
PASKALYA DEVRESİ 

 

IV. PAZAR GÜNÜ 

 

Mezmurların IV. Haftası 

 

 

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. 

 

1. Nak. Mesih İsa’nın barışı kalplerimizi sevindirsin. Alleluya. 

 

MEZMUR 122 (121) Kutsal kent Yeruşalim’e esenlik        
Oysa sizler Siyon Dağı'na, yaşayan Tanrı'nın kenti olan göksel Yeruşalim'e yaklaştınız. (İbr. 12, 22) 

 

Bana “Rab’bin evine gidelim” dendikçe sevinirim. † 

Ayaklarımız senin kapılarında, Ey Yeruşalim! * 

Bitişik nizamda kurulmuş bir kenttir Yeruşalim! 

 

Oymaklar çıkar oraya, Rab’bin oymakları, † 

İsrail’e verilen öğüt uyarınca, * 

Rab’bin adına şükretmek için. 



 

Çünkü orada yargı tahtları, * 

Davut soyunun tahtları kurulmuştur. 

Esenlik dileyin Yeruşalim’e: * 

“Huzur bulsun seni sevenler! 

Surlarına esenlik, * 

Saraylarına huzur egemen olsun!” 

Kardeşlerim, dostlarım için, * 

“Esenlik olsun sana!” derim. 

 

Tanrımız Rab’bin evi için * 

İyilik dilerim sana. 

 

1. Nak. Mesih İsa’nın barışı kalplerimizi sevindirsin. Alleluya. 

 

2. Nak. Mesih İsa, kanınla bizi Tanrı’yla barıştırdın. Alleluya.  

MEZMUR 130 (129) Derinliklerden sana sesleniyorum.                       
Halkını günahlarından O kurtaracak. (Mt. 1, 21) 

 

Derinliklerden sana sesleniyorum, ya Rab, † 

Sesimi işit, ya Rab, * 

Yalvarışıma iyi kulak ver! 

 

Ya Rab, sen suçların hesabını tutsan, * 

Kim ayakta kalabilir, ya Rab? 

Ama sen bağışlayıcısın, * 

Öyle ki senden korkulsun. 

 

Rab’bi gözlüyorum, † 

Canım Rab’bi gözlüyor, * 

Umut bağlıyorum O’nun sözüne.  

 

Sabahı gözleyenlerden, † 

Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, * 

Canım Rab’bi gözlüyor. 

 

Ey İsrail, Rab’be umut bağla!  † 

Çünkü Rabde sevgi, * 

Tam kurtuluş vardır. 

İsrail’i bütün suçlarından * 

Fidyeyle O kurtaracaktır. 

 

2. Nak. Mesih İsa, kanınla bizi Tanrı’yla barıştırdın. Alleluya.  

 

3. Nak. Mesih’in şanına girebilmesi için ölümden geçmesi gerekliydi. Alleluya.  

 

EZGİ Filipililere 2,6-11    Mesih, Tanrı’nın hizmetkarı  



 

Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, † 

Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak * 

bir hak saymadı. 

 

Ama kul özünü alıp † 

insan benzeyişinde doğarak * 

ululuğunu bir yana bıraktı. 

 

İnsan biçimine bürünmüş olarak † 

ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile * 

boyun eğip kendini alçalttı. 

 

Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yükseltti * 

ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı. 

 

Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında † 

gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin * 

hepsi diz çöksün  

 

ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için * 

İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin. 

 

3. Nak. Mesih’in şanına girebilmesi için ölümden geçmesi gerekliydi. Alleluya.  

 

 

KISA OKUMA               Rom. 5, 10-11 

Çünkü biz Tanrı'nın düşmanlarıyken Oğlu'nun ölümü sayesinde O'nunla barıştıksa, barışmış 

olarak Oğlu'nun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. Yalnız bu kadar da değil, bizi 

şimdi Tanrı'yla barıştırmış olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, Tanrı'nın kendisiyle de 

övünüyoruz. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Ey Rab, bizimle kal, * alleluya, alleluya. 

~ Ey Rab, bizimle kal, alleluya, alleluya. 

¶ Çünkü akşam oluyor. 

~ Alleluya, alleluya. 

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

~ Ey Rab, bizimle kal, alleluya, alleluya. 

 

Magnificat 

Rab diyor: “Ben kapıyım. Benim aracılığım ile giren kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur.” 

Alleluya.  

 

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 

Rab diyor: “Ben kapıyım. Benim aracılığım ile giren kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur.” 

Alleluya.  

 

YAKARMALAR 
Ölümü yok eden ve hayatı yenileyen Mesih İsa’ya imanla dua edelim: Sonsuza dek diri olan 

Mesih İsa, dualarımızı dinle. 

