
NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 2. HAFTA ÇARŞAMBA 
 

_______________ 
 
TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  
¥ Ey Rab aç dudaklarımı 

¶  Ve ağzım sana övgüler duyursun. 

 
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.  
Ya da  
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.  
  
Davet Mezmuru:  
 

Mezmur 95 Tanrı’yı övmeyedavet 

 

"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; bizim için gelen Rab’be tapalım.  
Ya da  
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.  
 

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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Nak. Acı içinde inleyerek bedenlerimizin kurtuluşunu bekliyoruz. 

 

MEZMUR 39 (38)       Hastalıkta dua           

 

I (2-7) 

Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. ..Yaratılışın, yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının 

yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. .. Bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden 

inliyoruz.(Rom. 8, 20-23) 

Karar verdim: “Adımlarıma dikkat edeceğim, * 

Dilimi günahtan sakınacağım;  

Karşımda kötü biri oldukça, * 

Ağzıma gem vuracağım. 

 

Dilimi tutup sustum, † 

Hep kaçındım konuşmaktan, * 

Yararı olsa bile. ¬ 

 

Acım alevlendi, * 

Yüreğim tutuştu içimde,  

Ateş aldı derin derin düşünürken, * 

Şu sözler döküldü dilimden: 

 

Bildir bana, ya Rab, sonumu, † 

Sayılı günlerimi; * 

Bileyim ömrümün ne kadar kısa olduğunu! 

 

Yalnız bir karış ömür verdin bana, * 

Hiç kalır hayatım senin önünde. 

Her insan bir soluktur sadece, * 

En güçlü çağında bile. 

 

Bir gölge gibi dolaşır insan,  † 

Boş yere çırpınır, * 

Mal biriktirir, kime kalacağını bilmeden. 

 

1. Nak. Acı içinde inleyerek bedenlerimizin kurtuluşunu bekliyoruz. 

2. Nak. Ey Rab, duamı dinle ve cevap ver, beni gözyaşları içinde bırakma. 

 

II 8-14 

 

Ne bekleyebilirim şimdi, ya Rab? * 

Umudun sende. 

Kurtar beni bütün isyanlarımdan, * 

Aptalların hakaretine izin verme. 



 

Sustum, açmayacağım ağzımı; * 

Çünkü sensin bunu yapan. 

Uzaklaştır üzerimden yumruklarını, * 

Tokadının altında mahvoldum. 

 

Sen insanı suçundan ötürü * 

Azarlayarak yola getirirsin,  

Güve gibi tüketirsin sevdiği şeyleri. * 

Her insan bir soluktur sadece.  

 

Duamı işit, ya Rab, * 

Kulak ver yakarışıma,  

Gözyaşlarıma kayıtsız kalma! * 

Çünkü ben bir garibim senin yanında, ¬ 

 

Bir yabancı, atalarım gibi. † 

Uzaklaştır üzerimden bakışlarını,  * 

Göçüp yok olmadan mutlu olayım! 

 

2. Nak. Ey Rab, duamı dinle ve cevap ver, beni gözyaşları içinde bırakma. 

3. Nak. Tanrı’ya güvenenler, zeytin dalları gibi yeşerirler. 

 

MEZMUR 52 İftira atanlara karşı 

 

Övünen Rab ile övünsün. (1. Ko. 1, 31) 

 

Niçin kötülüğünle böbürlenirsin, ey kabadayı, * 

Tanrı’nın sadık kullarına karşı 

Bütün gün dilin yıkım tasarlar * 

Keskin ustura gibi, ey hilekar. 

 

İyilikten çok kötülüğü, * 

Doğru konuşmaktan çok yalanı seversin. 

Seni hileli dil seni! * 

Her yıkıcı sözü seversin. 

 

Ama Tanrı seni sonsuza dek yıkacak, * 

Seni kapıp çadırından fırlatacak, 

Yaşam diyarından kökünü sökecek. * 

Doğrular bunu görünce korkacak, 

 

Gülerek şöyle diyecekler: * 

“İşte bu adam, Tanrı’ya sığınmak istemedi, 



Servetinin bolluğuna güvendi, * 

Başkalarını yıkarak güçlendi!” 

