
NOEL HAZIRLIK DEVRESİ II. HAFTA SALI  
______________ 
 
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 
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. Amin. 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s. 

 

Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.  

İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.   

 

1. Nak. Yollarını Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır.  

 

MEZMUR 37 Kötü olanı ve iyi olanı bekleyen şeyler.          

I  (1-11) 

Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. (Mt. 5,5) 

 

Kötülük edenlere kızıp üzülme, * 

Suç işleyenlere özenme! 

Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, * 

Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek. 

 

Sen Rab’be güven, iyilik yap, * 

Ülkede otur, sadakatle çalış.  



Rab’den zevk al, * 

O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. 

 

Her şeyi Rab’be bırak, * 

Ona güven, o gerekeni yapar. ¬ 

 

O senin doğruluğunu ışık gibi, † 

Hakkını öğle güneşi gibi * 

Aydınlığa çıkarır. 

 

Rab’bin önünde sakin dur, sabırla bekle; † 

Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, * 

Kötü amaçlarına kavuşanlara. 

 

Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, * 

Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni. 

 

Çünkü kötülerin kökü kazınacak, † 

Ama Rab’be umut bağlayanlar * 

Ülkeyi miras alacak. 

 

Yakında kötünün sonu gelecek, * 

Yerini arasan da bulunmayacak.  

Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, * 

Derin bir huzurun zevkini tadacak.  

 

1. Nak. Yollarını Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır.  

2. Nak.  Kötülükten uzak dur,  iyi olanı yap. Rab doğru olanları destekler.  

 

II  (12-29) 

 

Kötü insan doğru insana düzen kurar, * 

Diş gıcırdatır. 

Ama Rab kötüye güler, * 

Çünkü bilir onun sonunun geldiğini. 

 

Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi, † 

Mazlumu, yoksulu yıkmak, * 

Doğru yolda olanları öldürmek için.  

 

Ama kılıçları kendi yüreklerine saplanacak, * 

Yayları kırılacak. 

Doğrunun azıcık varlığı, * 

Pek çok kötünün servetinden iyidir. 



 

Çünkü kötülerin gücü kırılacak, * 

Ama doğrulara Rab destek olacak. 

Rab yetkinlerin her gününü gözetir, * 

Onların mirası sonsuza dek sürecek. ¬ 

 

Kötü günde utanmayacaklar, * 

Kıtlıkta karınları doyacak. 

 

Ama kötüler yıkıma uğrayacak; † 

Rab’bin düşmanları * 

Kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek, 

 

Duman gibi dağılıp yok olacak. * 

Kötüler ödünç alır, geri vermez;  

Doğrularsa cömertçe verir. * 

Rab’bin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak, 

 

Lanetlediği insanların kökü kazınacak. † 

Rab insana sağlam adım attırır, * 

İnsanın yolundan hoşnut olursa.  

 

Düşse bile yıkılmaz insan, * 

Çünkü elinden tutan Rab’dir. 

 

Gençtim, ömrüm tükendi,  † 

Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, * 

Soyunun ekmek dilendiğini.  

 

O hep cömertçe ödünç verir, * 

Soyu kutsanır. 

Kötülükten kaç, iyilik yap; * 

Sonsuz yaşama kavuşursun. 

 

Çünkü Rab doğruyu sever, * 

Sadık kullarını terk etmez.  

Onlar sonsuza dek korunacak, * 

Kötülerinse kökü kazınacak. 

 

Doğrular ülkeyi miras alacak, * 

Orada sonsuza dek yaşayacak. 

 

2. Nak. Kötülükten uzak dur,  iyi olanı yap.  Rab doğru olanları destekler.  

3. Nak. Tanrı’ya umudunu bağla ve onun yolunu takip et. 



 

 

III 30-40  

 

Doğrunun ağzından bilgelik akar, * 

Dilinden adalet damlar. 

Tanrısı’nın yasası yüreğindedir, * 

Ayakları kaymaz. ¬ 

 

Kötü, doğruya pusu kurar, * 

Onu öldürmeye çalışır. 

AmaRab onu kötünün eline düşürmez, * 

Yargılanırken mahkûm etmez. 

 

Rab’be umut bağla, onun yolunu tut, * 

Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir. 

