
NOEL HAZIRLIK DEVRESİ  
16 ARALIK’A KADAR 

ÜÇÜNCÜ HAFTA  PAZAR GÜNÜ 

 
Bu bölümde bulunan ilahiler Noel Hazırlık 1. hafta Arife Övgüsü’nden 16 Aralık ‘a kadar okunur.  

(Psalterium III. Hafta) 

Noel Hazırlık Devresi 3. Pazar Günü 17 Aralık’a denk geldiğinde ilahiler devreye göre s. (189 )den alınacak. 
Okumalar, Benedictus ve Magnificat Nakaratları ve Yakarmalar 17 Aralık’tan sonraki her gün için s. (195-200) 

de verilmiştir. Bu durumda Bu durumda Noel Hazırlık Devresi 3.Pazar Günü yapılmaz.  
 
 

I. Akşam Övgü Duaları 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s. 
 
Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.  
İlahi Devreye göre. 
 
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. 
 
Ya da uygun görülen başka bir ilahi okunabilir.  
 
1. Nak. Noel Hazırlık III. Pazar Günü 

Ey Yeruşalim, sevinçle coş; kurtarıcın sana geliyor. Alleluya! 

 

 

 

 

 



MEZMUR 113  Rabbin adını övün                              

Hükümdarları tahtlarından indirdi, Sıradan insanları yükseltti (Lk. 1, 52) 

 

Övgüler sunun Rab’be! † 

Övgüler sunun, ey Rab’bin kulları, * 

Rab’bin adına övgüler sunun! 

 

Şimdiden sonsuza dek * 

Rab’bin adına şükürler olsun! 

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar * 

Rab’bin adına övgüler sunulmalı! 

 

Rab bütün uluslara egemendir, * 

Görkemi gökleri aşar. 

Var mı Tanrımız Rab gibi, * 

Yücelerde oturan, 

 

Göklerde ve yeryüzünde olanlara * 

Bakmak için eğilen? 

Düşkünü yerden kaldırır, * 

Yoksulu çöplükten çıkarır; 

 

Soylularla, * 

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye. 

 

Kısır kadını evde oturtur, † 

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar. * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

1. Nak. Noel Hazırlık III. Pazar Günü 

Ey Yeruşalim, sevinçle coş; kurtarıcın sana geliyor. Alleluya! 

 

2. Nak. Noel Hazırlık III. Pazar Günü 

Rab olan ben yakındayım, adaletim uzak değildir: Kurtarışım gecikmeyecek. 

 

MEZMUR 116, 10-19  Mabedde şükran sunarım                      

Bu nedenle, İsa aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları, yani O'nun adını açıkça anan dudakların 

meyvesini sunalım. (ibr. 13, 15) 

 

İman ettim, * 

“Büyük acı çekiyorum” dediğim zaman bile. 

Şaşkınlık içinde, * 

“Bütün insanlar yalancı” dedim. 

 



Ne karşılık verebilirim Rab’be, * 

Bana yaptığı onca iyilik için? 

Kurtuluş sunusu olarak kadeh kaldırıp * 

Rab’be sesleneceğim. 

 

Bütün halkının önünde, * 

Rab’be adaklarımı yerine getireceğim. 

Rab’bin gözünde değerlidir * 

Sadık kullarının ölümü. 

 

Ya Rab, ben gerçekten senin kulunum; † 

Kulun, hizmetçinin oğluyum, * 

Sen çözdün bağlarımı. 

 

Ya Rab, sana seslenecek, * 

Şükran kurbanı sunacağım. 

Rab’be adaklarımı yerine getireceğim * 

Bütün halkının önünde. 

 

Rab’bin Tapınağı’nın avlularında, † 

Senin orta yerinde, ey Yeruşalim! * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

2. Nak. Noel Hazırlık III. Pazar Günü 

Rab olan ben yakındayım, adaletim uzak değildir: Kurtarışım gecikmeyecek. 

 

3. Nak. Noel Hazırlık III. Pazar Günü 

Ey Rab, dünyanın efendisi olan Kuzu’yu gönder. Çölden Siyon Dağı’na gelsin.  

 

EZGİ Filipililer 2, 6-11 Mesih Tanrı’nın hizmetkarı  

 

Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde,* 

Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. 

 

Ama kul özünü alıp, †  

İnsan benzeyişinde doğarak* 

Ululuğunu bir yana bıraktı. 

