
8 Aralık 

 

BAKİRE MERYEM ANA’NIN LEKESİZ DOĞUMU 

 

I. 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   

Uysal, tatlı, şanlı, 

Bakire Meryem Ana! 

Sen lûtufla dolusun,  

Sen tek umudumuzsun! 

Tükenmeyen çalılık, 

Parıldayan gül, selam! 

Yesse’nin kütüğünden 

Yeşeren filiz sensin! 

Yenildi ölüm sende, 

Kölelik te yok oldu. 

Cenneti bize açar, 

Bağışlarsın huzuru.  

Ey Kutsal Üçlü Birlik 

Övgüler olsun sana,  

Annemiz Meryem için 

Çağlardan çağlara dek. Âmin. 

 

1. Nak. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu 

senin başını ezecek. 

 

MEZMUR 113 

Övgüler sunun Rab'be! † 

Övgüler sunun, ey Rab'bin kulları, * 

Rab'bin adına övgüler sunun! 

 

Şimdiden sonsuza dek * 

Rab'bin adına şükürler olsun! 

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar * 

Rab'bin adına övgüler sunulmalı! 

 

Rab bütün uluslara egemendir, * 



Görkemi gökleri aşar. 

Var mı Tanrımız Rab gibi, * 

Yücelerde oturan, 

Göklerde ve yeryüzünde olanlara * 

Bakmak için eğilen? 

Düşkünü yerden kaldırır, * 

Yoksulu çöplükten çıkarır; 

 

Soylularla, * 

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye. 

Kısır kadını evde oturtur,  

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar. * 

 

1. Nak. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu 

senin başını ezecek. 

 

2. Nak. Rab beni kurtarışla giydirdi. Doğruluğun kaftanıyla beni giydirdi.  

 

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. Rab beni kurtarışla giydirdi. Doğruluğun kaftanıyla beni giydirdi.  



 

3. Nak. Selam Meryem, lütufla dolusun, Rab seninledir.  

 

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. Selam Meryem, lütufla dolusun, Rab seninledir.  

 

 

 

 



KISA OKUMA     Romalılar 8, 29. 30                  

Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. 

Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden belirlediği kişileri 

çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Rab’bi yüceltiyorum, * o beni kurtardı. 

~ Rab’bi yüceltiyorum, o beni kurtardı. 

¶ Düşman, benim üzerimde muzaffer olmadı.  

~ O beni kurtardı. 

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

~ Rab’bi yüceltiyorum, o beni kurtardı. 

 

Magnificat 

Nak. Tüm nesiller beni mutlu sayacak. Çünkü her şeye kadir olan bende büyük işler yaptı. 

Alleluya. 

 

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. Tüm nesiller beni mutlu sayacak. Çünkü her şeye kadir olan bende büyük işler yaptı. 

Alleluya. 

 

YAKARMALAR 
Meryem’in, Oğlu’nun annesi olmasını ve bu sayede tüm nesiller boyunca kutsanmasını ve 

sevilmesini isteyen Pederimiz Tanrı’yı yüceltelim ve ihtiyaçlarımız için yalvaralım: Lütufla 

dolu olan Meryem, bizim için dua etsin.  

Ey mucizeleri yaratan Tanrı, lekesiz Bakire Meryem’in bedensel ve ruhsal olarak göklerde 

Oğlun’un şanını paylaşmasını sağlayan sen,  

- çocuklarının yüreklerinin, aynı görkeme yönelmesini sağla.  

Bize Meryem’i annemiz olarak veren sen, onun duaları yardımıyla; acılarımızda güç, 

üzüntülerimize teselli, günahkârlara af bağışla,   

- herkese kurtuluş ve esenlik sağla.  

Meryem’i lütufla dolu kılan sen,    

- tüm insanlara senin lütfunun bolluğu ile sevinmeyi bağışla.  

Kilise’nin sevgide tek bir yürek ve düşüncede birlik olmasını sağla,   

- ve tüm inananların, İsa’nın annesi Meryem ile duada birlik içinde olmalarına yardım et.  

