
25 Mart 

 

MELEĞİN MERYEM ANA’YA MÜJDESİ 

Bayram 

 

I. Akşam Övgü Duaları 
 

İLAHİ   

Bakire olan Meryem,  

korkma ve kalbini aç 

Tanrı’nın Oğuluna. 

 

Kutsal Ruh seni sevdi  

insanı kurtaracak 

Söz’ü doğuracaksın. 

 

Mabedin kapısısın, 

tertemiz olan sende 

Kral konutunu kurar.  

 

Kehanetler bildirdi, 

Baş melek müjde verdi, 

Mesih’in doğuşunu. 

 

Ey Mesih, sana övgü, 

Peder’e Kutsal Ruh’a, 

çağlardan çağlara dek. Âmin.  

 

1. Nak.    Yesse’nin kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek 

Rab’bin Ruh’u onun üzerinde olacak. (P.D.Alleluya) 

 

MEZMUR 113 

Övgüler sunun Rab’be! † 

Övgüler sunun, ey Rab’bin kulları, * 

Rab’bin adına övgüler sunun! 

 

Şimdiden sonsuza dek * 

Rab’bin adına şükürler olsun! 

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar * 

Rab’bin adına övgüler sunulmalı! 

 

Rab bütün uluslara egemendir, * 

Görkemi gökleri aşar. 

Var mı Tanrımız Rab gibi, * 



Yücelerde oturan, 

 

Göklerde ve yeryüzünde olanlara * 

Bakmak için eğilen? 

Düşkünü yerden kaldırır, * 

Yoksulu çöplükten çıkarır; 

Soylularla, * 

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye. 

 

Kısır kadını evde oturtur, † 

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar. * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

1. Nak.    Yesse’nin kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. 

rab’bin ruhu onun üzerinde olacak. (P.D.Alleluya) 

 

2. Nak.   Rab Tanrı ona atası Davud’un tahtını verecek. O’nun hükümranlığı hiç son 

bulmayacak. (P.D.Alleluya) 

 

MEZMUR 148 

Rab’be övgüler sunun! * 

Göklerden Rab’be övgüler sunun,  

Yücelerde O’na övgüler sunun! * 

Ey bütün melekleri, O’na övgüler sunun,  

 

Övgüler sunun O’na, ey bütün göksel orduları! * 

Ey güneş, ay, O’na övgüler sunun,  

Övgüler sunun O’na, * 

ey ışıldayan bütün yıldızlar!  

 

Ey göklerin gökleri † 

Ve göklerin üstündeki sular,  * 

O’na övgüler sunun! 

 

Rab’bin adına övgüler sunsunlar, * 

Çünkü O buyruk verince, var oldular; 

Bozulmayacak bir kural koyarak, * 

Onları sonsuza dek yerlerine oturttu. 

 

Yeryüzünden Rab’be övgüler sunun, * 

Ey deniz canavarları, bütün enginler, - 

Şimşek, dolu, kar, bulutlar, * 

O’nun buyruğuna uyan fırtınalar, 

 



Dağlar, bütün tepeler, * 

Meyve ağaçları, sedir ağaçları,  

Yabanıl ve evcil hayvanlar, * 

Sürüngenler, uçan kuşlar, 

 

Yeryüzünün kralları, bütün halklar,  * 

Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri, 

Delikanlılar, genç kızlar,  * 

Yaşlılar, çocuklar! 

 

Rab’bin adına övgüler sunsunlar,  * 

Çünkü yalnız O’nun adı yücedir.  

O’nun yüceliği yerin göğün üstündedir. * 

Rab kendi halkını güçlü kıldı,  

 

Bütün sadık kullarına, * 

Kendisine yakın olan halka,  

İsrailliler’e ün kazandırdı. * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

2. Nak.   Rab Tanrı ona atası Davud’un tahtını verecek. O’nun hükümranlığı hiç son 

bulmayacak. (P.D.Alleluya) 

 

3. Nak.   Asırlardan önce Peder’den doğan ebedi kelam, bugün kendisini alçalttı ve ölümlü bir 

insan oldu  (P.D.Alleluya) 

 

EZGİ: Fil. 2, 6-11         

Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde,* 

Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. 

Ama kul özünü alıp, †  

insan benzeyişinde doğarak* 

ululuğunu bir yana bıraktı. 

 

İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, † 

çarmıh üzerinde ölüme bile*  

boyun eğip kendini alçalttı. 

 

Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yükseltti,* 

ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı. 

Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında* 

gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün, 

ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için* 

İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin. 

 



3. Nak.   Asırlardan önce Peder’den doğan ebedi kelam, bugün kendisini alçalttı ve ölümlü bir 

insan oldu   

 

KISA OKUMA                       1. Yuhanna 1,  1-3a 

Yaşam Sözü'yle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle 

gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça göründü, 

O'nu gördük ve O'na tanıklık ediyoruz. Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz 

Yaşam'ı size duyuruyoruz. Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, 

işittiğimizi size duyuruyoruz. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
Oruç Devresi’nde: 

¥  Yesse’nin kütüğünden bir filiz çıkıyor *Yakup’un soyundan bir yıldız parlıyor. 

Yesse’nin kütüğünden bir filiz çıkıyor *Yakup’un soyundan bir yıldız parlıyor. 

¶ Bakire’den kurtarıcı doğuyor, *Yakup’un soyundan bir yıldız parlıyor.  

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

Yesse’nin kütüğünden bir filiz çıkıyor *Yakup’un soyundan bir yıldız parlıyor. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
Paskalya Devresi’nde: 

¥ Yesse’nin kütüğünden bir filiz çıkıyor Yakup’un soyundan bir yıldız parlıyor. * Alleluya, 

alleluya. 

