
(Günün ilk övgüsü ise aşağıdaki nakarat ve davet mezmuru okunur) 

Tanrı’yı Övmeye Davet 

¥ Ey Rab aç dudaklarımı. 
¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun. 
  
Tanrı’yı Övmeye Davet 
  
Nakarat : Gelin hep birlikte meleklerle beraber Rab’be tapalım.  

Davet 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!” 
 
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a * 
Şan ve şeref olsun. 
Ezelde olduğu gibi, * 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.  
 
Nakarat : Gelin hep birlikte meleklerle beraber Rab’be tapalım.  



Okumalar Övgü Duaları 

 
(Övgü davet ile başladıysa aşağıdaki giriş kullanılmaz) 
 
¥ Ey Tanrı’m gel beni kurtarmaya. 
¶ Ey Rab’bim yardımıma koş. 
 
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a * 
Şan ve şeref olsun. 
Ezelde olduğu gibi, * 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.  

İlahi 
Peder'İn Sözü Mesih, 
Meleklerle parlayan 
Dünyanın saf ışığı 
İnanırız biz sana.  
 
Çağlayan, pınar, besin, 
Pelesenk, giysi, konut,  
Sığınak, avuntu, güç 
Sendedir umudumuz! 
 
Ruh'un hep aydınlatsın, 
Kötünün gecesini, 
Peder'e yolumuzda 
Bizlere kılavuz ol. Âmin. 

 1. Nak. Deniz sarsıldı ve yeryüzü titredi, başmelek Mikail göklerden indi. 
  
Mezmur 97 
  
Rab egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, * 
Bütün kıyı halkları sevinsin! 
Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini, * 
Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.  

Ateş yürüyor O’nun önünde, * 
Düşmanlarını yakıyor çevrede. 
Şimşekleri dünyayı aydınlatır, * 
Yeryüzü görüp titrer.  

Dağlar balmumu gibi erir, * 
Rab’bin, bütün yeryüzünün Rab’bi önünde. 
Gökler O’nun doğruluğunu duyurur, * 
Bütün halklar görkemini görür.  

Utansın puta tapanlar, † 
Değersiz putlarla övünenler! * 
Rab’be tapın, ey bütün ilahlar!   



Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya Rab, * 
Yahuda kentleri coşuyor. 

Çünkü sensin, ya Rab, bütün yeryüzünün en yücesi, * 
Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.   
Ey sizler, Rab’bi sevenler, kötülükten tiksinin. † 
O sadık kullarının canını korur,  * 
Onları kötülerin elinden kurtarır.  

Doğrulara ışık, * 
Temiz yüreklilere sevinç saçar. 
Ey doğrular, Rab’de sevinç bulun, * 
Kutsallığını anarak O’na şükredin! 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a * 
Şan ve şeref olsun. 
Ezelde olduğu gibi, * 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.  
  
1. Nak. Deniz sarsıldı ve yeryüzü titredi, başmelek Mikail göklerden indi. 
  
2. Nak. Başmelek Cebrail,  Zekeriya'ya göründü. Melek, "Korkma, Zekeriya" dedi, " 
Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın.” 
  
Mezmur 103 
I (1-13) 

Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! † 
O’nun kutsal adına övgüler sun, * 
ey bütün varlığım!  
Rab’be övgüler sun, ey canım! * 
İyiliklerinin hiçbirini unutma! 

Bütün suçlarını bağışlayan, * 
Bütün hastalıklarını iyileştiren,  
Canını ölüm çukurundan kurtaran, * 
Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, 
Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O’dur, * 
Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.  

Rab bütün düşkünlere * 
Hak ve adalet sağlar. 
Kendi yöntemlerini Musa’ya, * 
İşlerini İsrailliler’e açıkladı.  

Rab sevecen ve lütfedendir, * 
Tez öfkelenmez, sevgisi engindir. 
Sürekli suçlamaz, * 
Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.  



Bize günahlarımıza göre davranmaz, * 
Suçlarımızın karşılığını vermez. 
Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, † 
Kendisinden korkunlara karşı * 
sevgisi de o kadar büyüktür.  

Doğu batıdan ne kadar uzaksa, * 
O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.  
Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, † 
Rab de kendisinden korkanlara * 
öyle sevecen davranır. 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a * 
Şan ve şeref olsun. 
Ezelde olduğu gibi, * 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.  

2. Nak. Başmelek Cebrail,  Zekeriya'ya göründü. Melek, "Korkma, Zekeriya" dedi, " 
Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın.” 

3. Nak. Ben Rafael’im. Tanrı’nın yüce katına çıkmak için her an hazır bekleyen yedi 
melekten biriyim.” 
  
II ( 14-22) 
Çünkü mayamızı bilir, * 
Toprak olduğumuzu anımsar. 
İnsana gelince, ota benzer ömrü, * 
Kır çiçeği gibi serpilir;  
Rüzgar üzerine esince yok olur gider, * 
Bulunduğu yer onu tanımaz. 

Ama Rab kendisinden korkanları * 
sonsuza dek sever,  
Antlaşmasına uyan † 
Ve buyruklarına uymayı anımsayan * 
soylarına adil davranır.  

Rab tahtını göklere kurmuştur, * 
O’nun egemenliği her yeri kapsar. 
Rab’be övgüler sunun, ey sizler, * 
O’nun melekleri,  
O’nun sözünü dinleyen, * 
Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri! 

Rab’be övgüler sunun, ey sizler, * 
O’nun bütün göksel orduları,  
İsteğini yerine getiren kulları! * 
Rab’be övgüler sunun,  
Ey O’nun egemen olduğu  † 
yerlerdeki bütün yaratıklar! * 
Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! 



Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a * 
Şan ve şeref olsun. 
Ezelde olduğu gibi, * 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.  
  
3. Nak. Ben Rafael’im. Tanrı’nın yüce katına çıkmak için her an hazır bekleyen yedi 
melekten biriyim.” 

¥ Rab’bin melekleri, Rab’bi yüceltin. 
¶ Onun sözüyle hazır olun. 

Birinci Okuma  Vahiy 12,1-17 

Gökte olağanüstü bir belirti, güneşe sarınmış bir kadın göründü. Ay ayaklarının 
altındaydı, başında on iki yıldızdan oluşan bir taç vardı. Kadın gebeydi. Doğum 
sancıları içinde kıvranıyor, feryat ediyordu. Ardından gökte başka bir belirti göründü: 
Yedi başlı, on boynuzlu, kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu. Yedi başında yedi taç 
vardı.  
Kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birini sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra doğum 
yapmak üzere olan kadının önünde durdu; kadın doğurur doğurmaz Ejderha çocuğu 
yutacaktı. Kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla güdecek bir erkek çocuk 
doğurdu. Çocuk hemen alınıp Tanrı'ya, Tanrı'nın tahtına götürüldü.  Kadınsa çöle 
kaçtı. Orada bin iki yüz altmış gün beslenmesi için Tanrı tarafından hazırlanmış bir 
yeri vardı. 
Gökte savaş oldu. Mikail'le melekleri ejderhayla savaştılar. Ejderha kendi 
melekleriyle birlikte karşı koydu, ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini 
yitirdiler. Büyük ejderha İblis ya da Şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan 
melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle 
dediğini duydum: 
"Tanrımız'ın kurtarışı, gücü, egemenliği 
Ve Mesihi'nin yetkisi şimdi gerçekleşti. 
Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, 
Onları Tanrımız'ın önünde gece gündüz suçlayan 
Aşağı atıldı. 
 Kardeşlerimiz Kuzu'nun kanıyla 
Ve ettikleri tanıklık bildirisiyle 
Onu yendiler. 
Ölümü göze alacak kadar 
Vazgeçmişlerdi can sevgisinden. 
Bunun için, ey gökler ve orada yaşayanlar, 
Sevinin! 
Vay halinize, yer ve deniz! 
Çünkü İblis zamanının az olduğunu bilerek 
Büyük bir öfkeyle üzerinize indi." 
Ejderha yeryüzüne atıldığını görünce, erkek çocuğu doğuran kadınıkovalamaya 
başladı. Yılanın önünden çöle, üç buçuk yıl  besleneceği yere uçup kaçabilmesi için 
kadına büyük kartal kanatları verildi. Yılan ağzından, kadını selle süpürüp götürmek 
için onun ardından ırmak gibi su akıttı. 
 Ama yeryüzü, ağzını açıp ejderhanın ağzından akıttığı ırmağı yutarak kadına yardım 
etti. Bunun üzerine ejderha kadına öfkelendi. Kadının soyundan geriye kalanlarla, 
Tanrı'nın buyruklarını yerine getirip İsa'ya tanıklıklarını sürdürenlerle savaşmaya 



gitti. 
  
Responsorium Va. 12, 7-8.10, 19: 1 
¥  Gökte savaş oldu. Mikail'le melekleri ejderhayla savaştılar. Bundan sonra gökte 
yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum:*  Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımız'a 
özgüdür. 
¶ Tanrımız'ın kurtarışı, gücü, egemenliği 
¥  Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımız'a özgüdür. 
  
İkinci Okuma Gregorius Magnus, İncil Üstüne Vaazlardan, 34, 8-9 
  
Melekler, Tanrı'nın lütfuna layık olanları hissederler ve kendi lütuflarını layık 
olanlara göstermekle yetinmeyip Tanrı'ya ibadet etmek istiyenlerle işbirliğinde 
bulunurlar. Yardımcı olurlar, dua ederler ve onlarla beraber aracılık yaparlar.  
Bilinmelidir ki "melek" deyimi doğayı değil de görevi 
belirtmektedir.  Nitekim  göksel  vatanımızın  o  aziz  ruhları  her zaman ruh olurlar, 
fakat onlara her zaman melek denilemez, çünkü onların aracılığı ile bir beyanat 
yapıldığında melek olabilirler. 
Bunun içindir ki Meryem Ana'ya herhangi bir melek değil de başmelek Cebrail 
gönderildi. En yüce beyanatı bildirmesi için en büyük meleklerden birinin, bu görev 
için gönderilmesi doğru idi. 
Bu meleklere özel adlar veriliyor ki, adlarından da, onlara verilen görevin türü belli 
olsun. En güçlü Tanrı'nın görmesinden türeyen eksiksiz bilgi ile kusursuz hale 
getirilen göklerin kutsal kentinde, melekler kişiliklerini belirten özel adlara sahip 
değiller. Fakat, herhangi bir görev için bize geldiklerinde, üstlendikleri görevin adını 
alırlar. 
Böylece Mikail'in anlamı: Tanrı gibi olan kim? Cebrail'in: Tanrı'nın gücü, ve 
Rafael'in: Tanrı'nın ilacı oluyor. 
Yüce bir cesaret ve güç gerektiren bir şeyler yapılacağında Mikail'in gönderildiği 
söylenir, ki, eylemden ve isimden, kimsenin Tanrı gibi hareket edemeyeceği 
anlaşılabilsin. Gökyüzüne çıkacağım (bak. Yşa. 14, 13-14), Tanrı'nın yıldızları 
üzerinde tahtımı kuracağım, en yüce olana benzer olacağım diyen ve gururu ile 
Tanrı'ya benzer olmayı arzulayan eski düşman, dünyanın sonunda yalnız başına 
bırakılacak ve ölümle yargılanacaktır. Bu yüzden başmelek Mikail ile mücadele 
halinde gösterilir, Yuhanna'nın dediği gibi: "Gökte başmelek Mikail ile savaş oldu" 
(Va. 12, 7). 
Meryem'e, Tanrı'nın gücü adını taşıyan, Cebrail gönderiliyor; havadaki kötü güçleri 
yenmek için alçakgönülülük içinde görünmeğe yanaşanı bildirmeğe geliyordu. Bunun 
içindir ki, orduların Efendisi ve güçlü bir savaşçı olarak gelen, "Tanrı'nın Gücü" diye 
ilan edilmeliydi. 
Rafael, açıkladığımız gibi, Tanrı'nın ilacı anlamındadır. Nitekim o Tobiya'nın 
gözlerine dokundu, tedavi eder gibi ve körlüğünün karanlıklarını çözdü. Tedavi 
etmeğe gelene "Tanrı'nın ilacı" denilmesi doğruydu. 
  
