
NOEL’E HAZIRLIK DEVRESİ 
                                                16 ARALIK’A KADAR 
 

ÜÇÜNCÜ HAFTA SALI GÜNÜ 

 
Bu bölümde bulunan ilahiler Noel Hazırlık 1. hafta Arife Övgüsü’nden 16 Aralık ‘a kadar okunur.  
 
_______________ 
 
TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  

¥ Ey Rab aç dudaklarımı. 

¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun. 

 

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

Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman  

ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya. 

 
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.  
Ya da  
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.  
  
 Mezmur 95 Tanrı’yı övmeye davet 

 

"Gün bugündür" denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. (Eb. 3, 13) 

 

Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; * 

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım, 

Şükranla huzuruna çıkalım, * 

O’na sevinç ilahileri yükseltelim!   

 

Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, * 

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 

Yerin derinlikleri O’nun elindedir. * 

Dağların dorukları da O’nun.  

 

Deniz O’nundur, çünkü O yarattı, * 

Karaya da O’nun elleri biçim verdi.    

Gelin tapınalım, eğilelim. * 

Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim.  

 

Çünkü O Tanrımız’dır, † 

Bizse O’nun otlağının halkı, * 

Elinin altındaki koyunlarız.  

Bugün sesini duyarsanız, * 

Meriva’da, o gün çölde, 

Massa’da olduğu gibi, * 



Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.  

 

Yaptıklarımı görmelerine karşın, * 

Atalarınız orada beni sınayıp denediler.    

Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, * 

“Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,  

 

“Yollarımı bilmiyorlar.” † 

Bu yüzden öfkeyle ant içtim: * 

“Huzur diyarıma asla girmeyecekler!” 

 

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

-Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Âmin.    

 

Nak. Gelin; 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. 

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

MEZMUR 68    Rabbin zaferle girişi 



I (2-11) 

Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine taktı, İnsanlara armağanlar verdi. Mesih önce aşağılara, yeryüzüne indi. İnen 

de O'dur, her şeyi doldurmak üzere bütün göklerin çok üstüne çıkan da O'dur.(Ef. 4, 8-10) 

 

Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları, * 

Kaçsın önünden ondan nefret edenler! 

Dağıtsın onları dağılan duman gibi; * 

Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi 

 

Yok olsun kötüler Tanrı’nın önünde! * 

Ancak doğrular sevinsin, 

Bayram etsinler Tanrı’nın önünde, * 

Neşeyle coşsunlar. ¬ 

 

Tanrı’ya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün, † 

Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın; * 

O’nun adı Rabdir, bayram edin önünde! 

 

Kutsal konutundaki Tanrı, * 

Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.- 

Tanrı kimsesizlere ev verir, * 

Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur, 

 

Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur. † 

Ey Tanrı, sen halkına öncülük ettiğinde, * 

Çölde yürüdüğünde, Yer sarsıldı, 

 

Göklerden yağmur boşandı Tanrı’nın önünde, † 

Sina Dağı sarsıldı * 

Tanrı’nın, İsrail’in Tanrısı’nın önünde,  

 

Bol yağmurlar yağdırdın, ey Tanrı, * 

Canlandırdın yorgun düşen yurdunu.  

Halkın oraya yerleşti, * 

İyiliğinle mazlumların geçimini sağladın, ey Tanrı. 

 

1.Nak  Tanrı kalksın ve düşmanları önünden kaçsın.  

 

2. Nak. Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı’dır; o bizi ölümden kurtarır.  

II (12-24) 

 

Rab buyruk verdi, * 

Büyük bir kadın topluluğu duyurdu müjdeyi: 

“Kaçıyor, kaçıyor orduların kralları! * 



Evi bekleyen kadınlar ganimeti paylaşıyor. 

 

Ağılların arasında uyurken, † 

Kanatları gümüş, tüyleri pırıl pırıl altınla kaplı * 

Bir güvercine benzersiniz.” 

