaşmışlardı. 



 

O zaman sıkıntı içinde Rab’be yakardılar, * 

Rab kurtardı onları dertlerinden. ¬ 

Sözünü gönderip iyileştirdi onları, * 

Kurtardı ölüm çukurundan. 

 

Şükretsinler Rab’be sevgisi için, * 

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için! 

Şükran kurbanları sunsunlar * 

Ve sevinç çığlıklarıyla duyursunlar onun yaptıklarını! 

 

Gemilerle denize açılanlar, * 

Okyanuslarda iş yapanlar, 

Rab’bin işlerini, * 

Derinliklerde yaptığı harikaları gördüler. 

Çünkü o buyurunca şiddetli bir fırtına koptu, * 

Dalgalar şaha kalktı. 

Göklere yükselip diplere indi gemiler, * 

Sıkıntıdan canları burunlarına geldi gemicilerin, 

 

Sarhoş gibi sallanıp sendelediler, * 

Ustalıkları işe yaramadı. 

O zaman sıkıntı içinde Rab’be yakardılar, * 

Rab kurtardı onları dertlerinden. 

 

Fırtınayı limanlığa çevirdi, * 

Yatıştı dalgalar; 

Rahatlayınca sevindiler, * 

Diledikleri limana götürdü Rab onları. 

 

Şükretsinler Rab’be sevgisi için, * 

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için! 

Yüceltsinler onu halk topluluğunda, * 

Övgüler sunsunlar ileri gelenlerin toplantısında. 

 

2. Nak. Ya Rab yaptığın yapıtlarını gördük, bizim için yaptığın harikaları. 

3. Nak. Doğru olanlar Tanrı’nın yaptıklarını görüp, coş-sunlar ve sevgisini anlasınlar. 

 

III (33-43) 

 

Irmakları çöle çevirir, * 

Pınarları kurak toprağa,  

Verimli toprağı çorak alana, * 

Orada yaşayanların kötülüğü yüzünden. ¬ 



 

Çölü su birikintisine çevirir, * 

Kuru toprağı pınara. 

Açları yerleştirir oraya; * 

Oturacak bir kent kursunlar, 

 

Tarlalar ekip bağlar diksinler, * 

Bol ürün alsınlar diye. 

 

Rab’bin kutsamasıyla, † 

Çoğaldılar alabildiğine, * 

Eksiltmedi hayvanlarını.  

 

Sonra azaldılar, alçaldılar, * 

Baskı, sıkıntı ve acı yüzünden.  

Rab rezalet saçtı soylular üzerine, * 

Yolu izi belirsiz bir çölde dolaştırdı onları.  

 

Ama yoksulu sefaletten kurtardı, * 

Davar sürüsü gibi çoğalttı ailelerini.  

Doğru insanlar görüp sevinecek, * 

Kötülerse ağzını kapayacak.  

 

Aklı olan bunları göz önünde tutsun, 

Rab’bin sevgisini dikkate alsın. 

 

3. Nak. Doğru olanlar Tanrı’nın yaptıklarını görüp, coş-sunlar ve sevgisini anlasınlar.  

 
¥ Ey Rab, sevgini ve merhametini bize göster. 

¶ Ve kurtarışını bağışla. 

 

BİRİNCİ OKUMA               Yşa. 47, 1. 3b-15 
 

Babil’e ağıt 
 

"Ey Babil, erden kız, in aşağı, toprağa otur.  

Ey Kildani kızı, tahtın yok artık, yere otur.  

Bundan böyle, 'nazik, narin demeyecekler sana.  

Öç alacağım, kimseyi esirgemeyeceğim."  

Bizim kurtarıcımız İsrail'in Kutsalı'dır. Onun adı "Her Şeye Egemen Rab'dir!"  

Rab diyor ki, "Ey Kildani kızı, karanlığa çekilip sessizce otur.  

Çünkü bundan böyle 'ülkeler kraliçesi demeyecekler sana.  

Halkıma öfkelenmiş, mirasım olduğu halde onu bayağılaştırıp eline teslim etmiştim.  

