
25 OCAK  
HAVARİ AZİZ PAVLUS’UN İHTİDASI 

Bayram 

Simon Mesih İsa’nın 11. havarisidir. Hakkında az şey bilinir. Gayretli olarak tanınan Simon, 

Yahuda Tandeus lakabıyla tanınır. Hakkında fazla bilgi yoktur.  

 
I. Akşam Övgü Duaları 

 
 
İLAHİ   
Gökler sevinçle coşsun, 

Dünyada yankılansın, 

Prendslere hep övgüler.  

 

İncil’i müjdeleyen, 

Dünyanın yargıçları 

Dinleyin duamızı. 

 

Hayata giden yolu, 

Açan kapatan sizler 

Bağlarımızı çözün. 

 

Sizlerden nefret eden 

Kötü’nün güçlerini 

Bizlerden uzak tutun.  

 

Zamanların sonunda, 

Rabbimiz geldiğinde 

Şanına bizi alsın.  

 

Övgü, şan Mesih İsa’ya, 

Kutsal Ruh’la birlikte 

Çağlardan çağlara dek, Amin.  

 

1.Nak. Kendisini izlemeleri için çağırdığı kişilerin arasından on iki tanesini havari olarak seçti. 
 
MEZMUR 117 (116) 

Ey bütün uluslar, * 

Rab’be övgüler sunun!  

Ey bütün halklar, O’nu yüceltin! * 

Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür,  

Rab’bin sadakati sonsuza dek sürer. * 

Rab’be övgüler sunun! 

 
1.Nak. Kendisini izlemeleri için çağırdığı kişilerin arasından on iki tanesini havari olarak seçti. 
 
2. Nak. Kurtarıcılarını ve Rableri’ni izlemek için ağlarını bıraktılar. 

 



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. Kurtarıcılarını ve Rableri’ni izlemek için ağlarını bıraktılar. 

 

3. Nak. Benim sevgimde sadık durduğunuz için sizler benim dostlarımsınız. 

 

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. Benim sevgimde sadık durduğunuz için sizler benim dostlarımsınız. 

 

KISA OKUMA   Ha. İşl. 2, 42-45                 
Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Herkesi 

bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların 

tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini satıyor ve 

bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Sizler benim öğrencilerimsiniz, * eğer birbirinizi severseniz.  

Sizler benim öğrencilerimsiniz, eğer birbirinizi severseniz.  

¶ Herkes bunu bilecek, eğer birbirinizi severseniz.  

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

Sizler benim öğrencilerimsiniz, eğer birbirinizi severseniz.  

 

Magnificat 

Siz beni seçmediniz, ben sizi gidip son bulmayacak meyveler vermeniz için seçtim. 

 

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 

Siz beni seçmediniz, ben sizi gidip son bulmayacak meyveler vermeniz için seçtim. 

 

YAKARMALAR 
Kardeşlerim, bizler, Havarilerin temeli üzerine yaşayan Tanrı’nın canlı mabedi olarak inşa 

edildik. Bu nedenle Kudretli Pederimiz’e kutsal halkı için dua edelim:  

Ey Rab, Kilisen’i daima koru.          

Kutsal Peder,  Oğlun’un dirildikten sonra, ilk önce havarilere görünmesini isteyen senden,  

- bizleri dünyanın en uzak köşelerinde onun tanıkları yapmanı senden diliyoruz.  

Oğlun’u, fakirlere iyi haberi duyurması için gönderen sen,  

- bu müjdeyi tüm yaradılışa duyurabilmemiz için bize yardım et.                                      

Oğlun’u, sonsuz yaşamın tohumun ekmesi için gönderen sen,   

- bu tohumu ekmek için çalışan bizlere hasadın sevincini paylaşmayı bağışla.  

Oğlun’u, kanıyla tüm insanları seninle barıştırması için gönderen sen,  

- hepimizin bu barışı kabul etmek için çalışmasını sağla.  

Oğlun, gökte senin sağında oturduğu gibi,  

- ölmüş olanların da krallığının sevincini paylaşmasını 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  
Yüce Tanrı, Havarilerin aracılığıyla, bize lütuf ve bilgeliğini tanıtan seni, Aziz Simon ve 

Yahuda aracılığıyla kilisenin İncil’e yeni halkların katılmasıyla devamlı büyümesini sağla. 

Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih 

İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.  

 
_______________ 
TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  
Nak. Gelin, Havarilerin Kralı olan Rab’be tapalım. 

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, Havarilerin Kralı olan Rab’be 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. 

 

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

 

İLAHİ  

Mesih’in elçileri, 

Rabbin kutsal şehrinin 

sütunu ve temeli! 

        Celile’nin, değersiz 

        köylerden gelen sizler 

        yüce şana çıktınız. 

Yeni kutsal Kudüs’te 

kabul ediyor sizi 

pak Kuzu’nun ışığı. 

      Söz ve kanla toplanmış 

     Kilise şenlik ile 

      alkışlar sizi coşkuyla; 

Yeryüzünde ektiğiniz 

tohumun bolca ürün 

vermesini arzular. 

    Övgü, şan Mesih İsa’ya, 

    Kutsal Ruh’la birlikte 

    çağlardan çağlara dek. Âmin. 

 

1. Nak. Sesleri yeryüzünün uçlarına kadar ulaştı, sözleri dünyanın sonuna kadar vardı. 

 

MEZMUR 19A (18A) 

Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta, * 

Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta. 

Gün güne söz söyler, * 

Gece geceye bilgi verir. 

 

Ne söz geçer orada, ne de konuşma, * 

Sesleri duyulmaz. 

Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, * 

Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır. 

 



Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı. † 

Gerdekten çıkan güveye benzer güneş, * 

Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir. 

Göğün bir ucundan çıkar, † 

Öbür ucuna döner, * 

Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından. 

 

1. Nak. Sesleri yeryüzünün uçlarına kadar ulaştı, sözleri dünyanın sonuna kadar vardı.  

 

2. Nak. Onlar, Rab’bin bizler için yaptıklarını anlattılar ve onun işlerinin anlamını açıkladılar.  

  

MEZMUR 64 (63) 

Ey Tanrı, kulak ver sesime yakındığım zaman, * 

Hayatımı düşman korkusundan koru. 

Kötülerin gizli tasarılarından, * 

O suçlu güruhun şamatasından esirge beni. 

 

Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş, * 

Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler, 

Pusularından masum insanın üzerine atmak için.* 

Ansızın vururlar, hiç çekinmeden. 

Birbirlerini kötülük yapmaya iter, † 

Gizli tuzaklar tasarlarken, * 

“Kim görecek?” derler. 

 

Haksızlık yapmayı düşünür, * 

“Kusursuz bir plan yaptık!” derler. 

İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez. † 

Ama Tanrı onlara ok atacak, * 

Ansızın yaralanacaklar. 

 

Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar, * 

Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak. 

Bütün insanlar korkuya kapılacak, * 

Tanrı’nın işini duyuracak, 

 

O’nun yaptıkları üzerinde düşünecekler. * 

Doğru insan Rabde sevinç bulacak, 

O’na sığınacak, * 

Bütün temiz yürekliler O’nu övecek. 

 

2. Nak. Onlar, Rab’bin bizler için yaptıklarını anlattılar ve onun işlerinin anlamını açıkladılar.  

 

3. Nak. Tanrı’nın yüceliği onlar tarafından açıklandı, tüm milletler Rabbin görkemini 

gördüler. 

 

MEZMUR 96 (95) 



Rab egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, * 

Bütün kıyı halkları sevinsin! 

Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini, * 

Doğruluk ve adalettir tahtının temeli. 

 

Ateş yürüyor O'nun önünde, * 

Düşmanlarını yakıyor çevrede. 

Şimşekleri dünyayı aydınlatır, * 

Yeryüzü görüp titrer. 

 

Dağlar balmumu gibi erir, * 

Rab'bin, bütün yeryüzünün Rab'bi önünde. 

Gökler O'nun 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 O'na şükredin! 

  

3. Nak. Tanrı’nın yüceliği onlar tarafından açıklandı, tüm milletler Rabbin görkemini 

gördüler. 

 

¥ Onlar Rab’bin yüceliğini duyurdular ve gücünü anlattılar. 

¶ Ve yaptığı harikaları anlattılar. 

 

BİRİNCİ OKUMA  

Aziz Pavlus’un Galatyalılara Mektubu’ndan  1, 11-24 

Mesih’e benzemeyi seçen Havarileri örnek alalım.  

