
PASKALYA DEVRESİ 

VII. PAZARTESİ 

 

 

ALLAH’IÖVMEYE DAVET  
¥ Ey Rab aç dudaklarımı 

¶  Ve ağzım sana övgüler duyursun. 

 

Davet nak.  Rab gerçekten dirildi! Alleluya! 

 

Davet Mezmuru:  
Mezmur 95 Allah’ıövmeye 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.    

 

Davet nak.  Rab gerçekten dirildi! 

 

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. 

 

İLAHİ 

İsa’nın saf kanından 

Dünyada yeni şafak, 

Gözleri kamaştıran, 

Özlenmiş güneş çıktı. 

 

    Günahkar pişman olur, 

    Kör adam ışık görür, 

    İyi haydut af bulur, 

    Yok olur eski korku. 

 

Melekler şaşmış bakar 

Haçtaki işkenceye; 

Oradan masum, suçlu 

Birlikte şana girer. 

 

İnsani kurtuluşun 

Kavranamaz gizemi! 

Tam haçta ölen İsa 

Ölümü yenen olur. 

 

Harikaların günü: 

Suçlular af ararlar, 

Sevgi korkuyu yener,   

Ölümden yaşam doğar. 

 

Parlasın Kilisen’de  

Neşesi Paskalya’nın, 

Vaftizde doğanları  

Birleştir zaferine. 

 

Ölümü yenen Oğula, 

Peder’le, Kutsal Ruh’a 

Hep şeref ve şan olsun 



Çağlardan çağlara dek. Âmin. 

 

1. Nak. Allahımız geliyor, o susmaz ve gizlenmez. Alleluya. 

 

MEZMUR 50 (49)    Allah’ıhoşnut eden kurban 
Mesih, Kutsal Yasa'yı geçersiz kılmak için gelmedi, onu kusursuzluğa taşımak için geldi, gerçekten de dediği 

gibi: Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. (Mt. 5, 17) 

 

I (1-6)  

 

Güçlü olan Allah, Rab konuşuyor; * 

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar 

Yeryüzünün tümüne sesleniyor. * 

Güzelliğin doruğu Siyon’dan Parıldıyor Allah. 

 

Allahımız geliyor, sessiz kalmayacak * 

Önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor, 

Çevresinde şiddetli bir fırtına esiyor. * 

Halkını yargılamak içinYere göğe sesleniyor: 

 

“Toplayın önüme sadık kullarımı, * 

Kurban keserek benimle antlaşma yapanları.” 

Gökler O’nun doğruluğunu duyuruyor, * 

Çünkü yargıç Allah’ın kendisidir. 

 

1. Nak. Allahımız geliyor, o susmaz ve gizlenmez. Alleluya. 

2. Nak. Allah’a övgü kurbanı sunun. Alleluya. 

 

II (7-15) 

 

“Ey halkım, dinle de konuşayım, * 

Ey İsrail, sana karşı tanıklık edeyim: 

Ben Allah’ım, senin Allah’ınım! * 

Kurbanlarından ötürü seni azarlamıyorum, 

 

Yakmalık sunuların sürekli önümde. † 

Ne evinden bir boğa, * 

Ne de ağıllarından bir teke alacağım. 

 

Çünkü bütün orman yaratıkları, * 

Dağlardaki bütün hayvanlar benimdir. 

Dağlardaki bütün kuşları korurum, * 

Kırlardaki bütün yabanıl hayvanlar benimdir. 

Acıksam sana söylemezdim, * 

Çünkü bütün dünya ve içindekiler benimdir. 

Ben boğa eti yer miyim? * 

Ya da keçi kanı içer miyim? 



 

Allah’a şükran kurbanı sun, * 

Yüceler Yücesi’ne adadığın adakları yerine getir. 

Sıkıntılı gününde seslen bana, * 

Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin. 

 

2. Nak. Allah’a övgü kurbanı sunun. Alleluya. 

 

3. Nak. Rab Allah diyor ki: Kurban değil, sevgi; sunu değil, benimle birlik olmanızı 

istiyorum. Alleluya.  

