
 
13 Mayıs 

 

AZİZ MATTİYA 

 

Bayram 
 

I. Akşam Övgü Duaları 
İLAHİ  
Rabbimiz Mesih İsa,  

Peder’in isteğiyle  

yıkılmaz Kilise’ne  

müminlerini topla.  

 

Tek sende kurulacak  

övgünün tapınağı,  

aklanmış ve tertemiz  

diri Allah’ın Şehri.  

 

Sevgili Mesih Isa,  

hoşça gel konutuna  

ve şefkatle kabul et  

yakarışlarımızı.  

 

Bu kutsal konutundan  

Ruh’unun ışığını  

dünyada sürgün olan  

bize cömertçe dağıt.  

 

Peder’e ve Oğul’a  

Kutsal Ruh’la birlikte  

Tek-Üçlü Allahımız’a  

hep şeref ve şan olsun. Âmin.  

 

1.Nak. Kendisini izlemeleri için çağırdığı kişilerin arasından on iki tanesini havari olarak seçti. 

Alleluya.  

 

MEZMUR 117 (116)  

Ey bütün uluslar, *  

Rab’be övgüler sunun!  

Ey bütün halklar, O’nu yüceltin! *  

Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür,  

Rab’bin sadakati sonsuza dek sürer. *  

Rab’be övgüler sunun!  

 

1.Nak. Kendisini izlemeleri için çağırdığı kişilerin arasından on iki tanesini havari olarak seçti. 

Alleluya.  

 

2. Nak. Kurtarıcılarını ve Rableri’ni izlemek için ağlarını bıraktılar. Alleluya.  

 

MEZMUR 147, 12-20  

Rab’bi yücelt, ey Yeruşalim! *  



Allah’ına 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 O'nun ilkelerini bilmezler. *  

Rab’be övgüler sunun!  

 

2. Nak. Kurtarıcılarını ve Rableri’ni izlemek için ağlarını bıraktılar. Alleluya.  

 

3. Nak. Benim sevgimde sadık durduğunuz için sizler benim dostlarımsınız. Alleluya.  

 

EZGİ Efeslilere 1, 3-10  

Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla *  

göksel yerlerde kutsamış olan,  

Rab’bimiz İsa Mesih’in Babası *  

Allah’a övgüler olsun.  

 

O kendi önünde sevgide *  

kutsal ve kusursuz olmamız için  

dünyanın kuruluşundan önce *  

bizi Mesih’te seçti.  

 

Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca *  

İsa Mesih aracılığıyla  

kendisine oğullar olalım diye *  

bizi önceden belirledi.  

 

Öyle ki, sevgili Oğlu’nda *  

bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.  

Tam bir bilgelik ve anlayışla †  

üzerimize yağdırdığı *  

lütfunun zenginliği sayesinde  

 

Mesih’in kanı aracılığıyla †  

Mesih’te kurtuluşa, *  

suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.  



Allah sır olan isteğini, †  

Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca *  

bize açıkladı.  

 

Zaman dolunca *  

gerçekleştireceği bu tasarıya göre,  

yerdeki ve gökteki her şeyi *  

Mesih’te birleştirecek.  

 

3. Nak. Benim sevgimde sadık durduğunuz için sizler benim dostlarımsınız. Alleluya.  

 

KISA OKUMA Ha. İşl. 2, 42-45  

Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Herkesi bir 

korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların tümü bir 

arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını 

herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı.  

 

KARŞILIKLI HAMDETME  

¥ Sizler benim öğrencilerimsiniz, * eğer birbirinizi severseniz. Alleluya.  

Sizler benim öğrencilerimsiniz, eğer birbirinizi severseniz. Alleluya.  

¶ Herkes bunu bilecek, eğer birbirinizi severseniz. Alleluya.  

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

Sizler benim öğrencilerimsiniz, eğer birbirinizi severseniz. Alleluya.  

 

Magnificat  

Siz beni seçmediniz, ben sizi gidip son bulmayacak meyveler vermeniz için seçtim. Alleluya.  

 

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  

Siz beni seçmediniz, ben sizi gidip son bulmayacak meyveler vermeniz için seçtim. Alleluya.  

 

YAKARMALAR  
Bizler, Havarilerin temeli üzerine; diri olan Allah’ın canlı mabedi olarak inşa edildik. Bu nedenle 

Kudretli Pederimiz’e kutsal halkı için dua edelim:  

 

Ey Rab, Kilisen’i daima koru.  

 

Kutsal Peder, Oğlun’un dirildikten sonra, ilk önce havarilere görünmesini isteyen senden,  

- bizleri dünyanın en uzak köşelerinde onun tanıkları yapmanı senden diliyoruz.  

 

Oğlun’u, fakirlere iyi haberi duyurması için gönderen sen,  

- bu müjdeyi tüm yaradılışa duyurabilmemiz için bize yardım et.  

 

Oğlun’u, sonsuz yaşamın tohumun ekmesi için gönderen sen,  

- bu tohumu ekmek için çalışan bizlere hasadın sevincini paylaşmayı bağışla.  

 

Oğlun’u, kanıyla tüm insanları seninle barıştırması için gönderen sen,  

- hepimizin bu barışı kabul etmek için çalışmasını sağla.  

 

Oğlun, gökte senin sağında oturduğu gibi,  

- ölmüş olanların da krallığının sevincini paylaşmasını sağla.  