 

İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, † 

Çarmıh üzerinde ölüme bile*  

Boyun eğip kendini alçalttı. 

 

Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti,* 

Ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. 



Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında* 

Gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün, 

 

Ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için* 

İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin. 

 

3. Nak. Noel Hazırlık III. Pazar Günü 

Ey Rab, dünyanın efendisi olan Kuzu’yu gönder. Çölden Siyon Dağı’na gelsin.  

 
KISA OKUMA  (1. Selanikliler 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. Benden önce ve benden sonra hiç bir Tanrı yoktur. Benim önümde her insan diz  

çökecek ve her dil beni yüceltecek. 

 

YAKARMALAR 
Onu bekleyen herkes için neşenin kaynağı olan Mesih İsa’ya dualarımızı yükseltelim: Ey Rab İsa, 

gel, gecikme. 

Ezelden beri var olan ebedi Tanrı Sözü,  

- bu çağdaki insanları kurtarmaya gel.  

Kainatın ve tüm canlıların yaratıcısı olan sen,  

- ellerinin eserini kurtarmaya gel.  

Ölümlü tabiatımızı almak isteyen, Emmanuel,  

- ölümün pençesinden bizi kurtarmaya gel. 

İnsanların yaşamaları ve bol yaşama sahip olmaları için gelen kurtarıcımız Mesih İsa,  

- hayatını bizimle paylaşmaya gel.  

Hükümdarlığının huzuruna tüm insanları çağıran şanlı Rab, 

- ölmüş olan kardeşlerimize yüzünün ışığını saç. 

 

Göklerdeki Pederimiz. 

 

DUA  

Ey Peder, Rab’bin doğuşunu imanla bekleyen halkına bak ve kurtuluşun büyük gizemini, yeni 

coşkuyla kutlamaya erişmesini sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca 

hükmeder. Âmin. 

 
 



_______________ 
 
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. Amin.  
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık III. Pazar Günü 

En yüce olan Kral, tüm ulusları kurtarmak için büyük kudretle gelecek. Alleluya.  

 

MEZMUR 145  İlahi Kralı övün                    

 

I (1-9) 

Mesih'in zenginliğine akıl sır ermez. her şeyi yaratan Tanrı'da öncesizlikten beri gizli tutulan Tanrı'nın çok yönlü 

bilgeliği, Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundu. (Bk. Ef. 3, 8-11) 

 

Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim, * 

Adını sonsuza dek öveceğim.  

Seni her gün övecek, * 

Adını sonsuza dek yücelteceğim. 

 

Rab büyüktür, yalnız o övgüye yaraşıktır, * 

Akıl ermez büyüklüğüne. 

Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak, * 

Güçlü işlerin duyurulacak. 



 

Düşüneceğim harika işlerini, * 

İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak. 

Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler, * 

Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım. 

 

Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacak, * 

Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu. 

Rab lütufkar ve sevecendir, * 

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir. 

 

Rab herkese iyi davranır, * 

Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar. 

 

1. Nak. Noel’e Hazırlık III. Pazar Günü 

En yüce olan Kral, tüm ulusları kurtarmak için büyük kudretle gelecek. Alleluya.  

 

2. Nak. Noel Hazırlık III. Pazar Günü  

Tanrı’nın kutsal kenti, sevin ve coş: Kralın sana geli-yor, korkma: Kurtuluşun yakındır.  

 

II (10-13) 

 

Bütün yapıtların sana şükreder, ya Rab, * 

Sadık kulların sana övgüler sunar. 

Krallığının yüceliğini anlatır, * 

Kudretini konuşur; 

 

Herkes senin gücünü, * 

Krallığının yüce görkemini bilsin diye. 

Senin krallığın ebedi krallıktır, * 

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer. 

 

2. Nak. Noel’e Hazırlık III. Pazar Günü  

Tanrı’nın kutsal kenti, sevin ve coş: Kralın sana geliyor, korkma: Kurtuluşun yakındır.  

3. Nak. Noel’e Hazırlık III. Pazar Günü 

Doğruluk yolunda Kral ile karşılaşmak için kalplerinizi temizleyin. O geliyor, asla gecikmez.  

 

III (14-21) 

 

Rab verdiği bütün sözleri tutar, * 

Her davranışı sadıktır. 

Rab her düşene destek olur, * 

İki büklüm olanları doğrultur.  

 



Herkesin umudu sende, * 

Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin. 