 

III (16-23) 

 

Ama Allah kötüye şöyle diyor: † 

“Kurallarımı ezbere okumaya * 

Ya da antlaşmamı ağzına almaya ne hakkın var? 

 

Çünkü yola getirilmekten nefret ediyor, * 

Sözlerimi arkana atıyorsun. 

Hırsız görünce onunla dost oluyor, * 

Zina edenlere ortak oluyorsun. 

 

Ağzını kötülük için kullanıyor, * 

Dilini yalana koşuyorsun. 

Oturup kardeşine karşı konuşur, * 

Annenin oğluna kara çalarsın. 

 

Sen bunları yaptın, ben sustum, * 

Beni kendin gibi sandın, 

Seni azarlıyorum, * 

Suçlarını gözünün önüne seriyorum. 

 

“Dikkate alın bunu, ey Allah’ıunutan sizler! * 

Yoksa parçalarım sizi, kurtaran olmaz. 

Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir; * 

Yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim.” 

 

3. Nak. Rab Allah diyor ki: Kurban değil, sevgi; sunu değil, benimle birlik olmanızı 

istiyorum. Alleluya. 

 

¥ Yüreğim ve bedenim coşuyor, alleluya.  

¶ Diri Olan Allah’ta, alleluya.  

 

BİRİNCİ OKUMA  
Havari Aziz Yuhanna’nın I. Mektubu’ndan                                                    4, 1-10 

Önce Allah bizi sevdi.  

 



Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Allah’tan olup olmadıklarını anlamak için ruhları 

sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor. İsa Mesih'in 

beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Allah’tandır. Allah’ın Ruh’unu bununla 

tanıyacaksınız. İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Allah’tan değildir. Böylesi, Mesih Karşıtı'nın 

ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır. Yavrularım, siz 

Allah’tansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür. 

Sahte peygamberler dünyadandır. Bu nedenle söyledikleri sözler de dünyadandır ve dünya 

onları dinler. Bizse Allah’tanız; Allah’ıtanıyan bizi dinler, Allah’tan olmayan dinlemez. Ger-

çeğin Ruhu'yla yalan ruhunu böyle ayırt ederiz. 

Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Allah’tandır. Seven herkes Allah’tan 

doğmuştur ve Allah’ıtanır. Sevmeyen kişi Allah’ıtanımaz. Çünkü Allah sevgidir. Allah biricik 

Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye O'nu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi. 

Allah’ıbiz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban 

olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. 

 

RESPONSORİUM                           1. Yu. 4, 9; Yu. 3, 16 

¥ Allah biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye O'nu dünyaya gönderdi, böylece bizi 

sevdiğini gösterdi. * Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi 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.  

¥ Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. 

 

İKİNCİ OKUMA  
Episkopos Aziz Kudüslü Kirillos “Cathechetical Instruction   

(Cat. 16, De Spiritu Sanco 1, 11-12.16; PG 33, 931 – 935.939-942)  

Kutsal Ruh’un Yaşam  suyu  

 

Ona vereceğim su onda ebedi hayat için fışkıran kaynak olacaktır. Bu yepyeni, canlı, fışkıran, 

ona layık olanlar için fışkıran bir sudur. Hangi nedenle Ruh bağışına "su" adı verilmiştir? 

Bunun nedeni suyun her şeyin temeli olmasıdır; çünkü bitkileri ve hayatı üre-ten sudur; çünkü 

su yağmur şeklinde gökten inmektedir; çünkü tek bir şekilde düşerek çok çeşitli şekilde etkili 

olmaktadır. O palmiye ağacında farklıdır, asmada farklıdır, herkes için her şey olmaktadır. 

Onun tek bir mevcudiyet şekli vardır ve o kendi kendinden farklı değildir. Yağmur şuraya, 

buraya yağdığında şe-kil değiştirmez, fakat onu alan varlıkların yapısına uyarak, her birinde 

ona uygun olanı hâsıl eder. 

