
 

PASKALYA DEVRESİ IV. PERŞEMBE 

 

_______________ 

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 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. Ya Rab senin sağ elin ve yüzünün ışığı atalarımızı kurtardı. 

 

MEZMUR 44 (43)     Allah’ın halkı talihsizlik içinde      

 

I (2-9) 

Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. (Rom. 8, 37) 

 

Ey Allah, kulaklarımızla duyduk, * 

Atalarımız anlattı bize, 

Neler yaptığını onların gününde, * 

eski günlerde.  

 

Elinle ulusları kovdun, * 

Ama atalarımıza yer verdin; 

Halkları kırdın, * 

Ama atalarımızın yayılmasını sağladın. 

 

Onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar, * 

Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar. 

Senin sağ elin, bileğin, * 

yüzünün ışığı sayesinde oldu bu; 

 

Çünkü sen onları sevdin. * 

Ey Allah, kralım sensin,  

Buyruk ver de * 

Yakup soyu kazansın!  

 

Senin sayende düşmanlarımızı püskürteceğiz, † 

Senin adınla karşıtlarımızı ezeceğiz. * 

Çünkü ben yayıma güvenmem, 

 

Kılıcım da beni kurtarmaz; † 

Ancak sensin bizi düşmanlarımızdan kurtaran, 

Bizden nefret ederleri utanca boğan. 

 

Her gün Allah’yla övünür, * 

Sonsuza dek adına şükran sunarız. 

 

1. Nak. Ya Rab senin sağ elin ve yüzünün ışığı atalarımızı kurtardı. 

 



2. Nak. Rab’be dönerseniz, O, yüzünü sizden gizlemez.  

 

II (10-17) 

 

Ne var ki, reddettin bizi, aşağıladın, * 

Artık ordularımızla savaşa çıkmıyorsun. 

Düşman karşısında bizi gerilettin, * 

Bizden tiksinenler bizi soydu. 

 

Kasaplık koyuna çevirdin bizi, * 

Ulusların arasına dağıttın. 

Yok pahasına sattın halkını, * 

Üstelik satıştan hiçbir şey kazanmadan. 

 

Bizi komşularımızın yüzkarası, * 

Çevremizdekilerin eğlencesi, alay konusu ettin. 

Ulusların diline düşürdün bizi, * 

Gülüyor halklar halimize. 

 

Rezilliğim gün boyu karşımda, * 

Utancımdan yerin dibine geçtim. 

Hakaret ve sövgü duya duya, * 

Öç almak isteyen düşman karşısında. 

 

2. Nak. Rab’be dönerseniz, O, yüzünü sizden gizlemez. 

 

3. Nak. Kalk ey Rab! Sonsuza dek terk etme bizi. 

 

III  (18-27) 

 

Bütün bunlar başımıza geldi, * 

Yine de seni unutmadık, 

Antlaşmana ihanet etmedik, * 

Döneklik etmedik, 

 

Adımlarımız senin yolundan sapmadı. * 

Oysa sen bizi ezdin,  

ülkemizi çakalların uğrağı ettin, * 

Üstümüzü koyu karanlıkla örttün.  

 

 

Eğer Allahımız’ın adını unutsaydık, * 

Yabancı bir ilaha ellerimizi açsaydık, 

Allah bunu ortaya çıkarmaz mıydı? * 



Çünkü O yürekteki gizleri bilir. 

 

Senin uğruna her gün öldürülüyoruz, * 

Kasaplık koyun sayılıyoruz. 

 

Uyan ya Rab! Niçin uyuyorsun? † 

Kalk! Sonsuza dek terk etme bizi! * 

Niçin yüzünü gizliyorsun?  

 

Neden mazlum halimizi, * 

üzerimizdeki baskıyı unutuyorsun?  

Çünkü yere serildik, * 

Bedenimiz toprağa yapıştı. 

 

Kalk, yardım et bize! * 

Kurtar bizi sevgin uğruna! 

