28 EKİM
AZİZLER SİMON VE YAHUDA BAYRAMI

Bayram
Simon Mesih İsa’nın 11. havarisidir. Hakkında az şey bilinir. Gayretli olarak tanınan Simon,
Yahuda Tandeus lakabıyla tanınır. Hakkında fazla bilgi yoktur.
I. Akşam Övgü Duaları
İLAHİ

Rabbimiz Mesih İsa,
Peder’in isteğiyle
yıkılmaz Kilise’ne
müminlerini topla.
Tek sende kurulacak
övgünün tapınağı,
aklanmış ve tertemiz
diri Tanrı’nın Şehri.
Sevgili Mesih Isa,
hoşça gel konutuna
ve şefkatle kabul et
yakarışlarımızı.
Bu kutsal konutundan
Ruh’unun ışığını
dünyada sürgün olan
bize cömertçe dağıt.
Peder’e ve Oğul’a
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımız’a
hep şeref ve şan olsun. Âmin.
1.Nak. Kendisini izlemeleri için çağırdığı kişilerin arasından on iki tanesini havari olarak seçti.
MEZMUR 117 (116)
Ey bütün uluslar, *
Rab’be övgüler sunun!
Ey bütün halklar, O’nu yüceltin! *
Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür,
Rab’bin sadakati sonsuza dek sürer. *
Rab’be övgüler sunun!
1.Nak. Kendisini izlemeleri için çağırdığı kişilerin arasından on iki tanesini havari olarak seçti.
2. Nak. Kurtarıcılarını ve Rableri’ni izlemek için ağlarını bıraktılar.
MEZMUR 147, 12-20
Rab’bi yücelt, ey Yeruşalim! *
Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!

Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar, *
İçindeki halkı kutsar.
Sınırlarını esenlik içinde tutar, *
Seni en iyi buğdayla doyurur.
Yeryüzüne buyruğunu gönderir, *
Sözü çarçabuk yayılır.
Yapağı gibi kar yağdırır, *
Kırağıyı kül gibi saçar.
Aşağıya iri iri dolu savurur, *
Kim dayanabilir soğuğuna?
Buyruk verir, eritir buzları, *
Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar.
Sözünü Yakup soyuna, *
Kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirir.
Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu, †
Onlar O'nun ilkelerini bilmezler. *
Rab’be övgüler sunun!
2. Nak. Kurtarıcılarını ve Rableri’ni izlemek için ağlarını bıraktılar.
3. Nak. Benim sevgimde sadık durduğunuz için sizler benim dostlarımsınız.
EZGİ Efeslilere 1, 3-10
Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla *
göksel yerlerde kutsamış olan,
Rab’bimiz İsa Mesih’in Babası *
Tanrı’ya övgüler olsun.
O kendi önünde sevgide *
kutsal ve kusursuz olmamız için
dünyanın kuruluşundan önce *
bizi Mesih’te seçti.
Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca *
İsa Mesih aracılığıyla
kendisine oğullar olalım diye *
bizi önceden belirledi.
Öyle ki, sevgili Oğlu’nda *
bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.
Tam bir bilgelik ve anlayışla †
üzerimize yağdırdığı *
lütfunun zenginliği sayesinde

