
RAB’BİN ISTIRAPLARININ VE DİRİLİŞİNİN ÜÇ GÜNÜ 

KUTSAL CUMA 

 

Rab’bin Son Akşam Yemeği Ayini’ne Katılamayanlar İçin. 

 

İLAHİ 

Ey yaşam veren ekmek,  

Ölen Rab’bin anısı, 

Ne kadar lezzetlidir 

Hep senden beslenmemiz! 

 

Kalbinin denizinde,  

Ey İsa, bizi yıka,  

Bir damlası dünyayı 

Yepyeni kılacaktır. 

 

Gökteki konutunda 

Peder’le, Kutsal Ruh’la 

Yüzünü seyretmeyi 

Merhametle bağışla. Amin. 

 

1. Nak. Ölülerin ilk doğanı, yeryüzündeki kralların kralı bizleri Peder Allah için bir krallık 

kıldı. 

 

MEZMUR 72  Mesih’in Kraliyet gücü 

 

I (1-11) 
Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular. (Mt. 2, 11) 

 

Ey Allah, adaletini krala, * 

Doğruluğunu kral oğluna armağan et. 

Senin halkını doğrulukla, * 

Mazlum kullarını adilce yargılasın! 

 

Dağlar, tepeler, * 

Halka adilce gönenç getirsin! 

 

Mazlumlara hakkını versin,  † 

Yoksulların çocuklarını kurtarsın, * 

Zalimleriyse ezsin!  

 

Güneş ve ay durdukça, * 

Kral kuşaklar boyunca yaşasın,  

Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, * 

Toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun! 

 



Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin, * 

Ay ışıdığı sürece esenlik artsın!  

Egemenlik sürsün denizden denize, * 

Fırat’tan yeryüzünün ucuna dek!  

 

Çöl kabileleri diz çöksün önünde, * 

Düşmanları toz yalasın.  

Tarşiş’in ve kıyı ülkelerinin kralları * 

Ona haraç getirsin,  

 

Saba ve Seva kralları armağanlar sunsun! † 

Bütün krallar önünde yere kapansın, * 

Bütün uluslar ona kulluk etsin! 

 

1. Nak. Ölülerin ilk doğanı, yeryüzündeki kralların kralı bizleri Peder Allah için bir krallık 

kıldı. 

 

2. Nak. Rab, kendisinden feryat eden  fakiri ve yardım isteyen sefili kurtarır. 

 

MEZMUR 72 (II) 12-19 Barış ve Takdisin Krallığı 
Dünyanın her yanına gidin, Müjde'yi bütün yaratılışa duyurun. (Mk. 16, 15) 

 

Çünkü yardım isteyen yoksulu, * 

Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır, 

Yoksula, düşküne acır, * 

Düşkünlerin canını kurtarır. 

 

Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları, * 

Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir. 

Yaşasın kral! * 

Ona Saba altını versinler; 

 

Durmadan dua etsinler onun için, * 

Gün boyu onu övsünler! 

Ülkede bol buğday olsun, * 

Dağ başlarında dalgalansın! 

 

Başakları Lübnan gibi verimli olsun, * 

Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın! 

Kralın adı sonsuza dek yaşasın, * 

Güneş durdukça adı var olsun, 

 

Onun aracılığıyla insanlar kutsansın, * 

Bütün uluslar “Ne mutlu ona” desin! 

Rab Allah’a, İsrail’in Allahı’na övgüler olsun, * 

Harikalar yaratan yalnız O’dur. 

 



Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun, † 

Bütün yeryüzü O’nun yüceliğiyle dolsun! * 

Âmin! Âmin! 

 

2. Nak. Rab, kendisinden feryat eden  fakiri ve yardım isteyen sefili kurtarır. 

 

3. Nak. Azizler Kuzu’nun kanıyla ve kendi şehitliklerinin sözü ile muzaffer oldu.  

 

EZGİ Vahiy 11, 17-18;12: 10b-12a   Allah’ın adaleti 

         

Her Şeye Gücü Yeten, † 

Var olan, var olmuş olan Rab Allah! * 

Sana şükrediyoruz.  

 

Çünkü büyük gücünü kuşanıp * 

Egemenlik sürmeye başladın. 

Uluslar gazaba gelmişlerdi. * 

Şimdiyse senin gazabın üzerlerine geldi. 

 

Ölüleri yargılamak, * 

Kulların olan peygamberleri, kutsalları, 

Küçük olsun, büyük olsun, * 

Senin adından korkanları ödüllendirmek 

 

Ve yeryüzünü mahvedenleri * 

mahvetmek zamanı da geldi. 

Allahımız’ın kurtarışı, gücü, egemenliği * 

Ve Mesihi’nin yetkisi şimdi gerçekleşti. 

 

Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, † 

Onları Allahımız’ın önünde gece gündüz suçlayan * 

Aşağı atıldı. 

 

Kardeşlerimiz Kuzu’nun kanıyla † 

Ve ettikleri tanıklık bildirisiyle * 

Onu yendiler. 

 

Ölümü göze alacak kadar * 

Vazgeçmişlerdi can sevgisinden. 

 

Bunun için, ey gökler † 

ve orada yaşayanlar, * 

Sevinin! 

 

3. Nak. Azizler Kuzu’nun kanıyla ve kendi şehitliklerinin sözü ile muzaffer oldu.  

 

 



KISA OKUMA                     İbraniler 13, 12-15   

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

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

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

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

meyvesini sunalım. 