Elini açar, * 

Bütün canlıları doyurursun dilediklerince. 

 

Rab bütün davranışlarında adil, * 

Yaptığı bütün işlerde sevecendir. 

Rab kendisine yakaran, * 

İçtenlikle yakaran herkese yakındır. 

 

Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların, * 

Feryatlarını işitir, onları kurtarır. 

Rab korur kendisini seven herkesi, * 

Yok eder kötülerin hepsini. 

 

Rab’be övgüler sunsun ağzım! † 

Bütün canlılar onun kutsal adına, * 

Sonsuza dek övgüler dizsin.  

 

3. Nak. Noel’e Hazırlık III. Pazar Günü 

Doğruluk yolunda Kral ile karşılaşmak için kalplerinizi temizleyin. O geliyor, asla gecikmez.  

¥ Başınızı kaldırın ve görün. 

¶ Kurtuluşunuz yakındır. 

 

BİRİNCİ OKUMA  

 
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                  29, 13-24 

 

Tanrı’nın adaletini duyurun.  

 

Rab diyor ki, "Bu halk bana yaklaşıp ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar,  

ama yürekleri benden uzak.  

Benden korkmaları da insanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur. 

 Onun için ben de bu halkın arasında yine bir harika, evet, şaşılacak bir şey yapacağım.  

Bilgelerin bilgeliği yok olacak, akıllının aklı duracak."  

Tasarılarını Rab'den gizlemeye uğraşanların vay haline!  

Karanlıkta iş gören bu adamlar, 

"bizi kim görecek, kim tanıyacak?" diye düşünürler.  

Ne kadar ters düşünceler! Çömlekçi balçıkla bir tutulur mu?  

Yapı, kendini yapan için, "beni o yapmadı" diyebilir mi?  

Çömlek kendine biçim veren için, "o bir şeyden anlamaz" diyebilir mi?  

Lübnan pek yakında meyve bahçesine, meyve bahçesi ormana dönmeyecek mi?  

O gün sağırlar kitabın sözlerini işitecek, körler koyu karanlıkta görecek.  

Düşkünlerin Rab'de buldukları sevinç artacak, 

 yoksullar İsrail'in Kutsalı sayesinde coşacak.  

Çünkü acımasızlar yok olacak, alaycılar silinecek,  



kötülüğe fırsat kollayanların hepsi kesilip atılacak.  

Onlar ki, insanı tek sözle davasında suçlu çıkarır,  

kent kapısında haksızı azarlayana tuzak kurar, yok yere haklının hakkını çiğnerler.  

Bundan dolayı, İbrahim'i kurtarmış olan Rab Yakup soyuna diyor ki,  

"Yakup soyu artık utanmayacak, yüzleri korkudan sararmayacak.  

Elimin yapıtı olan çocuklarını aralarında gördüklerinde adımı kutsal sayacaklar;  

evet, Yakup'un Kutsalı'nı kutsal sayacak,  

İsrail'in Tanrısı'ndan korkacaklar.  

Yoldan sapmış olanlar kavrayışa, yakınıp duranlar bilgiye kavuşacak." 

 

RESPONSORİUM              Yşa. 29, 18. 19; Mat. 11,  4. 5 

¥ O gün sağırlar kitabın sözlerini işitecek, körler koyu karanlıkta görecek. * Yoksullar İsrail'in 

Kutsalı saye-sinde coşacak. 

¶ Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, 

cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara duyuruluyor. 

¥ Yoksullar İsrail'in Kutsalı sayesinde coşacak. 

 

 

 

İKİNCİ OKUMA  
Augustinus, Azizlerin Bayramları Üstüne Vaazlar, 293, 3 

 

Yahya sestir, Mesih Kelam’dır.  

 

Yahya sesti, ama Rab başlangıçta Kelam'dı. Yahya, bir süre için bir sesti. Mesih İsa başlangıçta 

Kelam'dı, ezeli ve ebedi Kelam'dı. 

Sözü kaldırırsan, ses nedir ki? Anlaşılacak bir şey olmadığı zaman, boş bir titreşimdir. Söz 

olmayınca ses kulağa yansır, ama kalbi iyice aydınlatmaz. 

Ama aydınlatmamız gereken kendi kalbimizde nelerin oluştuğunu inceleyelim. Söylediklerimi 

düşünü-yorsam, söz şimdiden yüreğimdedir; ama seninle ko-nuşmak istediğim zaman, 

kalbimdekileri nasıl senin yüreğine geçirebileceğimi düşünüyorum. 