 

3. Nak. Kalk ey Rab! Sonsuza dek terk etme bizi. 

 

¥ Tanrı Rabbimiz Mesih İsa’yı diriltti, alleluya.  

¶ Kudretiyle bizi de diriltecek, alleluya.  

 

Okumalar Övgü Duaları 
 

BİRİNCİ OKUMA  
 

Havari Aziz Yuhanna’nın Vahiy Kitabından Vahiy     15, 5-16, 21 

            

 

Tanrı gazabının yedi kâsesi  

Bundan sonra gökteki tapınağın, yani Tanıklık Çadırı'nın açıldığını gördüm.Yedi belayı taşıyan 

yedi melek temiz, parlak keten giysiler giymiş, göğüslerine altın kuşaklar sarınmış olarak 

tapınaktan çıktı. Dört yaratıktan biri yedi meleğe, sonsuzluklar boyunca yaşayan Tanrı'nın 

öfkesiyle dolu yedi altın tas verdi. 

Tapınak Tanrı'nın yüceliğinden ve gücünden ötürü dumanla doldu. Yedi meleğin yedi belası 

sona erinceye dek kimse tapınağa giremedi. Sonra tapınaktan yükselen gür bir sesin yedi 

meleğe, "Gidin, Tanrı'nın öfkesiyle dolu yedi tası yeryüzüne boşaltın!" dediğini işittim. 

Birinci melek gidip tasını yeryüzüne boşalttı. Canavarın işaretini taşıyıp heykeline tapanların 

üzerinde acı veren iğrenç yaralar oluştu. 

İkinci melek tasını denize boşalttı. Deniz ölü kanına benzer kana dönüştü, içindeki bütün 

canlılar öldü. 

Üçüncü melek tasını ırmaklara, su pınarlarına boşalttı; bunlar da kana dönüştü. 

Sulardan sorumlu meleğin şöyle dediğini işittim: "Var olan, var olmuş olan kutsal Tanrı! Bu 

yargılarında adilsin. 



Kutsalların ve peygamberlerin kanını döktükleri için, içecek olarak sen de onlara kan verdin. 

Bunu hak ettiler." 

Sunaktan gelen bir sesin, "Evet, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, Yargıların doğru ve adildir" 

dediğini işittim. 

Dördüncü melek tasını güneşe boşalttı. Bununla güneşe insanları yakma gücü verildi. İnsanlar 

korkunç bir ısıyla kavruldular. Tövbe edip bu belalara egemen olan Tanrı'yı yücelteceklerine, 

O'nun adına küfrettiler. 

Beşinci melek tasını canavarın tahtına boşalttı. Canavarın egemenliği karanlığa gömüldü. 

İnsanlar ıstıraptan dillerini ısırdılar. Istırap ve yaralarından ötürü Göğün Tanrısı'na küfrettiler. 

Yaptıklarından tövbe etmediler. 

Altıncı melek tasını büyük Fırat Irmağı'na boşalttı. Gündoğusundan gelen kralların yolu açılsın 

diye ırmağın suları kurudu. 

Bundan sonra ejderhanın ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından 

kurbağaya benzer üç kötü ruhun çıktığını gördüm. Bunlar doğaüstü belirtiler gerçekleştiren 

cinlerin ruhlarıdır. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın büyük gününde olacak savaş için bütün 

dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar. 

"İşte hırsız gibi geliyorum! Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için uyanık durup 

giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu!" 

Üç kötü ruh, kralları İbranice Armagedon denilen yere topladılar. 

Yedinci melek tasını havaya boşalttı. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses, "Tamam!" dedi. 

O anda şimşekler çaktı, uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Öyle büyük bir deprem oldu ki, 

yeryüzünde in-san oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı. 

Büyük kent üçe bölündü. Ulusların kentleri yerle bir oldu. Tanrı büyük Babil'i anımsadı, ona 

ateşli gazabının şarabını içeren kâseyi verdi. Bütün adalar ortadan kalktı, dağlar yok oldu. 

