
NOEL’DEN SONRA 2.  PAZAR GÜNÜ 

Psalterium II. Hafta 

Epifanya 6 Ocak’da kutlandığında, 2-5 Ocak arasındaki bir güne gelen Pazar günü için.  

 

I. Akşam Övgü Duaları 
 

İLAHİ   

Ey Kurtarıcı İsa,  

Peder’in sureti,  

Çağların Efendisi  

 

Ebedi nurun nuru, 

Sönmeyen umudumuz, 

Yakarışları dinle. 

 

Bakire Meryem’den sen 

Ölümlü vücut aldın; 

Anımsa hepimizi.  

 

Noel’in sevincinde 

Yarattığın kainat 

Önünde secde eder. 

 

Denizle gökler, yerler 

Ahenkli ezgilerle 

Alkışlar gelişini. 

 

Kanınla kurtardığın 

Bizler sana taparız 

Hamd ve minnettarlıkla. 

 

Onur ve şeref sana, 

Göklerden inen İsa,  

Çağlardan çağlara dek. Âmin.  

 

 

1. Nak. Söz’ün kudretiyle Meryem hamile kaldı. Daima bakire kalarak, evrenin Kralı’nı 

dünyaya getirdi. 

 

MEZMUR 11, 105-112 XIV (Nun)  

Allah’ın buyruklarını yerine getirmek için söz 
Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. (Yu. 15, 12) 

 

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 unutmadım yasanı.  

Kötüler tuzak kurdu bana, * 

Yine de sapmadım senin koşullarından.  

 

Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır, * 

Yüreğimin sevincidir onlar.  

Kararlıyım Sonuna kadar * 

Senin kurallarına uymaya. 

 

1. Nak. Söz’ün kudretiyle Meryem hamile kaldı. Daima bakire kalarak, evrenin Kralı’nı 

dünyaya getirdi. 

 

2. Nak. Yeruşalimle birlikte sevinin! Tanrı onun üzerine sel gibi barış döktü.  

 

MEZMUR 16                           
Tanrı ise, ölüm acılarına son vererek O'nu diriltti. (Ha. İş. 2, 24) 

Koru beni, ey Tanrı, * 

Çünkü sana sığınıyorum.  

Rab’be dedim ki, “Efendim sensin. * 

Senden öte mutluluk yok benim için.” 

 

Ülkedeki kutsallara gelince, * 

Soyludur onlar, biricik zevkim onlardır. 

Başka ilahların ardınca koşanların * 

Derdi artacak. 

 

Onların kan sunularını dökmeyeceğim, * 

Adlarını ağzıma almayacağım. 

Benim payıma, * 

Benim kaseme düşen sensin, ya Rab; 

 



Yaşamım senin ellerinde. * 

Payıma ne güzel yerler düştü,  

Ne harika bir mirasım var! * 

Övgüler sunarım bana öğüt veren Rab’be, 

 

Geceleri bile vicdanım uyarır beni.  * 

Gözümü Rab’den ayırmam, 

 

Sağımda durduğu için sarsılmam. † 

Bu nedenle içim sevinç dolu, * 

Yüreğim coşuyor, 

 

Bedenim güven içinde. * 

Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin, 

Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. * 

Yaşam yolunu bana bildirirsin. ¬ 

 

Bol sevinç vardır senin huzurunda, * 

Sağ elinden mutluluk eksilmez. 

 

2. Nak. Yeruşalimle birlikte sevinin! Tanrı onun üzerine sel gibi barış döktü.  

 

3. Nak. Başlangıçtan beri varolan o, bizim için zamanda doğdu, Tanrı’dan Tanrı, Işıktan 

Işık.   

 

 

3. Nak. Başlangıçtan beri varolan o, bizim için zamanda doğdu, Tanrı’dan Tanrı, Işıktan 

Işık.   

 

EZGİ Fil. 2, 6-11                  

 

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. Başlangıçtan beri varolan o, bizim için zamanda doğdu, Tanrı’dan Tanrı, Işıktan 

Işık.   

 

KISA OKUMA           1. Yu. 5, 20 

Yine biliyoruz ki, Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek olanı tanımamız için bize anlama gücü 

vermiştir. Biz gerçek olandayız, onun Oğlu İsa Mesih'teyiz. O gerçek Tanrı ve sonsuz 

yaşamdır. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 

¥ Tanrı’nın kelamı beden aldı, * alleluya alleluya.  