 

Göklerdeki Pederimiz,  

adın yüceltilsin,  

hükümdarlığın gelsin,  

göklerde olduğu gibi  

yeryüzünde de senin isteğin olsun.  

 

Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver,  

bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi,  

sen de bağışla suçlarımızı,  

bizi günah işlemekten koru  

ve kötülükten kurtar.  

 

DUA  
Pederimiz Allah, bizlere Kurtarıcıyı ve Kutsal Ruh’u veren sen, evlat edindiğin bu çocuklarına 

iyiliğinle bak, Mesih İsa’ya iman eden herkese gerçek özgürlüğü ve ebedi mirası bağışla. Bunu 

seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın 

adına senden dileriz. Âmin.  



_______________  
ALLAH’I ÖVMEYE DAVET  
 

Nak. Alleluya! Gelin, Havarilerin Kralı olan Rab’be tapalım. Alleluya!  

 

Mezmur 95 Allah’ı övmeye davet  

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

 

Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *  

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,  

Şükranla huzuruna çıkalım, *  

O’na sevinç ilahileri yükseltelim!  

 

Çünkü Rab ulu 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.  

 

Nak. Alleluya! Gelin, Havarilerin Kralı olan Rab’be tapalım. Alleluya!  

_______________  



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  
Mesih’in elçileri,  

Rabbin kutsal şehrinin  

sütunu ve temeli!  

 

Celile’nin, değersiz  

köylerden gelen sizler  

yüce şana çıktınız.  

 

Yeni kutsal Kudüs’te  

kabul ediyor sizi  

pak Kuzu’nun ışığı.  

 

Söz ve kanla toplanmış  

Kilise şenlik ile  

alkışlar sizi coşkuyla;  

 

Yeryüzünde ektiğiniz  

tohumun bolca ürün  

vermesini arzular.  

 

Övgü, şan Mesih İsa’ya,  

Kutsal Ruh’la birlikte  

çağlardan çağlara dek. Âmin.  

 

1. Nak. Sesleri yeryüzünün uçlarına kadar ulaştı, sözleri dünyanın sonuna kadar vardı, alleluya!  

 

MEZMUR 19A (18A)  

Gökler Allah’ın görkemini açıklamakta, *  

Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.  

Gün güne söz söyler, *  

Gece geceye bilgi verir.  

 

Ne söz geçer orada, ne de konuşma, *  

Sesleri duyulmaz.  

Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, *  



Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır.  

 

Güneş için göklerde çadır kurdu Allah. †  

Gerdekten çıkan güveye benzer güneş, *  

Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir.  

 

Göğün bir ucundan çıkar, †  

Öbür ucuna döner, *  

Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından.  

 

1. Nak. Sesleri yeryüzünün uçlarına kadar ulaştı, sözleri dünyanın sonuna kadar vardı, alleluya!  

 

2. Nak. Onlar, Rab’bin bizler için yaptıklarını anlattılar ve onun işlerinin anlamını açıkladılar, 

alleluya!  

 

MEZMUR 64 (63)  

Ey Allah, kulak ver sesime yakındığım zaman, *  

Hayatımı düşman korkusundan koru.  

Kötülerin gizli tasarılarından, *  

O suçlu güruhun şamatasından esirge beni.  

 

Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş, *  

Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler,  

Pusularından masum insanın üzerine atmak için.*  

Ansızın vururlar, hiç çekinmeden.  

 

Birbirlerini kötülük yapmaya iter, †  

Gizli tuzaklar tasarlarken, *  

“Kim görecek?” derler.  

 

Haksızlık yapmayı düşünür, *  

“Kusursuz bir plan yaptık!” derler.  

İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez. †  

Ama Allah onlara ok atacak, *  

Ansızın yaralanacaklar.  

 

Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar, *  

Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak.  

Bütün insanlar korkuya kapılacak, *  

Allah’ın işini duyuracak,  

 

O’nun yaptıkları üzerinde düşünecekler. *  

Doğru insan Rabde sevinç bulacak,  

O’na sığınacak, *  

Bütün temiz yürekliler O’nu övecek.  

 

2. Nak. Onlar, Rab’bin bizler için yaptıklarını anlattılar ve onun işlerinin anlamını açıkladılar, 

alleluya!  



3. Nak. Allah’ın yüceliği onlar tarafından açıklandı, tüm milletler Rabbin görkemini gördüler, 

alleluya!  

 

MEZMUR 96 (95)  

Rab egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, *  

Bütün kıyı halkları sevinsin!  

Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini, *  

Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.  

 

Ateş yürüyor O'nun önünde, *  

Düşmanlarını yakıyor çevrede.  

Şimşekleri dünyayı aydınlatır, *  

Yeryüzü görüp titrer.  

 

Dağlar balmumu gibi erir, *  

Rab'bin, bütün yeryüzünün Rab'bi önünde.  

Gökler O'nun doğruluğunu duyurur, *  

Bütün halklar görkemini görür.  

 

Utansın puta tapanlar, †  

Değersiz putlarla övünenler! *  

Rab'be tapın, ey bütün ilahlar!  

 

Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya Rab, *  

Yahuda kentleri coşuyor.  

Çünkü sensin, ya Rab, bütün yeryüzünün en yücesi,*  

Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.  

 

Ey sizler, Rab'bi sevenler, kötülükten tiksinin. †  

O sadık kullarının canını korur,*  

Onları kötülerin elinden kurtarır.  

 

Doğrulara ışık,*  

Temiz yüreklilere sevinç saçar.  

