NOEL’E HAZIRLIK DEVRESİ
16 ARALIK’A KADAR

ÜÇÜNCÜ HAFTA ÇARŞAMBA GÜNÜ
_______________
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. Ya Rab yüzünün önünde lütuf ve sadakat.
MEZMUR 89, 2-38 Davud’un evi için Tanrı’nın merhameti
Tanrı, verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir Kurtarıcı,
İsa'yı gönderdi. (Ha. İşl. 13, 23)

I (2-19)
Rab’bin sevgisini sonsuza dek *
Ezgilerle öveceğim,

Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim. *
Sevgin sonsuza dek ayakta kalır diyeceğim,
Sadakatini gökler kadar kalıcı kıldın. *
Dedin ki, “Seçtiğim adamla antlaşma yaptım,
Kulum Davut’a şöyle ant içtim: †
‘Soyunu sonsuza dek sürdüreceğim, *
Tahtını kuşaklar boyunca sürekli kılacağım.’” ¬
Ya Rab, gökler över harikalarını, *
Kutsallar topluluğunda övülür sadakatin.
Çünkü göklerde Rab’be kim eş koşulur? *
Kim benzer Rab’be ilahi varlıklar arasında?
Kutsallar topluluğunda Tanrı korku uyandırır, *
Çevresindekilerin hepsinden ulu ve müthiştir.
Ya Rab, Her Şeye Egemen Tanrı, †
Senin gibi güçlü Rab var mı? *
Sadakatin çevreni sarar.
Sen kudurmuş denizler üzerinde egemenlik sürer, †
Dalgalar kabardıkça onları dindirirsin. *
Sen Rahav’ı leş ezer gibi ezdin,
Güçlü kolunla düşmanlarını dağıttın. *
Gökler senindir, yeryüzü de senin;
Dünyanın ve içindeki her şeyi temelini sen attın. *
Kuzeyi, güneyi sen yarattın,
Tavor ve Hermon dağları *
Sana sevincini dile getiriyor.
Kolun güçlüdür, *
Elin kudretli, sağ elin yüce.
Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu, *
Sevgi ve sadakat önünsıra gider.
Ne mutlu sevinç çığlıkları *
Atmasını bilen halka, ya Rab!
Yüzünün ışığında yürürler. *
Gün boyu senin adınla sevinir,
Doğruluğunla yücelirler. *

Çünkü sen onların gücü ve yüceliğisin,
Lütfun sayesinde gücümüz artar. †
Kalkanımız Rab’be, *
Kralımız İsrail’in Kutsalı’na aittir.
1. Nak. Ya Rab yüzünün önünde lütuf ve sadakat.
2. Nak. Tanrı’nın Oğlu Mesih İsa, Davut’un soyundan insan oldu.

II (20-30)
Geçmişte bir görüm aracılığıyla, *
Sadık kullarına şöyle dedin:
“Bir yiğide yardım ettim, *
Halkın içinden bir genci yükselttim.
Kulum Davut’u buldum, *
Kutsal yağımla onu meshettim.
Elim ona destek olacak, *
Kolum güç verecek.
Düşman onu haraca bağlayamayacak, *
Kötüler onu ezmeyecek.
Düşmanlarını onun önünde kıracağım, *
Ondan nefret edenleri vuracağım.
Sadakatim, sevgim ona destek olacak, *
Benim adımla gücü yükselecek.
Sağ elini denizin, *
Irmakların üzerine egemen kılacağım.
‘Babam sensin’ diye seslenecek bana, *
‘Tanrım, kurtuluşumun kayası.’
Ben de onu ilk oğlum, *
Dünyadaki kralların en yücesi kılacağım.
Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim, *
Onunla yaptığım antlaşma hiç bozulmayacak.
Soyunu sonsuza dek, *
Tahtını gökler durduğu sürece sürdüreceğim.
2. Nak. Tanrı’nın Oğlu Mesih İsa, Davut’un soyundan insan oldu.
3. Nak. Tanrı, kulum Davut’a ant içti: Onun soyu sonsuza dek sürecek.