Mesih’in kanı aracılığıyla †
Mesih’te kurtuluşa, *
suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.
Tanrı sır olan isteğini, †
Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca *
bize açıkladı.
Zaman dolunca *
gerçekleştireceği bu tasarıya göre,
yerdeki ve gökteki her şeyi *
Mesih’te birleştirecek.
3. Nak. Benim sevgimde sadık durduğunuz için sizler benim dostlarımsınız.
KARŞILIKLI HAMDETME Ha. İşl. 2, 42-45
Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Herkesi
bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların
tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini satıyor ve
bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı.
KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Sizler benim öğrencilerimsiniz, * eğer birbirinizi severseniz.
Sizler benim öğrencilerimsiniz, eğer birbirinizi severseniz.
¶ Herkes bunu bilecek, eğer birbirinizi severseniz.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
Sizler benim öğrencilerimsiniz, eğer birbirinizi severseniz.
Magnificat
Siz beni seçmediniz, ben sizi gidip son bulmayacak meyveler vermeniz için seçtim.
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
Magnificat
Siz beni seçmediniz, ben sizi gidip son bulmayacak meyveler vermeniz için seçtim.
YAKARMALAR
Kardeşlerim, bizler, Havarilerin temeli üzerine yaşa-yan Tanrı’nın canlı mabedi olarak inşa
edildik. Bu nedenle Kudretli Pederimiz’e kutsal halkı için dua edelim: Ey Rab, Kilisen’i
daima koru.
Kutsal Peder, Oğlun’un dirildikten sonra, ilk önce havarilere görünmesini isteyen senden,
- bizleri dünyanın en uzak köşelerinde onun tanıkları yapmanı senden diliyoruz.
Oğlun’u, fakirlere iyi haberi duyurması için gönderen sen,
- bu müjdeyi tüm yaradılışa duyurabilmemiz için bize yardım et.
Oğlun’u, sonsuz yaşamın tohumun ekmesi için gönderen sen,
- bu tohumu ekmek için çalışan bizlere hasadın sevincini paylaşmayı bağışla.
Oğlun’u, kanıyla tüm insanları seninle barıştırması için gönderen sen,
- hepimizin bu barışı kabul etmek için çalışmasını sağla.
Oğlun, gökte senin sağında oturduğu gibi,
- ölmüş olanların da krallığının sevincini paylaşmasını 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, Havarilerin aracılığıyla, bize lütuf ve bilgeliğini tanıtan seni, Aziz Simon ve
Yahuda aracılığıyla kilisenin İncil’e yeni halkların katılmasıyla devamlı büyümesini sağla.
Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih
İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.
_______________

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin, Havarilerin Kralı olan Rab’be tapalım.
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.
Nak. Gelin, Havarilerin Kralı olan Rab’be tapalım.

_______________

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

Mesih’in elçileri,
Rabbin kutsal şehrinin
sütunu ve temeli!
Celile’nin, değersiz
köylerden gelen sizler
yüce şana çıktınız.
Yeni kutsal Kudüs’te
kabul ediyor sizi
pak Kuzu’nun ışığı.
Söz ve kanla toplanmış
Kilise şenlik ile
alkışlar sizi coşkuyla;
Yeryüzünde ektiğiniz
tohumun bolca ürün
vermesini arzular.
Övgü, şan Mesih İsa’ya,
Kutsal Ruh’la birlikte
çağlardan çağlara dek. Âmin.
1. Nak. Sesleri yeryüzünün uçlarına kadar ulaştı, sözleri dünyanın sonuna kadar vardı.
MEZMUR 19A (18A)
Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta, *
Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.
Gün güne söz söyler, *
Gece geceye bilgi verir.
Ne söz geçer orada, ne de konuşma, *
Sesleri duyulmaz.
Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, *
Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır.
Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı. †
Gerdekten çıkan güveye benzer güneş, *
Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir.