Kötülerin kökünün * 

Kazındığını göreceksin.  

 

Kötü ve acımasız adamı gördüm, † 

İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi * 

Dal budak salıyordu; 

 

Geçip gitti, yok oldu, * 

Aradım, bulunmaz oldu. 

Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, * 

Çünkü yarınlar barışseverindir. 

 

Ama başkaldıranların hepsi yok olacak, * 

Kötülerin kökü kazınacak. 

Doğruların kurtuluşu Rab’den gelir, * 

Sıkıntılı günde onlara kale olur. 

 

Rab onlara yardım eder, kurtarır onları, † 

Kötülerin elinden alıp özgür kılar, * 

Çünkü kendisine sığınırlar. 

 

3. Nak. Tanrı’ya umudunu bağla ve onun yolunu takip et. 

 

¥ Çölde bağıran ses şöyle diyor: Rab’bin yollarını hazırlayın. 
¶ Tanrı’nın geçeceği yolları düzeltin.  
 
 
 



 
 
 
BİRİNCİ OKUMA  

 

Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                 24, 19 – 25,5 
 

Yargı gününde Allah’ın Krallığı gelecek  
ve kurtulmuş olanların ezgisi işitilecek.   

 
Yeryüzü büsbütün çatlayıp yarılacak, 
sarsıldıkça sarsılacak.  
Dünya sarhoş gibi yalpalayacak,  
bir kulübe gibi sallanacak,  
isyanlarının ağırlığı altında çökecek  
ve bir daha kalkamayacak.  
O gün Rab yukarıda,  
gökteki güçleri ve aşağıda, yeryüzündeki kralları cezalandıracak.  
Zindana tıkılan tutsaklar gibi cezaevine kapatılacak  
ve uzun süre sonra cezalandırılacaklar.  
Ayın yüzü kızaracak, güneş utanacak.  
Çünkü Her Şeye Egemen Rab Siyon Dağı'nda,  
Yeruşalim'de krallık edecek.  
Halkın ileri gelenleri O'nun yüceliğini görecek. 
Ya Rab, sensin benim Tanrım, seni yüceltir, adını överim.  
Çünkü sen eskiden beri tasarladığın harikaları tam bir sadakatle gerçekleştirdin.  
Kenti bir taş yığınına, surlu kenti viraneye çevirdin.  
Yabancıların kalesiydi, kent olmaktan çıktı.  
Bir daha da onarılmayacak.  
Bundan ötürü güçlü uluslar seni onurlandıracak,  
acımasız ulusların kentleri senden korkacak.  
Çünkü onların öfkesi duvara çarpan sağanak gibi yükselince, sen yoksulun, sıkıntı 
içindeki düşkünün kalesi, sağanağa karşı sığınak, sıcağa karşı gölgelik oldun.  
Yabancıların gürültüsünü çöl sıcağı gibi bastırırsın.  
Bulutun gölgesi sıcağı nasıl kırarsa, bu acımasız adamların türküsü de öyle diniyor. 
 
RESPONSORİUM                          Yşa. 25, 1. 4 
 
¥ Ya Rab, sensin benim Tanrım, seni yüceltir, adını överim. * Çünkü, bizim için harika 
şeyler yaptın.    
¶ Yoksul insanın sığınağı, sıkıntı içindeki insanın koruyucusu sensin.  
¥ Çünkü, bizim için harika şeyler yaptın.   
 
 
 
 
 
 
 



İKİNCİ OKUMA  
 
İkinci Vatikan Konsili, Lumen Gentium, Kilise Hakkında Dogmatik Yasa,  

(n. 48) 
 

Dünyada hacı olan kilisenin eskatalojik yapısı 
 

Mesih'te hepimizin üyesi olmaya çağırıldığımız ve Tanrı’nın lütfuyla içinde kutsallığa 
kavuştuğumuz Kilise, ancak göğün görkeminde ve her şeyin yeniden düzenlenmesi 
zamanı geldiğinde mükemmelliğine erişecektir. O zaman tüm insanlık da ve insana sıkı 
sıkıya bağlı olan ve kendisine ait bulunan amaca onun aracılığı ile erişen tüm kainat da 
tam olarak Mesih'te mükemmelliğe erişecektir.  