Yapıcıların reddettiği ama Peder tarafından köşe taşı yapılan sen,   

- bizleri kilisenin inşa edildiği canlı taşlar olmamızı sağla.  

Sadık ve gerçek tanık olan sen,   

- kilisenin sözleri ve işleriyle dirilişinin tanığı olmasını sağla.  

Delinmiş olan kalbinden doğan Kilise’nin biricik Güvey’i olan sen,   

- kilisenle, güvey olma sırrının habercileri olmamızı sağla.  

Ölmüş olan, fakat şimdi ebediyete dek yaşayacak olan sen,   

- hayat tacını hak edebilmek için, vaftizde vermiş olduğumuz sözleri tutmamızı sağla. 

Tanrı’nın kutsal şehrinin imanlı ışığı olan sen,  



- asırlar boyunca, ölülerimizin üzerinde parılda.  

 

Göklerdeki Pederimiz, 

Adın yüceltilsin, 

Hükümdarlığın gelsin, 

Göklerde olduğu gibi 

Yeryüzünde de senin isteğin olsun. 

Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver,  

Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, 

Sen de bağışla suçlarımızı, 

Bizi günah işlemekten koru  

Ve kötülükten kurtar. 

 

DUA 

Her şeye kadir ve merhametli Tanrı, bizi yeni hayatın neşesine götür, öyle ki sana inanan küçük 

sürün, çobanı olan Mesih İsa’nın bulunduğu yerde emniyette kalsın. Bunu seninle ve Kutsal 

Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden 

dileriz. Âmin.  

 

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  
¥ Ey Rab aç dudaklarımı 

¶  Ve ağzım sana övgüler duyursun. 

 

Davet nak.  Rab gerçekten dirildi! Alleluya! 

 

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 gerçekten dirildi! 

 

Okumalar Övgü Duaları 

 

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. Alleluya, mezarın girişindeki taş yuvarlandı, alleluya.  

     

MEZMUR 24 (23)                             
Göğün kapıları, göğe yükseldiğinde Rab Mesih İsa’ya açıldı. (Aziz İreneus)   

 

Rab’bindir yeryüzü ve içindeki her şey, * 

Dünya ve üzerinde yaşayanlar;  

Çünkü O’dur denizler üzerinde onu kuran, * 

Sular üzerinde durduran. 

 

Rab’bin dağına kim çıkabilir, * 

Kutsal yerinde kim durabilir? 

 

Elleri pak, yüreği temiz olan, † 

Gönlünü putlara kaptırmayan, * 

Yalan yere ant içmeyen.   

 

Rab kutsar böylesini, * 

Kurtarıcısı Tanrı aklar. 

 

O’na yönelenler, † 

Yakup’un Tanrısı’nın yüzünü arayanlar * 

İşte böyledir. 

 

Kaldırın başınızı, ey kapılar! * 

Açılın, ey eski kapılar! 

Yüce Kral girsin içeri! * 

Kimdir bu Yüce Kral?  

 

O Rabdir, güçlü ve yiğit, * 

Savaşta yiğit olan Rab. 

Kaldırın başınızı, ey kapılar! * 

Açılın, ey eski kapılar! 

 

Yüce Kral girsin içeri! * 

Kimdir bu Yüce Kral?  

Her şeye Egemen * 

Rabdir bu Yüce Kral! 

 

1. Nak. Alleluya, mezarın girişindeki taş yuvarlandı, alleluya. 

 

2. Nak. Alleluya, kadın ne arıyorsun? Diri olanı ölüler arasında mı arıyorsun, alleluya.   



 

MEZMUR 66 (65)                         
Rab’bin dirilişi ve halkların Tanrı’ya dönmesi hakkında (Esichio)  

 

I  (1-12) 

 

Ey yeryüzündeki bütün insanlar, * 

Tanrı’ya sevinç çığlıkları atın! 

Adının yüceliğine ilahiler söyleyin, * 

O’na görkemli övgüler sunun! 

 

“Ne müthiş işlerin var!” deyin Tanrı’ya, * 

“Öyle büyük gücün var ki, 

Düşmanların eğiliyor önünde. * 

Bütün yeryüzü sana tapınıyor, 

 

İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor.” * 

Gelin, bakın Tanrı’nın neler yaptığına! 

Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında: * 

Denizi karaya çevirdi, 

 

Atalarımız yaya geçtiler ırmaktan. * 

Yaptığına sevindik orada. 

Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer, * 

Gözleri ulusları süzer; 

 

Başkaldıranlar gurura kapılmasın! † 

Ey halklar, Tanrımız’a şükredin, * 

Övgülerini duyurun.  