Kutsal Ruh bu şekilde hareket eder. Her ne kadar bir, basit ve bölünmez de olsa bağışlarını 

herkese kendi iradesine göre dağıtır. Nasıl kuru ağaç su ile tomurcuklar hâsıl ederse, aynı 

şekilde günah içinde yaşa-makta iken tövbenin Kutsal Ruh'u almaya muktedir kıldığı ruh ta 

adalet ürünleri hâsıl eder. Ruh basit olmasına rağmen, Allah’ın buyruğu üzerine ve Mesih'in 

adına birçok erdemi canlandırandır. 

Hikmetin hizmetinde şu kimsenin dilini kullanır, kehanetle şu öteki kimsenin ruhunu 

aydınlatır; bir baş-kasına cinleri kovmak iktidarını verir; daha bir baş-kasına ilahi Yazıları 

yorumlamak yeteneğini. Birinin dürüstlüğünü güçlendirir, bir başkasına sadaka sana-tını 

öğretir, şu kimseye orucu ve çileyi öğretir, bir baş-kasına bedenin yararlarını hor görmeyi, 



daha bir baş-kasını da şehadete hazırlar. Farklı insanlarda farklı olan o, kendi kendinden farklı 

değildir, tıpkı yazılmış olduğu gibi: Herkes, herkesin iyiliği amacı ile Ruh'u göstermek 

kabiliyetine sahip olur. 

Bize girişi tatlılıkla olur, onu sevinçle karşılarız, boyunduruğunu taşımak kolaydır. Gelişini 

ışık ve bilim parıltıları haber verirler. Gerçek bir savunucunun sevgisi ile gelir, çünkü o, 

kurtarmak, iyileştirmek, öğretmek, öğüt vermek, güçlendirmek, rahatlatmak, zihni 

aydınlatmak için gelmektedir: önce onu kabul eden kimsede, daha sonra da bu kimse aracılığı 

ile başkalarında. 

Daha önce karanlıkta bulunan bir insan birden güneşi gördüğünde, gözü aydınlanır ve daha 

önce görmediğini açıkça görür: aynı şekilde, Kutsal Ruh'u kabul etmek ayrıcalığına sahip olan 

kimsenin de ruhu aydınlanır ve daha önce tanımadığını insan üstü bir şekilde görür. 

 

RESPONSORİUM                                                                                                                 1. Kor. 12. 6-7. 27 

¥ Çeşitli etkinlikler vardır, ama herkeste hepsini etkin kılan aynı Allah’tır. * Herkesin ortak 

yararı için herkese Ruh'u belli eden bir yetenek veriliyor. 

¶ Sizler Mesih'in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz. 

¥ Herkesin ortak yararı için herkese Ruh'u belli eden bir yetenek veriliyor. 

 

İncil: Yuhanna 16, 29-33  

 

29 Öğrencileri, "İşte, şimdi açıkça konuşuyorsun, hiç örnek kullanmıyorsun" dediler. 

"Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz. Kimsenin sana soru sormasına gerek yok. Allah’tan 

geldiğine bunun için iman ediyoruz." 

İsa onlara, "Şimdi iman ediyor musunuz?" diye karşılık verdi. "İşte, hepinizin evlerinize 

gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız bırakacağınız saat geliyor, geldi bile. Ama ben 

yalnız değilim, Baba benimle birliktedir. Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. 

Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!" 

 

DUA 

Rab'bim, sana yalvarıyoruz; Kutsal Ruh'un gücü üzerimize insin öyle ki senin isteğini 

öğrenebilelim ve tüm hayatımız boyunca onu yerine getirebilelim. 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. 

 

İLAHİ 

Paskalya günü parlar, 

Gökyüzü şanla dolar, 

Yerler sevinçle coşar. 



 

Ölüm uçurumundan 

Bekleyen atalarla 

Mesih zaferle çıkar. 

 

Mezarda nöbet tutan, 

Boşuna uyanıktır: 

Rab Mesih dirimiştir. 

 

Ey sen, ölümsüz kıral, 

Vaftizde doğanları 

Zaferine birleştir. 

 

Paskalya ışığını 

Sevgini, huzurunu 

Kilise’ne bol dağıt. 

 

Muzaffer Mesih İsa’ya 

Peder’e, Kutsal Ruh’a 

Şan ve şeref hep olsun. Âmin. 