Ama sen onlara acımadın, yaşlılara bile çok ağır bir boyunduruk yükledin. ' 

Sonsuza dek kraliçe olacağım diye düşünüyordun, bunları aklına getirmedin,  

sonuçlarını düşünmedin.  



"Ey şimdi güvenlikte yaşayan zevk düşkünü, içinden,  

'Kraliçe benim, başkası yok;  

hiç dul kalmayacak, evlat acısı görmeyeceğim diyorsun.  

Dinle şimdi: Bir gün içinde ikisi birden başına gelecek:  

Çok sayıda büyüye, etkili muskalarına karşın hem dul kalacak,  

hem evlat acısını alabildiğine yaşayacaksın.  

"Kötülüğüne güvendin, 'Beni gören yok diye düşündün.  

Bilgin ve bilgeliğin seni saptırdı. 

İçinden, 'Kraliçe benim, başkası yok diyordun.  

Ne var ki, felakete uğrayacaksın. 

 Onu durduracak büyü yok elinde, başına gelecek belayı önleyemeyeceksin.  

Üzerine ansızın hiç beklemediğin bir yıkım gelecek.  

Gençliğinden beri emek verdiğin muskalarına,  

çok sayıda büyüye devam et; belki yararını görür, kimilerini titretirsin.  

Aldığın öğütlerin çokluğu seni tüketti.  

Yıldız falcıların, yıldızbilimcilerin,  

ay başlarında ne olacağını bildirenlerin,  

şimdi kalksınlar da başına geleceklerden seni kurtarsınlar. 

"Bak, hepsi anızdan farksız, ateş yakacak onları.  

Canlarını alevden kurtaramayacaklar.  

Ne ısınmak için kor, ne de karşısında oturulacak ateş olacak.  

Emek verdiğin adamlar böyle olacak.  

Gençliğinden beri alışveriş ettiğin herkes kendi yoluna gidecek, seni kurtaran ol-mayacak." 

 

RESPONSORİUM          Yşa. 49, 13; 47, 49 

¥ Ey gökler, sevinçle haykırın, neşeyle coş, ey yeryüzü! Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın, * 

çünkü Rab halkını avutacak, ezilene merhamet gösterecek. 

¶ Bizim kurtarıcımız İsrail'in Kutsalı'dır. Onun adı "Her Şeye Egemen Rab'dir!"  

¥ Çünkü Rab halkını avutacak, ezilene merhamet gösterecek. 

 

İKİNCİ OKUMA  
 İreneus, Sapkınlıklara Karşı, 1. 3, 20, 2-3 

Vücut bularak bizi kurtardı. 

Tanrı ve Tanrı'nın tüm uğraşıları insanın şanıdır ve in-san Tanrı'nın tüm bilgeliği ve gücünün 

toplandığı merkezdir. Nasıl ki hekim kendi yeteneklerini hastala-rında gösteriyorsa, aynı şekilde 

Tanrı kendini insanlarda belirtir. Bu yüzdendir ki Pavlus: "Tanrı, merhametini hepsine 

göstermek için hepsini sözdinlemezliğin tutsağı kıldı." (Rom. 11, 32)  diye beyan eder. Tan-rı'nın 

karşısında itaatsizlik eden ve ölümsüzlüğünü yitiren insandan söz ediyor. Ne var ki sonradan, 

Oğlu'nun sevapları ve aracılığı ile Tanrı'nın merhametine kavuştu. Böylece insan, evlat 

saygınlığını elde etti. 

Şayet insan, hiç gururlanmadan, yaratılmış olanlardan ve Yaratandan, yani var olan her şeyin 

en güçlü yapıcısı Tanrı'dan gelen gerçek yüceliği alırsa ve saygılı bir baş eğmede kalır, sürekli 

olarak şükrederse, daha üs-tün yücelikler alacak ve bu yolda gitgide ilerleyecek; sonunda onu 

kurtarmak için yaşamını feda etmiş olana benzer olacaktır. 