 

Ama ben Tanrı’nın evinde  *  

Yeşeren zeytin ağacı gibiyim,  

Sonsuza dek Tanrı’nın sevgisine güvenirim. * 

Sürekli sana şükrederim yaptıkların için, 

 

Sadık kullarının önünde umut bağlarım,  * 

Çünkü adın iyidir. 

 

3. Nak. Tanrı’ya güvenenler, zeytin dalları gibi yeşerirler. 

 

¥ Rabbimiz Allah, bizi sana yönelt.  
¶ Yüzünü göster ve kurtulacağız.  
 
 
BİRİNCİ OKUMA    

        
Peygamber Yeşaya’nın Kitabından       25, 6 - 26, 6 
 

Rab tüm uluslar için bir şölen verecek; 
Kurtulmuş olanlar zafer ezgileri söyleyecek. 

 
Her Şeye Egemen Rab 
bu dağda bütün uluslara  
yağlı yemeklerin ve dinlendirilmiş seçkin şarapların sunulduğu  
zengin bir şölen verecek.  
Bütün halkların üzerindeki örtüyü,  
bütün ulusların üzerine örülmüş olan örtüyü  
bu dağda kaldıracak. Ölümü sonsuza dek yutacak.  
Egemen Rab bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek.  
Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak. 
Çünkü Rab böyle diyor.  
O gün diyecekler ki,  
"İşte Tanrımız budur;  
ona umut bağlamıştık, bizi kurtardı,  
Rab odur, ona umut bağlamıştık, onun kurtarışıyla sevinip coşalım."  
Rab'bin eli bu dağın üzerinde kalacak,  
ama Moav gübre çukurundaki saman gibi kendi yerinde çiğnenecek.  
Oracıkta yüzmek isteyen biri gibi ellerini uzatacak,  
ama kurnazlığına karşın Rab onun gururunu kıracak. 
Rab surlarındaki yüksek burçları devirip yıkacak, yerle bir edecek.  
O gün Yahuda'da şu ilahi söylenecek:  
“Güçlü bir kentimiz var.  
Çünkü Tanrı'nın kurtarışı  
Kente sur ve duvar gibidir.  
Açın kentin kapılarını,  



sadık kalan doğru ulus içeri girsin.  
Sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı  
tam bir esenlik içinde korursun.  
Rab'be sonsuza dek güvenin,  
çünkü Rab, evet Rab sonsuza dek kalıcı kayadır.  
Yüksekte oturanı alçaltır,  
yüce kenti yıkar, yerle bir eder.  
O kent ayak altında,  
mazlumların ayakları,  
yoksulların adımları altında çiğnenecek.” 
 
RESPONSORİUM           Va. 21, 3; Yşa. 25, 8 
¥ Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: İşte, Tanrı'nın konutu insanların 
arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. * Onlar onun halkı olacaklar, Tanrı'nın 
kendisi de onların arasında bulunacak. 
¶ Ölümü sonsuza dek yutacak. Bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek.  
¥ Onlar onun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. 
 
İKİNCİ OKUMA  
  
Episkopos Aziz Augustinus, 109. Mezmur Üzerine Vaaz, 1-3 

(Sal. 109, 1-3; CCL 40, 1601-1603) 
 

Tanrı’nın vaadi,  
Oğlu Mesih sayesinde tamamlandı.  

 
Tanrı vaat ettiği şeyler için bir zaman, vaat ettiklerini gerçekleştirmek için bir başka 

zaman saptadı. 
Vaatler zamanı, Vaftizci Yahya'ya kadar süregelen Peygamberler çağı idi. Vaftizci 