Meryem’i göklerin kraliçesi olarak taçlandıran sen,   

- tüm ölülerin, krallığında azizlerle birlikte sevinç içinde olmasını 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 
Tanrım, Meryem’in doğuştan Lekesiz Varoluşu aracılığıyla Oğlun’a kendisine layık bir konut 

hazırladın ve onu Oğlun’un gerçekleşeceği kurtuluş eseri hatırasıyla her günah lekesinden 



kurtardın onun şefaatiyle kutsallıkla ve ruh temizliğiyle seni karşılamaya gelmemizi sağla. 

Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin. 

 

 

 

 

 

 

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  
¥  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. 

 
Nak.  Meryem Ana’nın Lekesiz Varoluşu’nu kutlayalım: Oğlun olan Mesih İsa’ya tapalım.  

Mezmur 95 Tanrı’yı övmeye davet 

 
"Gün bugündür" denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. (İbr. 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.  Meryem Ana’nın Lekesiz Varoluşu’nu kutlaya-lım: Oğlun olan Mesih İsa’ya 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. 

 

İLAHİ  

Deniz yıldızı, selam! 

Tanrı’nın saf annesi, 

Her zaman bakiresin, 

Göklerin tek kapısı.   

Meleğin getirdiği 

Tanrı’dan sana “Müjde” 

Havva’nın durumunu 

Barışa dönüştürdü. 

Özgür kıl esirleri, 

Körlere görümü ver, 

Bizlerden kötüyü kov, 

Dünyaya barış sağla. 

Herkesin annesi ol, 

Dualarımızı sun,  

Oğlun olan Rab İsa  

Onları kabul etsin! 

Ey, tatlı bakire Meryem, 

Göklerin kraliçesi, 

Bütün oğullarını 

Uysal, cömert, temiz kıl.  

Huzurlu günleri ver, 

Yolumuzu düz yönelt, 

Sevgili Oğul’unun 



Şanına hep katalım. 

Yükseklerde Peder’e 

Rab olan Mesih İsa’ya, 

Kutsal Ruh’la bilikte 

Hep şeref ve şan olsun. Âmin.  

 

1. Nak. Meryem, Rab seni kutsadı, Kurtarış Tanrı’sı seni mübarek kıldı.     

 

MEZMUR 24 

Rab’bindir yeryüzü ve içindeki her şey, * 

Dünya ve üzerinde yaşayanlar; 

Çünkü O'dur denizler üzerinde onu kuran, * 

Sular üzerinde durduran. 

 

Rab’bin dağına kim çıkabilir,  * 

Kutsal yerinde kim durabilir? 

Elleri pak, yüreği temiz olan, † 

Gönlünü putlara kaptırmayan, * 

Yalan yere ant içmeyen. 

 

Rab kutsar böylesini, * 

Kurtarıcısı Tanrı aklar. 

 

O'na yönelenler, †  

Yakup'un Tanrısı'nın yüzünü arayanlar * 

İşte böyledir. * 

 

Kaldırın başınızı, ey kapılar! †  

Açılın, ey eski kapılar! * 

Yüce Kral girsin içeri! 

 

Kimdir bu Yüce Kral?  † 

O Rabdir, güçlü ve yiğit, * 

Savaşta yiğit olan Rab. 

 

Kaldırın başınızı, ey kapılar! † 

Açılın, ey eski kapılar! * 

Yüce Kral girsin içeri! 

 

Kimdir bu Yüce Kral? † 

Her Şeye Egemen * 

Rabdir bu Yüce Kral! 

 

1. Nak. Meryem, Rab seni kutsadı, Kurtarış Tanrı’sı seni mübarek kıldı.     



 

2. Nak. En Yüce Olan, hayat şafağından beri Meryem’le oldu, ve onda kendi konutunu kutsal 

bir tapınak yaptı. 

MEZMUR 46 

Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, * 

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır. 

Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa, * 

Dağlar denizlerin bağrına devrilse, 

Sular kükreyip köpürse, * 

Kabaran deniz dağları titretse bile. 

 

Bir ırmak var ki,  † 

suları sevinç getirir Tanrı kentine, * 

Yüceler Yücesi’nin kutsal konutuna. 

 

Tanrı onun ortasındadır,  † 

Sarsılmaz o kent. *- 

Gün doğarken Tanrı ona yardım eder. 

 

Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor, * 

Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor. 

Her Şeye Egemen Rab bizimledir, * 

Yakup’un Tanrısı kalemizdir. 

 

Gelin, görün Rab’bin yaptıklarını, * 

Yeryüzüne getirdiği yıkımları. 

