
 

 

 

30 ARALIK 

 

NOEL’DEN SONRA 6. GÜN 

 

Noel’den sonra 30 Aralık’a kadar Pazar Günü yoksa Kutsal Aile Bayramı, bugünde 

kutlanır. Arife Övgüsü yapılmaz.  

_______________ 

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  

Nak. Bizim için doğmuş olan Mesih İsa’ya tapalım.  

Ya da 

Nak. Gelin Mesih İsa’ya tapalım, o bizim için doğdu.  

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  

İşaydan filiz çöıktı 

Ve haytın 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’a 

Çağlardan çağlara dek. Âmin.  

 

1. Nak. Gerçek topraktan filizlendi ve adalet göklerden aşağı baktı. 

 

MEZMUR 85   

Ya Rab, ülkenden hoşnut kaldın, * 

Yakup soyunu eski gönencine kavuşturdun. 

Halkının suçlarını bağışladın, * 

Bütün günahlarını yok saydın. 

 

Bütün gazabını bir yana koydun, * 



Kızgın öfkenden vazgeçtin. 

Ey bizi kurtaran Tanrı,  * 

Bizi eski halimize getir, 

 

Bize karşı öfkeni dindir! † 

Sonsuza dek mi öfkeleneceksin bize? * 

Kuşaktan kuşağa mı sürdüreceksin öfkeni? 

 

Halkın sende sevinç bulsun diye * 

Bize yeniden yaşam vermeyecek misin? ¬ 

Ya Rab, sevgini göster bize, * 

Kurtarışını bağışla! 

 

Kulak vereceğim Rab Tanrı’nın ne diyeceğine; † 

Halkına, sadık kullarına esenlik sözü verecek, * 

Yeter ki, bir daha akılsızlık etmesinler. 

 

Evet, o kendisinden korkanları kurtarmak üzeredir, * 

Görkemi ülkemizde yaşasın diye. 

Sevgiyle sadakat buluşacak, * 

Doğrulukla esenlik öpüşecek. 

 

Sadakat yerden bitecek, * 

Doğruluk gökten bakacak. 

Ve Rab iyi olan neyse, onu verecek, * 

Toprağımızdan ürün fışkıracak. 

 

Doğruluk önü sıra yürüyecek, * 

Adımları için yol yapacak. 

 

1. Nak. Gerçek topraktan filizlendi ve adalet göklerden aşağı baktı. 

2. Nak. Ey Rab, senin olduğun yerde merhamet ve doğruluk bulunur.  

 

MEZMUR 89, 2-38 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 şeyin 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. 



 

2. Nak. Ey Rab, senin olduğun yerde merhamet ve doğruluk bulunur. 

 

3. Nak. Mesih’im, bana seslenecek, sen benim Babam’sın, alleluya.  

 

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. 

 

3. Nak. Mesihim, bana seslenecek, sen benim Babam’sın, alleluya.   

 

 

 

 

 



¥ Rab kendisini bildirdi, alleluya. 

¶ Kendi kurtaran sevgisini, alleluya.  

 

 

BİRİNCİ OKUMA  
 Aziz Pavlus’ın Koloselilere 1, 15 - 2, 3 

 

Mesih Kilsienin başı ve Pavlus da hizmetkarı  

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 ilk 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. 

Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve 

düşmandınız. Şimdiyse Mesih sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak 

çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı. Yeter ki,  uyduğunuz 

Müjde'nin verdiği umuttan kopmadan, imanda temellenip yerleşmiş olarak kalın. Ben 

Pavlus, göğün altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu Müjde'nin hizmetkârı oldum.   

Sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in, kendi bedeni, yani kilise uğruna 

çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum. Tanrı'nın sizin 

yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkârı oldum. Görevim, Tanrı'nın sözünü, 

ya-ni geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş, ama şimdi onun kutsallarına açıklanmış 

olan sırrı eksiksiz duyurmaktır. Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce 

ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Bu da size 

yüceliğe kavuşma umudunu veriyor. Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya 

sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tam bir bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. 

