
 

PASKALYA DEVRESİ  

VI. PAZARTESİ  

 

_______________ 

 

ALLAH’I ÖVMEYE DAVET  
¥ Ey Rab aç dudaklarımı 

¶  Ve ağzım sana övgüler duyursun. 

 

Davet nak.  Rab gerçekten dirildi! Alleluya! 

 

Davet Mezmuru:  
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 Allah’ımız’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 Allah’ım 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. Ey Rab, kulak ver bana ve kurtar beni. Alleluya! 

 

MEZMUR 31, 1-17, 20-25 (30)                    

 

I (2-9) 

 

Ya Rab, sana sığınıyorum. † 

Utandırma beni hiçbir zaman! * 

Adaletinle kurtar beni!  

 

Kulak ver bana, * 

Çabuk yetiş, kurtar beni; 

Bir kaya ol bana sığınmam için, * 

Güçlü bir kale ol kurtulmam için! 

 

Madem kayam ve kalem sensin, † 

Öncülük et, yol göster bana * 

Kendi adın uğruna.  

 

Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni, * 

Çünkü sığınağım sensin.  

Ruhumu ellerine bırakıyorum, * 

Ya Rab, sadık Allah, kurtar beni. 

 

Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim, † 

Rab’be güvenirim ben. * 

Sadakatinden ötürü sevinip coşacağım,  

 

Çünkü düşkün halimi görüyor, * 

Çektiğim sıkıntıları biliyorsun,  

Beni düşman eline düşürmedin, * 

Bastığım yerleri genişlettin. 

 

1. Nak. Ey Rab, kulak ver bana ve kurtar beni. Alleluya! 

2. Nak. Ey Rab, yüzünü kuluna parlat. Alleluya. 



 

II (10-17) 

 

Acı bana, ya Rab, sıkıntıdayım, * 

Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor. 

Ömrüm acıyla, * 

Yıllarım iniltiyle tükeniyor, 

 

Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor, * 

Kemiklerim eriyor. - 

Düşmanlarım yüzünden rezil oldum, * 

Özellikle komşularıma. 

 

Tanıdıklarıma dehşet salar oldum; * 

Beni sokakta görenler benden kaçar oldu. 

Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum, * 

Kırılmış bir çömleğe döndüm. 

 

Birçoğunun fısıldaştığını duyuyorum, † 

Her yer dehşet içinde, * 

Bana karşı anlaştılar, 

 

Canımı almak için düzen kurdular. * 

Ama ben sana güveniyorum, ya Rab, 

“Allah’ım sensin!” diyorum. * 

Hayatım senin elinde, 

 

Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden, * 

Ardıma düşenlerden. 

Yüzün kulunu aydınlatsın, * 

Sevgi göster, kurtar beni! 

 

2. Nak. Ey Rab, yüzünü kuluna parlat. Alleluya. 

 

3. Nak. Rab’be övgüler olsun, onun sevgisi bende harikalar yaptı. Alleluya! 

 

III (20-25) 

 

Utandırma beni, ya Rab, * 

sana sesleniyorum;  

Kötüler utansın, * 

ölüler diyarında sesleri kesilsin. 

 

İnsanların düzenlerine karşı, * 



Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin; 

Saldırgan dillere karşı * 

Onları çardağında gizlersin. 

 

Rab’be övgüler olsun, † 

Kuşatılmış bir kentte * 

Sevgisini bana harika biçimde gösterdi. 

 

Telaş içinde demiştim ki, 

“Huzurundan atıldım!” 

Ama yardıma çağırınca seni, * 

Yalvarışımı işittin. 

 

Rab’bi sevin, ey O’nun sadık kulları! * 

Rab kendisine bağlı olanları korur, 

 

Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir. † 

Ey Rab’be umut bağlayanlar, * 

Güçlü ve yürekli olun! 

 

3. Nak. Rab’be övgüler olsun, onun sevgisi bende harikalar yaptı. Alleluya! 

 

 

¥ Yüreğim ve bedenim coşuyor, alleluya.  

¶ Diri Olan Allah’ta, alleluya.  

