
PASKALYA DEVRESİ  

2. PERŞEMBE 

_______________ 

 

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  
¥ Ey Rab aç dudaklarımı 

¶  Ve ağzım sana övgüler duyursun. 

 

Davet nak. Rab Mesih İsa’ya tapalım: o, bize Kutsal Ruh’unu gönderir. 

 

Davet Mezmuru:  
 

Mezmur 95 Tanrı’yı övmeye davet 

"Gün bugündür" denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. (Eb. 3, 13) 

 

Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; * 

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım, 

Şükranla huzuruna çıkalım, * 

O’na sevinç ilahileri yükseltelim!   

 

Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, * 

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 

Yerin derinlikleri O’nun elindedir. * 

Dağların dorukları da O’nun.  

 

Deniz O’nundur, çünkü O yarattı, * 

Karaya da O’nun elleri biçim verdi.    

Gelin tapınalım, eğilelim. * 

Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim.  

 

Çünkü O Tanrımız’dır, † 

Bizse O’nun otlağının halkı, * 

Elinin altındaki koyunlarız.  

Bugün sesini duyarsanız, * 

Meriva’da, o gün çölde, 

Massa’da olduğu gibi, * 

Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.  

 

Yaptıklarımı görmelerine karşın, * 

Atalarınız orada beni sınayıp denediler.    

Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, * 

“Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,  

 

“Yollarımı bilmiyorlar.” † 



Bu yüzden öfkeyle ant içtim: * 

“Huzur diyarıma asla girmeyecekler!” 

 

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

- Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Âmin.    

 

Davet nak.  Rab Mesih İsa’ya tapalım: o, bize Kutsal Ruh’unu gönderir.  

_____________ 

 

Okumalar Övgü Duaları 

 

¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya; 

¶ Ey  Rabbim yardımıma koş. 

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

Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman  

ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya. 

 

Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.  

 

İLAHİ 

İsa’nın saf kanından 

Dünyada yeni şafak, 

Gözleri kamaştıran, 

Özlenmiş güneş çıktı. 

    Günahkar pişman olur, 

    Kör adam ışık görür, 

    İyi haydut af bulur, 

    Yok olur eski korku. 

Melekler şaşmış bakar 

Haçtaki işkenceye; 

Oradan masum, suçlu 

Birlikte şana girer. 

İnsani kurtuluşun 

Kavranamaz gizemi! 

Tam haçta ölen İsa 

Ölümü yenen olur. 

Harikaların günü: 

Suçlular af ararlar, 

Sevgi korkuyu yener,   

Ölümden yaşam doğar. 

Parlasın Kilisen’de  

Neşesi Paskalya’nın, 

Vaftizde doğanları  

Birleştir zaferine. 

Ölümü yenen Oğula, 

Peder’le, Kutsal Ruh’a 



Hep şeref ve şan olsun 

Çağlardan çağlara dek. Âmin. 

 

 

1. Nak. Ey Rab, sen kurtarırsın. Daima senin adını kutlarız.  

   

MEZMUR 44 (43)            

I (2-9) 

 

Ey Tanrı, kulaklarımızla duyduk, † 

Atalarımız anlattı bize, * 

Neler yaptığını onların gününde, eski günlerde.  

 

Elinle ulusları kovdun, * 

Ama atalarımıza yer verdin; 

Halkları kırdın, * 

Ama atalarımızın yayılmasını sağladın. 

 

Onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar, * 

Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar. 

 

Senin sağ elin, bileğin, yüzünün ışığı † 

sayesinde oldu bu; 

Çünkü sen onları sevdin. 

 

Ey Tanrı, kralım sensin, * 

Buyruk ver de Yakup soyu kazansın!  

Senin sayende düşmanlarımız püskürteceğiz,* 

Senin adınla karşıtlarımızı ezeceğiz.  

 

Çünkü ben yayıma güvenmem, * 

Kılıcım da beni kurtarmaz;  

Ancak sensin bizi düşmanlarımızdan kurtaran, * 

Bizden nefret edenleri utanca boğan. 

 

Her gün Tanrı’yla övünür, * 

Sonsuza dek adına şükran sunarız. 

 

1. Nak. Ey Rab, sen kurtarırsın. Daima senin adını kutlarız.  

2. Nak. Ey Rab, halkını bağışla ve utanca düşürme onları. 

 

II (10-17) 

 

Ne var ki, reddettin bizi, aşağıladın, * 

Artık ordularımızla savaşa çıkmıyorsun. 

Düşman karşısında bizi gerilettin, * 

Bizden tiksinenler bizi soydu. 