Yahya'dan bu yana ve sonuna dek vaat edileni gerçekleştirmek zamanıdır. 
Bizden bir şey alarak değil de bize nice büyük şeyler vaat ederek bize karşı borçlu 

konumu üstlenen Tanrı, sadıktır. Vaat etmek fazla bir şey ifade etmez. O yazılı olarak da 
taahhüde girmek istedi, bizimle adeta bir vaat sözleşmesi yaptı. Böylece vaatlerini 
gerçekleştirmeye başladığı an, vaatlerini yerine getirme sırasını Kitap'tan izlememize 
imkân verilecekti. Bu nedenle birçok kez vurguladığımız gibi, peygamberlik çağı vaat 
edileni önceden bildirme çağıdır. O bize ebedi selameti, meleklerle birlikte sonsuz 
mutluluk yaşamını, yok ol-mayan mirası, ebedi şanı, çehresinin dinginliğini, gök-
yüzündeki mekânın kutsallığını ve ölülerin dirilişi ile ölüm korkusundan kurtuluşu vaat 
etti. Vaat ettiği bu-dur, tüm coşkumuzun gaye edindiği hedef budur ve ona eriştiğimizde 
artık arayabileceğimiz, isteyebileceğimiz hiçbir şey kalmayacak. Ancak bu son hedefe 
hangi nizamla erişeceğimizi bize vaatleri ile ve verdiği haberlerle gösterdi. 

Gerçekten de o, insanlara tanrısallığı, ölümlülere ölümsüzlüğü, günahkârlara affı, hor 
görülenlere yücelmeyi vaat etti. 

Ancak, kardeşlerim, Tanrı'nın vaat ettikleri insanlara inanılmaz görünüyordu. Bu 
ölümlülükten, bu kokuşmuşluktan, bu horlanmadan, bu toz ve külden, Tanrı meleklerine 
eşit bir konuma gelmek inanılmaz gibiydi. Bu nedenle Tanrı inanmalarını sağlamak için, 
onlarla yazılı bir sözleşme yapmakla yetinmedi, imanlarına bir aracı görevlendirdi. Bu 
bir prens, bir melek veya baş melek değil, kendi tek Oğlu idi. Böylece bize, bizzat Oğlu 
aracılığı ile vaat ettiği sona götüren yolu gösterecek ve açacaktı. 



Bize yol göstermek için Oğlu'nu vermek, Tanrı için ye-terli değildi. Onu bizim için yol 
yaptı. Onun önderliğinde gideceğin bir yol, izleyeceğin bir yol. 

Bu nedenle insanların arasına gelecek olan Tanrı Oğlu, insanla birleşti. Üstlendiği 
doğa ile insan olacak, ölecek, dirilecek, göklere çıkacak, Peder'in sağına oturacak, 
kavimler arasında vaat ettiğini gerçekleştirecek bir insan. Kavimler arasında vaat 
ettiklerini gerçekleştirdikten sonra da tekrar gelme ve isteğini talep etme, hiddetine 
sebep olanlarla merhametini kazananları birbirinden ayırma, kötülere cezalarını, iyilere 
mükâfatlarını verme vaadini gerçekleştirecektir.          
 
RESPONSORİUM            Mi. 7, 19; Ha. İş. 10, 43    
¥ Tanrı’mız bize yine acıyacak, * suçlarımızı çiğneyecek ayak altında. Bütün 
günahlarımızı denizin dibine atacak. 
¶ Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan 
herkesin günahları onun adıyla bağışlanır.  
¥ Suçlarımızı çiğneyecek ayak altında. Bütün günahlarımızı denizin dibine atacak. 
 
İncil: Matta 15, 29-37 
İsa oradan ayrıldı, Celile Gölü'nün kıyısından geçerek dağa çıkıp oturdu. Yanına büyük 
bir kalabalık geldi. Beraberlerinde kötürüm, kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hasta 
getirdiler. Hastaları O'nun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. Halk, 
dilsizlerin konuştuğunu, çolakların iyileştiğini, körlerin gördüğünü, kötürümlerin 
yürüdüğünü görünce şaştı ve İsrail'in Tanrısı'nı yüceltti. İsa öğrencilerini yanına çağırıp, 
"Halka acıyorum" dedi. "Üç gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç 
evlerine göndermek istemiyorum, yolda bayılabilirler." 
Öğrenciler kendisine, "Böyle ıssız bir yerde bu kadar kalabalığı doyuracak ekmeği  
nereden bulalım?" dediler. İsa, "Kaç ekmeğiniz var?" diye sordu. "Yedi ekmekle birkaç 
küçük balığımız var" dediler. Bunun üzerine İsa, halka yere oturmalarını buyurdu. 
Yedi ekmekle balıkları aldı, şükredip bunları böldü, öğrencilerine verdi. Onlar da halka 
dağıttılar. Herkes yiyip doydu. Artakalan parçalardan yedi küfe dolusu topladılar. 
 
