
 ORUÇ DEVRESİ  

IV. PAZAR 
 

I. Akşam Övgü Duaları 
 

¥  Ey Allahım 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  

Ey merhametli Allah, 

Bu tövbe devresinde 

Halkının duasını 

Kabul et şefkat ile. 

Kalplerin sırlarını 

Gerçekte tanıyan sen, 

Tüm tövbe edenlere  

Af sevincini sağla. 

Büyüktür günahımız,   

Ama sonsuzdur sevgin; 

Adının şerefine   

Suçlarımızı affet.  

Yüzünün ışığıyla   

Aydınlat yolumuzu,  

Yönetsin elin bizi    

Paskalya neşesine.     

Sevdiğin Oğlun ile   

Kutsal Ruh’la birlikte    

Asırlarca hükmeden,   

Ey Peder, bizi dinle. Âmin. 

 

1. Nak. Sevinçle Rab’bin evine gidelim.   

MEZMUR 122 (121) Kutsal Yeruşalim şehrine esenlik!      

Oysa sizler Siyon Dağı'na, yaşayan Allah’ın 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. 

 

Allahımız Rab’bin evi için * 

İyilik dilerim sana. 

 

1. Nak. Sevinçle Rab’bin evine gidelim.   

2. Nak.  Uyan ey uyuyan sen! Kalk, ölüler arasından. Mesih senin ışığın olacaktır.  

 

MEZMUR 130 (129) Derinlerden 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.  Uyan ey uyuyan sen! Kalk, ölüler arasından. Mesih senin ışığın olacaktır. 

 

3. Nak.  Ya Rab, sevgin sonsuzdur: günahlarımızda ölmüş olan bizleri, Mesih’te yeniden 

yaşattın. 

 

EZGİ Filipililere 2,6-11    Mesih, Allah’ın hizmetkarı 

 

Mesih, Allah özüne sahip olduğu halde, † 

Allah’a 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 Allah 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 Allah’ın yüceltilmesi için * 

İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin. 

 

3. Nak.  Ya Rab, sevgin sonsuzdur: günahlarımızda ölmüş olan bizleri, Mesih’te yeniden 

yaşattın. 

 

KISA OKUMA         Rom. 2, 1-2 

Bu nedenle sen, ey başkasını yargılayan insan, kim olursan ol, özrün yoktur. Başkasını 

yargıladığın konuda kendini mahkûm ediyorsun. Çünkü ey yargılayan sen, aynı şeyleri 

yapıyorsun. Böyle davrananları Allah’ın haklı olarak yargıladığını biliriz. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥  Kardeşini seven * ışıkta kalır. 

  ¶Kardeşini seven ışıkta kalır.* Onda karanlık bulunmaz. 

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

Kardeşini seven ışıkta kalır. 

 

 



Magnificat Nakaratı 

A Yılı: Bir zamanlar karanlıktaydık, ama şimdi Rab’de ışığız. 

B Yılı: Çünkü Allah dünyayı o kadar sevdi ki biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki her kim ona iman 

ederse yok olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun. 

C Yılı: Mesih, dünyayı Allah’yla barıştırdı; ve bizi yeni yaratık kıldı. 

 

MAGNIFICAT  Luka 1,46-55 

 

Canım Rab’bi yüceltir.  

 

Ruhum Allah’ta sevinir.  

Canım Rab’bi yüceltir; * 

Ruhum, Kurtarıcım Allah 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 Nakaratı 

A Yılı: Bir zamanlar karanlıktaydık, ama şimdi Rab’de ışığız. 



B Yılı: Çünkü Allah dünyayı o kadar sevdi ki biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki her kim ona iman 

ederse yok olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun. 

C Yılı: Mesih, dünyayı Allah’yla barıştırdı; ve bizi yeni yaratık kıldı. 

 

YAKARMALAR 
Tüm yaratıklara özen gösteren Peder Allah’ın İlahi takdirini yüceltelim, ona güvenle ve 

alçakgönüllülükle seslenelim:  

Ya Rab, tüm evlatlarını kurtar.  

Her iyiliği veren ve her gerçeğin kaynağı olan sen, Papamız (...) Hazretleri ve episkoposlar 

topluluğunu Kutsal Ruh’unla doldur.  

-  onların çobansal hizmetine emanet edilen halkını gerçek imanda muhafaza et.    

Aynı hayat ekmeğini yiyenleri sevgide birleştir,  

 - böylece mistik bedenin olan kilise birlikte ve barışta inşa edilsin.  

Ya Rab, inayetinle, aldatıcı tutkularla çürümüş olan eski Adem’den bizi soyundur,  

-  gerçeğe bağlı doğrulukla ve kutsallıkla Allah’a benzer yaratılan yeni insanı bize giydir.  

Kurtarıcımız Mesih İsa’nın sayesinde günahkarların Pederin evine dönmelerini,  

- ve kurtuluşun iyiliklerini paylaşmalarını sağla.  

Ölmüş olan kardeşlerimizin, cennetin şanında sonsuza dek seni övmelerini sağla.  

- bizler de merhametine terennüm etmek için oraya gitmeyi ümit ediyoruz. 

 

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  
Yüce Allah Oğlu’nun aracılığıyla harika bir şekilde kurtuluşumuzu sağlayan sen, canlı bir 

imanla ve cömert bir gayretle yaklaşmakta olan Paskalya’yı uygun bir şekilde kutlamamızı 

sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin. 

 

 

 

 

 



_______________ 

ALLAH’I ÖVMEYE DAVET  
¥ Ey Rab aç dudaklarımı 

¶  Ve ağzım sana övgüler duyursun. 