III (31-38)
“Çocukları yasamdan ayrılır, *
İlkelerime göre yaşamazsa;
Kurallarımı bozar, *
Buyruklarıma uymazsa, ¬
İsyanlarını sopayla, *
Suçlarını dayakla cezalandıracağım.
Ama onu sevmekten vazgeçmeyecek, *
Sadakatime sırt çevirmeyeceğim.
Antlaşmamı bozmayacak, *
Ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim.
Bir kez kutsallığım üstüne ant içtim, *
Davut’a yalan söylemeyeceğim.
Onun soyu sonsuza dek sürecek, *
Tahtı karşımda güneş gibi duracak
Göklerde güvenilir bir tanık olan ay gibi *
Sonsuza dek kalacak.”
3. Nak. Tanrı, kulum Davut’a ant içti: Onun soyu sonsuza dek sürecek.

Okumalar Övgü Duaları
İLAHİ (s. 38)
¥ Ey Rabbimiz Tanrı, bize dön.
¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız.
BİRİNCİ OKUMA

Yşa. 31, 1-3; 32. 1-8
Bilge olan Rab'dir.

Vay haline yardım bulmak için Mısır'a inenlerin!
Atlara, çok sayıdaki savaş arabalarına, kalabalık atlılara güveniyorlar,
ama İsrail'in Kutsalı'na güvenmiyor, Rab'be yönelmiyorlar.
Oysa bilge olan Rab'dir.
Felaket getirebilir ve sözünü geri almaz.
Kötülük yapan soya, suç işleyenlerin yardımına karşı çıkar.
Mısırlılar Tanrı değil, insandır, atları da ruh değil, et ve kemiktir.
Rab'bin eli kalkınca yardım eden tökezler, yardım gören düşer, hep birlikte yok olurlar.
İşte kral doğrulukla krallık yapacak, önderler adaletle yönetecek.

Her biri rüzgara karşı bir sığınak, fırtınaya karşı bir barınak,
çölde akarsu, çorak yerde gölge salan büyük bir kaya gibi olacak.
Artık görenlerin gözleri kapanmayacak, dinleyenler kulak kesilecek.
Düşüncesizin aklı bilgiye erecek, kekeme açık seçik, akıcı konuşacak.
Artık budalaya soylu, alçağa saygın denmeyecek.
Çünkü budala saçmalıyor, aklı fikri hep kötülükte.
İşi gücü fesat işlemek, Rab'be ilişkin yanlış sözler söylemek,
açları aç bırakmak, susamışlardan suyu esirgemek.
Alçağın yöntemleri kötüdür;
yoksul davasında haklı olsa da onu yalanlarla yok etmek için kötü düzenler tasarlar.
Soylu kişiyse soylu şeyler tasarlar, yaptığı soylu işlerle ayakta kalır.

RESPONSORİUM

Yşa. 32, 3. 4; Yer. 23, 5
¥ Artık görenlerin gözleri kapanmayacak, dinleyenler kulak kesilecek. * Düşüncesizin aklı bilgiye
erecek.
¶ İşte Davut için doğru bir dal. Bu kral bilgece egemenlik sürecek.
¥ Düşüncesizin aklı bilgiye erecek.

