
Let us pray. Dua edelim
P. O God, who through the resurrection R. Yüce Allah, Oğlun Mesih İsa’nın diri-
of your Son Jesus Christ gave rejoicing to lişi ile dünyaya neşe verdin. Onun annesi
the world, grant, we pray, that through olan Bakire Meryem sayesinde ebedi ha-
his Mother, the Virgin Mary, we may ob- yatın neşesine sahip olmamızı sağla. Bu-
tain the joy of everlasting life. Through nu, Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden
Christ our Lord. dileriz.
A. Amen. C. Amin.
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Giriş ilahisi

Gökteki tahtını bırakıp da,
Dünyamıza geldi Rab İsa,
Eşsiz görkeminden soyunup da,
Vücut aldı aramızda.

Mesih benim için öldü
Mesih benim için öldü

Suçumu götürdü, elem gördü
Mesih benim için öldü

Suçlarım günahım sayısızdı.
Onları kaldırdı Rab İsa.
Pakladı, yıkadı o kanıyla.
Yeni yaşam verdi bana.

FIRST PART: BİRİNCİ BÖLÜM:
The liturgy of Light Işık Töreni

The Blessing of the Fire and Ateşin kutsanması ve Paska-
Preparation of the Candle lya Mumun hazırlanması

The Priest greets the assembled people in Rahip şu sözlerle veya başka bir şekil-
the usual way and briefly instructs them de cemaati selâmlar ve âyinin anlamını
about the night vigil in these words: açıklar.

Dear brothers and sisters, on this most Rabbimiz Mesih İsa’nın ölümden, hayata
sacred night, in which our Lord Jesus geçtiği bu kutsal gecede, Kilise, evlâtları-
Christ passed over from death to life, the nı bir araya toplamaya ve dua etmeye da-
Church calls upon her sons and daugh- vet eder. Mesih İsa’nın sözlerini dinleye-
ters, scattered throughout the world, to rek ve kutsal sözlerini kutlayarak hep bir-
come together to watch and pray. If we likte onun dirilişini anmaya geldik. Bizler
keep the memorial of the Lord’s paschal de, onun ölümü yenmek suretiyle kazan-
solemnity in this way, listening to his dığı zaferi paylaşmayı ve onunla birlik-
word and celebrating his mysteries, then te ebediyen Allah’ın nurunda yaşamayı
we shall have the sure hope of sharing his ümit etmekteyiz.
triumph over death and living with him
in God.

Then the Priest blesses the fire, saying Rahip ateşi şu sözlerle takdis eder:
with hands extended:

Let us pray. Dua edelim
O God, who through your Son bestowed Allah’ımız, dünyanın nuru olan Oğlunun
upon the faithful the fire of your glory, aracılığıyla insanları ilahi nuruna kavuş-
sanctify z this new fire, we pray, and turdun. Gecenin karanlığında parlayan
grant that, by these paschal celebrations, bu mumu takdis et. Temiz kalple ebe-
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P. And may the blessing of almighty R. Her şeye kadir Allah’ın kutsaması, Pe-
God, the Father, and the Son, z and der, Oğul z ve Kutsal Ruh üzerinize in-
the Holy Spirit, come down on you and sin ve daima sizinle olsun.
remain with you for ever. C. Amin.
A. Amen

P. Go in peace, glorifying the Lord by R. Gidip herkese dirilmiş İsa’nın sevinci-
your life, alleluia, alleluia. ni ilan edin. Alleluya. Alleluya.
A. Thanks be to God, alleluia, al- C. Allah’a şükürler olsun. Alleluya.
leluia. Alleluya.

Regina Coeli

Regina coeli, laetare, alleluia:
Quia quem meruisti portare, alleluia,

Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.

R. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
C. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus.
R. Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi,
mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut per eius Geni-
tricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem
Christum Dominum nostrum.
C. Amen.

Queen of Heaven, rejoice, alleluia. Göklerin Kraliçesi, Meryem, sevin! Alle-
The Son whom you merited to bear, al- luya!
leluia. Çünkü Mesih İsa’ya vücut vermeye layık

oldun. Alleluya!

Has risen, as He said, alleluia. O, dediği gibi gerçekten dirildi! Alleluya!
Pray for us to God, alleluia. Bizim için Allah’a dua et! Alleluya!

P. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, R. Bakire Meryem, mutlu ol ve sevin!
alleluia. Alleluya!
A. For the Lord has truly risen, al- C. Çünkü Rab gerçekten dirildi!
leluia. Alleluya!
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"Christ my hope is arisen; into Galilee, Onun tanıkları olan Melekleri, kefen ve
he will go before his own." elbiselerini gördüm.

We know Christ is truly risen from the Benim ümidim, Rabbim dirildi. Celi-
dead! To us, victorious King, have le’ ye gidip, orada sizleri karşılayacaktır.
mercy! Amen. Alleluia. Gerçekten, Rabbimiz Mesih dirildi: bi-

liyoruz bunu, Ey zafer kazanan Kralımız,
merhamet et bizlere. Amin. Alleluia.

Prayer after Communion Komünyon’dan sonra dua
Pour out on us, O Lord, the Spirit of your Rabbimiz, kutsal ekmekle beslediğin bü-
love, and in your kindness make those tün müminlerin senin sevginle birlik için-
you have nourished by this paschal Sacra- de yaşamaları için, onların kalplerini ken-
ment one in mind and heart. Through di hislerinle doldur. Sen, Peder ve Kutsal
Christ our Lord. Ruh’la birlikte varsın ve hükmedersin.
A. Amen. C. Amen.

Solemn Blessing Son Kutsama
P. The Lord be with you. R. Rab sizinle beraber olsun.
A. And with your spirit. C. Ve sizin ruhunuzla.
P. Bow down for the blessing. R. Şimdi kutsama için başınızı eğiniz.

May Almighty God bless you through to- Bu Paskalya gecesinde Allah sizi kutsasın
day’s Easter Solemnity and, in his com- ve tüm günahlardan sizi korusun.
passion, defend you from every assault of C. Amin.
sin.
A. Amen

And may he, who restores you to eter- Allah, Oğlu vasıtasıyla tüm insanlığı ye-
nal life in the Resurrection of his Only niledi, sizi de ebedi yaşamına ortak etsin.
Begotten, endow you with the prize of C. Amin.
immortality.
A. Amen

Now that the days of the Lord’s Passion Rabbimiz İsa’nın acı çektiği olayları an-
have drawn to a close, may you who cel- dıktan sonra Paskalya’sını da seviçle ku-
ebrate the gladness of the Paschal Feast tluyorsunuz. Gökteki Paskalya kutlama-
come with Christ’s help, and exulting in sına da katılabilesiniz.
spirit, to those feasts that are celebrated C. Amin.
in eternal joy.
A. Amen
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we may be so inflamed with heavenly de- di aydınlığın mutluluğuna kavuşabilme-
sires, that with minds made pure we may miz için, bu Paskalya bayramını cennetin
attain festivities of unending splendor. hasreti ile geçirmemize yardım et.
Through Christ our Lord. C. Amin.
A. Amen.

After the blessing of the new fire, one of Rahip Paskalya mumu üzerine bir haç çi-
the ministers brings the paschal candle zer, haçın üstüne ALFA harfini, haçın
to the Priest, who cuts a cross into the altına OMEGA harfıni ve haçın etrafı-
candle with a stylus. Then he makes the na yılın tarihini yazar; bunu yaparken de
Greek letter Alpha above the cross, the şöyle der:
letter Omega below, and the four numer-
als of the current year between the arms
of the cross, saying meanwhile:

1. Christ yesterday and today 1. Mesih dün de vardı, bugün de vardır
2. the Beginning and the End 2. O, her şeyin başlangıcı ve sonudur
3. the Alpha 3. Alfa
4. and the Omega 4. ve Omega
5. All time belongs to him 5. Asırlar
6. and all the ages 6. ve ebediyet ona aittir
7. To him be glory and power 7. Yücelik ve hükümdarlık
8. through every age and for ever. 8. ezelden ebediyete kadar onundur.
A. Amen. C. Amin.

The Priest inserts five grains of incense Rahip Paskalya mumu üzerine haç isareti
into the candle in the form of a cross, yapar ve şöyle der:
meanwhile saying:

1. By his holy l. Kutsal
2. and glorious wounds, 2. ve şerefli yaraları sayesinde,
3. may Christ the Lord 3. Rabbimiz Mesih İsa,
4. guard us 4. bizi kurtarsın
5. and protect us. 5. ve korusun.
A. Amen. C. Amin.

The Priest lights the paschal candle from Rahip Paskalya Mumunu yeni ateşten
the new fire, saying: yakar ve şöyle der:

May the light of Christ rising in glory dis- Şanla yükselen Mesih’ in ışığı kalbimiz-
pel the darkness of our hearts and minds. deki ve aklımızdaki karanlığı yok etsin.
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The priest, standing and raising up the Rahip Paskalya mumunu yakar ve kili-
candle, sings tree times: seye yürüyerek üç kez şöyle der:

R. Lumen Christi!
C. Deo gratias!

P. The Light of Christ. R. Mesih’in nuru!
A. Thanks be to God. C. Allah’a şükredelim!

Praeconium Paschale

Exsúltet iam angélica turba caelórum:
exsúltent divína mystéria:
et pro tanti Regis victória tuba ínsonet salutáris.

Gáudeat et tellus tantis irradiáta fulgóribus:
et, aetérni Regis splendóre illustráta,
totíus orbis se séntiat amisísse calíginem.

Laetétur et mater Ecclésia,
tanti lúminis adornáta fulgóribus:
et magnis populórum vócibus haec aula resúltet.

(R. Dóminus vobíscum.
C. Et cum spíritu tuo.)

R. Sursum corda.
C. Habémus ad Dóminum.

R. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
C. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est,
invisíbilem Deum Patrem omnipoténtem
Filiúmque eius Unigénitum,
Dóminum nostrum Iesum Christum,
toto cordis ac mentis afféctu et vocis ministério personáre.

Qui pro nobis aetérno Patri Adae débitum solvit,
et véteris piáculi cautiónem pio cruóre detérsit.
Haec sunt enim festa paschália,
in quibus verus ille Agnus occíditur,
cuius sánguine postes fidélium consecrántur.
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Mesih ölümden dirildi. Christ is risen from the dead,
Ölümüyle ölümü yendi, By death He conquered death,
Ve mezarlarda yatanlara And to those in the graves
Sonsuz hayat verdi! He granted life!