 

Kardeşlerim, yaydığım Müjde'nin insandan kaynaklanmadığını bilmenizi istiyorum. Çünkü 

ben onu insandan al-madım, kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih va-hiy yoluyla 

açıkladı.  

Yahudi dinine bağlı olduğum zaman nasıl bir yaşam sür-düğümü duydunuz. Tanrı'nın 

kilisesine alabildiğine zulme-diyor, onu kırıp geçiriyordum. Yahudi dininde yaşıtım olan 



soydaşlarımın birçoğundan daha ilerideydim, atalarımın geleneklerini savunmakta çok daha 

gayretliydim.  Ama beni daha annemin rahmindeyken seçip lütfuyla çağıran Tanrı, uluslara 

müjdelemem için Oğlu'nu bana göstermeye razı olunca hemen insanlara danışmadım; 

Yeruşalim'e*, benden önce elçi olanların yanına da gitmedim; Arabistan'a gittim, sonra yine 

Şam'a döndüm. 

Bundan üç yıl sonra Kefas'la tanışmak üzere Yeruşalim'e gittim, on beş gün onun yanında 

kaldım. Öbür elçilerden hiçbi-rini görmedim, yalnız Rab İsa'nın kardeşi Yakup'u gördüm.    

Bakın, size yazdıklarımın yalan olmadığını Tanrı'nın önün-de belirtiyorum.  

Sonra Suriye ve Kilikya bölgelerine gittim. Yahudiye'nin Mesih'e ait kiliseleri beni şahsen 

tanımıyorlardı. Yalnız, "Bir zamanlar bize zulmeden adam, önceleri yıkmaya çalıştığı imanı 

şimdi yayıyor" dendiğini duymuşlardı. Böylece benden ötürü Tanrı'yı yüceltiyorlardı. 

 

RESPONSORİUM Gal. 1, 11-12; 2. Kor. 11, 10. 7 

¥ Kardeşlerim, yaydığım Müjde'nin insandan kaynaklanmadığını bilmenizi istiyorum. * 

Çünkü ben onu insandan almadım, kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih vahiy 

yoluyla açıkladı. 

¶ Mesih'in gerçeğine sahip olarak  Tanrı'nın Müjdesi'ni size karşılıksız bildirdim. 

¥ Çünkü ben onu insandan almadım, kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih vahiy 

yoluyla açıkladı. 

 

İKİNCİ OKUMA  
Yuhanna Krisostomos, Pavlus Hakkında Vaazlardan, 2 

25 Ocak  Havari Aziz Pavlus’un İhtidası 

 

İnsanın ne olduğunu, doğamızın ne denli soylu olduğunu, düşünen bu yaratığın nasıl bir güç 

gösterebileceğini Pavlus çok özel bir şekilde gösteriyor. Her geçen gün daha yükseğe çıkıyordu. 

Her geçen gün daha ateşli dikiliyordu ve karşılaş-tığı güçlüklere karşı artan bir cesaretle 

mücadele ediyordu. Bunu ima ederek: "Geride olanları unutup ileride olanlara uzanıyorum" 

diyordu (Flp. 3, 13). Ölümün yakın olduğunu anladığında "Siz de sevinin ve benim sevimcime 

katılın" (Flp. 2, 18) diyerek herkesi mutluluğunu paylaşmaya davet ediyordu. Yaklaşan 

tehlikelere, hakaretlere ve her çeşit söv-güye karşı heyecanlanıyor ve Korintoslular’a 

yazdığında: "Güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları sevinçle karşılarım" (II. Ko. 12, 10) diyor. 

Bunların adaletin silahları olduğunu ekliyor ve en büyük yararın nasıl bun-lardan geldiğini, düş-

manlarını nasıl yendiğini gösteriyor. Her yerde değneklerle dövülüyor, hakaret ediliyor, 

sövülüyor, fakat şanlı zaferler kutluyormuş, ganimetlerini sergiliyormuş gibi davranıyor. Bizi 

her zaman zafer alayında yürüten Tanrı'ya şükürler olsun (II. Ko. 2, 14) deyip övünüyor ve 

Tanrı’ya şükrediyor. Bu yüzden elçi heyecanının dürtüsü ile karşısındakinin ilgisizliğini ve 

hakaretlerini, bizlerin aksine doyamadığımız şana tercih ediyordu. Ölümü yaşama, yoksulluğu 

zenginliğe tercih ediyordu ve istirahatten çok uğraşmayı arzu ediyordu. Bir şeyden nefret 

ediyor, kabul etmiyordu: kendi açısın-dan her konuda hoş görünmek istediği Tanrı’ya hakareti. 