Şimdiden kalbime olan sözün sana nasıl ulaşabilece-ğine ve yüreğinde nasıl yerleşebileceğine 

bakalım. Ben sesi kullanıyorum ve bu sesle seninle konuşuyorum. Ses, sözdeki düşünceyi sana 

ulaştırır. O zaman sesin kaybolduğu doğrudur; ama sesin sana ulaştırdığı söz artık kalbindedir 

ve aynı zamanda benim kalbimdedir. 

Söz sana ulaştığı zaman, ses şöyle demiyor mu? Onun büyümesi gerek ve benim de azalmam. 

Görevini yerine getiren ses duyuldu ve ardından kayboldu. Sanki şöyle dedi: "Benim sevincim 

tamdır". Söz bizde kalsın, içimizde oluşan sözün yok olmasını önleyelim. 

Kelam'ın tanrısallığı sürerken, sesin nasıl uzaklaştığını görmek istiyor musun? Yahya'nın 

vaftizi şimdi nere-dedir? O görevini tamamlamış ve yok olmuştur. Şimdi Mesih İsa'nın vaftizi 

çoğalmaktadır. Mesih İsa'ya he-pimiz inanıyoruz; Mesih İsa'da kurtulmayı umut ediyoruz. Ses 

bunu söylüyordu. 

Sözü sesten ayırt etmek güçtür ve bu nedenle Yahya'nın Mesih İsa olduğu sanılmıştır. Sesin 

söz olduğu sanılmıştır; ama ses, söze bir engel oluşturmamak için kendini tanıtmıştır. "Ben 

Mesih değilim, İlyas değilim, Peygamber değilim". Ona yanıt veriyorlar: "Kimsin, kendin için ne 

diyorsun?" O yanıt veriyor: "Rabbin yolunu düzeltin diye çölde yükselen sesim". Çölde yükselen 

ses, sessizliği bozan sestir. Rabbin yolunu düzeltin, bunun anlamı şudur: Ben, Rabbin kalbe 



girmesi için ses veriyorum; ama yolu düzeltmezseniz, o ora-ya gelmek lütfunda 

bulunmayacaktır. 

Yolu düzeltin, bu sözlerin anlamı nedir? Gerektiği gibi dua edin demek değil mi? Yolu 

düzeltin, bu sözlerin anlamı nedir? Düşüncelerinizde alçakgönüllü olun, demek değil mi? Yahya 

size bir alçakgönüllülük örneği veriyor. Onun Mesih olduğunu sanıyorlar, o da olmadığını 

söylüyor. Kendini göstermek için başkalarının yaptığı yanılgıdan faydalanmıyor. 

O şöyle deseydi: Ben Mesih'im, ona kolayca inanırlardı. Çünkü o konuşmadan önce bile Mesih 

olduğuna inanıyorlardı. O bunu yadsıdı. Kendini tanıttı, kendini tanımladı, kendini küçülttü. 

O kurtuluşun nerede olduğunu gördü. Kendisinin salt kandil olduğunu anladı ve kibir rüzgârı 

ile kandilin sönmesinden çekindi. 

 

 

RESPONSORİUM           Yu. 3, 30; 1, 27 Mar. 1, 8     

 

¥ O büyümeli, bense küçülmeliyim. Benden sonra gelen odur. * Ben onun çarığının bağını 

çözmeye bile la-yık değilim. 

¶ Ben sizi suyla vaftiz ettim, ama o sizi Kutsal Ruh'la vaftiz edecektir.  

¥ Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim. 

 

İncil  A: Matta  11: 2-11;  B:  Yuhanna 1: 6-19-28;  C:  Luka 3: 10-18 

 

İLAHİ  Te  Deum.   
 
 
 

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. Noel’e Hazırlık III. Pazar Günü    

Rab’bin gelişi gecikmeyecek ve karanlıkta olanlar aydınlanacak. Tüm uluslar onu görecekler. 

Alleluya! 

 

MEZMUR 93  Yaratıcı Allahın kudretini yüceltin  

Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrımız Egemenlik sürüyor. Sevinelim, coşalım! O'nu yüceltelim! (Va., 19, 6-

7) 

 

Rab egemenlik sürüyor, görkeme bürünmüş, † 

Kudret giyinip kuşanmış. * 

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. 

 

Ya Rab, tahtın öteden beri kurulmuş, * 

Varlığın öncesizliğe uzanır. 