 

Davet Nak. Gelin Rab Mesih İsa’ya tapalım: O, bizim için ölüm ve denenmeleri kabul etti. 

Ya da: 

Nak. Eğer bu gün Rabbin sesini duyarsanız: kalplerinizi sertleştirmeyin. 

 
Davet Mezmuru:  
 
Mezmur 95 Allah’ı 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 Allah’tır, * 

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 Allahımız’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. Gelin Rab Mesih İsa’ya tapalım: O, bizim için ölüm ve denenmeleri kabul etti. 

Ya da: 

Nak. Eğer bu gün Rabbin sesini duyarsanız: kalplerinizi sertleştirmeyin. 

 
_______________ 
 

Okumalar Övgü Duaları 
 

¥  Ey Allahım 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 Allah’ı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.  

 

İLAHİ  

Paskalya neşesine 

Oruçlu yaşayarak, 

Tertemiz kalbimizle 

Mesih’i izleyelim. 

 

Peygamberler gördüler 

Kırk günün gizemini; 

Rab İsa onu çölde 

Hayatıyla kutsadı. 

 

Soframız sade olsun, 

Aklımız ve kalbimiz 

Allah’ın sözlerini 

Hoşça kabullensinler. 

 

İmanla direnelim 

Kötü denemelerde  

Cömertçe savaşarak 

Şana dek ulaşırız. 

 

Her şeye kadir Peder, 

Ve kurtarıcı İsa 

Kutsal Ruh’la birlikte 

Övülsün sonsuza dek. Âmin. 



 

 

 

 

1. Nak. Rab’bin dağına kim çıkabilir, kutsal yerinde kim durabilir? 

     

MEZMUR 24 (23)           Rab mabedine giriyor.                  

Göğe yükseldiğinde Göğün kapıları Mesih İsa’ya açıldı. (Az. Ireneus) 

 

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 Allah aklar. 

 

O’na yönelenler, † 

Yakup’un Allahının 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. Rab’bin dağına kim çıkabilir, kutsal yerinde kim durabilir?          



 

2. Nak. Ey halklar, Allahımızı yüceltin. O bizim hayatımızı kurtardı.  

 

 

MEZMUR 66 (65)  Kurban için şükran ilahisi                       

Rab’bin dirilişi ve paganların Allah’a dönmesi hakkında (Esichio).  

 

I  (1-12) 

 

Ey yeryüzündeki bütün insanlar, * 

Allah’a sevinç çığlıkları atın! 

Adının yüceliğine ilahiler söyleyin, * 

O’na görkemli övgüler sunun! 

 

“Ne müthiş işlerin var!” deyin Allah’a, * 

“Öyle büyük gücün var ki, 

Düşmanların eğiliyor önünde. * 

Bütün yeryüzü sana tapınıyor, 

 

İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor.” * 

Gelin, bakın Allah’ın 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, Allahımız’a şükredin, * 

Övgülerini duyurun.  

 

Hayatımızı koruyan, * 

Ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen O’dur. 

Sen bizi sınadın, ey Allah, * 

Gümüş arıtır gibi arıttın. 

 

Ağa düşürdün bizi, * 

Sırtımıza ağır yük vurdun. 

 

İnsanları başımıza çıkardın,  † 

Ateşten, sudan geçtik. * 

Ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun. 



 

2. Nak. Ey halklar, Allahımızı yüceltin. O bizim hayatımızı kurtardı.  

 

3. Nak. Ey Allah’tan korkanlar! Gelin ve Allah’ın benim için neler yaptığını dinleyin.  

 

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, Allah’tan korkanlar, * 

Benim için neler yaptığını size anlatayım. 

Ağzımla O’na yakardım, * 

Övgüsü dilimden düşmedi. 

 

Yüreğimde kötülüğe yer verseydim,  * 

Rab beni dinlemezdi. 

Oysa Allah dinledi beni, * 

Kulak verdi duamın sesine. 

 

Övgüler olsun Allah’a, † 

Çünkü duamı geri çevirmedi, * 

Sevgisini benden esirgemedi. 

 

3. Nak. Ey Allah’tan korkanlar! Gelin ve Allah’ın benim için neler yaptığını dinleyin.       

 

¥  Allah sözü yaşar ve etkinlik gösterir. 

¶ İki tarafı keskin kılıçtan daha keskindir. 

 

BİRİNCİ OKUMA  
Levililer Kitabından                                                                                          8, 1-17; 9, 22-24 

 

Kahinlerin Takdisi  

  Rab Musa'ya şöyle dedi: "Harun'la oğullarını, kâhin giysilerini, mesh yağını, günah sunusu 

olarak sunulacak boğayı, iki koçu ve mayasız ekmek sepetini Buluşma Çadırı'nın giriş 

bölümüne getir. Bütün topluluğu da oraya çağır." Musa Rab'bin buyruğunu yerine getirdi. 

Herkes Buluşma Çadırı'nın önünde toplandı.  



Musa topluluğa, "Şimdi Rab'bin buyruğunu yerine getireceğim" dedi. Harun'la oğullarını 

öne çıkarıp yıkadı. Harun'a mintanı giydirdi, beline kuşağı bağladı, üzerine kaftanı, onun 

üzerine de efodu giydirdi. Ustaca dokunmuş şeridiyle efodu bağladı. Üzerine göğüslüğü taktı, 

göğüslüğün içine Urim ile Tummim'i koydu. Başına sarığı sardı, ön kısmına kutsal tacı, altın 

levhayı koydu. Musa her şeyi Rab'bin buyurduğu gibi yaptı.  