 

1. Nak.  Kalbim ve bedenim yaşayan Allah’ta coşuyorlar, alleluya.  

 

MEZMUR 84 (83)       Rab’bin mabedine özlem   

 
Çünkü burada kalıcı bir kentimiz yoktur, biz gelecekteki kenti özlüyoruz. (İbr. 13, 14) 

 

Ey Her Şeye Egemen Rab, * 

Ne kadar severim konutunu! 

Canım senin avlularını özlüyor, * 

İçim çekiyor, 

 

Yüreğim, bütün varlığım * 

Sana, yaşayan Allah’a sevinçle haykırıyor. 

 

Kuşlar bile bir yuva, † 

Kırlangıç, yavrularını koyacak bir yer buldu * 

Senin sunaklarının yanında,  

 

Ey Her Şeye Egemen Rab, * 

Kralım ve Allahım!  

Ne mutlu senin evinde oturanlara, * 

Seni sürekli överler! 

 

Ne mutlu gücünü senden alan insana! * 

Aklı hep Siyon’u ziyaret etmekte. 

Baka Vadisi’nden geçerken, * 



Pınar başına çevirirler orayı, 

 

İlk yağmurlar orayı berekete boğar. † 

Gittikçe güçlenir, * 

Siyon’da Allah’ın huzuruna çıkarlar.  

 

Ya Rab, Her Şeye Egemen Allah, duamı dinle, * 

Kulak ver, ey Yakup’un Allah’ı! 

Ey Allah, kalkanımıza bak, * 

Meshettiğin krala lütfet! 

 

Senin avlularında bir gün, * 

Başka yerdeki bin günden iyidir; 

Kötülerin çadırında yaşamaktansa, * 

Allahım’ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim. 

 

Çünkü Rab Allah bir güneş, bir kalkandır. * 

Lütuf ve yücelik sağlar; 

 

Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez. † 

Ey Her Şeye Egemen Rab, * 

Ne mutlu sana güvenen insana! 

 

1. Nak.  Kalbim ve bedenim yaşayan Allah’ta coşuyorlar, alleluya.  

 

2. Nak.  Yüksekte, dağın üstünde Rab’bin evi var: Tüm uluslar oraya toplanacaklar. Alleluya.  

     

EZGİ Yeşaya 2, 2-5   

Allah’ın yeni kenti insanların arasında kurulacak    

                      
Tüm uluslar gelecekler ve senin önünde secde edecekler. (Va. 15, 4) 

 

Rab’bin Tapınağı’nın kurulduğu dağ, † 

Son günlerde dağların en yücesi, * 

Tepelerin en yükseği olacak.  

 

Oraya akın edecek ulusların hepsi. * 

Birçok halk gelecek, 

 

“Haydi, Rab’bin Dağı’na, † 

Yakup’un Allah’ı’nın Tapınağı’na  * 

çıkalım” diyecekler. 

 

“O bize kendi yolunu öğretsin, * 

Biz de O’nun yolundan gidelim.” 

Çünkü yasa Siyon’dan, * 

Rab’bin sözü Yeruşalim’den çıkacak. 



 

Rab, uluslar arasında yargıçlık edecek, * 

Birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. 

İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp sabah demiri, * 

Mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. 

 

Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, * 

Savaş eğitimi yapmayacaklar artık.- 

Ey Yakup soyu, gelin  * 

Rab’bin ışığında yürüyelim. 

 

2. Nak.  Yüksekte, dağın üstünde Rab’bin evi var: Tüm uluslar oraya toplanacaklar. Alleluya.  

     

3. Nak. Uluslara ilan edin: Rab hükmediyor; alleluya.  

 

MEZMUR 96 (95) Allah evrenin kralı ve yargıcıdır.            

  
Kuzunun tahtı önünde yeni bir ilahi söylüyorlardı. (Va. 14, 3) 

 

Yeni bir ezgi söyleyin Rab’be! * 

Ey bütün dünya, Rab’be ezgiler söyleyin! 

Ezgi söyleyin, Rab’bin adını övün, * 

Her gün duyurun kurtarışını! 

 

Görkemini uluslara, * 

Harikalarıınıı bütün halklara anlatıın! 