DUA  

Her şeye kadir Tanrı, şu günlerde Oğlun’un yolunu hazırlamamızı istiyorsun; 
mademki, bize güç ve sağlık verecek olan Oğlun’un gelişini bekliyoruz ve hazırlanıyoruz, 
yılgınlığa düşmemize izin verme. 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. Amin. 
  
1. Nak. Ey Rab, senin yolun kutsaldır. Kim senin kadar büyüktür? 

 

MEZMUR 77 Tanrı sevgisinin harikalarını yeniler 

Her yönden sıkıştırılmışız, ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız, ama çaresiz değiliz. Çünkü Rab İsa'yı dirilten 

Tanrı'nın, bizi de İsa'yla diriltip sizinle birlikte kendi önüne çıkaracağını biliyoruz. (2. Ko. 4, 8.14) 

Yüksek sesle Tanrı’ya yakarıyorum, * 

Haykırıyorum beni duysun diye. 

Sıkıntılı günümde Rab’be yönelir, * 

Gece hiç durmadan ellerimi açarım, 

 

Gönlüm avunmaz bir türlü. † 

Tanrı’yı anımsayınca inlerim, * 

Düşündükçe içim daralır.  

 

Açık tutuyorsun göz kapaklarımı, * 

Sıkıntıdan konuşamıyorum. 

Geçmiş günleri, * 

Yıllar öncesini düşünüyorum. 

 

Gece ilahilerimi anacağım, † 

Kendi kendimle konuşacağım, * 

İnceden inceye soracağım:  

 

“Rab sonsuza dek mi bizi reddedecek? * 

Lütfunu bir daha göstermeyecek mi? 

Sevgisi sonsuza dek mi yok oldu? * 

Sözü geçerli değil mi artık? 

 

Tanrı unuttu mu acımayı? * 

Sevecenliğinin yerini öfke mi aldı?” 



 

Sonra kendi kendime, † 

“İşte benim derdim bu!” dedim, * 

“Yüceler Yücesi gücünü göstermiyor artık.” 

 

Rab’bin işlerini anacağım, * 

Evet, geçmişteki harikalarını anacağım. ¬ 

Yaptıkları üzerinde derin derin düşüneceğim, * 

Bütün işlerinin üzerinde dikkatle duracağım. 

 

Ey Tanrı, yolun kutsaldır! * 

Hangi ilah Tanrı kadar uludur? 

Harikalar yaratan Tanrı sensin, * 

Halklar arasında gücünü gösterdin. 

 

Güçlü bileğinle kendi halkını, * 

Yakup ve Yusuf oğullarını kurtardın. 

Sular seni görünce, ey Tanrı, * 

Sular seni görünce çalkalandı, 

 

Enginler titredi. * 

Bulutlar suyunu boşalttı, 

Gökler gürledi, * 

Her yanda okların uçuştu. 

 

Kasırgada gürleyişin duyuldu, † 

Şimşekler dünyayı aydınlattı, * 

Yer titreyip sarsıldı.  

 

Kendine denizde, † 

Derin sularda yollar açtın, * 

Ama ayak izlerin belli değildi. 

 

Musa ve Harun’un eliyle * 

Halkını bir sürü gibi güttün. 

 

1. Nak. Ey Rab, senin yolun kutsaldır. Kim senin kadar büyüktür? 

2. Nak. Yüreğim Rab’de sevinçle coşuyor;  o alçaltır ve o yükseltir. 

 

EZGİ  1.Samuel 2: 1-10 Alçakgönüllülerin sevinci ve ümidi Tanrı’dadır 

Hükümdarları tahtlarından indirdi, Sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu, Zenginleri ise 

elleri boş çevirdi. (Lk. 1, 52-53) 

 

“Yüreğim Rab’de bulduğum sevinçle coşuyor; * 



Gücümü yükselten Rab’dir. 

Düşmanlarımın karşısında övünüyor, * 

Kurtarışınla seviniyorum! 