Göğün bir ucundan çıkar, †
Öbür ucuna döner, *
Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından.
1. Nak. Sesleri yeryüzünün uçlarına kadar ulaştı, sözleri dünyanın sonuna kadar vardı.
2. Nak. Onlar, Rab’bin bizler için yaptıklarını anlattılar ve onun işlerinin anlamını açıkladılar.
MEZMUR 64 (63)
Ey Tanrı, kulak ver sesime yakındığım zaman, *
Hayatımı düşman korkusundan koru.
Kötülerin gizli tasarılarından, *
O suçlu güruhun şamatasından esirge beni.
Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş, *
Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler,
Pusularından masum insanın üzerine atmak için.*
Ansızın vururlar, hiç çekinmeden.
Birbirlerini kötülük yapmaya iter, †
Gizli tuzaklar tasarlarken, *
“Kim görecek?” derler.
Haksızlık yapmayı düşünür, *
“Kusursuz bir plan yaptık!” derler.
İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez. †
Ama Tanrı onlara ok atacak, *
Ansızın yaralanacaklar.
Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar, *
Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak.
Bütün insanlar korkuya kapılacak, *
Tanrı’nın işini duyuracak,
O’nun yaptıkları üzerinde düşünecekler. *
Doğru insan Rabde sevinç bulacak,
O’na sığınacak, *
Bütün temiz yürekliler O’nu övecek.
2. Nak. Onlar, Rab’bin bizler için yaptıklarını anlattılar ve onun işlerinin anlamını açıkladılar.
3. Nak. Tanrı’nın yüceliği onlar tarafından açıklandı, tüm milletler Rabbin görkemini
gördüler.
MEZMUR 96 (95)
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!
3. Nak. Tanrı’nın yüceliği onlar tarafından açıklandı, tüm milletler Rabbin görkemini
gördüler.
¥ Onlar Rab’bin yüceliğini duyurdular ve gücünü anlattılar.
¶ Ve yaptığı harikaları anlattılar.
BİRİNCİ OKUMA
Aziz Pavlus’un Korintlilere Mektubu’ndan 4, 1-16
Mesih’e benzemeyi seçen Havarileri örnek alalım.

Böylece insanlar bizi Mesih'in hizmetkârları ve Tanrı'nın sırlarının kâhyaları saysın. Kâhyada
aranan başlıca nitelik güvenilir olmasıdır. Sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme
tarafından yargılanırsam hiç aldırmam. Kendi kendimi de yargılamıyorum. Kendimde bir kusur
görmüyorum. Ama bu beni aklamaz. Beni yargılayan Rab'dir. Bu nedenle, belirlenen zamandan
önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rab'bin gelişini bekleyin. O, karanlığın gizlediklerini aydınlığa
çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes Tanrı'dan payına düşen
övgüyü alacaktır. Kardeşler, bizden örnek alarak, «Yazılmış olanın dışına çıkmayın» sözünün
anlamını öğrenmeniz için bu ilkeleri sizin yararınıza kendime ve Apollos'a uyguladım. Öyle ki,

hiç kimse biriyle övünüp bir başkasını hor görmesin. Seni başkasından üstün kılan kim?
Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Madem aldın, niçin almamış gibi övünüyorsun? Zaten tok ve
zenginsiniz! Biz olmadan krallar olmuşsunuz! Keşke gerçekten krallar olsaydınız da, biz de
sizinle birlikte krallık etseydik! Kanımca Tanrı biz elçileri, en geriden gelen ölüm hükümlüleri
gibi gözler önüne serdi. Hem melekler hem insanlar için, bütün evren için seyirlik oyun olduk.
Biz Mesih uğruna akılsızız, ama siz Mesih'te akıllısınız! Biz zayıfız, siz güçlüsünüz! Siz
saygıdeğer kişilersiniz, bizse değersiziz! Şu ana dek aç, susuz, çıplağız. Dövülüyoruz, barınacak
yerimiz yok. Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenlere iyilik diliyoruz,
zulmedilince sabrediyoruz. İftiraya uğrayınca tatlılıkla karşılık veriyoruz. Şu ana dek adeta
dünyanın süprüntüsü, her şeyin döküntüsü olduk. Bunları sizi utandırmak için değil, siz sevgili
çocuklarımı uyarmak için yazıyorum. Çünkü Mesih'in yolunda sayısız eğiticiniz olsa da çok
sayıda babanız yoktur. Size Müjde'yi ulaştırmakla Mesih İsa'da manevi babanız oldum. Bu
nedenle beni örnek almaya çağırıyorum sizi.
RESPONSORİUM Yu. 15, 15; Mt. 13, 12
¥ Artık size kul demiyorum. * Çünkü Babam'dan bütün işittiklerimi size bildirdim.
¶ Göklerin Egemenliği'nin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi, ama onlara verilmedi. Ne
mutlu size ki, gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor!
¥ Çünkü Babam'dan bütün işittiklerimi size bildirdim.
İKİNCİ OKUMA
Kirillos [İskenderiye'li], Aziz Yuhanna'nın İncil'i Üstüne, 12, 1)
28 Ekim, Aziz Havariler Yahuda ve Simon Bayramı
Peder beni gönderdiği gibi, ben de sizleri gönderiyorum.