 

Her Şeye Gücü Yeten, kralları dağıtırken, * 

Sanki Salmon Dağı’na kar yağıyordu. 

Ey Başan Dağı, Tanrı Dağı! * 

Ey Başan Dağı, dorukları ulu dağ! 

 

Ey ulu dağlar, niçin yan gözle bakıyorsunuz † 

Tanrı’nın yerleşmek için seçtiği dağa? * 

Evet, Rab orada sonsuza dek oturacaktır. ¬ 

 

Tanrı’nın savaş arabaları sayısızdır, * 

Rab kutsallık içinde Sina’dan geldi. 

 

Sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın,  † 

İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın, * 

Oraya yerleşmek için, ya Rab Tanrı. 

 

Her gün yükümüzü taşıyan Rab’be, * 

Bizi kurtaran Tanrı’ya övgüler olsun. 

Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı’dır, * 

Ölümden kurtarış yalnız Egemen Rab’be özgüdür. 

 

Kuşkusuz Tanrı düşmanlarının başını, * 

Suçlu yaşayanların kıllı kafasını ezer. 

Rab, “Onları Başan’dan, * 

Denizin derinliklerinden geri getireceğim” der, 

 

“Öyle ki, ayaklarını * 

Düşmanlarının kanına batırasın,  

Köpeklerinin dili de * 

Onlardan payını alsın.” 

 

2. Nak. Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı’dır; o bizi ölümden kurtarır.  

 

3. Nak. Ey yeryüzünün ulusları, Rab’bi övün, Tanrı’mızın önünde ilahi okuyun.  

 

III (25-36) 

Ey Tanrı, senin zafer alayını, † 

Tanrı’mın, Kralım’ın kutsal yere * 



Törenle gelişini gördüler: 

 

Başta okuyucular, arkada çalgıcılar, * 

Ortada tef çalan genç kızlar. 

 

“Ey sizler, İsrail soyundan gelenler, † 

Toplantılarınızda Tanrı’ya, * 

Rab’be övgüler sunun!” 

 

Önde en küçük oymak Benyamin, † 

Kalabalık halinde Yahuda önderleri, * 

Zevulun ve Naftali önderleri oradalar! 

 

Ey Tanrı, Yeruşalim’deki tapınağından göster gücünü, † 

Bizim için kullandığın gücünü, ey Tanrı. * 

Krallar sana armağanlar sunacak. ¬ 

 

Azarla kamışlar arasında yaşayan hayvanı, * 

Halkların buzağılarıyla boğalar sürüsünü, 

Çiğne ayaklarınla gümüşe gönül verenleri, * 

Dağıt savaştan zevk alan halkları! 

 

Mısır’dan elçiler gelecek, * 

Kuşlular ellerini Tanrı’ya doğru kaldırıverecek. 

Ey yeryüzünün krallıkları, Tanrı’ya ezgiler söyleyin, † 

İlahilerle övün Rab’bi, * 

Göklere, kadim göklere binmiş olanı.  

 

İşte sesiyle, güçlü sesiyle gürlüyor! * 

Tanrı’nın gücünü tanıyın; 

O’nun yüceliği İsrail’in üzerinde, * 

Gücü göklerdedir. 

 

Ne heybetlisin, ey Tanrı, tapınağında! † 

İsrail’in Tanrısı’na, * 

Halkına güç, kudret veren Tanrı’ya övgüler olsun!  

      

3. Nak. Ey yeryüzünün ulusları, Rab’bi övün, Tanrı’mızın önünde ilahi okuyun.  

 

¥ Çölde bağıran bir ses duyuluyor: Rab’bin yollarını hazırlayın. 

¶ Tanrı’mızın geçeceği yolları düzeltin. 

 

BİRİNCİ OKUMA               Yşa. 30, 27-33;  31, 4-9 
 



Rab, Yeruşalim’i kurtarmak için  
kudretiyle geliyor  

Bakın, Rab'bin kendisi uzaktan geliyor, 

kızgın öfkeyle kara bulut içinde.  