 

Hayatımızı koruyan, * 

Ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen O’dur. 

Sen bizi sınadın, ey Tanrı, * 

Gümüş arıtır gibi arıttın. 

 

Ağa düşürdün bizi, * 

Sırtımıza ağır yük vurdun. 

 

İnsanları başımıza çıkardın,  † 

Ateşten, sudan geçtik. * 

Ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun. 

 

2. Nak. Alleluya, kadın ne arıyorsun? Diri olanı ölüler arasında mı arıyorsun, alleluya.   

 

3. Nak. Alleluya, Meryem, ağlama Rab dirildi, alleluya.  

 

 



II  (13-20) 

 

Yakmalık sunularla evine gireceğim, * 

Adaklarımı yerine getireceğim, 

Sıkıntı içindeyken dudaklarımdan dökülen, * 

Ağzımdan çıkan adakları. 

 

Yakılan koçların dumanıyla semiz hayvanlardan † 

Sana yakmalık sunular sunacağım, * 

Tekeler, sığırlar kurban edeceğim. 

 

Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrı’dan korkanlar, * 

Benim için neler yaptığını size anlatayım. 

Ağzımla O’na yakardım, * 

Övgüsü dilimden düşmedi. 

 

Yüreğimde kötülüğe yer verseydim,  * 

Rab beni dinlemezdi. 

Oysa Tanrı dinledi beni, * 

Kulak verdi duamın sesine. 

 

Övgüler olsun Tanrı’ya, † 

Çünkü duamı geri çevirmedi, * 

Sevgisini benden esirgemedi. 

 

3. Nak. Ey Tanrı’dan korkanlar! Gelin ve Tanrı’nın benim için neler yaptığını dinleyin.       

 

¥  Tanrı sözü yaşar ve etkinlik gösterir. 

¶ İki tarafı keskin kılıçtan daha keskindir. 

 

BİRİNCİ OKUMA   
Havari Aziz Yuhanna’nın Vahiy Kitabından         12, 1-18 

Kadının belirtisi  

Gökte olağanüstü bir belirti, güneşe sarınmış bir kadın göründü. Ay ayaklarının altındaydı, 

başında on iki yıldızdan oluşan bir taç vardı. Kadın gebeydi. Doğum sancıları içinde kıvranıyor, 

feryat ediyordu. Ardından gökte başka bir belirti göründü: Yedi başlı, on boynuzlu, kızıl renkli 

büyük bir ejderhaydı bu. Yedi başında yedi taç vardı. Kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birini 

sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu; kadın 

doğurur doğurmaz Ejderha çocuğu yutacaktı. Kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla 

güdecek bir erkek çocuk doğurdu. Çocuk hemen alınıp Tanrı'ya, Tanrı'nın tahtına götürüldü. 

Kadınsa çöle kaçtı. Orada bin iki yüz altmış gün beslenmesi için Tanrı tarafından hazırlanmış 

bir yeri vardı. Gökte savaş oldu. Mikail'le melekleri ejderhayla savaştılar. Ejderha kendi 

melekleriyle birlikte karşı koydu, ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler. 

Büyük ejderha -İblis ya da Şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan- melekleriyle 

birlikte yeryüzü-ne atıldı. Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum: 

"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! 

Vay halinize, yer ve deniz! 

Çünkü İblis zamanının az olduğunu bilerek 

Büyük bir öfkeyle üzerinize indi." 

 

Ejderha yeryüzüne atıldığını görünce, erkek çocuğu doğuran kadını kovalamaya başladı. 

Yılanın önünden çöle, üç buçuk yıl besleneceği yere uçup kaçabilmesi için kadına büyük 

kartal kanatları verildi. 

Yılan ağzından, kadını selle süpürüp götürmek için onun ardından ırmak gibi su akıttı. 

Ama yeryüzü, ağzını açıp ejderhanın ağzından akıttığı ırmağı yutarak kadına yardım etti. 

Bunun üzerine ejderha kadına öfkelendi. Kadının soyundan geriye kalanlarla, Tanrı'nın 

buyruklarını yerine getirip İsa'ya tanıklıklarını sürdürenlerle savaşmaya gitti. 

Denizin kıyısında dikilip durdu. 

 

RESPONSORİUM                                      Va. 12, 11-12; 2. Mak. 7, 36 

¥ Kuzu’nun kanıyla ve şehitlerinin tanıklığıyla muzaffer oldular; ölümden korkmadılar. * 

Bunun için, ey gökler ve orada yaşayanlar, sevinin! Alleluya!  

¶ Kısa süre acıya dayandıktan sonra Tanrı’yla varılan antlaşma uyarınca şimdi sonsuz yaşam 

kaynağından içiyorlar.  