 

Karşılıklı Hamdetme yerine şu nakarat söylenir:  

Nak. Mesih İsa, bizim için ölüme kadar itaat etti.  

 

Magnificat 

Nak. Son akşam yemeğinde Mesih İsa, ekmeği aldı, onu takdis etti, böldü ve Havarilerine 

verdi.  

 

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 

 

Nak. Son akşam yemeğinde Mesih İsa, ekmeği aldı, onu takdis etti, böldü ve Havarilerine 

verdi.  

 

YAKARMALAR 

Kurtarıcımız, ele verildiği gece Son Akşam Yemeği’ni kutladı ve onu, kiliseye ölümünün ve 

dirilişinin anısı olarak emanet etti. Kilise onu Mesih’in şanlı gelişine kadar kutlayacaktır. Bu 

büyük gizemin ışığında dualarımızı Mesih İsa’ya yöneltelim:  

Ya Rab, kanınla kurtardığın halkı kutsal kıl.  

 

Rab İsa, kâhinliğini paylaştığın Kilise’nin,  

- ayin övgülerinde daima sana bağlı kalmasını sağla.  

 

Kurtardığın halka, gökten inen ekmeği veren sen, 

- sana inananların daima bu ekmeği almayı arzu etmelerini sağla.  

 

Bizimle Yeni Antlaşma kupasını paylaşan sen, 

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

 

Bize yeni sevgi buyruğunu veren sen,  

- insanların hayat veren sevginin gücünü tatmalarını sağla. 

 

Tanrı’nın hükümdarlığının tamamlayıcı müjdesi olarak Öğrencilerinle Paskalya Kuzusunu 

yiyen sen, 

- ölmüş olan kardeşlerimizle beraber bizi bu ebedi ziyafete 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 

Ey Allah, kendi şanın ve bizim kurtuluşumuz için, Oğlun Mesih İsa’yı ebedi başkâhin yapan 

sen, onun Kanı aracılığıyla bizleri halkın yap, efkaristiya kurbanına katılarak çarmıhın ve 

dirilişin kurtaran kuvvetini yaşamamızı sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden 

dileriz. Âmin. 

 

 
 



TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  
 

¥ Ey Rab aç dudaklarımı 

¶  Ve ağzım sana övgüler duyursun. 

 

Davet nak. Gelin; Tanrı’nın Oğlu olan Mesih İsa’ya tapalım. O kanıyla bizi kurtardı.  

 

Davet Mezmuru:  
 

Mezmur 95 Tanrı’yı övmeyedavet 

 
"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.    



 

 Davet nak. Gelin; Tanrı’nın Oğlu olan Mesih İsa’ya tapalım. O kanıyla bizi kurtardı. 

 
 

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 

Şanın uğruna bizi 

Haçının kanı ile, 

Ruh’unun mührü ile 

Yarattın ve kurtardın. 

 

Zincirimizi kopar, 

Özgür kıl esirleri, 

Ebedi otlaklara 

İnananları sevket. 

 

Şan sana, iyi çoban, 

Ebedi Nur’un Nur’u, 

Peder’le, Kutsal Ruh’la 

Çağlardan çağlara dek. Âmin. 

 

1. Nak. Dünyanın kralları saf bağlıyor, hükümdarlar birleşiyor Rab’be ve meshettiği krala 

karşı.  

 

MEZMUR 2  

Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa, * 

Neden boş düzenler kurar bu halklar? 

Dünyanın kralları saf bağlıyor, † 

Hükümdarlar birleşiyor * 

RAB'be ve meshettiği krala karşı. 

 

"Koparalım onların kayışlarını" diyorlar,* 

"Atalım üzerimizden bağlarını." 

Göklerde oturan Rab gülüyor,* 

Onlarla eğleniyor. 

 

Sonra öfkeyle uyarıyor onları,* 

Gazabıyla dehşete düşürüyor 

Ve, "Ben kralımı* 



Kutsal dağım Siyon'a oturttum" diyor. 

 

RAB'bin bildirisini ilan edeceğim: † 

Bana, "Sen benim oğlumsun" dedi, * 

"Bugün ben sana baba oldum. 

 

Dile benden, miras olarak sana ulusları,* 

Mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. 

Demir çomakla kıracaksın onları,* 

Çömlek gibi parçalayacaksın."  

 

Ey krallar, akıllı olun!* 

Ey dünya önderleri, ders alın! 

RAB'be korkuyla hizmet edin,* 

Titreyerek sevinin. 

 

Oğulu öpün ki öfkelenmesin,* 

Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz.  

Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir.* 

Ne mutlu O'na sığınanlara! 

 

1. Nak. Dünyanın kralları saf bağlıyor, hükümdarlar birleşiyor Rab’be ve meshettiği krala 

karşı.  

 

 2. Nak. Giysilerimi aralarında paylaşıyor, elbisem için kura çekiyorlar.  

 

MEZMUR 22, 2 -23 

 

Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? † 

 Niçin bana yardım etmekten, * 

 Haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? 

 

Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, * 

yanıt vermiyorsun,  

Gece sesleniyorum, * 

yine rahat yok bana. 

 

Oysa sen kutsalsın, * 

İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran sensin. 

Sana güvendiler atalarımız, * 

Sana dayandılar, onları kurtardın. 

 

Sana yakarıp kurtuldular,* 

Sana güvendiler, aldanmadılar. 

Ama ben insan değil, toprak kurduyum,* 

İnsanlar beni küçümsüyor, halk hor görüyor. 

