2 KASIM TÜM ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ
_______________
TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
¥ Ey Rab aç dudaklarımı
¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun.
Nak Gelin Rab’be tapalım. Onun için her şey diridir.
Davet Mezmuru:

Mezmur 95 Tanrı’yı övmeye davet
"Gün bugündür" denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. (İbr. 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.
Nak Gelin Rab’be tapalım. Onun için her şey diridir.
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

Rabbimiz Mesih İsa
Marta’ya ve Meryem’e
Ölmüş olan Lazar’ı
Dirilmiş geri verdin.
Haça gerenlere
Baban’dan af diledin;
Tövbe eden hayduta
Krallığı bağışladın.
Anneni haç üstünden,
Annemiz de olsun diye,
Sevdiğin öğrenciye
Güvenle emanet ettin.
Tüm ölmüş kardeşlere
Göklerin krallığında
İyi çoban, bağışla
Seni şanla görmeyi
Ulusların umudu,
Şan sana, Mesih İsa,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Âmin

1. Nak. Beni topraktan yarattın ve etle giydirdin. Ey kurtarıcım Rab, son günde beni dirilt.
MEZMUR 40, 2-14ç 17-18
I (2-9)
Rab’bi sabırla bekledim; *
Bana yönelip yakarışımı duydu.
Ölüm çukurundan, *
Balçıktan çıkardı beni,
Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu, *
Kaymayayım diye.
Ağzıma yeni bir ezgi, *
Tanrımız’a bir övgü ilahisi koydu.
Çoğu görüp korkacak *
Ve Rab’be güvenecekler.
Ne mutlu Rab’be güvenen insana, *
Gururluya, yalana sapana ilgi duymayana.
Ya Rab, Tanrım, †
Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için; *
Sana eş koşulmaz!
Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını, *
Saymakla bitmez.
Kurbandan, sunudan hoşnut olmadın, *
Ama kulaklarımı açtın.
Yakmalık sunu, günah sunusu da istemedin. *
O zaman şöyle dedim: “İşte geldim;
Kutsal Yazı tomarında *
benim için yazılmıştır.
Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan †
Zevk alırım ben, *
Yasan yüreğimin derinliğindedir.”
1. Nak. Beni topraktan yarattın ve etle giydirdin. Ey kurtarıcım Rab, son günde beni dirilt.
2. Nak. Tanrım, beni kurtarmaya gel, ey Rab yardımıma koş.
II 10-14. 17-18
Büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini, †
Sözümü esirgemem, *
Ya Rab, bildiğin gibi!

Zaferini içimde gizlemem, *
Bağlılığını ve kurtarışını duyururum,
Sevgini, sadakatini saklamam büyük topluluktan. †
Ya Rab, esirgeme sevecenliğini benden! *
Sevgin, sadakatin hep korusun beni!
Sayısız belalar çevremi sardı, *
Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum;
Başımdaki saçlardan daha çoklar. *
Çaresiz kaldım.
Ne olur, ya Rab, kurtar beni! *
Yardımıma koş, ya Rab!
Utansın canımı almaya çalışanlar, *
Yüzleri kızarsın!
Geri dönsün zararımı isteyenler, *
Rezil olsunlar!
Sende neşe ve sevinç bulsun *
Bütün sana yönelenler!
“Rab yücedir!” desin hep *
Senin kurtarışını özleyenler!
Bense mazlum ve yoksulum, *
Düşün beni, ya Rab.
Yardımcım ve kurtarıcım sensin, *
Geç kalma, ey Tanrım!
2. Nak. Tanrım, beni kurtarmaya gel, ey Rab yardımıma koş.
3. Nak. Ruhum yaşayan Tanrı’ya susadı. Ne zaman onu yüz yüze göreceğim?
MEZMUR 42
Geyik akarsuları nasıl özlerse, *
Canım da seni öyle özler, ey Tanrı! ¬
Canım Tanrı’ya, yaşayan Tanrı’ya susadı; †
Ne zaman görmeye gideceğim *
Tanrı’nın yüzünü?
Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz, *
Gün boyu, “Nerede senin Tanrın?” dedikleri için.
Anımsayınca içim içimi yiyor, †
Nasıl toplulukla birlikte yürür, *
Tanrı’nın evine kadar alaya öncülük ederdim,
Sevinç ve şükran sesleri arasında, *
Bayram eden bir kalabalıkla birlikte.