¥ Bunun için, ey gökler ve orada yaşayanlar, sevinin! Alleluya!  

 

İKİNCİ OKUMA  
Gregorius Magnus, İncil Üstüne Vaazlardan,  

(Om. 14, 3-6; PL 76, 1129-1130) 

"Ben iyi çobanım; koyunlarımı tanırım" yani severim, "koyunlarım da beni tanır" (Yu. 10, 

14). Açıkçası: onla-rı sevenin sevgisine karşılık verirler. Bilgi her zaman gerçek sevgisinden 

önce gelir. 

Sevgili kardeşlerim, Rabbin koyunları olup olmadığınızı, O'nu tanıyıp tanımadığınızı, 

gerçeğin ışığını bilip bilmediğinizi kendinize sorun. Salt inanç bilgisinden değil, sevgi 

bilgisinden de söz ediyorum; salt inançtan değil, çalışmaktan da söz ediyorum. Nitekim İncil 

ya-zarı Yuhanna açıklıyor: "O'nu tanıyorum deyip de O'nun buyruklarını yerine getirmeyen 

yalancıdır" (I. Yu. 2, 4). 

Bunun içindir ki bu aynı tümcede Rab hemen ekliyor: "Baba beni tanıdığı, ben de Baba'yı 

tanıdığım gibi, koyunlarımın uğruna canımı veririm" (Yu. 10, 15). Sanki apaçık şöyle diyor: 

bunun sonucunda ben Baba'yı tanıyorum, Baba beni tanır. Çünkü koyunlarım uğruna canımı 

feda ediyorum; yani, koyunlarım uğruna kendimi feda etmekle gösterdiğim sevgi ile Baba'yı ne 

denli sevdiğimi kanıtlıyorum. 



Bu koyunlarla ilgili olarak şunları söylüyor: Koyunlarım beni dinlerler, ben onları tanırım, 

onlar da beni izlerler. Onlara ben sonsuz yaşamı veriyorum (bak. Yu. 10, 14-16). Daha önce 

onlar hakkında şöyle demişti: "Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar 

ve otlak bulur" (Yu. 10, 9). Yani inancı girecek, görme ile inançtan çıkacak, inançtan dolayı 

derin düşünceyle gerçek ve sonsuz otlakları bulacaktır. 

Koyunları otlakları bulacaklar, çünkü O'nu sade bir yürekle izleyen sonsuza kadar kalan bir 

gıda ile beslenir. Bu koyunların otlakları, sonsuz bir ilkbahar olan cennettin içtenlikli 

sevinçlerinden başka ne olabilirler ki? Nitekim seçilmişlerin otlağı Tanrı yüzünün varlığıdır ve 

onu yitirmek korkusunu duymaksızın, O'na bakıldığında ruh yaşam gıdası ile sonsuzca beslenir. 

Bunun için, sevgili kardeşler, birçok vatandaşlarımız ile birlikte mutlu olabileceğimiz bu 

otlakları arayalım. Mutlu olanların sevinci bizleri çeksin. Kardeşlerim, ruhumuzu 

canlandıralım. İnandığımız şeyin inancı artsın. Arzularımız üstün değerler için alevlensin. Bu 

şekilde sevmek bir ilerlemek olacaktır. 

Hiçbir terslik bizi içimizdeki bayramın sevincinden alıkoymasın, çünkü biri saptanan hedefe 

varmak istiyorsa, yoldaki hiçbir engel onu durduramaz. Hiçbir refah çekiciliği ile başımızı 

döndürmesin. Çünkü yol boyunca durup kırlara bakan ve gitmek niyetinde olduğu yere varmayı 

unutan yolcu akılsızdır. 

 

RESPONSORİUM                 Yu. 10, 14. 15; 1. Kor. 5, 7    

¥  Kendi  sürüsü  uğruna  canını  veren  ve  dirilen İyi Çoban, * bize olan sevgisi için canını 

ölüme sunan O’dur.  

¶ Fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi. 

¥ Sevgisi için canını ölüme sunan O’dur.  

 

İncil:  

A  Yılı: Yuhanna 10, 1-10    

"Size doğrusunu söyleyeyim, koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız 

ve hayduttur. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır. Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. 

Koyunlar çobanın sesini işitirler, o da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı 

götürür. 

Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider, koyunlar da onu izler. Çünkü 

onun sesini tanırlar. Bir yabancının peşinden gitmezler, ondan kaçarlar. Çünkü yabancıların 

sesini tanımazlar." İsa onlara bu örneği anlattıysa da, ne demek istediğini anlamadılar. Bunun 

için İsa yine, "Size doğrusunu söyleyeyim" dedi, "Ben koyunların kapısıyım. Benden önce 

gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu, ama koyunlar onları dinlemedi. Kapı Ben'im. Bir kimse 

benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp 

öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye 

geldim. 