 

BİRİNCİ OKUMA  
Havari Aziz Yuhanna’nın Birinci Mektubundan          2, 1-11 

 

Yeni Emir 

 

Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah 

işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba'nın önünde savunur. O günahlarımızı, yalnız bizim 

günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Buyruklarını yerine 

getirirsek, O'nu tanıdığımızdan emin olabiliriz. "O'nu tanıyorum" deyip de buyruklarını yerine 

getirmeyen yalancıdır, kendisinde gerçek yoktur. Ama O'nun sözüne uyan kişinin Allah’a 

olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Allah’ta olduğumuzu bununla anlarız. "Allah’ta 

yaşıyorum" diyen, Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. 

Sevgili kardeşlerim, size yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğiniz eski 

buyruğu yazıyorum. Eski buyruk, işitmiş olduğunuz Allah sözüdür. Yine de size yeni bir 

buyruk yazıyorum. Bunun gerçek olduğu, Mesih'te ve sizde görülüyor. Çünkü karanlık 

geçiyor, gerçek ışık şimdiden parlıyor. Işıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden 

hâlâ karanlıktadır. Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. 

Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır, karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü 

karanlık gözlerini kör etmiştir. 



 

RESPONSORİUM            Yu. 13, 34; 1. Yu. 2, 10. 3 

¥ Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. 

* Kardeşini seven ışıkta yaşar alleluya!  

¶ Mesih İsa’nın buyruklarını yerine getirirsek, O'nu tanıdığımızdan emin olabiliriz.  

¥ Kardeşini seven ışıkta yaşar alleluya! 

 

İKİNCİ OKUMA  
İskendeiryeli Didimos, “Sulla Trinita” 

 

(Lib. 2, 12; PG 39, 667-674) 

 

Kutsal Ruh, bizi vaftizde yeniler.  

 

Baba ve Oğul ile birlikte Allah olan Kutsal Ruh, vaftizde bizi yeniliyor ve kusurlu 

halimizden bizi ilk güzelliğe götürüyor, lütfu ile dolduruyor. Öyle ki, artık biz de yakışık 

olmayan hiçbir şeyi kabul edemiyoruz. O bizi günahtan ve ölümden kurtarıyor. Dünyasal, yani 

tozdan ve topraktan yapılmış olan, bizleri tinsel hale getiriyor. İlahi şana katılmaya, Allah 

Baba'nın oğul ve varisleri olmayı, Oğlu'nun imgesine benzer günün birinde yücelmeye ve 

O'nunla hüküm sürmeye ayrılmış kardeşleri ve ortak varisleri durumuna geçmeye izin veriyor. 

Yeryüzünün yerine bize cömertçe gökyüzünü ve cenneti sunuyor. Meleklerden de saygın kılı-

yor. Vaftiz çeşmesinin İlahi suları aracılığı ile cehennemin korkunç ve tükenmez alevini 

söndürüyor. 

Nitekim insanlar iki kez doğarlar, ilkin bedensel olarak sonra ise İlahi Ruh'la. Bu her iki 

doğumdan kutsal yazarlar çok iyi söz ettiler. Adlarını ve öğretilerini belirteceğim. 

Yuhanna der ki: "Ancak kendisini kabul edip, adına iman edenlerin hepsine Allah’ın 

çocukları olma hak-kını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden 

doğdular; tersine, Allah’tan doğdular" (Yu. 1, 12-13). Ve der ki, Mesih'e inanmış olanlar 

Allah’ın, yani Kutsal Ruh'un oğulları olma gücünü aldılar ve böylece Allah doğasına katıldılar. 

Nitekim doğuranın, Allah’ın Kutsal Ruh'u olduğu-nu kanıtlamak için İsa'nın ağzından ekler: 

"Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan doğmadıkça Allah’ın Egemenliğine 

giremez". 

Nitekim vaftiz çeşmesi doğurur, yani rahiplerin görevi sayesinde görünür vücudumuzu, 

görünür şekilde çıkartır. Oysa tinsel alanda vaftiz eden, tümden görünmez olan Kutsal Ruh'tur. 

O kendiliği içinde vaftiz eder ve meleklerin sayesinde gerek vücudu, gerekse ruhu yeniden 

diriltir. 

Vaftizci Yahya da kurtuluş tarihinin belirli bir anında ve "sudan ve Kutsal Ruh'tan" deyimine 

uygun şekilde: "O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz edecektir" (Mat. 3, 11) diyor. Kilden 

yapılmış bir vazo gibi insan vücudu ilk olarak su ile arınmak gereksinimini duyar. Sonra ise 

parçalayıp yiyen bir ateş olan tinsel ateşin, yani Allah’ın aracılığı ile sağlamlaştırılır ve kusursuz 

olur. Sonra ise kusursuzluğunu elde ettiği ve yenilendiği Kutsal Ruh'u kabul etmelidir. Nitekim 

tinsel ateş sulandırıcı da olabilir ve tinsel su ise ateşi körükleyebilir. 