Neden üzgünsün, ey gönlüm, *
Neden içim huzursuz?
Tanrı’ya umut bağla, †
Çünkü O’na yine övgüler sunacağım; *
O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır.
Gönlüm üzgün, *
Bu yüzden seni anımsıyorum, ey Tanrım.
Şeria yöresinde, Hermon ve Misar dağlarında †
Çağlayanların gümbürdeyince, *
Enginler birbirine sesleniyor,
Bütün dalgaların, sellerin *
Üzerimden geçiyor.
Gündüz Rab sevgisini gösterir, †
Gece ilahi söyler, dua ederim *
Yaşamımın Tanrısı’na.
Kayam olan Tanrım’a diyorum ki, *
“Neden beni unuttun?Niçin düşmanlarımın baskısı altında *
Yaslı gezeyim?”
Gün boyu hasımlarım: †
“Nerede senin Tanrın?” diyerek *
Bana sataştıkça Kemiklerim kırılıyor sanki.
Neden üzgünsün, ey gönlüm, *
Neden içim huzursuz?
Tanrı’ya umut bağla, †
Çünkü O’na yine övgüler sunacağım; *
O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır.
3. Nak. Ruhum yaşayan Tanrı’ya susadı. Ne zaman onu yüz yüze göreceğim?
¥ Ey Rab, senin merhametin sonsuzdur.
¶ Sözüne uygun olarak bana yaşam ver.
BİRİNCİ OKUMA 1. Korintliler 15, 12-34
Dirilen Mesih, inananların ümididir.
Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa, nasıl oluyor da aranızda bazıları ölüler dirilmez
diyor? Ölüler dirilmezse, Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse, bildirimiz de imanınız
da boştur. Bu durumda Tanrı'yla ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın, Mesih'i
dirilttiğine tanıklık ettik. Ama ölüler gerçekten dirilmezse, Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir.
Ölüler dirilmezse, Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır, siz de hâlâ

günahlarınızın içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır.
Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak, herkesten çok acınacak durumdayız.
Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla
geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa,
herkes Mesih'te yaşama kavuşacak.
Her biri sırası gelince dirilecek: İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait
olanlar. Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı, her gücü ortadan kaldırıp
egemenliği Baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Çünkü Tanrı bütün
düşmanlarını ayakları altına serinceye dek O'nun egemenlik sürmesi gerekir. Ortadan
kaldırılacak son düşman ölümdür. Çünkü, «Tanrı her şeyi Mesih'in ayakları altına sererek O'na
bağımlı kıldı.» «Her şey O'na bağımlı kılındı» sözünün, her şeyi Mesih'e bağımlı kılan Tanrı'yı
içermediği açıktır. Her şey Oğul'a bağımlı kılınınca, Oğul da her şeyi kendisine bağımlı kılan
Tanrı'ya bağımlı olacaktır. Öyle ki, Tanrı her şeyde her şey olsun.
Diriliş yoksa, ölüler için vaftiz edilenler ne olacak? Ölüler gerçekten dirilmeyecekse, insanlar
neden ölüler için vaftiz ediliyorlar? Biz de neden her saat kendimizi tehlikeye atıyoruz?
Kardeşler, sizinle ilgili olarak Rabbimiz İsa Mesih'da sahip olduğum övüncün hakkı için her
gün ölüyorum. Eğer insansal nedenlerle Efes'te canavarlarla dövüştümse, bunun bana yararı ne?
Eğer ölüler dirilmeyecekse, «Yiyelim içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz.» Aldanmayın, «Kötü
arkadaşlıklar iyi huyu bozar.» Uslanıp kendinize gelin, artık günah işlemeyin. Bazılarınız
Tanrı'yı hiç tanımıyor. Utanasınız diye söylüyorum bunları.
RESPONSORİUM 1. Kor. 15, 25-26; Vah. 20, 13. 14
¥ Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek onun egemenlik sürmesi
gerekir. * Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür.
¶ Ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim edecek. Ölüm ve ölüler diyarı ateş
gölüne atılacak.
¥ Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür.

