
26 OCAK  
AZİZ TİMOTEUS VE TİTUS 

EPİSKPOSLAR 
Anma  

Timoteus ve Titus Aziz Pavlus’un öğrencileri ve işbirlikçile-ridir. Timoteus Efes’teki 

kilisenin başı, Titus ise Girit’teki Kilise’nin başı idi. Pavlus onlara bazı “çobansal “ mektuplar 

yolladı.  

 
I. Akşam Övgü Duaları 

 
 
İLAHİ   
Rabbimiz Mesih İsa, 

hizmekarların tacı, 

kendi adını yücelt. 

      Bu Azizi... kutlayan 

      Kilise’nin, kötüyü  

       yenmesini bağışla. 

İzlerini sürmekle 

haç yoluna çıkarken, 

Peder’e hoş göründü.   

     Müjde’nin habercisi  

     Sözlerde ve işlerde 

     bilge ve uyanıktı, 

Şerefle bulunduğu 

ermişlerin şehrinden 

bizi koruyup kurtarsın.  

       Övgü, şan Mesih İsa’ya, 

       Kutsal Ruh’la birlikte 

       çağlardan çağlara dek. Amin. 

 

1.Nak. Kendi kalbimden sonra sizlere çobanlar vereceğim. Onlar sizi bilgelik ve öğretiyle 

yetiştirecekler. 
 
MEZMUR 113 (112) 

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. * 

Rab’be övgüler sunun! 
 
1.Nak. Kendi kalbimden sonra sizlere çobanlar vereceğim. Onlar sizi bilgelik ve öğretiyle 

yetiştirecekler. 
 
2. Nak. Sürümü besleyeceğim, kaybolanı arayacak, sürüden ayrılanı geri getireceğim. 

MEZMUR 146 (145) 

Rab’be övgüler sunun! * 

Ey gönlüm, Rab’be övgüler sun. 

Yaşadıkça Rab’be övgüler sunacak, * 

Var oldukça Tanrım’a ilahiler söyleyeceğim. 

 

Önderlere, * 

Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin. 

O son soluğunu verince toprağa döner, * 

O gün tasarıları da biter. 

 

Ne mutlu yardımcısı † 

Yakup’un Tanrısı olan insana, * 

Umudu Tanrısı Rabde olana!  

Yeri göğü, * 

Denizi ve içindeki her şeyi yaratan, 

 

Sonsuza dek sadık kalan, † 

Ezilenlerin hakkını alan, * 

Açlara yiyecek sağlayan O’dur. 

 

Rab tutsakları özgür kılar, † 

Körlerin gözünü açar, * 

İki büklüm olanları doğrultur, 

Doğruları sever. * 

Rab garipleri korur, 

Öksüze, dul kadına yardım eder, * 

Kötülerin yolunuysa saptırır. 

 

Rab Tanrın sonsuza dek, ey Siyon, † 

Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek. * 

Rab’be övgüler sunun! 

 



2. Nak. Sürümü besleyeceğim, kaybolanı arayacak, sürüden ayrılanı geri getireceğim. 

 

3. Nak. İyi Çoban, yaşamını kuzuları için verir. 

 

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. İyi Çoban, yaşamını kuzuları için verir. 

 

KISA OKUMA   1. Petrus 5, 1-4 
Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara, onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların tanığı, açığa 

çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum: Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. 

Zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, 

gönül rızasıyla, size emanet edilenlere egemenlik taslamadan, sürüye örnek olarak görevinizi 

yapın. Baş Çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız. 

 

 



KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Rab’bin rahipleri, * Rab’bi övün ve onu yüceltin.  

Rab’bin rahipleri, Rab’bi övün ve onu yüceltin.  

¶ Siz, yüreği alçakgönüllü ve kutsal olanlar, Rab’bin adını anın. Rab’bi övün ve onu yüceltin.  

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

Rab’bin rahipleri, Rab’bi övün ve onu yüceltin.  

 

Magnificat 

Tanrı’nın buyruklarını yerine getiren ve onları öğreten göklerin ülkesinde büyük olacaktır. 

 

 

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 

Tanrı’nın buyruklarını yerine getiren ve onları öğreten göklerin ülkesinde büyük olacaktır. 