Dudakları gazap dolu, dili her şeyi yiyip bitiren ateş sanki.  

Soluğu adam boynuna dek yükselmiş taşkın ırmak gibi.  

Ulusları elekten geçirecek, değersizleri ayıracak,  

halkların ağzına yoldan saptıran bir gem takacak. 

Ama sizler bayram gecesini kutlar gibi Ezgiler söyleyeceksiniz.  

Rab'bin dağına, İsrail'in Kayası'na kaval eşliğinde çıktığınız gibi içten sevineceksiniz.  

Rab heybetli sesini işittirecek;  

kızgın öfkeyle, her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyle,  

sağanak yağmurla, fırtına ve doluyla bileğinin gücünü gösterecek.  

Asur Rab'bin sesiyle dehşete düşecek, 

 onun değneğiyle vurulacak.  

Rab'bin terbiye değneğiyle onlara indirdiği her darbeye tef ve lir eşlik edecek.  

Rab silahlarını savura savura onlarla savaşacak.  

Tofet çoktan hazırlandı, evet, kral için hazırlandı.  

Geniş ve yüksektir odun yığını, ateşi, odunu boldur.  

Rab kızgın kükürt selini andıran soluğuyla tutuşturacak onu. 

Çünkü Rab bana dedi ki, "Avının başında homurdanan aslan 

bir araya çağrılan çobanlar topluluğunun bağırıp çağırmasından yılmadığı,  

gürültüsüne aldırmadığı gibi,  

Her Şeye Egemen Rab de Siyon Dağı'nın doruğuna inip savaşacak.  

Her Şeye Egemen Rab kanat açmış kuşlar gibi koruyacak Yeruşalim'i.  

Koruyup özgür kılacak, esirgeyip kurtaracak onu."  

Ey İsrailoğulları, bunca vefasızlık ettiğiniz Rab'be dönün. 

 Çünkü hepiniz günahkâr ellerinizle yaptığınız altın ve gümüş putları o gün reddedip atacaksınız. 

Asur kılıca yenik düşecek, ama insan kılıcına değil.  

Halkı kılıçtan geçirilecek, ama bu insan kılıcı olmayacak.  

Kimileri kaçıp kurtulacak, gençleri de angaryaya koşulacak.  

Asur Kralı dehşet içinde kaçacak, önderleri sancağı görünce dehşete kapılacak. 

 Siyon'da ateşi, Yeruşalim'de ocağı bulunan Rab söylüyor bunları. 

 

 

RESPONSORİUM            Yşa. 31, 4. 5; 30, 29 

¥ Her Şeye Egemen Rab de Siyon Dağı'nın doruğuna inip savaşacak. * Rab kanat açmış kuşlar 

gibi koruyacak Yeruşalim'i, esirgeyip kurtaracak onu. 

¶ Ama sizler bayram gecesini kutlar gibi, ezgiler söyleyeceksiniz. İçten sevineceksiniz. 

¥ Rab kanat açmış kuşlar gibi koruyacak Yeruşalim'i, esirgeyip kurtaracak onu. 

 

İKİNCİ OKUMA  
 
 Thomas Kempis, Kurtarıcı İsa'nın İzinde Adlı Kitaptan,  

(Lib. 2, capp. 2-3) 

 

Alçakgönüllü ve huzurlu insan 



Birinin senden yana ya da sana karşı olmasını pek önemseme, Tanrı'nın her yaptığın işte 

seninle birlikte olmasına bak. 

Vicdanın temiz olsun, o zaman Tanrı senin savunmanı kendi üzerine alacaktır. Tanrı'nın 

korumak istediği kişiye insanların hiçbir kötülüğü zarar veremez. 

Eğer susmayı ve katlanmayı biliyorsan, Rabbin yardımını hiç kuşkusuz deneyeceksin. O nasıl 

ve ne zaman seni kurtaracağını iyi bilir; bunun içindir ki kendini onun ellerine bırakmalısın. 

