
RABBİN ISTIRABININ VE DİRİLİŞİNİN ÜÇ GÜNLERİ 
 

 

PERŞEMBE GÜNÜ: RABBİN SON AKŞAM YEMEĞİ 

 

AKŞAM ÖVGÜ DUALARI 

 

Akşam dualarındaki Rab’bin yemeğine katılmayanlar için: 

 

İLAHİ 

 

Ey yaşam ekmeği, 

Ölen Rabbin anısı 

Ne kadar lezzetlidir 

Hep senden beslenmemiz! 

Kalbinin denizinde 

Ey İsa, bizi yıka; 

Bir damlası dünyayı 

Yepyeni kılacaktır. 

Gökteki konutunda 

Peder’le, Kutsal Ruh’la 

Yüzünü seyretmeyi 

Merhametle bağışla. Âmin. 

 

1. Nak. Ölülerden dirilen tek doğan kralların kralı Mesih İsa, bizi Peder’in krallığı kıldı.  

 

MEZMUR 72 Mesih’in Krallığının armağanları 

 

I (1-11) 

Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular. (Mt. 2, 11) 

 

Ey Tanrı, adaletini krala, * 

Doğruluğunu kral oğluna armağan et. 

Senin halkını doğrulukla, * 

Mazlum kullarını adilce yargılasın! 

 

Dağlar, tepeler, * 

Halka adilce gönenç getirsin! 

 

Mazlumlara hakkını versin,  † 

Yoksulların çocuklarını kurtarsın, * 

Zalimleriyse ezsin!  

 

Güneş ve ay durdukça, * 

Kral kuşaklar boyunca yaşasın,  

Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, * 

Toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun! 



 

Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin, * 

Ay ışıdığı sürece esenlik artsın!  

Egemenlik sürsün denizden denize, * 

Fırat’tan yeryüzünün ucuna dek!  

 

Çöl kabileleri diz çöksün önünde, * 

Düşmanları toz yalasın.  

Tarşiş’in ve kıyı ülkelerinin kralları * 

Ona haraç getirsin,  

 

Saba ve Seva kralları armağanlar sunsun! † 

Bütün krallar önünde yere kapansın, * 

Bütün uluslar ona kulluk etsin! 

 

1. Nak. Ölülerden dirilen tek doğan kralların kralı Mesih İsa, bizi Peder’in krallığı kıldı.  

 

2. Nak.Rab kendisine başvuran yoksulu ve yardım bulamayan fakiri kurtarır. 

 

MEZMUR 72 (II) 12-19 Barış ve Takdisin Krallığı 

Dünyanın her yanına gidin, Müjde'yi bütün yaratılışa duyurun. (Mk. 16, 15) 

 

Çünkü yardım isteyen yoksulu, * 

Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır, 

Yoksula, düşküne acır, * 

Düşkünlerin canını kurtarır. 

 

Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları, * 

Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir. 

Yaşasın kral! * 

Ona Saba altını versinler; 

 

Durmadan dua etsinler onun için, * 

Gün boyu onu övsünler! 

Ülkede bol buğday olsun, * 

Dağ başlarında dalgalansın! 

 

 

Başakları Lübnan gibi verimli olsun, * 

Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın! 

Kralın adı sonsuza dek yaşasın, * 

Güneş durdukça adı var olsun, 

 

Onun aracılığıyla insanlar kutsansın, * 

Bütün uluslar “Ne mutlu ona” desin! 



Rab Tanrı’ya, İsrail’in Tanrısı’na övgüler olsun, * 

Harikalar yaratan yalnız odur. 

 

Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun, † 

Bütün yeryüzü onun yüceliğiyle dolsun! * 

Amin! Amin! 

 

2. Nak.Rab kendisine başvuran yoksulu ve yardım bulamayan fakiri kurtarır. 

 

3. Nak. Ermişler Kuzu’nun kanıyla ve şehitlerin sözüyle muzaffer oldular. 

 

EZGİ: Vahiy 11, 17-18; 12, 10b-12a Tanrı’nın adaleti            

 

Her Şeye Gücü Yeten, † 

Var olan, var olmuş olan Rab Tanrı! * 

Sana şükrediyoruz.  

 

Çünkü büyük gücünü kuşanıp * 

Egemenlik sürmeye başladın. 

Uluslar gazaba gelmişlerdi. * 

Şimdiyse senin gazabın üzerlerine geldi. 

 

Ölüleri yargılamak, * 

Kulların olan peygamberleri, kutsalları, 

Küçük olsun, büyük olsun, * 

Senin adından korkanları ödüllendirmek 

 

Ve yeryüzünü mahvedenleri * 

Mahvetmek zamanı da geldi. 