 

B Yılı: Yuhanna 10, 11-18 

Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi 

olmayan ücretli adam, kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar 

ve dağıtır. Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. 

Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Baba'yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni 

tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. 

Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler 

ve tek sürü, tek çoban olacak. 



Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever. Canımı kimse benden 

alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. 

Bu buyruğu Babam'dan aldım." 

 

C Yılı: Yuhanna 10, 27-30 

Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm; 

asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren Babam her 

şeyden üstündür. Onları Baba'nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. 

Ben ve Baba biriz." 

 

İlahi Te Deum. 

 

Seni överiz, ey Tanrı; * 

Seni yüceltiriz, ey Rab. 

Ey Ebedi Peder, * 

Bütün dünya sana tapar. 

 

Meleklerin hepsi,* 

Göklerin bütün güçleri ¬ 

 

Ezgiyle yüceltirler seni † 

Kutsal, kutsal, kutsal  * 

Evrenin Tanrı’sı. 

 

Gökler ve yerler*  

Şanınla doludur.   

Seni över Havarilerin korosu*  

Ve beyaz giymiş şehitler ordusu. 

 

Peygamberler tek bir sesle † 

Övgü ezgisi söyler sana * 

Kutsal Kilise’n şanını yüceltir, 

 

Tapar biricik Oğlu’na* 

Ve tesellici Kutsal Ruh’a.  

Mesih İsa, sen şan kralısın, * 

Sen Peder'in ebedi Oğlu'sun. 

 

İnsanlığı kurtarmak üzere,* 

Bakire Anne’den doğmak istedin.  

Ölüm üstünde muzaffer,  

Açtın göksel krallığı inananlara  

 

Sen Tanrı’nın sağında Peder’in şanında † 



Zamanın sonunda * 

Geleceksin dünyayı yargılamaya. 

 

Ya Rab, değerli kanınla  * 

Kurtardığın evlatlarına bak   

 

Hepimizi kabul et şanına, * 

Azizlerin topluluğunda. 

≈≈Ya Rab, halkını kurtar,* 

Evlatlarını destekleyip onlara rehber ol,  

 

Her gün sana hamdederiz,* 

Daima adını yüceltiriz. 

Ya Rab, bugün * 

Günaha düşmemize izin verme, 

 

Daima bize merhametli ol, * 

Çünkü sana ümit bağladık.  

Acı bize, * 

Ya Rab, acı bize; 

 

Ümidimiz sensin, * 

Ebediyete kadar utanmayacağız.  

 

≈≈ Bu işaretten sonra ayetler söylenmeyebilir. 

 

DUA 

Her şeye kadir ve merhametli Tanrı, bizi yeni hayatın neşesine götür, öyle ki sana inanan küçük 

sürün, çobanı olan Mesih İsa’nın bulunduğu yerde emniyette kalsın. Bunu seninle ve Kutsal 

Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden 

dileriz. Âmin.  

 

 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. Ölmeyeceğim, Rab’bin harikalarını bildireceğim. Alleluya.     

 

MEZMUR 118 (117)   Sevinç ve zafer ilahisi                       
İsa,'Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan, Ama köşenin baş taşı durumuna gelen taş'tır. (Ha. İşl. 4, 11) 

 

Rab’be şükredin, çünkü O iyidir, * 

Sevgisi sonsuzdur. 

“Sonsuzdur sevgisi!” desin İsrail halkı.* 

“Sonsuzdur sevgisi” desin Harun’un soyu. 

 

“Sonsuzdur sevgisi!” desin Rabden korkanlar.* 

Sıkıntı içinde Rab’be seslendim; 

Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.* 

Rab benden yana, korkmam; 

 

İnsan bana ne yapabilir?* 

Rab benden yana, benim yardımcım, 

Benden nefret edenlerin sonuna * 

zaferle bakacağım. 

 

Rab’be sığınmak* 

İnsana güvenmekten iyidir. 

Rab’be sığınmak* 

Soylulara güvenmekten iyidir. 

 

Bütün uluslar beni kuşattı,* 

Rab’bin adıyla püskürttüm onları. 

Kuşattılar, sardılar beni,* 

Rab’bin adıyla püskürttüm onları. 

 

Arılar gibi sardılar beni, † 

ama diken ateşi gibi sönüverdiler; * 

Rab’bin adıyla püskürttüm onları. 

 

İtilip kakıldım, düşmek üzereydim, * 

Ama Rab yardım etti bana. 

