
NOEL’E HAZIRLIK  DEVRESİ 
16 ARALIK’A KADAR 

ÜÇÜNCÜ HAFTA PAZARTESİ 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 
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. 
 

Okumalar Övgü Duaları 
 

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

 

İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.  

 

1. Nak. Tanrımız geliyor, o susmaz ve gizlenmez.  

 

MEZMUR 50    Tanrı’yı hoşnut etmek için tapınmak           

Mesih, Kadim Yasayı geçersiz kılaya değil, onu kusursuz kılmaya geldi, dediği gibi: Benim, geçersiz kılmak için 

geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.(Bk. Mt. 5, 17) 

 

I (1-6) 

 

Güçlü olan Tanrı, Rab konuşuyor; * 

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar 



Yeryüzünün tümüne sesleniyor. * 

Güzelliğin doruğu Siyon’dan Parıldıyor Tanrı. 

 

Tanrımız geliyor, sessiz kalmayacak * 

Önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor, 

Çevresinde şiddetli bir fırtına esiyor. * 

Halkını yargılamak için yere göğe sesleniyor: ¬ 

 

“Toplayın önüme sadık kullarımı, * 

Kurban keserek benimle antlaşma yapanları.” 

Gökler O’nun doğruluğunu duyuruyor, * 

Çünkü yargıç Tanrı’nın kendisidir. 

 

1. Nak. Tanrı’mız geliyor, o susmaz ve gizlenmez.  

 

2. Nak. Tanrı’ya övgü kurbanı sunun.  

 

II (7-15) 

 

“Ey halkım, dinle de konuşayım, * 

Ey İsrail, sana karşı tanıklık edeyim: 

Ben Tanrı’yım, senin Tanrın’ım! * 

Kurbanlarından ötürü seni azarlamıyorum, 

 

Yakmalık sunuların sürekli önümde. † 

Ne evinden bir boğa, * 

Ne de ağıllarından bir teke alacağım. 

 

Çünkü bütün orman yaratıkları, * 

Dağlardaki bütün hayvanlar benimdir. 

Dağlardaki bütün kuşları korurum, * 

Kırlardaki bütün yabanıl hayvanlar benimdir. 

 

Acıksam sana söylemezdim, * 

Çünkü bütün dünya ve içindekiler benimdir. 

Ben boğa eti yer miyim? * 

Ya da keçi kanı içer miyim? 

 

Tanrı’ya şükran kurbanı sun, * 

Yüceler Yücesi’ne adadığın adakları yerine getir. 

Sıkıntılı gününde seslen bana, * 

Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin. 

 

2. Nak. Tanrı’ya övgü kurbanı sunun.  



 

3. Nak. Rab Tanrı diyor ki: Kurban değil, sevgi; sunu değil, benimle birlik olmanızı 

istiyorum.  

 

III (16-23) 

 

Ama Tanrı kötüye şöyle diyor: † 

“Kurallarımı ezbere okumaya * 

Ya da antlaşmamı ağzına almaya ne hakkın var? ¬ 

 

Çünkü yola getirilmekten nefret ediyor, * 

Sözlerimi arkana atıyorsun. 

Hırsız görünce onunla dost oluyor, * 

Zina edenlere ortak oluyorsun. 

 

Ağzını kötülük için kullanıyor, * 

Dilini yalana koşuyorsun. 

Oturup kardeşine karşı konuşur, * 

Annenin oğluna kara çalarsın. 

 

Sen bunları yaptın, ben sustum, * 

Beni kendin gibi sandın, 

Seni azarlıyorum, * 

Suçlarını gözünün önüne seriyorum. 

 

“Dikkate alın bunu, ey Tanrı’yı unutan sizler! * 

Yoksa parçalarım sizi, kurtaran olmaz. 

Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir; * 

Yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim.” 

 

3. Nak. Rab Tanrı diyor ki: Kurban değil, sevgi; sunu değil, benimle birlik olmanızı 

istiyorum.  

 

¥ Ey Rab, sevgini ve merhametini bize göster. 

¶ Ve kurtarışını bağışla. 

 

BİRİNCİ OKUMA  

 
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından           30, 18-26 

 

Zamanların sonunda vaat edilen mutluluk  

 

"Yine de Rab size lütfetmeyi özlemle bekliyor,  

size merhamet göstermek için harekete geçiyor.  

