OLAĞAN DEVRE XV. ÇARŞAMBA
_______________

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
¥ Ey Rab aç dudaklarımı
¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun.
Davet nak.Gelin, Rab’be tapalım, O’dur bizi yaratan..
Davet Mezmuru:

Mezmur 95 Tanrı’yı övmeye davet
"Gün bugündür" denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. (Eb. 3, 13)

Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
Şükranla huzuruna çıkalım, *
O’na sevinç ilahileri yükseltelim!
Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.
Yerin derinlikleri O’nun elindedir. *
Dağların dorukları da O’nun.
Deniz O’nundur, çünkü O yarattı, *
Karaya da O’nun elleri biçim verdi.
Gelin tapınalım, eğilelim. *
Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim.
Çünkü O Tanrımız’dır, †
Bizse O’nun 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!”

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
-Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Âmin.
_______________

Okumalar Övgü Duaları
¥ Ey Tanrım gel beni kurtarmaya;
¶ Ey Rabbim yardımıma koş.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman
ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya.
Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İLAHİ

Ebedi hikmet, İsa,
kalbinin sevgisini
hep tatmamızı sagla.
Bilge öğütücü sen,
yüce adını öven
halkının rehberi ol.
Kötü saldırmalardan
bizi kurtaran kaya,
güç, umudumuz sensin.
Hep izzet ve kırallık,(kutsallık)
şan, şeref olsun sana,
çağlardan cağlara dek. Âmin.
1. Nak. Ey Rab, senin olduğun yerde lütuf ve gerçek bulunur.
MEZMUR 89, 2-38 (88)
Davud’un evi için Rab’bin merhameti
I (2-19)
Tanrı, verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir Kurtarıcı, İsa'yı gönderdi. (Ha. İşl. 13, 23)

Rab’bin sevgisini sonsuza dek *
ezgilerle öveceğim,Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim. *
Sevgin sonsuza dek ayakta kalır diyeceğim,
Sadakatini gökler kadar kalıcı kıldın. *
Dedin ki, “Seçtiğim adamla antlaşma yaptım,

Kulum Davut’a şöyle ant içtim: †
‘Soyunu sonsuza dek sürdüreceğim, *
Tahtını kuşaklar boyunca sürekli kılacağım.’”
Ya Rab, gökler över harikalarını, *
Kutsallar topluluğunda övülür sadakatin.
Çünkü göklerde Rab’be kim eş koşulur? *
Kim benzer Rab’be ilahi varlıklar arasında?
Kutsallar topluluğunda Tanrı korku uyandırır, *
Çevresindekilerin hepsinden ulu ve müthiştir.
Ya Rab, Her Şeye Egemen Tanrı, †
Senin gibi güçlü Rab var mı? *
Sadakatin çevreni sarar.
Sen kudurmuş denizler üzerinde egemenlik sürer, †
Dalgalar kabardıkça onları dindirirsin. *
Sen Rahav’ı leş ezer gibi ezdin,
Güçlü kolunla düşmanlarını dağıttın. *
Gökler senindir, yeryüzü de senin;
Dünyanın ve içindeki her şeyi temelini sen attın. *
Kuzeyi, güneyi sen yarattın,
Tavor ve Hermon dağları *
Sana sevincini dile getiriyor.Kolun güçlüdür, *
Elin kudretli, sağ elin yüce.
Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu, *
Sevgi ve sadakat önünsıra gider.
Ne mutlu sevinç çığlıkları *
atmasını bilen halka, ya Rab!
Yüzünün ışığında yürürler. *
Gün boyu senin adınla sevinir,
Doğruluğunla yücelirler. *
Çünkü sen onların gücü ve yüceliğisin,
Lütfun sayesinde gücümüz artar. †
Kalkanımız Rab’be, *
Kralımız İsrail’in Kutsalı’na aittir.