Rab gücüm ve ezgimdir, * 



O kurtardı beni. 

 

Sevinç ve zafer çığlıkları * 

Çınlıyor doğruların çadırlarında: 

 

“Rab’bin sağ eli güçlü işler yapar! † 

Rab’bin sağ elin üstündür, * 

Rab’bin sağ eli güçlü işler yapar!” 

 

Ölmeyecek, yaşayacağım, * 

Rab’bin yaptıklarını duyuracağım. 

Rab beni şiddetle yola getirdi, * 

Ama ölüme terk etmedi. 

 

Açın bana adalet kapılarını, * 

Girip Rab’be şükredeyim. 

İşte budur Rab’bin kapısı! * 

Doğrular girebilir oradan. 

 

Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin, * 

Kurtarıcım oldun, 

Yapıcıların reddettiği taş, * 

Köşenin baş taşı oldu. 

 

Rab’bin işidir bu, * 

Gözümüzde harika bir iş! 

Bugün Rab’bin yarattığı gündür, * 

Onun için sevinip coşalım! 

 

Ne olur, ya Rab, kurtar bizi, * 

Ne olur, başarılı kıl bizi! 

Kutsansın Rab’bin adıyla gelen! * 

Kutsuyoruz sizi Rab’bin evinden. 

Rab Tanrı’dır, aydınlattı bizi. * 

İplerle bağlayın bayram kurbanını, 

 

İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar. * 

Tanrım sensin, şükrederim sana. 

 

Tanrım sensin, yüceltirim seni. † 

Rab’be şükredin, çünkü O iyidir, * 

Sevgisi sonsuzdur. 

 

1. Nak. Ölmeyeceğim, Rab’bin harikalarını bildireceğim. Alleluya.     

 

 

2. Nak. Kutsal ve şanlı adına hamdolsun. Alleluya. 



 

EZGİ Daniel 3,52-57 Her yaratık Rab’bi övsün.                
Yaratan asırlar boyunca övülsün. (Rom. 1, 25) 

 

Rabbim, atalarımızın Tanrı’sı, seni övüyoruz. * 

Seni kutsasınlar, övsünler ve yüceltsinler. 

Ulu ve kutsal adın * 

sonsuza dek övülsün ve yücelsin. 

 

Kutsal ululuğunun tapınağında seni kutsasınlar, † 

sonsuza dek her şeyin ötesinde * 

seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar. 

 

Krallık tahtında otururken seni övsünler; * 

sonsuza dek yüceliğine ilahiler okunsun. 

 

Gökteki tapınağında † 

meleklerin üstünde taht kurdun; * 

aşağıya, ölüler diyarına bakıyorsun; 

 

sonsuza dek seni övsünler * 

ve onurlandırsınlar.  

 

Gökkubbede seni kutsasınlar, † 

sonsuza dek her şeyin ötesinde * 

seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar. 

 

Tüm evren Rab’bi kutsa, * 

onu ulu kıl ve sonsuza dek öv. 

 

2. Nak. Kutsal ve şanlı adına hamdolsun. Alleluya. 

 

3. Nak. Tanrı’ya dedim: “Sen büyüksün, eserlerin mükemmeldir, yolların doğrudur.” 

Alleluya. 

 

MEZMUR 150  Her yaşayan Rab’bi övsün.  

Kilise’de ve Mesih İsa’da Tanrı’ya yücelik olsun. (Ef. 3, 21) 

 

Rab’be övgüler sunun! * 

Kutsal yerde Tanrı’ya övgüler sunun! 

Gücünü gösteren göklerde * 

övgüler sunun O’na! 

 

Övgüler sunun O’na güçlü işleri için! † 

Övgüler sunun O’na  * 

eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde! 

 



Boru çalarak O’na övgüler sunun! * 

Çenkle ve lirle O’na övgüler sunun! 

Tef ve dansla O’na övgüler sunun! * 

Saz ve neyle O’na övgüler sunun! 

 

Zillerle O’na övgüler sunun! * 

Çınlayan zillerle O’na övgüler sunun! 

 

Bütün canlı varlıklar † 

Rab’be övgüler sunsun! * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

3. Nak. Tanrı’ya dedim: “Sen büyüksün, eserlerin mükemmeldir, yolların doğrudur.” 

Alleluya. 

 

KISA OKUMA            Ha. İş. 3, 13-15 

İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un Tanrısı, atalarımızın Tanrısı, kulu İsa'yı yüceltti. Siz O'nu ele 

verdiniz. Pilatus O'nu serbest bırakmaya karar verdiği halde, siz O'nu Pilatus'un önünde 

reddettiniz. Kutsal ve adil Olan'ı reddedip bir katilin salıverilmesini istediniz.Siz Yaşam 

Önderi'ni öldürdünüz, ama Tanrı O'nu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Havariler Rab’bi gördüler, * Alleluya, alleluya.  