Sonra mesh yağını aldı, Allah’ın Konutu'nu ve içindeki her şeyi mesh ederek kutsal kıldı. 

Yağı yedi kez sunağın üzerine serpti; sunağı, sunağın bütün aletlerini, kazanı ve ayaklıklarını 

kutsal kılmak için mesh etti. Harun'u kutsal kılmak için başına yağ dökerek meshetti. Harun'un 

oğullarını öne çıkardı, onlara mintan giydirdi, bellerine kuşak bağladı, başlarına başlık koydu. 

Musa her şeyi Rab'bin buyurduğu gibi yaptı.  

Sonra günah sunusu olarak sunulacak boğayı getirdi. Harun'la oğulları ellerini boğanın 

başına koydular. Musa boğayı kesti. Sunağı pak kılmak için kanını parmağıyla sunağın 

boynuzlarına çepeçevre sürdü. Artan kanı sunağın dibine döktü. Böylece sunağı arındırıp kutsal 

kıldı. Musa hayvanın bağırsak ve işkembe yağlarını, karaciğer perdesini, böbreklerini ve böbrek 

yağlarını sunağın üzerinde yaktı. Boğanın geri kalan kısmını da -derisini, etini, gübresini- 

ordugahın dışında yaktı. Musa her şeyi Rab'bin buyurduğu gibi yaptı.  

Harun günah, yakmalık, esenlik sunularını sunduktan sonra ellerini halka doğru uzatarak 

onları kutsadı ve aşağıya indi. Musa'yla Harun Buluşma Çadırı'na girdiler. Dışarı çıkınca halkı 

kutsadılar. O zaman Rab'bin yüceliği halka göründü. Rab bir ateş gönderdi. Ateş sunağın 

üzerindeki yakmalık sunuyu, yağları yakıp küle çevirdi. Bunu gören halkın tümü sevinçle 

haykırarak yüzüstü yere kapandı. 

 

RESPONSORİUM           İbr. 7, 23. 24; Sir 45, 6. 7 

¥ Önceki düzende çok sayıda kâhin görev aldı. Çünkü ölüm, görevlerini sürdürmelerini 

engelliyordu. * Ama İsa sonsuza dek yaşadığı için kâhinliği süreklidir. 

¶  Allah Harun’u da kutsal bir erkek olarak yetiştirdi, onunla sonsuza dek bir antlaşma yaptı, 

onu ulusunun kâhini olarak atadı. Harun’u etkileyici giysilerle süsledi. 

 

İKİNCİ OKUMA  
Episkopos Aziz Augustinus, Yuhanna İncili Üstüne Vaazlar, 

 

(Tratt. 34, 8-9;CL 36, 315-316) 

 

Mesih bizi krallığına ve yüceliğine çağırdı  

 

Rab kısaca şöyle dedi: "Ben, dünyanın ışığıyım; beni izleyen koyu karanlıkta yürümez, 

yaşamın ışığı onun olacaktır". Bu sözcükler, bir yandan bir buyruk, öte yandan bir vaat 

oluşturur. Öyleyse onun buyruklarını yerine getirelim. Böylece vaat ettiğini ihtiyatsızlıkla 

istemiş olmayız. Kıyamette, yargı gününde o bize şöyle demesin: "Buyruklarımı yerine getirdin 

mi ki vaat et-tiklerimi istiyorsun?" - "Rab, Allahımız, senin buyrukların nedir?" O sana söyler: 

"Beni izle".  

Sen yaşam için bir öğüt istedin. Hangi yaşam için, yoksa şu yaşam mı? Yaşamın kaynağı 

sendedir? Öyleyse şimdi Rabbi izleyelim; onu izlememizi önleyen engelleri ortadan kaldıralım. 

O'nun yardımı olmadan düğümleri kim çözebilir? Onun için şöyle denmiştir: "Zincirlerimi 



kırdın". Başka bir mezmur, O'ndan şöyle söz eder: "Rab zincirleri kırar. Rab bunalanları 

kalkındırır". 

Kurtulan ve kalkınan bu insanlar kimi izleyecektir? Elbette ki kendilerine seslenen ışığı 

izleyeceklerdir. "Ben, dünyanın ışığıyım; beni izleyen koyu karanlıkta yürümeyecektir". Çünkü 

Rab körlere ışık verir. O hal-de gözlerin ilacını bulunca kardeşlerim aydınlanalım; sözünü 

ettiğim ilaç, imandır. Çünkü İsa doğuştan kör olan kişiyi toprakla ve tükürüğü ile kurtarmıştır. 

Adem'den ötürü bizler de doğuştan körüz ve bir şeyin içyüzünü anlamak için Mesih İsa'ya 

gereksinmemiz vardır. O tükürükle toprağı karıştırdı: "Kelam ete kemiğe büründü ve aramıza 

yerleşti." O tükürükle toprağı karıştırdı, bundan ötürü vahiy yoluyla şu haber verildi: Gerçek 

toprağın ürünü olacaktır ve kendisi şöyle demiştir: "Ben, Yol, Gerçek ve Yaşamım". 

Yüz yüze göreceğimiz zaman, Gerçek'ten tümüyle faydalanacağız ve bu konuda bize söz 

verilmiştir. Allah’ın lütfedip, vaat etmediğini ya da vermediğini kim umut edebilir? 

Biz yüz yüze göreceğiz. Havari şöyle der: "Bilgimiz kısmidir. Şimdi bir aynada karanlık bir 

görüntü görüyoruz; o zaman yüz yüze göreceğiz".  

Aziz Yuhanna mektubunda şöyle der: "Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Allah’ın 

çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki, Mesih göründüğü zaman 

O'na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O'nu olduğu gibi göreceğiz. İşte büyük vaat budur!" 