Yardım etmek ve her zor durumdan kurtarmak Tanrı'nın işidir.  

Alçakgönüllülüğü koruyabilmek için başkalarının kusurlarımızı bilip yüzümüze vurmaları 

çoğu kez çok yararlı oluyor. 

Hatalarını kabul eden kişi karşısındakileri kolayca sakinleştirir ve kendisine kızan kişilerle 

barışır. 

Tanrı alçakgönüllü olanı korur ve kurtarır; sever ve teselli eder; alçakgönüllü olana doğru 

eğilir, bolca nurundan verir ve küçük düşmüşlükten sonra yüceltir. 

Alçakgönüllü olana gizlerini açıklar ve tatlılıkla kendine çeker, davet eder. 

Hakarete uğrayan alçakgönüllü kimse huzurunu yitirmez, çünkü dünyaya değil de Tanrı'ya 

güvenir. 

Kendini herkesten daha alçak görmüyorsan, herhangi bir ilerleme kaydettiğini sanma. 

Her şeyden önce kendin huzur içinde ol ki başkalarını da yatıştırabilesin. Barışçı insan bilgin 

insandan daha yararlıdır. 

Tutkulu insan da iyiliği kötüye çevirebilir ve kötülüğe kolayca inanır. 

İyi ve huzurlu insan her şeyi iyiye dönüştürür. 

Huzur içinde olan kişi kimseden kuşkulanmaz; hoşnut olmayan, tedirgin kişi ise çokça kuşku 

içinde sarsılır: kendi rahat olmadığı gibi başkalarını da rahat bırakmaz. 

Çoğu kez söylememesi gerekeni söyler, yapması gerekeni yapmaz. Başkalarının yapacaklarına 

bakar ve görevi olan şeyleri savsaklar. 

İlkin kendine çaba göster ki başkaları için de çaba gösterebilesin. 

Kendi yaptıklarını hoş görmeyi, örtmesini biliyorsun oysa başkalarının özürlerini kabul 

etmek istemiyorsun. 

Kendini suçlayıp kardeşini bağışlaman daha doğru olur. 

Sana katlanmalarını istiyorsan sen de başkalarına katlan. 

 

RESPONSORİUM               Mez. 25, 9-10; Zek. 7, 9        

¥ Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder, kendi yolunu öğretir onlara. * Rab'bin bütün 

yolları sevgi ve sadakate dayanır, antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için. 

¶ Gerçek adaletle yargılayın; birbirinize sevgi ve sevecenlik gösterin.  

¥ Rab'bin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır, antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için. 

 

İncil: Matta 21, 28-32 

"Ama şuna ne dersiniz? Bir adamın iki oğlu vardı. Adam birincisine gidip, 'Oğlum, git bugün 

bağda çalış' dedi. "Oğlu, 'Gitmem!' dedi. Ama sonra pişman olup gitti. "Adam ikinci oğluna gidip 

aynı şeyi söyledi. O, 'Olur, efendim' dedi, ama gitmedi. "İkisinden hangisi babasının isteğini 

yerine getirmiş oldu?" "Birincisi" diye karşılık verdiler. İsa da onlara, "Size doğrusunu 

söyleyeyim, vergi görevlileriyle fahişeler, Tanrı'nın Egemenliği'ne sizden önce giriyorlar" dedi. 

"Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi, ona inanmadınız. Oysa vergi görevlileriyle 

fahişeler ona inandılar. Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup ona inanmadınız." 

 

DUA  



Ey Rab, senin biricik Oğlu’n aramıza gelerek bizlerden yeni ve tek bir yaradılış gerçekleştirdi. 

Gerçekleştirdiğin kurtuluş eserine sevgi ve merhametle bak ve Oğlu’nun gelişini bekleyen bizleri 

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

 

 

 

 

 
 

Sabah Övgü Duaları 
 

¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya; 

¶ Ey  Rabbim yardımıma koş. 