İnsanların üzerine gökten tanesi yaklaşık kırk kilo ağırlığında iri dolu yağdı. Dolu belası öyle 

korkunçtu ki, insanlar bu yüzden Tanrı'ya küfrettiler. 

 

RESPONSORİUM            Mat. 24, 43. 46; Va. 16. 15; 1. Sel. 5. 3 

¥ Ev sahibi, hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse, uyanık kalır, evinin soyulmasına fırsat 

vermez. * Uyanık durup giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu. 

¶ "Her şey esenlik ve güvenlik içinde" dedikleri bir anda,  

¥ uyanık durup giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu. 

 

İKİNCİ OKUMA  
                            

Episkopos Aziz Augustinus, “Trattati su Giovanni”      

(Tratt. 65, 1-3; CCL 36, 490-492) 

 

Yeni buyruk 

 

Rab İsa öğrencilerine yeni buyruğunu bildiriyor, söz konusu buyruk karşılıklı sevgidir. O şöyle 

diyor: "Size yeni buyruğum şudur: Birbirinizi seviniz". 

Acaba bu buyruk eski Yasa'da yok muydu? Çünkü yasada şöyle yazılmıştır: "Komşunu kendin 

gibi sevecek-sin". O halde Rab kuşkusuz o denli eski olan bir buyruğun yeni olduğunu niçin 



söylüyordu? Acaba, eski insandan vazgeçip, bizi yeni insan kimliği ile donattığı için mi yeni 

bir buyruk söz konusudur? Kuşkusuz bu buyruğu duyan ya da daha doğrusu bu buyruğa boyun 

eğen insan, yenilenmektedir. Herhangi bir sevgi ile değil, ama Rabbin kesinlikle bildirdiği sevgi 

ile yenilenmektedir. Rab, bu sevgiyi tensel sevgiden ayırt etmek için, şu sözleri eklemiştir: "Sizi 

sevmiş olduğum gibi". 

Bizi yönlendiren bu sevgidir. Böylece yeni insanlar, Yeni Antlaşma'nın mirasçıları oluyoruz. 

Sevgili kardeşlerim, bu sevgi eski zaman bilgelerini bile yenilemiştir. Tufana dek gelen ilk 

Peygamberlerin her birini ve tüm Peygamberleri yenilemiştir; ardından Havarileri yenilemiştir. 

Şimdi bu sevgi putperest ulusları yeniliyor ve bundan öte bu sevgi, yeryüzüne dağılmış tüm 

insanlar arasından yeni ulusu uyandırıp bir araya getiriyor. Söz konusu olan, Tanrı'nın Oğlu'nun 

yeni gelininin vücududur. Ezgiler Ezgisinde onun için şöyle denir. "Ortaya çıkan bu bembeyaz 

kadın kimdir?" Bembeyaz, çünkü yenilenmiştir. Ne ile yenilenmiştir? Elbette Yeni Yasa ile. 

Bu nedenle onun üyeleri birbirleriyle ilgilenmelidir. Bir organ acı çekerse, tüm organlar onunla 

acı çeker. Bir organ onurlandırılırsa, tüm organlar onunla sevinirler. Kuşkusuz bu sözleri duyar 

ve onlara uyarlar: "Size yeni bir buyruğum var, birbirinizi seviniz". Sefih kişilerin yaptığı gibi 

değil, ya da insan oldukları için birbirini seven insanlar gibi değil; ama tanrılar gibi ve ulu 

Tanrı'nın oğulları gibi birbirini sevmek, o kadar ki onun biricik Oğlu'nun kardeşleridirler. Onlar 

birbirlerini seviyorlar. Çünkü O onları sevmiştir. Onları çok hoşnut kılınacakları sona götürmek 

için, orada onların istekleri tüm iyiliklerle tatmin edilecektir. Kuşkusuz, Tanrı herkeste her şey 

olacağı zaman, hiçbir istek doyumsuz kalmayacaktır. 