 

Kutsallıkta Rab’bin benzeri yok, * 

Evet, senin gibisi yok, ya Rab!  

Tanrımız gibi dayanak yok. * 

Artık büyük konuşmayın, ¬ 

 

Ağzınızdan küstahça sözler çıkmasın. † 

Çünkü Rab her şeyi bilen Tanrı’dır; * 

Odur davranışları tartan.  

 

Güçlülerin yayları kırılır; * 

Güçsüzlerse güçle donatılır.  

Toklar yiyecek uğruna gündelikçi olur, * 

Açlar doyurulur. 

 

Kısır kadın yedi çocuk doğururken, * 

Çok çocuklu kadın kimsesiz kalır. 

Rab öldürür de diriltir de, * 

Ölüler diyarına indirir ve çıkarır. 

 

O kimini yoksul, kimini varsıl kılar; * 

Kimini alçaltır, kimini yükseltir.  

Düşkünü yerden kaldırır, * 

Yoksulu çöplükten çıkarır; 

 

Soylularla oturtsun † 

Ve kendilerine onur tahtını * 

Miras olarak bağışlasın diye. 

 

Çünkü yeryüzünün temelleri Rab’bindir, * 

O dünyayı onların üzerine kurmuştur. 

Rab sadık kullarının adımlarını korur, * 

Ama kötüler karanlıkta susturulur. 

 

Çünkü güçle zafere ulaşamaz insan. * 

Rab’be karşı gelenler paramparça olacak, 

Rab onlara karşı gökleri gürletecek, * 

Bütün dünyayı yargılayacak, 

 

Kralını güçle donatacak, * 

Meshettiği kralın gücünü yükseltecek.” 



 

2. Nak. Yüreğim Rab’de sevinçle coşuyor; o alçaltır ve o yükseltir. 

3. Nak. Rab egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü. † 

 

MEZMUR    97   Rab’bin adaletinde sevinç             

Bu mezmur, Mesih’tetüm ulusların kurtuluşunu veimanını anlatmaktadır. (Az. Atanasio) 

 

Rab egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, * 

Bütün kıyı halkları sevinsin! 

Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini, * 

Doğruluk ve adalettir tahtının temeli. ¬ 

 

Ateş yürüyor onun önünde, * 

Düşmanlarını yakıyor çevrede. 

Şimşekleri dünyayı aydınlatır, * 

Yeryüzü görüp titrer. 

 

Dağlar balmumu gibi erir, * 

Rab’bin, bütün yeryüzünün Rab’bi önünde. 

Gökler onun 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 ona şükredin! 

 

3. Nak. Rab egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü. † 

 

 

 



KISA OKUMA          Yşa 7, 14b-15 
 

İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak. Çocuk kötüyü 
reddedip iyiyi seçecek yaşa gelince tereyağı ve bal yiyecek. 
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME 

 
¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak * senin üzerine güneş gibi 
doğacak. 
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak senin üzerine güneş gibi 
doğacak. 
¶ Şanı senin üzerinde görünecek. 
~ Senin üzerine güneş gibi doğacak. 
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak senin üzerine güneş gibi 
doğacak. 
 
Benedictus Nak. Mesih, Davut’un tahtına oturacak ve hükümdarlığı ebediyete kadar 
sürecek. 
 
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.  

 
Benedictus Nak. Mesih, Davut’un tahtına oturacak ve hükümdarlığı ebediyete kadar 
sürecek. 
 
 
YAKARMALAR 

Güveyi olan Mesih’i bekleyen Kilise’nin sebatla ettiği duasında birleşelim:  Gel, Rab İsa. 
Sen ki Pederin şanından aramıza insanlığımızı giyinmiş olarak geldin, 
- bizlere Tanrı’nın oğlu olma mirasını ver. 
Bir gün doğru olanlar topluluğunun alkışları içinde dönecek olan sen,  
- günahkar olan bizlere merhamet et. 
Mesih İsa, rahipliğinin duasında Kiliseni birleştiren sen, 
- lütfunla bizi ziyaret ederek kurtar.  
İman aracılığı ile bize karanlıktan ışığa yol gösteren sen,  
- bizden hoşnut olabilesin diye bedende ve ruhta bizleri yenile.  
 