 

Beni gören herkes alay ediyor,* 

Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki, 

"Sırtını RAB'be dayadı, kurtarsın bakalım onu, * 



Madem onu seviyor, yardım etsin!" 

Oysa beni ana rahminden çıkaran,* 

Ana kucağındayken sana güvenmeyi öğreten sensin. 

Doğuşumdan beri sana teslim edildim,* 

Ana rahminden beri Tanrım sensin. 

 

Benden uzak durma! Çünkü sıkıntı yanıbaşımda,* 

Yardım edecek kimse yok. 

 

Boğalar kuşatıyor beni,* 

Azgın Başan boğaları sarıyor çevremi. 

Kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi * 

Ağızlarını açıyorlar bana. 

 

Su gibi dökülüyorum, † 

Bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor;* 

Yüreğim balmumu gibi içimde eriyor. 

 

Gücüm çömlek parçası gibi kurudu, † 

Dilim damağıma yapışıyor; * 

Beni ölüm toprağına yatırdın. 

 

Köpekler kuşatıyor beni, †  

Kötüler sürüsü çevremi sarıyor, * 

Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. 

 

Bütün kemiklerimi sayar oldum, * 

Gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar. 

Giysilerimi aralarında paylaşıyor,*  

Elbisem için kura çekiyorlar. 

 

Ama sen, ya RAB, uzak durma; * 

Ey gücüm benim, yardımıma koş! 

Canımı kılıçtan, biricik hayatımı * 

köpeğin pençesinden kurtar! 

 

Kurtar beni aslanın ağzından, * 

Yaban öküzlerinin boynuzundan. 

 

Yanıt ver bana! † 

Adını kardeşlerime duyurayım, * 

Topluluğun ortasında sana övgüler sunayım: 

 

2. Nak. Giysilerimi aralarında paylaşıyor, elbisem için kura çekiyorlar.  

 

3. Nak. Beni ölesiye arayanlar hiddetle bana saldırıyor.  

 

MEZMUR 38 

Ya RAB, öfkelenip azarlama beni, * 

Gazapla yola getirme! 



 

Okların içime saplandı,* 

Elin üzerime indi. 

 

Öfken yüzünden sağlığım bozuldu,* 

Günahım yüzünden rahatım kaçtı. 

Çünkü suçlarım başımdan aştı,* 

Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı. 

 

Akılsızlığım yüzünden * 

Yaralarım iğrenç, irinli. 

Eğildim, iki büklüm oldum,*  

Gün boyu yaslı dolaşıyorum. 

 

Çünkü belim ateş içinde,* 

Sağlığım bozuk. 

Tükendim, ezildim alabildiğine,* 

İnliyorum yüreğimin acısından. 

 

Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin,* 

İniltilerim senden gizli değil. 

Yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor,* 

Gözlerimin feri bile söndü. 

 

Eşim dostum kaçar oldu derdimden, † 

Yakınlarım uzak duruyor benden. * 

Canıma susayanlar bana tuzak kuruyor, 

Zararımı isteyenler kuyumu kazıyor,* 

Gün boyu hileler düşünüyorlar. 

 

Ama ben bir sağır gibi duymuyorum,* 

Bir dilsiz gibi ağzımı açmıyorum; 

Duymaz,* 

Ağzında yanıt bulunmaz bir adama döndüm. 

 

Umudum sende, ya RAB,* 

 Sen yanıtlayacaksın, ya Rab, Tanrım benim! 

Çünkü dua ediyorum: "Halime sevinmesinler,* 

Ayağım kayınca böbürlenmesinler!" 

 

Düşmek üzereyim,* 

Acım hep içimde. 

Suçumu itiraf ediyorum,* 

Günahım yüzünden kaygılanıyorum. 

 

Ama düşmanlarım güçlü ve dinç,* 

Yok yere benden nefret edenler çok. 

İyiliğe karşı kötülük yapanlar bana karşı çıkar,* 

İyiliğin peşinde olduğum için. 

 



Beni terk etme, ya RAB!* 

Ey Tanrım, benden uzak durma! 

Yardımıma koş,* 

 Ya Rab, kurtuluşum benim! 

 

3. Nak. Beni ölesiye arayanlar hiddetle bana saldırıyor. 

 

¥ Bir sürü yalancı tanığın ayaklanmasına karşın, 

¶ aradıkları gibi birini bulamadılar.  

 

 

BİRİNCİ OKUMA  

İbranilere Mektuptan          9, 11-28 

 

Mesih gelecek iyi şeylerin baş kâhini olarak ortaya çıktı, 

 kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi.  

 

Ama Mesih, gelecek iyi şeylerin başkâhini olarak ortaya çıktı. İnsan eliyle yapılmamış, yani 

bu yaratılıştan olmayan daha büyük, daha yetkin çadırdan geçti. Tekelerle danaların kanıyla 

değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi. Tekelerle 

boğaların kanı ve serpilen düve külü murdar olanları kutsal kılıyor, bedensel açıdan temizliyor. 

Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının, 

diri Tanrı'ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha 

kesindir!  

Bu nedenle, çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz mirası almaları için Mesih yeni 

antlaşmanın aracısı oldu. Kendisi onları ilk antlaşma zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak 

için fidye olarak öldü. Ortada bir vasiyet varsa, vasiyet edenin ölümünün kanıtlanması gerekir. 

