23/12/2018 â– Noel BayramÄ±na HazÄ±rlÄ±k Devresi -Â 4. P. G.Â -

Fraternità Gesù Risorto
Casa di Preghiera S.Maria Assunta - Tavodo - TN

Cerca
• Home
• FraternitÃ GesÃ¹ Risorto
• Casa di preghiera
• Chiesa di Tavodo
• NovitÃ
• Scrivici
ME
NU

TÃ¼rkÃ§e
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• FraternitÃ GesÃ¹ Risorto
• Casa di preghiera
• Chiesa di Tavodo
• NovitÃ
• Scrivici
• Konya, Aziz Pavlus kilisesi
• Dualar - preghiere
♦ Dualar
♦ Dua edelim
♦ Mezmurlar
♦ Rabbin duasÄ±: kÄ±sa aÃ§Ä±klama
♦ Kutsal YÃ¼reÄ e Ã¶vgÃ¼
♦ Vicdan yoklamasÄ± iÃ§in
♦ Meryem Ana'ya dua (yeni)
♦ Meriyem Ana'ya dualar
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23/12/2018 â– Noel BayramÄ±na HazÄ±rlÄ±k Devresi -Â 4. P. G.Â ♦ Selam sana aÃ§Ä±klamasÄ±
• Vaazlar - omelie
• 2001-2011 Vaazlar
• KitapÃ§Ä±klar - libretti
♦ KitapÃ§Ä±klar
♦ Ruhsal sohbetler
♦ YetmiÅ kere yedi kez
• Sorular - Domande
♦ Sorular / domande
♦ Diyalog ve Sorular (TR-IT)
♦ Sorular (TR-IT) domande
♦ Diyalog ve Sorular 1. (1-15)
♦ Diyalog ve Sorular 2. (16-30)
♦ Diyalog ve Sorular 3. (31-46)
• Cari yÄ±l iÃ§in takvim
• 2008-2011 Takvimler - calendari
Calendario
• Calendario anno in corso
• Il Calendario si presenta
• Per richiederlo
• Icone calendario (spiegazione)
• Immagini copertine
• Calendari 2008-2011
Omelie
• Settimanali
• Anni 2001-2011
• OMELIE Audio
Opuscoli
• Indice opuscoli
♦ CHI CERCA TROVA
♦ Opuscoli: indice (ordine di pubblicazione)
♦ Opuscoli: indice per argomento
♦ Opuscoli: indice alfabetico
♦ Opuscoli: Lectio sui Vangeli
• Indice alfabetico opuscoli
♦ A-G
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◊ GesÃ¹ e l'ascesi
◊ GesÃ¹ Ã¨ risorto, alleluia
◊ GesÃ¹ taceva
◊ Gioia - Sofferenza
♦ H-P
◊ Marta, Maria e GesÃ¹
◊ Naaman
◊ Orsola Covi
TÃ¼rkÃ§e
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◊ Padre nostro - 1
◊ Padre nostro - 2
◊ Padre nostro - 3
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◊ Parla, Signore
◊ Per il silenzio
◊ Per la preghiera
◊ Perle del silenzio
◊ Pezzi avanzati
♦

Q-Z

◊ Venite, applaudiamo al Signore!
◊ Venite in disparte
◊ Venite e vedrete
◊ Via Crucis
◊ Testimoni di Geova - breve
◊ Testimoni di Geova - 1
◊ Testimoni di Geova - 2
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♦ OmelieABC
• Sui Vangeli Mt Mc Lc Gv
♦ Introduzione generale
♦ Vangelo secondo Marco 6
♦ Vangelo secondo Luca 10
♦ Vangelo secondo Giovanni 7
♦ Vangelo secondo Matteo
• Lettere di San Vigilio
• Pietruzze
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♦ LIBRETTI: elenco
Altri scritti
• Preghiere
♦ Preghiere: indice
• Catechesi in briciole
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• Articoli e riflessioni
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♦ Meditazioni varie
• Detti Credo Messa Abba...
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23/12/2018 – Noel BayramÄ±na HazÄ±rlÄ±k Devresi - 4.
Pazar Günü - C YÄ±lÄ±
Ä°lk Okuma Mika 5,1-4 *Mezmur 79 *Ä°kinci Okuma Ä°branilere 10,5-10 *Ä°ncil Luka 1,39-48