Responsorium  Bkz. Va. 8, 3.4; Dan. 7, 10 
¥  Altın bir buhurdan taşıyan başka bir melek gelip sunağın önünde durdu.Kendisine 
çok miktarda buhur verildi. 
* Buhurun dumanı, Tanrı'nın önünde meleğin elindenyükseldi. 
¶ Binlerce binlerO'na hizmet ediyordu;On binlerce on binler Önünde duruyordu. 
¥  Buhurun dumanı, Tanrı'nın önünde meleğin elindenyükseldi. 



  
İncil: Yuhanna 1, 47-51 

İsa, Natanel'in kendisine doğru geldiğini görünce onun için, "İşte, içinde hile olmayan 
gerçek bir İsrailli!" dedi. Natanel, "Beni nereden tanıyorsun?" diye sordu. İsa, "Filipus 
çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm" yanıtını Natanel, "Rabbî, sen 
Tanrı'nın Oğlu'sun, sen İsrail'in Kralı'sın!" dedi. 
İsa ona dedi ki, "Seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi 
inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin." Sonra da, "Size doğrusunu 
söyleyeyim, göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin İnsanoğlu* üzerinde yükselip 
indiklerini göreceksiniz" dedi. 

 Te Deum 

Seni överiz, ey Tanrı; * 
seni yüceltiriz, ey Rab, 
Ey Ebedi Baba: * 
Bütün dünya sana tapar. 

 
Meleklerin hepsi ezgiyle yüceltirler seni; * 
Göklerin orduları ve bütün kutsal güçler, 
Kerubim ve Serafim’in tümü, * 
Bitmeyen övgüyle, haykırarak sana seslenirler: 

 
Kutsal, kutsal, kutsaldır, * 
Melekler ordusunun Rab’bi Tanrı! 
Gökler ve yerler doludur * 
Görkeminle ve egemenliğinle. 

 
Havarilerin muhteşem topluluğu, * 
Peygamberlerin yüce birliği, 
İsa uğruna kanları akıtılan beyazkaftan giymiş ordusu* 
Hep birlikte sana övgü ezgileri söylerler. 

 
Ve yeryüzünün her ucunda Kutsal Kilisen sana * 
Görkemi sonsuz olan Peder, 
Taptığı tek ve gerçek Oğlu’na * 
Ve Tesellicimiz Kutsal Ruh’a † 
Olan imanını ilan eder. 
Sen, İsa, görkemli kral, * 
Baba’nın ebediyen Oğlu’sun. 

İnsan soyunu kurtarmak için insan oldun * 
Bakire’nin rahminden doğmayı reddetmedin. 
Sen ölümün zincirlerini kırdın, * 
Ve sana inananların hepsine göksel krallığı açtın. 



Tanrı’ın sağında Baba’nın görkeminde † 
Egemenlik sürüyorsun. * 
Söz verdiğin gibi yargılamak üzere geleceksin. 
Paha biçilmez kanının bedeliyle kurtardın halkını. * 

Gel, yardımımıza, yalvarıyoruz sana, 
Bağışla bize azizlerinle birlikte * 
Bir yer sonsuz görkeminde. 
Ya Rab, halkını koru * 
Ve mirasını kutsal kıl. 

Yönet ve destek ol onlara * 
Her zaman ve daima. 
Her gün seni yüceltiriz: * 
şimdi ve sonsuza kadar seni överiz. 

İyiliğinle ya Rab, bizleri günahlardan uzak tut, * 
Merhamet et, ya Rab, acı bize. 
Merhametin daima bizimle olsun, ya Rab, * 
Çünkü ümidimiz sendedir. 
Güvencemiz sensin ya Rab: * 
Bizi asla utandırma. 

Dua 
Yüce Tanrı, melekleri ve insanları kurtarış planında birlikte çalışmaları için çağırmış 
olan sen, yeryüzünde hacı olan bizleri kutsal Ruhunla güçlendir ki, gökte senin 
huzurunda ve sana hizmet ederek yüzünün nurunu seyredebilelim. Peder’e, Oğul’a ve 
Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.  
  
¥ Rab’be hamdedelim. 
¶ Tanrı’ya şükredelim.   
 

Sabah Övgüleri 

Nakarat : Gelin hep birlikte melekleriyle beraber Rab’be tapalım.  
  