Çünkü Rab adil Tanrı'dır. 



 Ne mutlu onu özlemle bekleyenle-re!"  

“Ey Yeruşalim'de oturan Siyon halkı, artık ağlamayacaksın! Feryat ettiğinde Rab sana nasıl da 

lütfedecek! Feryadını duyar duymaz seni yanıtlayacak. Rab ekmeği sıkıntıyla, suyu cefayla verse 

de, Öğretmeniniz artık gizlenmeyecek, gözünüzle göreceksiniz onu. Sağa ya da sola sapacağınız 

zaman, arkanızdan, 'Yol budur, bu yoldan gidin diyen sesini duyacaksınız. Gümüş kaplı oyma 

putlarınızı, altın kaplama dökme putlarınızı 'kirli ilan edecek, kirli bir âdet bezi gibi atıp 'defol 

diyeceksiniz. Rab toprağa ektiğiniz tohum için yağmur verecek, toprağın ürünü olan yiyecek bol 

ve zengin olacak. O gün sığırlarınız geniş otlaklarda otlanacak. Toprağı işleyen öküzlerle eşekler 

kürekle, yabayla savrulmuş, tuzlanmış yem yiyecekler. Kalelerin düştüğü o büyük kıyım günü 

her yüksek dağda, her yüce tepede akarsular olacak. Rab halkının kırıklarını sardığı, vuruşuyla 

açtığı yaraları iyileştirdiği gün, ay güneş gibi parlayacak, güneş yedi kat, yedi günün toplam 

parlaklığı kadar parlak olacak." 

 

RESPONSORİUM        Yşa. 30, 26. 18; Mez. 27, 14 

¶ Rab halkının kırıklarını saracak, vuruşuyla açtığı yaraları iyileştirecek. * Ne mutlu onu özlemle 

bekle-yenlere!" 

¥ Umudunu Rab'be bağla, güçlü ve yürekli ol. 

¶ Ne mutlu onu özlemle bekleyenlere!" 

 

İKİNCİ OKUMA  
 
 Gulielmus [Thierry'li], Tanrı Kontemplasyonu Üstüne, 9-11 

 

İlk önce Rab bizi sevdi.  

Yalnızca sen gerçekten Rab'sin: Üzerimizdeki hakimiyetin kurtuluşumuzdur ve sana hizmet 

etmenin bizler için anlamı, bu hizmet sayesinde kurtulmaktır. 

Kurtuluşun ve halkının üzerindeki takdisin sahibi, ey Rab, senin kurtuluşun ne olabilir ki, 

sayende seni sevmek ve tarafından sevilmekten başka? Bunun içindir ki Rab, sağında oturan 

Oğlu'nun ve senin için güçlü kıldığın insanın, yani kurtarıcı İsa adını almasını istedin. Çünkü 

"Halkını günahlarından kurtaracak olan odur" (Mat. 1, 21) ve "başka hiç kimsede kurtuluş 

yoktur" (bak. Ha. İşl. 4, 12). Bizi çarmıhtaki ölümü ile ilk seven o, onu sevmemizi öğretti. Sevgi ve 

tercihle, sonuna dek ilk bizi seven onu sevmemiz için bizi dürttü. Gerçekten öyledir: İlkin bizi sen 

sevdin ki, biz de seni sevelim. Sevgimize muhtaç olduğundan değil de, bizlerin seni sevmeden 

bizi yaratmanın amacına ulaşamayacağımızdan. 

Bunun içindir ki, "Tanrı eski zamanlarda Peygamberler aracılığıyla birçok kez ve çeşitli 

yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda Oğluyla bize seslenmiştir" (İbr. 1, 1). Sözü ile ki: 

"Sözü ile Rab gökleri yaptı, ağzının nefesi ile de tüm ordularını" (Mez. 32, 6). Oğlu'nun aracılığı 

ile konuşman, bizleri ne kadar ve nasıl sevdiğini güneşin ışınları altına koymaktan yani açıklıkla 

belirtmekten başka bir şey değildi, sen ki: "Öz Oğlunu bile esirgemedin, onu hepimizin uğruna 

ölü-me teslim ettin" ve o da "bizi sevdi ve uğrumuza kendini verdi" (Rom. 8, 32). 