 

RESPONSORİUM                   Yşa. 44, 3; Yu. 4, 14 

¥ Susamış toprağı sulayacak, kurumuş toprakta dereler akıtacağım. Çocuklarının üzerine 

Ruhum'u dökecek, * sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacağım. 



¶  Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su. 

¥ Sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacağım. 

 

İncil: Yuhanna 15. 26 - 16, 4 

"Baba'dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, 

bana tanıklık edecek. Siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle 

birliktesiniz. "Bunları size, sendeleyip düşmeyesiniz diye söyledim. Sizi havra dışı edecekler. 

Evet, öyle bir saat geliyor ki, sizi öldüren herkes Allah’a hizmet ettiğini sanacak. Bunları, 

Baba'yı ve beni tanımadıkları için yapacaklar. Bunları size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki, 

saati gelince bunları size söylediğimi hatırlayasınız. Başlangıçta bunları size söylemedim. 

Çünkü sizinle birlikteydim." 

 

DUA 

Ey merhametli Allah, senin gizemlerini her kutladığımızda, Paskalya nimetlerinden tat 

almamızı 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 Allah’ım gel beni kurtarmaya; 

¶ Ey  Rabbim yardımıma koş. 

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

Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman  

ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya. 

 

Övgüler Allah’ı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.  

 

İLAHİ 

Paskalya 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. Geyik akarsuları nasıl özlerse, canım da seni öyle özler, ey Allah, alleluya! 

 

MEZMUR 42 (41) Rab’be ve Mabedine duyulan özlem 

Susayan gelsin. Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın. (Va. 22, 17) 

 

Geyik akarsuları nasıl özlerse, * 

Canım da seni öyle özler, ey Allah! 

 

Canım Allah’a, yaşayan Allah’a susadı; † 

Ne zaman görmeye gideceğim * 

Allah’ın yüzünü? 

 

Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz, * 

Gün boyu, “Nerede senin Allahın?” dedikleri için. 

 

Anımsayınca içim içimi yiyor, † 

Nasıl toplulukla birlikte yürür, * 

Allah’ın evine kadar alaya öncülük ederdim, 

 

Sevinç ve şükran sesleri arasında, * 

Bayram eden bir kalabalıkla birlikte. 

Neden üzgünsün, ey gönlüm, * 

Neden içim huzursuz? 

 

Allah’a umut bağla, † 

Çünkü O’na yine övgüler sunacağım; * 

O benim kurtarıcım ve Allah’ım’dır.  

 

Gönlüm üzgün, * 

Bu yüzden seni anımsıyorum, ey Allah’ım. 

 

Şeria yöresinde, Hermon ve Misar dağlarında † 

Çağlayanların gümbürdeyince, * 

Enginler birbirine sesleniyor, 

 

Bütün dalgaların, sellerin * 

üzerimden geçiyor. 

 

Gündüz Rab sevgisini gösterir, † 

Gece ilahi söyler, dua ederim * 



Yaşamımın Allahı’na. 

 

Kayam olan Allah’ım’a diyorum ki, * 

“Neden beni unuttun?- 

Niçin düşmanlarımın baskısı altında * 

Yaslı gezeyim?” 

 

Gün boyu hasımlarım: † 

“Nerede senin Allahın?” diyerek  * 

Bana sataştıkça Kemiklerim kırılıyor sanki.  

 

Neden üzgünsün, ey gönlüm, * 

Neden içim huzursuz? 

 

Allah’a umut bağla, † 

Çünkü O’na yine övgüler sunacağım; * 

O benim kurtarıcım ve Allah’ım’dır. 

 

1. Nak. Geyik akarsuları nasıl özlerse, canım da seni öyle özler, ey Allah alleluya! 

 

2. Nak. Ya Rab yaptıklarını göster ve mucizelerine ilahi söyleyeceğiz alleluya!   

 

EZGİ: Sirak 36,1-7,13-16 Allah’ın kutsal halkı için dua 
Sonsuz yaşam, tek gerçek Allah olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. (Yu. 17, 3) 

 

Tüm evrenin Rab’bi, Efendimiz, † 

rahmetini bizden esirgeme ve bizi gözet ki * 

tüm ülkeler senden korksun. 