 

YAKARMALAR 
Tanrı’nın önünde insanlar için arabulucu olan Mesih İsa’ya dualarımızı yöneltelim. Ey Rab, 

halkına kurtuluş getir.  

Mesih İsa kilisene aziz ve bilge çobanlar gönderen sen,  

- Hristiyan cemaatinin her zaman uysal ve cömert in-sanlar tarafından yönetilmesini sağla. 

Kutsal önderleri, Musa gibi senin merhametini aradığı için halkının günahlarını bağışlamıştın.   

- onların sevaplarıyla her zaman kiliseni pakla ve yenile. 

Kardeş arasında halkının rehberlerini seçtin ve onları Kutsal  Ruh’la meshettin. 

- Kilise’nin rehberliğine koyduğun kimseleri armağanlarınla doldur. 

Hiç kimsenin sana inananları uzaklaştırmaması için kilise çobanları verdin, 

- ölmüş olan episkoposların rahiplerin ve müminlerin krallığının şanında birleşmelerini 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 ve ulu Tanrı’m, tüm insanların çobanı ve ışığı olan sen, Aziz Timoteus’u ve Aziz 

Titus’u , sözleriyle Hristiyan cemaatini aydınlatmaya ve hayat tanıklığıyla eğitmeye çağırdın; 

onun bize öğrettiği imanı korumamızı ve örnekleriyle gösterdiği yolu izlememizi sağla. Bunu, 

Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.  

 
_______________ 

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  
Nak. Gelin, Mesih’e tapalım. O sürüsünün baş çobanıdır.   

Ya da: 

Her bilgeliğin kaynağı 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. Gelin, Mesih’e tapalım. O sürüsünün baş çobanıdır.   

Ya da: 

Her bilgeliğin kaynağı 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. 

 

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

 

İLAHİ  

Aydınlatan bir ışık 

Ve yanan bir meşale 

Kurtuluş getirecek  

Sözünü duyuracağım. 

 



Acıyı dönüştüren 

Sevinci getiren ses,  

Günahı yok eden ses, 

Sevgiyi sağlayan ses.  

 

Mesih’in arkadaşı, 

Kralın habercisi, 

Sözünü bildirecek 

Dünyaya çıkacağım. 

 

Meshetti beni Tanrı,  

Kalbime ve sesime, 

Dünyayı yeni kılan 

Sözünü yerleştirdi. 

 

Kurtuluş peygamberi 

Dünyanın sonuna dek 

Tanrı’nın kudretiyle 

Sözü duyuracağım, Âmin. 

 

1. Nak. Aranızda birinci olmak isteyen, sonuncu olsun ve diğerlerine hizmet etsin. 

 

MEZMUR 21, 2-8. 14 (20) 

Ya Rab, kral seviniyor gösterdiğin güce. * 

Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle!  

Gönlünün istediğini verdin, * 

Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin.  

 

Onu güzel armağanlarla karşıladın. * 

Başına saf altından taç koydun. 

Senden yaşam istedi, verdin ona: * 

Uzun, sonsuz bir ömür. 

 

Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti,* 

Onu görkem ve büyüklükle donattın. 

Üzerine sürekli bereket yağdırdın, * 

Varlığınla onu sevince boğdun. 

 

Çünkü kral Rab’be güvenir, * 

Yüceler Yücesi’nin sevgisi sayesinde sarsılmaz. 

Yüceliğini göster, ya Rab, gücünle!* 

Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini. 

 

1. Nak. Aranızda birinci olmak isteyen, sonuncu olsun ve diğerlerine hizmet etsin. 

 

2. Nak. En yüce Çoban tekrar geldiğinde, ondan solmayan görkem tacını alacaksınız. 

  



MEZMUR 92  I [1-9] (91) 

Ey Rab, sana şükretmek, * 

Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek, 

Sabah sevgini, gece sadakatini, * 

On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel! 

 

Çünkü yaptıklarınla beni sevindirdin, ya Rab, * 

Ellerinin işi karşısında sevinç ilahileri okuyorum. 

Yaptıkların ne büyüktür, ya Rab, * 

Düşüncelerin ne derin! 