 

Kasaplık koyuna çevirdin bizi, * 

Ulusların arasına dağıttın. 

Yok pahasına sattın halkını, * 

Üstelik satıştan hiçbir şey kazanmadan. 

 

Bizi komşularımızın yüzkarası, * 

Çevremizdekilerin eğlencesi, alay konusu ettin.- 

Ulusların diline düşürdün bizi, * 

Gülüyor halklar halimize. 

 

Rezilliğim gün boyu karşımda, * 

Utancımdan yerin dibine geçtim 

Haraket ve sövgü duya duya, * 

Öç almak isteyen düşman karşısında. 

 

2. Nak. Ey Rab, halkını bağışla ve utanca düşürme on-ları. 

3. Nak. Ey Rab, kalk ve bizi merhametin uğruna kurtar.    

 

III  (18-27) 

 

Bütün bunlar başımıza geldi, * 

Yine de seni unutmadık, 

Antlaşmana ihanet etmedik, * 

Döneklik etmedik, 

 

Adımlarımız senin yolundan sapmadı. * 

Oysa sen bizi ezdin,  

ülkemizi çakalların uğrağı ettin, * 

Üstümüzü koyu karanlıkla örttün. 

 

Eğer Tanrımız’ın adını unutsaydık, * 

Yabancı bir ilaha ellerimizi açsaydık,  

Tanrı bunu ortaya çıkarmaz mıydı? * 

Çünkü O yürekteki gizleri bilir.  

 

Senin uğruna her gün öldürülüyoruz, * 

Kasaplık koyun sayılıyoruz.  

Uyan, ya Rab! Niçin uyuyorsun? * 

Kalk! Sonsuza dek terk etme bizi! 

Niçin yüzünü gizliyorsun? † 

Neden mazlum halimizi, * 

üzerimizdeki baskıyı unutuyorsun? 

 

Çünkü yere serildik, * 

Bedenimiz toprağa yapıştı. 

Kalk, yardım et bize! * 



Kurtar bizi sevgin uğruna!  

 

3. Nak. Ey Rab, kalk ve bizi merhametin uğruna kurtar.    

 

¥ Tanrı Rabbimiz Mesih İsa’yı diriltti, alleluya.  

¶ Kudretiyle bizi de diriltecek, alleluya.  

 

BİRİNCİ OKUMA  

Aziz Yuhanna’nın Vahiy Kitabından       3, 1-22 

 

Sardi, Filadelfiya ve Laodikya Kiliselerine 

"Sart'taki kilisenin meleğine yaz. Tanrı'nın yedi ruhuna ve yedi yıldıza sahip olan şöyle 

diyor: `Yaptıklarını biliyorum. Yaşıyorsun diye ad yapmışsın, ama ölüsün. Uyan! Geriye kalan 

ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının Tanrım'ın önünde tamamlanmamış 

olduğunu gördüm. 

Bu nedenle neler aldığını, neler işittiğini anımsa. Bunları yerine getir, tövbe et! Eğer 

uyanmazsan, hırsız gibi geleceğim. Hangi saatte geleceğimi hiç bilemeyecek-sin. Ama Sart'ta, 

aranızda giysilerini lekelememiş bir-kaç kişi var ki, beyazlar içinde benimle birlikte 

yürüyecekler. Çünkü buna layıktırlar. Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını 

yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babam'ın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça 

anacağım. 

Kulağı olan, Ruh'un kiliselere ne dediğini işitsin.'" 

"Filadelfya'daki kilisenin meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip 

olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor:  

`Yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün 

az olduğunu biliyorum; yine de sözüme uydun, adımı yadsımadın. Bak, Şeytan'ın havrasından 

olanları, Yahudi olmadıkları halde Yahudi olduklarını ileri süren yalancıları öyle edeceğim ki, 

gelip ayaklarına kapanacak, benim seni sevdiğimi anlayacaklar. Sözüme uyarak sabırla 

dayandın. Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan 

denenme saatinden seni esirgeyeceğim. 

Tez geliyorum. Tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl. Galip geleni 

Tanrım'ın Tapınağı'nda sütun yapacağım. Böyle biri artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun 

üzerine Tanrım'ın adını, Tanrım'a ait kentin -gökten Tanrım'ın yanından inen yeni Yeruşalim'in 

adını ve benim yeni adımı yazacağım. 

Kulağı olan, Ruh'un kiliselere ne dediğini işitsin.'" 

Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz. Âmin, sadık ve gerçek tanık, Tanrı yaratılışının 

kaynağı şöyle diyor: Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun, ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak 

olsaydın! Oysa ne sıcak ne soğuk-sun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım. Zenginim, 

zenginleştim, hiçbir şeye gereksinmem yok diyorsun; ama zavallı, acınacak durumda, yoksul, 

kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun. Zengin olmak için benden ateşte arıtılmış altın, giyinip 

çıplaklığının ayıbını örtmek için beyaz giysiler, görmek için gözlerine sürmek üzere merhem 

satın almanı salık veriyorum. Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, 

tövbe et. İşte kapıda durmuş, kapıyı çalı-yorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına 

gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz. Ben nasıl galip gelerek 



Babam'la birlikte Babam'ın tahtına oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma 

hakkını vereceğim. Kulağı olan, Ruh'un kiliselere ne dediğini işitsin.'" 

 

RESPONSORİUM              Va. 3. 20; 2, 7 

¥ İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, * onun yanına 

gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz. 

¶ Galip gelene Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim. 

¥ Onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz. 

 

 

İKİNCİ OKUMA  
 Brescialı episkopos Aziz Gaudentius’un Vaazlarından 

(Tratt. 2; CSEL 68, 30-32) 

Yeni Antlaşma ile bırakılmış miras 

 

Mesih tarafından tesis edilmiş olan semavi kurban gerçekten O'nun yeni antlaşmasıyla 

bırakılmış mirasrır; O bize onu, haça gerilmek üzere ele verileceği gece, kendisinin 

mevcudiyetinin teminatı olarak bırakmıştır. 

O bizim yolculuğumuzun ekmeği, dünyayı terk edip yaşama erişmemize kadar uzayan hayat 

yolu üzerindeki gıdamız ve desteğimizdir. Bu nedenledir ki Rab şöyle diyordu: Eğer benim 

bedenimi yemezseniz ve benim kanımı içmezseniz, kendinizde yaşama sahip olmayacaksınız. 

Nimetlerinin daima aramızda kalmasını istemiştir; O'nun değerli kanı ile kefareti ödenen 

canların daima kendisinin ıstıraplarına benzer surette kutsallaştırılmasını istemiştir. Bu nedenle, 

Kilisesinin ilk rahipleri kıldığı sadık şakirtlerine bu ebedi yaşam gizlerini sonsuza kadar 

kutlama emrini vermektedir. Tüm dünya kiliselerindeki rahipler, Mesih gökten geri gelinceye 

kadar gizleri kutlamak zorundadır. Bu şekilde gerek bizzat rahiplerin, gerekse bütün inananlar 

topluluğunun her gün gözlerinin önünde Mesih'in ıstıraplarını cereyan ettiğini görmeleri 

gerekiyordu; onları ellerimiz arasında tutarak, onları ağzımıza ve kalbimize alarak, 

kurtuluşumuzun silinmez bir anısını elimizde bulunduracaktır. 

Daha sonra, ekmeğin birçok buğday tanesinin suya karıştırılmış, unundan yapılması ve ateşle 

son şeklini alması gerekir. O halde burada Mesih'in bedenine benzer bir imaj bulmaktayız, 

çünkü O'nun, Kutsal Ruh’un ateşi ile bitmiş şeklini alan insanlar topluluğu ile tek bir beden 

oluşturduğunu biliyoruz. 

Gerçekten, Mesih kutsal Ruh'tan doğmuştur ve O, bu şekilde doğru olanı mükemmel şekilde 

gerçekleştirmek durumunda olduğundan, vaftiz sularına onları kutsamak için girer; o zaman, 

bir güvercin görünümünde O'nun üstüne inen Kutsal Ruh'la dolu olarak, Ürdün'den uzaklaşır, 

tıpkı İncil'in belirttiği gibi: İsa, Kutsal Ruh'la dolu olarak, Ürdün nehri kıyılarından uzaklaşır.  

Aynı şekilde, kanının şarabı birçok salkımdan çıkarılmıştır, yani O'nun tarafından dikilmiş 

asmanın üzümlerinden ve haçın cenderesi altında ezilmiş üzümlerden; büyük kupalarla 

inananların kalbine akıtılan bu şarap, kendi özel niteliği sayesinde orada kaynamaktadır. 

Mısır ve Firavun'un, yani şeytanın elinde esaretten kurtarılmış hepinize selamet getiren 

Paskalya kurbanı budur. Dindar bir yüreğin tüm susamışlığı içinde, bizimle birlik olarak, onu 

kabul edin. Gizemlerde hazır bulunduğuna inandığımız Rabbimiz Mesih İsa bizzat bizi 

derinden kutsallaştırmaktadır ve O'nun baha biçilmez fazileti bütün asırlar boyunca bakidir.   