Çünkü vasiyet ancak ölümden sonra geçerli olur. Vasiyet eden yaşadıkça, vasiyetin hiçbir 

etkinliği yoktur. Bu nedenle ilk antlaşma bile kan akıtılmadan yürürlüğe girmedi. Musa, Kutsal 

Yasa'nın her buyruğunu bütün halka bildirdikten sonra su, al yapağı, mercanköşk otu ile 

danaların ve tekelerin kanını alıp hem kitabın hem de ütün halkın üzerine serpti. "Tanrı'nın 

uymanızı buyurduğu antlaşmanın kanı budur" dedi. Aynı biçimde çadırın ve tapınmada 

kullanılan bütün eşyaların üzerine kan serpti. Nitekim Kutsal Yasa uyarınca hemen her şey 

kanla temiz kılınır, kan dökülmeden bağışlama olmaz.  

Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin bu kurbanlarla, ama gökteki asıllarının bunlardan 

daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekti. Çünkü Mesih, asıl kutsal yerin örneği olup insan 

eliyle yapılan kutsal yere değil, ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl 

göğe girdi. Baş kâhin her yıl kendisinin olmayan kanla En Kutsal Yer'e girer; oysa Mesih 

kendisini tekrar tekrar sunmak için göğe girmedi. Öyle olsaydı, dünyanın kuruluşundan beri 

Mesih'in tekrar tekrar acı çekmesi gerekirdi. Oysa Mesih, kendisini bir kez kurban ederek 

günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır. Bir kez ölmek, sonra da 

yargılanmak nasıl insanların kaderiyse, Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir 

kez kurban edildi. İkinci kez, günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini 

bekleyenlere görünecektir. 

 

RESPONSORİUM            Yşa. 53, 7. 8. 5. 12 

 

¥ Halkına kurutuluşu vermek için * kesime götürülen kuzu gibi, ağzını açmadı. 

¶ Canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. 

¥ Kesime götürülen kuzu gibi, ağzını açmadı. 



İKİNCİ OKUMA  

 

Aziz Episkoppos Yuhanna Krisostomos Kateşezlerinden,  

Catech. 3, 13-19; SC 50, 174-177) 

Mesih kanı'nın gücü. 

 

Mesih kanının gücünü öğrenmek ister misin? Eski Ahit'in sahifelerini karıştırarak şeklini 

anımsayalım. 

"Bir yaşındaki bir kuzuyu kurban edin, der Musa, ve kanı ile kapıları işaretleyin" (Çıkış 12, 

5). Neler söylüyorsun, Musa? Bir kuzunun kanı us sahibi insanı nasıl kurtarabilir? Pek tabii, 

yanıtlar gibi oluyor Musa, kan olduğu için değil de Rabbin kanını imgelediğinden. Düşman, 

kapıda eski simgenin kanı yerine, inanç sahiplerinin dudaklarında, Mesih tapınağının kapısında 

yeni gerçeğin canlı ve şanlı kanını görürse, eskiden yaptığını da aşarak zarar vermeden 

geçecektir. 

Bu kanın gücünü daha derin şekilde anlamak istiyorsan, nereden akmaya başladığını ve 

hangi kaynaktan fışkırdığını düşün. Çar-mıhta akıtıldı ve Rabbin böğründen fışkırdı. Halen 

çarmıhta asılı kalmış ölü Mesih'e bir asker yaklaştı diye anlatır İncil ve bir mızrak darbesi ile 

böğrünü deldi: su ve kan aktı. Biri vaftizin simgesi, diğeri de Efkaristiya'nın. Asker böğrü deldi: 

bir hazineyi keşfettiğim ve mutluluk içinde görkemli servetler bulduğum kutsal tapınağı açtı. 

Kuzu için de aynı şey oldu: İbraniler kurbanı kestiler, ben ise o kurbanın ürünü olan kurtuluştan 

yararlanıyorum. 

"Böğründen hemen kan ve su aktı" (bk. Yu. 19, 34). Azizim, bu gizi böyle kolayca geçme. 

Sana açıklayacağım başka bir gizemli anlam var. O suyun ve o kanın vaftizin ve Efkaristiya'nın 

simgeleri olduğunu söyledim. Kilise bu iki kutsal gizemden, Vaftiz ve Efkaristiya sayesinde, 

Kutsal Ruh'tan edinilen yeniden doğma ve yenilemeden doğmuştur. Vaftizin ve Efkaristiya'nın 

simgeleri Mesih'in böğründen çıkmıştır. Demek ki, Adem'in böğründen Havva'nın 

oluşturulduğu gibi, Mesih kendi böğründen Kilise'yi oluşturmuştur. 

Bu yüzdendir ki Musa, ilk insandan söz ettiğinde, "kemiklerimden kemik, etimden et" 

(Tekvin 2, 23) deyimini kullanıp, bize Rabbin böğrünü işaret ediyor. Nasıl ki Allah, Adem'in 

kaburgasından kadını şekillendirmişse aynı tarzda Mesih Kilise'yi kurabilmek için bize 

böğrünün suyunu ve kanını vermiştir. Ve nasıl ki Adem uyumakta iken Allah böğrüne 

dokunduysa, aynı şekilde Mesih, ölümün uykusunda bize kanı ve suyu vermiştir. 

Mesih'in Gelin'ini kendisine nasıl bağladığını, bizi ne gibi bir gıda ile beslediğini gördü. Kanı 

sayesinde doğuyoruz, kanı ile yaşamımızı besliyoruz. Nasıl ki kadın çocuğunu kendi sütü ile 

besliyorsa, Mesih de yeniden canlandırdıklarını kendi kanı ile aynı şekilde ve sürekli olarak 

besliyor. 

