
NOEL’E HAZIRLIK DEVRESİ 2. CUMARTESİ 
 
 
_______________ 
 
TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.  
Ya da  
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.  
  
Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100 
_______________ 
 

Okumalar Övgü Duaları 

 

Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s. 

 
İLAHİ 
Peder’in parlak Sözü, 
Zamanlar geldiğinde 
Dünyayı kurtarmaya 
Sen indin aramıza. 
 
Lütuf sağlayan müjden 
Suçtan arıtsın bizi, 
Ruhları aydınlatsın, 
Kalplere ümit versin. 
Bizi yargılamaya 
Görkemle geldiğinde 
Ermişler arasında 
Sağında bizi oturt. 
 
Peder’e ve Oğluna 
Kutsal Ruh’la birlikte 
Tek-Üçlü Tanrımıza 
Hep şeref ve şan olsun. Âmin. 
 
1. Nak. Ey Rab, bizi hatırla ve ziyaretinle bizi kurtar.  

MEZMUR 106      Rab’bin cömertliği ve halkın imansızlığı                        

Bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi; çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için 

yazıya geçirildi.Ko. 10,11) 

I (1-18) 

 

Övgüler sunun, Rab’be! † 

Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, * 

Sevgisi sonsuzdur. 

 

Rab’bin büyük işlerini kim anlatabilir, * 

Kim o'na yeterince övgü sunabilir? 

Ne mutlu adalete uyanlara, * 

Sürekli doğru olanı yapanlara! 



 

Ya Rab, halkına lütfettiğinde anımsa beni, * 

Onları kurtardığında ilgilen benimle. ¬ 

 

Öyle ki, seçtiklerinin gönencini göreyim, † 

Ulusunun sevincini, * 

Kendi halkının kıvancını paylaşayım. 

 

Atalarımız gibi biz de günah işledik, * 

Suç işledik, kötülük ettik. 

Atalarımız Mısır'dayken * 

Yaptığın harikaları anlamadı, 

 

Çok kez gösterdiğin sevgiyi anımsamadı, * 

Denizde, Kızıldeniz'de* başkaldırdılar. 

Buna karşın Rab gücünü göstermek için, * 

Adı uğruna kurtardı onları. 

 

Kızıldeniz'i azarladı, kurudu deniz, † 

Yürüdüler enginde onun öncülüğünde, 

Çölde yürür gibi. 

 

Kendilerinden nefret edenlerin elinden aldı onları, * 

Düşmanlarının pençesinden kurtardı. 

Sular yuttu hasımlarını, * 

Hiçbiri kurtulmadı. 

 

O zaman atalarımız onun sözlerine inandılar, * 

Ezgiler söyleyerek onu övdüler. 

Ne var ki, Rab’bin yaptıklarını çabucak unuttular, * 

Öğüt vermesini beklemediler. 

 

Özlemle kıvrandılar çölde, * 

Tanrı'yı denediler ıssız yerlerde. 

Tanrı onlara istediklerini verdi, * 

Ama üzerlerine yıpratıcı bir hastalık gönderdi. 

 

Onlar ordugahlarında Musa'yı, * 

Rab’bin kutsal kulu Harun'u kıskanınca, 

Yer yarıldı ve Datan'ı yuttu, * 

Aviram'la yandaşlarının üzerine kapandı. 

 

Ateş kavurdu onları izleyenleri, * 

Alev yaktı kötüleri. 



 

1. Nak. Ey Rab, bizi hatırla ve ziyaretinle bizi kurtar.  

2. Nak. Biz antlaşmanın topluluğuyuz. Tanrımızın sev-gisini unutmuyoruz.  

 

II (19-33) 

 

Bir buzağı heykeli yaptılar Horev'de, 

Dökme bir puta tapındılar. 

Tanrı'nın yüceliğini, * 

Ot yiyen öküz putuna değiştirdiler. 

 

Unuttular kendilerini kurtaran Tanrı'yı, * 

Mısır'da yaptığı büyük işleri, 

Ham ülkesinde yarattığı harikaları, * 

Kızıldeniz kıyısında yaptığı müthiş işleri. 

 

Bu yüzden onları yok edeceğini söyledi Tanrı, † 

Ama seçkin kulu Musa onun önündeki gedikte durarak, * 

Yok edici öfkesinden vazgeçirdi onu. 