Çünkü Rab uludur, yalnıız O övgüye değer, * 

İlahlardan çok O’ndan korkulur. 

 

Halkların bütün ilahları bir hiçtir, * 

Oysa gökleri yaratan Rabdir. 

Yücelik, ululuk O’nun huzurundadır, * 

Güç ve güzellik O’nun tapınağındadır. 

 

Ey bütün halklar, Rab’bi övün, * 

Rab’bin gücünü, yüceliğini övün, 

Rab’bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, * 

Sunular getirip avlularına girin! 

 

Kutsal giysiler içinde Rab’be tapının! * 

Titreyin O’nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!- 

Uluslara “Rab egemenlik sürüyor” deyin. * 

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. 

 

O halkları adaletle yargılar. * 

Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü! 

Gürlesin deniz içindekilerle birlikte! * 



Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler! 

 

O zaman Rab’bin önünde bütün orman ağaçları † 

Sevinçle haykıracak. * 

Çünkü O geliyor! 

 

Yeryüzünü yargılamaya geliyor. † 

Dünyayı adaletle, * 

Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek. 

 

3. Nak. Uluslara ilan edin: Rab hükmediyor; alleluya.  

 

KISA OKUMA                        11, 2-4. 15-17 

Ama Petrus Yeruşalim'e gittiği zaman sünnet yanlıları onu eleştirdiler."Sünnetsiz kişilerin 

evine gidip yemek yemişsin!" dediler. Petrus baştan başlayarak olanları tek tek onlara anlattı. 

"Ben konuşmaya başlayınca Kutsal Ruh, başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi, onların da 

üzerine indi. O zaman Rab'bin söylediği şu sözü anımsadım: 'Yahya suyla vaftiz etti, sizler ise 

Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz. 'Böylelikle Allah, Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere 

verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse, ben kimim ki Allah’a karşı koyayım?" 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Rab, her insanın içine Kutsal Ruh'u dökecektir, * alleluya, alleluya. 

~ Rab, her insanın içine Kutsal Ruh'u dökecektir, alleluya, alleluya. 

¶ Gökyüzünde ve yeryüzünde harikalar yaratacaktır. 

~ Alleluya, alleluya! 

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

~ Rab, her insanın içine Kutsal Ruh'u dökecektir, alleluya, alleluya. 

 

Benediktus 

Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim, alleluya.  

 

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

 

İsrail’in Allah’ı Rab’be övgüler olsun! † 

Çünkü halkının yardımına gelip * 

Onları fidyeyle kurtardı. 

 

Eski çağlardan beri * 

Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, 

Kulu Davut’un soyundan * 

Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı; 

 

Düşmanlarımızdan, † 

Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden * 

Kurtuluşumuzu sağladı. 



 

Böylece atalarımıza merhamet ederek * 

Kutsal antlaşmasını anmış oldu. 

 

Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına † 

Ve ömrümüz boyunca * 

Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde, 

Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair * 

Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti. 

 

Sen de, ey çocuk, * 

Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın. 

Rab’bin yollarını hazırlamak üzere * 

Önünden gidecek . 

 

Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla* 

Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬ 

Çünkü Allahımız’ın yüreği * 

Merhamet doludur.  

Onun merhameti sayesinde, * 

Yücelerden doğan Güneş,  

Karanlıkta ve ölümün gölgesinde * 

Yaşayanlara ışık saçmak  

 

Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere * 

Yardımımıza gelecektir.             

 

           

Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a*  

Şan ve şeref olsun. 

Ezelde olduğu gibi, * 

Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Âmin.  

 

Benediktus 

Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim, alleluya.  

 

YAKARMALAR 
Mesih İsa, söz verdi, Peder Oğlun adına Kutsal ruh’u gönderecekti.  Bu söze tamamen 

güvenerek hep birlikte duamızı yerine getirelim:  

 

Ya Rab, ruhunu bize bağışla.  

 

Mesih İsa, seni överiz ve Ruh’unun aracılığıyla Peder'e şükrederiz;   

- hepimizin senin sevginde ve işlerinde onun adına şükretmemizi sağla.  