 

RESPONSORİUM              1. Pe. 1, 18-19; Ef. 2, 18; 1. Yu. 1,7 

¥ Altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih’in 

değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. * Onun aracılığıyla hepimiz tek Ruh’ta Baba’nın 

huzuruna çıkabiliriz. 

¶ Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır. 

¥ Onun aracılığıyla hepimiz tek Ruh’ta Baba’nın huzuruna çıkabiliriz. 

 

İncil: Yuhanna 18, 1-19. 42 

İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisi'nin ötesine 

geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa'yla öğrencileri bu bahçeye girdiler. O'na ihanet eden Yahuda 

da burayı biliyordu. Çünkü İsa, öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu. Böylece Yahuda yanına 

bir bölük askerle başkâhinlerin ve Ferisiler'in gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların 

ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı. 



İsa, başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara, "Kimi arıyorsunuz?" diye sordu. 

"Nasıralı İsa'yı" diye karşılık verdiler. İsa onlara, "Benim" dedi. 

O'na ihanet eden Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. İsa, "Benim" deyince gerileyip yere 

düştüler. Bunun üzerine İsa onlara yine, "Kimi arıyorsunuz?" diye sordu. "Nasıralı İsa'yı" 

dediler. 

İsa, "Size söyledim, benim" dedi. "Eğer beni arıyorsanız, bunları bırakın gitsinler." 

Kendisinin daha önce söylediği, "Senin bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim" şeklindeki 

sözü yerine gelsin diye böyle konuştu. Simun Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti, başkâhinin 

Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı. İsa Petrus'a, "Kılıcını kınına koy! 

Baba'nın bana verdiği kâseden içmeyeyim mi?" dedi. 

Bunun üzerine komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler İsa'yı tutup 

bağladılar. O'nu önce, o yıl başkâhin olan Kayafa'nın kayınbabası Hanan'a götürdüler. 

Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden 

Kayafa idi. Simun Petrus'la başka bir öğrenci İsa'nın ardından gidiyorlardı. O öğrenci 

başkâhinin tanıdığı olduğu için İsa'yla birlikte başkâhinin avlusuna girdi. 

Petrus ise dışarıda, kapının yanında duruyordu. Başkâhinin tanıdığı öğrenci dışarı çıkıp 

kapıcı kızla konuştu ve Petrus'u içeri getirdi. Kapıcı kız Petrus'a, "Sen de bu adamın 

öğrencilerinden değil misin?" diye sordu. 

Petrus, "Hayır, değilim" dedi. Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür 

ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte ayakta ısınıyordu. Başkâhin 

İsa'ya, öğrencileri ve öğretisiyle ilgili sorular sordu. 

 

DUA 

Kutsal Peder, Rabbimiz Mesih İsa’nın düşmanların eline verilmek ve haç üzerinde ölmek için 

tereddüt etmediği bu ailene sevgiyle bak. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve 

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

 

 

 

Sabah Övgü Duaları 

İLAHİ  

Ey yaşam veren ekmek,  

Ölen Rab’bin anısı, 

Ne kadar lezzetlidir 

Hep senden beslenmemiz! 

 

Kalbinin denizinde  

Ey İsa, bizi yıka,  

Bir damlası dünyayı 

Yepyeni kılacaktır. 

 

Gökteki konutunda 

Peder’le, Kutsal Ruh’la 

Yüzünü seyretmeyi 

Merhametle bağışla. Âmin. 

 

 

 

 



1. Nak. Tanrı kendi Oğlunu esirgemedi: Onu bizi kurtarmak için ölüme verdi. 

 

 

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 ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, * 

Bana destek ol, istekli bir ruh ver. 

 

Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, * 

Günahkarlar geri dönsün sana. 

 

Kurtar beni kan dökme suçundan, † 



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. Tanrı kendi Oğlunu esirgemedi: Onu bizi kurtarmak için ölüme verdi. 

 

2. Nak. Mesih İsa bizi sevdi ve bizi kanıyla her suçtan yıkadı. 

 

EZGİ Habakuk 3, 2-4. 13a. 16-19  

 

Ya Rab, ününü duydum * 

Ve yaptıklarının karşısında ürperdim, 

Günümüzde de aynı şeyleri yap, ya Rab, * 

Şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini. 

 

Öfkeliyken merhametini anımsa. † 

Tanrı Teman’dan, * 

Kutsal Dağı Paran Dağı’ndan geldi. 

 

Görkemi kapladı gökleri, * 

Ona sunulan övgüler dünyayı doldurdu. 

Güneş gibi parıldıyor, * 

Elleri ışık saçıyor. 

 

Gücünün gizi ellerinde. * 

Kendi halkını, seçtiğin ulusu kurtarmaya geldin. 



Sense atlarınla çiğneyip geçtin büyük denizleri, * 

Sularını köpürterek... 

 

Sesini duyunca yüreğim hopladı, * 

Seğirdi dudaklarım, 

Kemiklerim eridi sanki, * 

Çözüldü dizlerimin bağı.  

 

Ama bize saldıran halkın † 

Felakete uğrayacağı günü * 

Sabırla bekleyeceğim. 