İKİNCİ OKUMA
İreneus, Sapkınlıklara Karşı, 1. 4, 20, 4-5
Mesih’in gelişinde, Allah insanlara görünecektir.
Söz'de ve Bilgelik'te her şeyi yaratan ve düzenleyen Rab Tek'tir. Tanrı'nın Sözü budur,
zamanların dolgunluğunda sonu başlangıcı ile, yani insanı Tanrı ile birleştirmek için insanlar
arasında insan olan Rabbimiz İsa Mesih'tir.
Bunun içindir ki, Söz tarafından karizmaları verilen Peygamberler, Peder'in sonsuz sevgi
planına göre Tanrı ile insan arasındaki kusursuz birleşimi oluşturacak olanın vücut bulmasını
öngördüler. Tarih'in başlangıcından beri Söz, insanların Tanrı'yı göreceklerini, Tanrı'nın
dünyada onlarla birlikte yaşayacağını, onlarla konuşacağını ve yarattığı insanı kurtarmak için,
kendisine yetişebilmesi için, eziyet edenlerin elinden yani kötülük ve günah ruhlarından
kurtarmak için onun yanında olacağını bildirmişti (bak. Luk. 1, 71). "Ömrümüz boyunca kutsallık
ve doğruluk içinde hizmet" edebilmemiz için Tanrı gerekeni yapacaktı (Luk. 1, 75). Tanrı'nın
Ruh'u ile birleşen insan böylece Peder'in şanına girmiş olacaktı.
Rabbin "Ne mutlu yüreği temiz olanlara; onlar Tanrı'yı görecekler" (Mat. 5, 8) sözüne uygun
olarak Tanrı'nın insanlar tarafından görüleceğini Peygamberler önceden ilan ettiler. Hiç
kuşkusuz yüceliğinin ve benzeri olmayan şanının gerçeğinde "kimse Tanrı'yı görüp yaşayamaz"
(Çık. 33, 20). Çünkü Peder erişilmezdir. Oysa sevgisi, iyiliği ve yüceliği ile onu sevenlere onu görme ayrıcalığını vermiştir. Peygamberlerin ilan ettikleri de buydu: "İnsanlar için olanaksız olan,
Tanrı için olasıdır" (Luk. 18, 27). İnsan, salt kendi gücü ile Tanrı'yı göremez. Fakat Tanrı,
isteğinin derinliklerinde bunu istiyorsa, kendini istediği kimseye istediği zaman ve şekilde
gösterir.
Tanrı herkese ve her şeye hükmetmektedir. Ruh'u aracılığı ile Peygamberlere özgü bir
esinlemede ulaşılır olmuştu. Bugün ise Oğlu aracılığı ile kendini göstermektedir ve oğulları evlat
edinmektedir. Sonunda Peder'inin doluluğu içinde göklerin krallığında görülecektir. Çünkü Ruh,
insanları Oğul'da hazırlar. Oğul onları Peder'e götürür. Peder, onu görebilenler için, Tanrı'nın
görmesinden kaynaklanan bozulmazlığı ve sonsuzluğu verir. Nasıl ki ışığı görenler ışıkta olurlar,

görkemine katılıp aydınlığını kavrarlar, aynı şekilde Tanrı'yı görenler Tanrı'da olurlar ve
görkemini alırlar. Tanrı'nın görkemi yaşam verir; onu Tanrı'yı görenler alırlar.

RESPONSORİUM

Yas. 18, 18; Luk. 20, 9; Yu. 6,14
¥ Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından
işiteceksiniz. * Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek.
¶ Onlara, sevgili Oğlum’u göndereceğim, yeryüzüne gelecek olan o, onlar için gerçek
peygamberdir.
¥ Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek.
İncil: Luka 7, 19-23

DUA
Ebedi ve her şeye kadir Tanrı, sana yalvarıyoruz: sevincini yaşadığımız şu günlerde yakında
kutlayacağımız Oğlu’nun gelişi bize lütuflarını sağlasın ve bir gün ebedi mutluluğa kavuşmak için
kalplerimizi ha-zırlasın. 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. Amin.