 

Kutsal Ruhun'un bizlerde otursun,    

- ve bizi Kilise'nin canlı uzuvları kılsın.  

 

Bize hiç kimseyi yargılamamayı ve hor görmemeyi öğret,    

- çünkü hepimiz senin tarafından yargılanacağız.  

 

İmanda bizi neşe ve barışla doldur,  

- Ruhun'un gelişi bizi ümidin doluluğuna açık kılsın.  

 

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 

Rab'bim, sana yalvarıyoruz; Kutsal Ruh'un gücü üzerimize insin öyle ki senin isteğini 

öğrenebilelim ve tüm hayatımız boyunca onu yerine getirebilelim. Bunu, 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. Amin. Alleluya. 

 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

İLAHİ 

 

İşte, yüce Kutsal Ruh, 

Peder ve Oğul ile 

Kalplere ışığını 

Saçmaya geldiğin an. 

 

Dilimiz ve kalbimiz, 

Gücümüz, hayatımız 



Her zaman ve her yerde 

Sevgin ile tutuşsun. 

 

Her zaman yaşayan sen, 

Ey yüce, Kutsal Peder, 

Oğlunla, Kutsal Ruh'la 

Dualarımı dinle. Âmin. 

 

 

 

Öğlen (Hora Sesta) 

 

İLAHİ 

Gün ışıkla doludur 

Ve dünya görkeminde; 

Işığın Yaradanı, 

Taparız sana, 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, 89-96 XII (Lamet)(118) Allah’ın Yasa hakkındaki sözü üstüne Meditasyon            



                               

Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. (Yu. 13, 34) 

 

Ya Rab, sözün * 

Göklerde sonsuza dek duruyor. 

Sadakatin kuşaklar boyu sürüyor, * 

Kurduğun yeryüzü sapasağlam duruyor. 

 

Bugün hükümlerin uyarınca † 

ayakta duran her şey * 

Sana kulluk ediyor. 

 

Eğer yasan zevk kaynağım olmasaydı, * 

Çektiğim acılardan yok olurdum. 

Koşullarını asla unutmayacağım, * 

Çünkü onlarla bana yaşam verdin. 

 

Kurtar beni, çünkü seninim, * 

Senin koşullarına yöneldim. 

Kötüler beni yok etmeyi beklerken, * 

Ben senin öğütlerini inceliyorum. 

 

Kusursuz olan her şeyin † 

bir sonu olduğunu gördüm, * 

Ama senin buyruğun sınır tanımaz. 

 

MEZMUR 71 (70)     

Sen Rab, gençliğimden beri benim ümidimsin.  

 

 Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. (Rom. 12, 12) 

 

I (1-13) 

 

Ya Rab, sana sığınıyorum, * 

Utandırma beni hiçbir zaman! 

Adaletinle kurtar beni, * 

tehlikeden uzaklaştır, 

 

Kulak ver bana, kurtar beni! † 

Sığınacak kayam ol, * 

Her zaman başvuRabileceğim;  

 

Buyruk ver, kurtulayım, * 

Çünkü kayam ve kalem sensin. 



Ey Allahım, kurtar beni * 

Kötünün elinden, haksızın, gaddarın pençesinden! 

 

Çünkü umudum sensin, ey Egemen Rab, * 

Gençliğimden beri dayanağım sensin. 

Doğduğum günden beri sana güveniyorum. * 

Beni ana rahminden çıkaran sensin. 

 

Övgülerim hep sanadır. * 

Birçokları için iyi bir örnek oldum, 

Çünkü sen güçlü sığınağımsın. * 

Ağzımdan sana övgü eksilmez, 

 

Gün boyu yüceliğini anarım. * 

Yaşlandığımda beni reddetme,- 

Gücüm tükendiğinde beni terk etme! * 

Çünkü düşmanlarım benden söz ediyor, 

 

Beni öldürmek isteyenler birbirine danışıyor, * 

“Allah onu terk etti” diyorlar, 

“Kovalayıp yakalayın, * 

Kurtaracak kimsesi yok!”  

 

Ey Allah, benden uzak durma, * 

Allahım, yardımıma koş! 

