
 
 

KUTLU DOĞUŞ’a HAZIRLIK GÜNCESİ 
Kişisel/Gündelik Dua ve Okumalar 

 
 

Hazırlık Dönemi (Advent) Ne Demektir? 
1 Ocak yeni yılın başlangıcıdır. Kilise için ise Dini Yıl Noel’den (Kutlu Doğuş) dört hafta önce başlar. Bu döneme Hazırlık Dönemi 
(Advent) diyoruz –bazen bekleme dönemi diye de adlandırılır. Yani Hazırlık Dönemi Hristiyanlar için Yeni Dinsel Yılın başlangıcıdır.  
 
Bu dönem boyunca kilise Eski Ahit’teki Mesih beklentisi ve Mesih’in gelişi üzerine olan bölümler üzerinde düşünür ve buna bağlı 
olarak ve Rab’bin ikinci defa gelişi üzerine olan umudunu gözden geçirir. Mesih’i müjdeleyen ön bildirilerin hatırlandığı, İsa Mesih’in 
tekrar gelişi umudunun yenilediği bir dönemidir.  
 
Bu dönem Kutlu Doğuş’tan (24/25 Aralık) önceki dört haftalık bir süreyi kapsar –ancak bu dönemin gerçekte ruhsal anlamı, Kutlu 
Doğuş’un (Noel) on iki gününden çok daha öteye uzanır. Mesih’in Söz ve Sakrament aracılığı ile bize gelmeye devam ettiği ama bir 
gün mutlak bir güç ve yetki içinde, tüm görkemiyle yeniden geleceği hatırlanır.  
 
Bu dönemde her hafta yakılan yeni bir mum, Müjde’nin ışığının giderek daha parlak hale geldiğinin simgesel bir anlatımıdır. Bazı 
kiliselerde Kutlu Doğuş’un mumu dört Advent mumu ortasındaki daha büyük bir mum ile gösterilir (çünkü daha önceki ışıklar gelecek 
olan daha büyük bir olaya [gerçek yaşam ışığına] işaret etmektedir). 
 
Böylece bu dönemde Eski Ahit okumaları ile vaat edilen Kurtarıcı/Mesih konularına bakarken, Yeni Ahit okumaları ile vaatlerin 
kendisinde açıklığa kavuştuğu kişinin kim olduğu resmedilir.  
 
Bu anlamda Hazırlık Dönemi (Advent) okumaları, yaklaşmakta olan Kutlu Doğuş (Noel) Yortusuna hazırlık olmaktan öte, yüreklerimizi 
Mesih’in ikinci gelişine odaklar. Böylece imanlılar Mesih’in tekrar geleceği umudu ile yaşamayı pratik ederler.  
 

Hazırlık Dönemi (Advent) 1. Hafta  
1. Mum: İşaya 2:4 -!Peygamberlik! 

 



Hazırlık Dönemi (Advent) 2. Hafta  
2. Mum: İşaya 11:6 -!Betlehem! 

 
Hazırlık Dönemi (Advent) 3. Hafta  

3. Mum: İşaya 35:1 -!Melekler! 
 

Hazırlık Dönemi (Advent) 4. Hafta  
4. Mum: İşaya 7:14b -!Çobanlar! 

 
 

KUTSAL YAZILAR’DA MESİH’İN GELİŞİNE HAZIRLIK  
 
İsa Mesih’in sonsuzluğu (Yuhanna 1:1-3) çok açık olduğu gibi O’nun beden alıp aramıza gelişi ve hizmetine hazırlanması başka hiç bir 
peygamberde olmadığı kadar özel bir şekilde anlatılır: 
 

- Zekeriya’ya müjdelenir (Luka 1:5-25), 
- Meryem’e Müjdelenir (Luka 1:26-38), 
- Meryem Elisabet’i ziyaret eder (Luka 1:39-56), 
- Yusuf’a müjdelenir (Matta 1:18-24), 
- Vaftizci Yahya’nın Doğumu (Luka 1:57-80), 
- İsa’nın doğumu (Matta 1:25, Luka 2:1-7), 
- Çobanlara müjdelenmesi (Luka 2:8-20), 
- İsa’ya isim verilmesi (Luka 2:22-38), 
- İsa’nın tapınağa getirilmesi (Luka 2:22-38), 
- Yıldız bilimcilerin ziyareti (Matta 2:1-12) 
- Mısır’a kaçış (Matta 2:13-15), 
- Betlehem yılları (Matta 2:6-18), 
- Nasıra’ya dönüş (Matta 2:19-23, Luka 2:39) 

 



Bütün bu bölümler bizlere İsa Mesih’in beden alıp dünyamıza geldiğinin kayıtlarıdır. İsa Mesih’in yeryüzündeki hizmete hazırlanması 
Vaftizci Yahya’nın O’nun hakkındaki tanıklığı, İsa’nın vaftizi ve denenmesi ile tamamlanır (Matta 3:1-4:11, Markos 1:1-13, Luka 3:1-
4:13, Yuhanna 1:6-42). 
 
Böylece Vaftizci Yahya Kutsal Yazılarda geleceği önceden bildirilen Mesih’in yollarını hazırlamak için gelir. Böylece Tanrı’nın 
yaklaşmakta olan krallığı için halkı tövbeye çağırarak gelecek olan Kral’ın yollarını hazırlar. İsa Mesih hizmetine başladığında halk 
hazır olsun diye halkın beklentisi ve gerçek ihtiyacı üzerinde odaklanır. İsa vaftiz olmaya gelmekle Vaftizci Yahya’nın bu hizmetini ve 
kendisi hakkındaki tanıklığına olan desteğini ve onayını göstermiş olur. İsa’nın vaftizi üzerinde de Tanrı’nın onayı ve desteği vardır 
(Matta 3:16-17, Markos 1:10-11, Luka 3:21-22, Yuhanna 1:29-32). Bu görkemli olaydan sonra İsa’nın çöldeki denenmeden zaferle 
çıktığının kaydına geliriz. 
 