Mesih'in sevgisinden yararlanmak gayelerinin doruğu idi ve bu hazinesinin tadına varıp, 

kendisini herkesten daha mutlu hissediyordu. Aksi takdirde bu sevgi olmadan güçlü olanların 

ve prenslerin dostluğu onun için hiçbir anlam ta-şımıyordu. 

Dünyanın en yüceleri ve en güçlüleri arasında, o hazineden yoksun olarak bulunmaktansa, 

Mesih'in sevgisi ile en son adam, daha doğrusu bir mahkum olmayı tercih ediyordu. Onun için 

en yüce ve tek acı bu sevgiyi yitirmek olurdu. Bu onun için cehennem olurdu. Tek ceza, en 

yüce ve en çekil-mez işkence. Mesih'in sevgisinden yararlanmak onun için her şey idi: yaşam, 



dünya, meleklere benzer durum, bugün, gelecek ve herhangi başka zenginlik. Bunun ötesinde 

hiçbir şeyi güzel, mutluluk verici saymazdı. Bu yüzdendir ki, duygun şeylere kurumuş ota bakar 

gibi bakardı. Zorbalar ve halkların devrimleri bile keskinliklerini yitiriyorlardı. Mesih uğruna 

ölümün, acıların ve binlerce işkencenin ço-cuk oyuncağı olduğunu düşünüyordu. 

 

RESPONSORİUM                                                                            1. Tim. 1, 13-14; 1. Kor. 15, 9 

¥ Bir zamanlar O'na küfreden, zalim ve küstah biri olduğum halde bana merhamet edildi. 

Çünkü ne yaptıysam bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım. * Ama Rabbimiz'in lütfu, imanla 

ve Mesih İsa'da olan sevgiyle birlikte bol bol üzerime döküldü. 

¶ Ben elçilerin en önemsiziyim. Tanrı'nın kilisesine zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile 

layık değilim. 

¥ Ama Rabbimiz'in lütfu, imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle birlikte bol bol üzerime 

döküldü. 

  

İncil:  Markos 16, 15-18 

İsa onlara şöyle buyurdu: "Dünyanın her yanına gidin, Müjde'yi bütün yaratılışa duyurun. 

İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte 

görülecek belirtiler şunlardır: Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, 

yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, zarar görmeyecekler. Ellerini 

hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek." 

DUA 

Yüce Tanrı, Havarilerin aracılığıyla, bizze lütuf ve bilgeliğini tanıtan seni, Aziz Simon ve 

Yahuda aracılığıyla kilisenin İncil’e yeni halkların kaatılmasıyla devamlı büyümesini sağla. 

Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabimiz Mesih 

İsa’nın adına senden dileriz. 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  

Mesih’in elçileri, 

Rabbin kutsal şehrinin 

sütunu ve temeli! 

      Celile’nin, değersiz 

      köylerden gelen sizler 

      yüce şana çıktınız. 

Yeni kutsal Kudüs’te 

kabul ediyor sizi 

pak Kuzu’nun ışığı. 



     Söz ve kanla toplanmış 

     Kilise şenlik ile 

     alkışlar sizi coşkuyla; 

Yeryüzünde ektiğiniz 

tohumun bolca ürün 

vermesini arzular. 

     Övgü, şan Mesih İsa’ya, 

     Kutsal Ruh’la birlikte 

     çağlardan çağlara dek. Amin. 

 

1. Nak. Kime inandığımı biliyorum: adil yargıç olan o, son günde çalışmalarımızn  

meyvelerini bana verecek. 

MEZMUR 63,1-8  Ruhum Rab’be susadı 
Kilise Kurtarıcısına susadı, sonsuz yaşam için fışkıran diri suyun kaynağından susuzluğunu gidermeye özlem 

duyuyor (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. Kime inandığımı biliyorum: adil yargıç olan o, son günde çalışmalarımızn  

meyvelerini bana verecek. 