 

Denizler gürlüyor, ya Rab, † 

Denizler gümbür gümbür gürlüyor, * 

Denizler dalgalarını çınlatıyor.  

 

Yücelerdeki Rab engin suların gürleyişinden, * 

Denizlerin azgın dalgalarından daha güçlüdür. 

 

Koşulların hep geçerlidir, † 

Tapınağına kutsallık yaraşır * 

Sonsuza dek, ya Rab. 

 

1. Nak. Noel’e Hazırlık III. Pazar Günü    

Rab’bin gelişi gecikmeyecek ve karanlıkta olanlar aydınlanacak. Tüm uluslar onu görecekler. 

Alleluya! 

 

2. Nak. Noel’e Hazırlık III. Pazar Günü    

Dağlar ve tepeler alçaltılacak ve engebeli yerler düz ve sarp yerler ova edilecekler.  Ey Rab, 

gel, çabuk ol. Alleluya. 

 

EZGİ Daniel 3, 57-88, 56    Her yaratık Rabbi övsün 

Ey Tanrımız'ın bütün kulları! Küçük büyük, O'ndan korkan hepiniz, O'nu övün! (Va. 19, 5) 

Tüm evren, Rab’bi kutsa; * 



Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv. 

Rab’bin melekleri! Hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Gök kubbenin üstündeki yağmurlar! Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Gökteki güçler, hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Güneş ve ay, Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün 

Gökteki yıldızlar, Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Sağanak halinde yağmurlar ve çiğ damlaları, † 

Hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Rüzgarlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Ateş ve ısı! Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Zehir gibi soğuk ve kavuran ısı, Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Çiğ damlaları ve sulu sepken kar, Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Don ve soğuk, Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Günler ve geceler, Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Gün ışığı ve karanlık, Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Buz ve kar, Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Yıldırım ve fırtına alameti bulurlar, Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Bırakın da yeryüzü Rab’bi kutsasın; * 

Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. ¬ 

 

Dağlar ve tepeler, Rab’bi yüceltin; * 



Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Yeryüzünde yetişen her şey Rab’bi kutsasın; * 

Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. 

 

Göller ve ırmaklar, Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Su kaynakları, Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Balinalar ve deniz hayvanları, Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Tüm kuşlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Tüm sığırlar ve yabanıl hayvanlar, † 

Hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Yeryüzündeki tüm insanlar, Rab’bi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

İsrail ulusu, Rab’bini kutsa; * 

Onu ulu kıl ve sonsuza dek övün. 

 

Rab’bin kahinleri, Rab’binizi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Rab’bin kulları! Rab’binizi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Tüm insanlar, Rab’binizi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Kutsal ve alçakgönüllü olan kişiler, † 

Rab’binizi yüceltin; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Ananya, Azarya ve Mişael, † 

Rab’binizi kutsayın; * 

Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh * 

Sonsuza dek yüceltilsin ve ulu kılınsın. 

 

Rab, gökkubbede seni övsünler, † 

Sonsuza dek herşeyin ötesinde, 



Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar. 

 

2. Nak. Noel’e Hazırlık III. Pazar Günü    

Dağlar ve tepeler alçaltılacak ve engebeli yerler düz ve sarp yerler ova edilecekler.  Ey Rab, 

gel, çabuk ol. Alleluya. 

 

3. Nak. Noel’e Hazırlık III. Pazar Günü    

Siyon’a kurtarışımı, Yeruşalim’e şanımı vereceğim. Alleluya.  

 

MEZMUR 148 Yaratıcı olan Rab Tanrı’yı yüceltin 

Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek Tahtta oturanın ve Kuzu'nun olsun! (Va. 5, 13) 

 

Rab’be övgüler sunun! * 

Göklerden Rab’be övgüler sunun,  

Yücelerde ona övgüler sunun! * 

Ey bütün melekleri, O’na övgüler sunun,  

 

Övgüler sunun ona, ey bütün göksel orduları! * 

Ey güneş, ay, ona övgüler sunun,  

Övgüler sunun ona, * 

Ey ışıldayan bütün yıldızlar!  

 

Ey göklerin gökleri † 

Ve göklerin üstündeki sular,  * 

Ona övgüler sunun! 

 

Rab’bin adına övgüler sunsunlar, * 

Çünkü o buyruk verince, var oldular; 

Bozulmayacak bir kural koyarak, * 

Onları sonsuza dek yerlerine oturttu. 