Bize bu sevgiyi veren, şöyle demiştir: "Ben sizi sevmiş olduğum gibi, siz de birbirinizi seviniz". 

O bizi bunun için sevmiştir. Bizlerin de sıramız gelince, birbirimizi sevmemiz için. O bizi 

severek, böyle davranmak yeteneğini bize vermiştir. Böylece birbirimizi severek birbirimize 

bağlı olmamız için ve organları birbirine bağlayan çok tatlı birlikle, böyle bir başa bağlı vücudu 

oluşturmamız amacıyla. 

 

RESPONSORİUM               1. Yu. 4, 21; Mat. 22, 40                                             

¥ Tanrı’dan şu buyruğu aldık: * “Tanrı'yı seven kardeşini de sevsin"  

¶ Kutsal Yasa'nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır 

¥  “Tanrı'yı seven kardeşini de sevsin."  

 

İncil: Yuhanna 13, 16-20 

Size doğrusunu söyleyeyim, köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. 

Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız, ne mutlu size!" 

"Hepiniz için söylemiyorum, ben seçtiklerimi bilirim. Ama, 'Ekmeğimi yiyen bana ihanet etti' 

diyen Kutsal Yazı'nın yerine gelmesi için böyle olacak. Size şimdiden, bunlar olmadan önce 

söylüyorum ki, bunlar olunca, benim O olduğuma inanasınız. Size doğrusunu söyleyeyim, 

benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden 

de beni göndereni kabul etmiş olur." 

DUA  
Ey insanı kadim görkeminin ötesine yükselterek kurtaran tanrım, merhametinin tarifsiz gizemi 

için vaftiz yoluyla yeni bir hayata doğan biz çocuklara bak ve lütfunun armağanlarını her 

zaman bizim için sakla. 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  

Toplulukla beraber, 

Ruh’un derinliğinde  

Toplanıp yalvaralım, 

Rab’bin merhametine. 

 

Yargının hiddetinden, 

Ey Peder bizi koru, 

Evlatlarından silme 

Şanının görkemini. 

 

Ruh’unun üflemesi 

Varlığı bize verdi, ¬ 

Bağınız ve halkınız 

Elinin eseriyiz. 

 

Suçlarımızı affet, 

Yaralarımıza bak, 

Lütfun götürsün bizi, 

Paskalya zaferine. 

 

Peder’e övgü ve şan, 

Oğla ve Kutsal Ruh’a, 

Ezelde olduğu gibi, 

Ebede kadar olsun. Âmin. 

 

1. Nak.  Ey Rab, adının sevgisi uğruna bana yeni yaşam verdin.  

 

MEZMUR 143, 1-11    (142)  Sıkıntı zamanında dua                           

İnsanın Kutsal Yasa'nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz (Gal. 2, 16) 

 

Duamı işit, ya Rab, * 

Yalvarışlarıma kulak ver! 

Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni! * 



Kulunla yargıya girme,  

 

Çünkü hiçbir canlı * 

senin karşında aklanmaz.  

Düşman beni kovalıyor, * 

Ezip yere seriyor. 

 

Çoktan ölmüş olanlar gibi, * 

Beni karanlıklarda oturtuyor. 

Bu yüzden bunalıma düştüm, * 

Yüreğim perişan. 

 

Geçmiş günleri anıyor, † 

Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, * 

Ellerinin işine bakıp dalıyorum. 

 

Ellerimi sana açıyorum, † 

Canım kurak toprak gibi sana susamış. * 

Çabuk yanıtla beni, ya Rab, 

 

Tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü, † 

Yoksa ölüm çukuruna inen * 

ölülere dönerim. 

 

Sabahları duyur bana sevgini, * 

Çünkü sana güveniyorum; 

Bana gideceğim yolu bildir, * 

Çünkü duam sanadır. 

 

Düşmanlarımdan kurtar beni, ya Rab; * 

Sana sığınıyorum. 

Bana istemini yapmayı öğret, * 

Çünkü Allahım’sın benim. 