İKİNCİ OKUMA
Ambrosius, Satiro Kardeşin Ölüm Yıldönümü Üstüne Vaaz,
(Lib. 2, 40.41.46.47.132.133; CSEL 73, 270-274, 323-324)
Mesih ile birlikte ölüyoruz ki onunla birlikte yaşayalım
Gördüğümüz şu ki, ölüm yararlıdır, yaşam ise sıkıntı verir. Aziz Pavlus şöyle der: "Benim için
yaşam İsa demektir, ölüm ise bir kardır" (Flp. 1, 21). İsa demek ne demek? İsa bedenin ölümü
demek, hayat veren ruh demek. O halde, onunla yaşamak için, onunla ölelim. Kendimizi her
gün ölüme alıştırmamız, onunla sevgi bağları kurmamız gerek ki, bu ayrılık sayesinde ruhumuz
cismani arzular-dan arınmasını öğrensin. Dünyevi haz ve zevklerin erişemeyeceği, onların
tuzağına düşemeyeceği tepelere yükselen ruhumuz, kolların ölüme açarak ölüm cezasından
kurtulacak. Çünkü ten yasası, ruh yasasıyla savaş halindedir ve onu yanılgıya sürüklemeye
çalışır. Çare nerede? Beni bu ölümlü bedenden kim kurtaracak? Rabbimiz İsa Mesih aracılığı
ile Tanrı'nın lütfu (Rom. 7, 24-25).
Hekimimiz var, ilacı benimseyelim. İlaç İsa'nın lütfudur; ölümlü beden ise bizim bedenimiz. O
halde İsa'ya yabancı düşmemek için, bedenimize yabancılaşalım. Bedenin içinde olsak da,

bedenden geleni izlemeyelim. Doğanın haklarından vazgeçmeyelim; ancak lütfun
bağışladıklarını yeğleyelim.
Buna eklenecek söz var mı? Dünyanın fidyesi tek bir insanın ölümü ile ödendi. İsa isteseydi
ölmeyebilirdi. Ama ölümü yararsız sayarak, ondan kaçınmak gerektiğini düşünmedi. Çünkü
kurtuluşu-muz için ölümden daha iyi yol yoktu. Ölümü bu nedenle herkese hayat bağışlar. Biz
ise onun ölümünün nişanını taşıyoruz. Duamızda ölümünü duyuruyoruz; kurbanımızla
ölümünü haykırıyoruz. Ölümü bir zaferdir, ölümü bir gizdir. Dünya her sene ölümünü kutlar.
Tanrı'nın bize verdiği örnek, yalnızca ölümün ölümsüzlüğü aradığını, ölümün fidyesini ölümün
kendisi ödediğini bize kanıtladığına göre, artık bu ölüm hakkında söylenecek söz kalır mı? Öyle
ise ölüme üzülmemek gerek. Çünkü tüm insanların kurtuluşunu üreten odur. Tanrı Oğlu'nun
hor görmediği, pençesinden kurtulmak istemediği ölümden kaçmamak gerek.
Ölüm doğal değildi, ancak sonradan doğal oldu. Başlangıçta Tanrı ölümü yaratmamıştı, ama
onu bize bir ilaç olarak verdi. İtaatsizliği yüzünden durmadan çalışmaya ve dayanılmaz bir
perişanlığa mahkum olan insan sefil bir yaşam sürüyordu. Yaşamın kaybettiklerini ölümün ona
tekrar vermesi için felaketlerine son vermek gerekiyordu. Lütuf olmaksızın ölümsüzlük bir
yarar değil, bir yük olurdu.
Demek oluyor ki, ruhun bu hayatın karmaşasından, bu bedenin çamurundan kurtulma, göklere
özlem duyma, yükselme olanağı var, oraya ulaşma azizlik yolunda yürüyenlere mahsustur.
Peygamberlerin yazılarında bildirildiğine göre ruh, ilahi hanendelerin Tanrı'-ya okuduğu
övgüyü okuyabilecek hale gelir. "Eserlerin büyüktür, her şeyin fevkinde güzeldir, her şeye
muktedir, Tanrım. Yolların doğru ve gerçektir, ey kavimler hükümdarı. Senden korkmayan,
sana şükretmeyen kim olabilir? Çünkü tek aziz olan sensin. Tüm kavimler gelip sana secde
edecekler. Ve de ruh düğününe tanık olabilir, İsam. Dünya tehlikelerden sıyrılmış, senin
ruhunla birleşmiş zevcenin yeryüzünden alınarak, sevinç çığlıkları arasında gökyüzüne
kaldırılmasına şahit olur. Çünkü tüm ten sana yönelir."
Kral Davut'un her şeyden fazla özlemini duyduğu, görmek ve temaşa etmek istediği işte buydu:
Tanrı'dan istediğim tek şey, tek aradığım şey, ömrümün her gününü Tanrı'nın evinde geçirmek
ve Tanrı'nın tatlılığını keşfetmektir.
RESPONSORİUM
Bkz. 2. Mak. 12, 45; Mt. 13,43
¥ Tanrı’ya saygı göstererek ölenler* kendilerine verilecek görkemli ödülü alacaklar.
¶ Doğru olanlar, Peder’in Krallığında, bir güneş gibi palayacaklar. Onlar,
¥ kendilerine verilecek görkemli ödülü alacaklar.
İncil: Matta 25, 31-46
"İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına
oturacak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak.
"O zaman Kral, sağındaki kişilere, 'Sizler, Babam'ın kutsadıkları, gelin!' diyecek. 'Dünya
kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın! Çünkü acıkmıştım,
bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancıydım, beni içeri aldınız.
Çıplaktım, beni giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; zindandaydım, yanıma geldiniz.'
"O vakit doğru kişiler O'na şu karşılığı verecek: 'Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk,
susuz görüp su verdik? Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık, ya da çıplak görüp
giydirdik? Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik?'
"Kral da onları şöyle yanıtlayacak: 'Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden
biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz.'