Yesse’nin kütüğünden bir filiz çıkıyor Yakup’un soyundan bir yıldız parlıyor. * Alleluya, 

alleluya. 

¶ Bakire’den kurtarıcı doğuyor, Yakup’un soyundan bir yıldız parlıyor. Alleluya, alleluya. 

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

Yesse’nin kütüğünden bir filiz çıkıyor Yakup’un soyundan bir yıldız parlıyor. Alleluya, 

alleluya. 

 

Magnificat 

Meryem, en Yüce Olan’ın Ruhu bir bulut gibi üzerine inecek. (P.D.Alleluya) 

 

MAGNIFICAT  Luka 1,46-55 

 

Canım Rab’bi yüceltir.  

 

Ruhum Allah’da sevinir.  

Canım Rab’bi yüceltir; * 

Ruhum, Kurtarıcım Allah 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 

Meryem, en Yüce Olan’ın Ruhu bir bulut gibi üzerine inecek. (P.D.Alleluya) 

 

YAKARMALAR 
Bugün meleğin aracılığıyla Meryem’e kurtuluş haberini bildiren Peder Tanrı’ya güven dolu 

bir ruhla yalvaralım:  

Ey Rab, bize ruhunu bağışla.  

Oğlun’un annesi olması için Bakire Meryem’i seçen sen,  

-  kurtarışını bekleyenlere iyiliğinle bak. 

Meleğin ağzından Meryem’e sevinç ve barışı müjdeleyen sen,  

-   dünyaya krallığının barışını ve sevincini bildir.  

Kutsal Ruh’un gücü ve Meryem’in rızasıyla Oğlun’un aramızda yaşamasını isteyen sen,  

- Bakire Meryem’in onu kabul ettiği gibi bizim de kabul etmemizi sağla.  

Alçakgönüllüleri yükselten ve fakirleri iyiliklerinle doyuran sen 

-   zayıflara yardımcı ol, ümitsizlere destek ol ve ölmek üzere olanları teselli et.  

Her şeye gücü olan yüce ve merhametli Tanrı, 

-  ölümden ve günahtan bizi kurtar ve ölmüş olanlara ebedi mirasını bağışla.  

 

 

 



DUA 
Yüce Tanrı, isteğin gereğince, Ebedi Kelam’ın Bakire Meryem’den beden aldı. İmanla 

Kurtarıcımızın gerçek Tanrı ve gerçek insan olduğunu kabul eden bizleri O’nun ilahi hayatına 

katılmaya layık kıl. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun 

Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin. 

_______________ 

 

ALLAH’I ÖVMEYE DAVET  
Nak.   Tanrı’nın Kelamı insan oldu, gelin O’na tapalım. (P.D.Alleluya) 

 

Mezmur 95 Allah’ı 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 Allah’tır, * 

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 Allahımızdır, † 

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.   Tanrı’nın Kelamı insan oldu, gelin O’na tapalım. (P.D.Alleluya) 

 

_______________ 

 

Okumalar Övgü Duaları 
 

¥  Ey Allah’ım 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 Allah’ı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.  

 

İLAHİ  

Güneşin doğuşundan 

dünyada yankılansın 

övgü ilahileri. 

 

Bizi kurtarmak için 

Meryem'den insan oldu 

evrenin Efendisi. 

 

Bakire Meryem Ana 

göklerden inmiş sırrı 

kalbinde sıkı tutar. 

 

Tüm evrene hükmeden, 

alçakgönüllülükle 

bir mağarada doğar. 

 

Onur ve şeref sana, 

göklerden inen İsa, 

çağlardan çağlara dek. Âmin. 

 

1.Nak.: Zaman dolunca Tanrı, kadından doğan, öz Oğlunu gönderdi, bizler oğulluk hakkını 

alalım diye (P.D.Alleluya) 

 



MEZMUR 2 

Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa, * 

Neden boş düzenler kurar bu halklar? 

Dünyanın kralları saf bağlıyor, † 

Hükümdarlar birleşiyor * 

Rab’be ve meshettiği krala karşı. 

 

 “Koparalım onların kayışlarını” diyorlar, * 

“Atalım üzerimizden bağlarını.” 

Göklerde oturan Rab gülüyor, * 

Onlarla eğleniyor. 

 

 Sonra öfkeyle uyarıyor onları, * 

Gazabıyla dehşete düşürüyor 

Ve, “Ben kralımı  * 

Kutsal dağım Siyon’a oturttum” diyor. 

 

 Rab’bin bildirisini ilan edeceğim: * 

Bana, “Sen benim oğlumsun” dedi, 

 “Bugün ben sana baba oldum. * † 

Dile benden, miras olarak sana ulusları, * 

Mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. 

 

 Demir çomakla kıracaksın onları, * 

Çömlek gibi parçalayacaksın.” 

Ey krallar, akıllı olun! * 

Ey dünya önderleri, ders alın!  

 

Rab’be korkuyla hizmet edin, * 

Titreyerek sevinin. 

Oğulu öpün ki öfkelenmesin, * 

Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. 

 

 Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir. * 

Ne mutlu O’na sığınanlara! 

   

1.Nak.: Zaman dolunca Tanrı, kadından doğan, öz Oğlunu gönderdi, bizler oğulluk hakkını 

alalım diye (P.D.Alleluya) 

 

 

 

 

 



 

2.Nak: Mesih İsa dünyaya gelince dedi: benim için bir beden hazırladın, senin isteğini 

yapmak üzere ey Tanrı, işte geldim (P.D.Alleluya) 

  

MEZMUR 19A 

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. 