Victimae Paschali

Victimae paschali laudes
immolent Christiani.

Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.

Mors et vita duello
conflixere mirando:
dux vitae mortuus,
regnat vivus.

Dic nobis Maria,
quid vidisti in via?

Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis:

Angelicos testes,
sudarium, et vestes.

Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galilaeam.

Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere:
tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen. Alleluia.

Let Christians offer sacrificial praises to Hepiniz kurban edilen Pasah Kuzusuna
the passover victim. İlahiler söyleyin, çünkü günahsız Mesih,

günahkâr insanları Pederiyle barıştırdı.

The lamb has redeemed the sheep: The Kuzu koyunları kurtardı. Ölüm ve Hayat
Innocent Christ has reconciled the sin- birbiriyle savaştı.
ners to the Father.

Death and life contended in a spectacular Hayatın Efendisi öldü, ama yine Hükmet-
battle: the Prince of life, who died, reigns mektedir.
alive.

Tell us, Mary, what did you see on the Anlat bize, Mecdelli Meryem, yolda ne
road? gördün?

"I saw the tomb of the living Christ and Mesih’ in Mezarını gördüm. Onun yaşa-
the glory of his rising, dığını gördüm.

The angelic witnesses, the clothes and Bütün haşmetiyle dirilmiş olduğunu gör-
the shroud." düm.
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Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

Lamb of God, you take away the sins of Ey insanların günahlarını kaldıran Al-
the world, have mercy on us. lah’ın kurbanı bize merhamet eyle.

Lamb of God, you take away the sins of Ey insanların günahlarını kaldıran Al-
the world, have mercy on us. lah’ın kurbanı bize merhamet eyle.

Lamb of God, you take away the sins of Ey insanların günahlarını kaldıran Al-
the world, grant us peace. lah’ın kurbanı, bize barış ve huzur bağış-

la.

Behold the Lamb of God, behold him Ne mutlu Rabbin sofrasına davet edi-
who takes away the sins of the world. lenlere. İşte Allah’ın kurbanı, dünyayı
Blessed are those called to the supper of günahlardan kurtaran budur.
the Lamb.

Lord, I am not worthy that you Rabbim, bana gelmene layık deği-
should enter under my roof, but lim, ancak tek bir söz söyle, ruhum
only say the word and my soul shall şifa bulacaktır.
be healed.

Communion Antiphon Komünyon İlahisi
Christ our Passover has been sacrificed; Gerçek Pasah Kuzusu, Rabbimiz Mesih
therefore let us keep the feast with the İsa kurban edildi. Bunun için doğruluk
unleavened bread of purity and truth, al- ve hakikatin sembolü olan mayasız ekme-
leluia. kle bayramımızı kutlayalım. Alleluya.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,

θανάτω θάνατον πατήσας,

καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,

ζωὴν χαρισάμενος!

Christós anésti ek nekrón, Christus resurrexit a mortuis,
thanáto thánaton patísas, Morte mortem calcavit,
ké tís en tís mnímasi, Et entibus in sepulchris
zoín charisámenos! Vitam donavit.
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Haec nox est, in qua primum patres nostros,
fílios Israel edúctos de Ægypto,
Mare Rubrum sicco vestígio transíre fecísti.

Haec ígitur nox est,
quae peccatórum ténebras colúmnae illuminatióne purgávit.

Haec nox est, quae hódie per univérsum mundum
in Christo credéntes, a vítiis saeculi
et calígine peccatórum segregátos, reddit grátiae,
sóciat sanctitáti.

Haec nox est, in qua, destrúctis vínculis mortis,
Christus ab ínferis victor ascéndit.

Nihil enim nobis nasci prófuit, nisi rédimi profuísset.
O mira circa nos tuae pietátis dignátio!

O inaestimábilis diléctio caritátis:
ut servum redímeres, Fílium tradidísti!

O certe necessárium Adae peccátum,
quod Christi morte delétum est!
O felix culpa,
quae talem ac tantum méruit habére Redemptórem!
O vere beáta nox, quae sola méruit scire tempus et horam,
in qua Christus ab ínferis resurréxit!
Haec nox est, de qua scriptum est:
Et nox sicut dies illuminábitur: et nox illuminátio mea in delíciis meis.

Huius ígitur sanctificátio noctis fugat scélera,
culpas lavat: et reddit innocéntiam lapsis et maestis laetítiam.
Fugat ódia, concórdiam parat et curvat impéria.

In huius ígitur noctis grátia, súscipe,
sancte Pater, laudis huius sacrifícium vespertínum,
quod tibi in hac cérei oblatióne sollémni,
per ministrórum manus de opéribus apum,
sacrosáncta reddit Ecclésia.

Sed iam colúmnae huius praecónia nóvimus,
quam in honórem Dei rútilans ignis accéndit.
Qui, licet sit divísus in partes,
mutuáti tamen lúminis detriménta non novit.

Alitur enim liquántibus ceris,
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quas in substántiam pretiósae huius lámpadis apis mater edúxit.
O vere beáta nox, in qua terrénis caeléstia, humánis divína iungúntur!
Orámus ergo te, Dómine,
ut céreus iste in honórem tui nóminis consecrátus,
ad noctis huius calíginem destruéndam,
indefíciens persevéret.

Et in odórem suavitátis accéptus,
supérnis lumináribus misceátur.
Flammas eius lúcifer matutínus invéniat:
Ille, inquam, lúcifer, qui nescit occásum:
Christus Fílius tuus, qui, regréssus ab ínferis,
humáno géneri serénus illúxit,
et vivit et regnat in saecula saeculórum.
C. Amen.

The Easter Proclamation Paskalya Övgüsü
Exult, let them exult, the hosts of Sevinçten coşunuz, cennette, ey Mele-
heaven, exult, let Angel ministers of God kler! Siz de, bütün Azizler, sevinçten
exult, let the trumpet of salvation sound coşunuz! Yüce Kralın zaferini övünüz ve
aloud our mighty King’s triumph! Be cennet ilâhilerinizle çınlasın! Sen de se-
glad, let earth be glad, as glory floods vin, ey dünyamız, çünkü ilâhi nurla par-
her, ablaze with light from her eternal layıp, ebedi Kralın haşmetiyle aydınlan-
King, let all corners of the earth be glad, dın ve her yeri kaplayan karanlıklardan
knowing an end to gloom and darkness. kurtuldun. Sevgili annemiz Kilise, sen
Rejoice, let Mother Church also rejoice, de sevin! Bu gün göz kamaştırıcı ışıklar
arrayed with the lightning of his glory, let içindesin ve kubben müminlerin alkış se-
this holy building shake with joy, filled sleriyle çınlıyor.
with the mighty voices of the peoples.

(R. Allah sizinle beraber olsun.
(P. The Lord be with you. C. Ve sizin ruhunuzla.)
A. And with your spirit.)

R. Kalplerimizi Allah’a doğru yükselte-
P. Lift up your hearts. lim.
A. We lift them up to the Lord. C. Kalplerimiz Rab iledir.

P. Let us give thanks to the Lord our R. R Rabbimiz Allah’a şükredelim.
God. C. Gerçekten Allah’a şükretmek
A. It is right and just. doğru ve gereklidir.

It is truly right and just, with ardent love Gerçekten her şeye kadir, görünmeyen
of mind and heart and with devoted ser- Peder, yüce Allah’a ve onun biricik Oğlu
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Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat re-
gnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum
cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos di-
mittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera
nos a malo.

Our Father, who art in heaven, hallowed Göklerdeki Pederimiz, adın yüceltilsin,
be thy name; Thy kingdom come; Thy hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gi-
will be done on earth as it is in heaven. bi, yeryüzünde de senin isteğin olsun.
Give us this day our daily bread; and for- Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver,
give us our trespasses as we forgive those bize kötülük edenleri bağışladığımız gi-
who trespass against us; and lead us not bi, sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah
into temptation, but deliver us from evil. işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Deliver us, Lord, we pray, from every Her kötülükten bizi kurtar, Allah’ım;
evil, graciously grant peace in our days, günlerimizi barış ve huzur içinde geçir-
that, by the help of your mercy, we may memize yardım et. Merhametinle gü-
be always free from sin and safe from all nahtan bizi kurtar; sonsuz mutluluğun
distress, as we await the blessed hope and ümidi içinde yaşayan ve Kurtarıcımız
the coming of our Savior, Jesus Christ. Mesih İsa’nın gelişini bekleyen bizleri,

yaşamdaki zorluklar karşısında koru ve
kuvvetlendir.

For the kingdom, the power, and Çünkü hükümdarlık, kudret ve yü-
the glory are yours, now and for celik ebediyen senindir.
ever.

Lord Jesus Christ, who said to your Rabbimiz Mesih İsa, Havarilerine “Sizle-
Apostles: Peace I leave you, my peace ri barış içinde bırakıyorum, size benim
I give you; look not on our sins, but on huzurumu veriyorum” dedin. Günahları-
the faith of your Church, and graciously mıza değil, Kilisenin imanına bak ve ona
grant her peace and unity in accordance isteğine göre birlik ve barış bağışla. Sen
with your will. Who live and reign for Allah olarak ebediyen varsın ve hükme-
ever and ever. dersin.
Amen. Amin.

The peace of the Lord be with you al- Allah’ın selameti daima sizinle olsun.
ways. Ve sizin ruhunuzla.
And with your spirit. Kardeşlerim, Mesih’in sevgisi içinde bir-
Let us offer each other a sign of peace. birinize barış ve huzur dileyiniz.

31



May this Sacrifice of our reconciliation, Allah’ım, sana yalvarıyoruz: bize lütfu-
we pray, O Lord, advance the peace and nu sağlayan bu kurban sayesinde, bü-
salvation of all the world. Be pleased to tün dünyada barış ve kurtuluşu gerçe-
confirm in faith and charity your pilgrim kleştir. Yeryüzündeki Kilise’nin imanı-
Church on earth, with your servant Fran- nı ve sevgisini kuvvetlendir. Papa Haz-
cis our Pope and N. our Bishop, the Or- retleri (. . . ), Episkoposumuz (. . . ), rahi-
der of Bishops, all the clergy, and the en- pleri, Kilise’nin hizmetine bulunanları ve
tire people you have gained for your own. kurtardığın bütün müminleri koru.