 

Yabancı ülkelere karşı elini kaldır; * 

kudretini görsünler. 

Onların gözü önünde kutsal olduğunu * 

bize nasıl kanıtladınsa, 

 

şimdi de bizim gözümüzün önünde * 

yüceliğini onlara kanıtla. 

 

Onlar da senin doğruluğunu kabul etsinler, † 

bizim de, Rabbim, senden başka * 

Allah olmadığını kabul ettiğimiz gibi. 

 

Yeni haberciler gönder, yeni harikalar göster, * 

elin için ve sağ kolun için onur kazan. 

 

Yakup’un tüm kavimlerini bir araya topla, † 

başlangıçta olduğu gibi * 

onların mirasını geri ver. 



 

Rabbim, seni zikreden ulustan, † 

ilk çocuğunmuş gibi davrandığın İsrail’den * 

rahmetini esirgeme. 

Kutsal şehre sevecenlikle davran. * 

Kudüs senin rahat ettiğin yerdir. 

İsrail kavmi seni öven şarkılar söylesin, * 

tapınağını görkeminle doldur. 

 

2. Nak. Ya Rab yaptıklarını göster ve mucizelerine ilahi söyleyeceğiz alleluya!   

 

3. Nak. Kutsal şehrin üstünde Allah’ın yüceliği parlıyor: O’nun ışığı Kuzu’dur, alleluya! 

 

MEZMUR 19A (18A) Yaratıcı Allah’a ilahi.  

Yücelerden doğan Güneş,ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir." 

(Lk. 1, 78.79) 

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. 

 

3. Nak. Kutsal şehrin üstünde Allah’ın yüceliği parlıyor: O’nun ışığı Kuzu’dur, alleluya! 

 

KISA OKUMA               Ha. İş. 2, 22-24 

"Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin: Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Allah’ın, kendisi aracılığıyla 

aranızda yap-tığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Allah’ın 

belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin 

eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Allah ise, ölüm acılarına son vererek O'nu diriltti. Çünkü 

O'nun ölüme tutsak kalması olanaksızdı.” 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Mesih İsa toprağın derinliğinden yükseldi, * alleluya, alleluya.  



~ Mesih İsa toprağın derinliğinden yükseldi, alleluya, alleluya. 

¶ Kanıyla kurtardığı dünyayı aydınlatıyor. 

~ Alleluya, alleluya! 

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

~ Mesih İsa toprağın derinliğinden yükseldi, alleluya, alleluya. 

 

Benediktus 

Bizde yeni ümit doğar, ölülerden dirilen Mesih İsa, ölümsüz bir hayat sağlar. Alleluya.   

 

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

 

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 onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla* 

Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬ 

Çünkü Allah’ımız’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 

Bizde yeni ümit doğar, ölülerden dirilen Mesih İsa, ölümsüz bir hayat sağlar. Alleluya.   

 

YAKARMALAR 
Allah’ın şanı, Mesih İsa’nın ölümünde ve dirilişinde parlar. Onun adına Peder’e dualarımızı 

yükseltelim:  

 

Ya Rab, hayatımızı aydınlat. 

 

Işığın Pederi Yüce Allah, Dirilen Mesih İsa’nın şanıyla dünyayı aydınlatan sen,  

-  bugünde iman ışığına gitmek için bize rehber ol. 

 

Mesih İsa’da ebedi hayatın kapılarını bize açan sen,   

-  dünyadaki çabalarımızın  hıristiyan ümidini canlandırmasını sağla.   

 

Oğlun’un aracılığıyla bize Kutsal Ruh’u veren sen,   

-  senin sevginin tanıkları olmamızı sağla.  

 

Dünyayı kurtarmak için ölen ve dirilen Oğlun’un liyakati ile, 

-  tüm insanlara barış ve kurtuluş 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 



Ey merhametli Allah, senin gizemlerini her kutladığımızda, Paskalya nimetlerinden tat 

almamızı 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 Allah’ım 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.  

 

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! 

 

MEZMUR119, 41-48 (Vav)  
Bana sevgini göster, ya Rab, * 

Sözün uyarınca kurtar beni!  

O zaman beni aşağılayanlara * 

Gereken yanıtı verebilirim, 

 

Çünkü senin sözüne güvenirim. † 

Gerçeğini ağzımdan düşürme, * 

Çünkü senin hükümlerine umut bağladım.  