 

Aptal insan bilemez,  † 

Budala akıl erdiremez: * 

Kötüler mantar gibi bitse, 

Suçlular pıtrak gibi açsa bile,  † 

Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir. * 

Ama sen sonsuza dek yücesin, ya Rab. 

 

2. Nak. Onlar, En yüce Çoban tekrar geldiğinde, ondan solmayan görkem tacını alacaksınız. 

 

3. Nak. Gel, iyi ve sadık köle, efendinin şenliğine katıl.   

 

MEZMUR 92 II [10-16] (91) 

Ya Rab, düşmanların kesinlikle,  † 

Evet, kesinlikle yok olacak, * 

Suç işleyen herkes dağılacak. 

 

Beni yaban öküzü kadar güçlü kıldın,  † 

Taze zeytinyağını başıma döktün. * 

Gözlerim düşmanlarımın bozgununu gördü, 

Kulaklarım bana saldıran kötülerin sonunu duydu. * 

Doğru insan hurma ağacı gibi serpilecek, 

 

Lübnan sediri gibi yükselecek. * 

Rab’bin evinde dikilmiş, 

Tanrımız’ın avlularında serpilecek. * 

Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek, 

 

Taptaze ve yeşil kalacaklar. * 

“Rab doğrudur! Kayamdır benim! 

O’nda haksızlık bulunmaz!” * 

diye duyuracaklar. 

  

3. Nak. Gel, iyi ve sadık köle, efendinin şenliğine katıl.   

 

¥ Denenme ve zorluklardan geçtim. 

¶ Fakat senin buyruklarında dayanak buldum. 



 

BİRİNCİ OKUMA  

Havari Aziz  Pavlus'un Titus'a Mektubu'ndan 1,7-11;2,1-8   

 

Havari'nin; bir episkoposun yükümlülükleri ve nitelikleri hakkında öğretisi 

 

   Gözetmen, Tanrı evinin kâhyası olduğuna göre, eleştirilecek yönü olmamalı. Dikbaşlı, tez 

öfkelenen, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinde koşan biri 

olmamalı. Tersine, konuksever, iyiliksever, sağduyulu, adil, pak, kendini denetleyebilen biri 

olmalı. Hem başkalarını sağlam öğretiyle yüreklendirmek, hem de karşı çıkanları ikna 

edebilmek için imanlılara öğretilen güvenilir söze sımsıkı sarılmalı. 

   Çünkü asi, boşboğaz, aldatıcı birçok kişi vardır. Özellikle sünnet yanlıları bunlardandır. 

   Onların ağzını kapamak gerek. Haksız kazanç uğruna, öğretmemeleri gerekeni öğreterek 

bazı aileleri tümüyle yıkıyorlar. 

   Sana gelince, sağlam öğretiye uygun olanı öğret. Yaşlı erkeklere ölçülü, ağırbaşlı, 

sağduyulu olmalarını buyur. İmanda, sevgide ve sabırda sağlam olsunlar. Aynı şekilde yaşlı 

kadınlar saygın bir yaşam sürmeli. İftiracı, şaraba tutsak olmamalı; iyi olanı öğretmeli. Öyle 

ki genç kadınları, kocalarını ve çocuklarını seven, sağduyulu, temiz yürekli, iyi birer ev kadını 

ve kocalarına bağımlı olmak üzere eğitebilsinler. O zaman Tanrı'nın sözü kötülenmez. 

   Genç erkekleri de sağduyulu olmaya özendir. İyi olanı yaparak her konuda onlara örnek ol. 

Öğretişinde dürüst ve ağırbaşlı ol, kimsenin kınayamayacağı doğru sözler söyle. Öyle ki bize 

karşı gelen, hakkımızda söyleyecek kötü bir söz bulamayıp utansın. 

 

RESPONSORİUM Ha. İşl. 20,28; 1.Kor. 4,2 

¥ Kendinize ve Kutsal Ruh'un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak 

olun.* Rab'bin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. 

¶ Kâhyada aranan başlıca nitelik güvenilir olmasıdır. 

¥ Rab'bin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. 