Savaşları durdurur  * 

yeryüzünün dört bucağında, 

Yayları kırar, mızrakları parçalar, * 

Kalkanları yakar. 

 

“Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim! † 

Uluslar arasında yüceleceğim, * 

Yeryüzünde yüceleceğim!” 

 

Her Şeye Egemen Rab bizimledir, * 

Yakup’un Tanrısı kalemizdir. 

 

2. Nak. En Yüce Olan, hayat şafağından beri Meryem’le oldu, ve onda kendi konutunu kutsal 

bir tapınak yaptı. 

 

 

 



3. Nak. Ey Tanrı’nın kenti, sana söylenenler muhteşemdir. Rab seni yüksek bir dağ üzerine 

yerleştirdi.  

 

MEZMUR 87 

Rab Siyon'u kutsal dağlar üzerine kurdu.  † 

Siyon'un kapılarını * 

Yakup soyunun bütün konutlarından daha çok sever.  

 

Ey Tanrı kenti, senin için ne yüce sözler söylenir: * 

"Beni tanıyanlar arasında  

Rahav ve Babil'i anacağım, Sur'u, Kûş'u da; * 

'Bu da Siyon'da doğdu diyeceğim." 

 

Evet, Siyon için şöyle denecek: † 

"Şu da orada doğmuş, bu da, 

Yüceler Yücesi onu sarsılmaz kılacak." 

 

Rab halkları kaydederken, * 

"Bu da Siyon'da doğmuş" diye yazacak.  

Okuyucular, kavalcılar, * 

"Bütün kaynaklarım sendedir!" diyecek.  

 

3. Nak. Ey Tanrı’nın kenti, sana söylenenler muhte-şemdir. Rab seni yüksek bir dağ üzerine 

yerleştirdi.  

 

¥ Rab beni kudretiyle giydirdi.  

¶ Tüm yaşamım boyunca, lekesiz olmamı sağladı.  

 

BİRİNCİ OKUMA          Romalılar 5, 12-21 

 

Günahın çoğaldığı yerde lütuf da çoğaldı. 
 
Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün 

insanlara ya-yıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Kutsal Yasa'dan önce de dünyada günah vardı; 

ama yasa olmayınca günahın hesabı tutulmaz. Oysa ölüm Adem'den Musa'ya dek, gelecek 

Kişi'nin örneği olan Adem'in suçuna benzer bir günah işlememiş olanlar üzerinde de egemendi. 

Ne var ki, Tanrı'nın armağanı Adem'in suçu gibi değildir. Çünkü bir kişinin suçu yüzünden 

birçokları öldüyse, Tanrı'nın lütfu ve bir tek adamın, yani İsa Mesih'in lütfuyla verilen bağış 

birçokları yararına daha da çoğaldı. Tanrı'nın bağışı o tek adamın günahının sonucu gibi 

değildir. Tek suçtan sonra verilen yargı mahkûmiyet getirdi; oysa birçok suçtan sonra verilen 

armağan aklanmayı sağladı. Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla 

egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa 

Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. İşte, tek bir suçun bütün 



insanların mahkûmiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren 

aklanmayı sağladı. 

Çünkü bir adamın sözdinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkâr kılındıysa, bir adamın söz 

dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır.  Kutsal Yasa suç çoğalsın diye araya girdi; ama 

günahın çoğaldığı yer-de Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. 

Öyle ki, günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih 

aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün. 

 

RESPONSORİUM                Rom. 5. 12; Luk. 1, 30; bkz. Mez. 115, 8; 17, 19 

¥ Günah bir insan aracılığıyla, dünyaya girdi.  Çünkü hepsi günah işledi. * Korkma Meryem 

sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. 

¶ Rab seni ölümden kurtardı, düşmanlarından korudu.  

¥ Korkma Meryem sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. 

 

İKİNCİ OKUMA  
Episkopos Aziz Anselmus, Meryem Ana hakkında Vaazlarından 

(Disc. 52, PL 158, 955-956) 

Ey Bakire, senin takdis edilişinle, tüm yaratılış takdis edildi. 