Budur bize yöneltilen Sözün, Rab; budur her şeyden güçlü Kelamın ki derin bir sessizlik yani 

derin bir yanılgı her şeyi sardığında, yanlışların bükülmez savaşçısı, sevginin tatlı yaratıcısı 

olarak kraliyet tahtından fırladı. 

Yaptığı her şey, bu dünyada söylediği her şey, tükürüklere ve tokatlara, çarmıha ve mezara 

dek, Oğlun aracılığı ile bizle konuşmandan başka bir şey değildi: Sana karşı olan sevgimizi 

körükleyen ve dürten sevgin. Ey ruhların yaratıcısı Tanrı, bu sevginin insan-oğullarının 

ruhlarına zorla konulmayacağını, onu körüklemenin yeterli olduğunu biliyordun. Biliyordun ki, 



zorlamanın olduğu yerde özgürlük yoktur ve öz-gürlüğün olmadığı yerde de adaletin 

bulunmadığını biliyordun. 

O halde seni sevmemizi istedin; biz ki adaletle bile kurtulamazdık seni sevmemiş olsaydık; ne 

de senden bu bağışı edinmeden, seni sevebilirdik. Gerçekten Rab, sevginin Havarisi dediği gibi ve 

bizlerin de daha önce söylediğimiz gibi, ilk olarak bizi sen sevdin ve seni seven herkesi ilk olarak 

sen seversin. 

Fakat biz seni, bize aşıladığın sevgi şefkati ile seviyoruz. Oysa ki, senin sevgin kendi 

iyiliğindir, ey en yüce iyi ve en yüce iyilik; senin sevgin, Peder'den ve Oğul'dan kaynaklanan 

Kutsal Ruh'tur. Yaradılışın başından beri suların, yani çocuklarının dalgalanan akıllarının 

üzerinde uçuşan, kendini herkese veren, her şeyi kendine çeken, esinleyen, koruyan, zararlı olanı 

uzaklaştıran, yararlı olanı temin eden, bizi Tanrı'ya ve Tanrı'yı bize bağlayandır o. 

 

RESPONSORİUM                                Yşa. 54, 10       

  

¥ Sadakatim senin üzerinden kalkmaz, esenlik antlaşmam sarsılmaz, tüm evlatların Rab’bi 

öğrenecekler, sonsuz esenlikten sevinç duyacaklar. 

¶ Senin Tanrı’nın olan ben Rab, sana iyi olanı öğretirim ve yürüyeceğin yolları gösteririm.  

¥ Tüm evlatların Rab’bi öğrenecekler, sonsuz esenlikten sevinç duyacaklar. 

 

İncil: Matta 21: 23-27 

 

DUA  
Rab’bim, dualarımızı dinle: Oğlun aramıza gelirken, günah karanlığında bulunan kalplerimizi 

aydınlatsın. 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. 
  

KISA OKUMA                    Yşa. 2, 3 

Birçok halk gelecek, "Haydi, Rab'bin Dağı'na, Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım" 

diyecekler, "O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim." Çünkü yasa Siyon’dan, 

Rab'bin sözü Yeruşalim'den çıkacak. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Yeruşalim, Tanrı’nın  kenti,* senin üzerinde Rab par-layacak.  

~ Yeruşalim, Tanrı’nın  kenti, senin üzerinde Rab par-layacak.  

¶ Şanı senin üzerinde görünecek.  

~ Senin üzerinde Rab parlayacak. 

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

~ Yeruşalim, Tanrı’nın  kenti, senin üzerinde Rab parlayacak. 

 

Benedictus Nak. Hükümdar olan Rab, gökten geliyor; ellerinde şan ve kudret var. 
 

YAKARMALAR 
Diri Olan Tanrı’nın Oğlu Mesih İsa’ya övgüler olsun. Çünkü o, doğruluk ve adaletin parıltısına yol 

gösteri-yor. Ona yalvaralım: Gel, Rab İsa. 

Üzerimizdeki karanlığı dağıtmak için dünyanın uf-kundan parlayan ebedi Işık, 

- ümidimizi ve imanımızı uyandır. 

Sana layık ve huzurlu bir gün bize bağışla,   

- varlığının ışığında yaşamamızı sağla. 

Başkalarına karşı yumuşak huylu ve özenli davranmayı bize öğret, 

- böylece İncil’ine tanıklık edebilelim. 