 

Senin iyi Ruhun * 

Düz yolda bana öncülük etsin! 

Ya Rab, adın uğruna yaşam ver bana, * 

Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan. 

 

1. Nak.  Ey Rab, adının sevgisi uğruna bana yeni yaşam verdin. 

 

2. Nak. Rab diyor, ben sizi yine göreceğim ve kalbiniz neşe dolacak, alleluya.    

 

 



EZGİ Yeşaya 66, 10-14 Allah’ın kentinde teselli ve sevinç                      

Oysa göksel Yeruşalim özgürdür, annemiz odur. (Gal. 4, 26) 

 

 “Yeruşalim’le birlikte sevinin, * 

Onu sevenler, hepiniz onun için coşun. 

Yeruşalim için yas tutanlar, * 

onunla sevinçle coşun. 

 

Öyle ki, onun avutucu memelerini emip doyasınız, † 

Kana kana içip * 

Onun yüce bolluğundan zevk alasınız.” 

 

Çünkü Rab diyor ki, † 

“Bakın, esenliği bir ırmak gibi, * 

Ulusların servetini taşkın bir ırmak gibi ona akıtacağım. 

 

Ondan beslenecek, kucakta taşınacak, * 

Dizleri üzerinde sallanacaksınız. 

Çocuğunu avutan bir anne gibi * 

avutacağım sizi, 

 

Yeruşalim’de avuntu bulacaksınız. † 

Bunları gördüğünüzde yüreğiniz sevinecek, * 

Bedenleriniz körpe ot gibi tazelenecek. 

 

2. Nak. Rab diyor, ben sizi yine göreceğim ve kalbiniz neşe dolacak, alleluya.    

 

3. Nak. Rab kentini inşa eder, kalpleri kırık olanları iyileştirir, alleluya.    

 

MEZMUR 147, 1-11  (146)     Rab’bin kudreti ve cömertliği             

Canım Rab'bi yüceltir; Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. (Lk. 1, 46.49) 

 

Rab’be övgüler sunun! * 

Ne güzel, ne hoş Allahımız’ı ilahilerle övmek! 

O’na övgü yaraşır. * 

Rab yeniden kuruyor Yeruşalim’i, 

 

Bir araya topluyor * 

İsrail’in sürgünlerini.  

O kırık kalplileri iyileştirir, * 

Yaralarını sarar. 

 

Yıldızların sayısını belirler, * 

Her birini adıyla çağırır. 



Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür, * 

Sınırsızdır anlayışı. 

 

Rab mazlumlara yardım eder, * 

Kötüleri yere çalar. 

Rab’be şükran ezgileri okuyun. * 

Allahımız’ı lirle, ilahilerle övün. 

 

O’dur gökleri bulutlarla kaplayan, † 

Yeryüzüne yağmur sağlayan, * 

Dağlarda ot bitiren. 

O yiyecek sağlar hayvanlara, * 

Bağrışan kuzgun yavrularına. 

Ne atın gücünden zevk alır, * 

Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır. 

 

Rab kendisinden korkanlardan, * 

Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır. 

 

3. Nak. Rab kentini inşa eder, kalpleri kırık olanları iyileştirir, alleluya.    

 

KISA OKUMA  Ha. İş. 13, 36 -38 

"Davut, kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama 

kapadı, ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği Kişi'nin bedeni 

çürümedi. Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı 

size duyurulmuş bulunuyor. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 

¥ Mesih İsa, ölümden dirildi *alleluya, alleluya. 

~ Mesih İsa, ölümden dirildi alleluya, alleluya. 

¶ Günahların affını ilan ediyor. 

~ Alleluya, alleluya! 

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

~ Mesih İsa, ölümden dirildi alleluya, alleluya. 

 

Benediktus 

Öğrenci hocasından üstün değildir. Öğretmeni gibi olduğunda kusursuz olacaktır. 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.  