Tanrımız’ın kurtarışı, gücü, egemenliği * 

Ve Mesihi’nin yetkisi şimdi gerçekleşti. 

 

Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, † 

Onları Tanrımız’ın önünde gece gündüz suçlayan * 

Aşağı atıldı. 

 

Kardeşlerimiz Kuzu’nun kanıyla † 

Ve ettikleri tanıklık bildirisiyle * 

Onu yendiler. 

 

Ölümü göze alacak kadar * 

Vazgeçmişlerdi can sevgisinden. 

 

Bunun için, ey gökler † 

Ve orada yaşayanlar, * 



Sevinin! 

 

3. Nak. Ermişler Kuzu’nun kanıyla ve şehitlerin sözüyle muzaffer oldular. 

KISA OKUMA          İbranilere 13, 12-15 

Bunun gibi, İsa da kendi kanıyla halkı kutsal kılmak için kent kapısının dışında acı çekti. 

Öyleyse biz de O'nun uğradığı aşağılanmaya katlanarak ordugâhtan dışarıya çıkıp yanına 

gidelim. Çünkü burada kalıcı bir kentimiz yoktur, biz gelecekteki kenti özlüyoruz. Bu nedenle, 

İsa aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları, yani O'nun adını açıkça anan dudakların 

meyvesini sunalım. 

 

Karşılıklı Hamdetme yerine sonraki sözler söylenir:  

 

Nak.Mesih İsa bizim için haç ölümüne dek itaat etti. 

 

Magnificat 

Mesih İsa akşam yemeğinde ekmeği aldı, onu kutsayarak kırdı ve havarilere verdi. 

MAGNIFICAT  Luka 1,46-55 

 

Canım Rab’bi yüceltir.  

 

Ruhum Tanrı’da sevinir.  

Canım Rab’bi yüceltir; * 

Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. 

 

Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. * 

İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. 

 

Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. * 

O’nun adı kutsaldır. 

 

Kuşaktan kuşağa* 

kendisinden korkanlara merhamet eder.  

 

Bileğiyle büyük işler yaptı; † 

Gururluları yüreklerindeki kuruntularla * 

darmadağın etti. 

 

Hükümdarları tahtlarından indirdi, * 

Sıradan insanları yükseltti. 

 

Aç olanları iyiliklerle doyurdu, * 

Zenginleri ise elleri boş çevirdi. 

 

Atalarımıza söz verdiği gibi, * 

İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek 

 



Merhamet etmeyi unutmayarak * 

Kulu İsrail’in yardımına yetişti. 

 

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

¶  Ezelde olduğu gibi,  şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, Âmin 

 

Magnificat 

Mesih İsa akşam yemeğinde ekmeği aldı, onu kutsayarak kırdı ve havarilere verdi. 
 

YAKARMALAR 

Ele verildiği gecede kurtarıcı İsa son akşam yemeğini kutladı ve ölümünün dirilişinin anısını 

Kilise’ye emanet etti. Kilise onu Mesih’in şanlı gelişine kadar kutlayacaktır. Bu büyük gizin 

ışığnda Mesih İsa’ya dualarımızı yükseltelim: 

Ya Rab, kanınla kurtardığın halkı kutsa,  

Rab İsa, kâhinliğini paylaştığın Kilise’nin, 

- onun, ayin övgülerinde her zaman sana bağlı kalmasını sağla. 

Kurtardığın halka, gökten inen ekmeği veren sen,  

- sana inananların her zaman bu ekmeği almayı arzu etmelerini sağla. 

Bizimle yeni antlaşma kupasını paylaşan sen,  

- sana inananların bu kurtuluş pınarından her zaman neşeyle içmelerini sağla. 

Bize yeni sevgi buyruğunu veren sen;  

- insanların hayat veren sevginin gücünü tatmalarını sağla. 

Son akşam yemeğinde, yeni antlaşmayı başlatan Paskalya’yı havarilerinle beraber yiyen sen, 

- diriliş içinde ölmüş olan kardeşlerimizle beraber ebedi şölene bizi de kabul et. 

 

Göklerdeki Pederimiz. 

 

DUA 

Ya Rab, kendi şanın ve kurtuluşumuz için Oğlun Mesih İsa’yı büyük ve ebedi kâhin ilan eden 

sen, onun kanının aracılığıyla bizi halkın kıldın. Efkaristiya kurbanına katıldığımızda haçın ve 

dirilişin gücünü kazanmamızı sağla. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve 

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

 

Günün Son Duası (Completorium) 

 
Pazar Günü II. Akşamı 

Karşılıklı Hamdetme yerine sonraki sözler söylenir: 

Mesih İsa bizim için haç ölümüne dek itaat etti. 

 
 