 

Mesih’in Gelişi Üzerine Düşünmek-1 
Mesih İsa Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu.  
Mesih İsa, Davut’un soyundan gelecek olan Kurtarıcı idi: 

II.Samuel 7:12-16, Mezmur 132:11, Matta 1:1, (Luka 1:32), Romalılar 1:3 
 
Mesih hem gerçek ve sonsuz Tanrı hem de Tanrı’nın sonsuz Oğludur:  

Yuhanna 1:1; 10:30-36, Elçilerin İşleri13:33, Mezmur 2:7, (Romalılar 1:3; 9:5), Koloseliler 1:15-17; I.Yuhanna 5:20 
 
Kutsal Ruh’un işleyişi ile Mesih bakire Meryem’in et ve kanından gerçek insan doğasını kendi üzerine aldı:  

Luka 1:35, Matta 1:18-23; Yuhanna 1:14; Galatyalılar 4:4; İbraniler 2:14 
 
Mesih tek günahsız olandır:  

Filipililer 2:7; İbraniler 2:17 
 
Mesih insanı kurtarmak için her şekilde kardeşleri gibiydi –ama günahsız olarak: 

İbraniler 4:15; 7:26-27 
 
 

Mesih’in Gelişi Üzerine Düşünmek-2 



Kutsal Yazılar’ın, Mesih’in tekrar geleceğini, o günde dirileri ve ölüleri yargılayacağını söylemesi inananlar için ne anlama geliyor?  
Çektiğimiz sıkıntılar ve yaşadığımız zorluklarda göksel vaatler bizlere teşvik ve teselli olur. Mesih benim yerime suçsuz olarak 
yargılanan ve üzerimdeki günahı, laneti ve yargıyı kaldırmak için çarmıhta ölen Kurtarıcım’dır. Ancak Mesih ikinci gelişinde, dünyayı 
yargılamak üzere –kendisini yargılayanları yargılamak üzere- adil yargıç ve kral olarak gelecektir: 

Luka 21:28, Romalılar 8:22-25, Filipililer 3:20-21, Titus 2:13, 14 
 
Böylece Mesih ikinci gelişinde kilisenin (Tanrı’nın ev halkının) düşmanlarını sonsuz yargıya mahkûm edecek; kendi halkını göksel 
sevinç içinde sonsuz yaşam için kabul edecektir: 

Matta 25:31-46, I.Selanikliler 4:16-17, II.Selanikliler 1:6-10 
 
 

Mesih’in Gelişi Üzerine Düşünmek-3 
İlk gelişinde yüceliğini bırakmış olarak aramıza gelen Mesih, ikinci gelişinde büyük görkem ve şan içinde gelecektir: 

Kötü insanlar tarafından haksız yere yargılanmış ve mahkûm edilmiş olan Mesih (Elçilerin İşleri 3:14:15), son günde büyük bir 
güçle (Matta 24:30) ve göksel görkem içinde (Luka 9:26, Matta 25:31), Tanrı’nın borazanının baş melek tarafından yüksek sesle 
çalınmasıyla (I.Selanikliler 4:16) dünyayı gelecek, her şeyi doğrulukla yargılayan adil yargıç olarak yücelik içinde görünecektir 
(Elçilerin İşleri 17:31). 

 
Mesih’in ikinci gelişinde adil bir yargıç olarak dünyayı yargılamak ve kilisesini kurtarmak üzere gelecektir: 

Yargı gününde Tanrı’nın ev halkı Mesih’i karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürülecektir (I.Selanikliler 4:17). O gün Tanrı 
halkının Mesih’teki suçsuzluğu bütün yaratılışa açıkça ilan edilecektir (Matta 25:33; 10:32). Tanrı halkı düşmüş olan meleklerin ve 
insanların yargılanmasına katılacak (I.Korintliler 6:2-3) ve sonsuz yaşama kabul edileceklerdir (Matta 25:34, 46). Tanrı halkı günah 
ve bozulmuşluktan özgür kılınmış bir şekilde (Efesliler 5:27, Vahiy 14:13), sonsuz bir sevinç ve coşku içinde (Mezmur 16:11), 
beden ve can olarak yetkin bir kutsallık içinde gerçek mutluluğa paydaş olacaklardır (İbraniler 12:22-23). Böylece Tanrı’nın ev 
halkı Baba Tanrı’nın, Rabbimiz İsa Mesih’in ve Kutsal Ruh’un birliğinde, yargı ve diriliş gününde tam bir kutsallık ve yetkin yücelik 
içinde sonsuz yaşamın tadına varacaklardır (I.Yuhanna 3:2, I.Korintliler 13:12, I.Selanikliler 1:17-18). 

 
 

Mesih’in Gelişine Hazırlık 
Matta 3:1-2 O günlerde Vaftizci Yahya Yahudiye Çölü'nde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu: "Tövbe edin! Göklerin Egemenliği 
yaklaşmıştır."  



3 Nitekim Peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti: "Çölde haykıran, 'Rab'bin yolunu hazırlayın, 
Geçeceği patikaları düzleyin' diye sesleniyor."  
4 Yahya'nın devetüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Yediği, çekirge ve yaban balıydı.  
5-6 Yeruşalim, bütün Yahudiye ve Şeria yöresinin halkı ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria Irmağı'nda vaftiz 
ediliyordu.  
7 Ne var ki, birçok Ferisi'yle Saduki'nin vaftiz olmak için kendisine geldiğini gören Yahya onlara şöyle seslendi: "Ey engerekler soyu! 
Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı?  
8 Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin.  
9 Kendi kendinize, 'Biz İbrahim'in soyundanız' diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim: Tanrı, İbrahim'e şu taşlardan da çocuk 
yaratabilir.  
10 Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır.  
11 Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben O'nun çarıklarını çıkarmaya 
bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz edecek.  
12 Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yığacak, samanı ise sönmeyen ateşte yakacak." 
 
 

HAZIRLIK DÖNEMİ (Advent) OKUMALARI 
 
 
Sabah Duası (Malaki 1:11, Vahiy 5:12)  
Doğudan batıya kadar uluslar arasında Rabbin adı yücedir. Her Şeye Egemen RAB’bin adı bütün uluslar arasında büyüktür. 
Boğazlanmış Kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği ve kudreti, Saygıyı, yüceliği ve övgüyü almaya layıktır... 
 
Gündüz Duası (İşaya 9:4-5, Vahiy 5:13):  
RAB uluslar arasında yargıçlık edecek, Birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek... Ey Yakup soyu, gelin RAB'bin ışığında 
yürüyelim. Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek, taht üzerinde oturanın ve Kuzu'nun olsun! 
 