Onun kudretle bende etkin olan gücü-ne dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da 

budur. 

Gerek sizler, gerek Laodikya'dakiler,  gerekse sizler gibi yüzümü hiç görmemiş olanlar için 

ne denli büyük bir uğraş verdiğimi bilmenizi isterim. Yüreklerinin cesaret bulmasını, 

sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki, anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün 

zenginliğine kavuşsunlar ve Tanrı'nın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin bütün 

hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar. 

 



RESPONSORİUM                                        Kol. 1, 18. 17 

¥ Bedenin, yani kilisenin başı odur. * Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve 

ölüler arasından ilk doğan odur. 

¶ Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir.  

¥ Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan odur. 

 

İKİNCİ OKUMA  
 
 Hippolitus, Tüm Sapkınlıkların Çürütülmesi adlı kitabından, 10, 33-34 

 

Biz Allah’a benzer olalım diye Kelam beden aldı.  

 

Biz Tanrı'nın Sözü'ne inanıyoruz. İmanımız anlamsız laflara, ani ve düzensiz duygulara 

dayanmıyor. İyi hazırlanmış konuşmalara da kanmayız, biz Tanrı gücünün sözlerine 

inanıyoruz. 

Tanrı bunları O'nun Sözüne emrediyordu. Söz bunları sözcüklerle ifade ediyordu, insanı 

itaatsizliğinden uzaklaştırmak için. Bir efendinin kölelerine yaptığı gibi ona 

hükmetmiyordu, onu özgür ve sorumlu bir karara davet ediyordu. 

Peder bu Söz'ünü dünyaya en son zamanda gönderdi. Çünkü artık, Peygamberlerin 

aracılığı ile konuşmasını, karanlık ve salt yansımalarla sezilebilen bir şekilde ilan 

edilmesini istemiyor, görünür şekilde bedeni ile görünmesini arzu ediyordu. Böylece, ona 

bakan dün-ya kurtuluşa sahip olabilecekti. Gözünün altında olunca dünya, 

Peygamberlerin yansıttığı tanrısal bir imgenin karşısında bulunduğunda, duyduğu 

rahatsızlığı ve korkuyu duymayacaktı; ne de meleklerin aracılığı ile var olup 

belirtildiğinde, şaşkınlığa kapılmayacaktı. Artık konuşan Tanrı'nın karşısında 

bulunduğunu fark edecekti. 

Söz'ün, Meryem Ana'da ölümlü bir beden aldığını ve eski insanı yeni bir yaradılışın 

yeniliği ile değiştirdiğini biliyoruz. Kendini bizim tözümüzle oluşturduğu-nu biliyoruz. 

Şayet bizim doğamızdan olmasaydı, öğretmen olan kendisini izlememizi boşuna 

emretmiş olurdu. İnsan olarak değişik bir doğadan ise, neden güçsüzlük içinde doğmuş 

olan bana kendisine benzememi emrediyor? Ve kendi nasıl iyi ve adil olabiliyor? 

Gerçekten, bizden ayrı sayılmaması için yorgunluğa katlandı, açlığı istedi, susuzluğu 

reddetmedi, istirahat edebilmek için uyumayı kabul etti, acılara karşı isyan etmedi, 

kendini ölüme teslim etti ve dirilişte kendini açıkladı. Tüm bu tarzlarda ilk ürün olarak 

kendi doğasını sundu ki, acı çekerken güçsüzlük çekmeyesin, fa-kat insan olduğunu kabul 

ederek, Peder'in Oğluna sunduklarını kendin için de bekleyesin. 