 

Ardından hor gördüler güzelim ülkeyi, * 

Tanrı'nın verdiği söze inanmadılar. 

Çadırlarında söylendiler, * 

Dinlemediler Rab’bin sesini. 

 

Bu yüzden Rab elini kaldırdı * 

Ve çölde onları yere sereceğine, 

Soylarını ulusların arasına saçacağına, * 

Onları öteki ülkelere dağıtacağına ant içti. 

 

Sonra Baal-Peor'a bel bağladılar, * 

Ölülere sunulan kurbanları yediler. 

Öfkelendirdiler Rab’bi yaptıklarıyla, * 

Salgın hastalık çıktı aralarında. 

 

Ama Pinehas kalkıp araya girdi,  * 

Felaketi önledi. 

Bu doğruluk sayıldı ona,  * 

Kuşaklar boyu, sonsuza dek sürecek bu. 

 

Yine Rab’bi öfkelendirdiler Meriva suları yanında* 

Musa'nın başına dert açıldı onlar yüzünden; 

Çünkü onu sinirlendirdiler,  * 

O da düşünmeden konuştu. 



 

2. Nak. Biz antlaşmanın topluluğuyuz. Tanrı’mızın sev-gisini unutmuyoruz.  

3. Nak. Ey Rab, bizi kurtar, ve bütün uluslar arasından topla.  

 

III (34-48) 

 

Rab’bin onlara buyurduğu gibi * 

Yok etmediler halkları, 

Tersine öteki uluslara karıştılar, * 

Onların törelerini öğrendiler. 

 

Putlarına taptılar, * 

Bu da onlara tuzak oldu. 

Oğullarını, kızlarını * 

Cinlere kurban ettiler. 

 

Kenan putlarına kurban olsun diye * 

Oğullarının, kızlarının kanını, 

Suçsuzların kanını döktüler; * 

Ülke onların kanıyla kirlendi. 

 

Böylece yaptıklarıyla kirli sayıldılar, * 

Vefasız duruma düştüler töreleriyle. 

Rab’bin öfkesi parladı halkına karşı, * 

Tiksindi kendi halkından. 

 

Onları ulusların eline teslim etti. * 

Onlardan nefret edenler onlara egemen oldu. 

Düşmanları onları ezdi, * 

Boyun eğdirdi hepsine. 

 

Rab onları birçok kez kurtardı, †  

Ama akılları fikirleri başkaldırmaktaydı  * 

Ve alçaltıldılar suçları yüzünden.  

 

Rab yine de ilgilendi sıkıntılarıyla * 

Yakarışlarını duyunca. 

 

Antlaşmasını anımsadı onlar uğruna, † 

Eşsiz sevgisinden ötürü vazgeçti yapacaklarından. 

Merhamet koydu onları tutsak alanların yüreğine. 

 

Kurtar bizi, ey Tanrımız Rab, * 

Topla bizi ulusların arasından. 



Kutsal adına şükredelim, * 

Yüceliğinle övünelim. 

 

Öncesizlikten sonsuza dek, * 

İsrail'in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! ¬ 

Bütün halk, "Amin!" desin. * 

Rab’be övgüler olsun!  

 

3. Nak. Ey Rab, bizi kurtar, ve bütün uluslar arasından topla.  

¥ Rab sözünü Yakub’a açıkladı. 
¶ Yasasını İsrail’e bildirdi.  
 
 
BİRİNCİ OKUMA 
 

PeygamberYeşaya’nın Kitabından        29, 1-8 
 

Rab Yeruşalim’i ciddiyetle yargılayacak,  
Sonra onun savunucusu olacak.  