 

İKİNCİ OKUMA  
Yuhanna Krisostomos, Pavlus Üstüne Vaazlardan, 2 

 

Pavlus gökteymiş gibi hapishanede kalıyordu ve yarışmalarda ödül alanlardan öte bir 

memnuniyetle dayak yiyor ve yaralanıyordu: acıları ödüllerden daha az sevmiyordu. Çünkü 

acıları ödül kadar değerlendiriyordu ve bu yüzden onlara tanrısal lütuf diyordu. Oysa bunu 

hangi anlamda söylediğine dikkat et: Hiç kuşkusuz vücuttan kurtarılıp, Mesih'le birlikte olmak 

bir ödüldü (Flp. 1, 23). Vücudun içinde kalmak ise sürekli bir mücadele idi. Buna rağmen, 

Mesih'in sevgisi uğruna mücadele edebilmek için ödülü erteliyordu ve bunu daha çok gerekli 

sayıyordu. 

Mesih'ten ayrı olmak onun için mücadele ve acı yaratıyordu; hatta mücadele ve acının da 

ötesindeydi. Her şeyin üstünde olan tek ödül Mesih'le birlikte olmaktır. Mesih'in sevgisi uğ-

runa Pavlus birincisini ikincisine yeğledi. 

Pek tabi ki bu konuda biri çıkıp, Pavlus'un tüm bu gerçekleri Mesih'e olan sevgisi yüzünden 

tatlı diye saydığını öne sürebilir. Gerçekten ben de bunu kabul ediyorum. Çünkü bizler için 

üzüntü kaynağı olan şeyler onun için aksine çok büyük bir şevk kaynağını teşkil ediyorlardı. 

Fakat neden ben tehlikeleri ve zorlukları anımsatıyorum? Çünkü kendi-si büyük üzüntüler 



içinde bulunup, "Kim güçsüz olur da ben güçsüz olmam? Kim günaha düşürülür de ben onun 

için yanmam?" (II. Ko. 2, 29) diyordu. 

Şimdi sizden rica ediyorum, bu görkemli erdem örneğini takdir etmekle yetinmeyelim, fakat 

onu izleyelim. Çünkü salt bu şekilde zaferlerine katılabiliriz. 

Bu anlamda konuştuğumuz için, yani Pavlus'un değerlerine sahip olanın aynı ödüllere sahip 

olacağını dediğimiz için şaşıran varsa, "İyi mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı 

korudum. Bundan böyle, doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab, o gün 

bu tacı bana ve yalnız bana değil, O'nun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir" 

(II. Ti. 4, 7-8) diyen Havari'ye kulak verebilir. Herkesi aynı şana katılabilmeleri için nasıl 

çağırdığını görebilirsin. 

Şimdi aynı şanlı taç herkese sunulduğuna göre, sözü verilen o değerlere hepimiz layık 

olmaya çalışalım. 

Onda (Pavlus'ta), bu denli yüce bir şana varmak için hak ettiği, salt erdemlerinin yüceliğini 

ve üstünlüğünü, yüreğinin güçlü ve kararlı yapısını değerlendirmekle yetinmeyip, her şeyde 

bize benzer olan doğasında da bakmalıyız. Böyle-ce oldukça zor olan şeyler bize kolay ve hafif 

görünecek ve bu denli kısa bir zamanda kendimizi zorlayarak, şimdi ve daima yüzyıllar 

boyunca şan ve güce sahip Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu ve merhameti ile o bozulmaz ve 

ölümsüz tacı taşıyacağız. Amin. 

 

RESPONSORİUM                                                                            1. Tim. 6,11-12; Tit. 2. 1 

¥  Ama sen, ey Tanrı adamı, bu şeylerden kaç! Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, 

sabrın, uysallığın ardından koş. * İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama 

sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önün-de yüce inancı açıkça benimsedin. 

¥ Sana gelince, sağlam öğretiye uygun olanı öğret. 

¶ İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve 

birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin. 

  

İncil:  Luka 22, 24-30 

Ayrıca aralarında hangisinin en üstün sayılacağı konusunda bir çekişme oldu. İsa onlara, 

"Ulusların kralları, kendi uluslarına egemen kesilirler. İleri gelenleri de kendilerine iyiliksever 

unvanını yakıştırırlar" dedi. "Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan, en 

küçük gibi olsun; yöneten, hizmet eden gibi olsun. Hangisi daha büyük, sofrada oturan mı, 

hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. 