Gerçek Tanrı'yı tanıdığında ruhunla birlikte, ölümsüz ve bozulmayan bir bedene sahip 

olacaksın, göklerin krallığını kazanacaksın. Çünkü bu dünyadaki yaşam-da, göklerin 

kralını ve Rabbini tanıdın. Tanrı ile içtenlikli şekilde yaşayacaksın, Mesih ile birlikte 

mirasçısı olacaksın, arzuların, tutkuların, hatta acıların ve bedensel hastalıkların kölesi 

olmayacaksın artık, çünkü Tanrı gibi olacaksın. Çünkü insan olmandan dolayı katlandığın 

acıları Tanrı sana insan olduğun için veriyordu. Fakat sen tanrılaşınca ve ölümsüz olunca, 

Tanrı kendi ayrıcalıklarını sana bağışlayacağına söz vermişti. Her şeyden üstün Tanrı 



olan, insanların günahını silmeyi kararlaştıran Mesih eski insanı yeniden yaptı ve 

başından beri onun kendi imgesi olduğunu söyledi. Sana karşı beslediği sevgiyi bu şekilde 

gösterdi. Kutsal emirlerine itaat edersen ve iyi olan kendi-si gibi iyi olursan, ona benzer 

olacak, ondan yücelik alacaksın. Yüceliği için seni bir tanrı yapan Tanrı, nimetlerinde 

cimrilik etmez. 

 

RESPONSORİUM                        Yu. 1, 14; Bar. 3, 38        

¥ Söz insan oldu ve aramızda yaşadı. * Biz onun yüceliğini, Baba’nın biricik Oğlu’nın 

lütfunu ve doğruluğunu gördük.  

¶ O yeryüzünde göründü ve insanlar arasında yaşadı.   

¥ Biz onun yüceliğini, Baba’nın biricik Oğlu’nın lütfunu ve doğruluğunu gördük.  

 

İncil: Luka 2, 36-40 

 

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; 

 

Ümidimiz sensin, * 

Ebediyete kadar utanmayacağız.  

 

Sabah Övgü Duaları 
 

İLAHİ   

Güneşin doğuşundan 

Dünyada yankılansın 

Övgü ilahileri. 

 

Bizi kurtarmak için 

Meryem'den insan oldu 

Evrenin Efendisi. 

 

Bakire Meryem Ana 

Göklerden inmiş sırrı  

Kalbinde sıkı tutar. ¬ 

 

Saf, kutsal, temiz konut, 

Tanrı’nın tapınağı, 

Rahminde Oğlu saklar. 

 

Meleğin bildirdiği, 



Yahya'nın hissettiği, 

Yemlikte İsa yatar. 

 

Tüm evrene hükmeden, 

Alçakgönüllülükle 

Bir mağarada doğar. 

 

Çobanlar sevinirler, 

Melekler etraflarda 

Barışı bildirirler. 

 

Onur ve şeref sana, 

Göklerden inen İsa, 

Çağlardan çağlara dek. Âmin. 

 

1. Nak. Çobanlar söyleyin, ne gördünüz? Kim yeryü-zünde göründü? Yeni doğmuş bir  
                çocuk ve Rab’be övgüler söyleyen bir melekler korosu gördük. Alleluya.  

MEZMUR 63, 1-8  Ruhum Rab’be susadı.                       
Kilise Kurtarıcısına susadı, ebedi yaşam için fışkıran yaşam suyunun pınarından içmek için özlem duyuyor. 

(bk. Cassiodoro) 

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, * 

Seni çok özlüyorum,  

 

Canım sana susamış, † 

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, * 

Bütün varlığımla seni arıyorum. 

 

Kutsal yerde baktım sana,* 

Gücünü, görkemini görmek için.  

Senin sevgin yaşamdan iyidir, * 

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir. 

 

Ömrümce sana övgüler sunacağım,* 

Senin adınla ellerimi kaldıracağım. 

Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,* 

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak. 

 

Yatağıma uzanınca seni anarım,* 

Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. 

Çünkü sen bana yardımcı oldun,* 

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm. 

 

Canım sana sımsıkı sarılır,* 

Sağ elin bana destek olur. 

1. Nak. Çobanlar söyleyin, ne gördünüz? Kim yeryü-zünde göründü? Yeni doğmuş bir  
                çocuk ve Rab’be övgüler söyleyen bir melekler korosu gördük. Alleluya.  



 

2. Nak. Melek çobanlara dedi: Size büyük sevinci duyuruyorum; bugün dünyanın  

              Kurtarıcısı sizin için doğdu, alleluya! 