 
Ariel, Ariel, Davut'un ordugâh kurduğu kent, vay haline!  
Sen yıla yıl kat, bayramların süredursun.  
Ama seni sıkıntıya sokacağım.  
Feryat, figan edeceksin, Benim için sunak ocağı gibi olacaksın.  
Sana karşı çepeçevre ordugâh kuracak,  
çevreni rampalarla, kulelerle kuşatacağım.  
Alçaltılacaksın, yerin altından konuşacak,  
toz toprak içinden boğuk boğuk sesleneceksin.  
Sesin ölü sesi gibi yerden, sözlerin fısıltı gibi toprağın içinden çıkacak.  
Ama sayısız düşmanların ince toz,  
acımasız orduları savrulmuş saman ufağı gibi olacak.  
Bir anda, ansızın,  
Her Şeye Egemen Rab gök gürlemesiyle,  
depremle, büyük gümbürtü, kasırga ve fırtınayla,  
her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyle seni cezalandıracak.  
Sonra Ariel'e karşı savaşan çok sayıda ulus, 
ona ve kalesine saldıranların hepsi, onu sıkıntıya sokanlar bir rüya gibi, 
gece görülen görüm gibi yok olup gidecekler.  
Rüyada yemek yediğini gören aç kişi, uyandığında hâlâ açtır;  
rüyada su içtiğini gören susuz kişi,  
uyandığında susuzluktan hâlâ baygındır.  
İşte Siyon Dağı'na karşı savaşan kalabalık uluslar da böyle olacak. 
 
RESPONSORİUM               Yşa. 54, 4; 29, 5. 6. 7 
¥ Yeruşalim, korkma, ayıplanmayacaksın, * çünkü Her Şeye Egemen Rab, sana gelecek.  
¶ Ama sayısız düşmanların ince toz, acımasız orduları savrulmuş saman ufağı gibi 
olacak.  
¥ Çünkü Her Şeye Egemen Rab, sana gelecek.  



 
İKİNCİ OKUMA  
 
 Çok Mutlu Stella’lı İshak’ın Vaazlardan, 51) 
 

Meryem ve Kilise 
 

Tanrı'nın Oğlu, birçok kardeşlerin arasında, ilkdoğanıdır. Doğası ile tek olduğundan, 
inayetin aracılığı ile onunla birlikte tek olmaları için birçoklarını ortak etti. Çünkü: 
"Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını 
verdi" (Yu. 1, 12). Böylece insanoğlu olunca, birçoklarını Tanrı'nın oğulları yaptı. 
Sevgisinde ve gücünde tek olan o, demek ki birçoklarını ortak etti ve onlar da bedensel 
türeme ile çok olmalarına karşın, salt tanrısal türemede onunla tekdirler. 

Mesih tektir. Çünkü Baş ve Gövde bir bütünü oluştururlar. Mesih tektir. Çünkü gökteki 
tek bir Tanrı'nın ve yeryüzündeki tek bir annenin Oğlu’dur. 

Bir arada çok çocuğa ve tek bir çocuğa sahip olunabilir. Nasıl ki, Baş ve uzuvlar bir 
arada tek bir çocuk ve birçok çocuk oluyorlarsa, aynı şekilde Meryem ve Ki-lise tek ve 
birçok annedirler. İkisi de anne, ikisi de bakire, ikisi de hiçbir arzu olmaksızın Kutsal 
Ruh'un aracılığı ile türetirler. İkisi de Peder'e günahsız bir şekilde oğullar verirler. Hiçbir 
günahı olmayan Meryem bede-ne bir Baş türetmiştir. Kilise ise tüm günahları 
affetmekle, Baş'a bir gövde türetmiştir. 

İkisi de Mesih'in anneleridir; oysa hiç biri, diğeri olmadan tümünü türetmez. 
Bunun içindir ki, tanrısal esinli Kutsal Kitap'ta genel olarak bakire anne Kilise için 

söylenilenler özelde bakire anne Meryem için de geçerlidir ve özel olarak bakire 
Meryem için söylenilenler genelde, bakire anne Kilise için de geçerlidir. İkisinden biri 
için söylenilenler, hiç fark etmeksizin, biri ya da diğeri için geçerli olabilir. 

Tek ve inanç sahibi ruh da Tanrı Sözü'nün gelini, Mesih'in annesi kızı ve kızkardeşi, 
bakire ve doğurgan sayılabilir. Genel olarak Kilise hakkında, özel olarak Meryem 
hakkında ve yine özellikle inanç sahibi ruh hakkında, Peder'in Sözü olan Tanrı'nın 
Bilgeliği tarafından şöyle deniliyor: "Ayrıcalıklı bir ulusa kök saldım, Tanrı'nın mülküne 
ve mirasına kök saldım" (Sirak 24, 12). Evrensel olarak Rab'bin mirası Kilise'dir. Özel 
olarak Meryem'dir ve yine özel olarak iman sahibi her ruhtur. Meryem'in kucağındaki 
tapınakta Mesih dokuz ay kaldı, Kilise'nin iman tapınağında dün-yanın sonuna kadar, 
iman sahibi ruhun bilgeliğinde ve sevgisinde sonsuzluğa kadar. 
 