Gökyüzü, yıldızlar, yeryüzü, nehirler, gün, gece ve in-sanın buyruğu altında olan ya da yararı 

için hazır bulunan tüm varlıklar mutluluk içindeler, ey Meryem Ana, çünkü aracılığınla 

yitirmiş oldukları eski gör-kemlerine, bir bakıma, yeniden dirilmiş olarak kavuştular, yeni ve 

anılmaz bir lütfa sahip oldular. Tüm şeyler ölü gibiydiler. Çünkü tahsis edildikleri ilk saygıyı 

yitirmişlerdi. Amaçları, Tanrı'ya saygıda bulunmak görevinde olan yaratıkların egemenliğine 

veya gereksinimlerine hizmet etmekti. Baskı altında ezilmişlerdi ve putların hizmetçileri 

durumuna gelenlerin yüzünden canlılıklarından olmuşlardı. Oysa onlar putlara tahsis 

edilmemişlerdi. Şimdi ise, sanki yeni-den dirilmiş, Tanrı'ya saygıda bulunan insanların 

egemenliği ile yönetildiklerinden ve işlevsellikleri ile güzellik kazandıklarından, mutluluk 

duyuyorlar.  

Kendi Yaratıcıları, Tanrı'nın kendisi, onları yüksekten desteklemekten başka, aralarında 

görünerek varolduğunu ve onlardan yararlanarak onları kutsadığını hissettiklerinde yeni ve 

paha biçilmez  bir lütfa kavuşmuş gibi coştular. Bu denli yüce değerler kutsanmış Meryem'in 

kutsanmış kucağının kutsanmış meyvesinden geldiler. 

Lütfun dolgunluğu yüzünden ölüm diyarında olan yaratıklar, kurtuldukları için, mutluluk 

duymaktalar ve yeryüzünde olanlar yenilendikleri için coşmaktalar. Şanlı bekâretinin şanlı 

oğlu yüzünden, canlandırıcı ölümünden önce ölmüş olan tüm adiller, esaretlerinden 

kurtuldukları için coşkuya kapılıyorlar ve melekler, çökmekte yüz tutmuş kentleri onarıldığı 

için sevinç duymaktalar. 

Ey lütufla dolu, lütufla taşan kadın, dolgunluğunun taşması ile ıslatılan her yaratık yeşeriyor. 

Ey kutsamış ve kutsamadan da öte olan bakire, kutsamanla her yaratık Yaratıcısı tarafından 

kutsanır ve Yaratıcı da her yaratık tarafından kutsanmış olur. 

Tanrı Meryem'e tek Oğlu'nu verdi. Kendine benzer olarak türettiği ve kendi gibi sevdiği ve 

Meryem'den de Oğlu’nu şekillendirdi. Bir başkasını değil, aynısını; öyle ki doğaya göre 

Tanrı'nın ve Meryem'in tek ve benzer müşterek oğlu olsun. Tanrı tüm yaratıkları yarattı ve 

Meryem Tanrı'yı doğurdu. Her şeyi yaratan Tanrı, Meryem'in oğlu haline getirdi kendini ve 



böylece tüm yaratmış olduklarını yeniden yarattı. Ve her şeyi yoktan yaratmış olmasına 

rağmen, yıkılışların-dan sonra Meryem'siz onarmak istemedi. 

O halde Tanrı yaratılan şeylerin babası, Meryem de yeniden yaratılan şeylerin annesidir. Tanrı 

dünyanın kuruluşunun babası, Meryem onarımların annesidir. Çünkü Tanrı, aracılığı ile her 

şeyin yapılmış olanını türetti ve Meryem sayesinde her şeyin kurtarılmış olanını doğurdu. 

Tanrı onsuz hiç bir şeyin kesinlikle var olmayacak olanını türetti ve Meryem onsuz hiçbir 

şeyin olamayacak olanını doğurdu. 

Tüm yaratıkların ve onlarla birlikte kendisinin, sana bu denli borçlu olmalarını isteyen Rab 

gerçekten seninle beraberdir. 

 

RESPONSORİUM       Mez. 33, 4; 85,13; Luk. 1, 48  

¥ Rabbi benimle kutlayın, * onun merhameti çok yücedir.  

¶ İşte bütün nesiller bana ne mutlu diyecekler.   

¥ Onun merhameti çok yücedir. 

 

İncil: Luka 1, 26-38 

Elizabet'in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasıra adlı 

kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. 

Onun yanına giren melek, "Selam, ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir" dedi. 

Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. 