Akşam Duası (İşaya 40:3, Vahiy 5:9-10)  
Çölde RAB'bin yolunu hazırlayın, Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın. Tomarı almaya ve mühürlerini açmaya layıksın! Çünkü 
boğazlandın, ve her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları kendi kanınla Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın 
hizmetinde bir krallık haline getirdin, kâhinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. 
 



Yatsı Duası (Mezmur 71:15-16, Vahiy 7:10, 12 ) 
Gün boyu doğruluğunu, kurtarışını anlatacağım, Ya Rab Tanrım, yiğitliklerini ve doğruluğunu duyuracağım. Kurtarış, taht üzerinde 
oturan Tanrımıza ve Kuzu'ya özgüdür. Amin. Övgü, yücelik ve bilgelik, şükran ve saygı, güç ve kudret, sonsuzlara dek Tanrımızın 
olsun. Amin. 
 
 
I/Hazırlık Dönemi (Advent) 1. Hafta 

I.Selanikliler 3:12 Rab birbirinize ve bütün insanlara beslediğiniz sevgiyi, bizim size beslediğimiz sevgi ölçüsünde çoğaltıp artırsın!  
13 Öyle ki, Rabbimiz İsa bütün kutsallarıyla geldiğinde, Babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi 
pekiştirsin. 

 
Övgülerimiz / Şükranlarımız: Mezmur 24; 150  
7 Kaldırın başınızı, ey kapılar! Açılın, ey eski kapılar! Yüce Kral girsin içeri!  
8 Kimdir bu Yüce Kral? O RAB'dir, güçlü ve yiğit, Savaşta yiğit olan RAB.  
9 Kaldırın başınızı, ey kapılar! Açılın, ey eski kapılar! Yüce Kral girsin içeri!  
10 Kimdir bu Yüce Kral? Her Şeye Egemen RAB'dir bu Yüce Kral! 
1 RAB'be övgüler sunun! 
Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun! 
Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde! 
3 Boru çalarak O'na övgüler sunun! 
Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun! 
 

Dua: Sadık olan Tanrımız, 
kuşaklar boyunca devam eden merhametin ile vaatlerini sarsılmaz kıldın. Hristiyan umudunda bizleri yenile.Öyle ki, kilisen 
dünyanın yargıcı ve bizlerin kurtarıcısı olan Rab İsa Mesih’i beklerken ayık ve uyanık olsun... 

 
Mezmur 25:1 Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,  
2 Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni, Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın!  
3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez; Nedensiz hainlik edenler utanır.  
4 Ya RAB, yollarını bana öğret, Yönlerini bildir.  
5 Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin. Bütün gün umudum sende.  
6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa; Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.  



7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama, Sevgine göre anımsa beni, Çünkü sen iyisin, ya RAB.  
8 RAB iyi ve doğrudur, Onun için günahkârlara yol gösterir.  
9 Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder, Kendi yolunu öğretir onlara.  
10 RAB'bin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için. 
 

Alçalış/İtiraflar-Tövbe: 
Gece ilerledi, gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını kuşanalım (Romalılar 13:12). Rab'bin 
gelişini bekleyin. O, karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır (I.Korintliler 4:5).  
Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaştı; Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. 

 
… Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin. 
 
 
I/Pazartesi-Salı-Çarşamba  
Mezmur 90:1 Ya Rab, barınak oldun bize Kuşaklar boyunca.  
2 Dağlar var olmadan, Daha evreni ve dünyayı yaratmadan, Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.  
3 İnsanı toprağa döndürürsün, "Ey insanoğulları, toprağa dönün!" diyerek.  
4 Çünkü senin gözünde bin yıl Geçmiş bir gün, dün gibi, Bir gece nöbeti gibidir.  
5 İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün, Sabah biten ot misali:  
6 Sabah filizlenir, büyür, Akşam solar, kurur.  
7 Eriyip bitiyoruz senin öfkenden, Kızgınlığından dehşete düşüyoruz.  
8 Suçlarımızı önüne, Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.  
9 Gazabından kısalıyor günlerimiz, Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız.  
10 Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor, Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak; En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor, Çabucak bitiyor, 
uçup gidiyoruz.  
11 Kim bilir gazabının gücünü? Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür.  
12 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki, Bilgelik kazanalım.  
13 Vazgeç, ya RAB! Öfken ne zamana dek sürecek? Acı kullarına!  
14 Sabah bizi sevginle doyur, Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.  
15 Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa, Kaç yıl çile çektirdinse, O kadar sevindir bizi.  
16 Yaptıkların kullarına, Görkemin onların çocuklarına görünsün.  
17 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın. Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma. 



 
Övgülerimiz / Şükranlarımız: Mezmur 33; 145 
12 Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa,  
Kendisi için seçtiği halka!  
15 Herkesin yüreğini yaratan,  
Yaptıkları her şeyi tartan O'dur.  
1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim, 
Adını sonsuza dek öveceğim. 
2 Seni her gün övecek, 
Adını sonsuza dek yücelteceğim. 
3 RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır, 
 
Filipililer 1:12-18 
 
… Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin. 
 
 
I/Perşembe-Cuma-Cumartesi  
Luka 1:68-79 -Zekeriya’nın Şükran İlahisi (Benedictus) 
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. 
 



Övgülerimiz / Şükranlarımız: I.Samuel 2 
1 Yüreğim RAB’de sevinçle coşuyor, 
Kuvvetim RAB’de yükseldi, 
Düşmanlarımın karşısında övünüyor; 
Kurtarışınla seviniyorum. 
2 Kutsallıkta RAB'bin benzeri yok; 
Çünkü senden başka yoktur, 
Ve Tanrımız gibi kaya yoktur. 
3 Artık büyük büyük söylemeyin; 
Ağzınızdan küstahlık çıkmasın; 
Çünkü RAB her şeyi bilen Tanrı'dır; 
Ve işler onun tarafından tartılır. 
4 Yiğitlerin yayları kırıldılar; 
Ve ayağı sürçenler kuvvet kuşandılar. 
5 Toklar ekmek için gündelikçi oldular; 
Ve açlar rahata erdiler; 
Kısır kadın bile yedi çocuk doğurdu; 
Oğulları çok olan kadın ise gevşiyor. 
6 RAB öldürür ve diriltir; 
Ölüler diyarına indirir ve çıkarır. 
7 RAB fakir eder ve zengin eder; 
Hem alçaltır, hem yükseltir. 
8 Soylularla beraber oturtmak için, 
Onur tahtını miras ettirmek için, 
Yoksulu topraktan kaldırır, 
Fakiri gübrelikten yükseltir; 
Çünkü yerin temelleri RAB’bindir, 
Ve dünyayı onların üzerine kurdu. 
9 RAB sadık kullarının adımlarını koruyacaktır; 
Fakat kötüler karanlıkta susturulacaktır; 
Çünkü insan güçle zafere ulaşamaz. 
10 RAB ile çekişenler parçalanacaklar; 



Onların üzerine göklerde gürleyecektir; 
RAB dünyanın uçlarına hükmedecektir; 
Ve kralını güçle donatacak, 
Ve Meshettiğinin gücünü yükseltecektir. 
 