 

Yeryüzünden Rab’be övgüler sunun, * 

Ey deniz canavarları, bütün enginler,  

Şimşek, dolu, kar, bulutlar, * 

Onun buyruğuna uyan fırtınalar, 

 

Dağlar, bütün tepeler, * 

Meyve ağaçları, sedir ağaçları,  

Yabanıl ve evcil hayvanlar, * 

Sürüngenler, uçan kuşlar, 

 

Yeryüzünün kralları, bütün halklar,  * 

Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri, 

Delikanlılar, genç kızlar,  * 



Yaşlılar, çocuklar! 

 

Rab’bin adına övgüler sunsunlar,  * 

Çünkü yalnız onun adı yücedir.  ¬ 

Onun yüceliği yerin göğün üstündedir. * 

Rab kendi halkını güçlü kıldı,  

 

Bütün sadık kullarına, * 

Kendisine yakın olan halka,  

İsrailliler’e ün kazandırdı. * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

3. Nak. Noel’e Hazırlık III. Pazar Günü    

Siyon’a kurtarışımı, Yeruşalim’e şanımı vereceğim. Al-leluya.  

1. Nak. Rab’bin gelişi gecikmeyecek ve karanlıkta olanlar aydınlanacak. Tüm uluslar onu  

görecekler. Alleluya! 

 

Mezmurlar ve Ezgi 3. Hafta Pazar Günü 

 

2. Nak. Dağlar ve tepeler alçaltılacak, ve engebeli yerler düz ve sarp yerler ova edilecekler.  Ey  

Rab, gel, çabuk ol. Alleluya. 

 

3. Nak. Siyon’a kurtarışımı, Yeruşalim’e şanımı veriyorum. Alleluya.  

 

KISA OKUMA                Rm13, 11b - 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 
¥ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu * bize merhamet et. 

~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et. 

¶ Yargıç ve kurtarıcı olarak bu dünyaya geliyorsun. 

~ Bize merhamet et. 

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

~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et. 

 

17 Aralık’tan Sonra  

Nak. Kralımız Rab’bin gelişi yakındır.  

 

Benedictus Nak. Tutukevinde bulunan Yahya, Mesih’in yaptığı işleri duyunca öğrencilerini ona 

gönderdi ve ona şu soruyu sordu: “Gelecek olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?” 

 

YAKARMALAR 
Noel’e hazırlanma devresini kutlama lütfunu bize ve-ren Pederimiz Tanrı’ya imanla yalvaralım: 

Ya Rab, bize merhametini göster. 



Yüce Tanrı, bütün varlığımızı, ruhumuzu, canımızı, bedenimizi yenile, 

- Oğlun’un gelişi için bizi kutsal ve kusursuz kıl.  

Bugünü hıristiyanca geçirmemizi,  

- ve bu dünyada dürüstlük ve sevgi içinde yaşama-mızı sağla. 

Tüm insanlığın Mesih İsa’yı giyinmesini,   

- ve bizde Kutsal Ruh’un yerleşmesini sağla. 

Oğlun’un şanla görünmesini bekleyen bizlerin, 

- daima uyanık kalmamızı sağla. 

 

Göklerdeki Pederimiz. 

 

DUA  
Tanrı’m, Oğlu’nun doğuşunu bekleyerek ne büyük bir imanla hazırlandığımızı görüyorsun; 

sana yalvarıyoruz: Noel Bayramı’nın getireceği nimetlere erişmemizi ve kurtuluşumuzu her 

zaman sevinç içinde ve temiz bir kalple kutlayabilmemizi sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un 

birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin. 

 
 

Gündüz Övgü Duaları 
 
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 118 Sevinç ve zafer ilahisi  
İsa,'Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan, Ama köşenin baş taşı durumuna gelen taş'tır. (Ha. İşl. 4, 11) 

I (1-9)  
 

Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, * 

Sevgisi sonsuzdur. 

“Sonsuzdur sevgisi!” desin İsrail halkı.* 

“Sonsuzdur sevgisi” desin Harun’un soyu. 

 

“Sonsuzdur sevgisi!” desin Rabden korkanlar. * 

Sıkıntı içinde Rab’be seslendim; 

Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.* 

Rab benden yana, korkmam; 

 

İnsan bana ne yapabilir? * 

Rab benden yana, benim yardımcım, ¬ 

Benden nefret edenlerin sonuna * 

Zaferle bakacağım. 