1. Nak. Ey Rab, senin olduğun yerde lütuf ve gerçek bulunur.
2. Nak. Tanrı’nın Oğlu Mesih, dünyaya geldiği zaman, Davut’un soyundan doğdu.
II (20-30)
Geçmişte bir görüm aracılığıyla, *
Sadık kullarına şöyle dedin:
“Bir yiğide yardım ettim, *
Halkın içinden bir genci yükselttim.
Kulum Davut’u buldum, *
Kutsal yağımla onu meshettim.
Elim ona destek olacak, *
Kolum güç verecek.
Düşman onu haraca bağlayamayacak, *
Kötüler onu ezmeyecek.
Düşmanlarını onun önünde kıracağım, *
Ondan nefret edenleri vuracağım.
Sadakatim, sevgim ona destek olacak, *
Benim adımla gücü yükselecek.Sağ elini denizin, *
Irmakların üzerine egemen kılacağım.
‘Babam sensin’ diye seslenecek bana, *
‘Tanrım, kurtuluşumun kayası.’
Ben de onu ilk oğlum, *
Dünyadaki kralların en yücesi kılacağım.
Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim, *
Onunla yaptığım antlaşma hiç bozulmayacak.
Soyunu sonsuza dek, *
Tahtını gökler durduğu sürece sürdüreceğim.
2. Nak. Tanrı’nın Oğlu Mesih, dünyaya geldiği zaman,
Davut’un soyundan doğdu.
3. Nak. Tanrı Kulu Davut’a ant içti: Onun soyu sonsuza dek sürecek.
III (31-38)
“Çocukları yasamdan ayrılır, *

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

1. Krallar Kitabı’ndan

21, 1–21. 27–29

İlyas, fakir için adaletin koruyucusudur.
Yizreel'de Samiriye Kralı Ahav'ın sarayının yanında Yizreelli Navot'un bir bağı vardı. Bir
gün Ahav, Navot'a şunu önerdi: "Bağını bana ver. Sarayıma yakın olduğu için orayı sebze
bahçesi olarak kullanmak istiyorum. Karşılığında ben de sana daha iyi bir bağ vereyim, ya da
istersen değerini gümüş olarak ödeyeyim." Ama Navot, "Atalarımın bana bıraktığı mirası sana
vermekten Rab beni esirgesin" diye karşılık verdi. "Atalarımın bana bıraktığı mirası sana
vermem" diyen Yizreelli Navot'un bu sözlerine sıkılıp öfkelenen Ahav sarayına döndü. Asık
bir yüzle yatağına uzanıp hiçbir şey yemedi.
Karısı İzebel yanına gelip, "Neden bu kadar sıkılıyorsun? Neden yemek yemiyorsun?" diye
sordu. Ahav karısına şöyle karşılık verdi: "Yizreelli Navot'a, 'Sen bağını gümüş karşılığında
bana sat, istersen ben de onun yerine sana başka bir bağ vereyim dedim. Ama o, 'Hayır, bağımı
sana vermem dedi." İzebel, "Sen İsrail'e böyle mi krallık yapıyorsun?" dedi,
"Kalk, yemeğini ye, keyfini bozma. Yizreelli Navot'un bağını sana ben vereceğim."
İzebel Ahav'ın mührünü kullanarak onun adına mektuplar yazdı, Navot'un yaşadığı kentin
ileri gelenleriyle soylularına gönderdi. Mektuplarda şunları yazdı: "Oruç ilan edip Navot'u
halkın önüne oturtun. Karşısına da, 'Navot Tanrı'ya ve krala sövdü diyen iki yalancı tanık
koyun. Sonra onu dışarı çıkarıp taşlayarak öldürün." Navot'un yaşadığı kentin ileri gelenleriyle
soyluları
İzebel'in gönderdiği mektuplarda yazdıklarını uyguladılar. Oruç ilan edip Navot'u halkın
önüne oturttular. Sonra iki kötü adam gelip Navot'un karşısına oturdu ve halkın önünde: "Navot,
Tanrı'ya ve krala sövdü" diyerek yalan yere tanıklık etti. Bunun üzerine onu kentin dışına

çıkardılar ve taşlayarak öldürdüler. Sonra İzebel'e, "Navot taşlanarak öldürüldü" diye haber
gönderdiler.
İzebel, Navot'un taşlanıp öldürüldüğünü duyar duymaz, Ahav'a, "Kalk, Yizreelli Navot'un
sana gümüş karşılığında satmak istemediği bağını sahiplen" dedi, "Çünkü o artık yaşamıyor,
öldü."
Ahav, Yizreelli Navot'un öldüğünü duyunca, onun bağını almaya gitti.
O zaman Rab, Tişbeli İlyas'a şöyle dedi:
"Kalk, Samiriyeli İsrail Kralı Ahav'ı karşılamaya git. Şu anda Navot'un bağındadır. Orayı
almaya gitti. Ona de ki, Rab şöyle diyor: 'Hem adamı öldürdün, hem de bağını aldın, değil mi?
Navot'un kanını köpekler nerede yaladıysa, senin kanını da orada yalayacak." Ahav, İlyas'a,
"Ey düşmanım, beni buldun, değil mi?" dedi. İlyas şöyle karşılık verdi: "Evet, buldum. Çünkü
sen Rab'bin gözünde kötü olanı yaparak kendini sattın. Rab diyor ki, 'Seni sıkıntılara sokacak
ve yok edeceğim. İsrail'de senin soyundan gelen genç yaşlı bütün erkeklerin kökünü
kurutacağım.
Ahav bu sözleri dinledikten sonra, giysilerini yırttı, çula sarınıp oruç tutmaya başladı. Çul
içinde yatıp kalkarak, alçakgönüllü bir yol tuttu.
Rab, Tişbeli İlyas'a şöyle dedi: "Ahav'ın önümde ne denli alçakgönüllü davrandığını gördün
mü? Bu alçakgönüllülüğünden ötürü yaşamı boyunca ben de onu sıkıntıya sokmayacağım. Ama
oğlunun zamanında ailesine sıkıntı vereceğim."
RESPONSORİUM
Bkz. Yak. 4,8.9.10, 5:6
¥ Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın.*
Kederlenin, yas tutup ağlayın, Rab'bin önünde kendinizi alçaltın.
¶ Size karşı koymayan doğru kişiyi yargılayıp öldürdünüz.* Kederlenin, yas tutup ağlayın,
Rab'bin önünde kendinizi alçaltın.