Listen graciously to the prayers of this Merhametli Peder, senin huzuruna gel-
family, whom you have summoned before miş olan kullarının dualarını kabul et,
you: in your compassion, O merciful Fa- senden uzak kalmış olan bütün evlâtları-
ther, gather to yourself all your children nı etrafında topla. Allah’ım, ölmüş olan
scattered throughout the world. kardeşlerimiz, dünyanımızı terketmiş ve

senin lütfunu kazanmış olan bütün ölü-
ler için dua ediyoruz. Onları merhametle
cennete kabul et.

To our departed brothers and sisters and Biz de, Rabbimiz Mesih’in lütfu sayesin-
to all who were pleasing to you at their de, onlara birlikte, yüce görkemine ka-
passing from this life, give kind admit- vuşacağımızı ümit ederiz. Allah’ım, Rab-
tance to your kingdom. There we hope bimiz Mesih İsa aracılığıyla, insanlara
to enjoy for ever the fullness of your glory her zaman nimetlerini bağışlarsın.
through Christ our Lord, through whom
you bestow on the world all that is good.

Through him, and with him, and in him, Her şeye kadir Peder Allah, Kutsal
O God, almighty Father, in the unity of Ruh’un sağladığı birlik içinde, Mesih
the Holy Spirit, all glory and honor is sayesinde, Mesih içinde ve Mesih’le bir-
yours, for ever and ever. likte, asırlar boyunca, sana şan ve övgü-
A. Amen. ler olsun.

C. Amin.

Rite of Communion Komünyon Duası
At the Savior’s command and formed by Kurtarıcımız Mesih İsa’nın bize öğrettiği
divine teaching, we dare to say: duayı iman ve güvenle söyleyelim.

Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere:

30

vice of our voice, to acclaim our God in- Rabbimiz Mesih İsa’ya bütün kalbimiz-
visible, the almighty Father, and Jesus le ve bütün ruhumuzla şükretmek doğ-
Christ, our Lord, his Son, his Only Be- ru ve gereklidir. Çünkü Rabbimiz Me-
gotten. sih İsa, ebedi Pedere Adem’in işlediği

Who for our sake paid Adam’s debt to günahın kefaretini bizim yerimize ödedi;
the eternal Father, and, pouring out his kutsal kanını dökerek, ilk günahın leke-
own dear Blood, wiped clean the record sini sildi. İşte bu gün, gerçek kurba-
of our ancient sinfulness. nın sunulduğu ve onun kanının müminle-

These then are the feasts of Passover, re kurtuluş kapılarını açtığı Paskalya gü-
in which is slain the Lamb, the one true nüdür! Atalarımız olan İsrail oğullarını
Lamb, whose Blood anoints the door- Mısır’dan kurtarıp Kızıl Deniz’den geçir-
posts of believers. diğin o Pasah gecesidir! Alevden bir sü-

This is the night, when once you tunun günahların karanlıklarını dağıttığı
led our forebears, Israel’s children, from gecedir! Bu gece Mesih İsa’ya inananla-
slavery in Egypt and made them pass rın kötülüklerden ve günahın karanlıkla-
dryshod through the Red Sea. rından kurtulup, Allah’ın lütfuna kavuş-

This is the night that with a pillar of tukları ve Azizlerin cemaatine katıldıkla-
fire banished the darkness of sin. rı gecedir! Bu gece Mesih İsa’nın, ölümün

This is the night in which even now, zincirlerini kopararak şanla dirildiği gece-
throughout the world, sets Christian be- dir! Kurtulmayacak olsaydık, doğuşumu-
lievers apart from worldly vices and from zun ne faydası olurdu? Ne tatlı bir şef-
the gloom of sin, leading them to grace kat gösterdin bize! Ne büyük sevgi be-
and joining them to his holy ones. sledin bize! Biz esirleri kurtarmak için,

This is the night, when Christ broke Oğlunu dünyaya göndermekten kaçınma-
the prison-bars of death and rose victori- dın! Böyle bir kurtuluş için Adem’in gü-
ous from the underworld. nahı lâzımdı. Ne mutlu bir hata ki, bize

O wonder of your humble care for us! böyle bir Kurtarıcı kazandırdı! Ey mu-
O love, O charity beyond all telling, to tlu gece! Senin hakkında şöyle yazılmış-
ransom a slave you gave away your Son! tır“Gece gün gibi parlayacak; gece beni

O truly necessary sin of Adam, de- mutlu kılan ışık olacaktır”. Bu kutsal ge-
stroyed completely by the Death of ce, suçları yok eder, hataları düzeltir, gü-
Christ! nahkârların kalbine merhamet ve keder-

O happy fault that earned so great, lilere neşe verir, kinleri dağıtır, huzur ve
so glorious a Redeemer! The sanctifying dostluk sağlar, mağrurların kalplerini yu-
power of this night dispels wickedness, muşatır. Peder Allah, lütfunla dolu bu
washes faults away, restores innocence to gece, bu mum sütunundan yükselen ışığı
the fallen, and joy to mourners. bir adak olarak, kabul et. Kilise, onu

O truly blessed night, when things of bizim ellerimizden sana sunar. Biz, Al-
heaven are wedded to those of earth and lah’ın şerefine yükselen bu ışığın ne ifade
divine to the human. ettiğini biliyoruz: Onun alevi ne kadar

On this, your night of grace, O holy yayılırsa yayılsın, ışığı eksilmez. Bu ge-
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Father, accept this candle, a solemn of- ce gök ve yeryüzünün birleştiği, insanın
fering, the work of bees and of your Allah’a kavuştuğu gecedir! Bunun için,
servants’ hands, an evening sacrifice of Rabbim, sana yalvarıyoruz: senin adı-
praise, this gift from your most holy na sunulan bu mum, gecenin karanlığını
Church dağıtsın ve durmadan yansın! Onun ışığı

Therefore, O Lord, we pray you that sana hoş görünsün ve bu ışık gökteki yıl-
this candle, hallowed to the honor of your dızlarla birlikte, sabah yıldızı çıkıncaya
name, may persevere undimmed, to over- kadar parlasın! Daima parlayan bu ışık,
come the darkness of this night. dirilerek insanların üzerine barış nurunu

Receive it as a pleasing fragrance, and saçan, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte
let it mingle with the lights of heaven. ebediyen hükmeden Mesih’ tir.
May this flame be found still burning C. Amin.
by the Morning Star: the one Morning
Star who never sets, Christ your Son,
who, coming back from death’s domain,
has shed his peaceful light on humanity,
and lives and reigns for ever and ever.
A. Amen.

SECOND PART: İKİNCİ BÖLÜM:
Liturgy of the Word Kutsal Kitabın Okunması

P. Dear brethren, now that we have be- R. Aziz kardeşlerim, şimdi imanla Al-
gun our solemn Vigil, let us listen with lah’ın sözlerini dinleyelim. Yüce Allah’ın
quiet hearts to the Word of God. Let us nasıl insanları kendine benzer şekilde ya-
meditate on how God in times past saved rattığını, İsrail oğullarını nasıl kurtar-
his people and in these, the last days, has dığını ve nihayet kendi oğlunu, Kurtarıcı
sent us his Son as our Redeemer. Let olarak, nasıl gönderdiğini düşünelim ve
us pray that our God may complete this anlamaya çalışalım. Aynı zamanda, Me-
paschal work of salvation by the fullness sih İsa’nın dirilişiyle başlamış olan kur-
of redemption. tuluşumuzun eserini devam ettirmesi ve

tam olarak gerçekleştirmesi için Allah’a
dua edelim.

First reading Birinci Okuma
A reading from the Book of Genesis Tekvin Kitabından Sözler 22,1-18
22,1:18 Yüce Allah İbrahim’i denemek için: “İbra-
God put Abraham to the test. He called him!” diye çağırdı ve o da: “Buradayım!”
to him, “Abraham!” “Here I am,” he diye cevap verdi. Allah ona şöyle dedi:
replied. Then God said: “Take your son “Çok sevdiğin biricik oğlun İshak’ı al ve
Isaac, your only one, whom you love, and Morya’ya git, orada, sana göstereceğim
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TAKE THIS, ALL OF YOU, AND ALINIZ VE HEPİNİZ BU KUPADAN
DRINK FROM IT, FOR THIS IS THE İÇİNİZ, BU BENİM KANIMDIR, YENİ
CHALICE OF MY BLOOD, THE BLO- VE EBEDİ AHDİN KANI. O, GÜNA-
OD OF THE NEW AND ETERNAL HLARIN BAĞIŞLANMASI İÇİN SİZİN
COVENANT, WHICH WILL BE POU- VE BÜTÜN İNSANLAR UĞRUNA DÖ-
REDOUT FOR YOUAND FORMANY KÜLECEKTİR. BUNU BENİ ANMAK
FOR THE FORGIVENESS OF SINS. İÇİN YAPINIZ.
DO THIS IN MEMORY OF ME.

The mystery of faith. İmanın gizi büyüktür.

A. We proclaim your Death, O C. Rabbimiz Mesih İsa, senin ölü-
Lord, and profess your Resurrec- münü anıyoruz, dirilişini kutluyo-
tion until you come again. ruz ve şanlı gelişini beklioruz.

Therefore, O Lord, as we celebrate the Allah’ım, bizi kurtaran Oğlunu, onun bi-
memorial of the saving Passion of your zim için çektiği acıları, ölüler arasından
Son, his wondrous Resurrection and As- dirilişini ve göğe çıkmasını anarak, öte
cension into heaven, and as we look for- yandan kıyamet gününde tekrar geleceği-
ward to his second coming, we offer you ni bekleyerek, bu gerçek ve kutsal kurba-
in thanksgiving this holy and living sac- nı sana şükranla sunuyoruz.
rifice.

Look, we pray, upon the oblation of your Allah’ım Kilisenin kurbanına sevgiyle
Church and, recognizing the sacrificial bak ve onu, kurtuluşumuzu gerçekleştir-
Victim by whose death you willed to rec- miş olan Oğlunun kurbanı olarak, kabul
oncile us to yourself, grant that we, who eyle. O’nun bedenini ve kanını paylaşıp
are nourished by the Body and Blood Kutsal Ruh ile kuvvetlenmiş olan bizle-
of your Son and filled with his Holy rin, Mesih’le birlikte, tek bir beden, tek
Spirit, may become one body, one spirit bir ruh olmasını sağla.
in Christ.