   

2.Nak. Mesih İsa dünyaya gelince dedi: benim için bir bedeb hazırladın, senin isteğini 

yapmak üzere ey Tanrı, işte geldim (P.D.Alleluya) 

 

3.Nak. Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi, böylece bizi 

sevdiğini gösterdi (P.D.Alleluya) 

  

MEZMUR 45 

Yüreğimden güzel sözler taşıyor, † 

Kral için söylüyorum şiirlerimi, * 

Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. 

 Sen insanların en güzelisin, † 

Lütuf saçılmış dudaklarına. * 

Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış. 

 

 Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, * 

Görkemine, yüceliğine bürün. 

 At sırtında görkeminle, zaferle ilerle, † 

Gerçek ve adalet uğruna * 

Sağ elin korkunç işler göstersin. 

 

 Okların sivridir, † 



Kral düşmanlarının yüreğine saplanır, * 

Halklar ayaklarının altına serilir. 

 

 Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, * 

Krallığının asası adalet asasıdır. 

Doğruluğu sever, * 

kötülükten nefret edersin. 

 

 Bunun için Tanrı, senin Tanrın, † 

 Seni sevinç yağıyla * 

 Arkadaşlarından daha çok meshetti. 

 

 Giysilerinin tümü mür, * 

 Öd, tarçın kokuyor; 

 Fildişi saraylardan gelen * 

 Çalgı sesleri seni eğlendiriyor! 

 

 Kral kızları senin saygın kadınların arasında, † 

 Kraliçe Ofir altınları içinde * 

 Senin sağında duruyor. 

  

 3.Nak. Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi, böylece bizi 

sevdiğini gösterdi (P.D.Alleluya) 

 

¥Tanrı'nın Kelamı beden aldı (P.D.Alleluya) 

¶ Geldi ve aramızda yaşadı (P.D.Alleluya) 

  

BİRİNCİ OKUMA  

1.Tarihler Kitabından          17, 1-15 

Davud2un Oğlu hakkında peygamberlik 

 

Davut sarayına yerleştikten sonra Peygamber Natan'a, "Bak, ben sedir ağacından yapılmış bir 

sarayda oturuyorum. Oysa RAB'bin Antlaşma Sandığı bir çadırın altında duruyor!" dedi. 

Natan, "Tasarladığın her şeyi yap, çünkü Tanrı seninledir" diye karşılık verdi. 

O gece Tanrı Natan'a şöyle seslendi: 

 

"Git, kulum Davut'a şöyle de: 'RAB diyor ki, oturmam için bana tapınak yapmayacaksın. 

İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana tapınakta oturmadım. Bir çadırdan öbür 

çadıra, orada burada konaklayarak dolaştım. İsrailliler'le birlikte dolaştığım yerlerin herhangi 

birinde, halkımı gütmesini buyurduğum İsrail önderlerinden birine, neden bana sedir ağacından 

bir konut yapmadınız diye hiç sordum mu?' "Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin: 'Her Şeye 

Egemen RAB diyor ki, halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten 

aldım. 

Her nereye gittiysen seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki 



büyük adamların adı gibi büyük kılacağım. Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya 

yerleştireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar, bir daha rahatsız edilmesinler. 

Kötü kişiler de, halkım İsrail'e önderler atadığım günden bu yana yaptıkları gibi, bir daha onlara 

baskı yapmasınlar. Bütün düşmanlarının sana boyun eğmesini sağlayacağım. RAB'bin senin 

için bir soy kuracak, bilesin. “Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra oğullarından birini 

ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Benim için tapınak kuracak olan odur. Ben de onun 

tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Senden 

önceki kraldan esirgediğim gibi ondan sevgimi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Onu sonsuza 

dek tapınağımın ve krallığımın üzerine atayacağım; tahtı sonsuza dek sürecektir.'" Böylece 

Natan bütün bu sözleri ve görümleri Davut'a aktardı. 

 

  

RESPONSORİUM Lk.1,26-32 

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

kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adama nişanlı olan bir kıza gönderdi. Kızın adı 

Meryem'di. Onun yanına giren melek, «Korkma Meryem» dedi, «sen Tanrı'nın lütfuna 

eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine 

`en yüce Olan'ın Oğlu' denecek. (P.D.Alleluya) 

 

-Selam, Ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab seninledir.                                                                               

-Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine `en 

yüce Olan'ın Oğlu' denecek.(P.D.Alleluya) 

 

  

İKİNCİ OKUMA  

Papa Aziz Leo Magnus, Mektuplar,  

(Lett. 28 a Flaviano, 3-4; PL 54, 765 -767) 

Barışmamızın gizemi 

 

Tek kişiliğinde insansal ve tanrısal doğayı birleştirecek. Doğamızın alçakgönüllülüğü tanrısal 

Yücelik tarafından alındı, güçsüzlük güçlü, ölümlülüğümüz de sonsuz olan tarafından alındı ve 

durumumuzun üzerine çöken borcu ödemek için acı çekemez doğa acı çekebilir doğamızla 

birleştirildi. Tüm bunlar oldu, çünkü kurtuluşumuz için uygun olduğundan, Tanrı ile insanlar 

arasında tek aracı olan, bir yönden ölüme karşı bağışık olan insan İsa Mesih, öte yandan ona 

mahkûm olsun. Tanrı’nın içinde doğduğu insansal doğa gerçek, dürüst ve mükemmeldi, fakat 

aynı zamanda, değişmemezlik içinde kaldığı tanrısal doğa da gerçek ve mükemmeldi. O’nda 

tanrısallığından ve insanlığımızdan her şey vardır. Doğamızın anlamı, başlangıçta Tanrı 

tarafından yaratılan ve kurtarılması için, Söz tarafından alınan doğadır. Buna karşın, şeytanın 

dünyaya getirdiği ve baştan çıkartılan insanın kabullendiği kötülüklerden Kurtarıcı’ da hiçbir 

iz olmadı. Muhakkak ki güçsüzlüğümüzü taşımak istedi, fakat suçlarımızı paylaşmadan. Köle 

durumuna geçti, fakat günahla lekelenmeden. İnsanlığı yüceltti, fakat tanrısallığı eksiltmedi. 