Ey doğrular, Rab'de sevinç bulun, *  

Kutsallığını anarak O'na şükredin!  

 

3. Nak. Allah’ın yüceliği onlar tarafından açıklandı, tüm milletler Rabbin görkemini gördüler, 

alleluya!  

 

¥ Onlar Rab’bin yüceliğini duyurdular ve gücünü anlattılar, alleluya!  

¶ Ve yaptığı harikaları anlattılar, alleluya!  

 

BİRİNCİ OKUMA  

 

Havarilerin İşleri Kitabından, 5, 12-32  

 

İlk Kilisede Havariler 

 

Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların hepsi 

Süleyman'ın Eyvanı'nda toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde, dışarıdan hiç 

kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Buna karşın, Rab'be inanıp topluluğa katılan erkek ve 



kadınların sayısı giderek arttı. Bütün bunların sonucu, yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi 

bazılarının üzerine düşsün diye halk, hasta olanları caddelere çıkartıp şilteler ve döşekler üzerine 

yatırır oldu. 16Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor, hastaları ve kötü 

ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi.  

Elçilere Yapılan Baskılar  

Bunun üzerine, kıskançlıkla dolan başkâhin ve yanındakilerin hepsi, yani Saduki mezhebinden 

olanlar, elçileri yakalatıp devlet tutukevine attırdılar. Ama geceleyin Rab'bin bir meleği zindanın 

kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. “Gidin! Tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini 

halka duyurun” dedi. Elçiler bu buyruğa uyarak gün doğarken tapınağa girip öğretmeye başladılar.  

Başkâhin ve yanındakiler gelince Yüksek Kurul'u, İsrail halkının bütün ileri gelenlerini 

toplantıya çağırdılar. Sonra elçileri getirtmek için tutukevine adam yolladılar. Ne var ki, görevliler 

zindana vardıklarında elçileri bulamadılar. Geri dönerek şu haberi ilettiler: “Tutukevini kilitli ve 

tam bir güvenlik altında, nöbetçileri de kapılarda durur bulduk. Ama kapıları açtığımızda içerde 

kimseyi bulamadık!” Bu sözleri işiten tapınak koruyucularının komutanıyla başkâhinler şaşkına 

döndüler, bu işin sonunun nereye varacağını merak etmeye başladılar.  

O sırada yanlarına gelen biri, “Bakın, hapse attığınız adamlar tapınakta dikilmiş, halka 

öğretiyor” diye haber getirdi. Bunun üzerine komutanla görevliler gidip elçileri getirdiler. Halkın 

kendilerini taşlamasından korktukları için zor kullanmadılar.  

Elçileri getirip Yüksek Kurul'un önüne çıkardılar. Başkâhin onları sorguya çekti: “Bu adı 

kullanarak öğretmeyin diye size kesin buyruk vermiştik” dedi. “Ama siz öğretinizi Yeruşalim 

Kenti'nin her tarafına yaydınız. İlle de bizi bu adamın kanını dökmekten sorumlu göstermek 

istiyorsunuz.”  

Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler: “İnsanlardan çok, Allah’ın sözünü dinlemek 

gerek. Atalarımızın Allahı, sizin çarmıha gererek öldürdüğünüz İsa'yı diriltti. İsrail'e, 

günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Allah O'nu Önder ve Kurtarıcı 

olarak kendi sağına yükseltti. Biz, Allah’ın kendi sözünü dinleyenlere verdiği Kutsal Ruh'la 

birlikte bu olayların tanıklarıyız.”  

 

RESPONSORİUM Ha. İşl. 4. 33-31  

 

¥ Elçiler, Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. * Allah’ın 

büyük lütfu hepsinin üzerindeydi.  

¶ Hepsi Kutsal Ruh'la doldular ve Allah’ın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.  

¥ Allah’ın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi.  

 

İKİNCİ OKUMA  

Episkopos Aziz Yuhanna Krisostomos, Havarilerin İşleri Üstüne Vaaz  
 

(Om. 3, 1.2.3; PG. 60, 33-36.38) 

 

Ey Rab, bize tasarladığını göster. 
"O günlerde Petrus, kardeşlerin ortasında ayağa kalkıp şöyle dedi..." (H. İ. 1, 15). En gayretlileri 

olup, sürü Mesih tarafından ona teslim edildiğinden ve toplantının başı olduğundan ilk olarak sözü o 

aldı: Kardeşlerim, aramızdan birini seçmemiz gerekiyor (H. İ. 1, 21-22). Yargıyı hazır bulunanlara 

bırakıyor, seçilmiş olanları her açıdan güvenilebilir sayıyor ve sonuçta çıkabilecek herhangi bir 

düşmanlığa karşı kendini koruyor. Nitekim bu denli önemli kararlar sık sık birçok çatışmaların nedeni 

oluyor. 

Ya Petrus seçemez miydi? Tabi ki seçebilirdi, fakat taraf tutar gibi görünmemek için bundan kaçındı. 

Öte yandan Kutsal Ruhu daha almamıştı. "Böylece iki kişiyi, Barsaba denilen ve Yustus olarak de 

bilinen Yusuf ile Matiya'yı önerdiler" (H. İ. 1, 23). Onları kendi değil de topluluk önerdi. O, kendisinden 

gelmeyip, kehanette öngörül-düğünü kanıtlayarak, seçimi haklı gösterdi. 