May he make of us an eternal offering Kutsal Ruh’un bizleri senin görkemine
to you, so that we may obtain an in- yaraşır bir kurban haline getirmesi için,
heritance with your elect, especially with senin nezdinde her zaman şefaatte bulu-
the most Blessed Virgin Mary, Mother nan Mesih Allah’ın Annesi Bakire Me-
of God, with blessed Joseph, her Spouse, ryem, Havariler ve ünlü iman Şehitleri,
with your blessed Apostles and glorious Aziz ... ve bütün Azizlerle birlikte sonsuz
Martyrs with Saint N. and with all the hayata erişelim.
Saints, on whose constant intercession in
your presence we rely for unfailing help.
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Holy, Holy, Holy Lord God of hosts. Kutsal, Kutsal, Kutsal, evrenin Tanrısı.
Heaven and earth are full of your glory. Gökler ve yerler şanınla doludur. "Ho-
Hosanna in the highest. Blessed is he sanna" göklerdeki Yüce Allah’a. Rab-
who comes in the name of the Lord. bin adına gelen yüceltilsin. "Hosanna"
Hosanna in the highest. göklerdeki Yüce Allah’a.

You are indeed Holy, O Lord, and all you R. Evrenin Tanrısı, gerçekten sen kutsal-
have created rightly gives you praise, for sın, yarattığın bütün evren seni yüceltir;
through your Son our Lord Jesus Christ, çünkü Oğlun Rabbimiz Mesih İsa aracı-
by the power and working of the Holy lığıyla, ve Kutsal Ruh’un kudretiyle ha-
Spirit, you give life to all things and make yat veren sensin ve her şeyi kutsal kılan
them holy, and you never cease to gather yine sensin. Dünyanın bir ucundan diğer
a people to yourself, so that from the ris- ucuna, sana lekesiz bir kurban sunulması
ing of the sun to its setting a pure sacri- için, kullarını daima bir araya toplarsin.
fice may be offered to your name.

Therefore, O Lord, we humbly implore Getirdiğimiz bu adakları takdis etmen
you: by the same Spirit graciously make için sana yalvarıyoruz. Bu adakları, Rab-
holy these gifts we have brought to you bimiz Mesih İsa’nın bedeni ve kanı olması
for consecration, that they may become için, z onları Kutsal Ruh’un kudretiyle
the Body and z Blood of your Son our kutsal kıl, çünkü Oğlun Kurtarıcımız İsa,
Lord Jesus Christ, at whose command we bu gizemi kutlamamızı emretmiştir.
celebrate these mysteries.

For on the night he was betrayed he him- Gerçekten ele verildiği gece, ekmeği aldı,
self took bread, and, giving you thanks, sana şükrederek onu takdis etti, böldü ve
he said the blessing, broke the bread and Havarilerine vererek şöyle dedi:
gave it to his disciples, saying:

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND EAT ALINIZ VE HEPİNİZ YİYİNİZ, BU Sİ-
OF IT, FOR THIS IS MY BODY, ZİN İÇİN KURBAN EDİLEN BENİM
WHICH WILL BE GIVEN UP FOR BEDENİMDİR.
YOU.

In a similar way, when supper was ended, Aynı şekilde, yemekten sonra, şarap ku-
he took the chalice, and, giving you pasını aldı, sana şükrederek onu takdis
thanks, he said the blessing, and gave etti ve Havarilerine vererek şöyle dedi:
the chalice to his disciples, saying:
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go to the land of Moriah. There you shall bir dağda onu kurban et”.
offer him up as a holocaust on a height Ve İbrahim sabahleyin erken kalktı,
that I will point out to you.” Early the ve eşeğine palan vurdu, ve kendisiyle be-
next morning Abraham saddled his don- raber uşaklardan ikisini, ve oğlu İshak’ı
key, took with him his son Isaac and two aldı; ve yakılan kurban odunlarını yardı,
of his servants as well, and with the wood ve kalkıp Allah’ın kendisine söylemiş ol-
that he had cut for the holocaust, set out duğu yere gitti. İbrahim üçüncü günde
for the place of which God had told him. gözlerini kaldırıp uzaktan o yeri gördü.

On the third day Abraham got sight Ve İbrahim uşaklarına dedi: “Siz burada
of the place from afar. Then he said to eşekle beraber kalın, ve ben çocukla be-
his servants: “Both of you stay here with rabar oraya gideceğim; ve secde edip ya-
the donkey, while the boy and I go on nınıza döneriz. Ve İbrahim yakılan kur-
over yonder. We will worship and then ban odunlarını alıp oğlu İshak’a yüklet-
come back to you.” Thereupon Abraham ti; ve ateşi ve bıçağı kendi elinde taşıdı,
took the wood for the holocaust and laid ve onların ikisi birlikte gittiler. Ve İshak
it on his son Isaac’s shoulders, while he babası İbrahim’e söyleyip dedi: “Ey ba-
himself carried the fire and the knife. As bam!”. “Buradayım, oğlum!” cevabını
the two walked on together, Isaac spoke verdi. “İşte ateş ve odun, ama yakılan
to his father Abraham: “Father!” Isaac kurban için kuzu nerede?” diye sordu.
said. “Yes, son, “ he replied. Isaac con- Ve İbrahim: “Oğlum, yakılan kurban için
tinued, “Here are the fire and the wood, kuzuyu Allah kendisi tedarik eder” karşı-
but where is the sheep for the holocaust?” lık verdi. Ve onların ikisi birlikte gittiler.
“Son,” Abraham answered, “God himself İbrahim, Allah’ın gösterdiği yere varınca,
will provide the sheep for the holocaust.” kurbanını sunmak için bir yer hazırladı
Then the two continued going forward. ve üzerine odunları yerleştirdi. Bundan
When they came to the place of which sonra oğlu İshak’ı bağlayıp oraya yatır-
God had told him, Abraham built an al- dı. Bıçağını eline alarak, oğlunu kurban
tar there and arranged the wood on it. edeceği sırada, Rabbin meleği göklerden:
Next he tied up his son Isaac, and put “İbrahim! İbrahim!” diye ona seslen-
him on top of the wood on the altar. di. İbrahim“Buradayım!” cevabını verdi.
Then he reached out and took the knife Melek ona şöyle dedi“Elini değdirme ço-
to slaughter his son. But the Lord’s mes- cuğuna, ona bir şey yapma, çünkü şimdi,
senger called to him from heaven, “Abra- Allah’tan korktuğunu ve biricik oğlunu
ham, Abraham!” “Here I am!” he an- Ondan esirgemediğini biliyorum”.
swered. “Do not lay your hand on the İbrahim gözlerini kaldırınca, arkasın-
boy,” said the messenger. “Do not do the da, bir koçun boynuzlarından çalılara ta-
least thing to him. I know now how de- kılmış olduğunu gördü. Koçu almaya
voted you are to God, since you did not gitti ve onu oğlunun yerine kurban etti.
withhold from me your own beloved son.” Rabbin meleği ikinci kez göklerden
As Abraham looked about, he spied a İbrahim’i çağırdı ve şöyle dedi“Yemin
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ram caught by its horns in the thicket. ederim ki, bunu yaptığın ve biricik oğ-
So he went and took the ram and offered lunu esirgemediğin için, seni takdis ede-
it up as a holocaust in place of his son. ceğim, neslini göklerdeki yıldızlar ve de-
Abraham named the site Yahweh-yireh; niz kenarındaki kum taneleri kadar çoğal-
hence people now say, On the mountain tacağım. Neslin düşmanların kalelerini
the Lord will see.” zaptedecek. Sözümü dinlediğin için, ye-

Again the Lord’s messenger called to ryüzünün bütün milletleri senin neslin
Abraham from heaven and said: “I swear sayesinde takdis edileceklerdir
by myself, declares the Lord, that be- İşte, Rabbin sözleridir.
cause you acted as you did in not with- C. Rabbim, sana şükürler olsun.
holding from me your beloved son, I will
bless you abundantly and make your de-
scendants as countless as the stars of the
sky and the sands of the seashore; your
descendants shall take possession of the
gates of their enemies, and in your de-
scendants all the nations of the earth
shall find blessing, all this because you
obeyed my command.”
The word of the Lord.
A. Thanks be to God.

Responsorial Psalm 16 Mezmur 16
A. You are my inheritance, O Lord. C. Beni koru, Rabbim, sana sığı-
O Lord, my allotted portion and my cup, nıyorum.
you it is who hold fast my lot. Sen, mirasım ve kâseden payım, ey Rab,
I set the Lord ever before me; kaderim senin elindedir.
with him at my right hand I shall not be Rab her zaman gözlerimin önündedir
disturbed. hiç sarsılmam, o benim sağımda oldukça.
A. You are my inheritance, O Lord. C. Beni koru, Rabbim, sana sığı-

nıyorum.

Therefore my heart is glad and my soul Bu nedenle yüreğim neşe dolu, ruhum da
rejoices, sevinçten coşuyor ve bedenim güven için-
my body, too, abides in confidence; dedir.
because you will not abandon my soul to Çünkü sen ruhumu ölüler diyarında bı-
the netherworld, rakmazsın,
nor will you suffer your faithful one to Seni seven kulunun çürümesine izin ver-
undergo corruption. mezsin.
A. You are my inheritance, O Lord. C. Beni koru, Rabbim, sana sığı-

nıyorum.
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Prayer over the Offerings Adaklar üzerine Dua
P. Accept, we ask, O Lord, the prayers R. Rabbimiz, bu adaklarla birlikte, dua-
of your people with the sacrificial offer- larımızı kabul et; Mesih İsa’nın ölümü ve
ings, that what has begun in the paschal dirilişi ile başlamış olan kurtuluşumuz bi-
mysteries may, by the working of your ze ebedi selâmeti sağlasın. Bunu, Rabbi-
power, bring us to the healing of eter- miz Mesih İsa’nın adına dileriz.
nity. Through Christ our Lord. C. Amin.
A. Amen

P. The Lord be with you. R. Rab sizinle olsun.
A. And with your spirit. C. Ve sizin ruhunuzla

P. Lift up your hearts. R. Kalplerimizi Allah’a yükseltelim.
A. We lift them up to the Lord. C. Kalplerimiz Rab iledir.

P. Let us give thanks to the Lord our R. Rabbimiz Allah’a şükredelim.
God. C. Gerçekten bu doğru ve gerekli-
A. It is right and just. dir.