 

RESPONSORİUM           Luk. 22. 19; Yu. 6, 50. 51 

¥ Mesih İsa, eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. "Bu sizin uğrunuza feda 

edilen bede-nimdir. * Beni anmak için böyle yapın" dedi. 

¶ Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek 

Ben'im. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek 

de benim bedenimdir. 

¥ Beni anmak için böyle yapın" dedi. 

 

İncil: Yuhanna 3, 31-36 

Yukarıdan gelen, herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder. 

Gökten gelen ise, herkesten üstündür. Ne görmüş ne işitmişse ona tanıklık eder, ama 

tanıklığını kimse kabul etmez. O'nun tanıklığını kabul eden, Tanrı'nın gerçek olduğuna 

mührünü basmıştır. Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı, Ruh'u 

ölçüyle vermez. Baba Oğul'u sever; her şeyi O'na teslim etmiştir. Oğul'a iman edenin sonsuz 

yaşamı vardır. Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı 

böylesinin üzerinde kalır. 

 

 

 

 

Sabah Övgü Duaları 

 

İLAHİ 

Paskalya günü parlar, 

Gökyüzü şanla dolar, 

Yerler sevinçle coşar. 

Ölüm uçurumundan 

Bekleyen atalarla 

Mesih zaferle çıkar 

Mezarda nöbet tutan, 

Boşuna uyanıktır: 

Rab Mesih dirimiştir. 

Ey sen, ölümsüz kıral, 

Vaftizde doğanları 

Zaferine birleştir. 

Paskalya ışığını 

Sevgini, huzurunu 

Kilise’ne bol dağıt. 

Muzaffer Mesih İsa’ya 

Peder’e, Kutsal Ruh’a 

Şan ve şeref hep olsun. Âmin. 

 

1. Nak. Ben asmayım, siz de çubuklarsınız, alleluya. 

 



MEZMUR 80 (79)  Ey Rab, bağını ziyaret et.  
Gel Rab İsa.  (Va. 22, 20) 

Kulak ver, ey İsrail’in çobanı, † 

Ey Yusuf’u bir sürü gibi güden, * 

Keruvlar arasında taht kuran, Saç ışığını, 

 

Efrayim, Benyamin, Manaşşe önünde * 

Uyandır gücünü, 

Gel, kurtar bizi! * 

Bizi eski halimize kavuştur, ey Tanrı, 

 

Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım! * 

Ya Rab, Her Şeye Egemen Tanrı, 

Ne zamana dek halkının dualarına * 

ateş püsküreceksin? 

 

Onlara ekmek yerine gözyaşı verdin, * 

Ölçekler dolusu gözyaşı içirdin. 

Kavga nedeni ettin bizi komşularımıza, * 

Düşmanlarımız alay ediyor bizimle. 

 

Bizi eski halimize kavuştur, † 

Ey Her Şeye Egemen Tanrı, * 

Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!  

 

Mısır’dan bir asma çubuğu getirdin, * 

Ulusları kovup onu diktin. 

Onun için toprağı hazırladım, * 

Kök saldı, bütün ülkeye yayıldı. 

 

Gölgesi dağları, * 

Dalları koca sedir ağaçlarını kapladı. 

Sürgünleri Akdeniz’e, * 

Filizleri Fırat’a dek uzandı. 

 

Niçin yıktın bağın duvarlarını? * 

Yoldan geçen herkes üzümünü koparıyor, 

Orman domuzları onu yoluyor, * 

Yabanıl hayvanlar onunla besleniyor. 

 

Ey Her Şeye Egemen Tanrı, * 

ne olur, dön bize! 

Göklerden bak ve gör, * 

İlgilen bu asmayla. 

İlgilen sağ elinin diktiği filizle, * 

Kendine seçtiğin oğulla! 

 



Asman kesilmiş, yakılmış, * 

Öfkeli bakışların yok etsin düşmanlarını! 

Elin, sağ kolun olan adamın üzerinde, * 

Kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun! 

 

O zaman senden asla ayrılmayacağız; * 

Yaşam ver bize, adını analım! 

 

Ya Rab, ey Her Şeye Egemen Tanrı, † 

Bizi eski halimize kavuştur, * 

Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım. 

 

1. Nak Ben asmayım, siz de çubuklarsınız, alleluya.  

 

2. Nak.  Kurtuluş pınarlarından sevinçle su çekeceksiniz, alleluya.   

 

EZGİ Yeşaya 12,1-6           Kurtulmuş olan halkın sevinci            
Susayan ban gelsin ve içsin. (Yu. 7, 37) 

 

İsrail halkı o gün, * 

“Ya Rab, sana şükrederiz” diyecek, 

“Bize öfkelenmiştin ama öfken dindi, * 

Bizi avuttun. 