~ Tanrı’nın kelamı beden aldı, alleluya alleluya.  

¶ Aramızda yaşadı. 

~ Alleluya alleluya.  

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

~ Tanrı’nın kelamı beden aldı, alleluya alleluya.  

 

Magnificat Nak. Meryem’in rahmine göğün lütfu düştü; bir kadının kucağı ilahi gizemi 

taşıdı. 

 

Magnificat (Meryem’in İlahisi) (Luka 1, 46-55) 

Ruhum Tanrı’da sevinir.  

Canım Rab’bi yüceltir; * 

 

Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. † 

Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. * 

İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. 

 

Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. * 

Onun adı kutsaldır. 

Kuşaktan kuşağa* 

Kendisinden korkanlara merhamet eder.  

 

Bileğiyle büyük işler yaptı; † 



Gururluları yüreklerindeki kuruntularla * 

Darmadağın etti. 

 

Hükümdarları tahtlarından indirdi, * 

Sıradan insanları yükseltti.  

Aç olanları iyiliklerle doyu 

Zenginleri ise elleri boş çevirdi. 

 

Atalarımıza söz verdiği gibi, * 

İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek 

Merhamet etmeyi unutmayarak * 

Kulu İsrail’in yardımına yetişti. 

 

YAKARMALAR 

Kendini alçaltıp kul benzerliğini alan, her konuda bizim gibi denenen, fakat günah 

işlemeyen İsa Mesih’e tapınalım ve büyük bir imanla dua edelim: Ey Rab, doğuşunun 

gizemi uğruna bizi kurtar.  

Sen, peygamberler tarafından vaadedilen yeni çağı açtın ve tarihe girdin,  

- Kilisende solmayan gençliğin filizlenmesini sağla. 

Bizim ölümlü durumumuzu giyinen sen, 

- görmeyenlere ışık, zayıf olanlara güç, acı çekenlere teselli ol.  

Alçakgönüllülük, içinde mağarada doğan sen, 

- dünyanın yoksullarına bak, onlara barışını ve huzurunu bağışla. 

Sen insanlara kurtuluşun müjdesini getirdin,  

- ölmüş olanların gözlerinde Krallığındaki yeni ha-yatın ışığını parlat. 

Bizim göklere çıkmamız için, sen yeryüzüne indin,    

- ölmüş olan kardeşlerimizi şanında kendinle birleştir. 

 

DUA  

Ebedi ve her şeye kadir Tanrı dünyanın ışığı olan sen, tüm dünyayı şanınla doldur ve 

gerçeğinin görkemin-de tüm halklara kendini tanıt. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte 

şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin. 

 

_______________ 

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  

Nak. Mesih bizim için doğdu, gelin ona tapalım.  

Davet Mezmuru  

 

MEZMUR 95  

 

Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; * 

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım, 

Şükranla huzuruna çıkalım, * 

Ona sevinç ilahileri yükseltelim!   



 

Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, * 

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.  

Yerin derinlikleri onun elindedir. * 

Dağların dorukları da onun. 

 

Deniz onundur, çünkü o yarattı, * 

Karaya da onun elleri biçim verdi. 

Gelin tapınalım, eğilelim. * 

Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim.  

 

Çünkü o Tanrımız’dır, † 

Bizse onun otlağının halkı, * 

Elinin altındaki koyunlarız.  

 

Bugün sesini duyarsanız, * 

Meriva’da, o gün çölde, ¬ 

Massa’da olduğu gibi, * 

Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.  

 

Yaptıklarımı görmelerine karşın, * 

Atalarınız orada beni sınayıp denediler 

Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, * 

“Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim, 

 

“Yollarımı bilmiyorlar.” † 

Bu yüzden öfkeyle ant içtim: * 

“Huzur diyarıma asla girmeyecekler!” 

 

_______________ 

Okumalar Övgü Duaları 
 

İLAHİ  

İşay’dan filiz çıktı 

Ve hayatın ağacı  

Zamanda meyve verdi. 

 

Siyon’un kızı Meryem, 

Bakire olan anne 

İsa’yı doğuruyor. 

 

Mağarada, gölgede, 

Dünyanın Yaradanı 

Uysal ve fakir yatar.  