 

Benediktus 

Öğrenci hocasından üstün değildir. Öğretmeni gibi olduğunda kusursuz olacaktır. Alleluya. 

 

YAKARMALAR 
Peder Tanrı, Oğlu’nu dirilişin ve yeni hayatın başlangıcı olarak verdi. Onun adında 

alçakgönüllü dualarımızı yükseltelim:  



 

Ya Rab, halkını kutsal kıl.  

 

Çıkış’ta, İsrail halkına ateş sütunu ile yol gösterdin,   

-  Mesih İsa’nın bize hayat ışığı olmasını sağla.  

 

Sina Dağı’nda, halkına Yasanı öğrettin,   

-  dirilmiş Mesih İsa’nın bugün, hayat sözü olmasını sağla.  

 

Çölde halkını manna ile besledin,     

-  dirilmiş Mesih İsa’nın bugün hayat ekmeği olmasını sağla.  

 

Kayadan fışkıran suyla halkının susuzluğunu giderdin,     

-  bugün dirilmiş Mesih İsa’nın bize hayat ruhu olmasını 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 insanı kadim görkeminin ötesine yükselterek kurtaran tanrım, merhametinin tarifsiz gizemi 

için vaftiz yoluyla yeni bir hayata doğan biz çocuklara bak ve lütfunun armağanlarını her 

zaman bizim için sakla.Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin. 

 
Sabah Övgüsü Ordinarium’da gösterildiği gibi bitirilir. 

 

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. 

 

 

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, 153-160 (118) XX (Reş)  

 

Çektiğim sıkıntıyı gör, kurtar beni, * 

Çünkü yasanı unutmadım. 

Davamı savun, özgür kıl beni, * 

Sözün uyarınca koru canımı. 

 

Kurtuluş kötülerden uzaktır, * 

Çünkü senin kurallarına yönelmiyorlar. 

Çok sevecensin, ya Rab, * 

Hükümlerin uyarınca koru canımı. 

 

Bana zulmedenler, düşmanlarım çok, * 

Yine de sapmadım senin öğütlerinden. 

Tiksinerek bakıyorum hainlere, * 

Çünkü uymuyorlar senin sözüne. 

 

Bak, ne kadar seviyorum koşullarını, * 

Sevgin uyarınca, ya Rab, koru canımı. 

 

Sözlerinin temeli gerçektir, † 

Doğru hükümlerinin tümü * 

sonsuza dek sürecektir.  

 

MEZMUR 128 (127) Allah’ın selameti, imanlıların ailesindedir 

 

“Allah seni Siyon’dan kutsasın” yani Kilsesinden (Arnobio) 

 

Ne mutlu Rabden korkana, * 

O’nun yolunda yürüyene! 

Emeğinin ürününü yiyeceksin, * 

Mutlu ve başarılı olacaksın. 

 

Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak; † 

Çocukların zeytin filizleri gibi * 

sofranın çevresinde. 

 

İşte Rabden korkan kişi * 



Böyle kutsanacak. 

 

Rab seni Siyon’dan kutsasın! † 

Yeruşalim’in gönencini göresin, * 

Bütün yaşamın boyunca! 

 

Çocuklarının çocuklarını göresin! * 

İsrail’e esenlik olsun! 

 

MEZMUR 129 (128) Denenmiş kişilerde güven tekrar doğuyor          

                   

Azizlerin Kilisesi üyeleri arasında tahammül etmesi gereken yabani otlardan söz eder. (Az. Augustinus) 

Gençliğimden beri * 

bana sık sık saldırdılar;  

 

Şimdi söylesin İsrail: † 

“Gençliğimden beri bana sık sık saldırdılar, * 

Ama yenemediler beni. 

 

Çiftçiler saban sürdüler sırtımda, * 

Upuzun iz bıraktılar.” 

Ama Rab adildir, * 

Kesti kötülerin bağlarını. 

 

Siyon’dan nefret eden herkes * 

Utanç içinde geri çekilsin. 