RESPONSORİUM                                 Lev. 26, 11-12; 2. Kor. 6, 16 
 
¥ Konutumu aranızda  kuracak,  size  sırt  çevirmeyeceğim. * Aranızda yaşayacak, 
Tanrınız olacağım. Siz de benim halkım olacaksınız. 
¶ Sizler yaşayan Tanrı'nın tapınağısınız. Nitekim Tanrı şöyle diyor:  
¥ Aranızda yaşayacak, Tanrı’nız olacağım. Siz de benim halkım olacaksınız. 
 
İncil: Matta 9: 35-10: 1. 6-8 
 
DUA  
 

Herşeye kadir Tanrı, sana yalvarıyoruz; yüceliğinin nuru kalplerimizi aydınlatsın: 
Biricik Oğlu’nun gelişi, kalplerimizden günah karanlığını dağıtsın ve bizim Senin 



evlatların olduğumuzu belirtsin. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca 
hükmeder. Âmin. 
 

Sabah Övgü Duaları 
 

 

Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s. 

 
İLAHİ 
Göklerde keskin bir ses; 
Etrafta duyuluyor; 
Kaygılar üzüntüler 
yok olsun: Mesih gelir. 
 
Kötülükten arınmış 
Kalbimiz uyanıktır, 
Gece karanlığında 
Parıldar yeni yıldız. 
 
Tanrı’dan gelen kuzu 
Göklerden fidyemizdir, 
Affını, barışını 
İmanla dileyelim. 
 
Zamanların sonunda 
Şanında geldiğinde 
Merhametli olsun bize, 
Cennete alsın bizi. 
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a 
Mesih’e şeref olsun, 
Ezelde olduğu gibi 
Çağlardan çağlara dek. Âmin. 
  
1. Nak. Sabahtan sevgini ve gece boyunca sadakatini duyururuz.  

 

MEZMUR 92 Yaratıcı olan Rab’be övgü 

Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir 

şey yapamazsınız. (Yu. 15, 5) 

 

Ya Rab, sana şükretmek, * 

Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek,  

Sabah sevgini, Gece sadakatini, * 

On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!  

 

Çünkü yaptıklarınla beni sevindirdin, ya Rab, * 

Ellerinin işi karşısında sevinç ilahileri okuyorum.  

Yaptıkların ne büyüktür, ya Rab, * 

Düşüncelerin ne derin!  

 



Aptal insan bilemez, * 

Budala akıl erdiremez:  

 

Kötüler mantar gibi bitse, † 

Suçlular pıtrak gibi açsa bile, * 

Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir.  

 

Ama sen sonsuza dek yücesin, ya Rab. † 

Ya Rab, düşmanların kesinlikle, * 

Evet, kesinlikle yok olacak, 

 

Suç işleyen herkes dağılacak. * 

Beni yaban öküzü kadar güçlü kıldın, ¬ 

Taze zeytinyağını başıma döktün. * 

Gözlerim düşmanlarımın bozgununu gördü, 

 

Kulaklarım bana saldıran kötülerin sonunu duydu. † 

Doğru insan hurma ağacı gibi serpilecek, * 

Lübnan sediri gibi yükselecek.  

Rab’bin evinde dikilmiş, * 

Tanrımız’ın avlularında serpilecek.  

Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek, * 

Taptaze ve yeşil kalacaklar. 

 

“Rab doğrudur! Kayamdır benim! *  

Onda haksızlık bulunmaz!” diye duyuracaklar. 

 

1. Nak. Sabahtan sevgini ve gece boyunca sadakatini duyururuz.  

 

2. Nak. Rab’bin adını ilan etmeyi istiyorum: Tanrı’mızı yüceltin. 

 

EZGİ Yasa’nın Tekrarı 32, 1-12  Halkı için Tanrı’nın takdisi                

Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim, ama siz 

istemediniz. (Mt. 23, 37) 

Ey gökler, kulak verin, sesleneyim; * 

Ey dünya, ağzımdan çıkan sözleri işit! 