 

Rab’be sığınmak* 

İnsana güvenmekten iyidir. 



Rab’be sığınmak* 

Soylulara güvenmekten iyidir. 

 

II (10-18) 

 

Bütün uluslar beni kuşattı,* 

Rab’bin adıyla püskürttüm onları. 

Kuşattılar, sardılar beni,* 

Rab’bin adıyla püskürttüm onları. 

 

Arılar gibi sardılar beni, † 

Ama diken ateşi gibi sönüverdiler; * 

Rab’bin adıyla püskürttüm onları. 

 

İtilip kakıldım, düşmek üzereydim, * 

Ama Rab yardım etti bana. 

Rab gücüm ve ezgimdir, * 

O kurtardı beni. 

 

Sevinç ve zafer çığlıkları * 

Çınlıyor doğruların çadırlarında: 

 

“Rab’bin sağ eli güçlü işler yapar! † 

Rab’bin sağ elin üstündür, * 

Rab’bin sağ eli güçlü işler yapar!” 

 

Ölmeyecek, yaşayacağım, * 

Rab’bin yaptıklarını duyuracağım. 

Rab beni şiddetle yola getirdi, * 

Ama ölüme terk etmedi. 

 

III (19-29) 

 

Açın bana adalet kapılarını, * 

Girip Rab’be şükredeyim. 

İşte budur Rab’bin kapısı! * 

Doğrular girebilir oradan. 

 

Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin, * 

Kurtarıcım oldun, ¬ 

Yapıcıların reddettiği taş, * 

Köşenin baş taşı oldu. 

 

Rab’bin işidir bu, * 



Gözümüzde harika bir iş! 

Bugün Rab’bin yarattığı gündür, * 

Onun için sevinip coşalım! 

 

Ne olur, ya Rab, kurtar bizi, * 

Ne olur, başarılı kıl bizi! 

Kutsansın Rab’bin adıyla gelen! * 

Kutsuyoruz sizi Rab’bin evinden. 

 

Rab Tanrı’dır, aydınlattı bizi. * 

İplerle bağlayın bayram kurbanını, 

İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar. * 

Tanrım sensin, şükrederim sana. 

 

Tanrım sensin, yüceltirim seni. † 

Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, * 

Sevgisi sonsuzdur. 

 
Öğleden Önce (Hora Tertia) 

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

           doğacak.   

 

KISA OKUMA               Rm. 13, 13-14 

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

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

tutkularına uymayı düşünmeyin. 

  

¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar. 

¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar. 

 

Öğle (Hora Sexta) 

Nak. Melek Cebrail Meyem’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 görün-düğü 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 Rabbin 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  
Tanrı’m, Oğlu’nun doğuşunu bekleyerek ne büyük bir imanla hazırlandığımızı görüyorsun; 

sana yalvarıyoruz: Noel Bayramı’nın getireceği nimetlere erişmemizi ve kurtuluşumuzu her 

zaman sevinç içinde ve temiz bir kalple kutlayabilmemizi sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un 

birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 

 

II. 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 Noel’e Hazırlık III. Pazar Günü    

Rab geliyor, halkının önderleri arasında yüceliğinin tah-tında oturacak. 

 

MEZMUR 110, 1-5, 7     Mesih, kral ve kahin    

 Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek O'nun egemenlik sürmesi gerekir. (1. Ko. 15, 25) 

Rab, Efendime: † 

“Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek * 

Sağımda otur” diyor. ¬ 

 

Rab Siyon’dan uzatacak kudret asanı, * 

Düşmanlarının ortasında egemenlik sür! 

Savaşacağın gün * 

Gönüllü gidecek askerlerin. 

 

Seherin bağrından doğan çiy gibi † 

Kutsal giysiler içinde * 

Sana gelecek gençlerin. 

 

Rab ant içti, kararından dönmez: † 

“Melkisedek düzeni uyarınca * 

Sonsuza dek kahinsin sen!” dedi. 

 

Rab senin sağındadır, * 

Kralları ezecek öfkelendiği gün. 

Yol kenarındaki dereden su içecek; * 

Bu yüzden başını dik tutacak. 

 

1. Nak Noel’e Hazırlık III. Pazar Günü     

Rab geliyor, halkının önderleri arasında yüceliğinin tahtında oturacak. 

 

2. Nak. Noel’e Hazırlık III. Pazar Günü   

Dağlardan sevinç ve adalet aksın, dünyanın ışığı, Rabbin şanı geliyor. 