Damlardaki ota, * 

Büyümeden kuruyan ota dönsünler. 

 

Orakçı avucunu, * 

Demetçi kucağını dolduramaz onunla. 

 

Yoldan geçenler de,† 

“Rab sizi kutsasın, 

Rab’bin adıyla sizi kutsarız” demezler. 

 

Nak. Alleluya, alleluya, alleluya.  

 

Öğleden Önce 

 

KISA OKUMA         1. Kor. 12-13 İster 

Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta 

vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi sağlandı. 



 

¥ Rab gerçekten dirildi, alleluya, alleluya. 

¶ Ve Simon’a göründü, alleluya, alleluya! 

 

Öğle  

 

KISA OKUMA                                      Tit, 3-7 

Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. 

Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş 

yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un 

yenilemesiyle yaptı. Öyle ki, O'nun lütfuyla aklanmış olarak umut içinde sonsuz yaşamın 

mirasçıları olalım. 

 

¥ Havariler Rab’bi gödüler, alleluya, alleluya. 

¶ Ve sevinçle doldular, alleluya, alleluya.  

 

Öğleden Sonra 

  

KISA OKUMA             Kol. 1, 12-14 

Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Baba'ya şükretmeniz için dua 

ediyoruz. O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu'nun egemenliğine aktardı. 

O'nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. 

 

¥ Ey Rab, bizimle kal, alleluya.  

¶ Çünkü akşam oluyor, alleluya. 

DUA 
Ey insanı kadim görkeminin ötesine yükselterek kurtaran tanrım, merhametinin tarifsiz gizemi 

için vaftiz yoluyla yeni bir hayata doğan biz çocuklara bak ve lütfunun armağanlarını her 

zaman bizim için sakla.Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin. 

 

Gündüz Övgüsü Ordinarium’da gösterildiği gibi bitirilir. 

 

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. 

 

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.  Ya Rab, seni beni kabul ettin ve kurtardın, alleluya.  

 

MEZMUR 144  (143)   Kralın zafer ve barış için duası                        

 

I (1-8) 

Kendi elleri ile savaşıp, kötülüğün egemenliğini mağlup ettiğinde şunu dedi: Bana güvenin, ben dünyayı yendim. 

(Yu. 16 33) 

Ellerime vuruşmayı, † 

Parmaklarıma savaşmayı öğreten * 

Kayam Rab’be övgüler olsun! 

 

O’dur benim vefalı dostum, kalem,* 

Kurtarıcım, kulem,- 

Kalkanım, O’na sığınırım; * 

O’dur halkları bana boyun eğdiren! 

 

Ya Rab, insan ne ki, onu gözetesin, * 



İnsan soyu ne ki, onu düşünesin? 

İnsan bir soluğu andırır, * 

Günleri geçici bir gölge gibidir. 

 

Ya Rab, gökleri yar, aşağıya in, * 

Dokun dağlara, tütsünler. 

Şimşek çaktır, dağıt düşmanı, * 

Savur oklarını, şaşkına çevir onları. 

 

Yukarıdan elini uzat, kurtar beni; * 

Çıkar derin sulardan, 

Al eloğlunun elinden. * 

Onların ağzı yalan saçar, 

 

Sağ ellerini kaldırır, * 

yalan yere ant içerler. 

 

1. Nak.  Ya Rab, seni beni kabul ettin ve kurtardın, alleluya.  

 

2. Nak. Tanrı’ya şükredelim. O, Mesih’inde bize zafer verdi.  

 

 II  (9-15) Kralın Duası 

Allah bizi Mesih İsa'da, Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu, Mesih İsa'da bize gösterdiği 

iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı.(Ef. 2, 6.7) 

 

Ey Allah, sana yeni bir ezgi söyleyeyim, * 

Seni on telli çenkle, ilahilerle öveyim. 

Sensin kralları zafere ulaştıran, * 

Kulun Davut’u kötülük kılıcından kurtaran. 

 

Kurtar beni, özgür kıl * 

Eloğlunun elinden. 