Tanrı'nın öz Oğlu, günahı mahkûm etmek için "günahlı insan benzerliğinde" (Rom. 8, 3) 

gökten indi ve onu mahkûm ettikten sonra tümden insanlardan uzak tuttu. İnsanı kendi suretine 



çağırdı. Tanrı'nın izinde yürüttü, Tanrı'yı görebilmesi için Peder'in gösterdiği yola yöneltti ve 

Peder'i ona armağan etti. 

Tanrı'nın Sözü konutunu insanların arasına yerleştirdi ve İnsanoğlu oldu ki, insanı Tanrı'yı 

anlamaya alıştırabilsin ve Tanrı'yı da, Peder'in isteğine uygun olarak insanda yerleşmeye 

alıştırabilsin. Bunun içindir ki Tanrı, kurtuluşumuzun “işareti” olarak Bakire'den doğup 

İmmanuel olanı verdi: Çünkü Rabbin kendisi kendiliklerinden hiçbir kurtuluş olanağına sahip 

olmayanları kurtarandı. 

Bunun içindir ki Pavlus, insanın kökü güçsüzlüğünü belirterek: "İçimde, yani doğal 

benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum" (Rom. 7, 18) diyor. Çünkü kurtuluşumuzun 

iyiliği bizden değil, Tanrı'dan geliyor. Pavlus böyle haykırıyor: "Ne zavallı insanım! Ölüme 

götüren bu bedenden beni kim kurtaracak?" (Rom. 7, 24). Sonra da kurtarıcıyı sunuyor: 

"Rabbimiz İsa Mesih'in karşılıksız sevgisi" (bk. Rom. 7, 25). 

Yeşaya da bunu öngörmüştü: "Zayıf elleri kuvvetlendirin ve sarsak dizleri pekiştirin. 

Yürekleri korkak olanlara deyin: Kuvvetlenin, korkmayın; işte Tanrınız! O karşılığını verecektir. 

O kendisi geliyor ve sizi kurtaracak" (bk.Yşa. 35, 3-4). 

Bu da gösterir ki, kurtuluş bizden değil, bize yardım eden Tanrı'dan geliyor. 

 

 

RESPONSORİUM                       Yer. 31,10; 4, 5         

 

¥ Rab'bin sözünü dinleyin, ey uluslar! Uzaktaki kıyılara duyurun: * Kurtarıcımız geliyor.  

¶ İyi haberi duyurun, herkese ilan edin, yüksek sesle bağırın:  

¥ Kurtarıcımız geliyor.  

 

İncil: Luka 1, 5-25 

 

DUA  
Rabbim, Oğlu’nun Bakire Meryem’den beden alması sayesinde, dünyaya tüm görkemini 

belirttin; Oğlu’nun beden alması gizemini kusursuz bir imanla ve itaatli bir kalple kutlamamıza 

yardım et. 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. 

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. Âmin. 
 
1. Nak. Rab yükseklerden gelecektir ve güneş gibi parlayacaktır. 

 

MEZMUR 119, 145-152 [Kof] Rabbin yasasını tutmak için söz 

Tanrı'yı sevmek O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O'nun buyrukları da ağır değildir. (1. Yu.5,3) 

 

Bütün yüreğimle haykırıyorum, * 

Yanıtla beni, ya Rab! ¬ 

Senin kurallarına uyacağım. * 

Sana sesleniyorum, 

 

Kurtar beni, * 

Öğütlerine uyayım. 

Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim, * 

Senin sözüne umut bağladım. 

 

Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye, * 

Gece boyunca uyku girmiyor gözüme. 

Sevgin uyarınca sesime kulak ver, * 

Hükümlerin uyarınca, ya Rab, yaşam ver bana! 

 

Yaklaşıyor kötülük ardınca koşanlar, * 

Yasandan uzaklaşıyorlar. 

Oysa sen yakınsın, ya Rab, * 

Bütün buyrukların gerçektir. 

 

Çoktan beri anladım * 

Öğütlerini sonsuza dek verdiğini. 