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, şu günlerde Oğlun’un yolunu hazırlamamızı istiyorsun; 
mademki, bize güç ve sağlık verecek olan Oğlun’un gelişini bekliyoruz ve hazırlanıyoruz, 
yılgınlığa düşmemize izin verme. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca 
hükmeder. 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, 57-64 [Het]) 

Benim payıma düşen sensin ya Rab, * 

Sözlerini yerine getireceğim, dedim. 

Bütün yüreğimle sana yakardım. * 

Lütfet bana, sözün uyarınca. 

 

Tuttuğum yolları düşündüm, * 

Senin öğütlerine göre adım attım. 

Buyruklarına uymak için * 

Elimi çabuk tuttum, oyalanmadım. 

 

Kötülerin ipleri beni sardı, * 

Yasanı unutmadım. 

Doğru hükümlerin için * 

Gece yarısı kalkıp sana şükrederim. 

 

Dostuyum bütün senden korkanların, * 

Koşullarına uyanların. 

Yeryüzü sevginle dolu, ya Rab, * 

Kurallarını öğret bana! 

 

 



MEZMUR 55, 2-15, 17-24 Arkadaşın ihaneti 

Yahuda, İnsanoğlu'na bir öpücükle mi ihanet ediyorsun? (Lk. 22, 48) 

 

I (2-12) 

 

Ey Tanrı, kulak ver duama, * 

Sırt çevirme yalvarışıma! 

Dikkatini çevir, yanıt ver bana. * 

Düşüncelerim beni rahatsız ediyor, şaşkınım 

 

Düşman sesinden, kötünün baskısından; * 

Çünkü sıkıntıya sokuyorlar beni, 

Öfkeyle üstüme üstüme geliyorlar. * 

Yüreğim sızlıyor içimde, 

 

Ölüm dehşeti çöktü üzerime. * 

Korku ve titreme sardı beni, 

Ürperti kapladı içimi. * 

“Keşke güvercin gibi kanatlarım olsaydı!” 

 

Dedim kendi kendime, * 

“Uçar, rahatlardım. 

Uzaklara kaçar, * 

Çöllerde konaklardım. ¬ 

 

Sert rüzgara, kasırgaya karşı * 

Hemen bir barınak bulurdum.” 

Şaşkına çevir kötüleri, ya Rab, karıştır dillerini, * 

Çünkü kentte şiddet ve çatışma görüyorum. 

 

Gece gündüz kent surları üzerinde dolaşırlar, * 

Haksızlık, fesat dolu kentin içi. 

Yıkıcılık kentin göbeğinde, * 

Zorbalık, hile eksilmez meydanından. 

 

II (13-15. 17-24) 

 

Beni aşağılayan bir düşman olsaydı, * 

Katlanabilirdim; 

Bana küstahlık eden bir hasım olsaydı, * 

Gizlenebilirdim. 

 

Ama sensin, bana denk, * 

Yoldaşım, yakın arkadaşım. 



Birlikte tatlı tatlı yarenlik eder, * 

Toplulukla Tanrı’nın evine giderdik. 

 

Bense Tanrı’ya seslenirim, * 

Rab kurtarır beni. 

Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim, * 

O işitir sesimi. 

 

Bana karşı girişilen savaştan * 

Esenlikle kurtarır canımı, 

 

Sayısı çok da olsa karşıtlarımın. † 

Öncesizlikten bu yana tahtında oturan Tanrı, * 

Duyacak ve ezecek onları.  

 

Çünkü hiç değişmiyor * 

Ve Tanrı’dan korkmuyorlar. 

Yoldaşım dostlarına saldırarak * 

Yaptığı antlaşmayı bozdu. 

 

Ağzından bal damlar, * 

Ama yüreğinde savaş var.  

Sözleri yağdan yumuşak, * 

Ama yalın birer kılıçtır.  

 

Yükünü Rab’be bırak, * 

O sana destek olur. ¬ 

Asla izin vermez * 

Doğru insanın sarsılmasına. 