Filipililer 1:18-26 
 
… Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin. 
 
 
II/Hazırlık Dönemi (Advent) 2. Hafta 

Filipililer 1:9 Duam şu ki, sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın. 10-11 Öyle ki, üstün değerleri ayırt edebilesiniz ve 
böylece Tanrı'nın yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve 
kusursuz olasınız.  

 
Övgülerimiz / Şükranlarımız: Mezmur 24; 150  
7 Kaldırın başınızı, ey kapılar! Açılın, ey eski kapılar! Yüce Kral girsin içeri!  
8 Kimdir bu Yüce Kral? O RAB'dir, güçlü ve yiğit, Savaşta yiğit olan RAB.  
9 Kaldırın başınızı, ey kapılar! Açılın, ey eski kapılar! Yüce Kral girsin içeri!  
10 Kimdir bu Yüce Kral? Her Şeye Egemen RAB'dir bu Yüce Kral! 
1 RAB'be övgüler sunun! 
Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun! 
Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde! 
3 Boru çalarak O'na övgüler sunun! 
Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun! 
 

Dua: Sadık olan Tanrımız,  
kuşaklar boyunca devam eden merhametin ile Kutsal Oğlun İsa Mesih’in gelişinin yolunu hazırladın. Kutsal Müjde’nin ışığı ile 
yollarımızı aydınlattın. İman ve ümitte bizleri yenile ki, kralların Kralı, rablerin Rabbi, daima görkemi almaya layık olan İsa Mesihi 
aklımızla ve yüreğimizle karşılamaya hazır olabilelim…  

 
Mezmur 80:1 Kulak ver, ey İsrail'in çobanı, Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden, Keruvlar arasında taht kuran, Saç ışığını,  



2 Efrayim, Benyamin, Manaşşe önünde Uyandır gücünü, Gel, kurtar bizi!  
3 Bizi eski halimize kavuştur, ey Tanrı, Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!  
4 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Ne zamana dek halkının dualarına ateş püsküreceksin?  
5 Onlara ekmek yerine gözyaşı verdin, Ölçekler dolusu gözyaşı içirdin.  
6 Kavga nedeni ettin bizi komşularımıza, Düşmanlarımız alay ediyor bizimle.  
7 Bizi eski halimize kavuştur, Ey Her Şeye Egemen Tanrı, Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!  
8 Mısır'dan bir asma çubuğu getirdin, Ulusları kovup onu diktin.  
9 Onun için toprağı hazırladın, Kök saldı, bütün ülkeye yayıldı.  
10 Gölgesi dağları, Dalları koca sedir ağaçlarını kapladı.  
11 Sürgünleri Akdeniz'e, Filizleri Fırat'a dek uzandı.  
12 Niçin yıktın bağın duvarlarını? Yoldan geçen herkes üzümünü koparıyor,  
13 Orman domuzları onu yoluyor, Yabanıl hayvanlar onunla besleniyor.  
14 Ey Her Şeye Egemen Tanrı, ne olur, dön bize! Göklerden bak ve gör, İlgilen bu asmayla.  
15 İlgilen sağ elinin diktiği filizle, Kendine seçtiğin oğulla!  
16 Asman kesilmiş, yakılmış, Öfkeli bakışların yok etsin düşmanlarını!  
17 Elin, sağ kolun olan adamın üzerinde, Kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun!  
18 O zaman senden asla ayrılmayacağız; Yaşam ver bize, adını analım!  
19 Ya RAB, ey Her Şeye Egemen Tanrı, Bizi eski halimize kavuştur, Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım! 
 

Alçalış/İtiraflar-Tövbe: 
Gece ilerledi, gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını kuşanalım (Romalılar 13:12). Rab'bin 
gelişini bekleyin. O, karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır (I.Korintliler 4:5).  
Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaştı; Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. 

 
… Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin. 
 
 
II/Pazartesi-Salı-Çarşamba  
Mezmur 126:1 RAB sürgünleri Siyon'a geri getirince, Rüya gibi geldi bize.  
2 Ağzımız gülüşlerle, Dilimiz sevinç çığlıklarıyla doldu. "RAB onlar için büyük işler yaptı" Diye konuşuldu uluslar arasında.  
3 RAB bizim için büyük işler yaptı, Sevinç doldu içimiz.  
4 Ya RAB, eski gönencimize kavuştur bizi, Negev'de suya kavuşan vadiler gibi.  



5 Gözyaşları içinde ekenler, Sevinç çığlıklarıyla biçecek;  
6 Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan, Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek. 
 
Övgülerimiz / Şükranlarımız: Mezmur 18; 147 
1 Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB!  
2 RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,  
Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir,  
Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!  
3 Övgüye değer RAB'be seslenir,  
Kurtulurum düşmanlarımdan. 
12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim! 
Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon! 
13 Çünkü senin kapılarının kol  
demirlerine güç katar, 
İçindeki halkı kutsar. 
 
Romalılar 8:22-25 
 
… Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin. 
 
 
II/Perşembe-Cuma-Cumartesi  
İşaya 12:2Tanrı kurtuluşumuzdur. O'na güvenecek, yılmayacağız. Çünkü RAB gücümüz ve ezgimizdir. O kurtardı bizi."  
3Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız.  
4O gün diyeceksiniz ki, "RAB'be şükredin, O'na yakarın, Halklara duyurun yaptıklarını, Adının yüce olduğunu duyurun!  
5RAB'be ezgiler söyleyin, Çünkü görkemli işler yaptı. Bütün dünya bilsin bunu.  
6Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır! Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür. 
 