 

1. Nak. Rab yükseklerden gelecektir ve güneş gibi parlayacaktır. 

 

2. Nak. Ey gökler, yukardan doğruluk damlatın, ey bulutlar doğruluk yağdırın, toprak yarılsın 

Kurtarıcı’yı versin. 

 



EZGİ Bilgelik 9, 1-6, 9-11 Ey Rab, bana bilgelik ver. 

Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki, kimse buna karşı direnemeyecek. (Lk. 

21, 15)         

Atalarımızın Tanrı’sı, suçları bağışlayan Rabbim, * 

Sen ‘ol’ diyerek bütün varlıkları yarattın, 

 

Bilgeliğinle senden gelen tüm yaratıkları † 

Uygun bir duruma getirdiğin * 

İnsanın buyruğuna verdin, 

 

Kutsallıkla ve doğrulukla dünyayı yönetmesi  †  

Ve yetkisini doğrulukla kullanması için * 

İnsanı en uygun ortamda yarattın, 

 

Tahtının arkadaşı olan bilgeliğe ben de erişeyim; * 

Ben çocuklarından biriyim, beni geri çevirme. 

Çünkü ben senin kulunum, * 

Her işini gören hizmetçi kadının oğluyum, ¬ 

 

Ben güçsüz bir insanım, yaşamım tükeniyor, * 

Adaleti ve yasaları pek bilmem,  

Kuşkusuz en kusursuz insanda * 

Senin bilgeliğin bulunmazsa, o önemsiz biridir. 

 

Bilgelik seninledir, etkinliklerini biliyor, * 

Dünyayı yarattığın zaman oradaydı; 

Senin neye sevineceğini biliyor, * 

Senin buyruklarına nasıl uyulacağını biliyor. 

 

Bilgeliği kutsal olan göklerden, * 

Görkemli tahtından gönder; 

 

O bana yardım etsin, benimle didinsin,  † 

Seni nasıl sevindirebileceğimi bana öğretsin; * 

Çünkü o her şeyi bilir ve her şeyi anlar.  

 

Bilgelik, etkinliklerimde bana sağduyuyla  * 

Yol gösterecek, ünüyle beni koruyacaktır. 

 

2. Nak. Ey gökler, yukardan doğruluk damlatın, ey bulutlar doğruluk yağdırın, toprak yarılsın 

Kurtarıcı’yı versin. 

 

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

 



MEZMUR   117   Rabbin sevgisini övmeye davet. 

Diyorum ki öteki uluslar merhameti için Tanrı'yı yüceltsin. (Bk. Rom. 15, 8.9) 

 

Ey bütün uluslar, * 

Rab’be övgüler sunun!  

Ey bütün halklar, O’nu yüceltin! * 

Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür,  

 

Rab’bin sadakati sonsuza dek sürer. * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

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

  
 

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, 121-128 [Ayin] 

Adil ve doğru olanı yaptım, * 

Gaddarların eline bırakma beni! 

Güven altına al kulunun mutluluğunu, * 

Baskı yapmasın bana küstahlar. 

 

Gözümün feri sönüyor, † 

Beni kurtarmanı, * 

Adil sözünü yerine getirmeni beklemekten. 

 

Kuluna sevgin uyarınca davran, * 

Bana kurallarını öğret. 

Ben senin kulunum, bana akıl ver ki, * 

Öğütlerini anlayabileyim. 

 

Ya Rab, harekete geçmenin zamanıdır, * 

Yasanı çiğniyorlar. 

Bu yüzden senin buyruklarını,* 

Altından, saf altından daha çok seviyorum; 

 

Koyduğun koşulların hepsini † 

Doğru buluyorum, * 



Her yanlış yoldan tiksiniyorum. 

 

MEZMUR 34 (33)          

Çünkü Rab'bin iyiliğini tattınız. (1. Pt. 2, 3) 

 

I  (2-11) 

 

Her zaman Rab’be övgüler sunacağım, * 

Övgüsü dilimden düşmeyecek.  

Rable övünürüm, * 

Mazlumlar işitip sevinsin!  