Seversen, izlemelisin. Sen diyorsun ki, "Seviyorum, ama nereden izlemeliyim?" Farz et ki, 

Allahım Rab şöyle demiştir: "Ben gerçek ve yaşamım". Gerçeği istediğinden ve yaşamı elime 

geçirmek için can attığından ötürü, buna erişmek için yolu ararsın ve kendi kendi-ne şöyle 

dersin: "Gerçek güzel, yaşam büyük bir şeydir. Ne olur oraya nasıl varılacağını bilseydim!" 

Nereden gidileceğini mi arıyorsun? O'nun ilk önce şöyle dediğini duydum: "Ben, Yol'um". 

Nereye gidileceğini söylemeden önce o nereden gidileceğini sana söylemiştir. 

"Ben, Yol'um".  Nereye giden yol? Gerçeğe ve Yaşama. O sana ilk önce nereden gidileceğini 

söyledi, ardından nereye gideceğini söyledi: Ben, Yolum; ben Gerçeğim; ben Yaşamım. O ki 

Peder'in yanındadır, Gerçek ve Yaşamdır; ete kemiğe bürünerek O, Yol oldu. Sana şöyle 

denmiyor: "Kendini parala, gerçeğe ve yaşama varmak için yolu ara". Sana şöyle denmiyor. 

Tembel, ayağa kalk; Yolun kendisi sana geliyor ve seni uykundan uyandırdı,  hiç olmazsa 

gözünü açtıysa: Ayağa kalk ve yürü! 

Belki yürümeye çalışıyorsun, ama ayakların hasta olduğu için yürüyemiyorsun. Ayakların 

neden hasta? Belki açgözlülük ayaklarını engebeli topraklarda yürümeye zorladı. Ama Allah’ın 

Kelamı topalları da iyileştirdi. Sen şöyle diyorsun: "Peki, ayaklarım iyi durumda, ama yolu 

görmüyorum!" O, körlere de ışık verdi. 

 

RESPONSORİUM                   Mez. 118, 104-105; Yu. 6, 68                                                              

¥ Nefret ediyorum her yanlış yoldan, *  Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır. 

¶  Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. *  Sözün adımlarım için çıra, 

yolum için ışıktır.  

İncil:  

A Yılı: Yuhanna 9, 1-41 



İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, "Rabbî, kim günah işledi 

de bu adam kör doğdu? Kendisi mi, yoksa annesi babası mı?" diye sordular. İsa şu yanıtı verdi: 

"Ne kendisi, ne de annesi babası günah işledi. 

Allah’ın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha 

gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. 

Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı Ben'im."  Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü, 

tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü.Adama, "Git, Şiloah Havuzu'nda 

yıkan" dedi. Şiloah, gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak 

döndü. Komşuları ve onu daha önce dilenirken görenler, "Oturup dilenen adam değil mi bu?" 

dediler. Kimi, "Evet, odur" dedi, kimi de "Hayır, ama ona benziyor" dedi. Kendisi ise, "Ben 

oyum" dedi. "Öyleyse, gözlerin nasıl açıldı?" diye sordular. O da şöyle yanıt verdi: "İsa 

adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü ve bana, 'Şiloah'a git, yıkan' dedi. Ben de gidip 

yıkandım ve gözlerim açıldı." 

Ona, "Nerede O?" diye sordular. 

"Bilmiyorum" dedi. 

Eskiden kör olan adamı Ferisiler'in yanına götürdüler. İsa'nın çamur yapıp adamın gözlerini 

açtığı gün Şabat Günü'ydü. Bu nedenle Ferisiler de adama gözlerinin nasıl açıldığını sordular. 

O da, "İsa gözlerime çamur sürdü, yıkandım ve şimdi görüyorum" dedi. Bunun üzerine 

Ferisiler'in bazıları, "Bu adam Allah’tan değildir" 

dediler. "Çünkü Şabat Günü'nü tutmuyor." Ama başkaları, "Günahkâr bir adam nasıl bu tür 

belirtiler gerçekleştirebilir?" dediler. Böylece aralarında ayrılık doğdu. 

Eskiden kör olan adama yine sordular: "Senin gözlerini açtığına göre, O'nun hakkında sen ne 

diyorsun?" 

Adam, "O bir peygamberdir" dedi. 

Yahudi yetkililer, gözleri açılan adamın annesiyle babasını çağırmadan onun daha önce kör 

olduğuna ve gözlerinin açıldığına inanmadılar. 

Onlara, "Kör doğdu dediğiniz oğlunuz bu mu? Peki, şimdi nasıl görüyor?" diye sordular. 

Adamın annesiyle babası şu karşılığı verdiler: "Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve kör 

doğduğunu biliyoruz. 

Ama şimdi nasıl gördüğünü, gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz, ona sorun. Ergin yaştadır, 

kendisi için kendisi konuşsun." 

Yahudi yetkililerden korktukları için böyle konuştular. Çünkü yetkililer, İsa'nın Mesih* 

olduğunu açıkça söyleyeni havra dışı etmek için aralarında sözbirliği etmişlerdi. 

Bundan dolayı adamın annesiyle babası, "Ergin yaştadır, ona sorun" dediler. 

Eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp, "Allah hakkı için doğruyu söyle" dediler, "Biz bu 

adamın günahkâr olduğunu biliyoruz." 

O da şöyle yanıt verdi: "O'nun günahkâr olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, 

kördüm, şimdi görüyorum." 

O zaman ona, "Sana ne yaptı? Gözlerini nasıl açtı?" dediler. 