Yeryüzünün üzerine yükselen Mesih, ölüler arasından dirilen bütün insanları 
kendisine çekti, hayat veren Ruh'unu şakirtlerinin üzerine gönderdi; bu Ruh vasıtasıyla, 
Kilise'nin oluşturduğu Bedenini, selametin evrensel gizemi olarak tesis etti. Peder'in 
sağında oturarak, insanları Kilise'sine götürmek için, Kilise'nin aracılığı ile onları 
kendisiyle birleştirmek için onlara kendi Bedenini ve Kanını gıda olarak sunmak 
suretiyle onları kendi şanlı hayatına katılır kılmak için, dünyada devamlı şekilde etkili 
olmaktadır.  

Bize vaadedilmiş olan ve bizim beklemekte olduğumuz bu yeniden düzenleme 
Mesih'le şimdiden başlamış bulunmaktadır; o, Kutsal Ruh'un gönderilmesi ile gelişmiş 
ve bu Ruh sayesinde Kilise'de devam etmektedir. Gelecekteki nimetlerin umudu içinde, 
Pederi'n dünyada gerçekleştirmek görevini bize verdiği işi sonuna doğru 
götürdüğümüze ve bu suretle kurtuluşu-muzu sağladığımıza göre, iman bize yeryüzü 
yaşamımızın anlamını Kilise'de öğretmektedir. 

Bu şekilde son günler bizim için şimdiden gelmiş bulunmaktadır. Dünyanın 
yenilenmesi geri dönmez bir şekilde tesis edilmiştir ve reel bir şekilde bu dünyada öne 
alınmış bulunmaktadır. Gerçekten, şimdiden yer-yüzünde, Kilise, tamamlanmamış olsa 
bile gerçek bir kutsiyet içinde parıldamaktadır.  

Fakat yeni göklerin ve içinde adaletin yer aldığı yeni yeryüzünün gerçekleşmesini 
beklerken, kutsal bir yolculuk içindeki Kilise, gizemleri ile ve devrimize ait kurumları ile 
geçici şeylerin görünümünü taşımaktadır. Onun kendi hayatı, şimdi hala doğum sancıları 
içinde inleyen ve Tanrı’nın oğullarının görünmelerini bekle-yen yaratıklar arasında 
geçmektedir. 

 
RESPONSORİUM        Fil. 3, 20-21; Tt. 2, 12-13      
 ¥ Kurtarıcımız olan Rabbimiz İsa Mesih’in gelişini bekliyoruz. * O bizim zavallı 
bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. 
¶ Kudretli Tanrımızın görkemli gelişini kutsanmış bir ümitle beklerken, dürüst, ölçülü ve 
Tanrı’ya yaraşır olalım. 
¥ O bizim zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. 
 
İncil: Luka 10, 21-24 
O anda İsa Kutsal Ruh'un etkisiyle coşarak şöyle dedi: "Baba, yerin ve göğün Rabbi! Bu gerçekleri 
bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet Baba, senin 
isteğin buydu. "Babam her şeyi bana teslim etti. Oğul'un kim olduğunu Baba'dan başka kimse 
bilmez. Baba'nın kim olduğunu da Oğul'dan ve Oğul'un O'nu tanıtmak istediği kişilerden başkası 
bilmez." Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi: "Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne 
mutlu! Size şunu söyleyeyim, nice peygamberler, nice krallar sizin ördüklerinizi görmek 
istediler, ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler, ama işitemediler." 



 
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 
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. Amin. 
  
 

1. Nak. Ey Rab, ışığını ve gerçeğini gönder; onlar Kutsal Dağın için bana yol göstersinler.  

MEZMUR 43 (42) Rab’bin tapınağını arzu etmek  

Dünyaya ışık olarak geldim. (Yuhanna 12,:46) 

 

Hakkımı ara, ey Tanrı, * 

Savun beni vefasız ulusa karşı, 

Kurtar hileci, haksız insandan. * 

Çünkü sen Tanrım, kalemsin; 

 

Neden beni reddettin? † 

Niçin düşmanlarımın baskısı altında * 

Yaslı gezeyim? 