 

2. Nak. Pavlus, lütfum sana yeter: senin zayıflığında benim gücüm belirir. 

 

EZGİ: Dan. 3, 57-88, 56 Her yaratık Rab’bi övsün 
Ey Tanrımız'ın bütün kulları! O'nu övün! (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. 

 

Ezgi, içinde yüceltme olan doksoloji taşıyorsa Peder’e, Oğul’a... söylenmez. 

2. Nak. Pavlus, lütfum sana yeter: senin zayıflığında benim gücüm belirir. 



 

 

3. Nak. Tanrı’nın lütfu, bende boş değildir. Tanrı’nın gücü beni terketmez. 

MEZMUR 149  Tanrı dostlarının bayramı    
Kilise’nin evlatları, yeni halkın evlatları Ktralları Mesih’iövüp 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. Tanrı’nın lütfu, bende boş değildir. Tanrı’nın gücü beni terketmez. 

 

KISA OKUMA         Ha. İş.  26, 16b-18 

Seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine, hem de kendimle 

ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden 

kurtaracağım. Seni, ulusların gözlerini açmak ve on-ları karanlıktan ışığa, Şeytan'ın 

hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki, bana iman ederek 

günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların ara-sında yer alsınlar.' 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥  Aziz Havari Pavlus * Tanrı seni seçti. 

Aziz Havari Pavlus Tanrı seni seçti. 

¶ Sen bütün dünyaya gerçeği ilan ettin. Tanrı seni seçti.  

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

Aziz Havari Pavlus * Tanrı seni seçti. 



 

Benediktus 

Rab’be hamdedelim. O Pavlus’u çağırdı ve düşman olan onu Mesih’in havarisi kıldı.  

 

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.  

 

Benediktus 

Rab’be hamdedelim. O Pavlus’u çağırdı ve düşman olan onu Mesih’in havarisi kıldı.  

 

YAKARMALAR 
Pederimiz olan Tanrı, Havariler aracılığıyla bizleri Göksel Krallığın mirasçıları kıldı. Onun 

tüm iyiliklerini hatırlayarak şükredelim: Ey Rab, havariler topluluğu sana övgü söylüyor. 

Havariler aracılığıyla vermiş olduğun Mesih’in bede-ni ve kanı ziyafeti için sana övgüler 

olsun  

- bu şölende bizleri yeniler ve yeni yaşam verirsin.  

Havariler aracılığıyla hazırladığın sözünün şöleni için sana övgüler olsun Rab,  

- orada Oğlun’un İncil’i bizi aydınlatır ve teselli eder.   

Havarilerin temeli üzerinde kurulmuş olan kutsal Kilisen için sana şükrederiz Rab,  

- bu kilisede bizler tek bir beden ve ruhla senin kutsal mabedin oluruz.  

Havarilerine verdiğin vaftizin ve pişmanlığın temizleyici gücü için sana övgüler olsun Rab.  

- Bu sayede günahın çürümüşlüğünden arınarak Oğlun’la birlik içinde oluruz.   

 

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 
Tanrı’m, Aziz Pavlus’un sözleriyle bütün dünyaya kurtuluş müjdesini bildirmiştin. Bu gün 

onun tamamen değişip sana dönüşünü kutluyoruz. Bize yardım et ki biz de ondan örnek alarak 

imanla sana dönelim ve böylece dünyamızda İncil’in tanıkları olabilelim. Bunu seninle ve 

Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına 

senden dileriz.  

 
 

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 

İlahi   

Mesih’in elçileri, 

Rabbin kutsal şehrinin 

sütunu ve temeli! 

        Celile’nin, değersiz 

        köylerden gelen sizler 

        yüce şana çıktınız. 

Yeni kutsal Kudüs’te 

kabul ediyor sizi 

pak Kuzu’nun ışığı. 

      Söz ve kanla toplanmış 

     Kilise şenlik ile 



      alkışlar sizi coşkuyla; 

Yeryüzünde ektiğiniz 

tohumun bolca ürün 

vermesini arzular. 

     Övgü, şan Mesih İsa’ya, 

    Kutsal Ruh’la birlikte 

    çağlardan çağlara dek. Amin. 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

Nak. Saul Kardeş, yolda görmüş olduğun Rab İsa,  tekrar görüş kazanabilesin ve Kutsal 

Ruh’la dolasın diye beni sana gönderdi. 