Övgülerimiz / Şükranlarımız: I.Samuel 2 
1 Yüreğim RAB’de sevinçle coşuyor, 
Kuvvetim RAB’de yükseldi, 
Düşmanlarımın karşısında övünüyor; 



Kurtarışınla seviniyorum. 
2 Kutsallıkta RAB'bin benzeri yok; 
Çünkü senden başka yoktur, 
Ve Tanrımız gibi kaya yoktur. 
3 Artık büyük büyük söylemeyin; 
Ağzınızdan küstahlık çıkmasın; 
Çünkü RAB her şeyi bilen Tanrı'dır; 
Ve işler onun tarafından tartılır. 
4 Yiğitlerin yayları kırıldılar; 
Ve ayağı sürçenler kuvvet kuşandılar. 
5 Toklar ekmek için gündelikçi oldular; 
Ve açlar rahata erdiler; 
Kısır kadın bile yedi çocuk doğurdu; 
Oğulları çok olan kadın ise gevşiyor. 
6 RAB öldürür ve diriltir; 
Ölüler diyarına indirir ve çıkarır. 
7 RAB fakir eder ve zengin eder; 
Hem alçaltır, hem yükseltir. 
8 Soylularla beraber oturtmak için, 
Onur tahtını miras ettirmek için, 
Yoksulu topraktan kaldırır, 
Fakiri gübrelikten yükseltir; 
Çünkü yerin temelleri RAB’bindir, 
Ve dünyayı onların üzerine kurdu. 
9 RAB sadık kullarının adımlarını koruyacaktır; 
Fakat kötüler karanlıkta susturulacaktır; 
Çünkü insan güçle zafere ulaşamaz. 
10 RAB ile çekişenler parçalanacaklar; 
Onların üzerine göklerde gürleyecektir; 
RAB dünyanın uçlarına hükmedecektir; 
Ve kralını güçle donatacak, 
Ve Meshettiğinin gücünü yükseltecektir. 



 
II.Korintliler 9:1-15 
 
… Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin. 
 
 
III/Hazırlık Dönemi (Advent) 3. Hafta 

Filipililer 4:4 Rab'de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! 5 Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab'bin gelişi yakındır. 6 
Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. 7  O zaman Tanrı'nın her kavrayışı 
aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. 

 
Övgülerimiz / Şükranlarımız: Mezmur 24; 150  
7 Kaldırın başınızı, ey kapılar! Açılın, ey eski kapılar! Yüce Kral girsin içeri!  
8 Kimdir bu Yüce Kral? O RAB'dir, güçlü ve yiğit, Savaşta yiğit olan RAB.  
9 Kaldırın başınızı, ey kapılar! Açılın, ey eski kapılar! Yüce Kral girsin içeri!  
10 Kimdir bu Yüce Kral? Her Şeye Egemen RAB'dir bu Yüce Kral! 
1 RAB'be övgüler sunun! 
Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun! 
Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde! 
3 Boru çalarak O'na övgüler sunun! 
Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun! 
 

Dua: Sonsuzluğun Tanrısı,  
gece ilerlemiş gündüz yakındır, Senin Krallığının yolunu izlemekte imanınızı güçlü tut, Senin Krallığının yolunu izlemekte bizleri 
ayık ve uyanık tut, öyle ki, İsa Mesih dünyanın yargıcı olarak tekrar geldiğinde O’nu sevinç içinde, övgü ile karşılamaya hazır 
olalım… 

 
Mezmur 119:129 Harika öğütlerin var, Bu yüzden onlara candan uyuyorum.  
130 Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, Saf insanlara akıl verir.  
131 Ağzım açık, soluk soluğayım, Çünkü buyruklarını özlüyorum.  
132 Bana lütufla bak, Adını sevenlere her zaman yaptığın gibi.  
133 Adımlarımı pekiştir verdiğin söz uyarınca, Hiçbir suç bana egemen olmasın.  



134 Kurtar beni insan baskısından, Koşullarına uyabileyim.  
135 Yüzün aydınlık saçsın kulunun üzerine, Kurallarını öğret bana.  
136 Oluk oluk yaş akıyor gözlerimden, Çünkü uymuyorlar yasana. 
 

Alçalış/İtiraflar-Tövbe: 
Gece ilerledi, gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını kuşanalım (Romalılar 13:12). Rab'bin 
gelişini bekleyin. O, karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır (I.Korintliler 4:5).  
Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaştı; Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. 

 
… Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin. 
 
 
III/Pazartesi-Salı-Çarşamba  
İşaya 11:1İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve verecek.  
2RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu Onun üzerinde olacak.  
3RAB korkusu hoşuna gidecek. Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.  
4Yoksulları adaletle yargılayacak, Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak, 
Kötüleri soluğuyla öldürecek.  
5Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.  
6Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, Parsla oğlak birlikte yatacak, Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak, 
Onları küçük bir çocuk güdecek.  
7İnekle ayı birlikte otlayacak, Yavruları bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek.  
8Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak.  
9Kutsal dağımın hiçbir yerinde Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, Dünya da RAB'bin 
bilgisiyle dolacak. 
 
Övgülerimiz / Şükranlarımız: Mezmur 102; 148 
19 RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı,  
Göklerden yeryüzünü gözetledi,  
20 Tutsakların iniltisini duymak,  
Ölüm mahkûmlarını kurtarmak için.  
21-2 Böylece halklar ve krallıklar  



RAB'be tapınmak için toplanınca,  
O'nun adı Siyon'da, Övgüsü Yeruşalim'de duyurulacak.  
1 RAB'be övgüler sunun! 
Göklerden RAB'be övgüler sunun, 
Yücelerde O'na övgüler sunun! 
2 Ey bütün melekleri, O'na övgüler sunun, 
Övgüler sunun O'na, ey bütün göksel orduları! 
 
İbraniler 13:7-17 
 
… Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin. 
 