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

Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman  

ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya. 

 

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

 

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

24 Aralık’dan Önce 

Rab, gökyüzündeki konutundan çıkıyor halkını kurtarmaya geliyor. 

 

MEZMUR 85 (84)  Kurtuluşumuz yakındır. 



Mesih İsa  bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. (1. Ko. 1, 30) 

Ya Rab, ülkenden hoşnut kaldın, * 

Yakup soyunu eski gönencine kavuşturdun. ¬ 

Halkının suçlarını bağışladın, * 

Bütün günahlarını yok saydın. 

 

Bütün gazabını bir yana koydun, * 

Kızgın öfkenden vazgeçtin. 

Ey bizi kurtaran Tanrı,  * 

Bizi eski halimize getir, 

 

Bize karşı öfkeni dindir! † 

Sonsuza dek mi öfkeleneceksin bize? * 

Kuşaktan kuşağa mı sürdüreceksin öfkeni? 

 

Halkın sende sevinç bulsun diye * 

Bize yeniden yaşam vermeyecek misin? 

Ya Rab, sevgini göster bize, * 

Kurtarışını bağışla! 

 

Kulak vereceğim Rab Tanrı’nın ne diyeceğine; † 

Halkına, sadık kullarına esenlik sözü verecek, * 

Yeter ki, bir daha akılsızlık etmesinler. 

 

Evet, O kendisinden korkanları kurtarmak üzeredir, * 

Görkemi ülkemizde yaşasın diye. 

Sevgiyle sadakat buluşacak, * 

Doğrulukla esenlik öpüşecek. 

 

Sadakat yerden bitecek, * 

Doğruluk gökten bakacak. 

Ve Rab iyi olan neyse, onu verecek, * 

Toprağımızdan ürün fışkıracak. 

 

Doğruluk önüsıra yürüyecek, * 

Adımları için yol yapacak. 

 

1. Nak. Ey Rab, bizlere sevgini gösterdin; halkının günahlarını kaldırdın. 

24 Aralık’dan Önce 

Rab, gökyüzündeki konutundan çıkıyor halkını kurtarmaya geliyor. 

 

2. Nak. Canım geceleri sana susuyor ve ruhum sabah, gelişini bekliyor.  

24 Aralık’dan Önce 



Ey Tanrı’nın kenti, sen bizim gücümüzsün! Kurtarıcı, senin surların ve kalelerindir. Açın 

kapılarınızı, Rab bizimledir! Alleluya! 

 

EZGİ Yeşaya 26, 1-4, 7-9, 12 Zaferden sonra ilahi 

Kenti çevreleyen surların on iki temel taşı bulunuyordu. (Va. 21, 14) 

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. 

 

Doğru adamın yolu düzdür, † 

Ey Dürüst Olan, * 

Doğru adamın yolunu sen düzlersin. 

 

Evet, ya Rab, ilkelerinin çizdiği yolda * 

Sana umut bağladık, 

Adın ve ünündür yüreğimizin dileği, * 

Geceleri canım sana susar, 

 

Evet, içimde ruhum seni özler; † 

Çünkü senin ilkelerin yeryüzünde oldukça, * 

Orada oturanlar doğruluğu öğrenir.  

 

Ya Rab, bizi esenliğe çıkaracak sensin, * 

Çünkü ne yaptıysak hepsi senin başarındır. 

 

2. Nak. Canım geceleri sana susuyor ve ruhum sabah, gelişini bekliyor.  

24 Aralık’dan Önce 

Ey Tanrı’nın kenti, sen bizim gücümüzsün! Kurtarıcı, senin surların ve kalelerindir. Açın 

kapılarınızı, Rab bizimledir! Alleluya! 

 

3. Nak. Ya Rab, yüzünü üzerimize parlat. 

24 Aralık’dan Önce   

Tüm dünya senin yollarını ve tüm uluslar senin kurtarışını bilsin! 