Rabbimiz İsa Mesih dünyanın rehberlerini, öğretmenlerini ve tanrısal gözlerinin
dağıtıcılarını saptadı. Bundan başka, onların salt Yahudilerin ülkesini değil de güneşin altında
bulunan başka ülkeleri ve yeryüzünde yaşayan tüm insanları da, lamba gibi ışıldayarak,
aydınlatmalarını istedi. Dolayısıyla "hiç kimse bu onuru, Tanrı tarafından çağrılmazsa, kendi
kendine alamaz" (İbr. 5, 4) diyen doğruyu söylemektedir. Rabbimiz İsa Mesih, diğer tüm
öğrencilerine tercih ederek, Havarilere yüce bir saygınlık bahşetmiştir.
Havarileri gerçeğin sütunları ve temeli oldular. Mesih onlara Baba'dan aldığı görevi aynen
verdiğini doğruluyor. Böylece Havari olmanın yüceliğini ve görevlerinin benzersiz şanını
gösterdi ve böylece havarilik görevinin işlevini açıkladı.
Şu halde, nasıl ki Baba onu göndermişse, Havarilerini aynı şekilde göndermeyi
düşünüyordu. Bu yüzden O'nu kusursuzca taklit etmeleri ve bunun için Baba'nın Oğul'a teslim
ettiği temsil görevini eksiksizce bilmeleri gerekmekteydi. Bu yüzdendir ki görevinin doğasını
birçok kez açıklıyor: Ben doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya geldim (bk. Mt. 9, 13).
Başka bir kez ise "çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için
gökten indim" (Yu. 6, 38) deyip doğruluyor. Nitekim "Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak için
dünyaya göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi" (Yu. 3, 17).
Havariliğin koşullarını birkaç sözle özetleyerek, kesin görevleri günahkârları tövbe etmeğe
çağırmak, beden ve ruh hastalarını iyileştirmek, Allah'ın mallarını yöneterek kendi iradeleri
değil onları gönderenin iradesini aramak ve özgün öğreti ile dünyayı kurtarmak olduğunu
öğrenmeleri için Baba tarafından kendi gönderildiği gibi onları de gönderdiğini söylüyor.
Tüm bu görevlerde Havarilerin ne denli başarılı olduklarını çıkartabilmek zor olmayacaktır,
salt Havarilerin İşlerini ve Aziz Pavlus'un mektuplarını okumak yeterlidir.

RESPONSORİUM
Yu. 15, 16.8
¥ Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyvenizde kalıcı olsun diye
sizi ben atadım.
* Öyle ki, benim adımla Baba'dan ne dilerseniz size versin.
¶ Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz.
¥ Öyle ki, benim adımla Baba'dan ne dilerseniz size versin.
İncil: Luka 6, 12-16
O günlerde İsa, dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi.
Gün doğunca öğrencilerini yanına çağırdı ve onların arasından, elçi diye adlandırdığı şu on iki
kişiyi seçti: Petrus adını verdiği Simun, onun kardeşi Andreas, Yakup, Yuhanna, Filipus,
Bartalmay, Matta, Tomas, Alfay oğlu Yakup, Yurtsever diye tanınan Simun, Yakup oğlu
Yahuda ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot.
DUA
Yüce Tanrı, Havarilerin aracılığıyla, bizze lütuf ve bilgeliğini tanıtan seni, Aziz Simon ve
Yahuda aracılığıyla kilisenin İncil’e yeni halkların kaatılmasıyla devamlı büyümesini sağla.
Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabimiz 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
Mesih’in elçileri,
Rabbin kutsal şehrinin
sütunu ve temeli!
Celile’nin, değersiz
köylerden gelen sizler
yüce şana çıktınız.
Yeni kutsal Kudüs’te
kabul ediyor sizi
pak Kuzu’nun ışığı.
Söz ve kanla toplanmış
Kilise şenlik ile
alkışlar sizi coşkuyla;
Yeryüzünde ektiğiniz
tohumun bolca ürün