 

EZGİ Dan. 3, 57-88, 56    Her yaratık Rab’bi övsün 

 
Allahımıza övgüler sunun siz onun bütün kulları. (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. 

 

Ezgi, içinde yüceltme olan doksoloji taşıyorsa Peder’e, Oğul’a... söylenmez. 

 

2. Nak. Melek çobanlara dedi: Size büyük sevinci duyuruyorum; bugün dünyanın  

              Kurtarıcısı sizin için doğdu, alleluya! 

 

3. Nak. Bugün bize küçük bir çocuk doğdu. Onun adı Kudretli Tanrı’dır. Alleluya! 

 

MEZMUR 149                 
Kilisenin ve yeni halkın evlatları, KralınızMesih’i yüceltin. (Esichio) 

Rab’be övgüler sunun!* 

Rab’be yeni bir ezgi söyleyin,  

Sadık kullarının toplantısında * 

Onu ezgilerle övün! 

 

İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun,* 

Siyon halkı Kralları’yla coşsun! 

Dans ederek övgüler sunsunlar onun adına,* 

Tef ve lir çalarak onu ilahilerle övsünler! 

 

Çünkü Rab halkından hoşlanır,* 

Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler. 

Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,* 

Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında! 

 

Ağızlarında Tanrı’ya yüce övgüler, † 

Ellerinde iki ağızlı kılıçla * 

Uluslardan öç alsınlar, 

 

Halkları cezalandırsınlar, † 

Krallarını zincire,* 

Soylularını prangaya vursunlar! 

 

Yazılan kararı onlara uygulasınlar!* 

Bütün sadık kulları için onurdur bu. 

 

3. Nak. Bugün bize küçük bir çocuk doğdu. Onun adı Kudretli Tanrı’dır. Alleluya! 
 

KISA OKUMA            Yşa. 9, 6 

Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. 

Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. 



 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Tanrı kurtarışını gösterdi, * alleluya alleluya. 

~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya. 

¶ Tüm uluslara açıkladı adaletini. 

~ Alleluya alleluya. 

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

~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya. 

 

Benedictus Nak. Rab’bin doğuşuyla, melekler korosu ilahi söylediler: Kurtarış tahtta 

oturan Tanrı’mıza ve Kuzu’ya özgüdür. 

 

YAKARMALAR 

Peder Tanrı, Mesih İsa’da yeni insanlığın başlangıcını koydun. İmanla söyleyelim: Mesih 

İsa, Tanrı’nın Oğlu ve kardeşimiz olan sen bizi dinle. 

Başlangıçtan beri Peder’de olan ve zamanların doluluğunda insan olan sen, 

- herkese karşı gerçek kardeşlik sevgisini bize bağışla. 

Bizi zenginleştirmek için yoksul olan ve senin yüceliğini paylaşmamız için kendini 

alçaltan sen,  

- İncil’in yolunda kayıtsız şartsız yürümemizi sağla.  

Karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayan herkesi aydınlatan sen, 

- barış ve gerçeği Kutsal Ruh’unla üzerimize dök.  

Bizlerde sözünü kabul edecek yeni bir kalp yarat,  

- ve tüm hayatımızın, ilan ettiğimiz imanımızı doğ-rulamasını sağla. 

 

Göklerdeki Pederimiz. 

 

DUA  

Her şeye kadir ve merhametli Tanrı, biricik Oğlu’nun ölümlü tabiatımızda yeni 

doğuşunun, günahın pençesindeki bizleri esaretten kurtarsın. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un 

birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 

 

Gündüz Övgü Duaları 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

Nak. Yusuf ve Meryem oğulları İsa hakkında halk tarafından söylenenlere şaşırıyorlardı. 

Öğle (Hora Sexta) 

Nak. Meryem Oğlu’nun harika olaylarını yüreğinde saklıyordu. 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

Nak. Gözlerim, tüm uluslara hazırladığın kurtuluşu gördü. 