Noel BayramÄ±na HazÄ±rlanÄ±Å Devresi, Ä°nsanoÄ lunun güçle ve Å anla geliÅ ini beklemekle
baÅ ladÄ± ve tarihte Ä°sa’nÄ±n geldiÄ i zamanda onu karÅ Ä±layan ortama dikkati çekerek, sona
ermektedir. Peygamber Mika onun hakkÄ±nda Å öyle yazÄ±yor: “KurtarÄ±cÄ± kral, ortaya çÄ±kacak,
Rabbin kudretiyle ve Allah'Ä±n yüce adÄ±yla Ä°srail'in rehberi ve çobanÄ± olacaktÄ±r. Herkes huzur ve
güvenlik içinde yaÅ ayacaktÄ±r, çünkü onun hükümranlÄ±Ä Ä± dünyanÄ±n dört uçuna kadar
yayÄ±lacaktÄ±r”. Peygamber: “Sen, Beytlehem, Efrata ve Yahuda boylarÄ± arasÄ±nda en küçük olduÄ un
halde, Ä°srail'e hükmedecek olan senden çÄ±kacaktÄ±r” diyerek O’nun doÄ acaÄ Ä± yer hakkÄ±nda bize
kesin bir yer de göstermektedir. Biz de, “DoÄ uran kadÄ±nÄ±n doÄ um yapacaÄ Ä± güne kadar”
bekliyoruz! O’nu ümitle dolu beklemekteyiz ve O’nu sevinçle tanÄ±maya ve karÅ Ä±laÅ maya
hazÄ±rlanÄ±yoruz!
Ä°sa’yÄ± görmesek bile, O’nunla karÅ Ä±laÅ abiliriz. Ä°ncil’in anlattÄ±Ä Ä± olay bizi bu gizeme
sokmaktadÄ±r. Elizabet, karnÄ±ndaki çocuÄ un dürtmesi ile peygamberlerin bildirdiÄ i BebeÄ in
annesini tanÄ±yor. Gizem içinde korunan Bebek, diÄ er saklÄ± bebeÄ i ve annesini sevince boÄ uyor!
Gözlerin bu iÅ le hiç bir ilgisi yoktur, aynen Tomas’Ä±n Dirileni tanÄ±masÄ±nda rolleri olmadÄ±Ä Ä±
gibi… sadece iman inandÄ±rÄ±cÄ± oluyor ve gözlerden çok kalplerin açÄ±lmasÄ±nÄ± saÄ lÄ±yor!
Zekeriya’nÄ±n evinin kapÄ±sÄ±nÄ±n önünde duruyoruz ve iman ve sevgi tecrübelerinin dünyayÄ±
deÄ iÅ tireceÄ i iki kadÄ±nÄ±n birbirini selamlamasÄ±nÄ± duyuyoruz. Ä°man tecrübeleri Å imdiden
kendi hayatlarÄ±nÄ± deÄ iÅ tirmiÅ tir. Allah’Ä±n dualarÄ±nÄ± gerçekleÅ tirdiÄ ini ve hamile
olduÄ unu fark eden Elizabet, evinde saklÄ±, hayranlÄ±kla dolu bir bekleyiÅ içersindedir. Meryem, “En
Yücenin” diye çaÄ Ä±rÄ±lacak bir OÄ lun annelik görevini yerine getireceÄ ini öÄ rendikten hemen
sonra, aceleyle yola çÄ±kÄ±yor.
Å imdi birbirlerinden o kadar deÄ iÅ ik, aynÄ± zamanda da benzer bu iki kadÄ±n,
karÅ Ä±laÅ Ä±yorlar. Ä°kisi Kutsal Ruh’un etkisi altÄ±nda aÄ Ä±zlarÄ±nÄ± açtÄ±klarÄ± an, Å ükran
ve övgü dualarÄ± söylemektedirler. Elizabet Allah’Ä±n en büyük eylemini övüyor, ona gelen Anne ile
karnÄ±nda taÅ Ä±dÄ±Ä Ä± OÄ lunu yüceltiyor. Meryem’i, “Rabbimin Annesi “ diye çaÄ Ä±rÄ±yor.
Bu sözler, Ä°sa’nÄ±n ilahi doÄ asÄ± ve Meryem’in ilahi anneliÄ i hakkÄ±nda çok önemli iman