 

Öğlen (Hora Sexta) 

Nak. Şam yolunda giderken,  gökten parlak bir ışık Saul’-un çevresini sardı. 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

Nak. Rab Saul’e dedi: “Ben senin eziyet ettiğin İsa’yım, Nasıralı İsa.” 

 

 

MEZMUR 119, 97-104 (118)  XIII (Mem)  

Ne kadar severim yasanı! * 

Bütün gün düşünürüm onun üzerinde. 

Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar, * 

Çünkü her zaman aklımdadır onlar. 

 

Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım. * 

Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum. 

Yaşlılardan daha bilgeyim, * 

Çünkü senin koşullarına uyuyorum. 

 

Sakınırım her kötü yoldan, * 

Senin sözünü tutmak için. 

Ayrılmam hükümlerinden, * 

Çünkü bana sen öğrettin. 

 

Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma, * 

Baldan tatlı geliyor ağzıma! 

Senin koşullarına uymakla bilgelik kazanıyorum, * 

Bu yüzden nefret ediyorum her yanlış yoldan. 

 

MEZMUR (74) (73) Mabedini Yıkılışına Ağıt  
Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. (Mt. 10, 28) 

I (1-12) 

 

Ey Tanrı, neden bizi sonsuza dek reddettin? * 

Niçin otlağının koyunlarına karşı öfken tütmekte? 

 

Anımsa geçmişte sahiplendiğin topluluğu, † 



Kendi halkın olsun diye kurtardığın oymağı * 

Ve üzerine konut kurduğun Siyon Dağı’nı. 

 

Yönelt adımlarını şu onarılmaz yıkıntılara doğru, * 

Düşman kutsal yerdeki her şeyi yıktı. 

Düşmanların bizimle buluştuğun yerde kükredi, * 

Zafer simgesi olarak kendi bayraklarını dikti. 

 

Gür bir ormana * 

Baltayla dalar gibiydiler. 

Baltayla, balyozla kırdılar, * 

Bütün oymaları. 

 

Ateşe verdiler tapınağını, † 

Yerle bir edip kutsallığını bozdular * 

Adının yaşadığı konutun.  

 

İçlerinden, “Hepsini ezelim!” dediler. † 

Ülkede Tanrı’yla buluşma yerlerinin  * 

tümünü yaktılar.  

 

Artık kutsal simgelerimizi görmüyoruz, * 

Peygamberler de yok oldu,  

 

İçimizden kimse bilmiyor ne zamana dek... † 

Ey Tanrı, ne zamana dek düşman sana sövecek, * 

Hasmın senin adını hor görecek?  

 

Niçin geri çekiyorsun elini? * 

Çıkar sağ elini bağrından, yok et onları! 

Ama geçmişten bu yana kralım sensin, ey Tanrı, * 

Yeryüzünde kurtuluş sağladın. 

II (13-23) 

 

Gücünle denizi yardın, * 

Canavarların kafasını sularda parçaladın. 

Livyatan’ın başlarını ezdin, * 

Çölde yaşayanlara onu yem ettin. 

 

Kaynaklar, dereler fışkırttın, * 

Sürekli akan ırmakları kuruttun. 

Gün senindir, gece de senin, * 

Ay ve güneşi sen yerleştirdin, 

 

Yeryüzünün bütün sınırlarını sen saptadın, * 

Yazı da kışı da yaratan sensin. 

Anımsa, ya Rab, düşmanın sana nasıl sövdüğünü, * 



Akılsız bir halkın, adını nasıl hor gördüğünü. 

 

Canavara teslim etme kumrunun canını, * 

Asla unutma düşkün kullarının yaşamını. 

 

Yaptığın antlaşmayı gözönüne al, † 

Çünkü ülkenin her karanlık köşesi * 

Zorbaların inleriyle dolmuş. 

 

Düşkünler boynu bükük geri çevrilmesin, * 

Mazlumlar, yoksullar adına övgüler dizsin. 

 

Kalk, ey Tanrı, davanı savun! † 

Anımsa akılsızların gün boyu * 

sana nasıl sövdüğünü! 