Onlara, "Size demin söyledim, ama dinlemediniz" dedi. "Niçin yeniden işitmek istiyorsunuz? 

Yoksa siz de mi O'nun öğrencileri olmak niyetindesiniz?" 

Adama söverek, "O'nun öğrencisi sensin!" dediler. "Biz Musa'nın öğrencileriyiz. 

Allah’ın Musa'yla konuştuğunu biliyoruz. Ama bu adamın nereden geldiğini bilmiyoruz."  

Adam onlara şu karşılığı verdi: "Şaşılacak şey! O'nun nereden geldiğini 



bilmiyorsunuz, ama gözlerimi O açtı. Allah’ın, günahkârları dinlemediğini biliriz. Ama Allah, 

kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. Dünya var olalı, bir kimsenin doğuştan 

kör olan birinin gözlerini açtığı 

duyulmamıştır. Bu adam Allah’tan olmasaydı, hiçbir şey yapamazdı." 

Onlar buna karşılık, "Tamamen günah içinde doğdun, sen mi bize ders vereceksin?" diyerek 

onu dışarı attılar. İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak, "Sen İnsanoğlu'na iman ediyor 

musun?" diye sordu. 

Adam şu yanıtı verdi: "Efendim, O kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim." 

İsa, "O'nu gördün. Şimdi seninle konuşan O'dur" dedi. Adam, "Rab, iman ediyorum!" diyerek 

İsa'ya tapındı. İsa, "Görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu 

dünyaya geldim" dedi. O'nun yanında bulunan bazı Ferisiler bu sözleri işitince, "Yoksa biz de 

mi körüz?" diye sordular. İsa, "Kör olsaydınız günahınız olmazdı" dedi, "Ama şimdi, 

'Görüyoruz' dediğiniz için günahınız duruyor." 

 

B Yılı: Yuhanna 3, 14-21 

Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu'nun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. 

Öyle ki, O'na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. 

"Çünkü Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin 

hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Allah, Oğlu'nu dünyayı yargılamak için 

göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. O'na iman eden yargılanmaz, 

iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Allah’ın biricik Oğlu'nun adına iman etmemiştir. 

Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları 

işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa 

yaklaşmaz. Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını, Allah’a dayanarak yaptığını göstermek 

için ışığa gelir." 

 

C Yılı: Luka 15, 1-3. 11-32 

Bütün vergi görevlileriyle günahkârlar İsa'yı dinlemek için O'na akın 

ediyordu. Ferisiler'le din bilginleri ise, "Bu adam günahkârları kabul ediyor, onlarla 

birlikte yemek yiyor" diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı: 

"Sizlerden birinin yüz koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse, doksan dokuzu bozkırda 

bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? İsa, "Bir adamın iki oğlu vardı" dedi. 

"Bunlardan küçüğü babasına, 'Baba' dedi, 'Malından payıma düşeni ver bana.' Baba da servetini 

iki oğlu arasında paylaştırdı. "Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir 

ülkeye gitti. Orada sefahat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti. 

Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra, o ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi, o da yokluk 

çekmeye başladı. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. 

Adam onu, domuz gütmek üzere otlaklarına yolladı. Delikanlı, domuzların yediği 

keçiboynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi. 

 "Aklı başına gelince şöyle dedi: 'Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var, bense burada 

açlıktan ölüyorum. Kalkıp babamın yanına döneceğim, ona, Baba diyeceğim, Allah’a ve sana 

karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri 

gibi kabul et.' 



"Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü, ona acıdı, 

koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Oğlu ona, 'Baba' dedi, 'Allah’a ve sana karşı günah işledim. 

Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim.' 

"Babası ise kölelerine, 'Çabuk, en iyi kaftanı getirip ona giydirin!' dedi. 

'Parmağına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin! 

Besili danayı getirip kesin, yiyelim, eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü; 

kaybolmuştu, bulundu.' Böylece eğlenmeye başladılar. 

"Babanın büyük oğlu ise tarladaydı. Gelip eve yaklaştığında çalgı ve oyun seslerini duydu. 

Uşaklardan birini yanına çağırıp, 'Ne oluyor?' diye sordu. 

"O da, 'Kardeşin geldi, baban da ona sağ salim kavuştuğu için besili danayı kesti' dedi. 

 "Büyük oğul öfkelendi, içeri girmek istemedi. Babası dışarı çıkıp ona yalvardı. Ama o, 

babasına şöyle yanıt verdi: 'Bak, bunca yıl senin için köle gibi çalıştım, hiçbir zaman 

buyruğundan çıkmadım. Ne var ki sen bana, arkadaşlarımla eğlenmem için hiçbir zaman bir 

oğlak bile vermedin. 

Oysa senin malını fahişelerle yiyen şu oğlun eve dönünce, onun için besili danayı kestin.' 

"Babası ona, 'Oğlum, sen her zaman yanımdasın, neyim varsa senindir' dedi. 'Ama sevinip 

eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardeşin ölmüştü, yaşama döndü; kaybolmuştu, bulundu!'" 

 

DUA  
Yüce Allah Oğlu’nun aracılığıyla harika bir şekilde kurtuluşumuzu sağlayan sen, canlı bir 

imanla ve cömert bir gayretle yaklaşmakta olan Paskalya’yı uygun bir şekilde kutlamamızı 

sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin. 

 

Sabah Övgü Duaları  
 

¥  Ey Allahım 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 Allah’ı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.  

 

İLAHİ  

Toplulukla beraber, 

Ruh’un derinliğinde  

Toplanıp yalvaralım, 

Rab’bin merhametine. 