Öğretişim yağmur gibi damlasın; * 

Sözlerim çiy gibi düşsün, 

 

Çimen üzerine çiseleyen yağmur gibi, * 

Bitkilere yağan sağanak gibi. 

Rab’bin adını duyuracağım. * 

Ululuğu için Tanrımız’ı övün! 



 

O Kaya’dır, işleri kusursuzdur, * 

Bütün yolları doğrudur. 

O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı’dır. * 

Doğru ve adildir. 

 

Bu eğri ve sapık kuşak, * 

Ona bağlı kalmadı. 

Onun çocukları değiller. * 

Bu onların utancıdır. 

 

Rab’be böyle mi karşılık verilir, * 

Ey akılsız ve bilgelikten yoksun halk? 

Sizi yaratan, size biçim veren, * 

Babanız, Yaratıcınız o değil mi? ¬ 

 

Eski günleri anımsayın; * 

Çoktan geçmiş çağları düşünün. 

Babanıza sorun, size anlatsın, * 

Yaşlılarınız size açıklasın. 

 

Yüceler Yücesi uluslara paylarına düşeni verip † 

İnsanları böldüğünde, * 

Ulusların sınırlarını İsrailoğulları’nın sayısına göre belirledi. 

 

Çünkü Rab’bin payı kendi halkıdır * 

Ve Yakup soyu onun payına düşen mirastır. 

Onu kurak bir ülkede, * 

Issız, uluyan bir çölde buldu, 

 

Onu kuşattı, kayırdı, * 

Gözbebeği gibi korudu. 

 

Yuvasında yavrularını uçmaya kışkırtan, † 

Onların üzerinde kanat çırpan bir kartal gibi, * 

Kanatlarını gerip onları aldı 

 

Ve kanatları üzerinde taşıdı. † 

Ona yalnız Rab yol gösterdi, * 

Yanında yabancı ilah yoktu. 

 

2. Nak. Rab’bin adını ilan etmeyi istiyorum: Tanrı’mızı yüceltin. 

 

 



3. Nak. Ey Rab, Tanrı’mız, tüm yeryüzünde adın ne yücedir!  

 

MEZMUR  8      Rab’bin yüceliği ve insanın haysiyeti         

Her şeyi ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı. O'nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. (Ef. 

1, 22) 

 

Ey Rab Tanrı’mız, † 

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! 

 

3. Nak. Ey Rab, Tanrı’mız, tüm yeryüzünde adın ne yücedir!  

 
KISA OKUMA           Yşa.11, 1-2 
 

İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. Rab'bin 
Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun 
üzerinde olacak. 
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME 

 
¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, * senin üzerinde Rab parlayacak. 



~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti,  senin üzerinde Rab parlayacak. 
¶ Şanı senin üzerinde görünecek. 
~ Senin üzerinde Rab parlayacak. 
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti,  senin üzerinde Rab parlayacak. 
 
 
Benedictus Nak. Rab halklar arasında bir işaret yapacak ve İsrail’in arta kalanlarını 
toplayacak.   
 
 
YAKARMALAR 

 

Zamanların sonunda büyük kudret ve şanla geri gelecek olan Kurtarıcımız Mesih İsa’ya 
tüm ruhumuzla yalvaralım: Gel, Rab İsa. 
Gökteki bulutların üzerinde görkem ve şanla görünecek olan ilahi Kralımız,  
- esaretimizden bizi kaldır ve vermiş olduğun vaatlere bizi layık kıl. 
İncil’in ışığını bize açıklayan sen,  
- daima sözünün tanıkları ve habercileri olmamızı sağla. 
Çağlar boyunca mübarek olan ve insanları ve olayları birlik ve barış sonuçlarına 
yönelten sen, 
- bütün hayatları senin şanlı gelişine yönelt. 
Ziyaretinin lütfunu bekleyenlere,  
- dostluğunun tesellisini ver. 
 
Göklerdeki Pederimiz. 
 
 
DUA  
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Gündüz Övgü Duaları 

 

Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s. 

 
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. 