 

Gönder ışığını, gerçeğini, * 

Yol göstersinler bana, 

 

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni. † 

O zaman Tanrı’nın sunağına, * 

Neşe, sevinç kaynağım Tanrı’ya gideceğim 

 

Ve sana, ey Tanrı, Tanrım benim, * 

Lirle şükredeceğim. 

Neden üzgünsün, ey gönlüm, * 

Neden içim huzursuz? 

 

Tanrı’ya umut bağla, † 

Çünkü ona yine övgüler sunacağım; * 

O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır. 

 

1. Nak. Ey Rab, ışığını ve gerçeğini gönder; onlar Kutsal Dağın için bana yol göstersinler.  

 

2. Nak. Hayatın tüm günlerinde bizi kurtar Ya Rab.  

 

Ezgi: Yşa. 38, 10-14. 17-20             Ölüm için endişe ve sağlık için sevinç  

Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. (Va. 1, 17-

18) 

 

“Hayatımın baharında ölüler diyarının † 

Kapılarından geçip ömrümün geri kalan yıllarından * 

Yoksun mu kalmalıyım?” demiştim, 

 

“Yaşayanlar diyarında Rab’bi, * 

Evet, Rab’bi bir daha görmeyeceğim, 

Bu dünyada yaşayanlar gibi  * 

İnsan yüzü görmeyeceğim bir daha. 

 

Evim bir çoban çadırı gibi * 

Bozuldu, alındı elimden. 

Dokumacı gibi dürdüm yaşamımı, * 

Rab tezgahtan beni kesti, ¬ 

 

Bir gün içinde sonumu getiriverdi. * 

Sabırla bekledim sabaha kadar, 

Rab bir aslan gibi kırdı bütün kemiklerimi, * 

Bir gün içinde sonumu getiriverdi.  

 



Kırlangıç gibi, turna gibi acı acı öttüm, † 

Güvercin gibi inledim,  * 

Gözlerim yoruldu yukarı bakmaktan.  

Ya Rab, eziyet çekiyorum, * 

Yardım et bana. 

Çektiğim bunca acı  * 

Esenlik bulmam içindi. 

 

Beni sevdiğin için yıkım çukuruna † 

Düşmekten alıkoydun. * 

Günahlarımı arkana attın.  

 

Çünkü ölüler diyarı sana şükredemez, * 

Ölüm övgüler sunmaz sana.  

Ölüm çukuruna inenler * 

Senin sadakatine umut bağlayamaz. 

 

Diriler, yalnız diriler * 

Bugün benim yaptığım gibi sana şükreder; 

Babalar senin sadakatini çocuklarına anlatır. * 

Beni kurtaracak olan Rab’dir. 

 

Ömrümüz boyunca onun tapınağında * 

Telli çalgılarımızı çalacağız. 

 

2. Nak. Hayatın tüm günlerinde bizi kurtar Ya Rab.  

3. Nak.  Ya Rab, Siyon’da seni övmek gereklidir. 

 

MEZMUR 65  Tanrı’nın krallığı için yarattıklarının sevinci.  

Yaşayan Tanrı, gökten yağmur yağdırıyor, çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor, sizi yiyecekle doyurup 

yüreklerinizi sevinçle dolduruyor. (Ha. İş. 14, 15.17) 

Siyon’da, ey Tanrı, sana övgü borçluyuz. * 

Yerine getirilecek sana adanan adaklar. 

Ey sen, duaları işiten, * 

Bütün insanlar sana gelecek. 

 

Suçlarımızın altında ezildik, * 

Ama sen isyanlarımızı bağışlarsın. 

Ne mutlu avlularında otursun diye * 

Seçip kendine yaklaştırdığın kişiye! ¬ 

 

Evinin, kutsal tapınağının * 

Nimetlerine doyacağız. 

 



Ey bizi kurtaran Tanrı, † 

Müthiş işler yaparak * 

Zaferle yanıtlarsın bizi. 

 

Sen yeryüzünün dört bucağında, * 

Uzak denizlerdekilerin umudusun; 

 

Kudret kuşanan, Gücüyle dağları kuran, † 

Denizlerin kükremesini, Dalgaların gümbürtüsünü, * 

Halkların kargaşasını yatıştıran sensin. 