İKİNCİ OKUMA
Episkopos Aziz Ambrosius, Gizemler Üstüne
(Nn. 19-21.24.26-28; SC 25 bis, 164 – 170)
Kutsal Ruh olmazsa, su arıtmaz.
Daha önce de bunu duydun: Sadece gördüğüne inanma; çünkü o zaman sen de Naaman gibi
şöyle diyebilirsin: Gözün görmediği, kulağın işitmediği, insanın akıl erdiremediği bu büyük giz
bu mu? Her gün gördüğüm suyun aynını görüyorum. Şimdiye dek bunca kez girdiğim ve beni
temizlemeyen bu su beni temizleyebilir mi? Ruh olmazsa, suyun temizlemediğini bu sözlerden
öğren.
Vaftizde bir tek tanıklıkta birleşen üç tanık olduğunu Kitapların yazması da bundadır. Bu üç
tanık, su, kan ve Ruh'tur. Çünkü bunlardan bir tanesini çıkarırsan, vaftiz gizemi yok olur.
Mesih'in Çar-mıhı olmadıkça su nedir ki? Hiçbir gizemsel değeri olmayan sıra-dan bir unsur.
Aynı şekilde, su olmazsa, yeniden doğma gizi de olmaz. Çünkü kimse, sudan ve Ruh'tan
doğmadıkça, Tanrı'nın krallığına giremez. Hıristiyan olmaya hazırlanan kimse de İsa Mesih'in
Çarmıhına inanır, onun simgesini kabul etmiştir. Ancak Peder, Oğul ve Kutsal Ruh'un adına
vaftiz edilmemişse günahların affına ve tinsel lütfun bağışına kavuşmaz.