~ Havariler Rab’bi gördüler, Alleluya, alleluya.  

¶ Ve sevinçle doldular.  

~ Alleluya, alleluya. 

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

~ Havariler Rab’bi gördüler, Alleluya, alleluya. 

 

Benedictus 

Ben iyi çobanım. Yol, gerçek ve yaşam ben’im. Ben onları iyi tanırım, onlar da beni tanır. 

Alleluya.  

 

BENEDİCTUS Zekeriya’nın İlahisi (Luka 1, 68-79) 

 

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 onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla* 

Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬ 

Çünkü Tanrımız’ın yüreği * 

Merhamet doludur.  

Onun 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.  

 

Benedictus 

Ben iyi çobanım. Yol, gerçek ve yaşam ben’im. Ben onları iyi tanırım, onlar da beni tanır. 

Alleluya.  

 

YAKARMALAR 
Mesih İsa’yı başımız ve kurtarıcımız kılan her şeye kadir Peder’e dualarımızı yükseltelim: 

Üzerimizde Mesih’in şanı parlasın.  

Oğlunu ölümden şanına yücelten Kutsal Peder,  

- günahın karanlıklarından senin muhteşem ışığının parıltısına geçmemizi sağla.  



İman aracılığıyla bizi kurtaran sen,  

- vaftizimizi tutumlu bir şekilde yaşamamızı sağla.  

Sen bizi yükseklere, Mesih’in oturduğu yere bakmaya davet ediyorsun. Kötünün telkinlerini 

yenmemize yardımcı ol.  

Mesih İsa’da gizlenen hayatımız 

- yeni göklerin ve yeni dünyanın habercisi olarak parlasın. 

 

 

Göklerdeki Pederimiz, 

Adın yüceltilsin, 

Hükümdarlığın gelsin, 

Göklerde olduğu gibi 

Yeryüzünde de senin isteğin olsun. 

Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver,  

Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, 

Sen de bağışla suçlarımızı, 

Bizi günah işlemekten koru  

Ve kötülükten kurtar. 

 

DUA 

Her şeye kadir ve merhametli Tanrı, bizi yeni hayatın neşesine götür, öyle ki sana inanan küçük 

sürün, çobanı olan Mesih İsa’nın bulunduğu yerde emniyette kalsın. Bunu seninle ve Kutsal 

Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun 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 23 (22) İyi çoban 

 
Kuzu onları güdecek ve yaşam sularının pınarlarına götürecek. (Va. 7, 17) 

Rab çobanımdır, * 

Eksiğim olmaz. 

Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, * 

Sakin suların kıyısına götürür. 



 

İçimi tazeler, * 

Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. 

Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, * 

Kötülükten korkmam. 

 

Çünkü sen benimlesin. * 

Çomağın, değneğin güven verir bana. 

 

Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, † 

Başıma yağ sürersin, * 

Kasem taşıyor.  

 

Ömrüm boyunca yalnız iyilik † 

ve sevgi izleyecek beni, * 

Hep Rab’bin evinde oturacağım. 

 

MEZMUR 76 (75) Galibiyetten sonra zafer ilahisi  
İnsanoğlu'nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. (Mt. 24, 30) 

 

I  (2-7) 

 

Yahuda’da Tanrı bilinir, * 

İsrail’de adı uludur; 

Konutu Şalem’dedir, * 

Yaşadığı yer Siyon’da. 

 

Orada kırdı alevli okları, * 

Kalkanı, kılıcı, savaş silahlarını. 

Işıl ışıl parıldıyorsun, * 

Avı bol dağlardan daha görkemli. 

 

Yağmaya uğradı yiğitler, * 

Uykularına daldılar, 

 

En güçlüleri bile elini kıpırdatamaz oldu. † 

Ey Yakup’un Tanrısı, sen kükreyince, * 

Atlarla atlılar son uykularına daldılar. 

 

II  (8-13) 

 

Yalnız sensin korkulması gereken, * 

Öfkelenince kim duRabilir karşında? 

Yargını göklerden açıkladın, * 

Yeryüzü korkup sessizliğe büründü, 

 

Ey Tanrı, sen yargılamaya, † 



Ülkedeki mazlumları kurtarmaya kalkınca. * 

İnsanların gazabı bile sana övgüler doğuruyor, 

Gazabından kurtulanları * 

çevrene topluyorsun.  