Senin gelişin, yeni bir dünyanın başladığının,  

- ve barış ve adaletin doğduğunun işaretidir.  

 

Göklerdeki Pederimiz. 

 

DUA  
Rab’bim, dualarımızı dinle: Oğlun aramıza gelirken, günah karanlığında bulunan kalplerimizi 

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

 
 

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. Âmin. 

 



Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve 
tertemiz bir Bakire kalacağım.  
 

MEZMUR 119, 89-96 [Lamet]           

Tanrı’nın yasa üzerine sözü hakkında düşünceler            

Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. (Yu. 13, 34) 

 

Ya Rab, sözün * 

Göklerde sonsuza dek duruyor. 

Sadakatin kuşaklar boyu sürüyor, * 

Kurduğun yeryüzü sapasağlam duruyor. 

 

Bugün hükümlerin uyarınca † 

Ayakta duran her şey * 

Sana kulluk ediyor. 

 

Eğer yasan zevk kaynağım olmasaydı, * 

Çektiğim acılardan yok olurdum. 

Koşullarını asla unutmayacağım, * 

Çünkü onlarla bana yaşam verdin. 

 

Kurtar beni, çünkü seninim, * 

Senin koşullarına yöneldim. 

Kötüler beni yok etmeyi beklerken, * 

Ben senin öğütlerini inceliyorum. 

 

Kusursuz olan her şeyin † 

Bir sonu olduğunu gördüm, * 

Ama senin buyruğun sınır tanımaz. 

 

MEZMUR 71              

Sen Rab, gençliğimden beri ümidim sensin.                          

Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin.(Rom. 12, 12) 

I 1-13 

 

Ya Rab, sana sığınıyorum, * 

Utandırma beni hiçbir zaman! 

Adaletinle kurtar beni, * 

tehlikeden uzaklaştır, 

 

Kulak ver bana, kurtar beni! † 

Sığınacak kayam ol, * 

Her zaman başvurabileceğim;  

 

Buyruk ver, kurtulayım, * 



Çünkü kayam ve kalem sensin. 

Ey Tanrım, kurtar beni * 

Kötünün elinden, haksızın, gaddarın pençesinden! 

 

Çünkü umudum sensin, ey Egemen Rab, * 

Gençliğimden beri dayanağım sensin. 

Doğduğum günden beri sana güveniyorum. * 

Beni ana rahminden çıkaran sensin. 

 

Övgülerim hep sanadır. * 

Birçokları için iyi bir örnek oldum, 

Çünkü sen güçlü sığınağımsın. * 

Ağzımdan sana övgü eksilmez, 

 

Gün boyu yüceliğini anarım. * 

Yaşlandığımda beni reddetme, 

Gücüm tükendiğinde beni terk etme! * 

Çünkü düşmanlarım benden söz ediyor, 

 

Beni öldürmek isteyenler birbirine danışıyor, * 

“Tanrı onu terk etti” diyorlar, 

“Kovalayıp yakalayın, * 

Kurtaracak kimsesi yok!”  

 

Ey Tanrı, benden uzak durma, * 

Tanrım, yardımıma koş! 

Utansın, yok olsun beni suçlayanlar, * 

Utanca, rezalete bürünsün kötülüğümü isteyenler. 

 

II 14-24 

 

Ama ben her zaman umutluyum, * 

Sana övgü üstüne övgü dizeceğim. 

 

Gün boyu senin zaferini, † 

Kurtarışını anlatacağım, * 

Ölçüsünü bilmesem de.  

 

Ey Egemen Rab, gelip yiğitliklerini, * 

Senin, yalnız senin zaferini duyuracağım. 

Ey Tanrı, çocukluğumdan beri * 

Beni sen yetiştirdin, 

 

Senin harikalarını hala anlatıyorum. † 



Yaşlanıp saçlarıma ak düşse bile * 

Terk etme beni, ey Tanrı, 

 

Gücünü gelecek kuşağa, * 

Kudretini sonrakilere anlatana dek. 

Ey Tanrı, doğruluğun göklere erişiyor, * 

Büyük işler yaptın. 

 

Senin gibisi var mı, ey Tanrı? * 

Sen ki, bana birçok kötü sıkıntı gösterdin, 

Bana yeniden yaşam verecek, * 

Beni toprağın derinliklerinden çıkaracaksın. 