Denendiğim zamanlar benimle birlikte dayanmış olanlar sizlersiniz. Babam bana nasıl bir 

egemenlik verdiyse, ben de size bir egemenlik veriyorum. Öyle ki, egemenliğimde benim 

soframda yiyip içesiniz ve tahtta oturarak İsrail'in on iki oymağını yargılayasınız. 

 

DUA 

Yüce ve ulu Tanrı’m, tüm insanların çobanı ve ışığı olan sen, Aziz Timoteus ve Titus’u 

sözleriyle Hristiyan cemaatini aydınlatmaya ve hayat tanıklığıyla eğitmeye çağırdın; onun 

bize öğrettiği imanı korumamızı ve örnekleriyle gösterdiği yolu izlememizi sağla. Bunu, 

Rabbimiz 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  

Peder’in Söz’ü, Mesih, 

azizlerle parlayan 

dünyanın saf ışığı, 

inanırız biz sana. 

        Çağlayan pınar, besin, 

        pelesenk, giysi, konut, 

        sığınak, avuntu, güç, 

        sendedir umudumuz! 

Ruh’un hep aydınlatsın 

kötünün gecesini, 

Peder’e giden yolda 

bizlere kılavuz ol. Âmin. 

 

1. Nak. Siz dünyanın ışığısınız; tepe üzerine kurulmuş olan kent saklanamaz. 

 

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. Siz dünyanın ışığısınız; tepe üzerine kurulmuş olan kent saklanamaz. 

 

2. Nak. Işığın insanların önünde parlasın. Böylece senin iyi işlerini görüp Baba’yı 

yüceltsinler. 

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 kâhinleri, 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. Işığın insanların önünde parlasın. Böylece senin iyi işlerini görüp Baba’yı 

yüceltsinler. 

 

3. Nak. Tanrı sözü diridir. O insanın kalbini sarsar. İki ağzı keskin kılıçtan daha keskindir. 

 

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 sözü diridir. O insanın kalbini sarsar. İki ağzı keskin kılıçtan daha keskindir. 

 

KISA OKUMA         İbraniler 13,7-9a  

Tanrı'nın sözünü size iletmiş olan önderlerinizi anımsayın. Yaşayışlarının sonucuna bakarak 

onların imanını örnek alın. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Çeşitli garip 

öğretilerin etkisine kapılıp sürüklenmeyin.  

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Onu korumak için bir gözcü gibi  * Kilisen’de uyanık bekliyorlar.     

Gece ve gündüz senin adını duyuroyorlar, Kilisen’de uyanık bekliyorlar.    

¶ Onu kendisiyle yaşaması için aldı. Kilisen’de uyanık bekliyorlar.    

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

Onu korumak için bir gözcü gibi Kilisen’de uyanık bekliyorlar.    

 

Benediktus 

Tanrı’nın sözünü yay. Zamanlı zamansız demeden onu anlat. Eksilmeyen bir sabırla 

öğretirken eleştir, payla, teşvik et. 

 

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 

Tanrı’nın sözünü yay. Zamanlı zamansız demeden onu anlat. Eksilmeyen bir sabırla 

öğretirken eleştir, payla, teşvik et. 

 

YAKARMALAR 
Koyunları uğruna yaşamını veren İyi Çobanımız Mesih İsa’yı övelim ve imanla ona 

yalvaralım: Ey Rab, halkına ebedi yaşam pınarlarına giden yolu göster. 

Çobanların ve doktorların aracılığıyla öğretmenlik görevini devam ettiren sen, 

- onlar sayesinde daima senin merhametine erişebilmemizi sağla.  

Azizlerin Timoteus ve Titus’un müminlerini canlandıran sen,  

- İncil vaizlerinin bizi seni tanımaya ve sevmeye yardımcı olmalarını sağla. 

Halkının önderleri olan kutsalların aracılığı ile bedenlerimize ve ruhlarımıza hizmet eden sen, 

- bizlerde kutsallığının ve yaşamının görevini tamamlamaya devam et.  