 

Sina’da yasa koyan, 

Yüce Yaradan uyar 

Yasanın isteğine. 

 

Dünyanın gecesinde 

Parıldar yeni ışık: 

Tapalım Rabbimize! 

 

Şan, övgü Mesih İsa’ya, 

Peder’le, Kutsal Ruh’la 

Çağlardan çağlara dek. 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.   

 

Nak. :Tanrım Rab, ışıkla yücelik ve görkemle giyinmiş. Alleluya.   

 

MEZMUR 104                          

 

I (1-12) 

 

Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! * 

Ya Rab Tanrım, ne ulusun! 

Görkem ve yücelik kuşanmışsın, * 

Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün. ¬ 

 

Gökleri bir çadır gibi geren, * 

Evini yukarıdaki sular üzerine kuran,  

Bulutları kendine savaş aRabası yapan, * 

Rüzgarın kanatları üzerinde gezen, 

 

Rüzgarları kendine haberci, * 

Yıldırımları hizmetkar eden sensin. 

Yeryüzünü temeller üzerine kurdun, * 

Asla sarsılmasın diye. 

 

Engini ona bir giysi gibi giydirdin, * 

Sular dağların üzerinde durdu. 

Sen kükreyince sular kaçtı, * 



Göğü gürletince hemen çekildi. 

 

Dağları aşıp derelere aktı, * 

Onlar için belirlediğin yerlere doğru. 

 

Bir sınır koydun önlerine, † 

Geçmesinler, gelip yeryüzünü * 

Bir daha kaplamasınlar diye. 

 

Vadilerde fışkırttığın pınarlar, * 

Dağların arasından akar. 

Bütün kır hayvanlarını suvarır, * 

Yaban eşeklerinin susuzluğunu giderirler. 

 

Kuşlar yanlarında yuva kurar, * 

Dalların arasında ötüşürler. 

 

1. Nak. Rab göz kamaştırıcı ışık seni örtüyor, haşmet ve gör-kemle giyinmiş gibisin. 

Alleluya.  

 

2. Nak. Sen topraktan ekmeği ve insan yüreğine sevinç veren şarabı çıkarırsın. Alleluya.  

 

II (13-23) 

 

Gökteki evinden dağları sularsın, * 

Yeryüzü işlerinin meyvesine doyar. 

Hayvanlar için ot, * 

İnsanların yararı için bitkiler yetiştirirsin; 

 

İnsanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye, * 

Yüreklerini sevindiren şarabı, 

Yüzlerini güldüren zeytinyağını, * 

Güçlerini arttıran ekmeği hep sen verirsin. 

 

Rab’bin ağaçları, * 

Kendi diktiği Lübnan sedirleri suya doyar. 

Kuşlar orada yuva yapar, * 

Leyleğin evi ise çamlardadır. 

Yüksek dağlar dağ keçilerinin uğrağı, * 

Kayalar kaya tavşanlarının sığınağıdır. 

Mevsimleri göstersin diye ayı, * 

Batacağı zamanı bilen güneşi yarattın. 

 



Karartırsın ortalığı, gece olur, * 

Başlar kıpırdamaya orman hayvanları. 

Genç aslan av peşinde kükrer, * 

Tanrı’dan yiyecek ister. 

 

Güneş doğunca * 

İnlerine çekilir, yatarlar. 

İnsan işine gider, * 

Akşama dek çalışmak için. 

 

2. Nak. Sen topraktan ekmeği ve insan yüreğine sevinç veren şarabı çıkarırsın. Alleluya. 

 

3. Nak. Tanrı yarattıklarını gözetti: Her şey güzeldir. Alleluya.  

  

III (24-35) 

 

Ya Rab, ne çok eserin var! * 

Hepsini bilgece yaptın; 

Yeryüzü yarattıklarınla dolu. * 

İşte uçsuz bucaksız denizler, 

 

İçinde kaynaşan sayısız canlılar, * 

Büyük küçük yaratıklar. 

Orada gemiler dolaşır, * 

İçinde oynaşsın diye yarattığın Livyatan da orada. 

 

Hepsi seni bekliyor, * 

Yiyeceklerini zamanında veresin diye. 

Sen verince onlar toplar, * 

Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar. 

 

Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar.  * 

Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar. 