Yok olması görünmeyeni görür, yaratıcıyı ve her şeyin efendisini ölümlü hale getirdi. Fakat 

yaptığı, yüceliğinin ve hükümdarlığının bir kaybından çok, sefaletimize doğru merhametle bir 

alçalması oldu. Tanrısal durumunda insanın yaratıcısı ve köle durumunda insan oldu. Tek ve 



aynı Kurtarıcı buydu. Demek ki Tanrı’nın Oğlu, göksel tahtından inerek ve Peder’in şanını terk 

etmeden, bu dünyanın sefaletine girer. Yeni bir duruma girer, yeni bir şekilde doğar. Yeni bir 

duruma girer; çünkü kendiliğinde görünmezken doğamızda görünür olur; sonsuzken, 

sınırlandırılır; tüm zamanlardan önce var olurken, zaman içinde yaşamaya başlar; evrenin sahibi 

ve hükümdarı iken yüceliğini gizleyip köle şekline girer; Tanrı olarak acı çekemez ve olumsuz 

iken, acı çekebilir ve ölümün yasalarına bağlı insan olmaya yanaşır. Çünkü gerçek Tanrı olan, 

gerçek insandır da. Bu birlikte yapay olan hiçbir şey yoktur, çünkü gerek insan doğasının 

alçakgönüllülüğü, gerekse tanrısal doğanın yüceliği bir arada var olmaktadır. 

Tanrı, merhameti yüzünden değişime uğramaz, aynı şekilde insan aldığı yücelikten dolayı 

değişmez. Doğalardan her biri, diğeri ile birlik halinde kendine özgü olan her şeyi yapar. Söz, 

Söz’e uygun olanı ve insanlık insanlığa uygun olanı yerine getirir. Bu doğalardan ilki 

gerçekleştirdiği mucizeler ile parlar, diğeri ise karşılaştığı hakaretlere boyun eğer. Nasıl ki Söz, 

Peder’e her açıdan benzer şekilde sahip olduğu o yücelikten vazgeçmiyorsa, aynı tarzda 

insanlık türüne özgü doğayı da terk etmez. Tekrarlamaktan yorulmayacağız: tek ve ayrı kişi, 

gerçekten Tanrı’nın Oğlu ve insanoğludur. Tanrı’dır çünkü: Başlangıçta Söz vardı. Söz 

Tanrıyla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı (Yuh.1,1). İnsandır çünkü: ‘Söz insan olup aramızda 

yaşadı" (Yuh.1,14). 

RESPONSORİUM          Luka 1,31.42 

¥ Bakire Meryem, Tanrı'nın Meleğinin bildirdiği sözü kabul etti: Rahminde taşıdığın Tanrı'nın 

Oğludur. 

"Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun. Rahminin ödülü de kutsanmıştır (P.D.Alleluya) 

¶ Bir Oğul doğuracak ve ebediyen Bakire Anne olarak kalacaksın. 

Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun. Rahminin ödülü de kutsanmıştır (P.D.Alleluya) 

İncil: Luka 1, 26-38 

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

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

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

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

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

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

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

üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir." Meryem meleğe, "Bu nasıl 

olur? Ben erkeğe varmadım ki" dedi. 

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

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

Elizabet de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır.” 

 

İlahi Te Deum 

Seni överiz, ey Tanrı; * 

seni yüceltiriz, ey Rab,. 

            Ey Ebedi Baba: * 

            Bütün dünya sana tapar. 

 Meleklerin hepsi ezgiyle yüceltirler seni; * 

Göklerin orduları ve bütün kutsal güçler, 



            Kerubim ve Serafim’in tümü, * 

Bitmeyen övgüyle, haykırarak sana seslenirler: 

 Kutsal, kutsal, kutsaldır, * 

Melekler ordusunun Rab’bi Tanrı! 

            Gökler ve yerler doludur * 

            Görkeminle ve egemenliğinle. 

 Havarilerin muhteşem topluluğu, * 

Peygamberlerin yüce birliği, 

           İsa uğruna kanları akıtılan beyazkaftan giymiş ordusu*   

           Hep birlikte sana övgü ezgileri söylerler. 

 Ve yeryüzünün her ucunda Kutsal Kilisen sana * 

Görkemi sonsuz olan Peder, 

Taptığı tek ve gerçek  Oğlu’na  * 

            Ve Tesellicimiz Kutsal Ruh’a † 

            Olan imanını ilan eder. 

 Sen, İsa, görkemli kral, * 

Baba’nın ebediyen Oğlu’sun. 

            İnsan soyunu kurtarmak için insan oldun * 

            Bakire’nin rahminden doğmayı reddetmedin. 

 Sen ölümün zincirlerini kırdın, * 

Ve sana inananların hepsine göksel krallığı açtın. 

Tanrı’ın sağında Baba’nın görkeminde † 

            Egemenlik sürüyorsun. * 

            Söz verdiğin gibi yargılamak üzere geleceksin. 