vermesini arzular.
Övgü, şan Mesih İsa’ya,
Kutsal Ruh’la birlikte
çağlardan çağlara dek. Amin.
1. Nak. Benim buyruğum şudur: Benim sizleri sevdiğim gibi, siz de birbirinizi sevin.
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.
1. Nak. Benim buyruğum şudur: Benim sizleri sevdiğim gibi, siz de birbirinizi sevin.
2. Nak. Hayatını dostları uğruna vermekten daha büyük bir sevgi yoktur.
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. Hayatını dostları uğruna vermekten daha büyük bir sevgi yoktur.

3. Nak. Benim buyruklarım yerine getirirseniz, benim dostlarım olursunuz.
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. *
3. Nak. Benim buyruklarım yerine getirirseniz, benim dostlarım olursunuz.
KISA OKUMA
Efesliler 2,19-22
Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı’nın ev halkısınız
Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa’nın
kendisidir. Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O'nda kenetlenip yükseliyor.
Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı’nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz.
KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Sen onları önder atadın * kendi halkın arasında.
Sen onları önder atadın kendi halkın arasında.
¶ Ey Rab, daima senin adını anımsatacaklar kendi halkın arasında.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
Sen onları önder atadın kendi halkın arasında.
Benediktus
Göksel Yeruşalim’in temel taşları üzerinde Kuzu’nun yazmış olduğu on iki havarinin adları
yazılıydı. Tanrı’nın Kuzusu, bu kutsal kentin ışığıdır.
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
Göksel Yeruşalim’in temel taşları üzerinde Kuzu’nun yazmış olduğu on iki havarinin adları
yazılıydı. Tanrı’nın Kuzusu, bu kutsal kentin ışığıdır.
YAKARMALAR

Pederimiz olan Tanrı, Havariler aracılığıyla bizleri Göksel Krallığın mirasçıları kıldı. Onun
tüm iyiliklerini hatırlayarak şükredelim: Ey Rab, havariler topluluğu sana övgü söylüyor.
Havariler aracılığıyla vermiş olduğun Mesih’in bede-ni ve kanı ziyafeti için sana övgüler
olsun
- bu şölende bizleri yeniler ve yeni yaşam verirsin.
Havariler aracılığıyla hazırladığın sözünün şöleni için sana övgüler olsun Rab,
- orada Oğlun’un İncil’i bizi aydınlatır ve teselli eder.
Havarilerin temeli üzerinde kurulmuş olan kutsal Kilisen için sana şükrederiz Rab,
- bu kilisede bizler tek bir beden ve ruhla senin kutsal mabedin oluruz.
Havarilerine verdiğin vaftizin ve pişmanlığın temizleyici gücü için sana övgüler olsun Rab.
- Bu sayede günahın çürümüşlüğünden arınarak Oğlun’la birlik içinde oluruz.
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
Pederimiz Tanrı, azizlerin şanlı tanıklıklarıyla kilisene devamlı merhametli sevginin işaretini
veren sen, yanımızda bu kardeşlerimizin teselli eden mevcudiyetini hissetmemizi, Oğlun
Mesih İsa’nın benzeyişinde yaşamaya teşvik etmesini sağla. Bunu Rabbimiz İsa Mesih’in
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
İlahi
Mesih’in elçileri,
Rabbin kutsal şehrinin
sütunu ve temeli!
Celile’nin, değersiz
köylerden gelen sizler
yüce şana çıktınız.
Yeni kutsal Kudüs’te
kabul ediyor sizi
pak Kuzu’nun ışığı.
Söz ve kanla toplanmış
Kilise şenlik ile
alkışlar sizi coşkuyla;
Yeryüzünde ektiğiniz
tohumun bolca ürün
vermesini arzular.
Övgü, şan Mesih İsa’ya,
Kutsal Ruh’la birlikte
çağlardan çağlara dek. Amin.
Öğleden Önce (Hora Tertia)