Ruhun’u gönderince var olurlar, * 

Yeryüzüne yeni yaşam verirsin. 

 

Rab’bin görkemi sonsuza dek sürsün! * 

Sevinsin Rab yaptıklarıyla!- 

O bakınca yeryüzü titrer, * 

O dokununca dağlar tüter. 

 

Ömrümce Rab’be ezgiler söyleyecek, * 

Var oldukça Tanrım’ı ilahilerle öveceğim. 



Düşüncem ona hoş görünsün, * 

Sevincim Rab olsun! 

 

Tükensin dünyadaki günahlılar, * 

Yok olsun artık kötüler! 

Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

3. Nak. Tanrı yarattıklarını gözetti: Her şey güzeldir. Alleluya.  

 

Okumalar Övgü Duaları 
 

¥ Tanrı’nın Oğlu, bize anlayış vermek için geldi. 

¶ Gerçek Tanrı’yı bize tanıttı. 

 

BİRİNCİ OKUMA  

 

 Aziz Pavlus’un Koloselilere Mektubundan                              3, 5-16 

 

Yeni insanın yaşamı 

Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini fuhuşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve 

putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz 

dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu 

yollarda yürüdü-nüz. 

Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan 

hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı 

kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız; eksiksiz bilgiye erişmek için 

Yaratıcısı'na benzer olmak üzere yenilenen yeni yaradılışı giyindiniz. Bu yenilikte Grek ve 

Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar, İskit, köle ve özgür ay-rımı yoktur. Mesih her şeydir 

ve her şeydedir. 

Öyleyse, Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, 

alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin 

ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. 

Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. Mesih'in esenliği 

yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. 

Şükredici olun! Mesih'in sözü bütün zen-ginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle 

birbiri-nize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek 

yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nağmeler yükseltin. 

 

RESPONSORİUM           Gal. 3, 27-28 

¥ Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi. * Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. 

¶ Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var.  

¥ Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. 



 

İKİNCİ OKUMA  
 Augustinus, Yuhanna İncili Üstüne Vaazlar, 17, 7-9 

 

Sevginin iki yönü 

İşte, Rabbin kendisi geliyor. O, merhamet üstadıdır, o merhametle doludur. Onun için 

önceden bildirdiği gibi o, yeryüzünde sözünü kısa kesiyor ve gerek Yasa'nın gerekse 

Peygamberlerin, merhametin iki temel ilkesinde özetlendiğini gösteriyor. 

Kardeşlerim, bu iki temel ilkeyi benimle birlikte anım-sayınız. Çünkü bunu iyi bilmek 

gerekir, yoksa arada bir aklımıza geldiği zaman onları anımsamak yeterli değildir. Bu iki 

temel ilkeyi sürekli olarak kalbimizde taşımalıyız. Tanrı'yı ve komşumuzu kesinlikle 

sevmek gerektiğini her zaman düşünün: "Tanrı'yı bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün 

aklınla sev ve komşunu kendin gibi sev." 

Her zaman bunu anımsamak, bunun üzerinde dü-şünmek, bunu unutmamak ve yerine 

getirmek gerekir. Temel ilkelerin ilki Tanrı sevgisidir; uygulamada ilk önce komşu sevgisi 

gelir. Çünkü bu sevgi, iki temel ilke biçiminde sana buyuran ilk önce komşunu sonra 

Tanrı'yı değil, ama ilk önce Tanrı'yı sonra da komşunu sevmeni istemiştir. 

Sana gelince, henüz Tanrı'yı görmediğin için, komşunu severek Tanrı'yı görmeyi hak 

ediyorsun. Komşunu severek, Tanrı'yı görmek için bakışını arıtıyorsun. Aziz Yuhanna 

bunu açıkça söylüyor: "Gördüğün kar-deşini sevmezsen, görmediğin Tanrı'yı nasıl 

sevebilirsin?" 

Sana şöyle deniyor: Tanrı'yı sev. Oysa sen bana şöyle dersen: Kimi sevmem gerekiyorsa, 

onu bana göster. Ben nasıl bir yanıt verebilirim, ancak Aziz Yuhanna'-nın sözlerini 

tekrarlayabilirim: "Tanrı'yı hiçkimse asla görmedi." Ama Tanrı'nın, yaşamının tümüyle 

dışında kaldığını sanma! Aziz Yuhanna bize şöyle sesleniyor: "Tanrı sevgidir ve sevgi ile 

yaşayan, Tanrı'dadır." De-mek oluyor ki, komşunu sevmelisin ve komşuna olan sevginin 

nereden geldiğini kendinde bulmalısın. İşte orada Tanrı'yı göreceksin, kuşkusuz olanak 

olduğu oranda. 