 

Benimle birlikte * 

Rab’bin büyüklüğünü duyurun, ¬ 

 

Adını birlikte yüceltelim. † 

Rab’be yöneldim, yanıt verdi bana, * 

Bütün korkularımdan kurtardı beni. 

 

O’na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar, * 

Yüzleri utançtan kızarmaz. 

Bu mazlum yakardı, Rab duydu,  * 

Bütün sıkıntılarından kurtardı onu. 

 

Rab’bin meleği O’ndan korkanların † 

Çevresine ordugah kurar, * 

Kurtarır onları. 

 

Tadın da görün, Rab ne iyidir, * 

Ne mutlu O’na sığınan adama! 

Rabden korkun, ey O’nun kutsalları, * 

Çünkü O’ndan korkanın eksiği olmaz. 

 

Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur † 

Ama Rab’be yönelenlerden  * 

Hiçbir iyilik esirgenmez. 

 

II  (12-23) 

 

Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni: * 

Size Rab korkusunu öğreteyim.  

Kim yaşamdan zevk almak, * 

İyi günler görmek istiyorsa,  

 



Dilini kötülükten, * 

Dudaklarını yalandan uzak tutsun.  

Kötülükten sakının, iyilik yapın; * 

Esenliği amaçlayın, ardınca gidin. 

 

Rab’bin gözleri doğru kişilerin üzerindedir, * 

Kulakları onların yakarışına açıktır. 

Rab kötülük yapanlara karşıdır, * 

Onların anısını yeryüzünden siler. 

 

Doğrular yakarır, Rab duyar; * 

Bütün sıkıntılarından kurtarır onları. 

Rab gönlü kırıklara yakındır, * 

Ruhu ezginleri kurtarır. ¬ 

 

Doğrunun dertleri çoktur, * 

Ama Rab hepsinden kurtarır onu. 

Bütün kemiklerini korur, * 

Hiçbiri kırılmaz. 

 

Kötü insanın sonu kötülükle biter, * 

Cezasını bulur doğrulardan nefret edenler. 

Rab kullarını kurtarır, * 

O’na sığınanların hiçbiri ceza görmez. 

 
Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

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

          doğacak.  

 

 

KISA OKUMA           Yşa.10, 20-21 

 

O gün İsrail'in sağ kalanları, Yakup'un kaçıp kurtulan torunları, kendilerini yok etmek 

isteyene değil, artık içtenlikle Rab'be, İsrail'in Kutsalı'na dayanacaklar. Geriye kalanlar, Yakup 

soyundan sağ kalanlar, güçlü Tanrı'ya dönecekler. 

 

¥ Ey Rab, uluslar senin adına hürmet edecek. 

¶ Yeryüzünün önderleri, senin görkemini tanıyacaklar. 

 

 

Öğle (Hora Sexta)  

 

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

           bütün kadınlar arasında mübareksin.  



 

 

KISA OKUMA               Yşa.10, 24 a. 27 

 

Bu nedenle Rab, her şeye egemen Rab şöyle diyor: Ey sen, Siyon'da yaşayan halkım, korkma. 

O gün yükünüz sırtınızdan, boyunduruk boynunuzdan kalkacak. 

 

¥ Halkına duyduğun sevginle bizi hatırla ey Rab. 

¶ Gel ve bize kurtuluşu getir.  

 

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 13, 22b - 14, 1 
Babil'in sonu yaklaştı, günleri uzatılmayacak. Çünkü Rab Yakup soyuna acıyacak, İsrail halkını 

yine seçip topraklarına yerleştirecek. Yabancılar da Yakup soyuna katılıp onlara bağlanacak. 

 

¥ Gel ey Rab, gecikme.  

¶ Halkını günahlarından özgür kıl.  

 

DUA  
Rabbim, Oğlu’nun Bakire Meryem’den beden alması sayesinde, dünyaya tüm görkemini 

belirttin; Oğlu’nun beden alması gizemini kusursuz bir imanla ve itaatli bir kalple kutlamamıza 

yardım et. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.  

 

 
 