"Sonra solundakilere şöyle diyecek: 'Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis'le melekleri için
hazırlanmış sönmez ateşe gidin! Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz; susamıştım,
bana içecek vermediniz; yabancıydım, beni içeri almadınız; çıplaktım, beni giydirmediniz;
hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz.'
"O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler: 'Ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak,
hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik?'
"Kral da onlara şu yanıtı verecek: 'Size doğrusunu söyleyeyim, mademki bu en basit
kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz.'
"Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler."

DUA
Dirilmiş olan Mesih İsa’ya olan iman içinde, sana güvenle dua eden cemaatimizi dinle ey
Rab, ölmüş olan kardeşlerimizle birlik içinde dirilmiş Mesih İsa’da yeni bir yaşama
doğacağımı ümidini bizlerde güçlendir. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve
ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.
Sabah Övgüsü
¥ 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.
İLAHİ
Uğruma insan olan
Ebedi şanın Kralı
Ölümü yenen sensin.
Paskalya çıkışında
Düşmanı yok ederek
İnsanı kurtaransın.
Kurtarıcımız İsa,
Sana inananları
Ölümden göğe götür.
Düğün günü gelince
Yanan kandille seni
Beklememizi sağla.
Peder’in şerefine
Gökteki ermişlere
Bizleri de birleştir. Âmin.

1. Nak. Ölümde alçaltılan bedenler, Rab’de coşacaklar.
MEZMUR 51
Ey Tanrı, lütfet bana, *
Sevgin uğruna;
Sil isyanlarımı, *
Sınırsız merhametin uğruna.
Tümüyle yıka beni suçumdan, *
Arıt beni günahımdan.
Çünkü biliyorum isyanlarımı, *
Günahım sürekli karşımda.
Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. *
Senin gözünde kötü olanı yaptım.
Öyle ki, konuşurken haklı, *
Yargılarken adil olasın.
Nitekim suç içinde doğdum ben, *
Günah içinde annem bana hamile kaldı.
Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, *
Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.
Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, *
Yıka beni, kardan beyaz olayım.
Neşe, sevinç sesini duyur bana, *
Bayram etsin ezdiğin kemikler.
Bakma günahlarıma, *
Sil bütün suçlarımı.
Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, *
Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
Beni huzurundan atma, *
Kutsal Ruhun’u benden alma.
Geri var bana sağladığın kurtuluş sevincini, *
Bana destek ol, istekli bir ruh ver.
Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, *
Günahkarlar geri dönsün sana.
Kurtar beni kan dökme suçumdan, *
Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,

Dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. *
Ya Rab, aç dudaklarımı,
Ağzım senin övgülerini duyursun. *
Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, ¬
Yoksa sunardım sana, *
Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.
Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, †
Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği *
Hor görmezsin, ey Tanrı.
Lütfet, Siyon’a iyilik yap, *
Yeruşalim’in surlarını onar.
O zaman doğru sunulan kurbanlar, *
Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular,
Seni hoşnut kılar;
O zaman sunağında boğalar sunulur
1. Nak. Ölümde alçaltılan bedenler, Rab’de coşacaklar.
2. Nak. Ey Rab, karanlığın kudretinden canımı kurtar.
EZGİ Yeşaya 38, 10. 17-20
“Hayatımın baharında ölüler diyarının †
Kapılarından geçip Ömrümün geri kalan yıllarından *
Yoksun mu kalmalıyım?” demiştim,
“Yaşayanlar diyarında Rab’bi, *
Evet, Rab’bi bir daha görmeyeceğim,
Bu dünyada yaşayanlar gibi *
İnsan yüzü görmeyeceğim bir daha.
Evim bir çoban çadırı gibi *
Bozuldu, alındı elimden.
Dokumacı gibi dürdüm yaşamımı, *
Rab tezgahtan beni kesti,
Bir gün içinde sonumu getiriverdi. *
Sabırla bekledim sabaha kadar,
Rab bir aslan gibi kırdı bütün kemiklerimi, *
Bir gün içinde sonumu getiriverdi.
Kırlangıç gibi, turna gibi acı acı öttüm, †
Güvercin gibi inledim, *
Gözlerim yoruldu yukarı bakmaktan.
Ya Rab, eziyet çekiyorum, *
Yardım et bana.
Çektiğim bunca acı *

Esenlik bulmam içindi. ¬
Beni sevdiğin için yıkım çukuruna †
Düşmekten alıkoydun. *
Günahlarımı arkana attın.
Çünkü ölüler diyarı sana şükredemez, *
Ölüm övgüler sunmaz sana.
Ölüm çukuruna inenler *
Senin sadakatine umut bağlayamaz.
Diriler, yalnız diriler *
Bugün benim yaptığım gibi sana şükreder;
Babalar senin sadakatini çocuklarına anlatır. *
Beni kurtaracak olan Rab’dir.
Ömrümüz boyunca O’nun tapınağında *
Telli çalgılarımızı çalacağız.
2. Nak. Ey Rab, karanlığın kudretinden canımı kurtar.
3. Nak. Yaşamımın tüm günlerinde Rab’bi öveceğim.
MEZMUR 146
Rab’be övgüler sunun! *
Ey gönlüm, Rab’be övgüler sun.
Yaşadıkça Rab’be övgüler sunacak, *
Var oldukça Tanrım’a ilahiler söyleyeceğim.
Önderlere, *
Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.
O son soluğunu verince toprağa döner, *
O gün tasarıları da biter.
Ne mutlu yardımcısı †
Yakup’un Tanrısı olan insana, *
Umudu Tanrısı Rabde olana!
Yeri göğü, *
Denizi ve içindeki her şeyi yaratan,
Sonsuza dek sadık kalan, †
Ezilenlerin hakkını alan, *
Açlara yiyecek sağlayan O’dur.
Rab tutsakları özgür kılar, †
Körlerin gözünü açar, *
İki büklüm olanları doğrultur ¬
Doğruları sever. *

Rab garipleri korur,
Öksüze, dul kadına yardım eder, *
Kötülerin yolunuysa saptırır.
Rab Tanrın sonsuza dek, ey Siyon, †
Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek. *
Rab’be övgüler sunun!
3. Nak. Yaşamımın tüm günlerinde Rab’bi öveceğim.
_______________