 

Ama sen, ey Tanrı, * 

Ölüm çukuruna atacaksın kötüleri, 

 

Günlerinin yarısını görmeyecek †  

Katillerle hainler; * 

Bense sana güveniyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Öğleden Önce (Hora Tertia) 
 
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği İyi Haber budur: Kurtarıcı, Bakire       
          Meryem’den doğacak.  
 
 
KISA OKUMA                Yşa. 2, 11-12 

 
İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak. O gün yalnız Rab yüceltilecek. 

Çünkü her şeye egemen Rab o gün kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri 
alçaltacak. 
 
¥ Ey Rab, uluslar senin adına hürmet edecek. 
¶ Yeryüzünün önderleri, senin görkemini tanıyacaklar. 
 
 
Öğle (Hora Sexta)  
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab     
          seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.  
 
 
KISA OKUMA           Yşa. 12, 2 

 
Tanrı kurtuluşumuzdur. Ona güvenecek, yılmayacağız. Çünkü Rab gücümüz ve 

ezgimizdir. O kurtardı bizi. 
 
¥ Halkına duyduğun sevginle bizi hatırla ey Rab. 
¶ Gel ve bize kurtuluşu getir.  
 
 
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? 
 
KISA OKUMA           Dan. 9, 19 
 

Ya Rab, dinle! Ya Rab, bağışla! İşit ve davran, ya Rab! Ey Tanrım, adının hatırı için 
gecikme! Çünkü kent ve halk senindir. 
 
¥ Gel ey Rab, gecikme.  
¶ Halkını günahlarından özgür kıl.  
 
 

DUA  

Her şeye kadir Tanrı, şu günlerde Oğlun’un yolunu hazırlamamızı istiyorsun; 
mademki, bize güç ve sağlık verecek olan Oğlun’un gelişini bekliyoruz ve hazırlanıyoruz, 



yılgınlığa düşmemize izin verme. 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. 
 
1. Nak. Mutlu ümidimiz gerçekleşsin, Kurtarıcımızın şanı belirsin. 

 

MEZMUR 62 Yalnız Tanrı’da huzur buluruz.                                  
Tanrı, umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun. (Rom. 15, 13) 

 

Canım yalnız Tanrı’da huzur bulur, * 

Kurtuluşum ondan gelir. 

Tek kayam, kurtuluşum, * 

Kalem odur, asla sarsılmam. 

 



Birini ezmek için daha ne vakte kadar * 

Hep birlikte üstüne saldıracaksınız, 

Eğri bir duvara, * 

Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi? 

 

Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir. * 

Yalandan zevk alırlar.  

Ağızlarıyla hayırdua ederken, * 

İçlerinden lanet okurlar. 

 

Ey canım, yalnız Tanrı’da huzur bul, * 

Çünkü umudum ondadır. ¬ 

Tek kayam, kurtuluşum, * 

Kalem odur, sarsılmam. 

 

Kurtuluşum ve onurum Tanrı’ya bağlıdır, * 

Güçlü kayam, sığınağım odur. 

 

Ey halkım, her zaman ona güven, † 

İçini dök ona, Çünkü Tanrı sığınağımızdır.  * 

Sıradan insan ancak bir soluk,  

 

Soylu insansa bir yalandır. † 

Tartıya konduğunda ikisi birlikte * 

Soluktan hafiftir. 

 

Zorbalığa güvenmeyin, * 

Yağma malla övünmeyin; 

Varlığınız artsa bile, * 

Ona gönül bağlamayın. 

 

Tanrı bir şey söyledi, * 

Ben iki şey duydum: 

Güç Tanrı’nındır, * 

Sevgi de senin, ya Rab! 

 

Çünkü sen herkese, * 

Yaptığının karşılığını verirsin. 

 

1. Nak. Mutlu ümidimiz gerçekleşsin, Kurtarıcımızın şanı belirsin. 

2. Nak. Tanrım, yüzünün ışığı üzerimizde parlasın ve bize takdisini bağışla. 

 

Eğer aşağıdaki Mezmur 67, Davet Mezmuru olarak söylendiyse, onun yerine Mezmur 95 

söylenir.  



 

MEZMUR  67           Tüm halklar Rabbi yüceltsin.  