 

Göklerdeki Pederimiz, 

adın yüceltilsin, 

hükümdarlığın gelsin, 

göklerde olduğu gibi 

yeryüzünde de senin isteğin olsun. 

Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver,  

bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, 

sen de bağışla suçlarımızı, 

bizi günah işlemekten koru  

ve kötülükten kurtar. 

 

DUA 
Rabbim Aziz Titus ve Timoteus havarilerine layık olan özel bir lütuf ve nitelik verdin. Sana 

yalvarıyoruz: onların dualarıyla desteklenmiş olup bu dünyada adalet ve imanla yaşadıktan 



sonra gerçek vatanımız olan cennete kavuşmamızı sağla. Bunu seninle ve Kutsal Ruhla 

birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden 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 

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. Baba,  sen beni bu dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları gönderiyorum. 

 

Öğlen (Hora Sexta) 

Nak. Kim sizi kabul ederse, beni kabul eder. Beni kabul eden de, beni göndereni kabul eder. 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

Nak. Biz Kilise’de Tanrı’ya  işbirliği veriyoruz. Sizler onun bağı ve yapıtısınız. 

 

MEZMUR 119, 105-112 XIV (118) (Nun) 

Sözün adımlarım için çıra,  * 

Yolum için ışıktır. 

Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim. * 

Andımı tutacağım. 

 

Çok sıkıntı çektim, ya Rab; * 

Koru hayatımı sözün uyarınca. 

Ağzımdan çıkan içten övgüleri * 

Kabul et, ya Rab, 

 

Bana hükümlerini öğret. † 

Hayatım her an tehlikede, * 

Yine de unutmam yasanı.  

Kötüler tuzak kurdu bana, * 

Yine de sapmadım senin koşullarından.  

Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır, * 

Yüreğimin sevincidir onlar.  

 

Kararlıyım Sonuna kadar * 



senin kurallarına uymaya. 

 

MEZMUR 70  (69)  Ey Tanrım, beni kurtarmaya gel.                     
Kurtar bizi Rab, yoksa öleceğiz. (Mt. 8, 25) 

Ey Tanrı, kurtar beni! * 

Yardımıma koş, ya Rab! 

Utansın canımı almaya çalışanlar, * 

Yüzleri kızarsın! 

 

Geri dönsün zararımı isteyenler, * 

Rezil olsunlar! 

Bana, “Oh! Oh!” çekenler * 

Geri çekilsin utançlarından! 

 

Sende neşe ve sevinç bulsun * 

Bütün sana yönelenler!- 

“Tanrı yücedir!” desin hep * 

Senin kurtarışını özleyenler! 

 

Bense, mazlum ve yoksulum, * 

Ey Tanrı, yardımıma koş! 

Yardımcım ve kurtarıcım sensin, * 

Geç kalma, ya Rab! 

 

MEZMUR 75 (74)      Tanrı herkesin üstünde yargıç                    
Kudretlileri tahtlarından indirdi, alçakgönüllüleri yükseltti. (Lk. 1, 52) 

Sana şükrederiz, ey Tanrı, † 

Şükrederiz, çünkü sen yakınsın, * 

Harikaların bunu gösterir. 

 

“Belirlediğim zaman gelince, * 

Doğrulukla yargılayacağım” diyor Tanrı, 

“Yeryüzü altüst olunca üzerindekilerle, * 

Ben pekiştireceğim onun direklerini. 

 

Övünenlere, ‘Övünmeyin artık!’ dedim; * 

Kötülere, ‘Kaldırmayın başınızı! 

Kaldırmayın başınızı! * 

Tepeden konuşmayın!’” 

 

Çünkü ne doğudan, ne batıdan, * 

Ne de çöldeki dağlardan doğar yargı. 

Yargıç ancak Tanrı’dır, * 

Birini alçaltır, birini yükseltir. 

 

Rab elinde dolu bir kase tutuyor, * 

Köpüklü, baharat karıştırılmış şarap döküyor; 



Yeryüzünün bütün kötüleri * 

Tortusuna dek yalayıp onu içiyor. 