 

Tanrı kurtuluşumuzdur. * 

O’na güvenecek, yılmayacağız. 

Çünkü Rab gücümüz ve ezgimizdir. * 

O kurtardı bizi.” 

 

Kurtuluş pınarlarından * 

sevinçle su alacaksınız. 

O gün diyeceksiniz ki, * 

“Rab’be şükredin, O’na yakarın, 

 

Halklara duyurun yaptıklarını, * 

Adının yüce olduğunu duyurun! 

Rab’be ezgiler söyleyin, * 

Çünkü görkemli işler yaptı. 

 

Bütün dünya bilsin bunu. † 

Ey Siyon halkı, sesini yükselt, * 

sevinçle haykır! 

 

Çünkü aranızda bulunan * 

İsrail’in Kutsalı büyüktür.” 

 

2. Nak.  Kurtuluş pınarlarından sevinçle su çekeceksiniz, alleluya.   



 

3. Nak. Rab bizi en iyi buğdayla besledi, alleluya.   

 

MEZMUR 81 (80)  Antlaşmanın yenilenme bayramı            
Ey kardeşler, hiçbirinizde diri Tanrı'yı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin. (İbr. 3, 

12) 

 

Sevincinizi dile getirin * 

gücümüz olan Tanrı’ya, 

Sevinç çığlıkları atın * 

Yakup’un Tanrısı’na! 

 

Çalgıya başlayın, tef çalın, * 

Tatlı sesli lir ve çenk çınlatın. 

Yeni Ay’da, dolunayda, * 

Boru çalın bayram günümüzde. 

 

Çünkü bu İsrail için bir kuraldır, * 

Yakup’un Tanrısı’nın ilkesidir. 

Tanrı Mısır’a karşı yürüdüğünde, * 

Yusuf soyuna koydu bu koşulu. 

 

Orada tanımadığım bir ses işittim: * 

“Sırtındaki yükü kaldırdım, 

 

Ellerin küfeden kurtuldu” diyordu, † 

“Sıkıntıya düşünce seslendin, * 

seni kurtardım, 

 

Gök gürlemesinin ardından † 

sana yanıt verdim, * 

Meriva sularında seni sınadım.  

 

“Dinle, ey halkım, seni uyarıyorum; * 

Ey İsrail, keşke beni dinlesen! 

Aranızda yabancı ilah olmasın, * 

Başka bir ilaha tapmayın! 

 

Seni Mısır’dan çıkaran † 

Tanrın Rab benim. * 

Ağzını iyice aç, doldurayım!  

 

“Ama halkım sesimi dinlemedi, * 

İsrail bana boyun eğmek istemedi. 

 

Ben de onları inatçı yürekleriyle † 

baş başa bıraktım, * 



Bildikleri gibi yaşasınlar diye. 

 

Keşke halkım beni dinleseydi, * 

İsrail yollarımda yürüseydi!  

Düşmanlarını hemen yere serer, * 

Hasımlarına el kaldırırdım! 

 

Benden nefret edenler † 

bana boyun eğerdi, * 

Bu böyle sonsuza dek sürerdi. 

 

Oysa sizleri en iyi buğdayla besler, * 

Kayadan akan balla doyururdum.” 

 

3. Nak. Rab bizi en iyi buğdayla besledi, alleluya.   

 

KISA OKUMA          Ha. İş. 13, 36-38 

"Davut, kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama 

kapadı, ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği Kişi'nin bedeni 

çürümedi. Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı 

size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes, Musa'nın Yasası'yla aklanamadığınız 

her suçtan O'nun aracılığıyla aklanır. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Mesih İsa, ölümden dirildi *alleluya, alleluya. 

~ Mesih İsa, ölümden dirildi alleluya, alleluya. 

¶ Günahların affını ilan ediyor. 

~ Alleluya, alleluya!  

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

~ Mesih İsa, ölümden dirildi alleluya, alleluya. 

 

Benediktus 

Baba, Oğlu’nu sever, her şeyi ona emanet etti, alleluya.  

 

BENEDICTUS      Luka 1,68-79       

 

        Mesih Ve O’nun Habercisi 

İsrail’in Tanrısı  Rab’be övgüler olsun! † 

Çünkü halkının yardımına gelip * 

onları fidyeyle kurtardı. 