 

Tomurcuklanmasa incir ağaçları, * 

Asmalar üzüm vermese, 

Boşa gitse de zeytine verilen emek, * 

Tarlalar ürün vermese de, 

 

Boşalsa da davar ağılları, * 

Sığır kalmasa da ahırlarda, ¬ 

 

Ben yine Rab sayesinde sevineceğim, † 

Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde * 

Sevinçten coşacağım. 

 

Egemen Rab gücümdür benim. † 

Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir. * 

Aşırtır beni yükseklerden. 

 

2. Nak. Mesih İsa bizi sevdi ve bizi kanıyla her suçtan yıkadı. 

 

3. Nak. Ey Rab, haçına taparız, dirilişini kutlarız. Bu hayat ağacından dünyaya sevinç geldi. 

 

MEZMUR 147, 12-20  

 

Rab’bi yücelt, ey Yeruşalim! † 

Tanrın’a övgüler sun, ey Siyon! * 

Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar, 

 

İçindeki halkı kutsar. † 

Sınırlarını esenlik içinde tutar, * 

Seni en iyi buğdayla doyurur.  

 

Yeryüzüne buyruğunu gönderir, * 

Sözü çarçabuk yayılır.  

 



Yapağı gibi kar yağdırır, † 

Kırağıyı kül gibi saçar.  * 

Aşağıya iri iri dolu savurur, 

 

Kim dayanabilir soğuğuna? † 

Buyruk verir, eritir buzları, * 

Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar.  

 

Sözünü Yakup soyuna, * 

Kurallarını, ilkelerini İsrail’e bildirir. 

 

Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu, † 

Onlar onun ilkelerini bilmezler. * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

3. Nak. Ey Rab, haçına taparız, dirilişini kutlarız. Bu hayat ağacından dünyaya sevinç geldi. 

 

KISA OKUMA                                      Yeşaya 52, 13-15 

Bakın, kulum başarılı olacak;  Üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek. 

Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor;  Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki, İnsana benzer 

yanı kalmadı; Pek çok ulus ona şaşacak, Onun önünde kralların ağızları kapanacak.  Çünkü 

kendilerine anlatılmamış olanı görecek, Duymadıklarını anlayacaklar. 

 
Karşılıklı Hamdetme yerine aşağıdaki sözler söylenir. 

 

Nak.Mesih İsa bizim için ölüme, haç üzerinde ölüme dek itaat etti. 

 

Benedictus 

Başının üstünde suçu yazılıydı: Nasıralı İsa, Yahudilerin Kralı. 

 
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. 
 

Benedictus 

Başının üstünde suçu yazılıydı: Nasıralı İsa, Yahudilerin Kralı. 

 

YAKARMALAR 

Bizim için acı çeken ve ölen, gömülen ve üçüncü gün ebedi hayata dirilen Kurtarıcı Mesih 

İsa’ya şan ve şeref olsun. Derin bir sevgiyle ona dualarımız yükseltelim: 

 

Ya Rab, bize merhamet eyle. 

 

İlahi Hoca, bizim için ölüme, haç üzerinde ölüme dek itaat eden sen, 

- daima Peder’in isteğine itaat etmeyi bize öğret. 

 

Hayatımız olan Mesih İsa, haç üzerinde ölerek, ölümü ve cehennemi yenen sen, 

- dirilişini paylaşabilmemiz için ölümüne katılmamızı sağla. 

 

Şanlı Kral, rezil bir darağacına çivilenen ve bir solucan gibi ayaklar altına alınan sen, 

- dünyayı kurtaran bu alçakgönüllülüğünü giyinmemizi sağla. 

 

 Kurtarıcı İsa, kardeşlerinin sevgisi için hayatını feda eden sen, 

- senin bizi sevdiğin gibi bizim de seni sevmemizi sağla. 

 

Çözülmez bir sevgiyle, tüm insanlığı kendine çekmek için haçta kollarını açan sen, 

- Tanrı’nın dağılmış olan bütün evlatlarını. Hükümdarlığına topla. 

 

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 

Kutsal Peder, Rabbimiz Mesih İsa’nın düşmanların eline verilmek ve haç üzerinde ölmek için 

tereddüt etmediği bu ailene sevgiyle bak. 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. 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, 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. 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

Nak. Mesih İsa, üçüncü saatte haça gerildi. 

 

Öğlen (Hora Sesta) 

Nak. Üçüncü saatten dokuzuncu saate kadar yeryüzüne karanlıklar indi. 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

Nak. Dokuzuncu saatte Mesih İsa yüksek sesle haykırdı: Tanrım, Tanrım, niçin beni terk 

ettin? 

 
Üç saatten birinde bu Mezmurlar okunur. Diğer saatlerde Tamamlayıcı. Mezmurlar okunur.  

 

MEZMUR (40, 2-14, 17-18) 

 

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. 

Çokları 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." 

 

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! 

 

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! 

 

 

MEZMUR (54, 1-6, 8-9) 

Ey Tanrı, beni adınla kurtar,* 

Gücünle akla beni! 

Ey Tanrı, duamı dinle,* 

Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere. 

 

Çünkü küstahlar bana saldırıyor, † 

 Zorbalar canımı almak istiyor,* 

Tanrı'ya aldırmıyorlar. * 

 

İşte Tanrı benim yardımcımdır,* 

Tek desteğim Rab'dir. 

 

Düşmanlarım yaptıkları kötülüğün † 
cezasını bulsun, * 

Sadakatin uyarınca yok et onları. 

 

 

Ya RAB, sana gönülden bir kurban sunacağım,* 

Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir. 