     

Yargının hiddetinden, 

Ey Peder bizi koru, 

Evlatlarından silme 

Şanının görkemini. 



 

Ruh’unun üflemesi 

Varlığı bize verdi, ¬ 

Bağınız ve halkınız 

Elinin eseriyiz. 

 

Suçlarımızı affet, 

Yaralarımıza bak, 

Lütfun götürsün bizi, 

Paskalya zaferine. 

 

Peder’e övgü ve şan, 

Oğla ve Kutsal Ruh’a, 

Ezelde olduğu gibi, 

Ebede kadar olsun. Âmin. 

 

1. Nak.   Allahım sensin, sana şükrederim; Allahım seni yüceltirim. 

 

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 Allah’tır, aydınlattı bizi. * 

İplerle bağlayın bayram kurbanını, 



 

İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar. * 

Allahım sensin, şükrederim sana. 

 

Allahım sensin, yüceltirim seni. † 

Rab’be şükredin, çünkü O iyidir, * 

Sevgisi sonsuzdur. 

 

1. Nak.   Allah’ım sensin, sana şükrederim; Allah’ım seni yüceltirim. 

 

2.Nak. Ya Rab, şiddetli insanın elinden sen bizi kurtarabilirsin. Allah’ımız olan sen, bizi 

kurtar. 

 

EZGİ Daniel 3,52-57               

Yaratıcı sonsuza ek kutsansın. (Rom. 1, 25) 

 

Rabbim, atalarımızın Allahı, 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. Ya Rab, şiddetli insanın elinden sen bizi kurtarabilirsin. Allah’ımız olan sen, bizi 

kurtar. 



 

3. Nak. Rabbi övün çünkü o harikalar yaptı. 

 

MEZMUR 150   

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

  

Rab’be övgüler sunun! * 

Kutsal yerde Allah’a 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. Rabbi övün çünkü o harikalar yaptı. 

 

KISA OKUMA Yeşaya 58, 9b-11 

Eğer boyunduruğu, parmak uzatmayı ve fesat söylemeyi ortanızdan kaldırırsan ve canının 

çektiği şeyi aç olana verirsen ve alçaltmış canı doyurursan; o zaman karanlık içinde ışığın 

doğacak, ve koyu karanlığın öğle vakti gibi olacak; ve daima Rab sana yol gösterecek, ve kurak 

yerlerde senin canını doyuracak, ve kemiklerini kuvvetlendirecek; ve sulanmış bir bahçe gibi, 

ve suları yalancı olmayan bir kaynak gibi olacaksın. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥  O gün Mesih İsa şöyle diyecek: * Gelin babamın kutsadıkları. 

Ey Rab, sana şükrediyoruz, * Gelin babamın kutsadıkları. 

¶  O gün Mesih İsa şöyle diyecek: Gelin babamın kutsadıkları. 

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

Açtım, bana yiyecek verdiniz. * Gelin babamın kutsadıkları. 

 

Benedictus Nakaratı 



A Yılı: Hiç bir zaman doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır.  

B Yılı: Allah, günahtan ölmüş olan bizlere, sonsuz sevgisiyle Mesih’te tekrar yaşam verdi. 

C Yılı: Baba, sana karşı günah işledim. Artık senin oğlun olarak çağrılmaya layık değilim. 

 

BENEDICTUS      Luka 1,68-79       

        Mesih Ve O’nun Habercisi 

İsrail’in Allahı  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 Allahımız’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 Nakaratı 

A Yılı: Hiç bir zaman doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır.  

B Yılı: Allah, günahtan ölmüş olan bizlere, sonsuz sevgisiyle Mesih’te tekrar yaşam verdi. 

C Yılı: Baba, sana karşı günah işledim. Artık senin oğlun olarak çağrılmaya layık değilim. 

 

 

 

 

YAKARMALAR 
Merhameti sonsuz olan Pederimiz Allah’ı yüceltelim, bizim için şefaatte bulunmak üzere her 

zaman diri olan aramızda bulunan Mesih İsa aracılığıyla kutsal ruhunun lütfunu dileyelim: 

Kutsal Peder, içimizde sevginin ateşini tutuştur. 

 

Merhamet dolu olan Allah, bu günün kardeşlik sevgisinin işleriyle dolu olmasını sağla,  

- bugün karşılaştığımız kişiler bizlerde sevginin mesajını alsınlar. 

Gemi sayesinde Nuh’u ve ailesini tufandan kurtarmış olan sen,  

-  kilise vasıtasıyla vaftiz sularında katekümenleri kurtuluşa taşı. 

Salt bedenimizi besleyen gıdaya değil,  

- Allah’tan çıkan her söze aç olmamızı sağla. 

Bölünmeleri ve çatışmaları sevgi içinde ortadan kaldırmamıza yardım et,  

- böylece barışının değerli iyiliklerini tadabilelim.  

 

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  
Yüce Allah Oğlu’nun aracılığıyla harika bir şekilde kurtuluşumuzu sağlayan sen, canlı bir 

imanla ve cömert bir gayretle yaklaşmakta olan Paskalya’yı uygun bir şekilde kutlamamızı 

sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin. 

Sabah Övgüsü Ordinarium’da gösterildiği gibi bitirilir. 

 



 

Gündüz Övgü Duaları 
 

¥  Ey Allahım 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. 

 

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, Allah! 

 

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. 

 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

Nak. İşte tövbe günleri! Af ve kurtuluş zamanı.  

Öğlen (Hora Sesta) 

Nak. Ben diri olan Allah’ım, Rab diyor: Günahkarın ölümünü değil, tövbe etmesini ve 

yaşamasını isterim.  