 

Unutma hasımlarının yaygarasını, † 

Sana başkaldıranların * 

durmadan yükselen patırtısını! 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

Nak. Saul Kardeş, yolda görmüş olduğun Rab İsa,  tekrar görüş kazanabilesin ve Kutsal 

Ruh’la dolasın diye beni sana gönderdi. 

 

Öğlen (Hora Sexta) 

Nak. Şam yolunda giderken,  gökten parlak bir ışık Saul’-un çevresini sardı. 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

Nak. Rab Saul’e dedi: “Ben senin eziyet ettiğin İsa’yım, Nasıralı İsa.” 

 

KISA OKUMA                            1. Tim. 1, 12-13 

Beni güçlendiren Rabbimiz Mesih İsa'ya şükrederim. Çünkü beni güvenilir sayarak hizmetine 

aldı. Bir zamanlar O'na küfreden, zalim ve küstah biri olduğum halde bana  merha-met edildi. 

Çünkü ne yaptıysam bilgisizlikten ve imansız-lıktan yaptım. 

 

¥ Rab diyor: Sevinin ve coşun. 

¶ Adlarınız gökte yazılıdır. 

 

KISA OKUMA                            1. Tim. 1, 14-15 

Ama Rabbimiz'in lütfu, imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle birlikte bol bol üzerime 

döküldü. "Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi" sözü, güvenilir ve her ba-

kımdan kabule layık bir sözdür. Günahkârların en kötüsü benim. 

 

¥ Ey Rab,sen adımlarıma ışıksın.  

¶ Tanrı’m, sen karanlıklarımı aydınlatırsın.  

 

KISA OKUMA                            1.  Tim. 1, 16 



Ama Mesih İsa, kendisine iman edip sonsuz yaşama kavu-şacak olanlara örnek olayım diye 

sınırsız sabrını öncelikle bende sergilemek için bana merhamet etti. 

 

¥ Ey Rab, senin adına şan veriyorum, 

¶ Bana olan sevgin büyüktür. 

 

DUA 
Pederimiz Tanrı, azizlerin şanlı tanıklıklarıyla kilisene devamlı merhametli sevginin işaretini 

veren sen, yanımızda bu kardeşlerimizin teselli eden mevcudiyetini hissetmemizi, Oğlun 

Mesih İsa’nın benzeyişinde yaşamaya teşvik etmesini sağla. Bunu Rabbimiz İsa Mesih’in 

adına senden dileriz. 

 

 

 

II. Akşam Övgü Duaları 
 
¥ Ey Tanrı’m gel beni kurtarmaya. 
¶ Ey Rab’bim yardımıma koş. 
  
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a * 
Şan ve şeref olsun. 
Ezelde olduğu gibi, * 
Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin. 
 
İLAHİ   
Gökler sevinçle coşsun, 

Dünyada yankılansın, 

Prendslere hep övgüler.  

 

İncil’i müjdeleyen, 

Dünyanın yargıçları 

Dinleyin duamızı. 

 

Hayata giden yolu, 

Açan kapatan sizler 

Bağlarımızı çözün. 

 

Sizlerden nefret eden 

Kötü’nün güçlerini 

Bizlerden uzak tutun.  

 

Zamanların sonunda, 

Rabbimiz geldiğinde 

Şanına bizi alsın.  

 

Övgü, şan Mesih İsa’ya, 

Kutsal Ruh’la birlikte 

Çağlardan çağlara dek, Amin.  



 
1. Nak. Zayıflığımla gurur duyuyorum. Çünkü bende Me-sih’in gücü bulunur. 

MEZMUR 116 10-19 (115) 

İman ettim, * 

“Büyük acı çekiyorum” dediğim zaman bile. 

Şaşkınlık içinde, * 

“Bütün insanlar yalancı” dedim. 

 

Ne karşılık verebilirim Rab’be, * 

Bana yaptığı onca iyilik için? 

Kurtuluş sunusu olarak kadeh kaldırıp * 

Rab’be sesleneceğim. 

 

Bütün halkının önünde, * 

Rab’be adaklarımı yerine getireceğim. 

Rab’bin gözünde değerlidir * 

Sadık kullarının ölümü. 

 

Ya Rab, ben gerçekten senin kulunum; † 

Kulun, hizmetçinin oğluyum, * 

Sen çözdün bağlarımı. 