Ama melek ona, "Korkma Meryem" dedi, "Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir 

oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine 'Yüceler Yücesi'nin Oğlu' 

denecek. Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu 

üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir." 

Meryem meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki" dedi. 

Melek ona şöyle yanıt verdi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü 

sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. Bak, senin 

akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi 

altıncı ayındadır. Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur." 

"Ben Rab'bin kuluyum" dedi Meryem, "Bana dediğin gibi olsun." Bundan sonar melek onun 

yanından ayrıldı. 

 

İlahi Te  Deum. 

 

Seni överiz, ey Tanrı; * 

seni yüceltiriz, ey Rab. 

Ey Ebedi Peder, * 

bütün dünya sana tapar. 

 

Meleklerin hepsi,* 

göklerin bütün güçleri  

 

ezgiyle yüceltirler seni:† 

Kutsal, kutsal, kutsal  * 



evrenin Tanrısı. 

 

Gökler ve yerler  

şanınla doludur.* 

Seni Över Havarilerin korosu  

ve beyaz giymiş şehitler ordusu, * 

 

Peygamberler tek bir sesle † 

övgü ezgisi söyler sana * 

Kutsal Kilisen şanını yüceltir, 

 

tapar biricik Oğluna* 

ve tesellici Kutsal Ruh’a.  

Mesih İsa, sen şan kralısın, * 

sen Peder'in ebedi Oğlu'sun. 

 

İnsanlığı kurtarmak üzere ,* 

Bakire Anne’den doğdun.  

Ölüm üstünde muzaffer, * 

açtın göksel krallığı inananlara  

 

Sen Tanrı’nın sağında Peder’in şanında.† 

Zamanın sonunda * 

geleceksin dünyayı yargılamaya. 

 

Ya Rab, bak değerli kanınla  * 

kurtardığın evlatlarına ,  

hepimizi kabul et şanına. * 

Azizlerin topluluğunda 

 

Ya Rab, halkını kurtar,* 

evlatlarını destekleyip  onlara rehber ol,  

Her gün sana hamdederiz,* 

daima adını yüceltiriz. 

 

Ya  Rab, bugün * 

günah düşmemize izin verme, 

Daima bize merhametli ol, * 

Çünkü sana ümit bağladık.  

 

Acı bize, * 

ya Rab, acı bize; 

Ümidimiz sensin, * 

Ve ebediyete kadar üzülmeyeceğiz.  



 

DUA 

Tanrım, Meryem’in doğuştan Lekesiz Varoluşu aracılığıyla Oğlun’a kendisine layık bir konut 

hazırladın ve onu Oğlun’un gerçekleşeceği kurtuluş eseri hatırasıyla her günah lekesinden 

kurtardın onun şefaatiyle kutsallıkla ve ruh temizliğiyle seni karşılamaya gelmemizi sağla. 

Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin.  

 

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  

Ey yüce, şanlı kadın,  

Güneşten daha parlak,  

Kalbinde şefkat ile 

Beslersin Yaradanı. 

Havva’nın kaybettiği 

Hayatı veren sensin; 

Göklere giden yolu, 

Oğlun’da açan sensin. 

Barışa huzura, 

Krallığı açan kapı; 

Oğlun’un kurtardığı 

Halklar seni alkışlar.  

Lûtufla seni örten 

Peder’e ve Oğlu’na 

Kutsal Ruh’la birlikte 

Hep şeref ve san olsun. Âmin. 

 

 

1. Nak. Tamamen kutsal, günahın gölgesi bile kendisinde bulunmayan sen, Rab’bin Annesi 

oldun.  

MEZMUR 63, 1-8  Ruhum Rab’be susadı.                       
Kilise Kurtarıcısına susadı, ebedi yaşam için fışkıran yaşam suyunun pınarından içmek için özlem duyuyor. 

(bk. 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. Tamamen kutsal, günahın gölgesi bile kendisinde bulunmayan sen, Rab’bin Annesi 

oldun.  

 

2. Nak. Ey Bakire Meryem, Yüceler Yücesi yeryüzündeki kadınlar arasında seni mübarek 

kıldı. 

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

 
Allahımıza övgüler sunun siz onun bütün kulları. (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. 

 

 

2. Nak. Ey Bakire Meryem, Yüceler Yücesi yeryüzündeki kadınlar arasında seni mübarek 

kıldı. 