(Övgü davet ile başladıysa aşağıdaki giriş kullanılmaz) 
  
¥ Ey Tanrı’m gel beni kurtarmaya. 
¶ Ey Rab’bim yardımıma koş. 
  
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a * 
Şan ve şeref olsun. 
Ezelde olduğu gibi, * 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.  
  
İlahi 

Gecenin gölgesi dağılıyor. 
Ufukta yeni şafak doğuyor. 
Ruhumuz uyumla hep alkışlar 



Nurların Tanrısını 
           İyilik Kaynağı yüce Peder, 
           Kutsal Ruh’la Oğlun topladığı 
           Kilise’ne bereketlerini 
           Hep cömertçe bağışla. Amin 

1.Nak. Rab’bi övelim. Melekler, kerubileri ve serafimleri ile onu yüceltelim: Kutsal, 

Kutsal, kutsal. 

  

MEZMUR 63,1-8  Ruhum Rab’be susadı 

Kilise Kurtarıcısına susadı, sonsuz yaşam için fışkıran diri suyun kaynağından 

susuzluğunu gidermeye özlem duyuyor (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. 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a * 

Şan ve şeref olsun. 

Ezelde olduğu gibi, * 

Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.  

  

1.Nak. Rab’bi övelim. Melekler, kerubileri ve serafimleri ile onu yüceltelim: Kutsal, 

Kutsal, kutsal. 
  

 



 

2.Nak. Rab’bin melekleri, Rab’bi sonsuza dek övün. 

 

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

Ey Tanrımız'ın bütün kulları! O'nu övün! (Va. 19, 5) 

  

Tüm evren, Rab’bi kutsa; * 

onu ulu kıl ve sonsuza dek öv. 

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

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

  

Gök kubbenin üstündeki yağmurlar! Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Gökteki güçler, hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

  

Güneş ve ay, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Gökteki yıldızlar, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

  

Sağanak halinde yağmurlar ve çiğ damlaları, † 

hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

  

Rüzgarlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Ateş ve ısı! Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

  

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

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

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

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

  

Don ve soğuk, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Günler ve geceler, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

  

Gün ışığı ve karanlık, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.- 

Buz ve kar, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

  

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

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 



Bırakın da yeryüzü Rab’bi kutsasın; * 

onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. 

  

Dağlar ve tepeler, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Yeryüzünde yetişen her şey Rab’bi kutsasın; * 

onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. 

  

Göller ve ırmaklar, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Su kaynakları, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

  

Balinalar ve deniz hayvanları, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Tüm kuşlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

  

Tüm sığırlar ve yabanıl hayvanlar, † 

hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

  

Yeryüzündeki tüm insanlar, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

İsrail ulusu, Rab’bini kutsa; * 

onu ulu kıl ve sonsuza dek övün. 

  

Rab’bin kahinleri, Rab’binizi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Rab’bin kulları! Rab’binizi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

  

Tüm insanlar, Rab’binizi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

  

Kutsal ve alçakgönüllü olan kişiler, † 

Rab’binizi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

  

Ananya, Azarya ve Mişael, † 

Rab’binizi kutsayın; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

  

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh * 

sonsuza dek yüceltilsin ve ulu kılınsın. 

  

Rab, gökkubbede seni övsünler, † 



sonsuza dek herşeyin ötesinde, 

seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar. 

 

  

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

  
2.Nak. Rab’bin melekleri, Rab’bi sonsuza dek övün.  

 

3. Nak. Kilise’nin evlatları Kralları’nda sevinsinler, alleluya! 

  

MEZMUR 149  Tanrı dostlarının bayramı   

Kilise’nin evlatları, yeni halkın evlatları Ktralları Mesih’iövüp 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. * 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a * 

Şan ve şeref olsun. 

Ezelde olduğu gibi, * 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.  

 

3. Nak. Kilise’nin evlatları Kralları’nda sevinsinler, alleluya! 



Kısa Okuma         Yar. 28, 12-13a 
Düşte yeryüzüne bir merdiven dikildiğini, başının göklere eriştiğini gördü. Tanrı'nın 
melekleri merdivenden çıkıp iniyorlardı.  Rab yanı başında durup, «Atan İbrahim'in, 
İshak'ın Tanrısı Rab benim» dedi. 
  
Karşılıklı Hamdetme 
¥  Bir melek göründü * mabedin sunağı üzerinde. 
Bir melek göründü * mabedin sunağı üzerinde. 
¶ Elinde altın buhurdanlık taşıyordu, * mabedin sunağı üzerinde. 
Peder’e, Oğul’a ve kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 
Bir melek göründü * mabedin sunağı üzerinde. 
  
Benediktus 

Nak: Göğün açıldığını gördüm, Tanrı’nın melekleri gökten iniyor ve İnsanoğlu’nu 
selamlıyorlardı. 

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. 
  
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a * 
Şan ve şeref olsun. 
Ezelde olduğu gibi, * 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.  

Nak: Göğün açıldığını gördüm, Tanrı’nın melekleri gökten iniyor ve İnsanoğlu’nu 
selamlıyorlardı. 