Suriyeli Naaman, Yasa uyarınca yedi kez suya girdi. Sen ise Üçlü-Birlik adına vaftiz oldun.
Peder'e inandığını, Oğul'a inandığını, Kutsal Ruh'a inandığını dile getirdiğini biliyorsun. Bu
olayların birbirine nasıl bağlandığını anımsa. Bu iman içinde dünyaya öldün, Tanrı için dirildin.
Bu dünya denilen maddeye sanki defnedildin. Günaha öldün, ebedi hayata dirildin. Bu suyun
faydasız olmadığına inanmak gerek.
Beythetsa havuzundaki felçli, bir insan bekliyordu. Bu beklenen insan, Bakire'den doğan
İsa'dan başka kim olabilirdi? İsa ile gelen, bazı bireylere şifa veren bir önsimge değil, tüm
insanlara şifa getiren gerçektir. İşte yeryüzüne inmesi beklenen O idi. Peder Tanrı'-nın Vaftizci
Yahya'ya söz ettiği O idi. Ruh'un gökten kimin üzerine inip kaldığını görürsen, Ruh'ta vaftiz
eden işte O'dur. Yahya O'na şu sözlerle tanıklık etti: Ruh'un bir güvercin gibi üzerine indiğini
ve üzerinde kaldığını gördüm. Ruh acaba neden bir güvercin görünümünde indi? Adil insan
Nuh'un gemi dışına gönderdiği güvercinin, bu güvercinin simgesi olduğunu görüp, anlaman
için değil mi? Bu gizemin önsimgesini algılaman için değil mi? Pederin İncil'de hiçbir kuşkuya
yer bırakmayacak şekilde: "Sevgili Oğlum budur, tüm sevgim O'nda yer aldı" (Mat. 3, 17)
dediğine göre, senin hala şüphe etmene gerek var mı? Ruh'un güvercin görünümünde konduğu
Oğul bunu açıkladığına göre, güvercin görünümünde yeryüzüne inen Kutsal Ruh da bunu
açıkladığına göre Davut, "Rabbin sesi sular üzerinde, Tanrı'nın ihtişamı gürledi, sonsuz sular
üzerindeki Tanrı" (Mez. 28, 3) sözleri ile bunu dile getirdiğine göre, Kitap "Gide-on'un duası
ile ateş yeryüzüne indi ve İlyas'ın duası ile kurbanı kutsamak için tekrar geldi" şeklinde buna
tanıklık ettiğine göre, senin şüphe etmen gerekir mi?
Sen rahiplerin liyakatine bakma, görevlerine bak. Liyakata önem verirsen, İlyas'a saygı
gösterdiğin gibi, Petrus'un veya Pavlus'un meziyetlerine de değer ver. İsa Mesih'ten aldıkları
bu gizi onlar bize iletti. İnanmalarını sağlamak için onlara görünür bir ateş gönderilmişti. Biz
inananlar için ise görülmeyen bir ateş etkindir. Onlar için söz konusu olan bir önsimge idi;
bizim için ise bir uyarı. O halde rahiplerin duaları ile çağırdığı, "İki ya da üç kişi bir araya
gelince, ben de onların arasındayım" diyen İsa'nın orada mevcut olduğuna inan. "İki ya da üç
kişi bir araya gelince, ben de araların-dayım" (Mat. 18, 20) diyen, gizemlerinin bulunduğu
Kilise'de varlığını elbette çok daha etkili bir şekilde hissettirecektir.
Şimdi, sen vaftiz havuzuna girdin. Yanıtlarını anımsa: Peder'e inanıyorum, Oğul'a
inanıyorum, Kutsal Ruh'a inanıyorum, dedin. Da-ha büyük olana, ondan az daha küçük olana
ve sonuncuya inanı-yorum, demedin. Tek bir sözün verdiği yükümlülükle Peder'e inan-dığın
gibi Oğul'a, Oğul'a inandığın gibi Kutsal Ruh'a da inanmak durumundasın. Tek şu farkla ki, tek
Rab İsa'nın Çarmıhına inanma gereğini de kabul ediyorsun.
RESPONSORİUM
Mt. 3,11; Yşa, 16.17.18
¥ Benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben O'nun çarıklarını çıkarmaya bile layık
değilim. * O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz edecek.
¶ Kötülük etmekten vazgeçin, iyilik etmeyi öğrenin, Rab diyor . * O sizi Kutsal Ruh'la ve
ateşle vaftiz edecek.
İncil: Matta 11, 25-27
İsa bundan sonra şöyle dedi: "Baba, yerin ve göğün Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı
kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet Baba, senin isteğin

buydu. "Babam her şeyi bana teslim etti. Oğul'u, Baba'dan başka kimse tanımaz. Baba'yı da
Oğul'dan ve Oğul'un O'nu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz.
DUA
Rehberimiz olan yüce Allah, sen ki yolunu şaşıranlara doğru yolu bulabilmeleri için hakikat
ışığını gösterirsin, Hristiyan olduğunu ikrar edenlerin bu ada yakışmayan şeyleri bırakarak
imana layık bir şekilde yaşamalarını sağla. Bunu Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden
dileriz. Âmin.

Sabah Övgü Duaları

¥ Ey Tanrım gel beni kurtarmaya;
¶ Ey Rabbim yardımıma koş.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman
ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya.
Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İLAHİ
Yeni ışık doğarken,
ey kutsal Peder dinle
alçakgönüllüleri.
Öfke alevlendikçe
Kibir ilerledikçe
hafiflet tutkuları.
Kötülükleri yenen
fesadı istemeyen
saf gözleri temin et.
Övgüde hareketli
hizmette sadık olan
saf bir kalp bizde yarat.
Peder’e Oğul’a Ruh’a
ezeli ve ebedi
yücelik, şeref olsun. Âmin.
1. Nak. Ey Rab, canımı sana yükseltiyorum, kulunu sevindir.
MEZMUR 86 (85) Sıkıntı zamanında Tanrı’ya dua
Her türlü sıkıntıda Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, övgüler olsun! (2. Ko. 1, 3.4)

Kulak ver, ya Rab, yanıtla beni, *
Çünkü mazlum ve yoksulum.
Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum. *

Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu!
Acı bana, ya Rab, *
Çünkü gün boyu sana yakarıyorum.
Sevindir kulunu, ya Rab, *
Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum.
Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab, *
Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.
Kulak ver duama, ya Rab, *
Yalvarışlarımı dikkate al!
Sıkıntılı günümde sana yakarırım, *
Çünkü yanıtlarsın beni.
İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab, *
Eşsizdir işlerin.
Yarattığın bütün uluslar gelip †
Sana tapınacaklar, ya Rab, *
Adını yüceltecekler.
Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın, *
Tek Tanrı sensin.
Ya Rab, yolunu bana öğret, *
Senin gerçeğine göre yürüyeyim,
Kararlı kıl beni, yalnız senin adından korkayım. †
Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle *
sana şükredeceğim,
Adını sonsuza dek yücelteceğim. *
Çünkü bana sevgin büyüktür,
Canımı ölüler diyarının derinliklerinden *
sen kurtardın.
Ey Tanrı, küstahlar bana saldırıyor, †
Zorbalar sürüsü, sana aldırmayanlar *
Canımı almak istiyor,
Oysa sen, ya Rab, †
Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, *
Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı’sın.
Yönel bana, acı halime, *

Kuluna kendi gücünü ver,
Kurtar hizmetçinin oğlunu. *
İyiliğinin bir belirtisini göster bana;
Benden nefret edenler görüp utansın; †
Çünkü sen, ya Rab, bana yardım ettin, *
Beni avuttun.
1. Nak. Ey Rab, canımı sana yükseltiyorum, kulunu sevindir.
2. Nak. Ne mutlu adalette yürüyen ve doğru söz söyleyen kişiye.
EZGİ Yeşaya 33,13-16 Tanrı adaletle yargılar.
Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rab'bin çağıracağı herkes için geçerlidir. (Ha. İş.
2, 39)

“Ey uzaktakiler, ne yaptığımı işitin, *
Ey yakındakiler, gücümü anlayın.”
Siyon’daki günahkarlar dehşet içinde, *
Tanrısızları titreme aldı.
“Her şeyi yiyip bitiren ateşin yanında *
Hangimiz otuRabilir?
Sonsuza dek sönmeyecek alevin yanında *
Hangimiz yaşayabilir?” diye soruyorlar.
Ama doğru yolda yürüyüp doğru dürüst konuşan, *
Zorbalıkla edinilen kazancı reddeden,
Elini rüşvetten uzak tutan, *
Kan dökenlerin telkinlerine kulak vermeyen,
Kötülük görmeye dayanamayan, *
Yükseklerde oturacak;
Uçurumun başındaki kaleler onun korunağı olacak, *
Ekmeği sağlanacak, hiç susuz kalmayacak.
2. Nak. Ne mutlu adalette yürüyen ve doğru söz söyleyen kişiye.
3. Nak. Rab Tanrımız’ı alkışlayın.
MEZMUR 98 (97) Son geldiğinde Rab’bin zaferi
Bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, gözlerimle gördüm." (Lk. 2, 30.31)

Yeni bir ezgi söyleyin Rab’be. *
Çünkü harikalar yaptı,

Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla. †
Rab ulusların gözü önüne serdi kurtarışını, *
Zaferini bildirdi.
İsrail halkına sevgisini, *
Sadakatini anımsadı;
Tanrımız’ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı. †
Sevinç çığlıkları yükseltin Rab’be, *
ey yeryüzündekiler!
Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın! *
Lirle ezgiler sunun Rab’be,
Lir ve müzik eşliğinde! *
Boru ve borazan eşliğinde
Sevinç çığlıkları atın Kral olan Rab’bin önünde. *
Gürlesin deniz ve içindekiler,
Gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler. *
El çırpsın ırmaklar,
Sevinçle haykırsın dağlar *
Rab’bin önünde!
Çünkü O geliyor *
Yeryüzünü yönetmeye.
Dünyayı adaletle, *
Halkları doğrulukla yönetecek.
3. Nak. Rab Tanrımız’ı alkışlayın.
KISA OKUMA Eyüp 1,21;2,10b
Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı, Rabbin adına övgüler
olsun. Tanrı’dan gelen iyiliği kabul edelim de kötülüğü kabul etmeyelim mi?

KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Sözüne doğru * kalbimi yönelt.
Sözüne doğru * kalbimi yönelt.
¶ Senin yolunda yaşamamı sağla * kalbimi yönelt.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
Sözüne doğru * kalbimi yönelt.

Benediktus
Ey Rab bize merhametini göster, kutsal antlaşmanı anımsa.
BENEDICTUS
Luka 1,68-79
Mesih Ve O’nun Habercisi
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 O’nun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
kurtulacaklarını bildireceksin.
Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
merhamet doludur.
O’nun merhameti sayesinde, *
Yücelerden doğan Güneş,
Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
yaşayanlara ışık saçmak
Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
Yardımımıza gelecektir.