bildirileridir. Bizim için bu sözler çok önemlidir, çünkü duamÄ±zÄ± uygun sözlerle söyleyebilmemiz için ve
YazÄ±lara uygun, Kilisenin bize öÄ rettiÄ i imana, baÄ lanmamÄ±za yardÄ±m etmektedirler. AyrÄ±ca
Elizabet, Meryem’i imanÄ± için de övmektedir: “Ä°man eden sana ne mutlu, çünkü Rabbin ona söylediÄ i
sözler gerçekleÅ ecektir”. Elizabet, genç akrabasÄ±nÄ±n tecrübesini gördü ve imanÄ± ile yola
çÄ±ktÄ±Ä Ä±nÄ± anladÄ±. Meryem, gerçektende meleÄ in sözlerini ciddiye alarak onlarÄ± Allah’Ä±n
Sözü olarak kabul etti ve onlara uygun davrandÄ±. Allah’Ä±n Sözünün doÄ ru olduÄ una inandÄ± ve
harekete geçmek için yeterli sebep olarak gördü.
AkrabasÄ±nÄ±n selamÄ±na, Meryem mezmurlardan alÄ±nmÄ±Å sözlerle cevap vermektedir, bu da onun
dua içersinde yaÅ adÄ±Ä Ä±nÄ± göstermektedir! Bu annenin ilk tepkisi sevinçtir: Saf, neÅ eli, derin, ilahi
bir sevinçtir. O sadece bir kul olduÄ unu bilmektedir, ama insanlarÄ± seven, alçakgönüllüleri seven bir
Allah’Ä±n kulu olmaktan mutludur. Allah onu kullanarak tüm insanlara olan sevgisini gösterecektir. Kul
olmak onun büyüklüÄ üdür, alçakgönüllü olmak Allah’a yararlÄ± olmanÄ±n garantisidir.
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23/12/2018 â– Noel BayramÄ±na HazÄ±rlÄ±k Devresi -Â 4. P. G.Â Meryem’in bu davranÄ±Å Ä± OÄ lunun da davranÄ±Å Ä± olacaktÄ±r. Bunu O, annesinden
öÄ renmiÅ olabilir mi? Yoksa Meryem mi önceden O’ndan Allah’a uygun olan davranÄ±Å Å eklini mi
öÄ rendi? YazÄ±larda, Ä°branilere Mektupta O’nun dünyaya gelerek Peder’in arzusunu
gerçekleÅ tirdiÄ ini söylenmektedir: "Ä°steklerini yerine getirmek için, Allah'Ä±m, iÅ te geliyorum". O
halde, O Allah’Ä±n kulu olmak ve bu görev için Allah’Ä±n O’na hazÄ±rladÄ±Ä Ä± insan bedenini
kullanmak istemektedir. Bu davranÄ±Å Ä±na O, Meryem’in karnÄ±nda iken baÅ lamaktadÄ±r ve annesi
buna katÄ±lÄ±yor.
Meryem, OÄ lunun geliÅ ine hazÄ±rlanmamÄ±z için gerçek yolu göstermektedir: O’na benzemek,
Peder’in arzularÄ±nÄ± gerçekleÅ tirmeye daima hazÄ±r olmak, dünyadaki eylemine katÄ±lmak için
kendimizi O’na sunmak.
Ä°sa’nÄ±n bu seneki geliÅ ine kalbimizi hazÄ±rlayalÄ±m: HazÄ±r, uyumlu, sadece O’nun arzularÄ±nÄ±
isteyen bir kalp. Mika Peygamberin sözlerini deÄ iÅ tirelim ve “Beytlehem” yerine adÄ±mÄ±zÄ±,
ailemizin adÄ±nÄ± koyalÄ±m! BarÄ±Å Ä± YayanÄ±n bulunduÄ u yeni yeri, bu olsun!