Yakarmalar 
Meleklerin sonsuz tapınmasına katılarak onların sesiyle seslerimizi birleştirelim ve 
Rab’bi yüceltelim: Ey Rab, melekler ve baş meleklerle birlikte seni yüceltiyoruz. 
Yüce Tanrı, Yolumuzu sağlamlaştırmak için meleklerini görevlendiren sen, 
• bizi tehlike ve tuzaklardan koru. 
Meleklere yüzünün şanlı görünüşünü açınlayan sen, 
• senin yüzünün ışığında ebediyen yaşamamızı sağla. 
Bir gün evlatlarını meleklerin benzerliğine kavuşturacak olan sen, 
•yürekte ve bedende iffetli kalmamızı sağla. 
Yüce Tanrı, şanlı prens  Aziz Mikail’i halkının yardımına gönder, 
• ve ayartıcının oyunlarına karşı bizi savunmasını 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 
Yüce Tanrı, melekleri ve insanları kurtarış planında birlikte çalışmaları için çağırmış 
olan sen, yeryüzünde hacı olan bizleri kutsal Ruhunla güçlendir ki, gökte senin 
huzurunda ve sana hizmet ederek yüzünün nurunu seyredebilelim. Peder’e, Oğul’a ve 
Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

¥ Rab bizi takdis etsin, 
Her kötülükten korusun, 
Ve ebedi yaşama kavuştursun. 
¶ Amin. 

 

 

 

 



Gündüz Övgü Duaları 

¥ Ey Tanrı’m gel beni kurtarmaya. 
¶ Ey Rab’bim yardımıma koş. 
  
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a * 
Şan ve şeref olsun. 
Ezelde olduğu gibi, * 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.  
  

Öğleden Önce 

İLAHİ 

İşte, ey çok 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. Amin. 
  
Ya da: 
Tanrı’dan fışkıran sen 
Kutsal Ruh, ateş gibi, 
Sevginin ışığıyla 
Ruhları alevlendir. 
     Kelamla ve Ekmekle 
     Beslenen her insanda 
     Günahı yok ederek, 
     Felaketlerden kurtar. 
Ulu Kurtarıcı’nın 
Sevgisini kalplere koy; 
Soluğumuz ol bizim 
Ve şanını övelim. Amin. 

Öğle 

Gün ışıkla doludur 
Ve dünya görkeminde; 
Işığın Yaradanı, 
Sana taparız, Tanrı! 
      Günahın ve öfkenin 
      Alevlerini söndür; 
      Kalpleri aşkla doldur, 



      Sana bizi barıştır. 
Herşeye kadir Peder, 
Kabul et duamızı 
Kutsal Ruh’la Oğlun’da 
Şükürler olsun sana. Amin. 
  
Ya da 
Ey Tanrı’nın müjdesi 
Parlayan yüce Güneş 
Adalet ve sevgiyle 
Aydınlat ruhumuzu 
     Kalplerimizi pakla 
     Yenile hayatları 
     Öğle saatindeki 
     Yüce aydınlığınla 
Haçın ta tepesinden 
Tüm evren aydınlanır; 
Tükenmez barışına 
Tüm insanları topla. Amin 
  
 Öğleden Sonra 

Kudretli yüce çoban, 
Bize yolunu göster; 
Bu kısa günden sonra 
Bizi görkeme götür. 
      Ellerin eserinden 
      Kalbimiz seni tanır. 
      Ve sevginin özlemi 
      Gittikçe bizde artar. 
Yüzünün aydınlığı 
Yüzümüze parlasın; 
Ebedi ışığına 
Hazırla ruhumuzu. Âmin. 

Nak. Mikail, Tanrı’ya yakın olan sen, yardımıma gel. 

Nak. Aniden önceden görümde gördüğüm Gabriel, hızla uçarak yanıma geldi ve bana 
bilgelik verdi 

Nak. Tobit ve Sara’ya göz kulak olması için melek Rafael’i çağırdı. 

Mezmur (119:49-56) (118) 
VII(Zayin) 
Kuluna verdiğin sözü anımsa,* 
Bununla umut verdin bana. 
Acı çektiğimde beni avutan budur,* 
Sözün bana yaşam verir. 

Çok eğlendiler küstahlar benimle,* 
Yine de yasandan şaşmadım. 



Geçmişte verdiğin hükümleri anımsayınca,* 
Avundum, ya Rab. 

Çileden çıkıyorum,* 
Yasanı terk eden kötüler yüzünden. 
Senin kurallarındır ezgilerimin konusu,* 
Konuk olduğum bu dünyada. 

Gece adını anarım, ya Rab,* 
Yasana uyarım. 
Tek yaptığım,* 
Senin koşullarına uymak. 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a * 
Şan ve şeref olsun. 
Ezelde olduğu gibi, * 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.  
  
Mezmur 53 (52) 
Akılsız içinden, “Tanrı yok!” der. † 
İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü,* 
İyilik eden yok. 
Tanrı göklerden bakar oldu insanlara,* 
Akıllı, Tanrı’ya yönelen biri var mı diye.Hepsi saptı,Tümü yozlaştı, * 

İyilik eden yok,Bir kişi bile! 
Suç işleyenler görmüyor mu?† 
Halkımı ekmek yer gibi yiyor, * 
Tanrı’ya yakarmıyorlar. 

Ama korkulmayacak yerde korkacaklar, † 
Çünkü Tanrı seni kuşatanların * 
kemiklerini dağıtacak, 
Onları reddettiği için * 
hepsini utandıracak. 

Keşke İsrail’in kurtuluşu* 
Siyon’dan gelse! 
Tanrı halkını * 
eski gönencine kavuşturunca, 
Yakup soyu sevinecek,* 
İsrail halkı coşacak. 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a * 
Şan ve şeref olsun. 
Ezelde olduğu gibi, * 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Âmin.  
  
Mezmur 54, 1-6, 8-9  (53)        
Ey Tanrı, beni adınla kurtar,* 
Gücünle akla beni! 