¥ Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
¶ Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, âmin.
Benediktus
Ey Rab bize merhametini göster, kutsal antlaşmanı anımsa.
YAKARMALAR
Sabah övgüsü için toplanan bizler Kilisesi uğruna hayatını veren Mesih İsa’ya imanla
yalvaralım:
Ya Rab, Kilisen’i koru.
Ey kilisenin çobanı, bu gün bize bağışladığın hayat ve ışık için sana şükrediyoruz,
- senin iyiliklerini neşe ve minnettarlıkla kabul etmemizi sağla.
Senin adınla toplanmış olan halkına şefkatle bak,
- Peder’in sana emanet ettiklerinden bir teki bile kaybolmasın.
Kilisen’e buyrukların doğrultsunda rehber ol,
- Kutsal Ruh’un onu, isteğine karşı daima yumuşakbaşlı kılsın.
Halkını Sözün ve Kutsal Ekmeğin sofrasında besle,
- bu gıdaların gücüyle şanlı dağına doğru emin bir şekilde yürümesini sağla.
Göklerdeki Pederimiz,
adın yüceltilsin,
hükümdarlığın gelsin,
göklerde olduğu gibi
yeryüzünde de senin isteğin olsun.
Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver,
bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi,
sen de bağışla suçlarımızı,
bizi günah işlemekten koru
ve kötülükten kurtar.
DUA
Ey Rab, günışığının gökyüzünü doldurması gibi, sen de bizleri kutsal ışığınla doldur.
Yaşamlarımız, bizi yaratan bilgelik ve yollarımızı açan rehber olan sana duyduğumuz sevginin
aynası olsun. Bunu Rab’bimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.

Gündüz Övgü Duaları

¥ Ey Tanrım gel beni kurtarmaya;
¶ Ey Rabbim yardımıma koş.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman
ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya.

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. Âmin.
Öğlen (Hora Sesta)
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.
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.
1. Nak. Rab diyor: “Beni izleyen asla karanlıkta yürümez; O yaşam ışığına sahip olur.”
MEZMUR 119, 105-112 XIV (118) (Nun)
Sözün adımlarım için çıra, *
Yolum için ışıktır.
Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim. *
Andımı tutacağım.
Çok sıkıntı çektim, ya Rab; *
Koru hayatımı sözün uyarınca.
Ağzımdan çıkan içten övgüleri *
Kabul et, ya Rab,
Bana hükümlerini öğret. †
Hayatım her an tehlikede, *
Yine de unutmam yasanı.
Kötüler tuzak kurdu bana, *
Yine de sapmadım senin koşullarından.
Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır, *
Yüreğimin sevincidir onlar.
Kararlıyım Sonuna kadar *
senin kurallarına uymaya.
1. Nak. Rab diyor: “Beni izleyen asla karanlıkta yürümez; O yaşam ışığına sahip olur.”
2. Nak. Ben, yoksul ve mutsuzum, ey Rab yardımıma koş.
MEZMUR 70 (69) Ey Tanrım, beni kurtarmaya gel.
Kurtar bizi Rab, yoksa öleceğiz. (Mt. 8, 25)

Ey Tanrı, kurtar beni! *
Yardımıma koş, ya Rab!
Utansın canımı almaya çalışanlar, *
Yüzleri kızarsın!
Geri dönsün zararımı isteyenler, *
Rezil olsunlar!
Bana, “Oh! Oh!” çekenler *
Geri çekilsin utançlarından!
Sende neşe ve sevinç bulsun *

Bütün sana yönelenler!“Tanrı yücedir!” desin hep *
Senin kurtarışını özleyenler!
Bense, mazlum ve yoksulum, *
Ey Tanrı, yardımıma koş!
Yardımcım ve kurtarıcım sensin, *
Geç kalma, ya Rab!
2. Nak. Ben, yoksul ve mutsuzum, ey Rab yardımıma koş.
3. Nak. Rab doğru ve adildir, görünüşe göre yargılamaz.
MEZMUR 75 (74)

Tanrı herkesin üstünde yargıç

Kudretlileri tahtlarından indirdi, alçakgönüllüleri yükseltti. (Lk. 1, 52)