Adaklar adayın Tanrı’nız Rab’be, * 

Yerine getirin adaklarınızı, 

 

Armağanlar sunun korkulması gereken Tanrı’ya, * 

Bütün çevresindekiler. 

Rab önderlerin soluğunu keser, * 

Korku salar yeryüzü krallarına. 

 

 

Nak. Alleluya, alleluya, alleluya!  

 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

KISA OKUMA          1. Kor. 15, 3b-5 

Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar 

uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a, sonra Onikiler'e göründü. 

 

¥ Mesih gerçekten dirildi, alleluya. 

¶ Ve Simon’a göründü, alleluya. 

 

Öğle (Hora Sexta) 

 

KISA OKUMA           Ef. 2, 4-6 

Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz 

halde, bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. O'nun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih 

İsa'da, Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. 

 

¥ Havariler Rabbi gördüler, alleluya. 

¶ Ve sevinçle doldular, alleluya.  

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

KISA OKUMA           Rom. 6, 4 

Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek 

üzere vaftiz yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük. 

 

¥ Ey Rab bizimle kal alleluya. 

¶ Çünkü akşam oluyor, alleluya. 

 

DUA 

Her şeye kadir ve merhametli Tanrı, bizi yeni hayatın neşesine götür, öyle ki sana inanan küçük 

sürün, çobanı olan Mesih İsa’nın bulunduğu yerde emniyette kalsın. Bunu seninle ve Kutsal 



Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun 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. 

 

1. Nak. Eğer Mesih’le birlikte dirildinizse, yücelerdeki şeyleri arayın. Tanrı’nın sağında, 

Mesih’in oturduğu yerde olanları isteyin. Alleluya. 

Mezmurlar ve Ezgi 4. Hafta Pazar Günü 

2. Nak. Doğru olan için karanlıklardan bir ışık çıktı. Alleluya.  

3. Nak. Alleluya! Kurtarış, şan, güç ve kudret Tanrı’mıza. Alleluya! 

 

KISA OKUMA          Rom. 6, 5-7 

Eğer O'nunkine benzer bir ölümde O'nunla birleştiysek, O'nunkine benzer bir dirilişte de 

O'nunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan 

kaldırılması için eski yaradılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Çünkü ölmüş 

kişi günahtan öz-gür kılınmıştır. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME  

¥ Ölmüştüm, şimdi yaşıyorum, * alleluya, alleluya.  

~ Ölmüştüm, şimdi yaşıyorum, alleluya, alleluya.  



¶ Ölümün ve cehennemin hakimi benim. 

~ Alleluya, alleluya.  

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

~ Ölmüştüm, şimdi yaşıyorum, alleluya, alleluya.  

 

Magnificat  

Benim sürüm, sesimi tanır, Ben, Rabbim ve ben de kuzularımı bilirim.  

 

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  

Benim sürüm, sesimi tanır, Ben, Rabbim ve ben de kuzularımı bilirim.  



 

YAKARMALAR 
İsa dirildi ve Peder’in sağında oturmaktadır. Onun adına güvenle dualarımızı yükseltelim: Ya 

Rab, Mesih’-in şanı uğruna halkını kurtar.  

Kutsal Peder, haç üzerinde ölen Oğlunu yücelten sen,  

- tüm insanları ona yönelt ve hepsinin onda toplanmasını sağla.  

Kilisenin üzerine ruhunu gönder,   

- tüm insanlık böylece birliğin gizemi içinde bulunsun.  

Vaftiz aracılığıyla ebedi hayata doğmalarını sağladı-ğın kişilerin tümünü muhafaza et,  

- imanda büyümelerini ve adına tanıklık vermelerini sağla.  

Yüceltilen Oğlun’un uğruna fakirleri cesaretlendir, hastaları iyileştir, esir olanları özgür kıl.   

- kurtarışının iyiliklerini tüm insanlara paylaştır.  

Bedenini ve kanını paylaşmış olan tüm ölülerimizi cennete kabul et,   

- ebedi şölenin neşesine katılmalarını sağla.  

 

Göklerdeki Pederimiz, 

Adın yüceltilsin, 

Hükümdarlığın gelsin, 

Göklerde olduğu gibi 

Yeryüzünde de senin isteğin olsun. 

Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver,  

Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, 

Sen de bağışla suçlarımızı, 

Bizi günah işlemekten koru  

Ve kötülükten kurtar. 

 

DUA 
Her şeye kadir ve merhametli Tanrı, bizi yeni hayatın neşesine götür, öyle ki sana inanan küçük 

sürün, çobanı olan Mesih İsa’nın bulunduğu yerde emniyette kalsın. Bunu seninle ve Kutsal 

Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden 

dileriz. Âmin.  

 