 

Saygınlığımı artıracak, * 

Yine beni avutacaksın. 

Ben de seni, * 

Senin sadakatini çenkle öveceğim, ey Tanrım, 

 

Lir çalarak seni ilahilerle öveceğim, * 

Ey İsrail’in Kutsalı! 

Seni ilahilerle överken, * 

Dudaklarımla, varlığımla sevincimi dile getireceğim, 

 

Çünkü sen beni kurtardın. * 

Dilim gün boyu senin zaferinden söz edecek, 

Çünkü kötülüğümü isteyenler  * 

Utanıp rezil oldu. 

 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 
Nak.  Peygamberler bildirdiler: 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, bütün uluslar senin adından korkacaklar. 

¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar. 

 

Öğle (Hora Sexta) 
Nak.  Melek Cebrail Meryem’e dedi: Selam sana ey lü-tufla dolu Meryem, kadınlar arasında 
mübareksin. 
 



KISA OKUMA                   Yşa. 10, 24-27 

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

Asurlu’lar, Mısırlılar'ın yaptığı gibi sana değnekle vurduklarında, sopalarını sana karşı 

kaldırdıklarında korkma. Çünkü çok yakın-da gazabım sona erecek, öfkem Asurlular'ın yıkımını 

sağlayacak. Ben, Her Şeye Egemen Rab, Midyanlılar'ı Orev Kayası'nda alt ettiğim gibi, onları da 

kırbaçla alt edeceğim. Değneğimi Mısır'a karşı nasıl denizin üzeri-ne uzattımsa, şimdi yine öyle 

yapacağım. O gün Asur'un yükü sırtınızdan, boyunduruğu boynunuzdan kalkacak; semirdiğiniz 

için boyunduruk kırılacak." 

 

¥ Rab merhametinde bizi hatırla. 

¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et. 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 
Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a 
yaşam verip hem de bakire mi kalacağım? 
 

KISA OKUMA          Yşa 13, 22- 14, 1 
Kalelerinde sırtlanlar, görkemli saraylarında çakallar uluyacak. Babil'in sonu yaklaştı, günleri 

uzatılmayacak. Çünkü Rab Yakup soyuna acıyacak, İsrail halkını yine seçip topraklarına 

yerleştirecek. Yabancılar da Ya-kup soyuna katılıp onlara bağlanacak. 

 

¥ Ey Rab, gel, gecikme, 

¶ Halkını günahtan kurtar. 

 

DUA  
Rab’bim, dualarımızı dinle: Oğlun aramıza gelirken, günah karanlığında bulunan kalplerimizi 

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

 
 

I. Ve 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. Âmin. 
 
1. Nak. Rabbin yardımı gelene kadar gözlerimizi ona yükseltelim.  

 

24 Aralık’dan Önce 

İşte Rab geliyor, o yeryüzündeki Kralların üstünde Kral’dır. Onu karşılamaya hazır olanlara 

ne mutlu.  

    

MEZMUR 123 Halkının güveni Rabbedir.                               

iki kör, "Ya Rab, ey Davut Oğlu, halimize acı!" diye bağırdılar. (Mt. 20, 30) 

 

Gözlerimi sana kaldırıyorum, * 

Ey göklerde taht kuran! 

Nasıl kulların gözleri efendilerinin, * 

Hizmetçinin gözleri hanımının eline bakarsa,  

 

Bizim gözlerimiz de Rab Tanrımız’a öyle bakar, * 

O bize acıyıncaya dek. 

Acı bize, ya Rab, acı; * 

Gördüğümüz hakaret yeter de artar.  

 

Rahat yaşayanların alayları, † 

Küstahların hakareti * 

Canımıza yetti. 

 

1. Nak. Rabbin yardımı gelene kadar gözlerimizi ona yükseltelim.  

 

24 Aralık’dan Önce 

İşte Rab geliyor, o yeryüzündeki Kralların üstünde Kral’dır. Onu karşılamaya hazır olanlara 

ne mutlu. 

2. Nak. Tanrı’nın adı bizim gücümüzdür; göğü ve yeri yaratan odur. 

 

24 Aralık’dan Önce 

Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, yeryüzünün son noktasına dek ona terennüm edin.  

 

MEZMUR 124 Yardımımız Rab’bin isminden gelir.   