Şunu bilin ki, Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki uluslara gönderilmiştir. (Ha. İş. 28, 28) 

 

Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, * 

Yüzünün ışığı üzerimize parlasın. 

Öyle ki, yeryüzünde yolun, * 

Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin. 

 

Halklar sana şükretsin, ey Tanrı, * 

Bütün halklar sana şükretsin! ¬ 

Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın, * 

Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın, 

 

Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. † 

Halklar sana şükretsin, ey Tanrı, * 

Bütün halklar sana şükretsin!  

 

Toprak ürününü verdi, * 

Tanrı, tanrımız, bizi bolluğa kavuştursun. 

 

Tanrı bize bolluk versin, † 

Dünyanın dört bucağındakiler * 

Ondan korksun! 

 

2. Nak. Tanrım, yüzünün ışığı üzerimizde parlasın ve bize takdisini bağışla. 

3. Nak. Mesih’te tüm evren yaratıldı ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. 

 

EZGİ Koloseliler 1, 12-20          

Mesih İsa tüm yaratılışın ilk doğanıdır ve ölülerden dirilenlerin de birincisidir.  

 

Bizi kutsalların ışıktaki mirasına † 

Ortak olmaya yeterli kılan Baba’ya * 

Şükretmeniz için dua ediyoruz.  

 

O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp * 

Sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı.  

Onda kurtuluşa, * 

Günahlarımızın bağışına sahibiz.  

 

Görünmez Tanrı’nın görünümü, * 

Bütün yaratılışın ilk doğanı odur.  

 

Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey † 



Tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar * 

Onda yaratıldı.  

 

Her şey onun aracılığıyla * 

Ve onun için yaratıldı.  

Her şeyden önce var olan odur * 

Ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. 

 

Bedenin, yani kilisenin başı odur. * 

Her şeyde ilk yeri alsın diye  

Başlangıç olan ve ölüler arasından * 

İlk-doğan odur.  

 

Çünkü Tanrı bütün doluluğunun * 

Onda bulunmasını uygun gördü.  

 

Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla † 

Esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi * 

Onun aracılığıyla kendisiyle  barıştırmaya razı oldu.  

    

3. Nak. Mesih’te tüm evren yaratıldı ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. 

 

KISA OKUMA            1. Ko. 4, 5  
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. 
 
KARŞILIKLI HAMDETME 

 

¥ Gel ve bizi özgür kıl * ey evrenin Tanrı’sı.  
~ Gel ve bizi özgür kıl ey evrenin Tanrı’sı.  
¶ Yüzünü bize göster ve biz kurtulmuş olacağız. 
~ Ey evrenin Tanrı’sı.  
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 
~ Gel ve bizi özgür kıl ey evrenin Tanrı’sı.  
 
Magnificat Nak. Ey Siyon, sen yenileneceksin ve sana gelen Adil Olan’ı göreceksin.   
 
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. Ey Siyon, sen yenileneceksin ve sana gelen Adil Olan’ı göreceksin.   
 
YAKARMALAR  
 
Bizi günahın karanlığından kurtaran İsa Mesih’e alçakgönüllülükle yalvaralım ve imanla 
dua edelim:  
Gel Rab İsa! 
Ey Rab, yeryüzünün bütün insanlarını bir araya topla,  
- onlarla son bulmayan antlaşmanı kur. 
Tanrı’nın Kuzusu, sen dünyanın günahını kaldırmak için gelmiştin,  
- bizleri de şehvetin, şiddetin ve kibrin mayasından arıt. 
Ey Rab, sen kaybolmuş olanı bulmak için geldin, 
- şanlı gelişinde kurtarmış olduklarını cezalandırma.  
Bizi iman gücüyle sana çeken sen, 
- ebedi neşenin limanına varmamızı sağla. 
Sen ölüleri ve dirileri yargılayacaksın,  
- ölmüş olan aile bireylerini ve dostlarımızı, azizlerin sevincine kabul et.  
 



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, şu günlerde Oğlun’un yolunu hazırlamamızı istiyorsun; 
mademki, bize güç ve sağlık verecek olan Oğlun’un gelişini bekliyoruz ve hazırlanıyoruz, 
yılgınlığa düşmemize izin verme. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca 
hükmeder. Âmin. 
 