It is truly right and just, our duty and Rabbimiz, aziz Peder, Ebedi ve her şeye
our salvation, at all times to acclaim you, kadir Allah, her zaman ve her yerde seni
O Lord, but on this night above all to övmek ve sana şükretmek gerekir, özel-
laud you yet more gloriously when Christ likle gerçek Paskalyamız olan Rabbimiz
our Passover has been sacrificed. For he Mesih İsa’nın kurban edildiği bu bayram
is the true Lamb who has taken away gecesinde sana daha çok şükretmek gere-
the sins of the world; by dying, he has klidir. Çünkü O, dünyanın günahlarını
destroyed our death, and by rising re- kaldıran, gerçek kurbandır: ölmekle ölü-
stored our life. Therefore, overcome with mümüzü yok etti, dirilmekle yaşamı bize
paschal joy, every land, every people ex- geri verdi. Bu nedenle bütün dünyada
ults in your praise and even the heavenly hristiyanlar Paskalya neşesiyle sevinirler.
Powers, with the angelic hosts, sing to- Göklerdeki Melekler de yüce Haşmetini
gether the unending hymn of your glory, över ve daima deriz ki:
as they acclaim:

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et
terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine
Dómini. Hosánna in excélsis.
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Offertory Hymn Adaklar üzerine ilahi
O sons and daughters of the King, Kutlayalım şanlı Allah’ ı,
Whom heavenly hosts in glory sing, Söyleyelim bu destanını,
Today the grave has lost its sting! Yürekle yayalım şanını Alleluya.
Alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia! Alleluya, alleluya, alleluya!

That Easter morn, at break of day, Lahitinden İsa kalkıyor,
The faithful women went their way Bizi karanlıktan alıyor,
To seek the tomb where Jesus lay. Kalbimizde gün ağarıyor, Alleluya.
Alleluia!

An angel clad in white they see, Denizi yaran Musa gibi,
Who sit and speaks unto the three, Kabrinden çıktı dirildi,
“Your Lord will go to Galilee.” Alleluia! Yeni çağındır efendisi, Alleluya.

That night the apostles met in fear; Paskalya kuzusu kesildi,
Among them came their master dear Şimdi canlı, kendi dirildi,
And said, “My peace be with you here.” Ödedi dünya kefareti, Alleluya.
Alleluia!

How blest are they who have not seen Allah’ ın şefkati açıklandı,
And yet whose faith has constant been, İnsanın kalbi kurtarıldı,
For they eternal life shall win. Alleluia! Dünyada yeni çağ başladı Alleluya.

On this most holy day of days Gerçek mutluluk sevinç günü,
Be laud and jubilee and praise: Rabbin kutsal Paskalya günü,
To God your hearts and voice raise. Bu hepimize zafer günü! Alleluya.
Alleluia

P. Pray, brothers and sisters, that my R. Kardeşlerim, Allahın benim ve sizin
sacrifice and yours may be acceptable to kurbanınızı sevgiyle kabul etmesi için,
God, the almighty Father. hep beraber dua edelim.

A. May the Lord accept the sacri- C. Allah, kendi adının şanı ve yü-
fice at your hands for the praise and celiği, bizim ve tüm Kilise’nin iyi-
glory of his name, for our good and liği için senin ellerinden bu kurbanı
the good of all his Holy Church. kabul etsin.
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You will show me the path to life, Hayat yolunu bana gösterirsin,
fullness of joys in your presence, tam mutluluk senin huzurunda,
the delights at your right hand forever. ebedi neşe senin yanındadır.
A. You are my inheritance, O Lord. C. Beni koru, Rabbim, sana sığı-

nıyorum.

Let us pray. Dua edelim.
O God, supreme Father of the faithful, Sonsuz sevginle insanları kendi evlâtların
who increase the children of your promise gibi kabul ederek, iman edenlerin sayısını
by pouring out the grace of adoption arttıran; İbrahim’e vaadettiğin gibi, Oğ-
throughout the whole world and who lunun dirilişi ile, onu bütün iman eden-
through the Paschal Mystery make your lerin babası yapan yüce Allah, lütfunun
servant Abraham father of nations, as çağrısına kavminin sadık kalmasına yar-
once you swore, grant, we pray, that your dım et. Rabbimiz Mesih İsa’nın adına
peoples may enter worthily into the grace sana yalvarıyoruz.
to which you call them. Through Christ C. Amin.
our Lord.
A. Amen.

Second reading İkinci Okuma
A reading from the Book of Exodus Çıkış Kitabından Sözler
14,15:15,1 14,15-15,1
The Lord said to Moses, “Why are you İsrail oğulları, Mısırlıların arkalarından
crying out to me? Tell the Israelites to yürüdüklerini görünce, çok korktular.
go forward. And you, lift up your staff Rab Musa’ya şöyle dedi“Niçin bana se-
and, with hand outstretched over the sea, sleniyorsun? İsrail oğullarına söyle:
split the sea in two, that the Israelites yollarına devam etsinler.
may pass through it on dry land. But I Sen değneğini kaldır, kolunu denizin
will make the Egyptians so obstinate that üzerine uzat, onu ikiye ayır; İsrail oğul-
they will go in after them. Then I will re- ları ayakları ıslanmadan denizin içinden
ceive glory through Pharaoh and all his geçsinler.
army, his chariots and charioteers. The Ben Mısırlılara cürret vereceğim; on-
Egyptians shall know that I am the Lord, ların arkasından denize atılacaklar. Ara-
when I receive glory through Pharaoh baları ve atları ile birlikte Firavun’u ve
and his chariots and charioteers.” ordusunu yeneceğim ve bu zaferle kudre-

The angel of God, who had been lead- tim belirecek. Firavun’a, arabalarına ve
ing Israel’s camp, now moved and went savaşcılarına karşı zafer kazanıp, şanım
around behind them. The column of belirdiği zaman, Mısırlılar bileceklerdir
cloud also, leaving the front, took up its ki, Rab Benim”.
place behind them, so that it came be- İsrail ordusunun önünde yürüyen Al-
tween the camp of the Egyptians and lah’ın meleği yerini değiştirdi ve arkaya
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that of Israel. But the cloud now became geçti. Bulut sütunu yerini değiştirip ön-
dark, and thus the night passed with- den arkaya geçti ve böylece Mısır ordusu
out the rival camps coming any closer ile İsrail ordusu arasına girdi. Bu bulut
together all night long. Then Moses bir tarafı kararttı, bir tarafı aydınlattı.
stretched out his hand over the sea, and Bu suretle, iki taraf bütün gece biribirine
the Lord swept the sea with a strong east yaklaşamadılar.
wind throughout the night and so turned Musa denizin üzerine elini uzattı ve
it into dry land. When the water was Rab bütün gece doğudan gelen kuvvetli
thus divided, the Israelites marched into bir rüzgârı denizin üzerine estirdi. Sular
the midst of the sea on dry land, with yarıldı ve deniz kurudu. İsrail oğulları
the water like a wall to their right and to ayakları ıslanmadan denizin ortasına gir-
their left. diler. Sağda ve solda sular bir duvar gibi

The Egyptians followed in pursuit; all duruyordu. Mısırlılar onların arkasından
Pharaoh’s horses and chariots and char- denize girdiler.
ioteers went after them right into the Sabahın ilk saatlerinde, Rab, ateş ve
midst of the sea. In the night watch bulut sütunu arasından bakarak, Mısır
just before dawn the Lord cast through ordusunda kargaşalık ve korku yarattı;
the column of the fiery cloud upon the arabalarının tekerleklerini bozarak ilerle-
Egyptian force a glance that threw it into melerini güçleştirdi. Bu durum karşısın-
a panic; and he so clogged their char- da Mısırlılar “İsrailliler’den kaçalım, çün-
iot wheels that they could hardly drive. kü Allah onların yanında bize karşı sa-
With that the Egyptians sounded the re- vaşıyor" diye bağırmaya başladılar. Rab
treat before Israel, because the Lord was Musa’ya “Elini denizin üzerine uzat; su-
fighting for them against the Egyptians. lar Mısırlıların, araba ve savaşçıların üze-

Then the Lord told Moses, “Stretch rine gelsin!” deyince, Musa elini denizin
out your hand over the sea, that the üzerine uzattı ve sabaha karşı deniz eski
water may flow back upon the Egyp- yerine geldi.
tians, upon their chariots and their char- Mısırlılar kaçmak isterken, sularla ka-
ioteers.” So Moses stretched out his hand rşılaştılar. Rab onları suların altında bı-
over the sea, and at dawn the sea flowed raktı. Sular eski yerine dönüp arabaları
back to its normal depth. The Egyp- ve savaşçıları, İsrail’in arkasından deni-
tians were fleeing head on toward the ze giren bütün Firavun ordusunu örttü.
sea, when the Lord hurled them into Tek bir asker kurtulmadı. İsrail oğulları
its midst. As the water flowed back, it ise, sağda ve solda bir duvar gibi duran
covered the chariots and the charioteers suların ortasından ayakları ıslanmadan
of Pharaoh’s whole army which had fol- geçtiler.
lowed the Israelites into the sea. Not a O gün Rab, İsrail kavmini, Mısırlıla-
single one of them escaped. But the Is- rın elinden kurtarmış oldu; o gün, İsrail
raelites had marched on dry land through oğulları Mısırlıların cesetlerini deniz ke-
the midst of the sea, with the water like a narında görmüş oldular. Bütün halk,
wall to their right and to their left. Thus Rabbin ne büyük bir kudretle Mısırlılara
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P. Do you believe in the Holy Spirit, the R. Kutsal Ruh’a, kutsal, Katolik Kili-
holy Catholic Church, the communion of seye, Azizlerin birliğine, günahların affı-
saints, the forgiveness of sins, the resur- na, ölülerin dirilişine ve ebedi hayata ina-
rection of the body, and life everlasting? nıyor musunuz?
A. I do. C. Evet inanıyoruz.

And may almighty God, the Father of Su ve Kutsal Ruh’la bize yeni bir hayat
our Lord Jesus Christ, who has given us veren ve günahlarımızı affeden, Rabbimiz
new birth by water and the Holy Spirit Mesih İsa’nın Pederi, her şeye kadır Al-
and bestowed on us forgiveness of our lah, Mesih İsa’nın sevgisi içinde bizleri
sins, keep us by his grace, in Christ Jesus korusun ve ebedi hayata kavuştursun.
our Lord, for eternal life. C. Amin.
A. Amen.

The Priest sprinkles the people with the Rahip kutsal su ile müminleri takdis eder
blessed water, while all sing: ve şu ilahi hep beraber okunur.

I saw water flowing from the Temple, İşte kutsal Allah’ın mabedinden fışkıran
from its right-hand side, alleluia; and all su, Alleluya, bu su ulaştığı herkese kur-
to whom this water came were saved and tuluş getirecektir, ve onlar şöyle haykıra-
shall say: Alleluia, alleluia. caklardır: Alleluya, Alleluya.