Beni bütün sıkıntılarımdan kurtardın,* 

Gözlerim düşmanlarımın yok oluşunu gördü. 

 

MEZMUR 88 

Ya RAB, beni kurtaran Tanrı,* 

Gece gündüz sana yakarıyorum. 

Duam sana erişsin,* 

Kulak ver yakarışıma. 

 

Çünkü sıkıntıya doydum, † 

Canım ölüler diyarına yaklaştı.* 

Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum, 

 

Tükenmiş gibiyim; † 

Ölüler arasına atılmış, * 

Artık anımsamadığın, 

İlginden yoksun, * 

Mezarda yatan cesetler gibiyim. 

 

Beni çukurun dibine,* 

Karanlıklara, derinliklere attın. 

Öfken üzerime çöktü,* 

Dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin.  



 

Yakınlarımı benden uzaklaştırdın, † 

 İğrenç kıldın beni gözlerinde.* 

 Kapalı kaldım, çıkamıyorum. 

 

Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor, † 

Her gün sana yakarıyorum, ya RAB,* 

Ellerimi sana açıyorum. 

 

Harikalarını ölülere mi göstereceksin?* 

Ölüler mi kalkıp seni övecek?  

 

Sevgin mezarda,* 

Sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu? 

Karanlıklarda harikaların,* 

Unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi? 

 

Ama ben, ya RAB, yardıma çağırıyorum seni,* 

Sabah duam sana varıyor. 

Niçin beni reddediyorsun, ya RAB,* 

Neden yüzünü benden gizliyorsun? 

 

Düşkünüm, gençliğimden beri †  

ölümle burun burunayım, * 

Dehşetlerinin altında tükendim. 

 

Şiddetli gazabın üzerimden geçti,* 

Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi. 

 

Bütün gün su gibi kuşattılar beni,* 

Çevremi tümüyle sardılar. 

Eşi dostu benden uzaklaştırdın,* 

Tek dostum karanlık kaldı. 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

Nak. Mesih İsa, üçüncü saatte haça gerildi. 

 

Öğlen (Hora Sesta) 

Nak. Üçüncü saatten dokuzuncu saate kadar yeryüzüne karanlıklar indi. 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

Nak. Dokuzuncu saatte Mesih İsa yüksek sesle haykırdı: Tanrım, Tanrım, niçin beni terk 

ettin? 

 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 



 

KISA OKUMA                   Yeşaya 53, 2-3 

O RAB'bin önünde bir fidan gibi,  Kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, 

güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. İnsanlarca hor görüldü, 

 Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı.  İnsanların yüz çevirdiği biri 

gibi hor görüldü,  Ona değer vermedik. 

 

¥ Sana taparız Mesih İsa, sana hamdederiz. 

¶ Çünkü haçınla sen bizi kurtardın. 

 

 

Öğlen (Hora Sesta) 

 

KISA OKUMA                 Yeşaya 53, 4-5 

Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından 

cezalandırıldığını, Vurulup ezildiğini sandık. Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni 

deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona 

verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. 

 

¥ Ya Rab, krallığında bulunduğun zaman. 

¶ Beni anımsa. 

 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

KISA OKUMA                Yeşaya 53, 6-7 

Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık,  Her birimiz kendi yoluna döndü.  Yine de RAB 

hepimizin cezasını ona yükledi. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime 

götürülen kuzu gibi,  Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. 

 

¥ Beni, çoktan beri ölmüş insan gibi, 

¶ karanlıklara soktun. 

 

DUA 
Kutsal Peder, Rabbimiz Mesih İsa’nın düşmanların eline verilmek ve haç üzerinde ölmek için 

tereddüt etmediği bu ailene sevgiyle bak. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akşam 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. 

 

 

İLAHİ  

İşte haçın sancağı    

Hayat, ölüm gizemi:    

Evrenin Yaradanı  

Ağaca çivilendi. 

 

Tanrı ‘nın Oğulu’nun 

Kalbini mızrak deler,   

Günahları yok eden   

Su ve kan nehri akar. 

 

Sert toprağa dikilmiş   

Verimli, şanlı ağaç,    

Mesih’in bedenine   

Yatak, taht, sunak olur. 

 

Kurtarıcı İsa’nın     

Ellerini açan haç,    

Kefaret terazisi,  

Şan, şeref olsun sana.  

 

Umudumuz olan haç, 

Bu tövbe devresinde  

Bizlerde lütuf artır, 

Dünyaya barış sağla. Âmin.    

 

1. Nak. Bakın da görün: Ey halklar başıma gelen dert gibisi var mı? 

 

MEZMUR 116, 

İman ettim,* 

 "Büyük acı çekiyorum" dediğim zaman bile  

Şaşkınlık içinde,* 

 "Bütün insanlar yalancı" dedim. 

 

Ne karşılık verebilirim RAB'be* 

 Bana yaptığı onca iyilik için? 

 



Kurtuluş sunusu olarak kadeh kaldırıp* 

 RAB'be sesleneceğim. 

 

Bütün halkının önünde* 

 RAB'be adadıklarımı yerine getireceğim. 

RAB'bin gözünde değerlidir* 

 Sadık kullarının ölümü. 

 

Ya RAB, ben gerçekten senin kulunum; † 

 Kulun, hizmetçinin oğluyum,* 

 Sen çözdün bağlarımı. 

 

Ya RAB, sana seslenecek,* 

 Şükran kurbanı sunacağım. 