Devam ediyor: Buna göre, yanımızda bulunmuş olan adamlardan birinin... (H. İ. 1, 21). Kutsal 

Ruh'un gelişine rağmen tanıklardan nasıl bir dikkat istediğine iyice bak; bu seçimi büyük bir gayretle 

ele alıyor. 

Rab İsa'nın aramızda yaşadığı sürece bizle birlikte olan adamların arasından... diyerek sözüne devam 

ediyor. Çömezlerden değil, İsa ile yaşamış olanlardan söz ediyor. Başlangıçta çok kişi O'nu izliyordu. 

Bu yüzdendir ki, Yahya'nın sözlerini duyan ve İsa'yı izleyen iki kişiden biriydi diye vurguluyor. 

"Yahya'nın vaftiz döneminden başlayarak Rab İsa'nın bizimle birlikte geçirdiği bütün süre 

boyunca..." (H. İ. 1, 21) evet öyledir, çünkü daha önceki olayları hiç kimse kesinlikle anımsamıyordu. 

Kutsal Ruh'tan öğrenmişlerdi. "İsa'nın yukarı alındığı güne değin, birinin dirilişine tanıklık etmek üzere 

bize katılması gerekir" (H. İ. 1, 22). Her şeye tanıklık etmek üzere demiyor, fakat sadece dirilişinin 

tanığından söz ediyor. 

Gerçekten: Yemek yiyen, içen ve çarmıha çekilen O, dirilmiş olanın kendisidir deyip, tasdik eden 

biri daha çok inandırıcıydı. Bu yüzden ne geçmişin, ne sonraki zamanın ne de mucizelerin tanığı olması 

gerekiyordu; salt dirilişin tanığı olması yeterliydi. Diğer olaylar biliniyordu. Diriliş ise gizlice olmuştu 

ve salt o az sayıdaki insanlar tarafından biliniyordu. 

"Ya Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin, göster bize" (H. İ. 1, 24) deyip dua ediyorlardı. Çok doğru 

olarak, yürekleri bilen biri diye O'nu yardıma çağırıyorlardı: seçim başkaları tarafından değil de, onun 

tarafından yapılmasını istiyorlardı. Büyük bir güvenle dua ediyorlardı. Çünkü birinin seçilmesi 

zorunluydu. Seç fakat seçileni "senin seçtiğini" göster. Nitekim her şeyin Allah tarafından 

düzenlendiğini biliyorlardı. "Ardından kura çektirdiler." Seçimi yapmaya kendilerini layık 

görmediklerinden, bir işaretle yönetilmelerini arzu ediyorlardı. 

____________________     

 

RESPONSORİUM (Ha. İşl. 1, 24-25)  

¥ Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin, * Bu hizmeti ve elçilik görevini üstlenmek üzere bu iki 

kişiden hangisini seçtiğini göster bize.  

¶ Ardından kura çektirdiler, Kura Mattiya’ya düştü, böylece Mattiya on bir elçiye katıldı.   

¥ Bu hizmeti ve elçilik görevini üstlenmek üzere bu iki kişiden hangisini seçtiğini göster bize. 

 

İncil: Yuhanna 15, 9-17 
"Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine 

getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babam'ın buyruklarını yerine getirdiğim ve 

sevgisinde kaldığım gibi... Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye 

söyledim. Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimsede, insanın, 

dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız, 

benim dostlarım olursunuz. Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. 

Size dost dedim. Çünkü Babam'dan bütün işittiklerimi size bildirdim. Siz beni seçmediniz, ben 

sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki, benim 

adımla Baba'dan ne dilerseniz size versin. Size şu buyruğu veriyorum: Birbirinizi sevin!" 

 

İlahi Te Deum.  

Seni överiz, ey Allah; *  

Seni yüceltiriz, ey Rab.  

Ey Ebedi Peder, *  

Bütün dünya sana tapar.  

 

Meleklerin hepsi,*  

Göklerin bütün güçleri ¬  

Ezgiyle yüceltirler seni †  

Kutsal, kutsal, kutsal *  

Evrenin Allah’sı.  

 

Gökler ve yerler*  



Şanınla doludur.  

Seni över Havarilerin korosu*  

Ve beyaz giymiş şehitler ordusu.  

 

Peygamberler tek bir sesle †  

Övgü ezgisi söyler sana *  

Kutsal Kilise’n şanını yüceltir,  

Tapar biricik Oğlu’na*  

Ve tesellici Kutsal Ruh’a.  

Mesih İsa, sen şan kralısın, *  

Sen Peder'in ebedi Oğlu'sun.  

 

İnsanlığı kurtarmak üzere,*  

Bakire Anne’den doğmak istedin.  

Ölüm üstünde muzaffer,  

Açtın göksel krallığı inananlara  

Sen Allah’ın sağında Peder’in şanında †  

Zamanın sonunda *  

Geleceksin dünyayı yargılamaya.  

 

Ya Rab, değerli kanınla *  

Kurtardığın evlatlarına bak  

Hepimizi kabul et şanına, *  

Azizlerin topluluğunda.  

 

≈≈Ya Rab, halkını kurtar,*  

Evlatlarını destekleyip onlara rehber ol,  

Her gün sana hamdederiz,*  

Daima adını yüceltiriz.  

 

Ya Rab, bugün *  

Günaha düşmemize izin verme,  

Daima bize merhametli ol, *  

Çünkü sana ümit bağladık.  

 

Acı bize, *  

Ya Rab, acı bize;  

Ümidimiz sensin, *  

Ebediyete kadar utanmayacağız.  