FOURTH PART: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
The Liturgy of the Efkaristiya Kutlaması
Eucharist

O filii et filiae

O filii et filiae,
Rex coelestis, Rex gloriae
morte surrexit hodie.Alleluia

Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Et mane prima sábbati,
Ad óstium monuménti
Accessérunt discípuli. Alleluia.

Et Maria Magdalene,
et Iacobi, et Salome
Venerunt corpus ungere. Alleluia

Beáti qui non vidérunt,
Et fírmiter credidérunt,
Vítam aetérnam habébunt.Alleluia.

De quíbus nos humíllimas
Devótas atque débitas
Deo dicámus Grátias. Alleluia.

In hoc Festo Sanctissimo
sit laus et jubilatio
Benedicamus Domino. Alleluia.
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The Renewal of Baptismal Vaftiz Yeminlerinin Yenilen-
Promises mesi
Dear brethren, through the Paschal Mys- Sevgili kardeşlerim, bu gece Kurtarıcımız
tery we have been buried with Christ in Mesih İsa’nın dirilmesini büyük sevinçle
Baptism, so that we may walk with him kutlamaktayız. Mesih İsa’nın ölümü ve
in newness of life. And so, now that our dirilişinin sırrı sayesinde, vaftiz olduğu-
Lenten observance is concluded, let us muz zaman, Mesih İsa ile birlikte yeni
renew the promises of Holy Baptism, by bir hayat kazandık ve o gün, şeytanın
which we once renounced Satan and his kulları değil, Allah’ın evlâtları ve Mesih
works and promised to serve God in the İsa’nın kardeşleri olarak yaşamaya söz
holy Catholic Church. And so I ask you: verdik. Bu nedenle, perhiz günlerinden

sonra, bu akşam vaftiz sırasında verdiği-
miz sözleri tekrarlayalım. Yüce Allah’a,
bizi kurtaran Oğlu Mesih İsa’ya ve onun
kutsal Kilise’sine imanımızı belirtelim ve
kuvvetlendirelim.

P. Do you renounce sin, so as to live in R. Gerçek hürriyet ve sevgi içinde yaşa-
the freedom of the children of God? mak için, günahtan vazgeçiyor musunuz?
A. I do. C. Evet vazgeçiyoruz.

P. Do you renounce the lure of evil, so R.Mesih İsa ile birlikte yaşamak ve onun
that sin may have no mastery over you? izinde yürümek için, günaha götüren her
A. I do. şeyden vazgeçiyor musunuz?

C. Evet vazgeçiyoruz.

P. Do you renounce Satan, the author R. Günahın kaynağı ve prensi olan Şey-
and prince of sin? tan’dan vazgeçiyor musunuz?
A. I do. C. Evet vazgeçiyoruz.

P. Do you believe in God, the Father R. Göğün ve yerin Yaradanı, her şeye ka-
almighty, Creator of heaven and earth? dir Peder olan tek Allah’a inanıyor mu-
A. I do. sunuz?

C. Evet inanıyoruz.

P. Do you believe in Jesus Christ, his R.Onun biricik Oğlu, Bakire Meryem’den
only Son, our Lord, who was born of doğmuş ızdırap çekmiş, ölmüş, gömül-
the Virgin Mary, suffered death and was müş, ölüler arasından dirilmiş olan ve
buried, rose again from the dead and is Pederin sağında oturan Rabbimiz Mesih
seated at the right hand of the Father? İsa’ya inanıyor musunuz?
A. I do. C. Evet inanıyoruz.
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the Lord saved Israel on that day from karşı savaştığını görüp, Rab’den korktu.
the power of the Egyptians. When Is- Rabbe inandı ve kulu Musa’ya güvendi.
rael saw the Egyptians lying dead on the O zaman Musa ve İsrail oğulları Rabbe
seashore and beheld the great power that şükrederek şu ilâhiyi okudular:
the Lord had shown against the Egyp-
tians, they feared the Lord and believed
in him and in his servant Moses. Then
Moses and the Israelites sang this song
to the Lord:

Hymn (Exodus 15,1:6.17:l8) İlahi (Çıkış 15,1-6.17-l8)
A. Let us sing to the Lord; he has C. Rabbi övelim: onun zaferi büyük-
covered himself in glory. tür!
I will sing to the Lord, for he is glori- Rabbi övmek isterim: zaferi büyüktür!
ously triumphant; horse and chariot he Savaşçıları ve atları denize döktü. Rab
has cast into the sea. My strength and kuvvetim ve neşemdir; kurtarıcım O’dur.
my courage is the Lord, and he has been O, benim Allahımdır; onu överim. O, ba-
my savior. He is my God, I praise him; bamın Allahıdır; onu yüceltirim. O mu-
the God of my father, I extol him. zafferdir: onun adı Rab’dır.
A. Let us sing to the Lord; he has C. Rabbi övelim: onun zaferi büyük-
covered himself in glory. tür!

The Lord is a warrior, Lord is his name! Firavun’un cenk arabalarını ve ordusu-
Pharaoh’s chariots and army he hurled nu denize döktü. Seçkin cenkçileri Kızıl
into the sea; the elite of his officers were Denizde boğuldu. Enginler onları örttü.
submerged in the Red Sea. Denizin derinliklerine gömüldüler.
A. Let us sing to the Lord; he has C. Rabbi övelim: onun zaferi büyük-
covered himself in glory. tür!

The flood waters covered them, they sank Senin gibisi var mıdır? ya Rab! Senin gi-
into the depths like a stone. Your right bi kudsiyet dolu, övgüye lâyık, Harikalar
hand, O Lord, magnificent in power, your yaratan kim vardır?
right hand, O Lord, has shattered the en- C. Rabbi övelim: onun zaferi büyük-
emy. tür!
A. Let us sing to the Lord; he has
covered himself in glory.

You brought in the people you redeemed Rabbim, İsrail kavmini ülkene getirecek,
and planted them on the mountain of Mirasın olan dağın üzerine yerleştirecek-
your inheritance, the place where you sin. Orada ebediyen hükmedeceksin.
made your seat, O Lord, the sanctuary, C. Rabbi övelim: onun zaferi büyük-
Lord, which your hands established. The tür!
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Lord shall reign forever and ever.
A. Let us sing to the Lord; he has
covered himself in glory.

Let us pray. Dua edelim.
O God, who by the light of the New Allah’ım, eski harikalarını yeniden gö-
Testament have unlocked the meaning of rüyoruz: eskiden Mısırlıların esaretinden
wonders worked in former times, so that tek bir kavmi kurtardığın halde, şimdi,
the Red Sea prefigures the sacred font vaftizin suları i1e yeni bir hayata kavuş-
and the nation delivered from slavery malarını sağlayarak, bütün insanları kur-
foreshadows the Christian people, grant, tarıyorsun. Bütün insanların, imana ka-
we pray, that all nations, obtaining the vuşup, senin evlâtların olmak haysiyeti-
privilege of Israel by merit of faith, may ne erişmelerine yardım etmeni diliyoruz.
be reborn by partaking of your Spirit. Rabbimiz Mesih İsa’nın adına sana yal-
Through Christ our Lord. varıyoruz.
A. Amen. C. Amin.

Third reading Üçüncü Okuma
A reading from the Book of the Peygamber Hezekiyel’in Kitabın-
Prophet Ezekiel 36,16:17.18:28 dan Sözler 36,16-17.18-28
The word of the Lord came to me, say- Rab peygamber Ezekiyel’e şu sözlerle hi-
ing: Son of man, when the house of Is- tap etti “İnsanoğlu, İsrail kavmi kendi
rael lived in their land, they defiled it ülkesinde iken, yaşantısı ve kötü davra-
by their conduct and deeds. Therefore nışlarıyla ülkesini lekeliyordu. Kan dök-
I poured out my fury upon them because tükleri ve putları ile ülkeyi kirlettikleri
of the blood that they poured out on the için, öfkemi üzerlerine çektiler. Onları
ground, and because they defiled it with çeşitli uluslar arasına dağıttım, ayrı ayrı
idols. I scattered them among the na- ülkelere yayıldılar. Davranış ve hareke-
tions, dispersing them over foreign lands; tlerine göre onları yargıladım. Gittikleri
according to their conduct and deeds millettlerin içinde, kutsal adıma saygı-
I judged them. But when they came sızlık gösterdiler ve onlar hakkında şöyle
among the nations wherever they came, denildi “Bunlar, Rabbin kavmi! Rabbin
they served to profane my holy name, be- ülkesinden kovuldular!”. İsrail oğulları-
cause it was said of them: “These are the nın saygısızlık gösterdikleri adamın ku-
people of the Lord, yet they had to leave tsiyetini korumak istedim. Bu nedenle,
their land.” So I have relented because İsrail oğullarına şunu söyle “Yüce Allah
of my holy name which the house of Is- şöyle diyor “Ey İsrail kavmi, sizin uğrunu-
rael profaned among the nations where za değil; saygısızlık gösterdiğiniz kutsal
they came. Therefore say to the house adım uğruna harekete geçeceğim. Çeşitli
of Israel: Thus says the Lord God: Not milletler içinde lekelenmiş olduğunuz, on-
for your sakes do I act, house of Israel, ların önünde saygısızlık gösterdiğiniz yü-
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as he hung upon the Cross, gave forth wa- letlere sözümü bildirin ve onları Pede-
ter from his side along with blood, and af- rin, Oğlun ve Kutsal Ruh’un adına vaf-
ter his Resurrection, commanded his dis- tiz edin" diye emretti. Artık, yüce Al-
ciples: “Go forth, teach all nations, bap- lah, Kilise’ne sevgiyle bak ve ona vaftiz
tizing them in the name of the Father etme kudretini ver. Sana benzer şekilde
and of the Son and of the Holy Spirit,” yaratılmış olan insanın vaftizle günahlar-
look now, we pray, upon the face of your dan kurtulması, Kutsal Ruh’la yeni bi
Church and graciously unseal for her the hayat kazanarak, senin evlâtların olabil-
fountain of Baptism. May this water re- mesi için, Kutsal Ruh sayesinde, bu sular
ceive by the Holy Spirit the grace of your Oğlunun lütfunun kaynağı olsun.
Only Begotten Son, so that human na-
ture, created in your image and washed
clean through the Sacrament of Baptism
from all the squalor of the life of old,
may be found worthy to rise to the life
of newborn children through water and
the Holy Spirit.