Ya Rab, sana seslenecek, * 

Şükran kurbanı sunacağım. 

 

Rab’be adaklarımı yerine getireceğim * 

Bütün halkının önünde. 

Rab’bin Tapınağı’nın avlularında, † 

Senin orta yerinde, ey Yeruşalim! * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

1. Nak. Zayıflığımla gurur duyuyorum. Çünkü bende Me-sih’in gücü bulunur. 

 

2. Nak. Ben ektim ve diktim, Apollo suladı, ama Rab büyü-tür. 

 

MEZMUR 126 (125) 

Rab sürgünleri Siyon’a geri getirince, * 

Rüya gibi geldi bize. 

Ağzımız gülüşlerle, * 

Dilimiz sevinç çığlıklarıyla doldu. 

 

“Rab onlar için büyük işler yaptı” * 

Diye konuşuldu uluslar arasında. 

Rab bizim için büyük işler yaptı, * 

Sevinç doldu içimiz. 

 

Ya Rab, eski gönencimize kavuştur bizi, * 

Negev’de suya kavuşan vadiler gibi. 



Gözyaşları içinde ekenler, * 

Sevinç çığlıklarıyla biçecek; 

Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan, * 

Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek. 

 

2. Nak. Ben ektim ve diktim, Apollo suladı, ama Rab büyü-tür. 

 

3. Nak. Benim için yaşam Mesih İsa’dır ve ölmek bir ka-zançtır. Rab Mesih İsa’nın haçı 

benim şanımdır. 

Ezgi: 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. Benim için yaşam Mesih İsa’dır ve ölmek bir ka-zançtır. Rab Mesih İsa’nın haçı 

benim şanımdır. 

 

KISA OKUMA 1. Kor. 15, 9-10 



Ben elçilerin en önemsiziyim. Tanrı'nın kilisesine * zulmetti-ğim için elçi olarak anılmaya 

bile layık değilim. Ama şimdi neysem, Tanrı'nın lütfuyla öyleyim. O'nun bana olan lütfu boşa 

gitmedi. Elçilerin hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı'nın bende olan lütfu 

emek verdi. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Ya Rab, bütün kalbimle * övgülerini terennüm ederim. 

Ya Rab, bütün kalbimle övgülerini terennüm ederim. 

¶ Halklar arasında adını yüceltirim, övgülerini terennüm ederim. 

Peder’er Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.  

Ya Rab, bütün kalbimle övgülerini terennüm ederim. 

 

Magnificat 

Pavlus, İncil’in havarisi ve ulusların havarisi olarak seni seçmiş olan Tanrı’ya Dua ederiz. 

 

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 

Pavlus, İncil’in havarisi ve ulusların havarisi olarak seni seçmiş olan Tanrı’ya Dua ederiz. 

 

YAKARMALAR 
Kardeşlerim, bizler, Havarilerin temeli üzerine yaşayan Tanrı’nın canlı mabedi olarak inşa 

edildik. Bu nedenle Kudretli Pederimiz’e kutsal halkı için dua edelim: Ey Rab, Kilisen’i 

daima koru.          

Kutsal Peder, Oğlun’un dirildikten sonra, ilk önce havarilere görünmesini isteyen senden,  

- bizleri dünyanın en uzak köşelerinde onun tanıkları yapmanı senden diliyoruz.  

Oğlun’u, fakirlere iyi haberi duyurması için gönderen sen,  

- bu müjdeyi tüm yaradılışa duyurabilmemiz için bize yardım et.                                      

Oğlun’u, sonsuz yaşamın tohumun ekmesi için gönderen sen,   

- bu tohumu ekmek için çalışan bizlere hasadın sevincini paylaşmayı bağışla.  

Oğlun’u, kanıyla tüm insanları seninle barıştırması için gönderen sen,  

- hepimizin bu barışı kabul etmek için çalışmasını sağla.  

Oğlun, gökte senin sağında oturduğu gibi,  

- ölmüş olanların da krallığının sevincini paylaşmasını 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  
Yüce Tanrı, Havari Pavlus’un sözüyle tüm ulusları aydınlatan sen, onun Mesih İsa’ya 

dönmesini hatırlayan bizlere sana götüren yolda yürümeyi ve gerçeğin tanıkları olmayı sağla. 

Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih 

İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.  

 

 