Öyleyse komşunu sevmeye başla. "Aç olan kişi ile yemeğini paylaş, evsiz barksız olan 

zavallıyı evine kabul et, giysisi olmayan kişiyi görünce onu ört, hemcinsini hor görme." 

Böyle davranmakla elde edeceğin nedir? "O zaman ışığın tanyeri gibi aydınlık olacaktır." 

Senin ışığın, senin Tanrın'dır. Tanyerinden söz ediyoruz. Çünkü yaşadı-ğımız dünyanın 

karanlığının ardından, tansökümü oluşacaktır. Çünkü söz konusu ışık doğup batmaz. O 

ışık sürekli vardır. 

Komşunu severek, komşunla ilgilenerek, sen bu yola girmiş bulunuyorsun. Nereye mi 

gidiyorsun, kuşkusuz Rab Tanrı'ya yöneliyorsun. Onu bütün yüreğinle, bütün canınla ve 

bütün aklınla sevmen gerekmiyor mu? Çünkü biz henüz Rabbe varmadık, ama komşu-

muzla beraberiz! Birlikte olmak, istediğine varmak için, onunla beraber yürümeyi sürdür. 

 

RESPONSORİUM         1 Yu. 4, 10-11. 16       

¥ İlk önce Tanrı bizi sevdi ve Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya 

gönderdi. İşte sevgi  budur. * Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi 

sevmeye borçluyuz. 



¶ Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inan-dık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan 

Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar.  

¥ Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz. 

 

İncil: Yuhanna 1, 29-34 

 

 

İLAHİ  

Te Deum 

 

Seni överiz, ey Tanrı; * 

Seni yüceltiriz, ey Rab. 

Ey Ebedi Peder, * 

Bütün dünya sana tapar. 

 

Meleklerin hepsi,* 

Göklerin bütün güçleri ¬ 

 

Ezgiyle yüceltirler seni † 

Kutsal, kutsal, kutsal  * 

Evrenin Tanrı’sı. 

 

Gökler ve yerler*  

Şanınla doludur.   

Seni över Havarilerin korosu*  

Ve beyaz giymiş şehitler ordusu. 

 

Peygamberler tek bir sesle † 

Övgü ezgisi söyler sana * 

Kutsal Kilise’n şanını yüceltir, 

 

Tapar biricik Oğlu’na* 

Ve tesellici Kutsal Ruh’a.  

Mesih İsa, sen şan kralısın, * 

Sen Peder'in ebedi Oğlu'sun. 

 

İnsanlığı kurtarmak üzere,* 

Bakire Anne’den doğmak istedin.  

Ölüm üstünde muzaffer,  

Açtın göksel krallığı inananlara  

 

Sen Tanrı’nın sağında Peder’in şanında † 

Zamanın sonunda * 

Geleceksin dünyayı yargılamaya. 



 

Ya Rab, değerli kanınla  * 

Kurtardığın evlatlarına bak   

 

Hepimizi kabul et şanına, * 

Azizlerin topluluğunda. 

≈≈Ya Rab, halkını kurtar,* 

Evlatlarını destekleyip onlara rehber ol,  

 

Her gün sana hamdederiz,* 

Daima adını yüceltiriz. 

Ya Rab, bugün * 

Günaha düşmemize izin verme, 

 

Daima bize merhametli ol, * 

Çünkü sana ümit bağladık.  

Acı bize, * 

Ya Rab, acı bize; 

 

 

DUA  

Her şeye kadir ve ebedi Peder Tanrı, inananların ışığı, şanınla tüm yeryüzünü doldur. Tüm 

insanlara gerçe-ğinin yüceliğini göster.  Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve 

ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin. 

 

Sabah Övgü Duaları 
 

İLAHİ (s. 254)  

 

1. Nak. Doğru olan için ışık yükseldi, dünyanın Kurtarıcısı doğuyor.  

 

MEZMUR 118   

Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, * 

Sevgisi sonsuzdur.  