Ey Tanrı, duamı dinle,* 
Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere. 

Çünkü küstahlar bana saldırıyor,† 
Zorbalar canımı almak istiyor,* 
Tanrı’ya aldırmıyorlar. 

İşte Tanrı benim yardımcımdır, * 
Tek desteğim Rab’dir. 
Düşmanlarım yaptıkları kötülüğün * 
cezasını bulsun, 
Sadakatin uyarınca yok et onları.* 
Ya Rab, sana gönülden bir kurban sunacağım, 
Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir.† 
Beni bütün sıkıntılarımdan kurtardın, * 
Gözlerim düşmanlarımınyok oluşunu gördü. 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a * 
Şan ve şeref olsun. 
Ezelde olduğu gibi, * 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Âmin.  

Nak. Mikail, Tanrı’ya yakın olan sen, yardımıma gel. 

Nak. Aniden önceden görümde gördüğüm Gabriel, hızla uçarak yanıma geldi ve bana 
bilgelik verdi 

Nak. Tobit ve Sara’ya göz kulak olması için melek Rafael’i çağırdı. 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 
  
Nak. Mikail, Tanrı’ya yakın olan sen, yardımıma gel. 

Kısa Okuma Dan. 12, 1 
«O zaman senin halkını koruyan büyük önder Mikail görünecek. Ulusun 
oluşumundan beri hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın adı 
kitapta yazılı olanlar kurtulacak. 
  
¥  Tanrı, meleklerini güçlü bir boru sesiyle gönderecek; 
¶ seçmiş olduğu  kişiler topanacaklar. 
  
Öğlen (Hora Sextia) 
  
Nak. Aniden önceden görümde gördüğüm Gabriel, hızla uçarak yanıma geldi ve bana 
bilgelik verdi 

Kısa Okuma  Dan. 9, 22-23 
«Daniel, sana anlayış vermek için geldim» diye açıkladı, «Sen Tanrı'ya yalvarmaya 
başlar başlamaz, duan yanıtlandı;bunu bildirmeye geldim. Çünkü sen çok sevilen 



birisin. Bu nedenle sözün anlamını kavra ve görümü anla. 
  
¥  Rab’bin melekleri, Rab’bi yüceltin, 
¶ Onun sözünün sesine hazır bekleyin. 
  
Öğleden Sonra (Hora Nona) 
  
Nak. Tobit ve Sara’ya göz kulak olması için melek Rafael’i çağırdı. 
  
Kısa Okuma  Tob. 12, 15a.18a. 20 
Ben Rafael’im. Tanrı’nın yüce katına çıkmak için her an hazır bekleyen yedi 
melekten  biriyim.” Bana gelince, sizlerle birlikte olmak konusundaki yargıyı ben 
vermiş değilim, Tanrı’nın buyruğu böyle belirdi. Yaşadığınız sürece O’na hamdetmeli, 
O’nu övmelisiniz. Şimdi yeryüzünde Rabbiniz’e hamdedin ve Tanrı’ya şükredin. O 
yukarıdan beni buraya gönderdi, ben de O’na dönmek üzereyim. Olup bitenleri 
yazın.” Rafael yukarıya yükseldi. 
  
¥  Rab meleklerine buyurur, 
¶ Ve onlar her yolu korurlar. 

Dua 
Yüce Tanrı, melekleri ve insanları kurtarış planında birlikte çalışmaları için çağırmış 
olan sen, yeryüzünde hacı olan bizleri kutsal Ruhunla güçlendir ki, gökte senin 
huzurunda ve sana hizmet ederek yüzünün nurunu seyredebilelim. Peder’e, Oğul’a ve 
Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.  
  
¥ Rab’be hamdedelim. 
¶ Tanrı’ya şükredelim.   

Akşam Övgü Duaları 

¥ Ey Tanrı’m gel beni kurtarmaya. 
¶ Ey Rab’bim yardımıma koş. 
  
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a * 
Şan ve şeref olsun. 
Ezelde olduğu gibi, * 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Âmin.  
  

İlahi 

Bu günün batışında, 
ey Kutsal Baba, dinle 
övgü ilahisini. 
          Güneşin doğuşunda, 
          bağında çalışmaya 
          çağırdın hepimizi. 
Şimdi güneş batarken 
çalışkan işçilere 
cömertçe ödül ver, 



 
         Sükunet uzuvlara 
         Selamet gönüllere 
         Ruhlara huzur sağla. 
Azizlerle birlikte 
Sevincin teminatı 
sönmeyen ışığı ver. 
         Peder’e, Oğul’a, Ruh’a 
         şan şeref zafer olsun. 
         çağlardan çağlara dek . Amin. 

1. Nak. Ey Rab, yüksek göklerde melekler senin yüceliğini överler. 
  
Mezmur 8 

Ey Egemenimiz Rab, † 
Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde! * 
Gökyüzünü görkeminle kapladın.   
Çocukların, hatta emziktekilerin sesiyle † 
Set çektin hasımlarına, * 
Düşmanı, öç alanı yok etmek için.  

Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, * 
Oraya koyduğun ayı ve yıldızları, 

Soruyorum kendi kendime: * 
“İnsan ne ki, onu anasın, 
Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?” * 
Nerdeyse bir tanrı yaptın onu,  

Başına yücelik ve onur tacını koydun. † 
Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın, * 
Her şeyi ayaklarının altına serdin;   
Davarları, sığırları, Yabanıl hayvanları, † 
Gökteki kuşları, denizdeki balıkları, * 
Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.   