 

MEZMUR 111          Rabbin eserleri yücedir                   

Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir. (Va. 15 3) 

 

Övgüler sunun Rab’be! * 

Doğru insanların toplantısında, 

Topluluk içinde, * 

Bütün yüreğimle Rab’be şükredeceğim. 

 

Rab’bin işleri büyüktür, * 

Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür. 

Onun yaptıkları yüce ve görkemlidir, * 



Doğruluğu sonsuza dek sürer. 

 

Rab unutulmayacak harikalar yaptı, * 

O sevecen ve lütfedendir. 

Kendisinden korkanları besler, * 

Antlaşmasını sonsuza dek anımsar. 

 

Ulusların topraklarını kendi halkına vermekle * 

Gösterdi onlara işlerinin gücünü. ¬ 

Yaptığı her işte sadık ve adildir, * 

Bütün koşulları güvenilirdir; 

 

Sonsuza dek sürer, * 

Sadakat ve doğrulukla yapılır. 

O halkının kurtuluşunu sağladı, * 

Antlaşmasını sonsuza dek geçerli kıldı. 

 

Adı kutsal ve müthiştir. * 

Bilgeliğin temeli Rab korkusudur, 

 

Onun kurallarını yerine getiren herkes † 

Sağduyu sahibi olur. * 

Ona sonsuza dek övgü sunulur! 

 

2. Nak. Noel’e Hazırlık III. Pazar Günü   

Dağlardan sevinç ve adalet aksın, dünyanın ışığı, Rabbin şanı geliyor.   

 

3. Nak. Noel Hazırlık III. Pazar Günü     

Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih’in 

yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. 

 

Aşağıdaki ezgi eğer müzikle söyleniyorsa aşağıdaki gibi Alleluya’lı söylenir; eğer okunuyorsa her bir dörtlüğün 

başlangıcında ve sonunda Alleluya demek gerekir. 

 

EZGİ Vahiy 19, 1, 2, 5-7 Kuzu’nun düğünü     

 

Alleluya! Kurtarış, yücelik ve güç † 

Tanrımız’a özgüdür.  * 

Onun yargıları doğru ve adildir. 

 

Alleluya! Ey Tanrımız’ın bütün kulları! † 

Onu övün! * 

Küçük büyük ondan korkan hepiniz. 

 



Alleluya! Çünkü Her Şeye Gücü Yeten * 

Rab Tanrımız egemenlik sürüyor.  

Alleluya! Sevinelim, coşalım, * 

Onu yüceltelim! 

 

Alleluya! Çünkü Kuzu’nun düğünü başlıyor, * 

Gelini hazırlandı.  

 

3. Nak. Noel Hazırlık III. Pazar Günü     

Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih’in 

yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. 

 

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. "Gidin, görüp işittiklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor,  

kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor  

ve Müjde yoksullara duyuruluyor. Alleluya! 

 

17 Aralık’tan Sonra  

Nakarat ve yakarmalar belirtildiği şekilde yapılacaktır. 

 

YAKARMALAR 
Yol, gerçek ve yaşam olan Mesih İsa’ya yalvaralım: Gel Ya Rab ve bizimle kal. 

Başmelek Cebrail, senin gelişini haber verdi:  

- en Yüce Olan’ın Oğlu, gel ve halkına hükmet.  

Senin öncün olan Yahya, annesinin karnında sevinçle sıçradı,  

- Tanrı’nın kutsalı, gel ve tüm dünyaya kurtuluş bağışla.  

Bir melek Yusuf’a senin adını bildirdi,  

- kurtarıcı İsa, gel ve halkını özgür kıl. 

Yaşlı Şimeon, senin gelişini beklemişti,  

- dünyanın ışığı gel ve insanlığı teselli et.  

Zekeriya, senin kurtarıcı gelişini, önceden söyledi,  

- ölümün gölgesinde ve karanlığında bulunan tüm in-sanları aydınlat.   

 

Göklerdeki Pederimiz. 

 



DUA 
Tanrı’m, Oğlu’nun doğuşunu bekleyerek ne büyük bir imanla hazırlandığımızı görüyorsun; 

sana yalvarıyoruz: Noel Bayramı’nı getireceği nimetlere erişmemizi ve kurtuluşumuzu her 

zaman sevinç içinde ve temiz bir kalple kutlayabilmemizi sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un 

birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 

 