 

MEZMUR 119, 17-24 (Gimel) 

Ben kuluna iyilik et ki yaşayayım, * 

Sözüne uyayım. 



Gözlerimi aç, * 

Yasandaki harikaları göreyim. 

 

Garibim bu dünyada, * 

Buyruklarını benden gizleme! 

İçim tükeniyor, * 

Her an hükümlerini özlemekten. 

 

Buyruklarından sapan * 

Lanetli küstahları azarlarsın. 

Uzaklaştır benden küçümsemeleri, hakaretleri, * 

Çünkü öğütlerini tutuyorum. 

 

Önderler toplanıp beni kötüleseler bile, † 

Ben kulun senin kurallarını * 

Derin derin düşüneceğim. ¬ 

 

Öğütlerin benim zevkimdir, * 

Bana akıl verirler. 

 

MEZMUR 25                                    

 

I  (11_21) 
Umut düş kırıklığına uğratmaz. (Rom. 5,5) 

 

Ya Rab, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum, * 

Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni, 

Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın! * 

Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez; 

 

Nedensiz hainlik edenler utanır. * 

Ya Rab, yollarını bana öğret,  

Yönlerini bildir. * 

Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; 

 

Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin. * 

Bütün gün umudum sende. 

Ya Rab, sevecenliğini ve sevgini anımsa; * 

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır. 

 

Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama, † 

Sevgine göre anımsa beni, * 

Çünkü sen iyisin, ya Rab. 

 

Rab iyi ve doğrudur, * 

Onun için günahkarlara yol gösterir. 



Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder, * 

Kendi yolunu öğretir onlara. 

 

Rab’bin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır * 

Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için. 

Ya Rab, adın uğruna * 

Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük. 

 

II (12_22) 

 

Kim Rab’den korkarsa, * 

Rab ona seçeceği yolu gösterir. 

Gönenç içinde yaşayacak o insan, * 

Soyu ülkeyi sahiplenecek. 

 

Rab kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını, * 

Onlara açıklar antlaşmasını. ¬ 

Gözlerim hep Rab’dedir, * 

Çünkü ayaklarımı ağdan o çıkarır.  

 

Halime bak, lütfet bana; * 

Çünkü garip ve mazlumum.  

Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor, * 

Kurtar beni dertlerimden!  

 

Üzüntüme, acılarıma bak, * 

Bütün günahlarımı bağışla!  

Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar, * 

Nasıl da benden nefret ediyorlar!  

 

Canımı koru, kurtar beni! † 

Hayal kırıklığına uğratma, * 

Çünkü sana sığınıyorum!  

 

Dürüstlük, doğruluk korusun beni * 

Çünkü umudum sendedir.  

Ey Tanrı, kurtar İsrail’i * 

Bütün sıkıntılarından! 

 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

Nak. Yusuf ve Meryem oğulları İsa hakkında halk tarafından söylenenlere şaşırıyorlardı. 

 

 

 



KISA OKUMA                  Yas.  4, 7 
Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, 

tanrısızlığı ve dünya-sal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğ-ru, 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 Oğlu’nun harika olaylarını yüreğinde saklıyordu. 

KISA OKUMA            Yşa.12, 5-6 

Rab'be ezgiler söyleyin, çünkü görkemli işler yaptı. Bütün dünya bilsin bunu. Ey Siyon 

halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır!  Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür." 

 

¥ Yeryüzünün dört yanında onun gelişi bilinsin 

¶ Tanrı’mızın kurtarışı herkesçe bilinsin. Alleluya.  

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

Nak. Gözlerim, tüm uluslara hazırladığın kurtuluşu gördü. 

 

KISA OKUMA           Tob. 14, 6-7 

Bütün uluslar, putlarını bırakıp, Yeruşalim’de toplanacaklar. Yeryüzünün bütün kralları 

onda sevinecek ve İsrail’in kralına tapınacaklar.  

 

¥ Lütuf ve gerçek bir araya geldiler, alleluya. 

¶ Adalet ve barış karşılaştılar, alleluya.  