Sana şükrederiz, ey Tanrı, †
Şükrederiz, çünkü sen yakınsın, *
Harikaların bunu gösterir.
“Belirlediğim zaman gelince, *
Doğrulukla yargılayacağım” diyor Tanrı,
“Yeryüzü altüst olunca üzerindekilerle, *
Ben pekiştireceğim onun direklerini.
Övünenlere, ‘Övünmeyin artık!’ dedim; *
Kötülere, ‘Kaldırmayın başınızı!
Kaldırmayın başınızı! *
Tepeden konuşmayın!’”
Çünkü ne doğudan, ne batıdan, *
Ne de çöldeki dağlardan doğar yargı.
Yargıç ancak Tanrı’dır, *
Birini alçaltır, birini yükseltir.
Rab elinde dolu bir kase tutuyor, *
Köpüklü, baharat karıştırılmış şarap döküyor;
Yeryüzünün bütün kötüleri *
Tortusuna dek yalayıp onu içiyor.
Bense sürekli duyuracağım bunu, *
Yakup’un Tanrısı’nı ilahilerle öveceğim:
“Kıracağım kötülerin bütün gücünü, *
Doğruların gücüyse yükseltilecek.”

3. Nak. Rab doğru ve adildir, görünüşe göre yargılamaz.
Diğer saatlerde kullanılacak olan alternatif mezmurlar için s.
Öğleden Önce
KISA OKUMA
1.Korintliler 13,4-7
Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba
davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi
haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi
umut eder, her şeye dayanır.
¥ Ya Rab, seni arayanlar sevinç ve coşku içinde olacaklar.
¶ daima “Rab yücedir” diyecekler.

DUA
Ey Rab, Kutsal Peder, sen sözüne sadıksın, ve Oğlun’un vaat ettiği Kutsal Ruh’u, günah
tarafından parçalanmış insanları birleştirmek için gönderdin. İnsanlar arasında barış ve birliğin
işçileri olalım diye lütfunu bize bağışla. Bunu Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla senden dileriz.
Öğle
KISA OKUMA
1.Korintliler 13,8-9, 13
Sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ortadan kalkacak, diller sona erecek, bilgi ortadan
kalkacaktır. Çünkü bilgimiz de peygamberliğimizde sınırlıdır. İşte kalıcı olan üç şey
vardır: İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir.
¥ Ey Rab, lütfun üzerimizdedir
¶ Ümidimiz sendedir.
DUA
Merhametli ve Yüce Tanrı gün içinde zayıfladığımız bu anda bize destek eren sen,
zayıflıklarımızda bize destek ol ve başladığımız işleri sonuna erdirmemiz için bize yardım et.
Bunu Rab’bimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.
Öğleden Sonra
KISA OKUMA
Koloseliler 3,14-15
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!

¥ Yumuşak huylu olanlar, yeryüzünü miras alacaklar.
¶ Onlar esenlikle doyacaklar.
DUA
Rab’bimiz Mesih İsa, sen, haçın üzerinde, insan soyunun kurtuluşu için ellerini açtın;
yaşantımızın ve eylemlerimizin sunusunu kabul et ve tüm hayatımızın senin kurtarışına bir
işaret ve tanıklık olmasını sağla. Sen ebediyen yaşar ve hükmedersin.
Akşam Övgü Duaları

¥ Ey Tanrım gel beni kurtarmaya;
¶ Ey Rabbim yardımıma koş.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman
ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya.
İLAHİ

Göklerin ve yeryüzünün
şerefli efendisi,
batmayan güneş sensin
ve sonsuz aydınlıksın.
Yıpranmış uzuvlara
istirahat bağışla;
uykuyla ruhumuzun
yaralarını kapat.
İnsanların şehrine,
karanlıklar inse de
imanlının kalbinde
sevgi uyanık kalsın.
Sesimiz seni över,
kalbimiz seni sever,
ruhumuz sana tapar,
Üçlü olan tek Tanrı. Âmin.
1. Nak. Gözyaşları içinde ekenler, sevinç çığlıklarıyla biçecek.
MEZMUR 126 (125)

Tanrı bizim sevincimiz ve ümidimizdir

Acılarımıza olduğunuz gibi, tesellimize de ortak oldunuz. (2. Ko. 1, 7)

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

“Rab onlar için büyük işler yaptı” *
Diye konuşuldu uluslar arasında.
Rab bizim için büyük işler yaptı, *
Sevinç doldu içimiz.
Ya Rab, eski gönencimize kavuştur bizi, *
Negev’de suya kavuşan vadiler gibi.
Gözyaşları içinde ekenler, *
Sevinç çığlıklarıyla biçecek;
Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan, *
Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek.
1. Nak. Gözyaşları içinde ekenler, sevinç çığlıklarıyla biçecek.
2. Nak. Rab evimizi inşa et, şehrini koru.
MEZMUR 127 (126)

Rab olmazsa bütün çabalar boştur.