Lowering the paschal candle into the wa- Rahip Paskalya mumunu suya batırırken
ter either once or three times, he contin- şu duayı okur:
ues:

May the power of the Holy Spirit, O Rabbim, sana yalvarıyoruz: Oğlun saye-
Lord, we pray, come down through your sinde, Kutsal Ruh bütün kudretiyle bu
Son into the fullness of this font, so that suyu kaplasın ve Mesih İsa ile ölüme gö-
all who have been buried with Christ by mülüp, onunla birlikte yeni bir hayata ka-
Baptism into death may rise again to life vuşsunlar. Rabbimiz Mesih İsa’nın adına
with him. Who lives and reigns with you sana yalvarıyoruz.
in the unity of the Holy Spirit, one God, C. Amin.
for ever and ever.
A. Amen.

At the end of the prayer the people ac- Sonra şu ilahi hep beraber okunur:
claim:

Springs of water, bless the Lord; Hayatın kaynakları için, Allah’a şükürler
praise and exalt him above all for ever. olsun!

Ona, ebediyen yücelik ve övgüler olsun!
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P. By your coming as man, R. Dünyaya gelişin sayesinde,
A. Lord, save your people. C. Bizi kurtar, Rabbim.

P. By your death and resurrection, R. Ölümün ve dirilişin sayesinde,
A. Lord, save your people. C. Bizi kurtar, Rabbim.

P. Guide and protect your holy Church. R. Biz günahkârız,
A. Lord, hear our prayer. C. Lütfet, Rabbim, bizi dinle.

P. Bring all Christians together in unity, R. Vaftiz olmaya çağırdığın kimseler se-
A. Lord, hear our prayer. nin ilâhi hayatını paylaşsınlar.

C. Lütfet, Rabbim, bizi dinle.

P. Lead all men to the light of Gospel. R. Rabbim, sana yeni evlâtlar verecek
A. Lord, hear our prayer. olan bu suyu kutsal kıl.

C. Lütfet, Rabbim, bizi dinle.

P. Christ, hear us. R. Var olan Allah’ın Oğlu Mesih İsa.
A. Christ hear us. C. Lütfet, bizi dinle.

P. Lord Jesus, hear our prayer. R. Mesih İsa, dualarımızı kabul et.
A. Lord Jesus, hear our prayer. C. Dualarımızı kabul et.

Blessing of Baptismal Water Vaftiz Suyunun Takdisi
O God, who by invisible power accom- Yüce Allah, görünmez kudretinle, kutsal
plish a wondrous effect through sacra- sırlarında asırlardır bizlere vaftizin ni-
mental signs and who in many ways have metlerini bildirmek için, çeşitli şekillerde
prepared water, your creation, to show sudan yararlanmaktasın. Allah’ım, da-
forth the grace of Baptism; O God, whose ha dünyayı yarattığın sırada, sulara ku-
Spirit in the first moments of the world’s tsallaştırıcı bir kuvvet kazandırmak için,
creation hovered over the waters, so that senin ruhun onların üzerine yayılıyordu.
the very substance of water would even Tufanın dalgalarıyla, yeni bir hayata ka-
then take to itself the power to sanctify; vuşturan vaftizi müjdeliyordun; çünkü o
O God, who by the outpouring of the su, hem günahın yok edilişinin, hem de
flood foreshadowed regeneration, so that gelecek olan selâmetin simgesi idi. Al-
from the mystery of one and the same ele- lah’ım, vaftiz olmuş toplumu, esaretten
ment of water would come an end to vice kurtulmuş bir toplumla simgelemek için,
and a beginning of virtue; O God, who İbrahim oğullarının Kızıl Deniz’i, ayakla-
caused the children of Abraham to pass rı ıslanmadan, geçmesini sağladın. Senin
dry-shod through the Red Sea, so that sevgili Oğlun, Ürdün ırmağının suların-
the chosen people, set free from slavery da, Yahya tarafından vaftiz edilerek, Ku-
to Pharaoh, would prefigure the people tsal Ruh’un kudsiyetine büründü. Haça
of the baptized; O God, whose Son, bap- gerildiği zaman, parçalanan yüreğinden
tized by John in the waters of the Jordan, kan ve suyun akmasını istedi ve dirildik-
was anointed with the Holy Spirit, and, ten sonra, şakirtlerine“Gidin, bütün mil-
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but for the sake of my holy name, which ce adımın kutsallığını göstereceğim. Siz-
you profaned among the nations to which lerle kutsallığımı onların gözleri önüne
you came. I will prove the holiness of serdiğim zaman, milletler, benim RAB
my great name, profaned among the na- olduğumu öğreneceklerdir. Sizleri çeşitli
tions, in whose midst you have profaned milletlerin arasından alacağım, bütün ül-
it. Thus the nations shall know that I kelerden toplayacağım ve kendi toprağı-
am the Lord, says the Lord God, when nıza yerleştireceğim. Üzerinize temiz bir
in their sight I prove my holiness through su dökeceğim, tertemiz olacaksınız. Siz-
you. For I will take you away from among leri bütün lekerinizden, bütün putlarınız-
the nations, gather you from all the for- dan temizleyeceğim. Size yeni bir kalp ve
eign lands, and bring you back to your yeni bir ruh vereceğim. Taştan yüreğini-
own land. I will sprinkle clean water zi alıp, size yumuşak bir kalp vereceğim.
upon you to cleanse you from all your İçinize benim ruhumu yerleştireceğim. O
impurities, and from all your idols I will zaman, yasalarıma göre hareket edecek,
cleanse you. I will give you a new heart emirlerime uyacak ve onlara sadık ka-
and place a new spirit within you, taking lacaksınız. Atalarınıza verdiğim ülkede
from your bodies your stony hearts and oturacaksınız. Siz benim kavmim, ben
giving you natural hearts. I will put my sizin Allahınız olacağım.
spirit within you and make you live by İşte, Rabbin sözleridir.
my statutes, careful to observe my de- C. Allah’ım, sana şükürler olsun.
crees. You shall live in the land I gave
your fathers; you shall be my people, and
I will be your God.
The word of the Lord.
A. Thanks be to God.

Responsorial Psalm 51 (50) Mezmur 51 (50)
A. Create a clean heart in me, O C. Bende yeni bir kalp yarat, Rab-
God. bim.
A clean heart create for me, O God, Yepyeni bir ruh köksalsın içimde.
and a steadfast spirit renew within me. Kutsal ruhunu benden geri alma.
Cast me not out from your presence, C. Bende yeni bir kalp yarat, Rab-
and your Holy Spirit take not from me. bim.
A. Create a clean heart in me, O
God.

Give me back the joy of your salvation, Geri ver bana kurtuluş sevincini,
and a willing spirit sustain in me. içimde güçlü bir ruh sağla.
I will teach transgressors your ways, Günahkârlara senin yolunu öğreteceğim,
and sinners shall return to you. ve yolunu şaşıranlar sana döneceklerdir.
A. Create a clean heart in me, O C. Bende yeni bir kalp yarat, Rab-
God. bim.
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For you are not pleased with sacrifices; Çünkü sen kurban istemezsin, yoksa su-
should I offer a holocaust, you would not nardım.
accept it. Kurban yakmalarından hoşlanmazsın.
My sacrifice, O God, is a contrite spirit; Allah’ı hoşnut eden kurban,
a heart contrite and humbled, O God, kırgın bir ruhtur. Allah’ım, sen kırılmış
you will not spurn. ve ezilmiş bir kalbi hor görmezsin.
A. Create a clean heart in me, O C. Bende yeni bir kalp yarat, Rab-
God. bim.

Let us pray. Dua edelim.
O God of unchanging power and eter- Sonsuz kudret ve sönmeyen nur olan yü-
nal light, look with favor on the won- ce Allah, Kilisenin dualarını kabul et.
drous mystery of the whole Church and Ezeldenberi tasarladığın kurtuluşun ge-
serenely accomplish the work of human rçekleşmesini ve bütün insanların selâ-
salvation, which you planned from all mete kavuşmalarını sağla. Bütün dünya
eternity; may the whole world know and senin nimetlerini görsün; düşkünler kuv-
see that what was cast down is raised vet bulsun; yıprananlar yeniden canlan-
up, what had become old is made new, sın; bütün dünyaya her şeyin esası olan ve
and all things are restored to integrity ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Me-
through Christ, just as by him they came sih İsa ile, başlangıçtaki mükemmelliğine
into being. Who lives and reigns for ever erişsin. Rabbimiz Mesih İsa’nın adına sa-
and ever. na yalvarıyoruz.
A. Amen. C. Amin.

The altar candles are lit, while bells are Sunak masasındaki mumlar yakılır ve bü-
rung and the Priest intones the hymn: tün çanlar çalınır.

Gloria

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Lauda-
mus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis Deus Pater
omnipotens, Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus
Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis; qui tollis
peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram
Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu
solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris.
Amen.

Glory to God in the highest, and Göklerdeki yüce Allah’a övgüler ol-
on earth peace to people of good will. sun. Yeryüzündeki iyi niyetli insanla-
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P. St. Polycarp, R. Aziz Polikarpus,
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.

P. St. Barbara, R. Azize Barbara,
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.

P. St. Agnes, R. Azize Agnes,
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.

P. St. Augustine, R. Aziz Augustinus,
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.

P. St. John Chrysostom, R. Aziz Krisostomus,
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.

P. St. Athanasius, R. Aziz Atanasius,
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.

P. St. Basil, R. Aziz Basileus,
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.

P. St. George, R. Aziz Georgius,
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.

P. St. Francis and St. Dominic, R. Aziz Franciscus ve Dominicus,
A. Pray for us. C. Bizler için dua ediniz.

P. St. Catherine of Siena, R. Azize Katarina,
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.

P. St. Theresa of Avila, R. Azize Teresya,
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.

P. All Saints of God, R. Hepiniz, Allah’ın yanında bulunan
A. Pray for us. bütün Azizler ve Azizeler,

C. Bizler için dua ediniz.

P. Lord be merciful, R. Bize merhametli ol,
A. Lord, save your people. C. Bizi kurtar, Rabbim.

P. From all evil, R. Her kötülükten,
A. Lord, save your people. C. Bizi kurtar, Rabbim.

P. From every sin, R. Bütün günahlardan,
A. Lord, save your people. C. Bizi kurtar, Rabbim.

P. From everlasting death, R. Ebedi ölümden,
A. Lord, save your people. C. Bizi kurtar, Rabbim.
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THIRD PART: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
Baptismal Liturgy Vaftiz Suyunun Takdisi

Beloved, let us humbly invoke upon this Sevgili kardeşlerim, vaftiz olanların Me-
font the grace of God the almighty Fa- sih İsa sayesinde yeniden ilâhi hayata ka-
ther, that those who from it are born vuşmaları için, yüce Allah’ın bu suyu
anew may be numbered among the chil- kutsal kılsın diye hep beraber dua edelim.
dren of adoption in Christ.