 

≈≈ Bu işaretten sonra ayetler söylenmeyebilir.  

 

DUA  
Yüce Allah, Aziz Mattiya’nın havarilere katılmasını isteyen sen, senden pay olarak arkadaşlığını 

alan bizlerin, onun şefaatiyle seçilmişler arasında sayılmamızı sağla. Bunu seninle ve Kutsal 

Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun 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  
Mesih’in elçileri,  

Rabbin kutsal şehrinin  

sütunu ve temeli!  

 

Celile’nin, değersiz  

köylerden gelen sizler  

yüce şana çıktınız.  

 

Yeni kutsal Kudüs’te  

kabul ediyor sizi  

pak Kuzu’nun ışığı.  

 

Söz ve kanla toplanmış  

Kilise şenlik ile  

alkışlar sizi coşkuyla;  

 

Yeryüzünde ektiğiniz  

tohumun bolca ürün  

vermesini arzular.  

 

Övgü, şan Mesih İsa’ya,  

Kutsal Ruh’la birlikte  

çağlardan çağlara dek. Amin.  

 

1. Nak. Size buyruğum budur: Benim sizi sevdiğim gibi, siz de birbirinizi sevin, alleluya.  

 

MEZMUR 63,1-8 Ruhum Rab’be susadı  

 
Kilise Kurtarıcısına susadı, sonsuz yaşam için fışkıran diri suyun kaynağından susuzluğunu gidermeye özlem 

duyuyor (Cassiodoro).  

 

Ey Allah, sensin benim Allahım, *  

Seni çok özlüyorum,  

Canım sana susamış, †  

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, *  

Bütün varlığımla seni arıyorum.  

 

Kutsal yerde baktım sana,*  

Gücünü, görkemini görmek için. -  

Senin sevgin yaşamdan iyidir, *  

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.  

 

Ömrümce sana övgüler sunacağım,*  

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.  

Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,*  

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.  

 



Yatağıma uzanınca seni anarım,*  

Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.  

Çünkü sen bana yardımcı oldun,*  

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.  

 

Canım sana sımsıkı sarılır,*  

Sağ elin bana destek olur.  

 

1. Nak. Size buyruğum budur: Benim sizi sevdiğim gibi, siz de birbirinizi sevin, alleluya. 

 

2. Nak. Dostları uğruna canını vermekten daha yüce bir sevgi yoktur, alleluya.  

 

EZGİ: Dan. 3, 57-88, 56 Her yaratık Rab’bi övsün  

 
Ey Allahımız'ın bütün kulları! O'nu övün! (Va. 19, 5)  

 

Tüm evren, Rab’bi kutsa; *  

onu ulu kıl ve sonsuza dek öv.  

 

Rab’bin melekleri! Hepiniz Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Gök kubbenin üstündeki yağmurlar! Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Gökteki güçler, hepiniz Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Güneş ve ay, Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Gökteki yıldızlar, Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Sağanak halinde yağmurlar ve çiğ damlaları, †  

hepiniz Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Rüzgarlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Ateş ve ısı! Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Zehir gibi soğuk ve kavuran ısı, Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Çiğ damlaları ve sulu sepken kar, Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Don ve soğuk, Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 



Günler ve geceler, Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Gün ışığı ve karanlık, Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.-  

 

Buz ve kar, Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Yıldırım ve fırtına alameti bulurlar, Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Bırakın da yeryüzü Rab’bi kutsasın; *  

onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün.  

 

Dağlar ve tepeler, Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Yeryüzünde yetişen her şey Rab’bi kutsasın; *  

onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün.  

 

Göller ve ırmaklar, Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Su kaynakları, Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Balinalar ve deniz hayvanları, Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Tüm kuşlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Tüm sığırlar ve yabanıl hayvanlar, †  

hepiniz Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Yeryüzündeki tüm insanlar, Rab’bi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

İsrail ulusu, Rab’bini kutsa; *  

onu ulu kıl ve sonsuza dek övün.  

 

Rab’bin kahinleri, Rab’binizi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Rab’bin kulları! Rab’binizi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Tüm insanlar, Rab’binizi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 



Kutsal ve alçakgönüllü olan kişiler, †  

Rab’binizi yüceltin; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Ananya, Azarya ve Mişael, †  

Rab’binizi kutsayın; *  

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.  

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh *  

sonsuza dek yüceltilsin ve ulu kılınsın.  

 

Rab, gökkubbede seni övsünler, †  

sonsuza dek herşeyin ötesinde,  

seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar.  

 

Ezgi, içinde yüceltme olan doksoloji taşıyorsa Peder’e, Oğul’a... söylenmez.  

 

2. Nak. Dostları uğruna canını vermekten daha yüce bir sevgi yoktur, alleluya. 

 

3. Nak. Rab diyor. Size buyruğumu yerine getirirseniz benim dostlarım olursunuz,  alleluya.  

 

MEZMUR 149 Allah dostlarının bayramı  

 
Kilise’nin evlatları, yeni halkın evlatları, Kralları Mesih’i övüp yüceltin. (Esichio)  

 

Rab’be övgüler sunun!*  

Rab’be yeni bir ezgi söyleyin,  

Sadık kullarının toplantısında *  

Onu ezgilerle övün!  

 

İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun,*  

Siyon halkı Kralları’yla coşsun!  

Dans ederek övgüler sunsunlar onun adına,*  

Tef ve lir çalarak onu ilahilerle övsünler!  

 

Çünkü Rab halkından hoşlanır,*  

Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.  

Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,*  

Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!  

 

Ağızlarında Allah’a yüce övgüler, †  

Ellerinde iki ağızlı kılıçla *  

Uluslardan öç alsınlar,  

Halkları cezalandırsınlar, †  

Krallarını zincire,*  

Soylularını prangaya vursunlar!  

 

Yazılan kararı onlara uygulasınlar! * 

Bütün sadık kulları için onurdur bu.  

 

3. Nak. Rab diyor. Size buyruğumu yerine getirirseniz benim dostlarım olursunuz,  alleluya.  

 

 



KISA OKUMA Efesliler 2,19-22  

Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Allah’ın ev halkısınız Elçilerle 

peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa’nın kendisidir. Bütün 

yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O'nda kenetlenip yükseliyor. Siz de Ruh aracılığıyla 

Allah’ın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz.  

 

KARŞILIKLI HAMDETME  

¥ Sen onları önder atadın * kendi halkın arasında.  

Sen onları önder atadın kendi halkın arasında.  

¶ Ey Rab, daima senin adını anımsatacaklar kendi halkın arasında.  

 

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

Sen onları önder atadın kendi halkın arasında.  

 

Benedictus  

Nak. Rab İsa’nın aramızda geçirdiği günler boyunca bizlerle bir arada olanlardan birinin, onun 

dirilişine bizimle birlikte tanıklık etmek için seçilmesi gerekir, alleluya.  

 

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  

Nak. Rab İsa’nın aramızda geçirdiği günler boyunca bizlerle bir arada olanlardan birinin, onun 

dirilişine bizimle birlikte tanıklık etmek için seçilmesi gerekir, alleluya.  

 

YAKARMALAR  

Pederimiz Allah, havarilerin aracılığıyla bizleri göklerin mirasçıları kıldın. Bütün bize 

bağışladığın lütufların için şükrederek seni alkışlarız:  

 

Ey Rab, Havariler topluluğu seni yüceltir.  

 

Havariler aracılığıyla vermiş olduğun Mesih’in bedeni ve kanı ziyafeti için sana övgüler olsun,  

- böylece Oğlu’nun bu şöleninde bizleri doyurur ve yaşam verirsin.  

 

Havariler aracılığıyla hazırladığın sözünün şöleni için sana övgüler olsun Rab,  

- Oğlu’nun İncil’i sayesinde bizi aydınlatır ve teselli edersin.  

 

Havarilerin temeli üzerinde kurulmuş olan Kutsal Kilisen için sana şükrediyoruz Rab,  

- böylece senin topluluğuna ait olarak orada toplanıyoruz.  

 

Vaftiz ve Havarilerin aracılığıyla verdiğin tövbe lütfu için sana şükrediyoruz Rab,  

- böylece bizleri Oğlun’la birlik içinde ve günahtan arınmış kılıyorsun. 

 

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, Aziz Mattiya’nın havarilere katılmasını isteyen sen, senden pay olarak arkadaşlığını 

alan bizlerin, onun şefaatiyle seçilmişler arasında sayılmamızı sağla. Bunu seninle ve Kutsal 

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

Âmin.  

 

 

 



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.  

 

 

Öğle (Hora Sexta)  

 

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.  

 

 

Nak. Alleluya, alleluya, alleluya!  

 

MEZMUR 119, 97-104 (118) XIII (Mem)  

 

Ne kadar severim yasanı! *  

Bütün gün düşünürüm onun üzerinde.  

Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar, *  

Çünkü her zaman aklımdadır onlar.  

 

Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım. *  

Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum.  

Yaşlılardan daha bilgeyim, *  

Çünkü senin koşullarına uyuyorum.  

 

Sakınırım her kötü yoldan, *  

Senin sözünü tutmak için.  

Ayrılmam hükümlerinden, *  

Çünkü bana sen öğrettin.  

 

Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma, *  

Baldan tatlı geliyor ağzıma!  

Senin koşullarına uymakla bilgelik kazanıyorum, *  

Bu yüzden nefret ediyorum her yanlış yoldan.  

 

 

MEZMUR (74) (73)  

 
Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen 

Allah’tan korkun. (Mt. 10, 28)  

 

I (1-12)  

 

Ey Allah, neden bizi sonsuza dek reddettin? *  

Niçin otlağının koyunlarına karşı öfken tütmekte?  

Anımsa geçmişte sahiplendiğin topluluğu, †  

Kendi halkın olsun diye kurtardığın oymağı *  

Ve üzerine konut kurduğun Siyon Dağı’nı.  

 

Yönelt adımlarını şu onarılmaz yıkıntılara doğru, *  



Düşman kutsal yerdeki her şeyi yıktı.  

Düşmanların bizimle buluştuğun yerde kükredi, *  

Zafer simgesi olarak kendi bayraklarını dikti.  

 

Gür bir ormana *  

Baltayla dalar gibiydiler.  

Baltayla, balyozla kırdılar, *  

Bütün oymaları.  

 

Ateşe verdiler tapınağını, †  

Yerle bir edip kutsallığını bozdular *  

Adının yaşadığı konutun.  

 

İçlerinden, “Hepsini ezelim!” dediler. †  

Ülkede Allahla buluşma yerlerinin *  

tümünü yaktılar.  

 

Artık kutsal simgelerimizi görmüyoruz, *  

Peygamberler de yok oldu,  

İçimizden kimse bilmiyor ne zamana dek... †  

Ey Allah, ne zamana dek düşman sana sövecek, *  

Hasmın senin adını hor görecek?  