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

Evi Rab yapmazsa, *
Yapıcılar boşuna didinir.
Kenti Rab korumazsa, *
Bekçi boşuna bekler.
Boşuna erken kalkıp *
Geç yatıyorsunuz.
Ey zahmetle kazanılan ekmeği yiyenler, *
Rab sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar.
Çocuklar Rab’bin verdiği bir armağandır, *
Rahmin ürünü bir ödüldür.
Yiğidin elinde nasılsa oklar, *
Öyledir gençlikte doğan çocuklar.
Ne mutlu ok kılıfı onlarla dolu insana! †
Kent kapısında hasımlarıyla tartışırken *
Utanç duymayacaklar.
2. Nak. Rab evimizi inşa et, şehrini koru.
3. Nak. Bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur, O, evrenin kralıdır.
EZGİ Koloseliler 1, 12-20

Mesih tüm yaratılışın ilk doğanı ve ölüler arasından dirilenlerin ilkidir.
Bizi kutsalların ışıktaki mirasına †
ortak olmaya yeterli kılan Baba’ya *
şükretmeniz için dua ediyoruz.
O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp *
sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı.
O’nda kurtuluşa, *
günahlarımızın bağışına sahibiz.
Görünmez Tanrı’nın görünümü, *
bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur.
Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey †
-tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- *
O’nda yaratıldı.
Her şey O’nun aracılığıyla *
ve O’nun için yaratıldı.
Her şeyden önce var olan O’dur *
ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.
Bedenin, yani kilisenin başı O’dur. *
Her şeyde ilk yeri alsın diye
başlangıç olan ve ölüler arasından *
ilk doğan O’dur.
Çünkü Tanrı bütün doluluğunun *
O’nda bulunmasını uygun gördü.
Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla †
esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi *
O’nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.
3. Nak . Bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur, O, evre nin kralıdır.
KISA OKUMA
Efesliler 3:20-21
Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha
fazlasını yapabilecek güçtedir. Kilisede ve mesih İsa’da bütün kuşaklar boyunca sonsuzlara dek
O’na yücelik olsun! Âmin.
KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Kurtuluşum olan Rab, * bana merhamet eyle.
Kurtuluşum olan Rab, * bana merhamet eyle.

¶ Günahkarların arasında bırakma beni, * bana merhamet eyle.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
Kurtuluşum olan Rab, * bana merhamet eyle.
Magnifikat
Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. O’nun adı kutsaldır.
MAGNIFICAT Luka 1,46-55
Canım Rab’bi yüceltir.
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. *
O’nun 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 doyurdu, *
Zenginleri ise elleri boş çevirdi.
Atalarımıza söz verdiği gibi, *
İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek
Merhamet etmeyi unutmayarak *
Kulu İsrail’in yardımına yetişti.
¥ Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
¶ Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, Âmin
Magnifikat
Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. O’nun adı kutsaldır.

YAKARMALAR
Halkını kurtarsın diye, Oğlu’nu kurtarıcı ve örnek olarak gönderen Tanrı’ya dua edelim.
Ey Rab, bize iyiliğini vermeye devam et.
Kutsal Peder, bizleri ezelden beri hükümdarlığını paylaşmaya ve Mesih İsa’nın görkemine
sahip olmaya çağırdığın için,
- sana şükrediyoruz.
Senin Kutsal Adını ilan eden herkese gerçeğin uyumunu ver
- ve sevginin dayanışmasını sağla.
Evrenin yaratanı Kutsal Peder, kendi Oğlun Nasıra’daki evde emekçi olarak çalıştığı gibi
- tüm insanların ekmeklerini alın teriyle kazanmalarını sağla.
Kardeşlerinin hizmetine kendilerini adamış olanlara başarısızlıklarında ve anlaşmazlıklarında
destek ol.
- iyi niyetlerinden caydırılmamalarını sağla.
Ey Rab, ölmüş olan kardeşlerimiz için dua ediyoruz,
- onlara merhametli kollarını aç.
Göklerdeki Pederimiz,
adın yüceltilsin,
hükümdarlığın gelsin,
göklerde olduğu gibi
yeryüzünde de senin iseğin olsun.
Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver,
bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi,
sen de bağışla suçlarımızı,
bizi günah işlemekten koru
ve kötülükten kurtar.
DUA
Ey merhametli Tanrı, Kilisen’in sesi sana yükselsin; günahın esaretinden kurtulmuş olan
halkının sevgiyle sana hizmet etmesini ve senin himayende güven içinde yaşamasını sağla.
Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih
İsa’nın adına senden dileriz.
Akşam Övgüsü Ordinarium’da gösterildiği gibi bitirilir.