 

3. Nak. Günahsız Bakire Meryem, kutsallığın tarafın-dan cezbedilerek seni takip ediyoruz.  

MEZMUR 149 Tanrı dostlarının bayramı                
Kilisenin ve yeni halkın evlatları, Kralınız Mesih’i 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. Günahsız Bakire Meryem, kutsallığın tarafın-dan cezbedilerek seni takip ediyoruz.  

 

 

KISA OKUMA Yeşaya 43, 1   

Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim ve-ren Rab şimdi şöyle diyor: "Korkma, 

çünkü seni kurtardım, seni adınla çağırdım, sen benimsin. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME  

¥  Yüceler Yücesi Tanrı * beni kendi gücüyle donattı. 

~ Yüceler Yücesi Tanrı beni kendi gücüyle donattı. 

¶ Hayatımı lekesiz kıldı. 

~ Beni kendi gücüyle donattı. 

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

~ Yüceler Yücesi Tanrı, beni kendi gücüyle donattı. 

 

Benedictus Nakaratı 



Tanrı yılana dedi: “Seninle kadını, senin soyunla onun soyunu birbirinize düşman edeceğim. 

Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın.” 

 

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 Nakaratı 

Tanrı yılana dedi: “Seninle kadını, senin soyunla onun soyunu birbirinize düşman edeceğim. 

Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın.” 

 

 

YAKARMALAR  

Bakire Meryem’i annesi olarak seçen Rabbimiz’i yüceltelim:  Ey Rab, annen bizim için şefaat 

etsin.  

Meryem’i aramızda bulunan konutun olması için Kutsal Antlaşma Sandığı olarak seçen ey 

ebedi kelam,  

- bizleri günahın çürümüşlüğünden özgür kıl.  

Kurtarıcımız olan sen, Meryem’i Kutsal Ruh’a en layık bir mabet kılan sen,  

- bizi Ruhunun yaşayan mabedine dönüştür.    

Kralların kralı, Meryem’i bedence ve ruhça göğe yükseltmeyi isteyen sen, 

- bizlerin şimdiden göksel Yeruşalim’in vatandaşları gibi hissetmemizi sağla.  

Göğün ve yerin Rabbi, Meryem’i evrenin kraliçesi olarak taçlandıran ve onu sağında oturtan 

sen,  

- azizlerinin mirasını onunla paylaşmamızı bize lütfet.   

 

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  
Ey Tanrım, Meryem’in doğuştan Lekesiz Varoluşu aracılığıyla Oğlun’a, kendisine layık bir 

konut hazırladın ve onu Oğlun’un gerçekleştireceği kurtuluş eseri hatırasıyla her günah 

lekesinden kurtardın onun şefaatiyle kutsallıkla ve ruh temizliğiyle seni karşılamaya gelmemizi 

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. 

 

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 

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. 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

Nak. Rab yaşasın! O bende merhametini tamamladı.   

Öğle (Hora Sexta) 

Nak. Tanrı’nın hoşnutluğu senin üzerindedir. Sen Rab’bin sevinci olacaksın.  

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

Nak. Rab’bim beni kutsallıkta yarattı, elimi tuttu ve beni kurtardı.  

 

MEZMUR 120                                       

Sıkıntıya düşünce Rab’be seslendim;* 

Yanıtladı beni. 

Ya Rab, kurtar canımı yalancı dudaklardan,* 

Aldatıcı dillerden! 

 

Ey aldatıcı dil,  † 

Rab ne verecek sana, * 

Daha ne verecek? 

Yiğidin sivri oklarıyla * 

Retem çalısından alevli korlar! 

Vay bana, Meşek'te garip kaldım sanki, * 

Kedar çadırları arasında oturdum. 

 

Fazla kaldım  * 

Barıştan nefret edenler arasında. 

Ben barış yanlısıyım,  † 

Ama söze başladığımda, * 

Onlar savaşa kalkıyor!  
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Gözlerimi dağlara kaldırıyorum, * 

Nereden yardım gelecek? 

Yeri göğü yaratan  * 

Rab’den gelecek yardım. 

 

O ayaklarının kaymasına izin vermez,  † 



Seni koruyan uyuklamaz.* 

İsrail'in koruyucusu ne uyur ne uyuklar. ¬ 

Senin koruyucun Rab’dir, * 

O sağ yanında sana gölgedir. 