KISA OKUMA
1. Se. 4, 14
İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı, İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama
kapamış olanları da O'nunla birlikte geri getirecektir.
KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Ey Rab, seni yüceltirim; *çünkü beni kurtardın.
~ Ey Rab, seni yüceltirim; çünkü beni kurtardın.
¶Acımı sevince çevirdin.
~ Çünkü beni kurtardın.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
¥ Ey Rab, seni yüceltirim; çünkü beni kurtardın.
Benedictus
Nak. Ben diriliş ve yaşamım. Bana iman eden ölse bile yaşayacaktır. Bana iman edip yaşayan
da sonsuza dek ölmeyecektir.
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.
Benedictus
Nak. Ben diriliş ve yaşam’ım. Bana iman eden ölse bile yaşayacaktır. Bana iman edip
yaşayan da sonsuza dek ölmeyecektir.
YAKARMALAR
Mesih İsa’yı ölülerdiyarından diriten her şeye kadir Tanrı, Kutsal ruh’unun aracılığıylla
ölümlü vücutlarımızı da diriltecektir. Bu ümitle aydınlanmış olan bizler, dua edelim:
Yüce Rab, Mesih İsa’da bize hayatı ver.
Vaftiz aracılığı ile Oğlu’nun ölümünde bizi gömen ve O’nun dirilişine bizleri katan Kutsal
Peder,
- öölümden sonra Mesih ile birlikte ebediyen yaşayabilmemiz için, daima hayatın
yenilenişinde yaşamamızı sağla.
Gökten inen ekmekle bizi besleyen Kutsal Peder,
- Efkaristiya sofrasında paydaş olan bizlerin de dirilişin güvencesini almamızı sağla.
Kutsal PEder, Getsemani’de eleğin aracılığı ile acı çeken Mesih İsa’yı teselli eden sen,
- ölüm saatimizde de bizleri teselli et.
Üç delikanlığı fırındaki ateşten kuraran sen,
- ölmüş olan kardeşlerimizi günahlarından arıt ve onları her türlü cezadan kurtar.
Yaşayanların ve ölüülerin Tanrısı ölmüş kardeşlerimizin Mesih İsa’nın dirilişinin şanını
paylaşmalarını sağla,
- ve onları azizlerin şanlı cemaatine kavuştur.
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
Dirilmiş olan Mesih İsa’ya olan imanla sana güvenle dua eden cemaatimizi dinle ey Rab,
ölmüş olan kardeşlerimizle birlik içinde dirilmiş Mesih İsa’da yeni bir yaşama doğacağımı
ümidini bizlerde güçlendir. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen
hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.

Gündüz Övgüsü
¥ 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.
İLAHİ
Rabbimiz Mesih İsa
Marta’ya ve Meryem’e
Ölmüş olan Lazar’ı
Dirilmiş geri verdin.
Haça gerenlere
Baban’dan af diledin;
Tövbe eden hayduta
Krallığı bağışladın.
Anneni haç üstünden,
Annemiz de olsun diye,
Sevdiğin öğrenciye
Güvenle emanet ettin.
Tüm ölmüş kardeşlere
Göklerin krallığında
İyi çoban, bağışla
Seni şanla görmeyi
Ulusların umudu,
Şan sana, Mesih İsa,

Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Âmin.
Öğleden Önce (Hora Tertia)
Nak. Ey Rab, bana sevgiyle bak ve beni kurtar.
Öğle (Hora Sexta)
Nak. Ey Rab, bana merhamet et, çünkü sana karşı günah işledim.
Öğleden Sonra (Hora Nona)
Nak. Ey Rab, adın uğruna beni koru ve kudretinle beni kurtarmaya gel.
MEZMUR 70
Ey Tanrı, kurtar beni! *
Yardımıma koş, ya Rab!
Utansın canımı almaya çalışanlar, *
Yüzleri kızarsın!
Geri dönsün zararımı isteyenler, *
Rezil olsunlar!
Bana, “Oh! Oh!” çekenler *
Geri çekilsin utançlarından!
Sende neşe ve sevinç bulsun *
Bütün sana yönelenler!
“Tanrı yücedir!” desin hep *
Senin kurtarışını özleyenler!
Bense, mazlum ve yoksulum, *
Ey Tanrı, yardımıma koş!
Yardımcım ve kurtarıcım sensin, *
Geç kalma, ya Rab!
MEZMUR 85
Ya Rab, ülkenden hoşnut kaldın, *
Yakup soyunu eski gönencine kavuşturdun.
Halkının suçlarını bağışladın, *
Bütün günahlarını yok saydın.
Bütün gazabını bir yana koydun, *
Kızgın öfkenden vazgeçtin.
Ey bizi kurtaran Tanrı, *
Bizi eski halimize getir,
Bize karşı öfkeni dindir! †
Sonsuza dek mi öfkeleneceksin bize? *
Kuşaktan kuşağa mı sürdüreceksin öfkeni?