Ey egemenimiz Rab, * 
Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde! 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a * 
Şan ve şeref olsun. 
Ezelde olduğu gibi, * 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.  
  
1. Nak. Ey Rab, yüksek göklerde melekler senin yüceliğini överler.  

 



2. Nak. Meleklerin önünde sana ilahi okumak istiyorum. 
  
Mezmur 138 

Bütün yüreğimle sana şükrederim, ya Rab, * 
Melekler önünde seni ilahilerle överim.  
Kutsal tapınağına doğru eğilir, † 
Adına şükrederim. * 
Sevgin, sadakatin için.   

Çünkü adını ve sözünü * 
her şeyden üstün tuttun. 
Seslendiğim gün bana yanıt verdin, * 
İçime güç koydun, beni yüreklendirdin.  

Şükretsin sana, ya Rab, † 
yeryüzü krallarının tümü, * 
Çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler.  
Yaptığın işleri ezgilerle övsünler, ya Rab, * 
Çünkü çok yücesin. 

Rab yüksekse de, * 
Alçakgönüllüleri gözetir,  
Küstahları uzaktan tanır. * 
Sıkıntıya düşersem, canımı korur, 
Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın, * 
Sağ elin beni kurtarır.  

Ya Rab, her şeyi yaparsın benim için. † 
Sevgin sonsuzdur, ya Rab, * 
Elinin eserini bırakma! 
  
2. Nak. Meleklerin önünde sana ilahi okumak istiyorum. 
  
3. Nak. Tanrı’nın tahtının önünde boğazlanmış Kuzuyu gördüm: Melekler yüksek 
sesle onu övüyordu. 
  
Ezgi Bkz. Koloseliler 1: 3. 12-20 

Tanrı’ya sevinçle şükrediyoruz, * 
Rabbimiz İsa Mesih’in  Pederi’ne.  
Bizi kutsalların ışıktaki mirasına  † 
ortak olmaya yeterli kılan * 
Baba’ya şükretmeniz için dua ediyoruz.  

O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp * 
Sevgili Oğlu’nun egemenliğine taşıdı. 
O’nda kurtuluşa, * 
günahlarımızın bağışına sahibiz.  



Görünmez Tanrı’nın görünümü, * 
bütün yaradılışın ilk doğanı O’dur. 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a * 
Şan ve şeref olsun. 
Ezelde olduğu gibi, * 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.  
  
3. Nak. Tanrı’nın tahtının önünde boğazlanmış Kuzuyu gördüm: Melekler yüksek 
sesle onu övüyordu.  

Kısa Okuma          Vahiy 1, 4b-5 

Var olan, var olmuş ve var olacak olandan, O'nun tahtının önünde bulunan yedi 
ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık 
İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, 
kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan ve bizi bir krallık haline getirip Babası 
Tanrı'nın hizmetinde kâhinler yapan Mesih'in olsun. Âmin. 

Karşılıklı Hamdetme 
¥  Rab’be yükseliyor, * tütsülerin kokusu. 
Rab’be yükseliyor, * tütsülerin kokusu. 
¶ Meleklerin elinden * tütsülerin kokusu. 
Peder’e, Oğul’a ve kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 
Rab’be yükseliyor, * tütsülerin kokusu. 

 
  
Magnificat 

Nak: Melek Cebrail Meryem’e dedi: Bir Oğul doğuracaksın. Adını İsa koyacaksın. 

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 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 

Nak: Melek Cebrail Meryem’e dedi: Bir Oğul doğuracaksın. Adını İsa koyacaksın. 

Yakarmalar 
Peder Tanrı’yı dualarımızla yüceltelim ki, bize sözünü melekler gibi yumuşak 
huylulukla kabul etme lütfunu bağışlasın: Meleklerin kralı, bizi dinle. 
Ey Rab, meleklerin elinden dualarımızı kabul et, 
•  sana tütsü gibi yükselsin. 
Övgü kurbanımızı kabul et, 
• meleklerin huzuruna yükselelim. 
Yüksek göklerde şanını övme lütfunu bize de bağışla, 
• sevdiğin insanlara barışını duyuralım. 
Ebedi konutunda meleklerinle birlikte senin huzuruna varmamızı 
• ve azizlerin topluluğuna katılmamızı sağla. 
Kudretli meleğin Aziz Mikail, ölülerimize yol göstersin, 
• hiçbir zaman ışığından uzak kalmasınlar. 
  
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 
Yüce Tanrı, melekleri ve insanları kurtarış planında birlikte çalışmaları için çağırmış 
olan sen, yeryüzünde hacı olan bizleri kutsal Ruhunla güçlendir ki, gökte senin 
huzurunda ve sana hizmet ederek yüzünün nurunu seyredebilelim. Peder’e, Oğul’a ve 
Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

¥ Rab bizi takdis etsin, 
Her kötülükten korusun 
Ve ebedi yaşama kavuştursun. 
¶ Âmin. 

 

 



Gece Duaları 

¥  Ey Tanrı’m 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 Amin. Alleluya. 
                
Kısa bir vicdan yoklaması yapılması uygun olur.Cemaatçe yapılan  övgülerde, 
efkaristiya ayininde  kullanılan tövbe kalıbı kullanılabilir: 
  
İlahi 
Bu günün batımında, 
Ey yüce yaratıcı  
Baba gibi sevginle 
Uykuda bizi koru. 
          Vücudumuza sağlık 
          Ruhumuza gayret ver. 
          Kapkaranlık geceler 
          nurunla aydınlansın. 
Uzuvlar dinlenirken 
Kalbimiz sadık kalsın. 
Şafağın gelişinde 
Yine sana hamdetsin. 
         Sana ey Mesih İsa, 
         Baba’ya Kutsal Ruh’a 
         şan, şeref, zafer olsun 
         çağlardan çağlara dek. Amin. 
  