Gündüz güneş, * 

Gece ay sana zarar vermez. 

 

Rab her kötülükten seni korur, * 

Esirger canını. 

Şimdiden sonsuza dek * 

Rab koruyacak gidişini, gelişini.  
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Bana: "Rab’bin evine gidelim" dendikçe † 

Sevinirim.* 

Ayaklarımız senin kapılarında,Ey Yeruşalim! 

Bitişik nizamda kurulmuş bir kenttir* 

Yeruşalim! 

 

Oymaklar çıkar oraya, Rab’bin oymakları,  † 

İsrail'e verilen öğüt uyarınca, * 

Rab’bin adına şükretmek için. 

Çünkü orada yargı tahtları, * 

Davut soyunun tahtları kurulmuştur. 

Esenlik dileyin Yeruşalim'e: * 

"Huzur bulsun seni sevenler! 

 

Surlarına esenlik, * 

Saraylarına huzur egemen olsun!" 

Kardeşlerim, dostlarım için, * 

"Esenlik olsun sana!" derim. 

 

Tanrı’mız Rab’bin evi için * 

İyilik dilerim sana. 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

Nak. Rab yaşasın! O bende merhametini tamamladı.   

Öğle (Hora Sexta) 

Nak. Tanrı’nın hoşnutluğu senin üzerindedir. Sen Rab’bin sevinci olacaksın.  

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

Nak. Rab’bim beni kutsallıkta yarattı, elimi tuttu ve beni kurtardı.  

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

Nak. Rab yaşasın! O bende merhametini tamamladı.   



KISA OKUMA  Efesliler 1, 4 

O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi 

Mesih'te seçti. 

 

¥ Lekesiz Varolan Meryem bugün. 

¶ Eski yılanın kafasını ezdi. 

 

Öğle (Hora Sexta) 

Nak. Tanrı’nın hoşnutluğu senin üzerindedir. Sen Rab’bin sevinci olacaksın.  

 

KISA OKUMA  Efesliler 1, 11 – 12a              

Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip 

Mesih'te seçildik. Öyle ki, Mesih'e ilk umut bağlayan bizler, Onun yüceliğinin övülmesi için 

yaşayalım. 

 

¥ Kalbim ve bedenim coşuyor. 

¶ Diri olan Tanrı’da coşuyor.   

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

Nak. Rab’bim beni kutsallıkta yarattı, elimi tuttu ve beni kurtardı.  

 

KISA OKUMA  Efesliler 5, 25-27 

Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle 

sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda 

etti. Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli 

biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. 

 

¥ Tanrı’nın Bakire Annesi Meryem, senin Lekesiz Varoluşunla. 

¶ Dünyaya neşenin müjdesi geldi.  

 

DUA  
Ey Tanrım, Meryem’in doğuştan Lekesiz Varoluşu aracılığıyla Oğlun’a, kendisine layık bir 

konut hazırladın ve onu Oğlun’un gerçekleştireceği kurtuluş eseri hatırasıyla her günah 

lekesinden kurtardın onun şefaatiyle kutsallıkla ve ruh temizliğiyle seni karşılamaya gelmemizi 

sağla. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz 

Mesih İsa’nın adına senden dileriz. 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   

Uysal, tatlı, şanlı, 

Bakire Meryem Ana! 

Sen lûtufla dolusun,  

Sen tek umudumuzsun! 

Tükenmeyen çalılık, 

Parıldayan gül, selam! 

Yesse’nin kütüğünden 

Yeşeren filiz sensin! 

Yenildi ölüm sende, 

Kölelik te yok oldu. 

Cenneti bize açar, 

Bağışlarsın huzuru.  

Ey Kutsal Üçlü Birlik 

Övgüler olsun sana,  

Annemiz Meryem için 

Çağlardan çağlara dek. Âmin. 

 

1. Nak. Tamamen güzel olan Meryem, asri suç sana dokunmadı.  
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Bana “Rab’bin evine gidelim” dendikçe sevinirim. † 

Ayaklarımız senin kapılarında, Ey Yeruşalim! * 

Bitişik nizamda kurulmuş bir kenttir Yeruşalim! 

 

Oymaklar çıkar oraya, Rab’bin oymakları, † 

İsrail’e verilen öğüt uyarınca, * 

Rab’bin adına şükretmek için. 