 

RAB'be adadıklarımı yerine getireceğim† 

 Bütün halkının önünde,* 

RAB'bin Tapınağı'nın avlularında,  

 Senin orta yerinde, ey Yeruşalim! * 

 RAB'be övgüler sunun! 

 

1. Nak. Bakın da görün: Ey halklar başıma gelen dert gibisi var mı? 

 

2. Nak. Ruhum sıkıntı içinde ve yüreğim ölüm derecesinde üzgündür. 

 

MEZMUR 143, 1-11 

Duamı işit, ya Rab, * 

Yalvarışlarıma kulak ver! 

 

Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni! * 

Kulunla yargıya girme, 

Çünkü hiçbir canlı. * 

Senin karşında aklanmaz. 

 

Düşman beni kovalıyor, * 

Ezip yere seriyor.  

˙oktan ölmüş olanlar gibi, * 

Beni karanlıklarda oturtuyor. 

 

Bu yüzden bunalıma düştüm, * 

Yüreğim perişan. 

 

Geçmiş günleri anıyor, † 

Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, * 

Ellerinin işine bakıp dalıyorum. 

 

Ellerimi sana açıyorum, * 



Canım kurak toprak gibi sana susamış. 

Çabuk yanıtla beni, ya Rab, * 

Tükeniyorum. ˙evirme benden yüzünü, 

 

Yoksa ölüm çukuruna inen * 

Ölülere dönerim. 

Sabahları duyur bana sevgini, * 

Çünkü sana güveniyorum; 

 

Bana gideceğim yolu bildir, * 

Çünkü duam sanadır. 

Düşmanlarımdan kurtar beni, ya Rab; * 

Sana sığınıyorum. 

 

Bana istemini yapmayı öğret, * 

Çünkü Tanrımsın benim. 

Senin iyi Ruhun * 

Düz yolda bana öncülük etsin! 

 

Ya Rab, adın uğruna yaşam ver bana, * 

Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan. 

 

2. Nak. Ruhum sıkıntı içinde ve yüreğim ölüm derecesinde üzgündür. 

 

3. Nak. Mesih İsa sirkeyi tattıktan sonra dedi: Her şey tamamlandı; ve başını eğerek ruhunu 

teslim etti. 

 

Ezgi Filipililer 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’ya onu pek çok yükseltti * 

Ve ona 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 İsa sirkeyi tattıktan sonra dedi: Her şey tamamlandı; ve başını eğerek ruhunu 

teslim etti. 

 

KISA OKUMA                                               1. Petrus 2, 21-25a 

Nitekim bunun için çağrıldınız. 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 Tanrı'ya 

bıraktı. Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı 

çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz. Çünkü yolunu şaşırmış 

koyunlar gibiydiniz. 

 

 

Karşılıklı Hamdetme yerine aşağıdaki sözler söylenir: 

Nak. Mesih İsa bizim için ölüme dek haç üzerinde ölüme dek itaat etti. 

 

Magnificat 

 Önceden Tanrı’nın düşmanlarıydık; şimdi Oğlu’nun ölümü sayesinde Tanrı’yla barıştırıldık. 

 

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 

 Önceden Tanrı’nın düşmanlarıydık; şimdi Oğlu’nun ölümü sayesinde Tanrı’yla barıştırıldık. 

 
Yakarma olarak Ayin Kitabı’ndaki duaların söylenmesi tavsiye edilir. Fakat aşağıdaki yakarmalar da yapılabilir 

. 

YAKARMALAR  

Kilise Mesih İsa’nın ölümünü büyük bir sevgi ile anımsıyor; Mesih İsa’nın delinmiş 

boğründen dünyaya hayat fışkırdı. Tüm dünyaya yayılan imanla, kardeşlerimizle birleşerek 

alçakgönüllülükle Peder’e dualarımızı yöneltelim: 

 

Ya Rab, Oğlu.nun ölümü uğruna bizi dinle. 

 

Ey Rab, Kilise’ni topla. 

Papamız (...) hazretlerini koru. 

Halkının tüm inananlarını ve görevli olanlarını kutsa. 

Katekümenlerde iman tohumlarını ve gizemlerin bilgisini arttır. 

Hristiyanları, Mesih’in Kilise’nin birliğine topla. 

Eski Antlaşma’da seçtiğin halkının kurtuluşun tamlığına varmalarına rehber ol. 

Hristiyan olmayanları İncil’in ışığıyla aydınlat. 

Ateistlerin; insanlıkta ve kainatta bulunan senin sevginin işlerini, keşfetmelerini sağla. 

 

Göklerdeki Pederimiz, 

adın yüceltilsin, 

hükümdarlığın gelsin, 

göklerde olduğu gibi 

yeryüzünde de senin iseğin olsun. 

Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver,  

bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, 

sen de bağışla suçlarımızı, 

bizi günah işlemekten koru  

ve kötülükten kurtar. 

 

DUA 
Kutsal Peder, Rabbimiz Mesih İsa’nın düşmanların eline verilmekve haç üzerinde ölmek için 

tereddüt etmediği bu ailene şefkatle bak. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve 

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

 

Günün Son Duası (Completorium) 
Son Akşam Duası Pazar Günü’nün Akşam Övgüleri.ndeki gibi. 

Karşılıklı Hamdetme yerine aşağıdaki sözler söylenir: 

 

Nak.Mesih İsa bizim için haç ölümüne dek itaat etti ve haç ölüme dek yürüdü. 



 