 

Eski çağlardan beri * 

Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, 

Kulu Davut’un soyundan * 

Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı; 

Düşmanlarımızdan, † 



Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden * 

Kurtuluşumuzu sağladı. 

 

Böylece atalarımıza merhamet ederek * 

Kutsal antlaşmasını anmış oldu. 

 

Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına † 

Ve ömrümüz boyunca * 

Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde, 

 

Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair * 

Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti. 

Sen de, ey çocuk, * 

Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın. 

 

Rab’bin yollarını hazırlamak üzere * 

 önünden gidecek . 

Ve O’nun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla* 

kurtulacaklarını bildireceksin. 

 

Çünkü Tanrımız’ın yüreği * 

merhamet doludur.  

O’nun merhameti sayesinde, * 

Yücelerden doğan Güneş,  

 

Karanlıkta ve ölümün gölgesinde * 

yaşayanlara ışık saçmak  

Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere * 

Yardımımıza gelecektir.                       

 

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

¶  Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, âmin.  

 

Benediktus 

Baba, Oğlu’nu sever, her şeyi ona emanet etti, alleluya.  

 

YAKARMALAR  

Peder Tanrı, Oğlu’nu dirilişin ve yeni hayatın başlangıcı olarak verdi. Onun adına 

alçakgönüllü dualarımızı yükseltelim: Ya Rab, halkını kutsa.  

Çıkış’ta, İsrail halkına ateş sütunu ile yol gösterdin,  

- Mesih İsa’nın bize hayat ışığı olmasını sağla.  

Sina Dağı’nda, halkına Yasa aracılığıyla öğrettin,  

- dirilmiş Mesih İsa’nın bugün, hayat sözü olmasını sağla.  

Çölde halkını manna ile besledin, 

- dirilmiş Mesih İsa’nın bugün hayat ekmeği olmasını sağla.  

Kayadan fışkıran suyla halkının susuzluğunu giderdin,  



- bugün dirilmiş Mesih İsa’nın bize hayat ruhu olmasını sağla.  

 

Göklerdeki Pederimiz, 

adın yüceltilsin, 

hükümdarlığın gelsin, 

göklerde olduğu gibi 

yeryüzünde de senin iseğin olsun. 

Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver,  

bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, 

sen de bağışla suçlarımızı, 

bizi günah işlemekten koru  

ve kötülükten kurtar. 

 

DUA 
  

İyi ve merhametli Tanrı, bu Paskalya günlerinde bağışladığın lütufların sonuçlarını bütün 

hayatımız boyunca görebilmemizi sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. 

Âmin. 

 

 

 

Gündüz Övgü Duaları 
 

 

¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya; 

¶ Ey  Rabbim yardımıma koş. 

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

Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman  

ve ebediyete kadar. Amin. Alleluya. 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

İLAHİ 

İşte, yüce Kutsal Ruh, 

Peder ve Oğul ile 

Kalplere ışığını 

Saçmaya geldiğin an. 

 

Dilimiz ve kalbimiz, 

Gücümüz, hayatımız 

Her zaman ve her yerde 

Sevgin ile tutuşsun. 

 

Her zaman yaşayan sen, 

Ey yüce, Kutsal Peder, 

Oğlunla, Kutsal Ruh'la 

Dualarımı dinle. Âmin. 

 



Öğlen (Hora Sesta) 

 

İLAHİ 

Gün ışıkla doludur 

Ve dünya görkeminde; 

Işığın Yaradanı, 

Taparız sana, Tanrı! 

 

Günah'ın ve öfkenin 

Alevlerini söndür; 

Kalpleri aşkla doldur, 

Barıştır bizi sana. 

 

Her şeye kadir Peder, 

Kabul et duamızı; 

Kutsal Ruh'la Oğlun'da 

Şükürler olsun sana. Âmin. 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

İLAHİ 

Kudretli, yüce çoban, 

Bize yolunu göster; 

Bu kısa günden sonra 

Görkeme bizi götür. 

 

Ellerin eserinden 

Kalbimiz seni tanır 

Ve sevginin özlemi 

Gittikçe bizde artar. 

 

Yüzünün aydınlığı 

Yüzümüze parlasın; 

Ebedi ışığına 

Hazırla ruhumuzu. Âmin. 

 

Nak. Alleluya, alleluya, alleluya!  

 

MEZMUR 119, 65-72 (118) IX (Tet) 

Ya Rab, iyilik ettin kuluna, * 

Sözünü tuttun. 

Bana sağduyu ve bilgi ver, * 

Çünkü inanıyorum buyruklarına. 

 

Acı çekmeden önce yoldan sapardım, * 

Ama şimdi sözüne uyuyorum. 