Halkın sende sevinç bulsun diye *
Bize yeniden yaşam vermeyecek misin?
Ya Rab, sevgini göster bize, *
Kurtarışını bağışla! ¬
Kulak vereceğim Rab Tanrı’nın ne diyeceğine; †
Halkına, sadık kullarına esenlik sözü verecek, *
Yeter ki, bir daha akılsızlık etmesinler.
Evet, O kendisinden korkanları kurtarmak üzeredir, *
Görkemi ülkemizde yaşasın diye.
Sevgiyle sadakat buluşacak, *
Doğrulukla esenlik öpüşecek.
Sadakat yerden bitecek, *
Doğruluk gökten bakacak.
Ve Rab iyi olan neyse, onu verecek, *
Toprağımızdan ürün fışkıracak.
Doğruluk önü sıra yürüyecek, *
Adımları için yol yapacak.
MEZMUR 86
Kulak ver, ya Rab, yanıtla beni, *
Çünkü mazlum ve yoksulum.
Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum. *
Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu!
Acı bana, ya Rab, *
Çünkü gün boyu sana yakarıyorum.
Sevindir kulunu, ya Rab, *
Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum.
Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab, *
Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.
Kulak ver duama, ya Rab, *
Yalvarışlarımı dikkate al!
Sıkıntılı günümde sana yakarırım, *
Çünkü yanıtlarsın beni.
İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab, *
Eşsizdir işlerin.
Yarattığın bütün uluslar gelip †
Sana tapınacaklar, ya Rab, *
Adını yüceltecekler.
Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın, *
Tek Tanrı sensin. ¬

Ya Rab, yolunu bana öğret, *
Senin gerçeğine göre yürüyeyim,
Kararlı kıl beni, yalnız senin adından korkayım. †
Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle *
Sana şükredeceğim,
Adını sonsuza dek yücelteceğim. *
Çünkü bana sevgin büyüktür,
Canımı ölüler diyarının derinliklerinden *
Sen kurtardın.
Ey Tanrı, küstahlar bana saldırıyor, †
Zorbalar sürüsü, sana aldırmayanlar *
Canımı almak istiyor,
Oysa sen, ya Rab, †
Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, *
Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı’sın.
Yönel bana, acı halime, *
Kuluna kendi gücünü ver,
Kurtar hizmetçinin oğlunu. *
İyiliğinin bir belirtisini göster bana;
Benden nefret edenler görüp utansın; †
Çünkü sen, ya Rab, bana yardım ettin, *
Beni avuttun.
Öğleden Önce (Hora Tertia)
Nak. Ey Rab, bana sevgiyle bak ve beni kurtar.
KISA OKUMA Eyüp 19, 25-26a
Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum. Derim yok
olduktan sonra, yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim.
¥ Neden bitkinsin ey Ruhum? Neden endişeleniyorsun?
¶ Ümidini Rab’be bağla; bir gün onu öveceksin.
Öğle (Hora Sexta)
Nak. Ey Rab, bana merhamet et, çünkü sana karşı günah işledim.
KISA OKUMA Bilgelik 1, 13-14a. 15
Ölüm, Tanrı’nın işi değildir. O yaşayanları yok etmekten hoşlanmaz. O her şeyi var olması için
yarattı. Çünkü erdem ölümsüzdür.
¥ Ölümün gölgesinde korkmayacağım,
¶ Çünkü Rab, sen benimlesin.

Öğleden Sonra (Hora Nona)
Nak. Ey Rab, adın uğruna beni koru ve kudretinle beni kurtarmaya gel.
KISA OKUMA Yeşaya. 25, 8
Ölümü sonsuza dek yutacak. Egemen Rab bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek. Halkının
utancını bütün yeryüzünden kaldıracak. Çünkü Rab böyle diyor.
¥ Ey Rab, duamı dinle.
¶ Her ölümlü varlık sana dönecektir.
DUA
Dirilmiş olan Mesih İsa’ya olan imanla sana güvenle dua eden cemaatimizi dinle ey Rab,
ölmüş olan kardeşlerimizle birlik içinde dirilmiş Mesih İsa’da yeni bir yaşama doğacağımı
ümidini bizlerde güçlendir. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen
hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.
2. Akşam Övgüsü

¥ 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.
İLAHİ
Uğruma insan olan
Ebedi şanın Kralı
Ölümü yenen sensin.
Paskalya çıkışında
Düşmanı yok ederek
İnsanı kurtaransın.
Kurtarıcımız İsa,
Sana inananları
Ölümden göğe götür. ¬
Düğün günü gelince
Yanan kandille seni
Beklememizi sağla.
Peder’in şerefine
Gökteki ermişlere
Bizleri de birleştir. Âmin.