Nak.Ey Rab, sana sığınıyorum, yüzünü benden  çevirme. 
  
Mezmur 143:1-11   Bunalımda dua          
Yine de insanın Kutsal Yasa’nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih’e iman ederek 
aklandığını biliyoruz. (Gal. 2:16) 
  
Duamı işit, ya Rab, * 
Yalvarışlarıma kulak ver! 
Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni! * 
Kulunla yargıya girme,  
Çünkü hiçbir canlı * 
senin karşında aklanmaz. 
Düşman beni kovalıyor, * 
Ezip yere seriyor.  
Çoktan ölmüş olanlar gibi, * 
Beni karanlıklarda oturtuyor. 
Bu yüzden bunalıma düştüm, * 
Yüreğim perişan.  
Geçmiş günleri anıyor, † 
Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, * 
Ellerinin işine bakıp dalıyorum.  



Ellerimi sana açıyorum, † 
Canım kurak toprak gibi sana susamış. * 
Çabuk yanıtla beni, ya Rab,  
Tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü, † 
Yoksa ölüm çukuruna inen * 
ölülere dönerim.  
Sabahları duyur bana sevgini, * 
Çünkü sana güveniyorum; 
Bana gideceğim yolu bildir, * 
Çünkü duam sanadır.  
Düşmanlarımdan kurtar beni, ya Rab; * 
Sana sığınıyorum.  
Bana istemini yapmayı öğret, * 
Çünkü Tanrım’sın benim.  
Senin iyi Ruhun * 
Düz yolda bana öncülük etsin! 
Ya Rab, adın uğruna yaşam ver bana, * 
Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan. 
  
Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a* 
Şan ve şeref olsun. 
Ezelde olduğu gibi,* 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin 
  
Nak.Ey Rab, sana sığınıyorum, yüzünü benden  çevirme. 
  
Kısa Okuma (1.Petrus 5:8-9) 
Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak 
dolaşıyor. Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek 
imanda sarsılmadan İblis’e karşı direnin. 
  
Karşılıklı Hamdetme 
¥  Ruhumu ellerine teslim ediyorum, ya Rab. 
Ruhumu ellerine teslim ediyorum, ya Rab. 
¶ Bizi sen kurtardın, ey gerçek olan Rab Allah. 
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 
Ruhumu ellerine teslim ediyorum, ya Rab. 
  
Nak. Ey Rab, uyanıkken bizi kurtar; uyurken bizi gözet; yüreğimiz Mesih ile uyanık 
olsun ve uykumuzda,  O’nun esenliği ile kalalım. 
  
SİMON’UN İLAHİSİ (Luka 2: 29-32) 
 İsa, ulusların ışığı ve  İsrail’in görkemidir.  
  
Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun; * 
Artık ben, kulun  huzur içinde ölebilirim.  
Çünkü senin sağladığın, † 
Bütün halkların gözü önünde * 
hazırladığın kurtuluşu,  
Ulusları aydınlatıp † 
Halkın İsrail’e yücelik kazandıracak ışığı * 



Gözlerimle gördüm. 
  
Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a* 
Şan ve şeref olsun. 
Ezelde olduğu gibi,* 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin 
  
Nak. Ey Rab, uyanıkken bizi kurtar; uyurken bizi gözet; yüreğimiz Mesih ile uyanık 
olsun ve uykumuzda,  O’nun esenliği ile kalalım. 
  
Dua 

Yalvarırız ya Rab, bize gel ve düşmanın tuzaklarından bizleri uzak tut. Kutsal 
meleklerin bizimle kalsın, barışını bize bağışla, elin daima üzerimizde olsun. Bunu 
Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. 

  
Takdis 
Rab bize huzurlu bir gece bağışlasın, sükunet içinde dinlenelim. 
¶ Amin. 
  
Bakire Meryem Ana’ya Övgüler’den biri söylenir; 
  
MERYEM ANA’YA DUALAR 
  
Kurtarıcının Aziz Annesi, 
Göklerin kapısı, 
Denizin yıldızı, 
Özlemle dirilmek isteyen halıkına yardımcı ol. 
Tüm kainatın hayranlığı içinde, 
Meleğin müjdesini kabul ederek, 
Kendi Yaratıcına hayat verdi; 
Her zaman bakire olan sen, 
Biz günahkarlara yardım et. 
  
ya da 
Selam sana, göklerin kraliçesi! 
Selam sana meleklerin hanımefendisi! 
Kurtuluş kapısı ve kökü olan sen, 
Dünyaya ışığı getirdin. 
Ey şanlı bakire, 
Kadınların arasında en güzeli olan sen, neşelen! 
Tamamen kutsal olan seni selamlarız. 
Efendimiz Mesih İsa’ya bizim için dua et! 
  
ya da 
Sağ ol Kraliçe, merhametli annemiz, hayatımız, aşkımız ve ümidimiz sensin. Bizler 
cennetten kovulmuş olan Havva’nın evlatları, sana yalvarıyoruz. Bu dünyada göz yaşı 
dökerek ve sızlanarak seni hasretle özlüyoruz. Bizim için şefaatte bulunan annemiz, 
merhametli gözlerini bize çevir ve bu gurbet ülkesinden sonra bizleri Oğlun Mesih 
İsa’ya kavuştur. Ey merhametli, ey şefkatli, ey tatlı bakire Meryem! 