1. Nak. Ya Rab kulunun ruhunu sevindir sana ruhumu yükseltiyorum.
24 Aralık’dan Önce
Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor.
MEZMUR 86

Sıkıntı zamanında Rab’be dua

Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün
sıkıntılarımızda teselli ediyor. (2. Ko. 1, 3.4)

Kulak ver, ya Rab, yanıtla beni, *
Çünkü mazlum ve yoksulum.
Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum. *
Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu! ¬
Acı bana, ya Rab, *
Çünkü gün boyu sana yakarıyorum.
Sevindir kulunu, ya Rab, *
Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum.
Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab, *
Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.
Kulak ver duama, ya Rab, *
Yalvarışlarımı dikkate al!
Sıkıntılı günümde sana yakarırım, *
Çünkü yanıtlarsın beni.
İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab, *
Eşsizdir işlerin.
Yarattığın bütün uluslar gelip †
Sana tapınacaklar, ya Rab, *
Adını yüceltecekler.
Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın, *
Tek Tanrı sensin.
Ya Rab, yolunu bana öğret, *
Senin gerçeğine göre yürüyeyim,
Kararlı kıl beni, yalnız senin adından korkayım. †
Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle *
Sana şükredeceğim,
Adını sonsuza dek yücelteceğim. *
Çünkü bana sevgin büyüktür,
Canımı ölüler diyarının derinliklerinden *

Sen kurtardın.
Ey Tanrı, küstahlar bana saldırıyor, †
Zorbalar sürüsü, sana aldırmayanlar *
Canımı almak istiyor,
Oysa sen, ya Rab, †
Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, *
Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı’sın.
Yönel bana, acı halime, *
Kuluna kendi gücünü ver,
Kurtar hizmetçinin oğlunu. *
İyiliğinin bir belirtisini göster bana; ¬
Benden nefret edenler görüp utansın; †
Çünkü sen, ya Rab, bana yardım ettin, *
Beni avuttun.
1. Nak. Ya Rab kulunun ruhunu sevindir sana ruhumu yükseltiyorum.
24 Aralık’tan Önce
Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor.
2. Nak. Ne mutlu adalette yürüyen ve doğru söz söyleyen kişiye.
24 Aralık’tan Önce
Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susmayacağım.
EZGİ Yeşaya 33, 13-16 Tanrı adaletle yargılar
Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rab'bin çağıracağı herkes için geçerlidir. (Ha.
İşl. 2, 39)

Ey uzaktakiler, ne yaptığımı işitin, *
Ey yakındakiler, gücümü anlayın.”
Siyon’daki günahkarlar dehşet içinde, *
Tanrısızları titreme aldı.
Her şeyi yiyip bitiren ateşin yanında *
Hangimiz oturabilir?
Sonsuza dek sönmeyecek alevin yanında *
Hangimiz yaşayabilir?” diye soruyorlar.
Ama doğru yolda yürüyüp doğru dürüst konuşan, *
Zorbalıkla edinilen kazancı reddeden,

Elini rüşvetten uzak tutan, *
Kan dökenlerin telkinlerine kulak vermeyen,
Kötülük görmeye dayanamayan, *
Yükseklerde oturacak;
Uçurumun başındaki kaleler onun korunağı olacak, *
Ekmeği sağlanacak, hiç susuz kalmayacak.
2. Nak. Ne mutlu adalette yürüyen ve doğru söz söyleyen kişiye.
24 Aralık’dan Önce
Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susma-yacağım.
3. Nak. Rab Tanrımız’ı yüceltin.
24 Aralık’dan Önce
Rab’bin Ruhu üzerimdedir. O beni, yoksullara müjdeyi götürmek için gönderiyor.
MEZMUR 98

Son gelişinde Rab’bin zaferi

Bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, gözlerimle gördüm." (Lk. 2, 30 -31)

Yeni bir ezgi söyleyin Rab’be. *
Çünkü harikalar yaptı,
Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla. †
Rab ulusların gözü önüne serdi kurtarışını, *
Zaferini bildirdi.
İsrail halkına sevgisini, *
Sadakatini anımsadı;
Tanrımız’ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı. †
Sevinç çığlıkları yükseltin Rab’be, *
Ey yeryüzündekiler!
Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın! *
Lirle ezgiler sunun Rab’be,
Lir ve müzik eşliğinde! *
Boru ve borazan eşliğinde
Sevinç çığlıkları atın Kral olan Rab’bin önünde. *
Gürlesin deniz ve içindekiler,
Gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler. *
El çırpsın ırmaklar,
Sevinçle haykırsın dağlar *