Utansın, yok olsun beni suçlayanlar, * 

Utanca, rezalete bürünsün kötülüğümü isteyenler. 

 

II (14-24) 

 

Ama ben her zaman umutluyum, * 

Sana övgü üstüne övgü dizeceğim. 

 

Gün boyu senin zaferini, † 

Kurtarışını anlatacağım, * 

Ölçüsünü bilmesem de.  

 

Ey Egemen Rab, gelip yiğitliklerini, * 

Senin, yalnız senin zaferini duyuracağım. 

Ey Allah, çocukluğumdan beri * 

beni sen yetiştirdin, 

 

Senin harikalarını hala anlatıyorum. † 

Yaşlanıp saçlarıma ak düşse bile * 



Terk etme beni, ey Allah, 

 

Gücünü gelecek kuşağa, * 

Kudretini sonrakilere anlatana dek. 

Ey Allah, doğruluğun göklere erişiyor, * 

Büyük işler yaptın. 

 

Senin gibisi var mı, ey Allah? * 

Sen ki, bana birçok kötü sıkıntı gösterdin, 

Bana yeniden yaşam verecek, * 

Beni toprağın derinliklerinden çıkaracaksın. 

 

Saygınlığımı artıracak, * 

Yine beni avutacaksın. 

Ben de seni, * 

Senin sadakatini çenkle öveceğim, ey Allahım, 

 

Lir çalarak seni ilahilerle öveceğim, * 

Ey İsrail’in Kutsalı! 

Seni ilahilerle överken, * 

Dudaklarımla, varlığımla sevincimi dile getireceğim, 

 

Çünkü sen beni kurtardın. * 

Dilim gün boyu senin zaferinden söz edecek, 

Çünkü kötülüğümü isteyenler  * 

Utanıp rezil oldu. 

 

Nak. Alleluya, alleluya, alleluya!  

 

 

Öğleden Önce (Hora Nona) 

 

KISA OKUMA          Va. 1, 17c -18 

Korkma! İlk ve son Ben'im. Diri Olan Ben'im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca 

diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. 

 

¥ Rab gerçekten dirildi, alleluya. 

¶ Ve Simon’a göründü.  

 

 

Öğle (Hora Sexta) 

 

KISA OKUMA           Kol. 2, 9. 10a. 12            



Çünkü tanrısallığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de her yönetim ve 

hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz. Vaftizde O'nunla birlikte gömüldünüz, 

O'nu ölümden dirilten Allah’ın gücüne iman ederek O'nunla birlikte dirildiniz. 

 

¥ Havariler Rab’bi gördüler, alleluya, 

¶ Ve sevinçle doldular, alleluya!  

 

 

 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

KISA OKUMA           2. Tim. 2, 8.11           

Yaydığım Müjde'de açıklandığı gibi, Davut'un so-yundan olup ölümden dirilmiş olan İsa 

Mesih'i anım-sa. Şu güvenilir bir sözdür: "O'nunla birlikte öldüy-sek, O'nunla birlikte ya-

şayacağız. 

 

¥ Ey Rab, bizimle kal, alleluya! 

¶ Çünkü akşam olmakta, alleluya! 

 

DUA 

Rab'bim, sana yalvarıyoruz; Kutsal Ruh'un gücü üzerimize insin öyle ki senin isteğini 

öğrenebilelim ve tüm hayatımız boyunca onu yerine getirebilelim. 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 

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. Işığın Rab olacak, görkemin Allah’ın olacak. alleluya.   

    

MEZMUR 123 (122)   Halkın güveni Rab’dedir  
İki kör, "Ya Rab, ey Davut Oğlu, halimize acı!" diye bağırdılar. (Mt. 20, 30) 

                           

Gözlerimi sana kaldırıyorum, * 

Ey göklerde taht kuran! 

Nasıl kulların gözleri efendilerinin, * 

Hizmetçinin gözleri hanımının eline bakarsa,  

 

Bizim gözlerimiz de Rab Allahımız’a öyle bakar, * 

O bize acıyıncaya dek. 

Acı bize, ya Rab, acı; * 

Gördüğümüz hakaret yeter de artar.  