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

Nak. Denenmelerde, imanda sabit kalalım: Gücümüz Allah’ın adaletidir. 

MEZMUR 23 (22) İyi Çoban 

Çünkü tahtın ortasında olan 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) Zafer ilahisi 

I  (2-7) 

İnsanoğlu'nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. (Mt. 24, 30) 

Yahuda’da Allah 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 Allahı, 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 Allah, sen yargılamaya, † 

Ülkedeki mazlumları kurtarmaya kalkınca. * 

İnsanların gazabı bile sana övgüler doğuruyor, 

Gazabından kurtulanları * 

çevrene topluyorsun.  

Adaklar adayın Allahınız Rab’be, * 

Yerine getirin adaklarınızı, 

 

Armağanlar sunun korkulması gereken Allah’a, * 

Bütün çevresindekiler. 

Rab önderlerin soluğunu keser, * 

Korku salar yeryüzü krallarına. 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

Nak. İşte tövbe günleri! Af ve kurtuluş zamanı.  

Öğlen (Hora Sesta) 



Nak. Ben diri olan Allah’ım, Rab diyor: Günahkarın ölümünü değil, tövbe etmesini ve 

yaşamasını isterim.  

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

Nak. Denenmelerde, imanda sabit kalalım: Gücümüz Allah’ın adaletidir. 

 

Öğleden Önce 

 

KISA OKUMA  1. Selanikliler 4, 1. 7 
Kardeşler, nasıl yaşamanız, Allah’ı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim 

öyle yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için Rab İsa adına size rica ediyor, 

yalvarıyoruz. Çünkü Allah bizi ahlaksızlığa değil, kutsal bir yaşam sürmeye çağırdı. 

¥  Ey Allah, temiz bir yürek yarat. 

¶  Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.  

 

Öğle 

 

KISA OKUMA         Yeşaya 30, 15. 18 

Egemen Rab, İsrail'in Kutsalı şöyle diyor: "Bana dönün, huzur bulun, kurtulursunuz. 

Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz. Ama bunu yapmak istemiyorsunuz. "Yine de 

Rab size lütfetmeyi özlemle bekliyor, size merhamet göstermek için harekete geçiyor. Çünkü 

Rab adil Allah’tır.  Ne mutlu O'nu özlemle bekleyenlere!" 

 

¥  Bakma günahlarıma. 

¶ Sil bütün suçlarımı. 

 

Öğleden Sonra 

 

KISA OKUMA        Yasa’nın Tekrarı  4, 29-31 

Ama Allahınız Rab'bi arayacaksınız. Bütün yüreğiniz-le, bütün canınızla ararsanız, O'nu 

bulacaksınız. Sıkıntıya düştüğünüzde ve bütün bu olaylar başınıza geldiğinde, sonunda 

Allahınız Rab'be dönecek, O'nun sözüne kulak vereceksiniz. Çünkü Allahınız Rab acıyan bir 

Allah’tır. Sizi bırakmaz, yok etmez ve atalarınıza ant içerek yaptığı antlaşmayı unutmaz. 

 

¥  Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur. 

¶ Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Allah. 

 

DUA  
Yüce Allah Oğlu’nun aracılığıyla harika bir şekilde kurtuluşumuzu sağlayan sen, canlı bir 

imanla ve cömert bir gayretle yaklaşmakta olan Paskalya’yı uygun bir şekilde kutlamamızı 

sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin. 



Akşam Övgü Duaları 

 

¥  Ey Allahım 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  

Ey merhametli Allah, 

Bu tövbe devresinde 

Halkının duasını 

Kabul et şefkat ile. 

 

Kalplerin sırlarını 

Gerçekte tanıyan sen, 

Tüm tövbe edenlere  

Af sevincini sağla. 

 

Büyüktür günahımız,   

Ama sonsuzdur sevgin; 

Adının şerefine   

Suçlarımızı affet.  

 

Yüzünün ışığıyla   

Aydınlat yolumuzu,  

Yönetsin elin bizi    

Paskalya neşesine.     

 

Sevdiğin Oğlun ile   

Kutsal Ruh’la birlikte    

Asırlarca hükmeden,   

Ey Peder, bizi dinle. Âmin.  

 

 

1. Nak. Allah, Mesih İsa’yı yaşayanların ve ölülerin yargıcı atadı. 

 

MEZMUR 110, 1-5, 7 (109)  Mesih Kral ve Kahindir 

Çünkü Allah bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek O'nun egemenlik sürmesi gerekir. (1. Ko. 15, 25) 

Rab efendime: † 

“Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek * 

Sağımda otur” diyor. 

 



Rab Siyon’dan uzatacak kudret asanı, * 

Düşmanlarının ortasında egemenlik sür! - 

Savaşacağın gün * 

Gönüllü gidecek askerlerin. 

Seherin bağrından doğan çiy gibi † 

Kutsal giysiler içinde * 

Sana gelecek gençlerin. 

 

Rab ant içti, kararından dönmez: † 

“Melkisedek düzeni uyarınca * 

Sonsuza dek kahinsin sen!” dedi. 

 

Rab senin sağındadır, * 

Kralları ezecek öfkelendiği gün. 

Yol kenarındaki dereden su içecek; * 

Bu yüzden başını dik tutacak. 

 

1. Nak. Allah, Mesih İsa’yı yaşayanların ve ölülerin yargıcı atadı.   

 

2. Nak.  Allah’ın uğruna iyilik yapan insana ne mutlu: o her zaman emniyette olacaktır.  

MEZMUR 112 (111)  Doğru adamın mutluluğu                    

Bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her 

iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. (Ef. 5, 8-9) 

 

Övgüler sunun Rab’be! † 

Ne mutlu Rabden korkan insana, * 

O’nun buyruklarından büyük zevk alana! 