Paha biçilmez kanının bedeliyle kurtardın halkını. * 

Gel, yardımımıza, yalvarıyoruz sana, 

            Bağışla bize azizlerinle birlikte * 

            Bir yer sonsuz görkeminde. 

 Ya Rab, halkını koru * 

Ve mirasını kutsal kıl. 

            Yönet ve destek ol onlara * 

            Her zaman ve daima. 

 Her gün seni yüceltiriz: * 

şimdi ve sonsuza kadar seni överiz. 

İyiliğinle ya Rab, bizleri günahlardan uzak tut, * 

Merhamet et, ya Rab, acı bize. 

 Merhametin daima bizimle olsun, ya Rab, * 

Çünkü ümidimiz sendedir. 

            Güvencemiz sensin ya Rab: * 

            Bizi asla utandırma. 

  

DUA 

Yüce Tanrı, isteğin gereğince, Ebedi Kelam’ın Bakire Meryem’den beden aldı. İmanla 

kurtarıcımızın gerçek Tanrı ve gerçek insan olduğunu kabul eden bizlerin ilahi hayatını 



paylaşmamızı sağla. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden 

Oğlun Rab’bimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin. 

 

¶ Rab’be hamdedelim. 

¥  Tanrı’ya şükredelim. 

  

Sabah Övgü Duaları 
 

¥  Ey Allahım, 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. Alleluya. 

  

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 

  

Nak. Tanrı'nın Kelamı insan oldu, gelin ona tapalım (P.D.Alleluya) 

 

 Davet Mezmur (95) 

Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; * 

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım, 

Şükranla huzuruna çıkalım,* 

Ona sevinç ilahileri yükseltelim! 

  

Nak. Tanrı'nın Kelamı insan oldu, gelin ona tapalım (P.D.Alleluya) 

 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır,* 

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 

Yerin derinlikleri onun elindedir.* 

Dağların dorukları da onun. 

Deniz onundur, çünkü o yarattı,* 

Karaya da onun elleri biçim verdi. 

  

Nak. Tanrı'nın Kelamı insan oldu, gelin ona tapalım (P.D.Alleluya) 

 Gelin tapınalım, eğilelim.* 

Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 

Çünkü o Tanrımız’dır,† 

Bizse onun otlağının halkı,* 

Elinin altındaki koyunlarız. 

  

 Nak. Tanrı'nın Kelamı insan oldu, gelin ona tapalım (P.D.Alleluya) 



 Bugün sesini duyarsanız,* 

Meriva’da, o gün çölde, 

Massa’da olduğu gibi, * 

Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 

Yaptıklarımı görmelerine karşın,* 

Atalarınız orada beni sınayıp denediler. 

   

Nak. Tanrı'nın Kelamı insan oldu, gelin ona tapalım (P.D.Alleluya) 

 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. Amin. 

   

Nak. Tanrı'nın Kelamı insan oldu, gelin ona tapalım (P.D.Alleluya) 

  

Övgü davet ile başladıysa aşağıdaki giriş kullanılmaz 

  

¥ 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. (Paskalya Dönemi: Alleluya.) 

 

İLAHİ  

Güneşin doğuşundan, 

dünyada yankılansın 

Övgü ilahileri. 

 

Bizi kurtarmak için 



Meryem'den insan oldu 

Evrenin efendisi. 

 

Bakire Meryem Ana 

Gökten inmiş sırrı 

Kalbinde sıkı tutar. 

 

Tüm evrene hükmeden, 

Alçakgönüllülükle 

Bir mağarada doğar. 

 

Onur ve şeref sana, 

Gölerden gelen İsa, 

Çağlardan çağlara dek. Âmin. 

 

1.Nak.:Melek Cebrail, Yusuf ile nişanlı olan Bakire Meryem’i ziyaret etti 

(P.D.Alleluya). 

 

 Mezmur (63:1-8)                        

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. Melek Cebrail, Yusuf ile nişanlı olan Bakire Meryem’i ziyaret etti 

(P.D.Alleluya). 

 

 2.Nak. Sen bütün kadınlar arasında mübareksin ve karnının ürünü İsa da 

mübarektir (P.D.Alleluya). 

  

Ezgi: Daniel 3, 57-88, 56    

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. 

  

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

  

2.Nak. Sen bütün kadınlar arasında mübareksin ve karnının ürünü İsa da 

mübarektir(P.D.Alleluya). 

  

3.Nak. Söz’ün gücüyle Meryem bakire olarak hamile kaldı ve bakire olarak Oğlunu dünyaya 

getirdi (P.D.Alleluya) 

  

MEZMUR 149                

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.: Söz’ün gücüyle Meryem bakire olarak hamile kaldı ve bakire olarak Oğlunu dünyaya 

getirdi (P.D.Alleluya) 

 

 KISA OKUMA                Filipililer 2, 6-8 

Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama 

kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş 

olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. 

 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
Oruç Devresi’nde:  

¥  Selam, lütufla dolu olan Meryem, * Rab seninledir.  

¶ Bütün kadınlar araısında mübareksin, mübarektir karnının ürünü İsa. * Rab seninledir.  

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

Selam, lütufla dolu olan Meryem, * Rab seninledir.  

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
Paskalya Devresi’nde: 

¥ Selam, lütufla dolu olan Meryem,  Rab seninledir. * Alleluya, alleluya.  

¶ Bütün kadınlar araısında mübareksin, mübarektir karnı-nın ürünü İsa. Rab seninledir. 

Alleluya, alleluya.  

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

Selam, lütufla dolu olan Meryem, Rab seninledir. Alleluya, alleluya.  