Nak. Gidin ve krallığın haberini her yerde duyurun; Tanrı’nın size vermiş olduğunu
başkalarıyla bedelsiz olarak paylaşın.
Öğlen (Hora Sexta)
Nak. Şunu bilin: Dünyanın sonuna dek sizinleyim.
Öğleden Sonra (Hora Nona)
Nak. Denemelerde sağlam durursanız, yaşamınızı kurtaracaksınız. Rab diyor.
MEZMUR 119, 65-72 (118) IX (Tet)
Ya Rab, iyilik ettin kuluna, *
Sözünü tuttun.
Bana sağduyu ve bilgi ver, *
Çünkü inanıyorum buyruklarına.
Acı çekmeden önce yoldan sapardım, *
Ama şimdi sözüne uyuyorum.
Sen iyisin, iyilik edersin; *
Bana kurallarını öğret.
Küstahlar yalanlarla beni lekeledi, †
Ama ben bütün yüreğimle *
Senin koşullarına uyarım.
Onların yüreği yağ bağladı, *
Bense zevk alırım yasandan.
İyi oldu acı çekmem; *
Çünkü kurallarını öğreniyorum.
Ağzından çıkan yasa benim için *
Binlerce altın ve gümüşten daha değerlidir.
MEZMUR 56, 2-7,9-14 Tanrı sözüne güven
Mesih’İ tarif eden, ızdıraplarıdır. (Az. Girolamo)

Acı bana, ey Tanrı, †
Çünkü ayak altında çiğniyor *
insanlar beni,
Gün boyu saldırıp eziyorlar. †
Düşmanlarım ayak altında *
çiğniyor beni her gün,
Küstahça saldırıyor çoğu. *
Sana güvenirim korktuğum zaman
Tanrı’ya, sözünü övdüğüm Tanrı’ya †
Güvenirim ben, korkmam. *

İnsan bana ne yapabilir?
Gün boyu sözlerimi çarpıtıyorlar, *
Hakkımda hep kötülük tasarlıyorlar.
Fesatlık için uğraşıyor, pusuya yatıyor, *
Adımlarımı gözlüyor, canımı almak istiyorlar.
Kötülüklerinin cezasından kurtulacaklar mı? *
Ey Tanrı, halkları öfkeyle yere çal!
Çektiğim acıları kaydettin, †
Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin! *
Bunlar defterinde yazılı değil mi?
Seslendiğim zaman, †
Düşmanlarım geri çekilecek. *
Biliyorum, Tanrı benden yana.
Sözünü övdüğüm Tanrı’ya, *
Sözünü övdüğüm Rab’be,
Tanrı’ya güvenirim ben, korkmam; *
İnsan bana ne yapabilir?
Ey Tanrı, sana adaklar adamıştım, *
Şükran kurbanları sunmalıyım şimdi.
Çünkü canımı ölümden kurtardın, *
Ayaklarımı tökezlemekten korudun;
İşte yaşam ışığında, *
Tanrı huzurunda yürüyorum.
MEZMUR 57 (56) Acı çekenin sabah duası
Acı bana, ey Tanrı, acı, *
Çünkü sana sığınıyorum;
Felaket geçinceye kadar, *
Kanatlarının gölgesine sığınacağım.
Yüce Tanrı’ya, †
Benim için her şeyi yapan *
Tanrı’ya sesleniyorum.
Gökten gönderip beni kurtaracak, †
Beni ezmek isteyenleri azarlayacak, *
Sevgisini, sadakatini gösterecektir.
Aslanların arasındayım, *
Alev kusan insanlar arasında yatarım, -