 

Dünyanın öbür ucunda yaşayanlar * 

Korkuya kapılır senin belirtilerin karşısında, 

Doğudan batıya kadar insanlara * 

Sevinç çığlıkları attırırsın. 

 

Toprağa bakar, çok verimli kılarsın, * 

Onu zenginliğe boğarsın. 

Ey Tanrı, ırmakların suyla doludur, * 

İnsanlara tahıl sağlarsın, 

 

Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın: † 

Sabanın açtığı yarıkları bolca sular, * 

Sırtlarını düzlersin. 

 

Yağmurla toprağı yumuşatır, * 

Ürünlerine bereket katarsın. 

İyiliklerinle yılı taçlandırırsın, * 

Arabalarının geçtiği yollardan bolluk akar, 

 

Otlaklar yeşillenir, * 

Tepeler sevince bürünür, 

 

Çayırlar sürülerle bezenir, † 

Vadiler ekinle örtünür, * 

Sevinçten haykırır, ezgi söylerler. 

 

3. Nak.  Ya Rab, Siyon’da seni övmek gereklidir. 

 
KISA OKUMA               Yar. 49, 10 

Sahibi gelene kadar Krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak, yönetim hep onun 
soyunda kalacak, uluslar onun sözünü dinleyecek.  
 
 



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. Sevinçle coş, Siyon kızı. İşte aranızda oturmaya geliyorum.  
 
BENEDİCTUS Zekeriya’nın İlahisi (Luka 1, 68-79) 

 

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. Âmin.  

 

Benedictus Nak. Sevinçle coş, Siyon kızı. İşte aranızda oturmaya geliyorum.  
 
YAKARMALAR 

 Mesih her insanı aydınlatan ışıktır. Övgü dualarında birleşmiş olan kilise, onu bekliyor 
ve çağırıyor: 
 Gel, Mesih İsa. 
Mevcudiyetinin görkemi karanlıklarımızı alt etsin, 
- iyiliklerine bizi layık kılsın. 
Rabbimiz Tanrı, halkını kurtar, 
- bugün ve her zaman adını yüceltmemizi sağla. 
Kalplerimizde sana karşı susuzluk ateşini uyandır,  
- böylece her zaman seninle olmayı isteyelim. 
Sen insanlığın zayıflığını üzerine giyindin, 
- fakirleri, hastaları ve can çekişenleri koru ve onların yardımına gel. 
 
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  
 

Her şeye kadir Tanrı, Kurtarıcı’nın iyi haberini dünyanın dört bucağına götüren sen, 
tüm erkeklerin ve kadınların içten bir sevinçle O’nun Noelinin yüceliğini sevinçle 
karşılamasını sağla.  Bunu seninle ve Kutsal ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden 
Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.  Âmin. 

 
 



 
 

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. 

 

Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği İyi Haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den 

doğacak.  
 

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’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab 

seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.  
 



Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

İLAHİ 

Kudretli, yüce çoban, 

Bize yolunu göster; 

Bu kısa günden sonra 

Görkeme bizi götür. 

 

Ellerin eserinden 

Kalbimiz seni tanır 

Ve sevginin özlemi 

Gittikçe bizde artar. 

 

Yüzünün aydınlığı 

Yüzümüze parlasın; 

Ebedi ışığına 

Hazırla ruhumuzu. Âmin. 

 

Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a 

yaşam verip hem de bakire mi kalacağım? 

 

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. 

MEZMUR 53 (52) Akılsızın düşünceleri 

Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ama Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız olarak 

aklandılar.(Rom. 3, 23-24) 

 

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. 

 

MEZMUR 54, 1-6, 8-9 (53)   Yardım çağrısı 

Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? 'Baba, beni bu saatten kurtar' mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate 

geldim. Baba, adını yücelt! (Yu. 12, 27-28) 

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, * 

 
 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 
 
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği İyi Haber budur: Kurtarıcı, Bakire  
          Meryem’den doğacak.  
 
KISA OKUMA                                             Yer. 23, 5 

“İşte Davut için doğru bir dal çıkaracağım günler geliyor” diyor Rab. Bu kral bilgece 
egemenlik sürecek, Ülkede adil ve doğru olanı yapacak. 
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar. 
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar. 
 