“Sonsuzdur sevgisi!” desin İsrail halkı.* 

“Sonsuzdur sevgisi” desin Harun’un soyu. 

 

“Sonsuzdur sevgisi!” desin Rab’den 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. ¬ 

 

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. 

 

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. 

 

1. Nak. Doğru olan için ışık yükseldi, dünyanın Kurtarıcısı doğuyor.  

 

2. Nak. Rabbe sevinçle ilahi söyleyelim.  

 

EZGİ Daniel 3, 52-57               

Rabbim, atalarımızın Tanrı’sı, seni övüyoruz. * 

Seni kutsasınlar, övsünler ve yüceltsinler. 

Ulu ve kutsal adın * 

Sonsuza dek övülsün ve yücelsin. 

 

Kutsal ululuğunun tapınağında seni kutsasınlar, † 

Sonsuza dek her şeyin ötesinde seni yüceltsinler * 

Ve ulu kılsınlar. 

 

Krallık tahtında otururken seni övsünler; * 

Sonsuza dek yüceliğine ilahiler okunsun. 

 

Gökteki tapınağında † 

Meleklerin üstünde taht kurdun; * 

Aşağıya, ölüler diyarına bakıyorsun;   

 

Sonsuza dek seni övsünler * 

Ve onurlandırsınlar. ¬ 



 

Gökkubbede seni kutsasınlar, † 

Sonsuza dek her şeyin ötesinde * 

Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar. 

 

Tüm evren Rab’bi kutsa, * 

Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv. 

 

2. Nak. Rabbe sevinçle ilahi söyleyelim.  

 

3. Nak. Karanlıkta yaşayan halklar büyük bir ışık gördü.  

 

MEZMUR  150           

Rab’be övgüler sunun! * 

Kutsal yerde Tanrı’ya övgüler sunun!  

Gücünü gösteren göklerde * 

Övgüler sunun ona! 

 

Övgüler sunun ona güçlü işleri için! † 

Övgüler sunun O’na  * 

Eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde! 

Boru çalarak ona övgüler sunun! * 

Çenkle ve lirle ona övgüler sunun! 

Tef ve dansla ona övgüler sunun! * 

Saz ve neyle ona övgüler sunun! 

 

Zillerle ona övgüler sunun! * 

Çınlayan zillerle ona övgüler sunun! 

 

Bütün canlı varlıklar † 

Rab’be övgüler sunsun! * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

3. Nak. Karanlıkta yaşayan halklar büyük bir ışık gördü.  

 

 

KISA OKUMA          İbr. 1, 1-2 

Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza 

seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi 

Oğlu'yla bize seslenmiştir. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Diri olan Tanrı’nın Oğlu Mesih İsa,* bize merhamet et.  



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

¶ Bakire Meryem’den doğan sen. 

~ Bize merhamet et.  

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

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

 

Benedictus Nak. Her zaman sadık olan Bakire Meryem, dünyaya insan olmuş Kelamı 

verdi, doğumdan sonra da bakire kalmış olan seni yüceltiyoruz. Kadınlar arasında sen 

mübareksin. 

 

Benedictus (Zekeriya’nın İlahisi) (Luka 1, 68-79) 

İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! † 

Çünkü halkının yardımına gelip * 

Onları fidyeyle kurtardı. 

 

Eski çağlardan beri * 

Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, 

Kulu Davut’un soyundan * 

Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı; 

 

Düşmanlarımızdan, † 

Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden * 

Kurtuluşumuzu sağladı. 

 

Böylece atalarımıza merhamet ederek * 

Kutsal antlaşmasını anmış oldu. 

 

Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına † 

Ve ömrümüz boyunca * 

Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde, 

Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair * 

Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti. 

 

Sen de, ey çocuk, * 

Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın. 

Rab’bin yollarını hazırlamak üzere * 

Önünden gidecek . 

 

Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla* 

Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬ 

Çünkü Tanrımız’ın yüreği * 

Merhamet doludur.  

 

Onun merhameti sayesinde, * 

Yücelerden doğan Güneş,  

Karanlıkta ve ölümün gölgesinde * 



Yaşayanlara ışık saçmak  

 

Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere * 

Yardımımıza gelecektir.             