 

Çünkü orada yargı tahtları, * 

Davut soyunun tahtları kurulmuştur. 

Esenlik dileyin Yeruşalim’e: * 

“Huzur bulsun seni sevenler! 

 

Surlarına esenlik, * 

Saraylarına huzur egemen olsun!” 

Kardeşlerim, dostlarım için, * 

“Esenlik olsun sana!” derim. 

 

Tanrımız Rab’bin evi için * 

İyilik dilerim sana. 

 

1. Nak. Tamamen güzel olan Meryem, asri suç sana dokunmadı.  

 



2. Nak. Sen Yeruşalim’in şanı, sen İsrail’in neşesi, sen halkımızın şerefisin! 
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Evi Rab yapmazsa, * 

Yapıcılar boşuna didinir. 

Kenti Rab korumazsa, * 

Bekçi boşuna bekler. 

 

Boşuna erken kalkıp geç yatıyorsunuz.  † 

Ey zahmetle kazanılan ekmeği yiyenler, * 

Rab sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar. 

 

Çocuklar Rab’bin verdiği bir armağandır, * 

Rahmin ürünü bir ödüldür. 

Yiğidin elinde nasılsa oklar, * 

Öyledir gençlikte doğan çocuklar. 

 

Ne mutlu ok kılıfı onlarla dolu insana!  † 

Kent kapısında hasımlarıyla tartışırken * 

Utanç duymayacaklar.   

 

2. Nak. Sen Yeruşalim’in şanı, sen İsrail’in neşesi, sen halkımızın şerefisin! 

 

3. Nak. Giysin kar gibi beyaz: Yüzün güneş gibidir.   

 

EZGİ     Ef. 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. Giysin kar gibi beyaz: Yüzün güneş gibidir. 

 

KISA OKUMA      Romalılar 5, 20 - 21 

Kutsal Yasa suç çoğalsın diye araya girdi; ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da 

çoğaldı. Öyle ki, günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa 

Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Ya Rab, bundan biliyorum ki * beni seviyorsun. 

~ Ya Rab, bundan biliyorum ki beni seviyorsun. 

¶ Üzerimde düşman muzaffer olmaz. 

~ Beni seviyorsun. 

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

~ Ya Rab, bundan biliyorum ki beni seviyorsun. 

 

Magnificat 

Nak. Selam Meryem, lütufla dolusun, kadınlar arasında mübareksin ve mübarektir karnının 

ürünü, alleluya.  

 

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. Selam Meryem, lütufla dolusun, kadınlar arasında mübareksin ve mübarektir karnının 

ürünü, alleluya.  

 

YAKARMALAR 
Kudretli Pederimiz Tanrı, nesiller boyunca kutsanması ve sevilmesi için Meryem’in, 

Oğlun’un annesi olmasını istedin. İhtiyaçlarımız için yalvarıyoruz:  

Lütufla dolu Meryem, bizim için dua et.  

Meryem’i merhamet annesi yapan sen,  

- denemelerle karşılaşan herkesin, onun annelik sevgisini hissetmesini sağla.  

İsa’nın ve Yusuf’un evinde, ailenin annesi olarak Meryem’i isteyen sen,  

- tüm annelerin, kutsallıkla ve sevgiyle dolu olmalarını sağla. 

Meryem’e haçın altında güç veren ve Oğlu’nun dirilişi ile onu sevindiren sen,  

- ağır yükler altında ümitlerini yitirmek üzere olanları aydınlat.  

Meryem’in senin sözlerine açık olmasını sağladın ve onu hizmetkârın olarak imanlı kılan sen,  

- onun dualarıyla, bizleri Oğlu’nun hizmetkârları ve gerçek izleyicileri yap.  

Meryem’i Göklerin Kraliçesi olarak taçlandıran sen, 

- tüm ölülerin, krallığında azizlerle sevinç içinde olmalarını 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  
Tanrım, Meryem’in doğuştan Lekesiz Varoluşu aracılığıyla Oğlun’a kendisine layık bir konut 

hazırladın ve onu Oğlun’un gerçekleşeceği kurtuluş eseri hatırasıyla her günah lekesinden 

kurtardın onun şefaatiyle kutsallıkla ve ruh temizliğiyle seni karşılamaya gelmemizi sağla. 

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

 

 