P. Lord, have mercy. R. Rabbim, bize merhamet eyle.
A. Lord, have mercy. C. Rabbim, bize merhamet eyle.

P. Christ, have mercy. R. Mesih İsa, bize merhamet eyle.
A. Christ, have mercy. C. Mesih İsa, bize merhamet eyle.

P. Lord, have mercy. R. Rabbim, bize merhamet eyle.
A. Lord, have mercy. C. Rabbim, bize merhamet eyle.

P. Holy Mary, Mother of God, R. Mesih İsa’nın annesi, Aziz Meryem,
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.

P. Saint Michael, R. Aziz Mikael,
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.

P. Saint Angles of God, R. Bütün Melekler,
A. Pray for us. C. Bizler için dua ediniz.

P. St. John the Baptist, R. Aziz Vaftizci Yahya,
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.

P. St. Joseph, R. Aziz Yusuf,
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.

P. St. Peter and St. Paul, R. Aziz Petrus ve Pavlus,
A. Pray for us. C. Bizler için dua ediniz.

P. St. Andrew, R. Aziz Andreas,
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.

P. St. John, R. Aziz Yuhanna
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.

P. St. Mary Magdalen, R. Azize Mecdelli Meryem,
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.

P. St. Stephen, R. Aziz İstefanus,
A. Pray for us. C. Bizler için dua et.
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We praise you, we bless you, we adore ra, barış gelsin. Seni överiz, Seni yü-
you, we glorify you, we give you thanks celtiriz. Sana ibadet ederiz. Sana ha-
for your great glory, Lord God, heavenly mdederiz. Yüce Allah, göklerin kralı,
King, O God, almighty Father. Lord her şeye kadir Peder Allah, sonsuz şanın
Jesus Christ, Only Begotten Son, Lord için sana şükrederiz. Mesih İsa, biricik
God, Lamb of God, Son of the Father, Oğul, Yüce Allah, Allah’ın kurbanı, Pe-
you take away the sins of the world, have derin Oğlu, dünyanın günahlarını bağış-
mercy on us; you take away the sins of layan Sen, bize merhamet eyle. Dünya-
the world, receive our prayer; you are nın günahlarını bağışlayan Sen, duaları-
seated at the right hand of the Father, mızı kabul eyle. Yüce Allah’ın sağında
have mercy on us. For you alone are the oturan Sen, bize merhamet eyle. Çün-
Holy One, you alone are the Lord, you kü yalnız Sen kutsalsın, yalnız Sen Rab-
alone are the Most High, Jesus Christ, bimizsin, yalnız Sen yücesin. Ey Mesih
with the Holy Spirit, in the glory of God İsa, Kutsal Ruh’la birlikte Peder Allah’ın
the Father. Amen. şanındasın. Amin.

Let us pray. Dua edelim.
O God, who make this most sacred night Mesih İsa’nın şanlı dirilişi ile bu kutsal
radiant with the glory of the Lord’s Res- geceyi aydınlatan yüce Allah, sana yalva-
urrection, stir up in your Church a spirit rıyoruz. Yenilenmiş vücutlarımız ve ru-
of adoption, so that, renewed in body humuzla, hepimizin senin hizmetinde ola-
and mind, we may render you undivided bilmemiz için, Kilise’ye verdiğin evlât se-
service. Through our Lord Jesus Christ, vgisini koru ve kuvvetlendir. Bunu, se-
your Son, who lives and reigns with you ninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve
in the unity of the Holy Spirit, one God, ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Me-
for ever and ever. sih İsa’nın adına senden dileriz.
A. Amen. C. Amin.

Epistle Mektup
A Reading from the Letter of Saint Aziz Pavlus’un Romalılara Mektu-
Paul to the Romans 6:3-11 bundan Sözler 6.3-11
Brothers and sisters: Are you unaware Mesih İsa’ya vaftiz edilenlerimizin hepsi-
that we who were baptized into Christ nin O’nun ölümüne vaftiz edildiğini bil-
Jesus were baptized into his death? We mez misiniz? Baba’nın yüceliği sayesin-
were indeed buried with him through de Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de
baptism into death, so that, just as yeni bir yaşam sürelim diye vaftiz yoluyla
Christ was raised from the dead by the O’nunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer
glory of the Father, we too might live in O’nunkine benzer bir ölümde O’nunla
newness of life. birleşmişsek, O’nunkine benzer bir diri-

For if we have grown into union with lişte de O’nunla birleşeceğiz. Artık gü-
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him through a death like his, we shall naha kölelik etmeyelim diye, günahı var-
also be united with him in the resurrec- lığımızın ortadan kaldırılması için eski
tion. We know that our old self was cru- benliğimizin Mesih’le birlikte çarmıha ge-
cified with him, so that our sinful body rildiğini biliriz. Çünkü ölmüş olan bir
might be done away with, that we might kimse günahtan özgür kılınmıştır. Me-
no longer be in slavery to sin. For a dead sih’le birlikte ölmüşsek, O’nunla birlik-
person has been absolved from sin. If, te yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü
then, we have died with Christ, we be- Mesih’in ölümden dirilmiş olup artık öl-
lieve that we shall also live with him. We meyeceğini, ölümün artık O’nun üzerinde
know that Christ, raised from the dead, egemenlik sürmeyeceğini biliriz. O’nun
dies no more; death no longer has power ölümü, günaha karşılık ilk ve son ölüm
over him. As to his death, he died to sin olmuştur. Oysa sürdüğü yaşamı Tanrı
once and for all; as to his life, he lives for için sürmektedir. Siz de böylece kendi-
God. Consequently, you too must think nizi günah karşısında ölü, Mesih İsa’da
of yourselves as being dead to sin and liv- Tanrı karşısında diri sayın.
ing for God in Christ Jesus. İşte, Rabbin sözleridir.
The word of the Lord. C. Rabbim, sana şükürler olsun.
A. Thanks be to God.

Responsorial Psalm 118 Mezmur 118
A. Alleluia, alleluia, alleluia. C. Alleluya, Alleluya, Alleluya.
Give thanks to the Lord, for he is good, Şükredin Rabbe, çünkü O iyidir, onun se-
for his mercy endures forever. Let the vgisi sonsuzdur. Şimdi desin İsrail halkı;
house of Israel say, “His mercy endures Rabbin sevgisi sonsuzdur.
forever.” C. Alleluya, Alleluya, Alleluya.
A. Alleluia, alleluia, alleluia.

The right hand of the Lord has struck Rabbin sağ eli gücünü gösterdi. Rabbin
with power; the right hand of the Lord sağ eli yücedir. Hayır ölmeyeceğim, yaşa-
is exalted. I shall not die, but live, and yacağım Ve Rabbin yaptığı işleri anlata-
declare the works of the Lord. cağım.
A. Alleluia, alleluia, alleluia. C. Alleluya, Alleluya, Alleluya.

The stone the builders rejected has be- Yapı ustalarının istemediği taş Köşe taşı
come the cornerstone. By the Lord has oldu. Rabbin işi budur. Gözlerimizi ka-
this been done; it is wonderful in our maştıran bir harikadır.
eyes. C. Alleluya, Alleluya, Alleluya.
A. Alleluia, alleluia, alleluia.

Holy Gospel Kutsal İncil
P. The Lord be with you. R. Rab sizinle olsun.
A. And with your spirit. C. Ve sizin ruhunuzla.
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A reading from the Holy Gospel ac- Aziz Matta tarafından yazılan Me-
cording to Matthew 28:1-10 sih İsa’nın İncil’inden Sözler.28,1-10

z A. Glory to you, o Lord. z C. Rabbimiz Mesih İsa, sana öv-
güler olsun

After the sabbath, as the first day of the Sept gününü izleyen haftanın ilk günü,
week was dawning, Mary Magdalene and tan yeri ağarırken, Mecdelli Meryem ile
the other Mary came to see the tomb. öbür Meryem mezarı görmeye gittiler.
And behold, there was a great earth- Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbin
quake; for an angel of the Lord descended bir meleği gökten indi ve mezara gidip
from heaven, approached, rolled back the taşı bir yana yuvarlayarak üzerine otur-
stone, and sat upon it. His appearance du. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise
was like lightning and his clothing was kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korku-
white as snow. The guards were shaken dan titremeye başladılar, sonra ölü gi-
with fear of him and became like dead bi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöy-
men. Then the angel said to the women le seslendi“Korkmayın! Çarmıha geril-
in reply, “Do not be afraid! I know that miş olan İsa’yı aradığınızı biliyorum. O
you are seeking Jesus the crucified. He burada yok; söylemiş olduğu gibi diril-
is not here, for he has been raised just di. Gelin, O’nun yattığı yeri görün. He-
as he said. Come and see the place men O’nun öğrencilerine gidip şöyle dey-
where he lay. Then go quickly and tell in: “İsa ölümden dirildi. Sizden önce Ce-
his disciples, ‘He has been raised from lile’ye gidiyor, kendisini orada göreceksi-
the dead, and he is going before you to niz’ İşte ben size söylemiş bulunuyorum”.
Galilee; there you will see him.’ Behold, Kadınlar, hem korku hem büyük sevinç
I have told you.” Then they went away içinde, çabucak mezardan uzaklaşıp koşa
quickly from the tomb, fearful yet over- koşa İsa’nın öğrencilerine haber vermeye
joyed, and ran to announce this to his gittiler. Ansızın İsa onların karşısına çık-
disciples. And behold, Jesus met them tı, "Selam size!” dedi. Onlar da yaklaşıp
on their way and greeted them. They İsa’nın ayaklarına sarıldılar, O’na tapın-
approached, embraced his feet, and did maya başladılar. O zaman İsa onlara,
him homage. Then Jesus said to them, “Korkmayın!” dedi. “Gidip kardeşlerime
“Do not be afraid. Go tell my brothers haber verin, Celile’ye gitsinler, beni ora-
to go to Galilee, and there they will see da görecekler”
me.” Dinlediğimiz bu kutsal sözler için Rabbe
The Gospel of the Lord. şükredelim.
A. Praise to you, Lord Jesus Christ. C. Rabbimiz Mesih İsa, sana şükür-

ler olsun.

Homily Vaaz
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