 

MEZMUR     67     Tüm uluslar Rab’bi yüceltsin           

Şunu bilin ki, Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki uluslara gönderilmiştir. (Ha. İşl. 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! 

 

3. Nak. Bizi Tanrı’mızın hizmetinde bir krallık haline getirdin, kâhinler yaptın. 

24 Aralık’tan Önce   

Tüm dünya senin yollarını ve tüm uluslar senin kurtarışını bilsin! 

 

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. Ey Yeruşalim, kalk. Siyon’un kızı zincirleri boynundan çıkar.  
 
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. Ey Yeruşalim, kalk. Siyon’un kızı zincirleri boynundan çıkar.  
 

YAKARMALAR  



Halkının kurtulması için ellerini uzatmış olan Pederimiz Tanrı’ya dua edelim: Ey Rab, 

hükümdarlığın gelsin. 

Ey Rab, geçek tövbe meyvelerini taşıma lütfunu bize ver,  

- böylece yakın olan krallığını tanıyabilelim.  

Gelmekte olan İlahi Sözün’e yüreklerimizde bir yol hazırlayalım ki,  

- onun yüceliği bize açıklansın. 

Kibir dağlarını düzle,  

- zayıflık ve güvensizlik vadilerini doldur. 

Milletleri bölen kin duvarlarını yok et,  

- uyum ve barış yolunu aç. 

 

 

 

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 Rab, senin biricik Oğlun aramıza gelerek bizlerden yeni ve tek bir yaradılış gerçekleştirdi. 

Gerçekleştirdiğin kurtuluş eserine sevgi ve merhametle bak ve Oğlu’nun gelişini bekleyen bizleri 

her kötülükten koru. 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. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır. 

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

 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve 
tertemiz bir Bakire kalacağım.  
 
 Öğleden Önce (Hora Tertia) 
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği iyi 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? 
 

KISA OKUMA           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 güçlü-leri yok edeceğim. Koyunlarımı adaletle güdeceğim. 

 

¥ Ey Rab, gel, gecikme. 

¶ Halkını günahtan kurtar. 

 
DUA  

Ey Rab, senin biricik Oğlu’n aramıza gelerek bizlerden yeni ve tek bir yaradılış gerçekleştirdi. 

Gerçekleştirdiğin kurtuluş eserine sevgi ve merhametle bak ve Oğlu’nun gelişini bekleyen bizleri 

her kötülükten koru. 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.  
 
1. Nak. Rab, halkını şimdi ve ebediyen, kuvvetle kuşat. 

24 Aralık’dan Önce 

Rab, gökyüzündeki konutundan çıkıyor halkını kurtarmaya geliyor. 

 

MEZMUR 125 Rab halkını gözetir 

Herkese ve Tanrı'nın İsraili'ne esenlik ve merhamet olsun.(Gal. 6, 16) 

 

Rab’be güvenenler Siyon Dağı’na benzer, * 

Sarsılmaz, sonsuza dek durur.  

 

Dağlar Yeruşalim’i nasıl kuşatmışsa, † 

Rab de halkını öyle kuşatmıştır, * 

Şimdiden sonsuza dek. 

 

Kalmayacak kötülerin asası, † 

Doğruların payına düşen toprakta, * 

Yoksa doğrular haksızlığa el uzatabilir. ¬ 

 

İyilik et, ya Rab, * 

İyilere, yüreği temiz olanlara. 

 

Ama kendi halkından eğri yollara sapanları, † 

Rab kötü uluslarla birlikte kovacak. * 



İsrail’e esenlik olsun! 

 

1. Nak. Rab, halkını şimdi ve ebediyen, kuvvetle kuşat. 

24 Aralık’dan Önce 

Rab, gökyüzündeki kutsal mabedinden inip halkını kurtarmaya geliyor. 

 

 

 

 

 

2. Nak. Tanrı’nın egemenliğini yüreğinde ve yaşamında bir çocuk gibi kabul etmeyen, 

göklerin egemenliğe asla giremez. 