OKUMALAR

1 Okuma:YeÅ aya 9,1-3.5-6

Bununla birlikte sÄ±kÄ±ntÄ± çekmiÅ olan ülke karanlÄ±kta kalmayacak. GeçmiÅ te Zevulun ve Naftali
bölgelerini alçaltan Allah, gelecekte Å eria IrmaÄ Ä±'nÄ±n ötesinde, deniz Yolu'nda, uluslarÄ±n
yaÅ adÄ±Ä Ä± Celile'yi onurlandÄ±racak. KaranlÄ±kta yürüyen halk Büyük bir Ä±Å Ä±k görecek;
ölümün gölgelediÄ i ülkede oturanlarÄ±n üzerine Ä±Å Ä±k parlayacak. SavaÅ ta giyilen çizmeleri ve
kana bulanmÄ±Å giysileri yakÄ±lacak, ateÅ e yem olacak.
Çünkü bize bir çocuk doÄ acak, bize bir oÄ ul verilecek.
Yönetim onun omuzlarÄ±nda olacak. Onun adÄ± Harika ÖÄ ütçü, Güçlü Allah, ebedi Baba, Esenlik Önderi
olacak.

Mez 95/96

Ey bütün halklar, RAB'bi övün,
RAB'bin gücünü, yüceliÄ ini övün,
RAB'bin görkemini adÄ±na yaraÅ Ä±r biçimde övün,
Sunular getirip avlularÄ±na girin!
Kutsal giysiler içinde RAB'be tapÄ±nÄ±n!
OKUMALAR

5

23/12/2018 â– Noel BayramÄ±na HazÄ±rlÄ±k Devresi -Â 4. P. G.Â Titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!
Uluslara, "RAB egemenlik sürüyor" deyin.
Dünya saÄ lam kurulmuÅ , sarsÄ±lmaz.
O halklarÄ± adaletle yargÄ±lar.
Sevinsin gökler, coÅ sun yeryüzü!
Gürlesin deniz içindekilerle birlikte!
Bayram etsin kÄ±rlar ve üzerindekiler!
O zaman RAB'bin önünde bütün orman aÄ açlarÄ±
Sevinçle haykÄ±racak. Çünkü O geliyor!
Yeryüzünü yargÄ±lamaya geliyor.
DünyayÄ± adaletle, halklarÄ± kendi gerçeÄ iyle yönetecek.

2. Okuma: Titus 2,11-14

Çünkü Allah'Ä±n bütün insanlara kurtuluÅ saÄ layan lütfu ortaya çÄ±kmÄ±Å tÄ±r. Bu lütuf,
tanrÄ±sÄ±zlÄ±Ä Ä± ve dünya arzularÄ±nÄ± reddedip bu dünyada saÄ duyulu, doÄ ru ve Allah yoluna
yaraÅ Ä±r bir yaÅ am sürebilmemiz için bizi eÄ itiyor. Bu arada, mübarek ümidimizin gerçekleÅ mesini,
ulu Allah ve KurtarÄ±cÄ±mÄ±z Ä°sa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Mesih, bizi her suçtan
kurtarmak, arÄ±tÄ±p kendisine ait ve iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak için kendini bizim uÄ rumuza
feda etti.