 

 

YAKARMALAR 

Ezelden beri Kral olan, bizim kurtulmamız için zama-nın içinde doğan Tanrı Kelamı’na 

şan ve övgüler ol-sun:  Ey Rab, tüm yeryüzü senin gelişin nedeniyle coşsun. 

Yeryüzünü bereketinin şebnemiyle sevindiren Ebedi Kelam,  

- ziyaretinin lütfuyla ruhumuzu sevindir. 

Tanrı’nın tüm vaatlerine sadakatini gösteren dünya-nın Kurtarıcı’sı,  

- vaftizimizin yükümlülüklerini sadakatle yerine ge-tirmemizi sağla. 

Meleklerin aracılığıyla insanlara barışı bildiren sen,  

- hayatımızı senin barışında muhafaza et.  

Ebedi kurtuluş meyvelerini yetiştiren gerçek asma olan sen,   

- bizlerin bol meyve veren çubuklar olarak kalmamı-zı sağla. 

 

Göklerdeki Pederimiz. 

 

DUA  

Her şeye kadir ve ebedi Peder Tanrı, inananların ışığı, şanınla tüm yeryüzünü doldur. Tüm 

insanlara gerçe-ğinin yüceliğini göster.  Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve 

ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. 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, 

Oğlun’la, Kutsal Ruh'la 

Dualarımı dinle. Âmin. 



 

Nak. Yusuf ve Meryem oğulları İsa hakkında halk ta-rafından söylenenlere şaşırıyorlardı. 

 

 

 

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. Âmin. 

 

Nak. Meryem Oğlu’nun harika olaylarını yüreğinde saklıyordu.  

 

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. Gözlerim, tüm uluslara hazırladığın kurtuluşu gördü. 

 

 

MEZMUR 23 

Rab çobanımdır, * 

Eksiğim olmaz. 

Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, * 

Sakin suların kıyısına götürür. 

 

İçimi tazeler, * 

Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. 

Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, * 

Kötülükten korkmam. 

 

Çünkü sen benimlesin. * 

Çomağın, değneğin güven verir bana. 

 

Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, † 

Başıma yağ sürersin, * 

Kasem taşıyor.  

 

Ömrüm boyunca yalnız iyilik † 

Ve sevgi izleyecek beni, * 

Hep Rab’bin evinde oturacağım. 

 

MEZMUR 76 

 

I  (2-7) 

 

Yahuda’da Tanrı bilinir, * 

İsrail’de adı uludur; ¬ 

Konutu Şalem’dedir, * 

Yaşadığı yer Siyon’da. 

 

Orada kırdı alevli okları, * 

Kalkanı, kılıcı, savaş silahlarını. 

Işıl ışıl parıldıyorsun, * 

Avı bol dağlardan daha görkemli. 

 

Yağmaya uğradı yiğitler, † 

Uykularına daldılar, * 

En güçlüleri bile elini kıpırdatamaz oldu.  

 



Ey Yakup’un Tanrısı, sen kükreyince, * 

Atlarla atlılar son uykularına daldılar. 

 

II  (8-13) 

 

Yalnız sensin korkulması gereken, * 

Öfkelenince kim durabilir karşında? 

Yargını göklerden açıkladın, * 

Yeryüzü korkup sessizliğe büründü, 

 

Ey Tanrı, sen yargılamaya, * 

Ülkedeki mazlumları kurtarmaya kalkınca. 

İnsanların gazabı bile sana övgüler doğuruyor, * 

Gazabından kurtulanları çevrene topluyorsun. 

 

Adaklar adayın Tanrı’nız Rab’be, * 

Yerine getirin adaklarınızı, 

Armağanlar sunun korkulması gereken Tanrı’ya, * 

Bütün çevresindekiler. 

Rab önderlerin soluğunu keser, * 

Korku salar yeryüzü krallarına. 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

Nak. İsa’nın Annesi Meryem ve Yusuf, çocuğun sözlerini duyduklarında hayret içinde 

kaldılar.  

 

KISA OKUMA                                      Tit 2: 11-12 

Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, 

tanrısızlığı ve dünya-sal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Tanrı yoluna 

yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. 

 

¥ Rab, lütuf dolu vaadini hatırladı, alleluya. 

¶ Halkı İsrail’e olan sadakatini korudu, alleluya.  

 

Öğle (Hora Sexta) 

Nak. Meryem tüm bu sözleri aldı ve onları yüreğinde sakladı.  