 

Bense sürekli duyuracağım bunu, * 

Yakup’un Tanrısı’nı ilahilerle öveceğim: 

“Kıracağım kötülerin bütün gücünü, * 

Doğruların gücüyse yükseltilecek.” 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

Nak. Baba,  sen beni bu dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları gönderiyorum. 

 

Öğlen (Hora Sexta) 

Nak. Kim sizi kabul ederse, beni kabul eder. Beni kabul eden, de, beni göndereni kabul eder. 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

Nak. Biz Kilise’de Tanrı’ya  işbirliği veriyoruz. Sizler onun bağı ve yapıtısınız. 

 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

KISA OKUMA                            1. Timoteus 4,16 

Kendine ve öğretine dikkat et, bu yolda yürümeye devam et. Çünkü bunu yapmakla hem 

kendini hem seni dinleyenleri kurtaracaksın. 

 

¥ Rab diyor: Sevinin ve coşun. 

¶ Adlarınız gökte yazılıdır. 

 

Öğlen (Hora Sexta) 

KISA OKUMA                            1. Timoteus 1,12 

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

aldı. 

 

¥ Ey Rab,sen adımlarıma ışıksın.  

¶ Tanrı’m, sen karanlıklarımı aydınlatırsın.  

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

KISA OKUMA                            1. Timoteus 3,13 

Görevlerini iyi yapanlar, kendileri için iyi bir yer edinir, İsa Mesih'e imanda büyük cesaret 

kazanırlar. 

 

¥ Ey Rab, senin adına şan veriyorum, 

¶ Bana olan sevgin büyüktür. 

 

DUA 
Rabbim Aziz Titus ve T.moteus havarilerine layık olan özel bir lütuf ve nitelik verdin. Sana 

yalvarıyoruz: onların dualarıyla desteklenmiş olup bu dünyada adalet ve imanla yaşadıktan 

sonra gerçek vatanımız olan cennete kavuşmamızı sağla. Bunu seninle ve Kutsal Ruhla 

birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Rabbimiz Mesih İsa’nın 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. Âmin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
İLAHİ   
Rabbimiz Mesih İsa, 

hizmekarların tacı, 

kendi adını yücelt. 

 

      Timoteus ve Titus’u kutlayan 

      Kilise’nin, kötüyü  

       yenmesini bağışla. 

 

İzlerini sürmekle 

haç yoluna çıkarken, 

Peder’e hoş göründü.   

 

     Müjde’nin habercisi  

     Sözlerde ve işlerde 

     bilge ve uyanıktı, 

 

Şerefle bulunduğu 

ermişlerin şehrinden 

bizi koruyup kurtarsın.  

 

       Övgü, şan Mesih İsa’ya, 

       Kutsal Ruh’la birlikte 

       çağlardan çağlara dek. Âmin. 

 
1. Nak. Tanrı bana verdiği lütufla, beni İncil’in hizmetkârı yaptı.  

 

MEZMUR 15 (14) 



Ya Rab, çadırına kim konuk olabilir? * 

Kutsal dağında kim oturabilir? 

Kusursuz yaşam süren, adil davranan, * 

Yürekten gerçeği söyleyen. 

 

İftira etmez, † 

Dostuna zarar vermez, * 

Komşusuna kara çalmaz böylesi. 

 

Aşağılık insanları hor görür, * 

Ama Rab’den korkanlara saygı duyar. 

Kendi zararına ant içse bile, * 

dönmez andından.  

 

Parasını faize vermez, † 

Suçsuza karşı rüşvet almaz. *  

Böyle yaşayan asla sarsılmayacak. 

1. Nak. Tanrı bana verdiği lütufla, beni İncil’in hizmetkârı yaptı.  

 

2. Nak. Sadık ve bilge hizmetkâr: Rab ailesini ona emanet etti. 

 

MEZMUR 112 (111) 

Övgüler sunun Rab’be! † 

Ne mutlu Rabden korkan insana, * 

O’nun buyruklarından büyük zevk alana! 

Soyu yeryüzünde güç kazanacak, * 

Doğruların kuşağı kutsanacak. 

 

Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden, * 

Sonsuza dek sürer doğruluğu. 