 

Niçin geri çekiyorsun elini? *  

Çıkar sağ elini bağrından, yok et onları!  

Ama geçmişten bu yana kralım sensin, ey Allah, *  

Yeryüzünde kurtuluş sağladın.  

 

 

II (13-23)  

 

Gücünle denizi yardın, *  

Canavarların kafasını sularda parçaladın.  

Livyatan’ın başlarını ezdin, *  

Çölde yaşayanlara onu yem ettin.  

 

Kaynaklar, dereler fışkırttın, *  

Sürekli akan ırmakları kuruttun.  

Gün senindir, gece de senin, *  

Ay ve güneşi sen yerleştirdin,  

Yeryüzünün bütün sınırlarını sen saptadın, *  

Yazı da kışı da yaratan sensin.  

 

Anımsa, ya Rab, düşmanın sana nasıl sövdüğünü, *  

Akılsız bir halkın, adını nasıl hor gördüğünü.  

Canavara teslim etme kumrunun canını, *  

Asla unutma düşkün kullarının yaşamını.  

Yaptığın antlaşmayı gözönüne al, †  

Çünkü ülkenin her karanlık köşesi *  

Zorbaların inleriyle dolmuş.  

Düşkünler boynu bükük geri çevrilmesin, *  

Mazlumlar, yoksullar adına övgüler dizsin.  



 

Kalk, ey Allah, davanı savun! †  

Anımsa akılsızların gün boyu *  

sana nasıl sövdüğünü!  

Unutma hasımlarının yaygarasını, †  

Sana başkaldıranların *  

durmadan yükselen patırtısını!  

 
Nak. Alleluya, alleluya, alleluya! 

 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia)  

 

KISA OKUMA  2. Korintliler 5,19b-20  

 

Şöyle ki Allah, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve 

barıştırma sözünü bize emanet etti. Böylece, Allah aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi 

Mesih'in adına elçilik ediyor, O'nun adına yalvarıyoruz: Allah'yla barışın.  

 

¥ Onların sesleri dünyanın her yerinde duyuldu.  

¶ Sözleri dünyanın uçlarına dek yayıldı.  

 

 
Öğle (Hora Sexta)  

 

KISA OKUMA Havarilerin İşleri 5, 12a. 14  

 

Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların hepsi 

Süleyman'ın Eyvanı'nda toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde, dışarıdan hiç 

kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Buna karşın, Rab'be inanıp topluluğa katılan erkek ve 

kadınların sayısı giderek arttı.  

 

¥ Mesih İsa’nın öğrettiklerini muhafaza ettiler.  

¶ O’nun sözünün tanıklığını yerine getirdiler.  

 

 
Öğleden Sonra (Hora Nona)  

 

KISA OKUMA Havarilerin İşleri 5, 41-42  

 

Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için Yüksek Kurul'un huzurundan sevinç 

içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve İsa Mesih'le ilgili Müjde'yi 

yaymaktan geri kalmadılar.  

 

¥ Rab diyor: Sevinin ve mutlu olun.  

¶ Çünkü isimleriniz göklerde yazılıdır.  

 

 

DUA  
Yüce Allah, Aziz Mattiya’nın havarilere katılmasını isteyen sen, senden pay olarak arkadaşlığını 

alan bizlerin, onun şefaatiyle seçilmişler arasında sayılmamızı sağla. Bunu seninle ve Kutsal 

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

Âmin.  



 

II. Akşam Övgü Duaları 
 

¥ Ey Allah’m gel beni kurtarmaya.  
¶ Ey Rab’bim yardımıma koş.  
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a *  Şan ve şeref olsun.  
Ezelde olduğu gibi, * Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Âmin.  
 
İLAHİ 

Kızıl Denizi aşıp, 

Kuzu’nun şöleninde 

Düğün elbisesiyle 

Mesih’i kutlayalım. 

 

Sevgiyle yanan bedeni 

Sofrada bizi besler, 

Sunakta O’nun kanı 

Yeni Ahdin kupası. 

 

Bu akşamın gizinde 

Mısır’da olduğu gibi, 

Allah’ın güçlü kolu 

Kötü melekten kurtar. 

 

Masum, uysal bir kuzu, 

Mesih Paskalyamızdır; 

O’nun kutsal vücudu 

Ruhu besleyen ekmek. 

 

Kilisene bağışla 

Paskalya neşesini; 

Vaftizde doğmuş olan 

Bizi zaferine kat. 

 

Ölümü yenen Rab’be 

Peder’le, Kutsal Ruh’la 

Hep şeref ve şan olsun 

Çağlardan çağlara dek. Âmin. 

 
 

1. Nak.   Ellerim sana yükseliyor. Akşam kurbanı gibi. Alleluya. 

 

MEZMUR 141,1-9  (140)    Tehlike zamanında dua 
Kutsalların dualarıyla buhurun dumanı, Tanrı'nın önünde meleğin elinden yükseldi. (Va. 8, 4) 

 

Seni çağırıyorum, ya Rab, yardımıma koş! * 

Sana yakarınca sesime kulak ver!  

Duam önünde yükselen buhur gibi, * 

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün! 

 

Ya Rab, ağzıma bekçi koy,* 



Dudaklarımın kapısını koru! 

 

Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,† 

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;* 

Onların nefis yemeklerini tatmayayım. 

 

Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır, * 

Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir, 

Başım reddetmez onu. * 

Çünkü duam hep kötülere karşıdır. 