 

Benediktus  

Bize olan sonsuz sevgisiyle Tanrı, biz günahkârlar için, insan olan kendi Oğlu’nu gönderdi.  

 

YAKARMALAR 
Meryem Ana’ya müjdelemenin yapıldığı bugünde, kurtuluşumuzun başlangıcını kutlarken 

güvenle Peder Tanrı’ya dua edelim: Tanrı’nın Kutsal Annesi, bizim için dua etsin.  

Kutsal Peder, Meryem’in Meleğin müjdesini kabul etmesi gibi,  

-  kurtarıcımızın sözünü sevinçle kabul etmeyi bize bağışla.  

Alçakgönüllü biri olan kulunun durumunu gören sen,  

-  bize ve bütün bu çağdaki insanlara merhamet et.  

İyi Havva olan Meryem’in sözünü tamamen kabul etmesi gibi,  

- bizlerin de sevgiyle isteğini kabul etmemizi sağla.  

Tanrı’nın kutsal annesi sefalet içinde olanlara yardım etsin, zayıfları ve ezilenleri teselli etsin 

- halk için dua etsin, din adamlarını korusun ve adanmış bakireler için yakarsın.  

Göklerdeki Pederimiz.  

 

DUA 

Yüce Tanrı, isteğin gereğince, Ebedi Kelam’ın Bakire Meryem’den beden aldı. İmanla 

Kurtarıcımızın gerçek Tanrı ve gerçek insan olduğunu kabul eden bizleri O’nun ilahi 



hayatıma katılmaya layık kıl. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen 

hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin. 

 

 
Gündüz 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. (Paskalya Dönemi: Alleluya.) 

  

Öğleden Önce 

 

 İLAHİ 

İşte, ey çok 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, 

Oğlun’la Kutsal Ruh’la 

Dualarımı dinle. Âmin. 

  

Ya da: 

Tanrı’dan fışkıran sen 

Kutsal Ruh, ateş gibi, 

Sevginin ışığıyla 

Ruhları alevlendir. 

 

Kelamla ve Ekmekle 

Beslenen her insanda 

Günahı yok ederek, 

Felaketlerden kurtar. 

 

Ulu Kurtarıcı’nın 



Sevgisini kalplere koy; 

Soluğumuz ol bizim 

Ve şanını övelim. Âmin. 

  

 Öğleyin 

 

 İLAHİ 

Gün ışıkla doludur 

Ve dünya görkeminde; 

Işığın Yaradanı, 

Sana taparız, Tanrı! 

 

Günahın ve öfkenin 

Alevlerini söndür; 

Kalpleri aşkla doldur, 

Sana bizi barıştır. 

 

Herşeye kadir Peder, 

Kabul et duamızı 

Kutsal Ruh’la Oğlun’da 

Şükürler olsun sana. Âmin. 

  

Ya da 

Ey Tanrı’nın müjdesi 

Parlayan yüce Güneş 

Adalet ve sevgiyle 

Aydınlat ruhumuzu 

 

Kalplerimizi pakla 

Yenile hayatları 

Öğle saatindeki 

Yüce aydınlığınla 

 

Haçın ta tepesinden 

Tüm evren aydınlanır; 

Tükenmez barışına 

Tüm insanları topla. Âmin 

  

 Öğleden Sonra 

 İLAHİ 

Kudretli yüce çoban, 

Bize yolunu göster; 

Bu kısa günden sonra 

Bizi görkeme götür. 



 

Ellerin eserinden 

Kalbimiz seni tanır. 

Ve sevginin özlemi 

Gittikçe bizde artar. 

 

Yüzünün aydınlığı 

Yüzümüze parlasın; 

Ebedi ışığına 

Hazırla ruhumuzu. Amin. 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

Nak. İşay’ın Kökünden Kutsal Ruh’un gücüyle hamile kalan Bakire Meryem çiçeklendi 

(P.D.Alleluya) 

 

Öğle (Hora Sexta) 

Nak. Bakire hamile kalacak ve bir oğlan çocuğu doğuracak. O’nun adı emmanuel olacak 

(P.D.Alleluya) 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

Nak. Egemenlik sürsün denizden denize ve Fırat’tan yeryüzünün ucuna dek: O barış olacaktır 

(P.D.Alleluya) 

  

MEZMUR 119, 9-16 (118) 

  

II (Beyt) 

  

Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? * 

Senin sözünü tutmakla.- 

Bütün yüreğimle sana yöneliyorum, * 

İzin verme buyruklarından sapmama! 

 

Aklımdan çıkarmam sözünü, * 

Sana karşı günah işlememek için. 

Övgüler olsun sana, ya Rab, * 

Bana kurallarını öğret. 

 

Ağzından çıkan bütün hükümleri * 

Dudaklarımla yineliyorum. 

Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken, * 

Sanki benim oluyor bütün hazineler. 

 

Koşullarını derin derin düşünüyorum, * 

Yollarını izlerken. 



Zevk alıyorum kurallarından, * 

Sözünü unutmayacağım. 

  

MEZMUR 17  (16)                  

  

I  (1_9) 

  

Haklı davamı dinle, ya Rab, † 

Feryadımı işit! * 

Hilesiz dudaklardan çıkan duama kulak ver!  

 

Haklı çıkar beni, * 

Çünkü sen gerçeği görürsün.  

Yüreğimi yokladın, † 

Gece denedin, * 

Sınadın beni,  

Kötü bir şey bulmadın; * 

Kararlıyım, ağzımdan kötü söz çıkmaz, 

 

Başkalarının yaptıklarına gelince, † 

Ben senin sözlerine uyarak * 

Şiddet yollarından kaçındım. 