Rab Pavlus'a, "Korkma" dedi, "Ben seninle birlikteyim” (Ha. İşl. 18, 9-10). 

 

Rab bizden yana olmasaydı, * 



Desin şimdi İsrail: 

Rab bizden yana olmasaydı, * 

İnsanlar bize saldırdığında, 

 

Diri diri yutarlardı bizi, * 

Öfkeleri bize karşı alevlenince. 

Sular silip süpürürdü bizleri, * 

Seller geçerdi üzerimizden. 

 

Kabaran sular * 

Aşardı başımızdan. 

Övgüler olsun * 

Bizi onların ağzına yem etmeyen Rab’be! 

 

Bir kuş gibi † 

Kurtuldu canımız avcının tuzağından, * 

Kırıldı tuzak, kurtulduk.  

 

Yeri göğü yaratan * 

Rab’bin adı yardımcımızdır. 

 

2. Nak.  Tanrı’nın adı bizim gücümüzdür; göğü ve yeri yaratan odur. 

 

24 Aralık’dan Önce 

Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, yeryüzünün son noktasına dek ona terennüm edin.  

 

3. Nak. Mesih’te onun evlatları olalım diye Tanrı bizi seçti.  

 

24 Aralık’dan Önce 

İnsanoğlu geldiği zaman, yeryüzünde iman bulacak mı? 

 

EZGİ Efeslilere 1, 3-10   Kurtarıcı Tanrı            

Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla * 

Göksel yerlerde kutsamış olan, 

Rab’bimiz İsa Mesih’in Babası * 

Tanrı’ya övgüler olsun. 

 

O kendi önünde sevgide * 

Kutsal ve kusursuz olmamız için 

Dünyanın kuruluşundan önce * 

Bizi Mesih’te seçti. 

 

Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca *     

İsa Mesih aracılığıyla 



Kendisine oğullar olalım diye * 

Bizi önceden belirledi. 

 

Öyle ki, sevgili Oğlu’nda * 

Bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. 

 

Tam bir bilgelik ve anlayışla † 

Üzerimize yağdırdığı * 

Lütfunun zenginliği sayesinde 

 

Mesih’in kanı aracılığıyla † 

Mesih’te kurtuluşa, * 

Suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. 

 

Tanrı sır olan isteğini, † 

Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca * 

Bize açıkladı. 

 

Zaman dolunca * 

Gerçekleştireceği bu tasarıya göre, 

Yerdeki ve gökteki her şeyi * 

Mesih’te birleştirecek. 

 

3. Nak. Mesih’te onun evlatları olalım diye Tanrı bizi seçti.  

 

24 Aralık’dan Önce 

İnsanoğlu geldiği zaman, yeryüzünde iman bulacak mı? 

 

KISA OKUMA                                                                                                                                    Fil. 3, 20 b - 21 

Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcı'yı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O her şeyi 

kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce 

bedenine benzer hale getirecektir. 

 

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. Tüm kuşaklar beni mutlu sayacak. Tanrı alçakgönüllü hizmetkârıyla ilgilendi. 
 

YAKARMALAR 

 



Dünyanın ümidi olan Kurtarıcımız’a, kardeşlerimizle birlik içinde imanla yalvaralım: Gel Ya Rab, 

bizi kurtar. 

Işığımız ve ümidimiz olan Mesih İsa,  

- yaratmış ve fidyesini ödemiş olduğun tüm insanlığı kurtar.  

Ezelde Peder’den doğmuş olan İlahi Söz,  

- Peder’e götüren yolları bize öğret. 

Tanrı’nın Oğlu, Kutsal Ruh’un işlerinin insanlarda görünmesi için,   

- onun armağanlarını yüreklerimize dökerek kalplerimizi yenile. 

Ey Kurtarıcı, Bakire Meryem’in rahminde, ölümlü tabiatımızı üzerine aldın,  

- ölümsüz yaşamını tüm insanlarla paylaşmanı sen-den diliyoruz. 

Rab İsa, bu dünyadan geçmiş olan ve sana ümit bağlamış tüm insan soyunu hatırla,  

- kurtarışının Krallığı’na onları kabul et. 

 

Göklerdeki Pederimiz.  

 

DUA 
Ey Rab, dualarımızı dinle, bizi ziyaret et ve Oğlun’un ışığıyla kalplerimizdeki karanlığı 

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

 

 
 