Rab’bin önünde!
Çünkü O geliyor *
Yeryüzünü yönetmeye.
Dünyayı adaletle, *
Halkları doğrulukla yönetecek.
3. Nak. Rab Tanrı’mızı yüceltin.
24 Aralık’dan Önce
Rab’bin Ruh’u üzerimdedir. O beni, yoksullara müjdeyi götürmek için gönderiyor.
Öğleden Önce (Hora Tertia)
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği iyi haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den
doğacak.

KISA OKUMA

Yşa. 2, 11-12
İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak. O gün yalnız Rab yüceltilecek. Çünkü her
şeye egemen Rab o gün kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak.
¥ 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.12, 2
Tanrı kurtuluşumuzdur. Ona güvenecek, yılmayacağız. Çünkü Rab gücümüz ve ezgimizdir. O
kurtardı bizi.
¥ 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

Dan. 9, 19
Ya Rab, dinle! Ya Rab, bağışla! İşit ve davran, ya Rab! Ey Tanrım, adının hatırı için gecikme!
Çünkü kent ve halk senindir.
¥ Gel ey Rab, gecikme.
¶ Halkını günahlarından özgür kıl.

DUA
Ebedi ve her şeye kadir Tanrı, sana yalvarıyoruz: sevincini yaşadığımız şu günlerde yakında
kutlayacağımız Oğlu’nun gelişi bize lütuflarını sağlasın ve bir gün ebedi mutluluğa kavuşmak için
kalplerimizi ha-zırlasın. 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)
İLAHİ
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Âmin.
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve
tertemiz bir Bakire kalacağım.

MEZMUR 119, 105-112 [Nun]
Sözün adımlarım için çıra, *
Yolum için ışıktır.
Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim. *
Andımı tutacağım.
Çok sıkıntı çektim, ya Rab; *
Koru hayatımı sözün uyarınca.
Ağzımdan çıkan içten övgüleri *
Kabul et, ya Rab,
Bana hükümlerini öğret. †
Hayatım her an tehlikede, *
Yine de unutmam yasanı.
Kötüler tuzak kurdu bana, *
Yine de sapmadım senin koşullarından.
Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır, *
Yüreğimin sevincidir onlar.
Kararlıyım Sonuna kadar *
Senin kurallarına uymaya.

MEZMUR 70 Ey Tanrım gel beni kurtarmaya
Ya Rab, kurtar bizi, yoksa öleceğiz! (Mt. 8, 25)

Ey Tanrı, kurtar beni! *
Yardımıma koş, ya Rab!
Utansın canımı almaya çalışanlar, *
Yüzleri kızarsın!
Geri dönsün zararımı isteyenler, *
Rezil olsunlar!
Bana, “Oh! Oh!” çekenler *
Geri çekilsin utançlarından!
Sende neşe ve sevinç bulsun *
Bütün sana yönelenler!
“Tanrı yücedir!” desin hep *
Senin kurtarışını özleyenler!
Bense, mazlum ve yoksulum, *
Ey Tanrı, yardımıma koş!
Yardımcım ve kurtarıcım sensin, *
Geç kalma, ya Rab!