 
Öğle (Hora Sexta)  
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab     
          seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.  
 
KISA OKUMA                 Yer. 23, 6 

Onun döneminde Yahuda kurtulacak, İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O, Rab 
doğruluğumuzdur adıyla anılacak. 
 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla. 
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et. 
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona) 
 
Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem  
           Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım? 
 
Hez. 34, 15-16 

 
Ben kendim koyunlarımı güdeceğim, onları kendim yatıracağım. Egemen Rab böyle 

diyor. Yiteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim. Yaralının yarasını saracak, zayıfı 
güçlendireceğim. Ama semizlerle güçlüleri yok edeceğim. Koyunlarımı adaletle 
güdeceğim. 
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme. 
¶ Halkını günahtan kurtar. 
 
 
 
DUA  



 

Her şeye kadir Tanrı, dünyanın tüm insanlarına bir kurtarıcı göndereceğini vaat ettin; 
onun şanlı ve mutlu doğum gününü sevinçle beklemek lütfunu bize bağışla. Tanrı olan O, 
Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
 
 

Akşam Övgü Duaları 
¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya; 

¶ Ey Rabbim yardımıma koş. 

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

Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman  

ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya. 

 
İLAHİ 
Yıldızları yaratan, 
Peder’in ulu Söz’ü 
Övgü ezgilerini 
Kilise sana sunar. 
 
Gök ve yer secde eder 
Önünde, yüce Kelam; 
Yarattığın kainat 
Yüce adını tapar. 
 
Meryem’den masum doğan, 
Haça gerilirken sen, 
Günaha sürüklenmiş 
Hayatı bize verdin. 
 
Zamanların sonunda, 
İkinci gelişinde 
Sonsuz merhametinle 
Düşmandan bizi kurtar. 
 
Meryem’den doğmuş olan, 
Şan, şeref olsun sana, 
Peder’e, Kutsal Ruh’a 
Çağlardan çağlara dek. Amin. 
 
Ya da uygun görülen başka bir ilahi okunabilir.  
MEZMUR 49 (48) I  (1-13) Zenginliğin boşluğu 

Zengin kişi Göklerin Egemenliği'ne zor girecek.(Mt. 19, 23) 

Ey bütün halklar, dinleyin! * 

Kulak verin hepiniz,  

Ey dünyada yaşayanlar, * 

Halk çocukları, bey çocukları, 

 

Zenginler, yoksullar! * 

Bilgelik dökülecek ağzımdan, 

 



Anlayış sağlayacak içimdeki düşünceler, † 

Kulak vereceğim özdeyişlere, * 

Lirle yorumlayacağım bilmecemi.  

 

Niçin korkayım kötü günlerde * 

Niyeti bozuk düşmanlarım çevremi sarınca? 

Onlar varlıklarına güvenir, * 

Büyük servetleriyle böbürlenirler. 

 

Kimse kimsenin hayatının bedelini ödeyemez, * 

Tanrı’ya fidye veremez.  

Çünkü hayatın fidyesi büyüktür, * 

Kimse ödemeye yeltenmemeli. 

 

Böyle olmasa, † 

Sonsuza dek yaşar insan, * 

Mezar yüzü görmez.  

 

Kuşkusuz herkes biliyor bilgelerin öldüğünü, * 

Aptallarla budalaların yol olduğunu. 

 

Mallarını başkalarına bırakıyorlar. † 

Mezarları, sonsuza dek evleri, * 

Kuşaklar boyu konutları olacak, ¬ 

 

Topraklarına kendi adlarını verseler bile. † 

Bütün gösterişine karşın geçicidir insan, * 

Ölüp giden hayvanlar gibi. 

 

1. Nak. Rab diyor: Hem Tanrı’ya, hem paraya kulluk edemezsiniz. 

2. Nak. Kendinize gökte hazineler biriktirin, diyor Rab. 

 

MEZMUR 48 14 -21 (II) Zengin adam kurtulmayacak.  

Ama Tanrı ona, 'Ey akılsız!' dedi. 'Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak?' 

"Kendisi için servet biriktiren, ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur." (Lc. 12, 20-21) 

 

Budalaların yolu, * 

Onların sözünü onaylayanların sonu budur. 