Mızrak gibi, ok gibi dişleri, *
Keskin kılıç gibi dilleri.
Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı, *
Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!
Ayaklarım için ağ serdiler, *
Çöktüm;
Yoluma çukur kazdılar, *
İçine kendileri düştüler.
Kararlıyım, ey Tanrı, kararlıyım, *
Ezgiler, ilahiler söyleyeceğim.
Uyan, ey canım, †
Uyan, ey lir, ey çenk, *
Seheri ben uyandırayım!
Halkların arasında *
sana şükürler sunayım, ya Rab,
Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim. *
Çünkü sevgin göklere erişir,
Sadakatin gökyüzüne ulaşır. †
Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı, *
Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!
Öğleden Önce (Hora Tertia)
Nak. Gidin ve krallığın haberini her yerde duyurun; Tanrı’nın size vermiş olduğunu
başkalarıyla bedelsiz olarak paylaşın.
Öğlen (Hora Sexta)
Nak. Şunu bilin: Dünyanın sonuna dek sizinleyim.
Öğleden Sonra (Hora Nona)
Nak. Denemelerde sağlam durursanız, yaşamınızı kurtaracaksınız. Rab diyor.

KISA OKUMA
2. Korintliler 5,19b-20
Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dün-yayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve
barıştırma sözü-nü bize emanet etti. Böylece, Tanrı aracılığımızla çağrı-da bulunuyormuş gibi
Mesih'in adına elçilik ediyor, O'nun adına yalva-rıyoruz: Tanrı'yla barışın.
¥ Onların sesleri dünyanın her yerinde duyuldu.
¶ Sözleri dünyanın uçlarına dek yayıldı.

KISA OKUMA

Habercilerin İşleri 5, 12a. 14

Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların hepsi
Süleyman'ın Eyvanı'nda toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde, dışarıdan hiç
kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Buna karşın, Rab'be inanıp toplu-luğa katılan erkek
ve kadınların sayısı giderek arttı.
¥ Mesih İsa’nın öğrettiklerini muhafaza ettiler.
¶ O’nun sözünün tanıklığını yerine getirdiler.

KISA OKUMA
Habercilerin İşleri 5, 41-42
Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için Yüksek Kurul'un huzurundan sevinç
içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve İsa Mesih'le ilgili Müjde'yi
yaymaktan geri kalma-dılar.
¥ Rab diyor: Sevinin ve mutlu olun.
¶ Çünkü isimleriniz göklerde yazılıdır.
DUA
Pederimiz Tanrı, azizlerin şanlı tanıklıklarıyla kilisene devamlı merhametli sevginin işaretini
veren sen, yanımızda bu kardeşlerimizin teselli eden mevcudiyetini hissetmemizi, Oğlun
Mesih İsa’nın benzeyişinde yaşamaya teşvik etmesini sağla. Bunu Rabbimiz İsa Mesih’in
adına senden dileriz.

II. 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. Amin.
İLAHİ

Rabbimiz Mesih İsa,
Peder’in isteğiyle
yıkılmaz Kilise’ne
mümenlerini topla.
Tek sende kurulacak
övgünün tapınağı,
aklanmış ve tertemiz
diri Tanrı’nın Şehri.
Sevgili Mesih Isa,
hoşça gel konutuna

ve şefkatle kabul et
yakarışlarımızı.
Bu kutsal konutundan
Ruh’unun ışığını
dünyada sürgün olan
bize cömertçe dağıt.
Peder’e ve Oğul’a
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımız’a
hep şeref ve şan olsun. Amin.
1. Nak. Sizler, benim havarilerimsiniz. Denenme zamanında benimle birlikte dayandınız.
MEZMUR 116 10-19 (115)
İman ettim, *
“Büyük acı çekiyorum” dediğim zaman bile.
Şaşkınlık içinde, *
“Bütün insanlar yalancı” dedim.
Ne karşılık verebilirim Rab’be, *
Bana yaptığı onca iyilik için?
Kurtuluş sunusu olarak kadeh kaldırıp *
Rab’be sesleneceğim.
Bütün halkının önünde, *
Rab’be adaklarımı yerine getireceğim.
Rab’bin gözünde değerlidir *
Sadık kullarının ölümü.
Ya Rab, ben gerçekten senin kulunum; †
Kulun, hizmetçinin oğluyum, *
Sen çözdün bağlarımı.
Ya Rab, sana seslenecek, *
Şükran kurbanı sunacağım.
Rab’be adaklarımı yerine getireceğim *
Bütün halkının önünde.
Rab’bin Tapınağı’nın avlularında, †
Senin orta yerinde, ey Yeruşalim! *
Rab’be övgüler sunun!
1. Nak. Sizler, benim havarilerimsiniz. Denenme zamanında benimle birlikte dayandınız.
2. Nak. Aranızdayken, herkesin hizmetkârı gibi yaşadım.