Sen iyisin, iyilik edersin; * 

Bana kurallarını öğret. 

 



Küstahlar yalanlarla beni lekeledi, † 

Ama ben bütün yüreğimle * 

senin koşullarına uyarım. 

 

Onların yüreği yağ bağladı, * 

Bense zevk alırım yasandan. 

İyi oldu acı çekmem; * 

Çünkü kurallarını öğreniyorum. 

 

Ağzından çıkan yasa benim için * 

Binlerce altın ve gümüşten daha değerlidir. 

 

MEZMUR 56, 2-7,9-14,(55)    Tanrı sözüne güven  
Mesih’İn ıstırapları hakkında yazılmıştır.(Az. Girolamo)    

Acı bana, ey Tanrı, † 

Çünkü ayak altında çiğniyor * 

insanlar beni, 

 

Gün boyu saldırıp eziyorlar. † 

Düşmanlarım ayak altında * 

çiğniyor beni her gün, 

 

Küstahça saldırıyor çoğu. * 

Sana güvenirim korktuğum zaman  

 

Tanrı’ya, sözünü övdüğüm Tanrı’ya † 

Güvenirim ben, korkmam. * 

İnsan bana ne yapabilir?  

 

Gün boyu sözlerimi çarpıtıyorlar, * 

Hakkımda hep kötülük tasarlıyorlar.  

Fesatlık için uğraşıyor, pusuya yatıyor, * 

Adımlarımı gözlüyor, canımı almak istiyorlar.  

 

Kötülüklerinin cezasından kurtulacaklar mı? * 

Ey Tanrı, halkları öfkeyle yere çal!  

 

Çektiğim acıları kaydettin, † 

Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin! * 

Bunlar defterinde yazılı değil mi? 

 

Seslendiğim zaman, † 

Düşmanlarım geri çekilecek. * 

Biliyorum, Tanrı benden yana.  

 

Sözünü övdüğüm Tanrı’ya, * 

Sözünü övdüğüm Rab’be,  



Tanrı’ya güvenirim ben, korkmam; * 

İnsan bana ne yapabilir?  

 

Ey Tanrı, sana adaklar adamıştım, * 

Şükran kurbanları sunmalıyım şimdi. 

Çünkü canımı ölümden kurtardın, * 

Ayaklarımı tökezlemekten korudun; 

 

İşte yaşam ışığında, * 

Tanrı huzurunda yürüyorum. 

 

MEZMUR 57 (56)    Istırap dolu sabahın duası            
Bu mezmur Mesih İsa’nın ıstıraplarını tasvir etmektedir. (Az. Augustinus) 

Acı bana, ey Tanrı, acı, * 

Çünkü sana sığınıyorum; 

Felaket geçinceye kadar, * 

Kanatlarının gölgesine sığınacağım. 

 

Yüce Tanrı’ya, † 

Benim için her şeyi yapan  * 

Tanrı’ya sesleniyorum. 

 

Gökten gönderip beni kurtaracak, † 

Beni ezmek isteyenleri azarlayacak,  * 

Sevgisini, sadakatini gösterecektir. 

 

Aslanların arasındayım, * 

Alev kusan insanlar arasında yatarım, - 

Mızrak gibi, ok gibi dişleri, * 

Keskin kılıç gibi dilleri. 

 

Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı, * 

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın! 

Ayaklarım için ağ serdiler, * 

Çöktüm; 

 

Yoluma çukur kazdılar, * 

İçine kendileri düştüler. 

Kararlıyım, ey Tanrı, kararlıyım, * 

Ezgiler, ilahiler söyleyeceğim. 

 

Uyan, ey canım, † 

Uyan, ey lir, ey çenk, * 

Seheri ben uyandırayım! 

 

Halkların arasında * 

sana şükürler sunayım, ya Rab, 



Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim. * 

Çünkü sevgin göklere erişir, 

 

Sadakatin gökyüzüne ulaşır. † 

Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı, * 

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın! 

 

Nak. Alleluya, alleluya, alleluya!  

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

KISA OKUMA                      1. Kor. 12-13 

İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı 

Ruh'ta vaftiz edil-dik ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi sağlandı. 

 

¥ Rab gerçekten dirildi, alleluya, alleluya. 

¶ Ve Simon’a göründü, alleluya, alleluya! 

 

 

 

 

Öğlen (Hora Sexta) 

 

KISA OKUMA          Tit. 3, 3-7            

Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sev-gisini açıkça göstererek bizi kurtardı. 