 

Rahat yaşayanların alayları, † 

Küstahların hakareti * 

Canımıza yetti. 

 

1. Nak. Işığın Rab olacak, görkemin Allah’ın olacak. alleluya.   

 

 

2. Nak. Ölüm ağı kırıldı, biz özgür yaşıyoruz, alleluya.   

 

MEZMUR 124 (123) Rab’bin adı yardımcımızdır. 
 

Rab Pavlus'a “Korkma… Ben seninle birlikteyim” dedi. Ha. İşl. 18, 9-10) 

 



Rab bizden yana olmasaydı, * 

Desin şimdi İsrail: 

Rab bizden yana olmasaydı, * 

İnsanlar bize saldırdığında, 

 

Diri diri yutarlardı bizi, * 

Öfkeleri bize karşı alevlenince. 

Sular silip süpürürdü bizleri, * 

Seller geçerdi üzerimizden. 

 

Kabaran sular * 

Aşardı başımızdan. 

Övgüler olsun * 

Bizi onların ağzına yem etmeyen Rab’be! 

 

Bir kuş gibi † 

Kurtuldu canımız avcının tuzağından, * 

Kırıldı tuzak, kurtulduk.  

 

Yeri göğü yaratan * 

Rab’bin adı yardımcımızdır. 

 

2. Nak. Ölüm ağı kırıldı, biz özgür yaşıyoruz, alleluya.   

      

 

3. Nak. Yerden kaldırıldığım zaman, herkesi kendime çekeceğim, alleluya!   

 

EZGİ Efeslilere 1,3-10 Kurtarıcı Allah              

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. Yerden kaldırıldığım zaman, herkesi kendime çekeceğim, alleluya!   

 

KISA OKUMA                   Rom. 8, 14-17 

Allah’ın Ruhu'yla yönetilenlerin hepsi Allah’ın oğul-larıdır. Çünkü sizi yeniden korkuya 

sürükleyecek kö-lelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, "Abba, Baba!" 

diye sesleniriz. Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Allah’ın çocukları olduğu-muza 

tanıklık eder. Eğer Allah’ın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte 

yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak, Allah’ın mirasçılarıyız, Mesih'le ortak 

mirasçılarız. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME  
¥ Ya Rab, kalplerimize Ruhunu gönder, * alleluya, alleluya! 

~ Ya Rab, kalplerimize Ruhunu gönder, alleluya, alleluya! 

¶ Bizler, evlatların ve mirasçılarınız. 

~ Alleluya, alleluya! 

Peder'e, Oğlu'a ve Kutsal Ruh'a şan ve şeref olsun. 

~ Ya Rab, kalplerimize Ruhunu gönder, alleluya, alleluya! 

 

Magnificat 

Gerçeğin Ruh'u sizinle kalır ve sizde oturur, 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 

Gerçeğin Ruh'u sizinle kalır ve sizde oturur, alleluya. 

 

YAKARMALAR  

Kilisesi'ne Teselli Ruhu'nu veren Mesih İsa'ya şükredelim: 

 

Ya Rab, halkını koru.  

 

Kurtarışının işbirliği verenler olarak Rahipleri seçen sen,     

- tüm insanları, onların hayatlarında her zaman sözünü bulmalarını sağla.  

 

Zengin olanların, daha doğru ve kardeşçe bir dünya inşa etmek üzere ellerini uzatmalarını 

sağla,    

- herkesin, Pederimiz Allah’ta kardeşler olarak tanınmasını sağla.  

 

Yeryüzünün her ucuna İncil'in ışığını saç,    

- tüm ulusların imanı kabul etmelerini sağla.   

Acı çekenleri avutmak üzere ruhunu gönder,  

- bütün dünyaya kurtarış ve barış sağla.  



 

Ölülerin ruhlarını arıt,   

- onları azizlerle birlikte göğe 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 
Rab'bim, sana yalvarıyoruz; Kutsal Ruh'un gücü üzerimize insin öyle ki senin isteğini 

öğrenebilelim ve tüm hayatımız boyunca onu yerine getirebilelim. Bunu, Rabbimiz Mesih 

İsa'nın adına senden dileriz. Âmin. 

 