Sürü gibi ölüler diyarına sürülecekler, * 

Ölüm güdecek onları. 

 

Tan ağarınca doğrular onlara egemen olacak, † 

Cesetleri çürüyecek, * 

Ölüler diyarı onlara konut olacak. 



 

Ama Tanrı beni † 

Ölüler diyarının pençesinden kurtaracak * 

Ve yanına alacak. 

 

Korkma biri zenginleşirse, * 

Evinin görkemi artarsa. 

Çünkü ölünce hiçbir şey götüremez, * 

Görkemi onunla mezara gitmez. 

 

Yaşarken kendini mutlu saysa bile, † 

Başarılı olunca övülse bile. * 

Atalarının kuşağına katılacak, 

 

Onlar ki asla ışık yüzü görmeyecekler. † 

Bütün gösterişine karşın anlayışsızdır insan, * 

Ölüp giden hayvanlar gibi. 

 

2. Nak. Kendinize gökte hazineler biriktirin, diyor Rab. 

 

3. Nak. Boğazlanmış Kuzu sana şan güç şeref asırlar boyunca! 

 

EZGİ : Vahiy 4, 11- 5, 9, 10, 12 Kurtulanların ilahisi     
 

Rab’bimiz ve Tanrımız! * 

Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. ¬ 

Çünkü her şeyi sen yarattın; * 

Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. 

 

Tomarı almaya, * 

Mühürlerini açmaya layıksın! 

Çünkü boğazlandın * 

Ve kanınla her oymaktan, her dilden, 

 

Her halktan, her ulustan * 

İnsanları Tanrı’ya satın aldın. 

Onları Tanrımız’ın hizmetinde † 

Bir krallık haline getirdin, * 

Kahinler yaptın. 

 

Dünya üzerinde * 

Egemenlik sürecekler. 

Boğazlanmış Kuzu * 

Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, 



 

Saygıyı, yüceliği, övgüyü * 

Almaya layıktır. 

 

3. Nak. Boğazlanmış Kuzu sana şan güç şeref asırlar boyunca! 

 

KISA OKUMA                                                                                                                                     1. Kor. 1, 7b-9 
Şöyle ki, Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan 
yoksun değilsiniz. Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna 
dek pekiştirecektir. Sizleri Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağıran Tanrı 
güvenilirdir. 
Karşılıklı Hamdetme 
 
¥ Bizi kurtarmaya gel, * ey evrenin Allah’ı.  
~ Bizi kurtarmaya gel, ey evrenin Allah’ı. 
¶ Bize yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız, 
~ Evrenin Allah’ı 
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 
~  Bizi kurtarmaya gel, * ey evrenin Allahı. 
 
Magnificat Nak. Çölde bir ses bağırıyor: Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları 
düzleyin. 
 
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 Nak. Çölde bir ses bağırıyor: Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları 
düzleyin. 
 
YAKARMALAR 

 

Zamanların sonunda Mesih’in yüceliğinin görkemi görünecektir, Kilise onu selamlayarak 
sesleniyor:  
Gel Rab İsa.  
Bakire Meryem Ana’dan doğmuş olan kurtarıcımız Mesih İsa, bizi eski yasanın 
boyunduruğundan kurtardın, 
- bizde kurtarışının işlerini tamamla. 
İnsani koşullarımızı bizimle paylaşan sen, 
- ebedi yaşamını seninle paylaşmamızı sağla. 
Gelişinin gizemi için sevginin ateşini bizlerde alevlendir,  
- adalet ve barış arzularımızı gerçekleştir. 
İman belirsizliklerinde bizi yürüten sen,   
- şanında seni seyretmemizi sağla.  
Merhametinin şebnemi bütün ölülerin üzerine insin, 
- onların üzerinde yüzünün ışığı parıldasın. 
 
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 

Her şeye kadir Tanrı, Kurtarıcı’nın iyi haberini dünyanın dört bucağına götüren sen, 
tüm erkeklerin ve kadınların içten bir sevinçle O’nun Noelinin yüceliğini sevinçle 
karşılamasını sağla.  Bunu seninle ve Kutsal ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden 
Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.  Âmin. 

 
 

 