 

Soyu yeryüzünde güç kazanacak, * 

Doğruların kuşağı kutsanacak. 

Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden, * 

Sonsuza dek sürer doğruluğu. 

 

Karanlıkta ışık doğar dürüstler için, * 

Lütfeden, sevecen, doğru insanlar için. 

Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren, * 

İşlerini adaletle yürüten insana! 

 

Asla sarsılmaz, * 

Sonsuza dek anılır doğru insan. 

Kötü haberden korkmaz, * 

Yüreği sarsılmaz, Rab’be güvenir. 

 

Gözü pektir, korku nedir bilmez, * 



Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür. 

 

Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi; † 

Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır, * 

Gücü ve saygınlığı artar.  

 

Kötü kişi bunu görünce kudurur, † 

Dişlerini gıcırdatır, kendi kendini yer, bitirir. * 

Kötülerin dileği boşa çıkar. 

 

2. Nak.  Allah’ın uğruna iyilik yapan insana ne mutlu: o her zaman emniyette olacaktır. 

 

 

3. Nak. Allah, Mesih’in ıstıraplarında peygamberlerin müjdesini tamamladı. 

 

EZGİ Vahiy 1. Pt. 2, 21-24  Allah’ın hizmetkarı Mesih kendi isteği ile ıstırap çekti.                    

 

Mesih, izinden gidesiniz diye† 

uğrunuza acı çekerek * 

size örnek oldu. 

 

O günah işlemedi, † 

ağzından * 

hileli söz çıkmadı. 

 

Kendisine sövüldüğünde † 

sövgüyle karşılık vermedi, * 

acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi;  

 

davasını, † 

adaletle yargılayan* 

 Allah’a bıraktı. 

 

Bizler günah karşısında ölelim, * 

doğruluk uğruna yaşayalım diye, 

günahlarımızı  çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. * 

O'nun yaralarıyla şifa buldunuz. 

 

3. Nak. Allah, Mesih’in ıstıraplarında peygamberlerin müjdesini tamamladı. 

 

KISA OKUMA         Romalılar 6, 6-11 

Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski 

yaradılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür 

kılınmıştır. Mesihle birlikte ölmüşsek, O'nunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü 



Mesih'in ölümden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümün artık O'nun üzerinde 

egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz. O'nun ölümü günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. 

Sürmekte olduğu yaşamı ise Allah için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında 

ölü, Mesih İsa'da Allah karşısında diri sayın. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥  Diri olan Allah’ın Oğlu Mesih İsa, * bize merhamet eyle. 

Diri olan Allah’ın Oğlu Mesih İsa, bize merhamet eyle. 

¶  Bizgünahghkarlar için acı çeken sen, bize merhamet eyle.  

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

Diri olan Allah’ın Oğlu Mesih İsa,* Bize merhamet eyle. 

 

Magnificat Nakaratı 

A Yılı: Havuzda gözlerimi yıkadım: Ya Rab şimdi görüyorum ve sana inanıyorum.  

B Yılı: İnsanoğlu yükseltilecek. Ona inanan ebedi hayata kavuşacak. 

C Yılı: Bu kardeşin ölüydü, ama şimdi yaşıyor; kaybolmuştu ama bulundu. Eğlenip sevinmek 

yerindedir. 

   

MAGNIFICAT  Luka 1,46-55 

 

Canım Rab’bi yüceltir.  

 

Ruhum Allah’ta sevinir.  

Canım Rab’bi yüceltir; * 

Ruhum, Kurtarıcım Allah 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 Nakaratı 

A Yılı: Ne mutlu barışı getirenlere! Onlara Allah’ın çocukları denilecektir.  

B Yılı: Mesih İsa’nın yaptıkları tüm Celile bölgesinde duyuluyordu ve halk Allah’a şükranlarını 

sunuyordu.  

C Yılı: Allah’ın ağzından çıkan bu sözleri duyunca herkes şaşkınlık içinde kaldı.   

 

YAKARMALAR 
Başımız ve Hocamız olan Mesih İsa, insanlığı kurtarmak üzere herkesin iyiliği için geldi. 

Akşam övgülerinde birleşmiş olan bizler ondan yardım dileyelim:  

Ya Rab, aileni ziyaret et.  

 

Baş ve çoban misyonuna paydaşlar yaptığın episkoposlara ve rahiplere bak, 

-   onların kendilerine emanet ettiğin halkını Peder’e götürmelerini sağla.  

Yolculukta olanlara meleğin eşlik etsin,  

-   O, onları her kötülükten ve tehlikeden kurtarsın.  

Kardeşlerimize alçakgönüllülükle ve sevgiyle hizmet etmeyi bize öğret,  

-  bunu hizmet edilmeye değil hizmet etmeye gelmiş olan seni takip ederek yapalım.  

Her cemaatte kardeşlerin, kardeşlere yardımcı olmasını sağla,  

-  böylece gözünün önünde fethedilemez bir şehir olarak inşa edilebilelim.  

Sen, ölmüş olan kardeşlerimize merhamet et, 

-  yüzünün ışığını tatmaları için onları kabul et.  

 

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  
Yüce Allah Oğlu’nun aracılığıyla harika bir şekilde kurtuluşumuzu sağlayan sen, canlı bir 

imanla ve cömert bir gayretle yaklaşmakta olan Paskalya’yı uygun bir şekilde kutlamamızı 

sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin. 

 