Ä°ncil: Lk 2,1-14

O günlerde Sezar Avgustus tüm Roma dünyasÄ±nda bir nüfus sayÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± için ferman
çÄ±kardÄ±. Bu ilk sayÄ±m, Kirinyus'un Suriye valiliÄ i zamanÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Herkes yazÄ±lmak için
kendi kentine gitti.
Böylece Yusuf da, Davut'un soyundan ve torunlarÄ±ndan olduÄ u için Celile'nin NasÄ±ra kentinden
kalkÄ±p Yahudiye bölgesine, Davut'un kenti olan Beytlehem'e gitti. Orada, hamile olan niÅ anlÄ±sÄ±
Meryem'le birlikte yazÄ±lacaktÄ±. Onlar oradayken, Meryem'in doÄ um yapma vakti geldi ve ilk oÄ lunu
doÄ urdu. Onu kundaÄ a sarÄ±p bir yemliÄ e yatÄ±rdÄ±. Çünkü handa kendilerine yer yoktu.
AynÄ± yörede, sürülerinin yanÄ±nda nöbet tutarak geceyi kÄ±rlarda geçiren çobanlar vardÄ±. Rab'bin bir
meleÄ i onlara göründü ve Rab'bin görkemi çevrelerini aydÄ±nlattÄ±. Büyük bir korkuya kapÄ±ldÄ±lar.
Mez 95/96
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23/12/2018 â– Noel BayramÄ±na HazÄ±rlÄ±k Devresi -Â 4. P. G.Â Melek ise onlara, «KorkmayÄ±n!» dedi. «Size, tüm halk için büyük sevinç kaynaÄ Ä± olacak bir müjde
getiriyorum: bugün size, Davut'un kentinde bir KurtarÄ±cÄ± doÄ du. Bu, Rab olan Mesih'tir. Ve iÅ te size
bir iÅ aret: kundaÄ a sarÄ±lmÄ±Å ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksÄ±nÄ±z.». Birdenbire meleÄ in
yanÄ±nda, göksel ordulardan oluÅ an büyük bir topluluk belirdi. Allah'Ä± överek,
«En yücelerde Allah'a yücelik olsun,yeryüzünde O'nun hoÅ nut kaldÄ±Ä Ä± insanlaraesenlik olsun!»
dediler.
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♦ Vicdan yoklamasÄ± iÃ§in
♦ Meryem Ana'ya dua (yeni)
♦ Meriyem Ana'ya dualar
♦ Selam sana aÃ§Ä±klamasÄ±
• Vaazlar - omelie
• 2001-2011 Vaazlar
• KitapÃ§Ä±klar - libretti
♦ KitapÃ§Ä±klar
♦ Ruhsal sohbetler
♦ YetmiÅ kere yedi kez
• Sorular - Domande
♦ Sorular / domande
♦ Diyalog ve Sorular (TR-IT)
♦ Sorular (TR-IT) domande
♦ Diyalog ve Sorular 1. (1-15)
♦ Diyalog ve Sorular 2. (16-30)
♦ Diyalog ve Sorular 3. (31-46)
• Cari yÄ±l iÃ§in takvim
• 2008-2011 Takvimler - calendari
FranÃ§ais
• HomÃ©lies
• Broschures
♦ Broschures
♦ Je suis celui qui est
♦ Soixante-dix-sept fois
♦ Il les appela "Apotres"
♦ En Lui est la vie
♦ CachÃ© dans le nuage
♦ Les Armes de l'Esprit
♦ Jesus est ressuscite. Alleluia!
♦ Mais Jesus gardait le silence
♦ Marthe, Marie... et Jesus
♦ Je suis pardonne
♦ Parle Seigneur!
♦ Le Pain Nouveau
♦ Je vais a la Messe
• HomÃ©lies 2002-2011
nÃ« gjuhÃ«n shqipe
• Kalendarik pÃ«r vitin aktual
• KalendarÃ« 2008-2011
• Shkrime tÃ« tjera
♦ MARTIRÃ VE SHQIPTARÃ
English
• Calendar for the current year
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• Homilies 2002-2011
• Calendar 2008-2010
• Brochures
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• å° å å− Op
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♦ 1. æ é’ çº² è¦’
♦ 2. ç¬¬ä¸–è®²Â·æ ¥è· é
• æ ¥æ 2008-2011

æ

Â·

Urdu
• Calendario cinque pani
Deutsch
• Kalender fÃ¼r das laufende Jahr
• Kleinschriften
♦ Kleinschriften â– FÃ¼nf Gerstenbroteâ–
♦ Einleitung
♦ Ã briggebliebene StÃ¼cke
♦ AbbÃ
♦ Befreiungsgebet
♦ Vater unser - Band 1
♦ Vater unser - Band 2
♦ Vater unser - Band 3
♦ Wie der Tau
♦ Die Psalmen
♦ Siebzig mal sieben mal
♦ Die Hingabe
♦ Notizen von Vigilius, dem heiligen Bischof von Trient
♦ Ich gehe zur Messe
♦ Glaube und Leben
♦ Du bist mein Sohn
♦ Er nannte sie Apostel
♦ Sie fordern Zeichen, sie suchen Weisheit
• Kalender 2008-2011
RomÃ¢n
• Calendaristic pentru anul curent
• Calendare 2010-2011
á”¥á” á” á” á”£á” á”
• á” á” á” á” á” á” á” á” á” á” á” á” á” á” á” á” á” á” á”¬á” á” á”¡ Cc
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no Brasil
• CalendÃ¡rio para o ano corrente
• CalendÃ¡rios 2008-2010
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