Bunu doğru-lukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merha-metiyle, yeniden doğuş 

yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kut-sal Ruh'un 

yenilemesiyle yaptı. Öyle ki, O'nun lüt-fuyla aklanmış olarak umut içinde sonsuz yaşamın 

mirasçıları olalım. 

 

¥ Havariler Rab’bi gördüler, alleluya, alleluya. 

¶ Ve sevinçle doldular, alleluya, alleluya.  

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

KISA OKUMA         Kol. 1, 12-14         

Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Baba'ya şükretmeniz için dua 

ediyoruz. O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu'-nun egemenliğine 

aktardı. O'nda kurtuluşa, günah-larımızın bağışına sahibiz 

 

¥ Ey Rab, bizimle kal, alleluya.  

¶ Çünkü akşam oluyor, alleluya.  

 

DUA 



İyi ve merhametli Tanrı, bu Paskalya günlerinde bağışladığın lütufların sonuçlarını bütün 

hayatımız boyunca görebilmemizi sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. 

Âmin. 

 

Akşam Övgü Duaları 

 

İLAHİ 

Kızıl Denizi aşıp, 

Kuzu’nun şöleninde 

Düğün elbisesiyle 

Mesih’i kutlayalım. 

Sevgiyle yanan bedeni 

Sofrada bizi besler, 

Sunakta O’nun kanı 

Yeni Ahdin kupası. 

Bu akşamın gizinde 

Mısır’da olduğu gibi, 

Tanrı’nın güçlü kolu 

Kötü melekten kurtar. 

Masum, uysal bir kuzu, 

Mesih Paskalyamızdır; 

O’nun kutsal vücudu 

Ruhu besleyen ekmek. 

Kilisene bağışla 

Paskalya neşesini; 

Vaftizde doğmuş olan 

Bizi zaferine kat. 

Ölümü yenen Rab’be 

Peder’le, Kutsal Ruh’la 

Hep şeref ve şan olsun 

Çağlardan çağlara dek. Âmin. 

 

KISA OKUMA            2. Kor. 4, 13-14 

"İman ettim, bu nedenle konuştum" diye yazılmıştır. Aynı iman ruhuna sahip olarak biz de 

iman ediyor ve bu nedenle konuşuyoruz. Rab İsa'yı dirilten Tanrı'nın, bizi de İsa'yla diriltip 

sizinle birlikte kendi önüne çıkaracağını biliyoruz. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Mesih’in Tanrı’nın gücüyle diridir,  *alleluya, alleluya. 

~ Mesih’in Tanrı’nın gücüyle diridir, alleluya, alleluya. 

¶ Bizim uğrumuza haça kadar alçaldı. 

~ Alleluya, alleluya. 

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

~ Mesih’in Tanrı’nın gücüyle diridir, alleluya, alleluya. 

 

Magnificat 



Oğul’a iman eden, sonsuz yaşama kavuşur.  

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 

Oğul’a iman eden, sonsuz yaşama kavuşur.  

 

YAKARMALAR 
Peder tarafından ümidimizin başlangıcı ve temeli olarak kurulan, dirilmiş Mesih İsa’ya 

kardeşlik birliğinde coşkuyla yalvaralım: Şanlı Kral, bizi dinle.  

Rab Mesih İsa, kanınla ve dirilişinle göğün en kutsal yerine giren sen,  

- Peder’in şanına girmemiz için bize rehber ol. 



Havarilerin imanını destekleyen ve ruhun tanıklığıyla onların İncil’i ilan etme görevini 

doğrulayan sen,  

- episkoposların ve rahiplerin kilisenin etkin habercileri olmalarını sağla.  

Herkes için barıştırma ve esenlik pınarı olan sen,  

- Hristiyanların iman ve sevgiyle birleşmelerini sağla.  

Mabedin kapısında, dirilişine olan imanı nedeniyle kötürümü iyileştirdin,  

- hastalarımıza bak, onlara şanını göster.  

Kurtaran ölümünün ve dirilişinin turfandasısın,  

- sana ümit bağlayanları ölümsüz ışığına kabul et.  

 

Göklerdeki Pederimiz, 

adın yüceltilsin, 

hükümdarlığın gelsin, 

göklerde olduğu gibi 

yeryüzünde de senin iseğin olsun. 

Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver,  

bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, 

sen de bağışla suçlarımızı, 

bizi günah işlemekten koru  

ve kötülükten kurtar. 

 

DUA 
İyi ve merhametli Tanrı, bu Paskalya günlerinde bağışladığın lütufların sonuçlarını bütün 

hayatımız boyunca görebilmemizi sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. 

Âmin. 

 

 