 

Sıkı adımlarla senin yollarını tuttum, * 

Kaymadı ayaklarım. 

Sana yakarıyorum, ey Tanrı, * 

Çünkü beni yanıtlarsın; 

 

Kulak ver bana, dinle söylediklerimi! * 

Göster harika sevgini, 

Ey sana sığınanları saldırganlardan † 

sağ eliyle kurtaran! * 

Koru beni gözbebeği gibi;  

 

Kanatlarının gölgesine gizle † 

Kötülerin saldırısından, * 

Çevremi saran ölümcül düşmanlarımdan. 

  

II  (10-15) 

  

Yürekleri yağ bağlamış, * 

Ağızları büyük laflar ediyor. 

İzimi buldular, üzerime geliyorlar, * 

Yere vurmak için gözetliyorlar. 



 

Tıpkı parçalamak için sabırsızlanan bir aslan, † 

Pusuya yatan genç bir aslan gibi.  * 

Kalk, ya Rab kes önlerini, eğ başlarını! 

 

Kılıcınla kurtar canımı kötülerden, † 

Elinle bu insanlardan, ya Rab,  * 

Yaşam payı bu dünyada olan insanlardan. 

 

Varsın karınları vereceğin cezalara doysun, † 

Çocukları da yiyip doysun, * 

Artanı torunlarına kalsın!  

 

Ama ben doğruluk sayesinde † 

yüzünü göreceğim senin, * 

Uyanınca suretini görmeye doyacağım. 

  

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

Nak. İşay’ın Kökünden Kutsal Ruh’un gücüyle hamile kalan Bakire Meryem çiçeklendi 

(P.D.Alleluya) 

 

Öğle (Hora Sexta) 

Nak. Bakire hamile kalacak ve bir oğlan çocuğu doğuracak. O’nun adı emmanuel olacak 

(P.D.Alleluya) 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

Nak. Egemenlik sürsün denizden denize ve Fırat’tan yeryüzünün ucuna dek: O barış olacaktır 

(P.D.Alleluya) 

  

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

Nak.   Yesse’nin kökünden Kutsal Ruh’un gücüyle hamile kalan Bakire Meryem çiçeklendi.  

 

KISA OKUMA                                                                                                                            Efeslilere 1, 9-10 

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. 

 

¥ Rab’bin Meleği Bakire Meryem’e müjde getirdi,  

¶ Meryem Kutsal Ruh’un kudretiyle hamile kaldı.  

 

 

 

 

 

 



Öğlen (Hora Sexta) 

Nak.   Bakire hamile kalacak ve bir oğlan çocuk doğuracak Onun adı Emmanuel olacak.  

 

KISA OKUMA                                                                                                                            1. Yuhanna  4, 10 

Tanrı'yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban 

olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. 

 

¥ İşte ben Rab’bin kuluyum,  

¶ Bana dediğin gibi olsun.  

 

Öğleden Sonra (Hora Nona)      

Nak.   Egemenlik sürsün denizden denize ve Fırat’tan yeryü-zünün ucuna dek: O barış 

olacaktır.  

 

KISA OKUMA                                                                                                                            1. Timoteos 2, 5 

Tek Tanrı ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes 

için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. 

 

¥ Tanrı’nın Kelamı vücut buldu,  

¶ Ve aramızda yaşadı. 

 

 

Akşam Övgü Duaları 
 

 

¥  Ey Allah’ım 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  

Bakire olan Meryem,  

korkma ve kalbini aç 

Tanrı’nın Oğuluna. 

 

Kutsal Ruh seni sevdi  

 insanı kurtaracak 

Söz’ü doğuracaksın. 

 

Mabedin kapısısın, 

tertemiz olan sende 

Kral konutunu kurar.  

 



Kehanetler bildirdi, 

başmelek müjde verdi, 

Mesih’in doğuşunu. 

 

Ey Mesih, sana övgü, 

Peder’e Kutsal Ruh’a, 

çağlardan çağlara dek. Âmin.  

 

1. Nak.    Rab’bin Meleği Bakire Meryem’e müjde getirdi, Meryem Kutsal Ruh’un kudretiyle 

hamile kaldı. 

 

MEZMUR 110, 1-5. 7 

Rab efendime: † 

“Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek * 

Sağımda otur” diyor. 

Rab Siyon’dan uzatacak kudret asanı,* 

Düşmanlarının ortasında egemenlik sür! 

 

Savaşacağın gün* 

Gönüllü gidecek askerlerin. 

Seherin bağrından doğan çiy gibi † 

Kutsal giysiler içinde* 

Sana gelecek gençlerin. 

 

Rab ant içti, kararından dönmez: † 

“Melkisedek düzeni uyarınca * 

Sonsuza dek kâhinsin sen!” dedi. 

 

Rab senin sağındadır, * 

Kralları ezecek öfkelendiği gün. 

Yol kenarındaki dereden su içecek * 

Bu yüzden başını dik tutacak. 

 

1. Nak.    Rab’bin Meleği Bakire Meryem’e müjde getirdi, Meryem Kutsal Ruh’un kudretiyle 

hamile kaldı.  

 

2. Nak.   Korkma Meryem, Tanrı sana sevgiyle baktı: Hamile kalacak ve bir Oğul 

doğuracaksın, O’na En Yüce Olan’ın Oğlu denecek.  

 

MEZMUR 130 

Derinliklerden sana sesleniyorum, ya Rab, † 

Sesimi işit, ya Rab, * 

Yalvarışıma iyi kulak ver! 