 
III/Perşembe-Cuma-Cumartesi  
Mezmur 80:1 Kulak ver, ey İsrail'in çobanı, Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden, Keruvlar arasında taht kuran, Saç ışığını,  
2 Efrayim, Benyamin, Manaşşe önünde Uyandır gücünü, Gel, kurtar bizi!  
3 Bizi eski halimize kavuştur, ey Tanrı, Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!  
4 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Ne zamana dek halkının dualarına ateş püsküreceksin?  
5 Onlara ekmek yerine gözyaşı verdin, Ölçekler dolusu gözyaşı içirdin.  
6 Kavga nedeni ettin bizi komşularımıza, Düşmanlarımız alay ediyor bizimle.  
7 Bizi eski halimize kavuştur, Ey Her Şeye Egemen Tanrı, Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!  
8 Mısır'dan bir asma çubuğu getirdin, Ulusları kovup onu diktin.  
9 Onun için toprağı hazırladın, Kök saldı, bütün ülkeye yayıldı.  
10 Gölgesi dağları, Dalları koca sedir ağaçlarını kapladı.  
11 Sürgünleri Akdeniz'e, Filizleri Fırat'a dek uzandı.  
12 Niçin yıktın bağın duvarlarını? Yoldan geçen herkes üzümünü koparıyor,  
13 Orman domuzları onu yoluyor, Yabanıl hayvanlar onunla besleniyor.  
14 Ey Her Şeye Egemen Tanrı, ne olur, dön bize! Göklerden bak ve gör, İlgilen bu asmayla.  
15 İlgilen sağ elinin diktiği filizle, Kendine seçtiğin oğulla!  
16 Asman kesilmiş, yakılmış, Öfkeli bakışların yok etsin düşmanlarını!  
17 Elin, sağ kolun olan adamın üzerinde, Kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun!  
18 O zaman senden asla ayrılmayacağız; Yaşam ver bize, adını analım!  



19 Ya RAB, ey Her Şeye Egemen Tanrı, Bizi eski halimize kavuştur, Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım! 
 
Övgülerimiz / Şükranlarımız: I.Samuel 2 
1 Yüreğim RAB’de sevinçle coşuyor, 
Kuvvetim RAB’de yükseldi, 
Düşmanlarımın karşısında övünüyor; 
Kurtarışınla seviniyorum. 
2 Kutsallıkta RAB'bin benzeri yok; 
Çünkü senden başka yoktur, 
Ve Tanrımız gibi kaya yoktur. 
3 Artık büyük büyük söylemeyin; 
Ağzınızdan küstahlık çıkmasın; 
Çünkü RAB her şeyi bilen Tanrı'dır; 
Ve işler onun tarafından tartılır. 
4 Yiğitlerin yayları kırıldılar; 
Ve ayağı sürçenler kuvvet kuşandılar. 
5 Toklar ekmek için gündelikçi oldular; 
Ve açlar rahata erdiler; 
Kısır kadın bile yedi çocuk doğurdu; 
Oğulları çok olan kadın ise gevşiyor. 
6 RAB öldürür ve diriltir; 
Ölüler diyarına indirir ve çıkarır. 
7 RAB fakir eder ve zengin eder; 
Hem alçaltır, hem yükseltir. 
8 Soylularla beraber oturtmak için, 
Onur tahtını miras ettirmek için, 
Yoksulu topraktan kaldırır, 
Fakiri gübrelikten yükseltir; 
Çünkü yerin temelleri RAB’bindir, 
Ve dünyayı onların üzerine kurdu. 
9 RAB sadık kullarının adımlarını koruyacaktır; 
Fakat kötüler karanlıkta susturulacaktır; 



Çünkü insan güçle zafere ulaşamaz. 
10 RAB ile çekişenler parçalanacaklar; 
Onların üzerine göklerde gürleyecektir; 
RAB dünyanın uçlarına hükmedecektir; 
Ve kralını güçle donatacak, 
Ve Meshettiğinin gücünü yükseltecektir. 
 
İbraniler 10:32-39 
 
… Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin. 
 
 
IV/Hazırlık Dönemi (Advent) 4. Hafta 

İbraniler 10:5 Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor: "Kurban ve sunu istemedin, Ama bana bir beden hazırladın. 6  
Yakmalık sunudan ve günah sunusundan Hoşnut olmadın. 7 O zaman şöyle dedim: 'Kutsal Yazı tomarında Benim için yazıldığı gibi, 
Senin isteğini yapmak üzere, Ey Tanrı, işte geldim.'" 8 Mesih ilkin, "Kurban, sunu, yakmalık sunu, günah sunusu istemedin ve 
bunlardan hoşnut olmadın" dedi. Oysa bunlar Yasa'nın bir gereği olarak sunulur. 9 Sonra, "Senin isteğini yapmak üzere işte 
geldim" dedi. Yani ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi ortadan kaldırıyor. 10 Tanrı'nın bu isteği uyarınca, İsa Mesih'in bedeninin ilk 
ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık. 

 
Övgülerimiz / Şükranlarımız: Mezmur 24; 150  
7 Kaldırın başınızı, ey kapılar! Açılın, ey eski kapılar! Yüce Kral girsin içeri!  
8 Kimdir bu Yüce Kral? O RAB'dir, güçlü ve yiğit, Savaşta yiğit olan RAB.  
9 Kaldırın başınızı, ey kapılar! Açılın, ey eski kapılar! Yüce Kral girsin içeri!  
10 Kimdir bu Yüce Kral? Her Şeye Egemen RAB'dir bu Yüce Kral! 
1 RAB'be övgüler sunun! 
Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun! 
Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde! 
3 Boru çalarak O'na övgüler sunun! 
Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun! 
 

Dua: Sonsuzluğun Tanrısı, 



Esenlik Prensi olan İsa Mesih’in dünyayı yenilemek için tekrar geleceği güne bizleri hazırla; o son günde Mesih’i pak ve utançsız 
olarak karşılamaya hazır olalım diye bizleri bereketle, kutsal vaatlerinde bizleri sevinçli tut… 

 
Mezmur 19:7 RAB'bin yasası yetkindir, cana can katar, RAB'bin buyrukları güvenilirdir, Saf adama bilgelik verir,  
8 RAB'bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir, RAB'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.  
9 RAB korkusu paktır, sonsuza dek kalır, RAB'bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.  
10 Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek duyulur, Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır.  
11 Uyarırlar kulunu, Onlara uyanların ödülü büyüktür.  
12 Kim yanlışlarını görebilir? Bağışla göremediğim kusurlarımı,  
13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu, İzin verme bana egemen olmalarına! O zaman büyük isyandan uzak, Kusursuz olurum.  
14 Ağzımdan çıkan sözler, Yüreğimdeki düşünceler, Kabul görsün senin önünde, Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim! 
 

Alçalış/İtiraflar-Tövbe: 
Gece ilerledi, gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını kuşanalım (Romalılar 13:12). Rab'bin 
gelişini bekleyin. O, karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır (I.Korintliler 4:5).  
Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaştı; Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. 

 
… Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin. 
 