MEZMUR 75 Tanrı en yüce yargıç
Hükümdarları tahtlarından indirdi, Sıradan insanları yükseltti (Lk. 1, 52)

Sana şükrederiz, ey Tanrı, †
Şükrederiz, çünkü sen yakınsın, *
Harikaların bunu gösterir.
“Belirlediğim zaman gelince, *
Doğrulukla yargılayacağım” diyor Tanrı,
Yeryüzü altüst olunca üzerindekilerle, *
Ben pekiştireceğim onun direklerini.
Övünenlere, ‘Övünmeyin artık!’ dedim; *
Kötülere, ‘Kaldırmayın başınızı!
Kaldırmayın başınızı! *
Tepeden konuşmayın!’”
Çünkü ne doğudan, ne batıdan, *
Ne de çöldeki dağlardan doğar yargı.
Yargıç ancak Tanrı’dır, *

Birini alçaltır, birini yükseltir.
Rab elinde dolu bir kase tutuyor, *
Köpüklü, baharat karıştırılmış şarap döküyor; ¬
Yeryüzünün bütün kötüleri *
Tortusuna dek yalayıp onu içiyor.
Bense sürekli duyuracağım bunu, *
Yakup’un Tanrısı’nı ilahilerle öveceğim:
“Kıracağım kötülerin bütün gücünü, *
Doğruların gücüyse yükseltilecek.”
Öğleden Önce (Hora Tertia)
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği iyi haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den
doğacak.

KISA OKUMA

Yşa. 2, 11-12
İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak. O gün yalnız Rab yüceltilecek. Çünkü her
şeye egemen Rab o gün kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak.
¥ 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.12, 2
Tanrı kurtuluşumuzdur. Ona güvenecek, yılmayacağız. Çünkü Rab gücümüz ve ezgimizdir. O
kurtardı bizi.
¥ 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

Dan. 9, 19
Ya Rab, dinle! Ya Rab, bağışla! İşit ve davran, ya Rab! Ey Tanrım, adının hatırı için gecikme!
Çünkü kent ve halk senindir.
¥ Gel ey Rab, gecikme.
¶ Halkını günahlarından özgür kıl.

DUA
Ebedi ve her şeye kadir Tanrı, sana yalvarıyoruz: sevincini yaşadığımız şu günlerde yakında
kutlayacağımız Oğlu’nun gelişi bize lütuflarını sağlasın ve bir gün ebedi mutluluğa kavuşmak için
kalplerimizi ha-zırlasın. 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. Gözyaşlarında eken, sevinçle biçecek.
24 Aralık’dan Önce
Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor.
MEZMUR 126 (125)
Acılarımıza olduğu gibi, tesellimize de ortak olduğunuzu biliyoruz. (2. Ko. 1, 7)

Rab sürgünleri Siyon’a geri getirince, *
Rüya gibi geldi bize.
Ağzımız gülüşlerle, *
Dilimiz sevinç çığlıklarıyla doldu.

“Rab onlar için büyük işler yaptı” *
Diye konuşuldu uluslar arasında.
Rab bizim için büyük işler yaptı, *
Sevinç doldu içimiz.
Ya Rab, eski gönencimize kavuştur bizi, *
Negev’de suya kavuşan vadiler gibi.
Gözyaşları içinde ekenler, *
Sevinç çığlıklarıyla biçecek; ¬
Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan, *
Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek.
1. Nak. Gözyaşlarında eken, sevinçle biçecek.
24 Aralık’dan Önce
Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor.
2. Nak. Ya Rab evimizi inşa et, şehrini kurtar.
24 Aralık’dan Önce
Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susma-yacağım.
MEZMUR 127

Rab olmazs a, yapılan her şey boştur.

Önemli olan, eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Tanrı'dır.Biz Tanrı'nın emektaşlarıyız. Sizler de Tanrı'nın
tarlası, Tanrı'nın binasısınız. (1. Ko. 3, 7.9)

Evi Rab yapmazsa, *
Yapıcılar boşuna didinir.
Kenti Rab korumazsa, *
Bekçi boşuna bekler.
Boşuna erken kalkıp *
Geç yatıyorsunuz.
Ey zahmetle kazanılan ekmeği yiyenler, *
Rab sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar.
Çocuklar Rab’bin verdiği bir armağandır, *
Rahmin ürünü bir ödüldür.
Yiğidin elinde nasılsa oklar, *
Öyledir gençlikte doğan çocuklar.
Ne mutlu ok kılıfı onlarla dolu insana! †
Kent kapısında hasımlarıyla tartışırken *