24 Aralık’dan Önce 

Ey Tanrı’nın kenti, sen bizim gücümüzsün! Kurtarıcı, senin surların ve kalelerin olacak: Açın 

kapılarınızı, Rab bizimledir! Alleluya! 

 

MEZMUR 131    Ana kucağındaki bebek gibi Tanrıya güven                                      

Benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. (Mt. 11, 29) 

 

Ya Rab, yüreğimde gurur yok, * 

Gözüm yükseklerde değil.  

 

Büyük işlerle,  † 

Kendimi aşan * 

Harika işlerle uğraşmıyorum. 

 

Tersine, ana kucağında † 

Sütten kesilmiş çocuk gibi, * 

Kendimi yatıştırıp huzur buldum,  

 

Sütten kesilmiş çocuğa döndüm. † 

Ey İsrail, Rab’be umut bağla  * 

Şimdiden sonsuza dek! 

 

2. Nak. Tanrı’nın egemenliğini yüreğinde ve yaşamında bir çocuk gibi kabul etmeyen, 

göklerin egemenliğe asla giremez. 

24 Aralık’dan Önce 

Ey Tanrı’nın kenti, sen bizim gücümüzsün! Kurtarıcı, senin surların ve kalelerin olacak: Açın 

kapılarınızı, Rab bizimledir! Alleluya! 

 

3. Nak. Ya Rab, sen bizi, Tanrımız’ın hizmetinde kâhinler yaptın ve bir krallık haline getirdin. 

24 Aralık’dan Önce 

Yeryüzünde yolun, tüm uluslarda kurtuluşun bilinsin. 

 



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. Ya Rab, sen bizi, Tanrımız’ın hizmetinde kâhinler yaptın ve bir krallık haline getirdin. 

24 Aralık’dan Önce 

Yeryüzünde yolun, tüm uluslarda kurtuluşun bilinsin. 

 

KISA OKUMA           1. Ko. 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 so-nuna dek 

pekiştirecektir. Sizleri Oğlu Rabbimiz İsa Me-sih'le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir. 

 
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. Onlar birlikte yaşamaya başlamadan önce, Meryem’in Kutsal Ruh’tan hamile 
olduğu anlaşıldı. 



 
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. Onlar birlikte yaşamaya başlamadan önce, Meryem’in Kutsal Ruh’tan hamile 
olduğu anlaşıldı. 
 
 

YAKARMALAR 
İnsan olup aramıza gelerek, bize göğün kutsallığında yaşamamız için yeni bir yol açan Ebedi ve 

İlahi Kelam’a yalvaralım: 

 Ey Rab gel ve bizi kurtar.  



Senin gelişini ümitle bekleyen bizlere merhamet et,  

- gel ya Rab. 

Varlığımız ve yaşam enerjimiz sende bulunur ey Rab,  

- gel ve tüm insanlığa varlığını açıkla. 

Bizden uzak olmayan sen,  

- yüreklerimizde sana layık olmamızı sağla ve bize kendini göster. 

Mutsuz olanları teselli eden yoksulların Babası,  

- hapistekilere özgürlük ve acı çekenlere teselli ver. 

Sen yaşamın Tanrı’sısın,  

- iş kazasında ölmüş olan kardeşlerimize ebedi yaşa-mı bağışla. 

 

 

Göklerdeki Pederimiz, 

adın yüceltilsin, 

hükümdarlığın gelsin, 

göklerde olduğu gibi 

yeryüzünde de senin iseğin olsun. 

Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver,  

bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, 

sen de bağışla suçlarımızı, 

bizi günah işlemekten koru  

ve kötülükten kurtar. 

 

DUA 
Ey Rab, senin biricik Oğlu’n aramıza gelerek bizlerden yeni ve tek bir yaradılış gerçekleştirdi, 

gerçekleştirdiğin kurtuluş eserine sevgi ve merhametle bak ve Oğlu’nun gelişini bekleyen bizleri 

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

 