 

Önderleri kayalardan aşağı atılınca, * 

Dinleyecekler tatlı sözlerimi. 

 

Sabanla sürülüp yarılmış toprak gibi, † 

Saçılmış kemiklerimiz * 

ölüler diyarının ağzına. 

 

Ancak gözlerim sende, ey Egemen Rab,* 

Sana sığınıyorum, beni savunmasız bırakma! 

Koru beni kurdukları tuzaktan,* 

Suç işleyenlerin kapanlarından.    

 

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

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

 

Bu doksoloji (Peder’e Oğul’a Kutsal Ruh’a), farklı bir uygulama belirtilmediyse, genellikle 

bütün mezmulardan ve ezgilerden sonra söylenir.  

Bu doksoloji, farklı bir uygulama belirtilmediyse, genellikle bütün mezmurlardan ve 

ezgilerden  sonra söylenir.  

  

1. Nak.   Ellerim sana yükseliyor. Akşam kurbanı gibi. Alleluya. 

 

2. Nak.  Ölüm zindanından beni kurtardın, adına şükre-derim. Alleluya. 

 

MEZMUR 142 (141)         Sen benim sığınağımsın                         
 Mesih, ıstırapları içindeyken Peder’i çağırdı “Abba Peder! Bu kaseyi benden uzaklaştır…”ve kutsallar 

kilisesinin  imanının dayandığı dirilişi istedi. (Mk. 14, 33) (Bkz. Cassiodoro) 

  

Yüksek sesle yakarıyorum Rab’be, * 

Yüksek sesle Rab’be yalvarıyorum. 

Önüne döküyorum yakınmalarımı,* 

Önünde anlatıyorum sıkıntılarımı. 

 

Bunalıma düştüğümde,* 

Gideceğim yolu sen bilirsin. 

Tuzak kurdular yürüdüğüm yola.* 

Sağıma bak da gör, 

 

Kimse saymıyor beni,* 

Sığınacak yerim kalmadı, 



Kimse aramıyor beni.* 

Sana haykırıyorum, ya Rab: 

 

“Sığınağım, Yaşadığımız bu dünyada * 

nasibim sensin” diyorum.  

Haykırışıma kulak ver,* 

Çünkü çok çaresizim; 

 

Kurtar beni ardıma düşenlerden,* 

Çünkü benden güçlüler. 

Çıkar beni zindandan,* 

Adına şükredeyim. 

 

O zaman doğrular çevremi saracak,* 

Bana iyilik ettiğin için.  

 

2. Nak.  Ölüm zindanından beni kurtardın, adına şükrederim. Alleluya. 

  

3. Nak. Istıraplarında Peder’e itaat etmiş olan Tanrı’nın oğlu Mesih İsa, onu takip eden her 

insan için kurtuluş oldu. Alleluya. 

 

EZGİ: Fil. 2, 6-11 Mesih, Tanrı’nın hizmetkârı        
Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde,* 

Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. 

 

Ama kul özünü alıp, †  

insan benzeyişinde doğarak* 

ululuğunu bir yana bıraktı. 

 

İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, † 

çarmıh üzerinde ölüme bile*  

boyun eğip kendini alçalttı. 

 

Bunun için de Tanrı 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. Istıraplarında Peder’e itaat etmiş olan Tanrı’nın oğlu Mesih İsa, onu takip eden her 

insan için kurtuluş oldu. Alleluya. 

 

 
KISA OKUMA   1. Pet. 2, 9-10 

Ama siz seçilmiş soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan 

şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz.  Bir zamanlar halk 

değildiniz, ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse 

merhamete eriştiniz. 



 

KARŞILIKLI HAMDETME  

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

~ Ey Rab, bizimle kal, alleluya, alleluya. 

¶ Çünkü akşam oluyor. 

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

~ Ey Rab, bizimle kal, alleluya, alleluya. 

 

Magnificat  

Nak. İnsanoğlu yüceltildi. Allah da O’nda yüceltildi. 
 

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  

Nak. İnsanoğlu yüceltildi. Allah da O’nda yüceltildi. 

 

YAKARMALAR  
 

Hayatımız ve dirilişimiz olan Mesih İsa’yı yüksek sesle selamlayalım:  

Diri olan Allah’ın Oğlu halkını koru.  

 

Rabbimiz Mesih İsa, Katolik Kilisesi için dua ediyoruz,   

- tüm uluslar arasında hükümdarlığını yayması için onu gerçekte kutsal kıl.  



 

Sefalet, eziyet ve açlık nedeniyle tüm acı çekenler için dua edelim,   

- herkese teselli ve yardım sağla.  

 

Senden uzak olanlar için dua etmek istiyoruz:   

- affının tatlığını tatmalarını sağla.  

 

Haça gerilen ve dirilen kurtarıcımız,   

- dünyayı yargılamak için geldiğin zaman bize merhamet et. 

 

Yeryüzünde yaşayan milyarlarca insan  

- ve azizlerin ebedi şenliğinde tekrar bir araya gelme ümidiyle aramızdan ayrılmış olanlar  

için dua 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  
Pederimiz Allah, bizlere Kurtarıcıyı ve Kutsal Ruh’u veren sen, evlat edindiğin bu çocuklarına 

iyiliğinle bak, Mesih İsa’ya iman eden herkese gerçek özgürlüğü ve ebedi mirası bağışla. Bunu 

seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın 

adına senden dileriz. Âmin.  

 