1. Nak. Rab seni her kötülükten korur. O senin hayatını korur.
MEZMUR 121
Gözlerimi dağlara kaldırıyorum, *
Nereden yardım gelecek?
Yeri göğü yaratan *
Rab’den gelecek yardım.
O ayaklarının kaymasına izin vermez, *
Seni koruyan uyuklamaz.
İsrail’in koruyucusu ne uyur ne uyuklar. *
Senin koruyucun Rab’dir,
O sağ yanında sana gölgedir. *
Gündüz güneş, Gece ay sana zarar vermez.
Rab her kötülükten seni korur, *
Esirger canını.
Şimdiden sonsuza dek *
Rab koruyacak gidişini, gelişini.
1. Nak. Rab seni her kötülükten korur. O senin hayatını korur.
2. Nak. Ey, Rab, sen suçlara baksam, kim buna dayanabilir?
MEZMUR 130
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. Ey, Rab, sen suçlara baksam, kim buna dayanabilir?
3. Nak. Baba ölüleri diriltip yaşam verdiği gibi, Oğul da sevdiklerine yaşam verir.
EZGİ Filipililere 2, 6-11
Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde,*
Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı.
Ama kul özünü alıp, †
İnsan 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. Baba ölüleri diriltip yaşam verdiği gibi, Oğul da sevdiklerine yaşam verir.
KISA OKUMA 1. Kor. 15, 55-57
«Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede?» Ölümün dikeni günahtır. Günah ise
gücünü Kutsal Yasa'dan alır. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya
şükürler olsun!
KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Ey Rab, ümidimiz sendedir. *Asla hayal kırıklığına uğramayacağız.
~ Ey Rab, ümidimiz sendedir. Asla hayal kırıklığına uğramayacağız.
¶ Senin lütfunla sevinip coşacağız,
~ Asla hayal kırıklığına uğramayacağız.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
¥ Ey Rab, ümidimiz sendedir. Asla hayal kırıklığına uğramayacağız.
Magnifikat
Nak. Pederim’in bana verdiklerinin tamamı bana gelecekler ve her kim bana gelirse, asla
ondan yüz çevirmem.
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
Magnifikat
Nak. Pederim’in bana verdiklerinin tamamı bana gelecekler ve her kim bana gelirse, asla
ondan yüz çevirmem.
YAKARMALAR
Rabbimiz Mesih İsa, bizim vücutlarımızı da kendi şanlı bedenine benzetecektir. Ona
övgülerimizi sunalım:
Diri Olan Tanrı’nın Oğlu Rabbimiz Mesih İsa, dostun Lazar’ı ölümden dirilten sen,
- değerli kanınla kurtarmış olduğun ölülerimizin yaşama ve ebedi şana dirilmelerini sağla.
Rabbimiz Mesih İsa, Lazarus’un kız kardeşlerini; dirilttiğin gencin ve küçük kızın ailelerini
teselli ettiğin gibi,
- sevdiklerinin ölümüne ağlayanları da teselli et.
Kurtarıcımız Mesih İsa, günahın egemenliğinden ölümlü bedenlerimizi kurtar
- ebedi hayat ödülünü bize bağışla.
Kurtarıcımız Mesih İsa, seni tanımadıkları için, umutsuzluk içinde yaşayanlara iyiliğinle bak,
- onlara da dirilişe ve gelecek yaşama iman etme lütfunu bahşet.
Rabbimiz Mesih İsa, kör adamın gözleri açıldığında yüzünün ihtişamını gösterdiğin gibi,

- yüceliğinden mahrum olan ölülerimize de şanlı yüzünü göster.
Ey Rab, içinde yaşadığımız dünyasal çadır yıkıldığı zaman
- Kutsal Yeruşalim’de esenliğinde insan eliyle yapılmamış bir konut hazırla.
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
Dirilmiş olan Mesih İsa’ya olan imanla sana güvenle dua eden cemaatimizi dinle ey Rab, ölmüş
olan kardeşlerimizle birlik içinde dirilmiş Mesih İsa’da yeni bir yaşama doğacağımı ümidini
bizlerde güçlendir. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun
Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.