Karanlıkta ışık doğar dürüstler için, * 

Lütfeden, sevecen, doğru insanlar için. 

 

Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren, * 

İşlerini adaletle yürüten insana! 

Asla sarsılmaz, * 

Sonsuza dek anılır doğru insan. 

 

Kötü haberden korkmaz, * 

Yüreği sarsılmaz, Rab’be güvenir. 

Gözü pektir, korku nedir bilmez, * 

Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür. 

 

Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi; † 

Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır, * 

Gücü ve saygınlığı artar.  

 



Kötü kişi bunu görünce kudurur, † 

Dişlerini gıcırdatır, kendi kendini yer, bitirir. * 

Kötülerin dileği boşa çıkar 

 

2. Nak. Sadık ve bilge hizmetkâr: Rab ailesini ona emanet etti. 

 

3. Nak. Koyunlarım benim sesimi işitecek; Onlar için tek bir ağıl ve tek bir çoban olacak. 

 

Ezgi: Vahiy 15,3-4 

Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, * 

Senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir. 

Ey ulusların kralı, * 

Senin yolların doğru ve adildir. 

 

Ya Rab, senden kim korkmaz, * 

Adını kim yüceltmez? 

Çünkü kutsal olan yalnız sensin. † 

Bütün uluslar gelip sana tapınacaklar. * 

Çünkü adil işlerin açıkça görüldü.  

 

3. Nak. Koyunlarım benim sesimi işitecek; Onlar için tek bir ağıl ve tek bir çoban olacak. 

 

KISA OKUMA 1. Petrus 5,1-4 

Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara, onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların tanığı, açığa 

çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum: Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. 

Zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, 

gönül rızasıyla, size emanet edilenlere egemenlik taslamadan, sürüye örnek olarak görevinizi 

yapın. Baş Çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Kardeşlerinin gerçek dostu olan sen, * halkın için dua et.  

Kardeşlerinin gerçek dostu olan sen, halkın için dua et.  

¶ Hayatını kardeşlerin için veren sen, halkın için dua et.  

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

Kardeşlerinin gerçek dostu olan sen, halkın için dua et.  

 

Magnificat 

Bu, imanlı ve bilge olan kâhyadır,  Rab, onu zamanında hayat gıdası sağlaması için ailesine 

baş olarak atadı.  

 

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 

Bu, imanlı ve bilge olan kâhyadır,  Rab, onu zamanında hayat gıdası sağlaması için ailesine 

baş olarak atadı.  

 

YAKARMALAR 
Tüm insanlar için Tanrı’nın önünde başkahin olan, İsa Mesih’e şan ve övgüler olsun. Akşam 

övgülerinde birleşmiş olarak onun adına yalvaralım:  

Ey Rab, halkını kurtar.  

Kiliseni, tek tek liderler, kutsal kadın ve erkekler aracılığıyla görkemli bir şekilde aydınlatan 

sen,  

-  Hristiyanlara bu görkemli ışık içinde neşe bağışla.  

Önderleri onlar için Musa gibi senin merhametini aradığında, halkının günahlarını affeden sen 

- onların duaları yardımıyla kutsal halkını arıt ve kutsallaştır.  

Kardeşleri arasında kutsal olanını mesheden ve onu Kutsal Ruh’la dolduran sen,  

- tüm önderleri, aynı Ruh’la doldur.  

Kutsal çobanlarımızın tek görünür serveti olan sen,  

-  kanınla bedelini ödeyerek kazandıklarından hiç birinin senden uzak kalmasına izin verme.  



Kilisenin çobanları, sürünün elinden kaçıp gitmesine izin vermezler. Onlar aracılığıyla, sürüne 

sonsuz yaşam bağışla,   

- sana ait olarak ölmüş olanları kurtar.  

 

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 ve ulu Tanrı’m, tüm insanların çobanı ve ışığı olan sen, Azizler Timoteus ve Titus’u, 

sözleriyle Hristiyan cemaatini aydınlatmaya ve hayat tanıklığıyla eğitmeye çağırdın; onun 

bize öğrettiği imanı korumamızı ve örnekleriyle gösterdiği yolu izlememizi sağla. Bunu, 

Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.  

 