 

KISA OKUMA                              1. Yu. 4, 9 

Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini 

gösterdi. 

 

¥ Yeryüzünün her yerinde, alleluya,  



¶ Tanrı’nın kurtarışının gücü göründü.  

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

Nak. Gözlerim, tüm ulusların gözü önünde hazırladı-ğın bu kurtarışı gördü.  

 

KISA OKUMA                     Ha. İşl.10, 36 

Tanrı'nın, herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek 

İsrailoğulları'na ilettiği bildiri-den haberiniz vardır. 

 

¥ Lütuf ve gerçek bir araya geldiler, alleluya. 

¶ Adalet ve karşılaştılar alleluya.  

 

Dua Sabah Övgüsü’nde. 

 

II. Akşam Övgü Duaları 
 

İLAHİ (s. 253)  

 

1. Nak. Bugün bizim için kurtarışın günü parladı: Geçmiş asırlardan beri hazırlanmış 

olan sonsuz mutluluk. 

Mezmurlar ve Ezgi 2. Hafta Pazar Günü’nde 

2. Nak. Rab bize sadakatini ve lütfunu gönderdi.  

3. Nak. Kral olan Mesih İsa dünyaya geldi: Dünyanın kurtuluşu ve Kurtarıcımız geldi, 

alleluya. 

 

KISA OKUMA                                     1. Yu. 1, 1-3 

Yaşam Sözü'yle ilgili olarak başlangıçtan beri var ola-nı, işittiğimizi, gözlerimizle 

gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça 

göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan 

sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 

¥ Tanrı’nın Kelamı vücut buldu * alleluya alleluya.  

~ Tanrı’nın Kelamı vücut buldu alleluya alleluya.  

¶ Ve aramızda yaşadı. 

~ Alleluya alleluya.  

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

~ Tarırı’nın Kelamı vücut buldu alleluya alleluya.  

 

Magnificat Nak. Ey Meryem rahminde ebedi Tanrı’nın Oğlu’nu taşıyan ve bağrında Mesih 

İsa’yı besleyen sana ne mutlu! 

Magnificat (Meryem’in İlahisi) (Luka 1, 46-55) 

Ruhum Tanrı’da sevinir.  



Canım Rab’bi yüceltir; * 

 

Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. † 

Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. * 

İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. 

 

Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. * 

Onun adı kutsaldır. 

Kuşaktan kuşağa* 

Kendisinden korkanlara merhamet eder.  

 

Bileğiyle büyük işler yaptı; † 

Gururluları yüreklerindeki kuruntularla * 

Darmadağın etti. 

 

Hükümdarları tahtlarından indirdi, * 

Sıradan insanları yükseltti.  

Aç olanları iyiliklerle doyu 

Zenginleri ise elleri boş çevirdi. 

 

Atalarımıza söz verdiği gibi, * 

İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek 

Merhamet etmeyi unutmayarak * 

Kulu İsrail’in yardımına yetişti. 

 

YAKARMALAR 

Dualarımızı meleklerin ilahilerine ekleyelim ve Kurta-rıcımızın doğuşunu coşkuyla 

kardeşlik içinde kutla-yalım:  Ey Rab, doğuşun dünyayı barışa taşısın. 

Doğuşunla kiliseni teselli eden sen,  

- armağanların ve bereketinle onu doldur. 

Ruhlarımızın baş rehberi ve çobanı olarak gelen sen,  

- papamızı ve episkoposlarımızı aydınlat ve güçlen-dir ki, senin lütfunu sadakatle 

dağıtsınlar. 

Ebedi kral, insanın kısa yaşamını tecrübe etmeyi iste-yen sen,  

- krallığının sevincinde daima kalmamızı sağla. 

Zamanların doluluğunda, peygamberlerin ve ataların dualarını dinleyen sen,   

- kurtarıcının gelişini bekleyenlere kendini göster. 

İnsanı günahtan ve ölümden özgür kılan sen,  

- ölmüş olanlara cennette tam özgürlüğü bağışla. 

 

Göklerdeki Pederimiz. 

 

DUA 



İmanlıların ışığı olan ebedi ve her şeye kadir Tanrı, tüm dünya şanınla doludur; bütün 

uluslara gerçeği-nin görkeminde kendini tanıt.  Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte 

şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin. 

 