 



Ya Rab, sen suçların hesabını tutsan, * 

Kim ayakta kalabilir, ya Rab? 

Ama sen bağışlayıcısın, * 

Öyle ki senden korkulsun. 

 

Rab’bi gözlüyorum, † 

Canım Rab’bi gözlüyor, * 

Umut bağlıyorum O’nun sözüne.  

 

Sabahı gözleyenlerden, † 

Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, * 

Canım Rab’bi gözlüyor. 

 

Ey İsrail, Rab’be umut bağla!  † 

Çünkü Rabde sevgi, * 

Tam kurtuluş vardır. 

İsrail’i bütün suçlarından * 

Fidyeyle O kurtaracaktır. 

 

2. Nak.   Korkma Meryem, Tanrı sana sevgiyle baktı: Hamile kalacak ve bir Oğul 

doğuracaksın, O’na En Yüce Olan’ın Oğlu denecek.  

 

3. Nak.   İşte ben Rab’bin kuluyum, bana dediğin gibi olsun.  

 

EZGİ: Koloseliler 1, 3.12-20 

Bizi kutsalların ışıktaki mirasına † 

ortak olmaya yeterli kılan Baba’ya * 

şükretmeniz için dua ediyoruz.  

 

O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp * 

sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı.  

O’nda kurtuluşa, * 

günahlarımızın bağışına sahibiz.  

 

Görünmez Tanrı’nın görünümü, * 

bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur.  

Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey † 

-tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- * 

O’nda yaratıldı.  

 

Her şey O’nun aracılığıyla * 

ve O’nun için yaratıldı.  

Her şeyden önce var olan O’dur * 

ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir. 



 

Bedenin, yani kilisenin başı O’dur. * 

Her şeyde ilk yeri alsın diye - 

başlangıç olan ve ölüler arasından * 

ilk doğan O’dur.  

 

Çünkü Tanrı bütün doluluğunun * 

O’nda bulunmasını uygun gördü.  

Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla † 

esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi * 

O’nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.  

 

3. Nak.   işte ben Rab’bin kuluyum, bana dediğin gibi olsun . 

 

KISA OKUMA                          1. Yuhanna 1, 1-3a 

Yaşam Sözü'yle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle 

gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça göründü, 

O'nu gördük ve O'na tanıklık ediyoruz. Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz 

Yaşam'ı size duyuruyoruz. Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümü-zü, 

işittiğimizi size duyuruyoruz. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
Oruç Devresi’nde: 

¥ Yesse’nin kütüğünden bir filiz çıkıyor *Yakup’un soyundan bir yıldız parlıyor.. 

Yesse’nin kütüğünden bir filiz çıkıyor *Yakup’un soyundan bir yıldız parlıyor..  

¶ Bakire’den kurtarıcı doğuyor, *Yakup’un soyundan bir yıldız parlıyor.  

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

Yesse’nin kütüğünden bir filiz çıkıyor *Yakup’un soyundan bir yıldız parlıyor.. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
Paskalya Devresi’nde: 

¥ Yesse’nin kütüğünden bir filiz çıkıyor Yakup’un soyundan bir yıldız parlıyor. * Alleluya, 

alleluya. 

Yesse’nin kütüğünden bir filiz çıkıyor Yakup’un soyundan bir yıldız parlıyor. Alleluya, 

alleluya. 

¶ Bakire’den kurtarıcı doğuyor, Yakup’un soyundan bir yıldız parlıyor. Alleluya, alleluya. 

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

Yesse’nin kütüğünden bir filiz çıkıyor Yakup’un soyundan bir yıldız parlıyor. Alleluya, 

alleluya. 

 

Magnificat  

Meryem, En Yüce Olan’ın Ruhu bir bulut gibi üzerine inecek.  

 

 



MAGNIFICAT  Luka 1,46-55 

 

Canım Rab’bi yüceltir.  

 

Ruhum Allah’da sevinir.  

Canım Rab’bi yüceltir; * 

Ruhum, Kurtarıcım Allah 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  

Meryem, En Yüce Olan’ın Ruhu bir bulut gibi üzerine inecek.  

 

YAKARMALAR 
Bugün meleğin aracılığıyla Meryem’e kurtuluş haberini bildiren Peder Tanrı’ya güven dolu 

bir ruhla yalvaralım: 

 Ey Rab, bize ruhunu bağışla.  

Oğlun’un annesi olması için Bakire Meryem’i seçen sen, 



-  kurtarışını bekleyenlere iyiliğinle bak. 

Meleğin ağzından Meryem’e sevinç ve barışı müjdeleyen sen,  

-  dünyaya krallığının barışını ve sevincini bildir.  

Kutsal Ruh’un gücü ve Meryem’in rızasıyla Oğlun’un aramızda yaşamasını isteyen sen,  

-  Bakire Meryem’in onu kabul ettiği gibi bizim de kabul etmemizi sağla.  

Alçakgönüllüleri yükselten ve fakirleri iyiliklerinle doyuran sen 

- zayıflara yardımcı ol, ümitsizlere destek ol ve ölmek üzere olanları teselli et.  

Her şeye gücü olan yüce ve merhametli Tanrı,  

-   ölümden ve günahtan bizi kurtar ve ölmüş olanlara ebedi mirasını bağışla.  

 

DUA 
Yüce Tanrı, isteğin gereğince, Ebedi Kelam’ın Bakire Meryem’den beden aldı. İmanla 

Kurtarıcımızın gerçek Tanrı ve gerçek insan olduğunu kabul eden bizleri O’nun ilahi hayatıma 

katılmaya layık kıl. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun 

Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin. 

 