 
IV/Pazartesi-Salı-Çarşamba  
I.Selanikliler 5:2 Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki, Rab'bin günü gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir.  
3 İnsanlar, "Her şey esenlik ve güvenlik içinde" dedikleri bir anda, gebe kadının birden sancılanması gibi, ansızın yıkıma uğrayacak ve 
asla kaçamayacaklar.  
4 Ama kardeşler, siz karanlıkta değilsiniz ki, o gün sizi hırsız gibi yakalasın.  
5 Hepiniz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değiliz.  
6 Öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım. 
 
Övgülerimiz / Şükranlarımız: Mezmur 90; 149 
1 Ya Rab, barınak oldun bize  
Kuşaklar boyunca.  
2 Dağlar var olmadan,  



Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,  
Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. 
1 RAB'be övgüler sunun! 
RAB'be yeni bir ezgi söyleyin, 
Sadık kullarının toplantısında 
O'na övgüler yükseltin! 
2 İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun, 
Siyon halkı Kralları'yla coşsun! 
 
Mezmur 113:1 Övgüler sunun RAB'be! Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları, RAB'bin adına övgüler sunun!  
2 Şimdiden sonsuza dek RAB'bin adına şükürler olsun!  
3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar RAB'bin adına övgüler sunulmalı!  
4 RAB bütün uluslara egemendir, Görkemi gökleri aşar.  
5 Var mı Tanrımız RAB gibi, Yücelerde oturan,  
6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara Bakmak için eğilen?  
7 Düşkünü yerden kaldırır, Yoksulu çöplükten çıkarır;  
8 Soylularla, Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.  
9 Kısır kadını evde oturtur, Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar. RAB'be övgüler sunun! Filipililer 1:6 Sizde iyi bir işe başlamış olan 
Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim vardır. 
 
Filipililer 1:6 Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim vardır. 
 
… Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin. 
 
 
IV/Perşembe-Cuma-Cumartesi  
İşaya 60:1 "Kalk, parla; Çünkü Işığın geliyor, RAB'bin yüceliği üzerine doğuyor.  
2 Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor; Oysa RAB senin üzerine doğacak, Yüceliği üzerinde görünecek.  
3 Uluslar senin Işığına, Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.  
18 Ülkenden şiddet, sınır boylarından Soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına Kurtuluş, kapılarına Övgü adını 
vereceksin.  
19 "Gündüz ışığın güneş olmayacak artık, Ay da aydınlatmayacak seni; Çünkü RAB sonsuz ışığın, Tanrın görkemin olacak. 



 
Övgülerimiz / Şükranlarımız: I.Samuel 2 
1 Yüreğim RAB’de sevinçle coşuyor, 
Kuvvetim RAB’de yükseldi, 
Düşmanlarımın karşısında övünüyor; 
Kurtarışınla seviniyorum. 
2 Kutsallıkta RAB'bin benzeri yok; 
Çünkü senden başka yoktur, 
Ve Tanrımız gibi kaya yoktur. 
3 Artık büyük büyük söylemeyin; 
Ağzınızdan küstahlık çıkmasın; 
Çünkü RAB her şeyi bilen Tanrı'dır; 
Ve işler onun tarafından tartılır. 
4 Yiğitlerin yayları kırıldılar; 
Ve ayağı sürçenler kuvvet kuşandılar. 
5 Toklar ekmek için gündelikçi oldular; 
Ve açlar rahata erdiler; 
Kısır kadın bile yedi çocuk doğurdu; 
Oğulları çok olan kadın ise gevşiyor. 
6 RAB öldürür ve diriltir; 
Ölüler diyarına indirir ve çıkarır. 
7 RAB fakir eder ve zengin eder; 
Hem alçaltır, hem yükseltir. 
8 Soylularla beraber oturtmak için, 
Onur tahtını miras ettirmek için, 
Yoksulu topraktan kaldırır, 
Fakiri gübrelikten yükseltir; 
Çünkü yerin temelleri RAB’bindir, 
Ve dünyayı onların üzerine kurdu. 
9 RAB sadık kullarının adımlarını koruyacaktır; 
Fakat kötüler karanlıkta susturulacaktır; 
Çünkü insan güçle zafere ulaşamaz. 



10 RAB ile çekişenler parçalanacaklar; 
Onların üzerine göklerde gürleyecektir; 
RAB dünyanın uçlarına hükmedecektir; 
Ve kralını güçle donatacak, 
Ve Meshettiğinin gücünü yükseltecektir. 
 
Luka 1:46-55 - Meryem’in Şükran İlahisi (Magnifikat)  
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.  
Kuşaklar boyunca 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.  
 
Filipililer 1:6 Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim vardır. 
 
… Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla. Amin. 
 
 
İlave/Alternatif Okumalar-I 
Mezmur 50:1 Güçlü olan Tanrı, RAB konuşuyor; Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar Yeryüzünün tümüne sesleniyor.  
2 Güzelliğin doruğu Siyon'dan Parıldıyor Tanrı.  



3 Tanrımız geliyor, sessiz kalmayacak, Önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor, Çevresinde şiddetli bir fırtına esiyor.  
4 Halkını yargılamak için Yere göğe sesleniyor:  
5 "Toplayın önüme sadık kullarımı, Kurban keserek benimle antlaşma yapanları."  
6 Gökler O'nun doğruluğunu duyuruyor, Çünkü yargıç Tanrı'nın kendisidir.  
 
Filipililer 1:6 Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim vardır. 
 
Mezmur 82:1 Tanrı yerini aldı tanrısal kurulda, Yargısını açıklıyor ilahların ortasında:  
2 "Ne zamana dek haksız karar verecek, Kötüleri kayıracaksınız?  
3 Zayıfın, öksüzün davasını savunun, Mazlumun, yoksulun hakkını arayın.  
4 Zayıfı, düşkünü kurtarın, Onları kötülerin elinden özgür kılın."  
5 Bilmiyor, anlamıyorlar, Karanlıkta dolaşıyorlar. Yeryüzünün temelleri sarsılıyor.  
6 "'Siz ilahlarsınız diyorum, 'Yüceler Yücesi'nin oğullarısınız hepiniz!  
7 Yine de insanlar gibi öleceksiniz, Sıradan bir önder gibi düşeceksiniz!"  
8 Kalk, ey Tanrı, yargıla yeryüzünü! Çünkü bütün uluslar senindir. 
 
Filipililer 1:6 Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim vardır. 
 