Utanç duymayacaklar.
2. Nak. Ya Rab evimizi inşa et, şehrini kurtar.
24 Aralık’dan Önce
Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susma-yacağım.
3. Nak. Bütün yaratılışın ilk-doğanı odur, o, evrenin kralıdır.
24 Aralık’dan Önce
Rab’bin Ruh’u üzerimdedir. O beni, yoksullara müjdeyi götürmek için gönderiyor.
EZGİ Koloseliler 1, 12-20
Tüm yaratılışın ilk doğanı olan Mesih ölülerden dirilenlerin de ilkidir.
Bizi kutsalların ışıktaki mirasına †
Ortak olmaya yeterli kılan Baba’ya *
Şükretmeniz için dua ediyoruz.
O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp *
Sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı.
Onda kurtuluşa, *
Günahlarımızın bağışına sahibiz.
Görünmez Tanrı’nın görünümü, *
Bütün yaratılışın ilk-doğanı odur.
Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey †
Tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar *
Onda yaratıldı.
Her şey onun aracılığıyla *
Ve onun için yaratıldı.
Her şeyden önce var olan odur *
Ve her şey varlığını onda sürdürmektedir.
Bedenin, yani kilisenin başı odur. *
Her şeyde ilk yeri alsın diye
Başlangıç olan ve ölüler arasından *
İlk doğan odur.
Çünkü Tanrı bütün doluluğunun *
Onda bulunmasını uygun gördü.

Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla †
Esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi *
Onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.
3. Nak. Bütün yaratılışın ilk-doğanı odur, o, evrenin kralıdır.
24 Aralık’dan Önce
Rab’bin Ruhu üzerimdedir. O beni, yoksullara müjdeyi götürmek için gönderiyor.
KISA OKUMA

1. Ko.4, 5
Bu nedenle, belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rab'bin gelişini bekleyin. O,
karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman
herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır.

KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Gel ve bizi özgür kıl * ey evrenin Tanrı’sı.
~ Gel ve bizi özgür kıl ey evrenin Tanrı’sı.
¶ Yüzünü bize göster ve biz kurtulmuş olacağız.
~ Ey Evrenin Tanrı’sı.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Gel ve bizi özgür kıl ey evrenin Tanrı’sı.
Magnificat Nak. Ey Rab, geleceği önceden haber verilen kişi sensin. Gelişini ve halkını özgür
kılmanı bekliyoruz.

YAKARMALAR
Bize barış getirmesi için Oğlu’nu gönderen Peder Tanrı’ya, mütevazı bir kalple dualarımızı
yöneltelim: Ey Rab, hükümdarlığın gelsin.
Ey Kutsal Baba, Kilisen’e bak,
- gel ve kendi ellerinle dikmiş olduğun bu bağı gör.
Senin sadakatin, ebediyete kadar sürer,
- İbrahim’in tüm çocuklarını hatırla ve onlara vadettiğin sözünü tut.
Tüm halklara yüzünü çevir,
- her insan adını yüceltsin.
Tüm dünyaya yayılmış olan sürünü ziyaret et,
- onu Mesih’in tek ağılına topla.
Bugün bu dünyayı terk etmiş olanları anımsa,
- hükümdarlığını şanında yaşamalarını sağla.
Göklerdeki Pederimiz.

DUA
Ebedi ve her şeye kadir Tanrı, sana yalvarıyoruz: sevincini yaşadığımız şu günlerde yakında
kutlayacağımız Oğlu’nun gelişi bize lütuflarını sağlasın ve bir gün ebedi mutluluğa kavuşmak için
kalplerimizi ha-zırlasın. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.