 

Yasana sürekli, * 

Sonsuza dek uyacağım. 

Özgürce yürüyeceğim, * 

Çünkü senin koşullarına yöneldim ben. 

 

Kralların önünde senin öğütlerinden söz edecek, * 

Utanç duymayacağım. 

Senin buyruklarından zevk alıyor, * 

Onları seviyorum. 

 

Saygı ve sevgi duyuyorum buyruklarına, * 

Derin derin düşünüyorum kurallarını. 

 

MEZMUR 40, 2-14, 17-18  



 Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor:"Kurban ve sunu istemedin, Ama bana bir beden hazırladın.(İbr. 

10, 5) 

 

I (2-9) 

 

Rab’bi sabırla bekledim; * 

Bana yönelip yakarışımı duydu. 

Ölüm çukurundan, * 

Balçıktan çıkardı beni, 

 

Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu, * 

Kaymayayım diye. 

Ağzıma yeni bir ezgi, * 

Allah’ımız’a bir övgü ilahisi koydu. 

 

Çoğu görüp korkacak * 

Ve Rab’be güvenecekler. 

Ne mutlu Rab’be güvenen insana, * 

Gururluya, yalana sapana ilgi duymayana. 

 

Ya Rab, Allah’ım, † 

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 Allah’ım, senin isteğini yapmaktan † 

Zevk alırım ben, * 

Yasan yüreğimin derinliğindedir.” 

 

II 10-14. 17-18 

 

Büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini, † 

Sözümü esirgemem, * 

Ya Rab, bildiğin gibi!  

 

Zaferini içimde gizlemem, * 

Bağlılığını ve kurtarışını duyururum,  

 



Sevgini, sadakatini saklamam büyük topluluktan. † 

Ya Rab, esirgeme sevecenliğini benden! * 

Sevgin, sadakatin hep korusun beni! 

 

Sayısız belalar çevremi sardı, * 

Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum;  

Başımdaki saçlardan daha çoklar. * 

Çaresiz kaldım. 

 

Ne olur, ya Rab, kurtar beni! * 

Yardımıma koş, ya Rab! 

Utansın canımı almaya çalışanlar, * 

Yüzleri kızarsın! 

 

Geri dönsün zararımı isteyenler, * 

Rezil olsunlar! 

Sende neşe ve sevinç bulsun * 

Bütün sana yönelenler! 

 

Rab yücedir!” desin hep * 

Senin kurtarışını özleyenler! 

Bense mazlum ve yoksulum, * 

Düşün beni, ya Rab. ¬ 

 

Yardımcım ve kurtarıcım sensin, * 

Geç kalma, ey Allah’ım! 

 

Nak. Alleluya, alleluya! 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

KISA OKUMA                      Va. 1, 17c-18 

İnsan-Oğlu’nu gördüm, bana dedi: 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 Simun’a göründü, alleluya.  

 

 

Öğle (Hora Sexta) 

 

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

Mesih’te Allah tüm doluluğu ile mevcuttur. 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. 



 

¥ Öğrenciler 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 soyundan olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih'i 

anımsa. Şu güvenilir bir sözdür: "O'nunla birlikte öldüysek, O'nunla birlikte yaşayacağız.” 

 

¥ Ya Rab, bizimle kal, alleluya.   

¶ Çünkü akşam bastırıyor ve gün sona eriyor, alleluya.  

  

 

DUA 

Ey merhametli Allah, senin gizemlerini her kutladığımızda, Paskalya nimetlerinden tat 

almamızı sağla. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun 

Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.   

 

Akşam Övgü Duaları 

 

¥  Ey Allah’ım 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 

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. Rab’bin adına gelen takdis ve taziz edilsin, alleluya!   

 

MEZMUR 45 (44)  Kralın düğünü 

 

I  (2-10) 

Gece yarısı bir ses yankılandı: 'İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın!' (Mt. 25, 6) 

 

Yüreğimden güzel sözler taşıyor, † 

Kral için söylüyorum şiirlerimi, * 

Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun.  

 

Sen insanların en güzelisin, † 

Lütuf saçılmış dudaklarına. * 

Çünkü Allah seni sonsuza dek kutsamış.  

 

Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, * 

Görkemine, yüceliğine bürün. 

 

At sırtında görkeminle, zaferle ilerle, † 

Gerçek ve adalet uğruna * 

Sağ elin korkunç işler göstersin.  