Mezmur 44:1 Ey Tanrı, kulaklarımızla duyduk, Atalarımız anlattı bize, Neler yaptığını onların gününde, eski günlerde.  
2 Elinle ulusları kovdun, Ama atalarımıza yer verdin; Halkları kırdın, Ama atalarımızın yayılmasını sağladın.  
3 Onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar, Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar. Senin sağ elin, bileğin, yüzünün ışığı sayesinde oldu bu; 
Çünkü sen onları sevdin.  
4 Ey Tanrı, kralım sensin, Buyruk ver de Yakup soyu kazansın!  
5 Senin sayende düşmanlarımızı püskürteceğiz, Senin adınla karşıtlarımızı ezeceğiz.  
6 Çünkü ben yayıma güvenmem, Kılıcım da beni kurtarmaz;  
7 Ancak sensin bizi düşmanlarımızdan kurtaran, Bizden nefret edenleri utanca boğan.  
8 Her gün Tanrı'yla övünür, Sonsuza dek adına şükran sunarız.  
9 Ne var ki, reddettin bizi, aşağıladın, Artık ordularımızla savaşa çıkmıyorsun.  
10 Düşman karşısında bizi gerilettin, Bizden tiksinenler bizi soydu.  
11 Kasaplık koyuna çevirdin bizi, Ulusların arasına dağıttın.  
12 Yok pahasına sattın halkını, Üstelik satıştan hiçbir şey kazanmadan.  
13 Bizi komşularımızın yüzkarası, Çevremizdekilerin eğlencesi, alay konusu ettin.  



14 Ulusların diline düşürdün bizi, Gülüyor halklar halimize.  
15 Rezilliğim gün boyu karşımda, Utancımdan yerin dibine geçtim  
16 Hakaret ve sövgü duya duya, Öç almak isteyen düşman karşısında.  
17 Bütün bunlar başımıza geldi, Yine de seni unutmadık, Antlaşmana ihanet etmedik,  
18 Döneklik etmedik, Adımlarımız senin yolundan sapmadı.  
19 Oysa sen bizi ezdin, ülkemizi çakalların uğrağı ettin, Üstümüzü koyu karanlıkla örttün.  
20 Eğer Tanrımız'ın adını unutsaydık, Yabancı bir ilaha ellerimizi açsaydık,  
21 Tanrı bunu ortaya çıkarmaz mıydı? Çünkü O yürekteki gizleri bilir.  
22 Senin uğruna her gün öldürülüyoruz, Kasaplık koyun sayılıyoruz.  
23 Uyan, ya Rab! Niçin uyuyorsun? Kalk! Sonsuza dek terk etme bizi!  
24 Niçin yüzünü gizliyorsun? Neden mazlum halimizi, üzerimizdeki baskıyı unutuyorsun?  
25 Çünkü yere serildik, Bedenimiz toprağa yapıştı.  
26 Kalk, yardım et bize! Kurtar bizi sevgin uğruna! 
 
Filipililer 1:6 Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim vardır. 
 
I.Selanikliler 5:2 Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki, Rab'bin günü gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir.  
3 İnsanlar, "Her şey esenlik ve güvenlik içinde" dedikleri bir anda, gebe kadının birden sancılanması gibi, ansızın yıkıma uğrayacak ve 
asla kaçamayacaklar.  
4 Ama kardeşler, siz karanlıkta değilsiniz ki, o gün sizi hırsız gibi yakalasın.  
5 Hepiniz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değiliz.  
6 Öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım.  
7 Çünkü uyuyanlar gece uyur, sarhoş olanlar da gece sarhoş olurlar.  
8 Gündüze ait olan bizlerse, iman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza miğfer olarak kurtuluş umudunu giyerek ayık duralım.  
9 Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi.  
10 Mesih bizler için öldü; öyle ki, ister uyanık ister uykuda olalım, O'nunla birlikte yaşayalım.  
11 Bunun için şimdi yaptığınız gibi, birbirinizi yüreklendirip ruhça geliştirin. 
 
Filipililer 1:6 Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim vardır. 
 
 

İlave/Alternatif Okumalar-II 



Hezekiel 34:11-16, 20-24, Mezmur 100 
Efesliler 1:15-23, Matta 25:31-46 
 
Daniel 7:9-14, Mezmur 110 
I.Selanikliler 5:1-11, Matta 25:31-46 
 
Romalılar 2:1-8, II.Petrus 3:8-14 
 
 

Kutlu Doğuş Arifesi (24 Aralık)  

İşaya 9:2-7, Mezmur 96, Titus 2:11-14, Luka 2:1-14 (15-20) 
*İlave Okuma: Çıkış 40:17-21, 34-38, Yuhanna 1:1-18 
 
 
Kutlu Doğuş (24/25 Aralık)  
İşaya 62:6-12, Mezmur 97, Titus 3:4-7, Luka 2:(1-7) 8-20 
*İlave Okuma: Çıkış 40:17-21, 34-38, Yuhanna 1:1-18 
 
 
Kutlu Doğuş Yortusu (25 Aralık)  
İşaya 52:7-10, Mezmur 98, İbraniler 1:1-4 (5-12), Yuhanna 1:1-14 
*İlave Okuma: Mika 5:2-4, Mezmur 132, İbraniler 1:1-5 [6-12], I.Yuhanna 4:7-14, Mezmur 85, [Yuhanna 1:1-18] 
 
Kutlu Doğuş (12 Günü) Boyunca 
İşaya 60:1-2, Luka 2:10-11, Yuhanna 1:16-17, Yuhanna 6:33, Yuhanna 8:12, Vahiy 21:3, Titus 2:11, I.Timoteyus 3:16, İbraniler 4:14-16, 
İşaya 40:1-5, İşaya 61:1-3, İşaya 11:1-5 (11:1-9), İşaya 9:1-7, İşaya 2:1-5, Matta 2:1-12, Luka 2:21-40 (2:27-32; 2:36-38), Yuhanna 1:1-5, 
Yuhanna 1:10-14, Koloseliler 1:15-20, Vahiy 1:12-18 
 
Kutlu Doğuş Yortusu’nun on iki günü bizi, Mesih’in Vaftizi (Tanrı Oğlu) ve bilgeler tarafından ölümsüz kral olarak onaylandığı, 6 Ocak ile 
başlayan Epifani (Açıklanış) Dönemine getirir.  

 
 