 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır. 

 
Öğle (Hora Sexta) 
İLAHİ 
Gün ışıkla doludur 
Ve dünya görkeminde; 
Işığın Yaradanı, 
Taparız sana, Tanrı! 
 
Günah'ın ve öfkenin 
Alevlerini söndür; 
Kalpleri aşkla doldur, 
Barıştır bizi sana. 
 
Her şeye kadir Peder, 
Kabul et duamızı; 
Kutsal Ruh'la Oğlun'da 
Şükürler olsun sana. Âmin. 
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların 
arasında mübareksin.  
 
Öğleden Sonra (Hora Nona) 
İlahi 
Kudretli, yüce çoban, 
Bize yolunu göster; 
Bu kısa günden sonra 
Görkeme bizi götür. 
 
Ellerin eserinden 
Kalbimiz seni tanır 
Ve sevginin özlemi 
Gittikçe bizde artar. 
 
Yüzünün aydınlığı 
Yüzümüze parlasın; 
Ebedi ışığına 
Hazırla ruhumuzu. Âmin. 

 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve 
tertemiz bir Bakire kalacağım.  
 
MEZMUR 119,  81-88 (118) XI (Kaf) 

İçim tükeniyor senin kurtarışını özlerken, * 

Senin sözüne umut bağladım ben. 

Gözümün feri sönüyor * 



Söz verdiklerini beklemekten, 

 

“Ne zaman avutacaksın beni?” diye soruyorum. † 

Dumandan kararmış tuluma döndüm, * 

Yine de unutmuyorum kurallarını. 

 

Daha ne kadar bekleyecek kulun? * 

Ne zaman yargılayacaksın bana zulmedenleri? 

Çukur kazdılar benim için * 

Yasana uymayan küstahlar. ¬  

 

Bütün buyrukların güvenilirdir; * 

Haksız yere zulmediyorlar, yardım et bana! 

Nerdeyse sileceklerdi beni yeryüzünden, * 

Ama ben senin koşullarından ayrılmadım. 

 

Koru canımı sevgin uyarınca, * 

Tutayım ağzından çıkan öğütleri. 

 

MEZMUR 61   

Ey Tanrı, yakarışımı işit, * 

Duama kulak ver! 

Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan, * 

Yüreğime hüzün çökünce. 

 

Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni, † 

Çünkü sen benim için sığınak, * 

Düşmana karşı güçlü bir kule oldun.  

 

Çadırında sonsuza dek oturmak * 

Ve kanatlarının gölgesine sığınmak isterim.  

Çünkü sen, ey Tanrı, adaklarımı duydun, * 

Adından korkanların mirasını bana verdin.  

 

Kralın günlerine gün kat, * 

Yılları yüzyıllar olsun!  

Tanrı’nın huzurunda sonsuza dek * 

Tahtında otursun; 

 

Onu sevgin ve sadakatinle koru! † 

O zaman adını hep ilahilerle öveceğim, * 

Her gün adaklarımı yerine getireceğim. 

 

MEZMUR 64 Sürgünün duası 



Biliyoruz ki, barındığımız bu dünyasal çadır yıkılırsa, göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut -elle 

yapılmamış, sonsuza dek kalacak bir evimiz- vardır. (2. Ko. 5, 1) 

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, 

 

Onun yaptıkları üzerinde düşünecekler. * 

Doğru insan Rabde sevinç bulacak, 

Ona sığınacak, * 

Bütün temiz yürekliler onu övecek. 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 
 
KISA OKUMA                Yşa. 4, 2 
 

O gün Rab'bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak; ülkenin 
meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak. 
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar. 
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar. 
 
 
Öğle (Hora Sexta) 
 
 



KISA OKUMA                                                                                                                               Yşa. 4, 3 
 

Siyon'da, yani Yeruşalim'de sağ kalanlara, "Yeruşalim'de yaşıyor" diye kaydedilenlere, 
"Kutsal" denilecek. 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla. 
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et. 
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona) 
 
KISA OKUMA                                     Yşa. 61, 11 
 

Toprak filizlerini nasıl çıkartır, bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse, egemen Rab 
de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek. 
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme. 
¶ Halkını günahtan kurtar. 
 

DUA  
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