 

Dua Sabah Övgüsünde. 

 

 

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. Şanının gününde, hükümranlık sana: Tanrı gör-kemde ve kutsallıkta seni 

seherden önce var etti. 

 

Mezmur 110, 1-5. 7 

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. Şanının gününde, hükümranlık sana:  Tanrı gör-kemde ve kutsallıkta seni 

seherden önce var etti. 

2. Nak. Merhamet Rab’dedir, Tanrı’nın kurtarışı büyüktür. 



 

Mezmur 130 

Derinliklerden sana sesleniyorum, ya Rab, † 

Sesimi işit, ya Rab, * 

Yalvarışıma iyi kulak ver! 

 

Ya Rab, sen suçların hesabını tutsan, * 

Kim ayakta kalabilir, ya Rab?  

Ama sen bağışlayıcısın, * 

Öyle ki senden korkulsun. ¬ 

 

Rab’bi gözlüyorum, † 

Canım Rab’bi gözlüyor, * 

Umut bağlıyorum onun sözüne.  

 

Sabahı gözleyenlerden, † 

Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, * 

Canım Rab’bi gözlüyor. 

 

Ey İsrail, Rab’be umut bağla!  † 

Çünkü Rabde sevgi, * 

Tam kurtuluş vardır. 

 

İsrail’i bütün suçlarından * 

Fidyeyle o kurtaracaktır. 

 

2. Nak. Merhamet Rab’dedir, Tanrı’nın kurtarışı büyüktür. 

3. Nak. Başlangıçta, asırlardan önce Söz Tanrıydı: Dünya-nın Kurtarıcısı. 

 

 

Ezgi  Bk. Kol. 1, 12-20          

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 O’nun 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. Başlangıçta, asırlardan önce Söz Tanrıydı: Dünyanın Kurtarıcısı. 
 

KISA OKUMA              2. Petrus 1, 3-4 

Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda 

yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. Onun yüceliği 

ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki, dünyada kötü 

arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla tanrısal 

özyapıya ortak olasınız. 

 

 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 

¥ Kelam beden aldı, * alleluya, alleluya.  

~ Kelam beden aldı, alleluya, alleluya.  

¶ Aramızda yaşadı. 

~ Alleluya, alleluya.  

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

~ Kelam beden aldı, alleluya, alleluya.  

 

Magnificat Nak. Tanrı’nın Kutsal Annesi seni överiz, sen kurtarıcımız olan Mesih İsa’yı 

dünyaya getirdin. Seni yücelten herkesi gözet.  

 

YAKARMALAR 

Yahuda’nın Beytlehem köyünde doğan Mesih’i se-vinçle yüceltelim. Çünkü o halkını 

besledi ve ona yol gösterdi: Ey Rab, lütfunla bize bak.  



Kurtarıcımız Mesih İsa, tüm milletler seni özlüyor, Yaşam Sözü’nden uzak olanlara 

Müjden’i duyur,   

- tüm insanları kendine çek.   

Ya Rab Kilise’nin sınırlarını yeryüzünün son ucuna kadar uzak, 

- ve bütün insanlığın, tek Ruh’unun birleşmiş bir aile olmasını sağla. 

Kralların Kralı, yöneticilerin kalplerine konuş,  

- adalet, barış ve tüm ulusların özgürlüğü için çalışsınlar.  

Kudretli yönetici, zayıfları güçlendir, denenme durumunda olanlara yardım et, düşmüş 

olanları kaldır, tehlike içinde olanları koru,  

- kandırılmış olanları teselli et, iyileşemeyecek kadar hasta olanları rahatlat, endişe 

içinde olanların imanını arttır.  

Üzgünleri avut, ölmüş olanlara huzur ver,  

- onları yaşam ırmağının kaynağına götür.  

 

Göklerdeki Pederimiz.  

 

DUA 

Herşeye Gücü Yeten Tanrı, Oğlu’nun insan olarak doğmasıyla bizleri günahın 

köleliğinden kurtar ve yeni bir yaşama kavuştur.  Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde 

asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 

 