MEZMUR 126 (125)
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.
2. Nak. Aranızdayken, herkesin hizmetkârı gibi yaşadım.
3. Nak. Size kul değil, dostlarım derim; çünkü babamdan duyduğum her şeyi sizlerle
paylaştım.
Ezgi: Efeslilere 1,3-10
Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla *
göksel yerlerde kutsamış olan,
Rab’bimiz İsa Mesih’in Babası *
Tanrı’ya övgüler olsun.
O kendi önünde sevgide *
kutsal ve kusursuz olmamız için
dünyanın kuruluşundan önce *
bizi Mesih’te seçti.
Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca *
İsa Mesih aracılığıyla
kendisine oğullar olalım diye *
bizi önceden belirledi.
Öyle ki, sevgili Oğlu’nda *
bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.
Tam bir bilgelik ve anlayışla †
üzerimize yağdırdığı *
lütfunun zenginliği sayesinde
Mesih’in kanı aracılığıyla †
Mesih’te kurtuluşa, *
suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.

Tanrı sır olan isteğini, †
Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca *
bize açıkladı.
Zaman dolunca *
gerçekleştireceği bu tasarıya göre,
yerdeki ve gökteki her şeyi *
Mesih’te birleştirecek.
3. Nak. Size kul değil, dostlarım derim; çünkü babamdan duyduğum her şeyi sizlerle
paylaştım.
KISA OKUMA Efesliler 4, 11-13
Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı. Öyle
ki, kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın.
Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı Oğlu'nu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz.
KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Tüm uluslara * Rab’bin şanını bildirin.
Tüm uluslara Rab’bin şanını bildirin.
¶ Herkes onun harikalarını bilsin. Rab’bin şanını bil-dirin.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
Tüm uluslara Rab’bin şanını bildirin.

Magnificat
Her şey yenilendiğinde, İnsanoğlu krallığının tahtında gelecek ve sizler İsrail’in on iki
oymağını yargılamak üzere oturacaksınız.
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
Magnificat
Her şey yenilendiğinde, İnsanoğlu krallığının tahtında gelecek ve sizler İsrail’in on iki
oymağını yargılamak üzere oturacaksınız.
YAKARMALAR
Kardeşlerim, bizler, Havarilerin temeli üzerine yaşayan Tanrı’nın canlı mabedi olarak inşa
edildik. Bu nedenle Kudretli Pederimiz’e kutsal halkı için dua edelim: Ey Rab, Kilisen’i
daima koru.
Kutsal Peder, Oğlun’un dirildikten sonra, ilk önce havarilere görünmesini isteyen senden,
- bizleri dünyanın en uzak köşelerinde onun tanıkları yapmanı senden diliyoruz.
Oğlun’u, fakirlere iyi haberi duyurması için gönderen sen,
- bu müjdeyi tüm yaradılışa duyurabilmemiz için bize yardım et.
Oğlun’u, sonsuz yaşamın tohumun ekmesi için gönderen sen,
- bu tohumu ekmek için çalışan bizlere hasadın sevincini paylaşmayı bağışla.
Oğlun’u, kanıyla tüm insanları seninle barıştırması için gönderen sen,
- hepimizin bu barışı kabul etmek için çalışmasını sağla.
Oğlun, gökte senin sağında oturduğu gibi,
- ölmüş olanların da krallığının sevincini paylaşmasını 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
Pederimiz Tanrı, azizlerin şanlı tanıklıklarıyla kilisene devamlı merhametli sevginin işaretini
veren sen, yanımızda bu kardeşlerimizin teselli eden mevcudiyetini hissetmemizi, Oğlun Mesih
İsa’nın benzeyişinde yaşamaya teşvik etmesini sağla. Bunu Rabbimiz İsa Mesih’in adına
senden dileriz.