 

Okların sivridir, † 

Kral düşmanlarının yüreğine saplanır, * 

Halklar ayaklarının altına serilir.  

 

Ey Allah, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, * 

Krallığının asası adalet asasıdır. 

Doğruluğu sever, * 

kötülükten nefret edersin.  

 



Bunun için Allah, senin Allahın, † 

Seni sevinç yağıyla * 

Arkadaşlarından daha çok meshetti. 

 

Giysilerinin tümü mür, * 

öd, tarçın kokuyor;  

Fildişi saraylardan gelen * 

çalgı sesleri seni eğlendiriyor! 

 

Kral kızları senin saygın kadınların arasında, † 

Kraliçe Ofir altınları içinde * 

senin sağında duruyor. 

 

1. Nak. Rab’bin adına gelen takdis ve taziz edilsin, alleluya!   

 

2. Nak. Ne mutlu Kuzu’nun düğün şölenine davet edilenlere, alleluya!  

 

II  (11-18) Kraliçe ve güvey 

Yeni Yeruşalim'in  güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibi gökten indiğini gördüm.. (Va. 21, 2) 

Dinle, ey kral kızı, bak, kulak ver, * 

Halkını, baba evini unut. 

Kral senin güzelliğine vuruldu, * 

Efendin olduğu için önünde eğil. 

 

Sur halkı armağan getirecek, * 

Halkın zenginleri lütfunu kazanmak isteyecek. 

 

Kral kızı odasında ışıl ışıl parıldıyor, * 

Giysisi altınla dokunmuş. 

 

İşlemeli giysiler içinde kralın önüne çıkarılacak, * 

Arkadaşları, ona eşlik eden kızlar sana getirilecek. 

Sevinç ve coşkuyla götürülecek, * 

Kralın sarayına girecekler. 

 

Atalarının yerini oğulların alacak, * 

Onları önder yapacaksın bütün ülkeye. 

Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım, * 

Böylece halklar sonsuza dek övecek seni. 

 

2. Nak. Ne mutlu Kuzu’nun düğün şölenine davet edilenlere, alleluya!  

 

 

 



 

3. Nak.  Hepimiz O’nun doluluğundan lütuf üstüne lütuf aldık 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.  Hepimiz O’nun doluluğundan lütuf üstüne lütuf aldık alleluya! 

 

 

 

 



KISA OKUMA                                                İbr. 12,  1b-3 

Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç 

uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Allah’ın tahtının sağında oturdu. Yorulup 

cesaretinizi yitirmemek için, günahkârların bunca karşı koymasına katlanmış Olan'ı düşünün. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Rab kraldır, görkemle giyinmiş, * alleluya, alleluya! 

~ Rab kraldır, görkemle giyinmiş, alleluya, alleluya! 

¶ Asırlar boyunca tahtın sarsılmaz. 

~ Alleluya, alleluya! 

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

~ Rab kraldır, görkemle giyinmiş, alleluya, alleluya! 

 

Magnifikat 

Peder’den gelen gerçeğin Ruh’u, bana tanıklık edecek: Sizler de tanıklarımız olacaksınız. 

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 

 

Magnifikat 

Peder’den gelen gerçeğin Ruh’u, bana tanıklık edecek: Sizler de tanıklarımız olacaksınız. 

Alleluya. 

 

YAKARMALAR  

Dirilişinin şanıyla dünyayı aydınlatan Mesih İsa’ya yalvaralım:  

 

Mesih İsa hayatımız olan sen bizi dinle. 

 

Mesih İsa Emmaus yolunda öğrencilerine katılan sen, 

- dünyada hacı olan Kilise’ne bak. 

 

Hıristiyanların senin sözüne kulaklarını kapamasına izin verme, 

- senin ölüm üzerindeki zaferine iyi bir tanıklık vermelerini sağla. 

 

Hayat yolunda henüz seni tanımayanlara sevgiyle bak, 

- onların biran önce seni kurtarıcı olarak kabul etmelerini sağla. 

 

Haç kurbanıyla tüm insanları Allah’a barıştıran sen,  

- dünyaya barış ve birliği sağla. 

 

Yaşayanların ve ölülerin yargıcı olan sen:  

-Sana inanmış olan ölmüş kardeşlerimizi Krallığına 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 merhametli Allah, senin gizemlerini her kutladığımızda, Paskalya nimetlerinden tat 

almamızı sağla. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun 

Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.   

 