Onların ağzı yalan saçar, * 

Sağ ellerini kaldırır, yalan yere ant içerler. 

 

O zaman gençliğinde † 

Sağlıklı yetişen fidan gibi * 

olacak oğullarımız, 

 

Sarayın oymalı sütunları gibi * 

olacak kızlarımız. 

Her türlü ürünle * 

dolup taşacak ambarlarımız; 

 



Binlerce, on binlerce yavrulayacak * 

Çayırlarda davarlarımız. 

Semiz olacak sığırlarımız; * 

Surlarımıza gedik açılmayacak, 

 

İnsanlarımız sürgün edilmeyecek, * 

Meydanlarımızda feryat duyulmayacak! 

Ne mutlu bunlara sahip olan halka! * 

Ne mutlu Allahı Rab olan halka! 

 

2. Nak.  Tanrı’ya şükredelim. O, Mesih’inde bize zafer verdi 

 

3. Nak.  Allahımızın kurtarışı, gücü, egemenliği ve Mesihi’nin yetkisi şimdi gerçekleşti.  

 

EZGİ Vahiy 11,17-18;12,10b-12a    

Allah’ın adaleti       

 

Her Şeye Gücü Yeten, † 

Var olan, var olmuş olan Rab Allah! * 

Sana şükrediyoruz.  

 

Çünkü büyük gücünü kuşanıp * 

Egemenlik sürmeye başladın. 

Uluslar gazaba gelmişlerdi. * 

Şimdiyse senin gazabın üzerlerine geldi. 

 

Ölüleri yargılamak, * 

Kulların olan peygamberleri, kutsalları, 

Küçük olsun, büyük olsun, * 

Senin adından korkanları ödüllendirmek 

 

Ve yeryüzünü mahvedenleri * 

mahvetmek zamanı da geldi. 

Allahımız’ın kurtarışı, gücü, egemenliği * 

Ve Mesihi’nin yetkisi şimdi gerçekleşti. 

 

Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, † 

Onları Allahımız’ın önünde gece gündüz suçlayan * 

Aşağı atıldı. 

 

Kardeşlerimiz Kuzu’nun kanıyla † 

Ve ettikleri tanıklık bildirisiyle * 

Onu yendiler. 

 



Ölümü göze alacak kadar * 

Vazgeçmişlerdi can sevgisinden. 

 

Bunun için, ey gökler † 

ve orada yaşayanlar, * 

Sevinin! 

 

3. Nak.  Allahımızın kurtarışı, gücü, egemenliği ve Mesihi’nin yetkisi şimdi gerçekleşti.  

 

KISA OKUMA                                   Yakup’un Mektubundan 4, 7-8. 10 

Bunun için Allah’a bağımlı olun. İblis'e karşı direnin, sizden kaçacaktır. Allah’a yaklaşın, O da 

size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi 

paklayın. Rab'bin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥  Yasanı yerine getirmek için, * ey Rab, akıl ver bana. 

Yasanı yerine getirmek için, ey Rab, akıl ver bana. 

¶ Öğret bana, * ey Rab, akıl ver bana. 

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

Yasanı yerine getirmek için, * ey Rab, akıl ver bana. 

 

Magnifikat 

Mesih, bugün, yarın ve ebediyen, 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 

Mesih, bugün, yarın ve ebediyen, alleluya.  

YAKARMALAR 
Peder tarafından ümidimizin başlangıcı ve temeli olarak bize verilen dirilmiş Mesih İsa’ya 

kardeşlik birliğinde coşkuyla yalvaralım:  

 

Şanlı Kral, bizi dinle.  

 

Rab Mesih İsa, kanınla ve dirilişinle göğün en kutsal yerine giren sen,    

- Peder’in şanına gitmemiz için bize rehber ol. 

 

Havarilerin imanını destekledin ve ruhun tanıklığıyla onların İncil’i ilan etme görevini 

doğrulayan sen,     

- episkoposların ve rahiplerin kilisenin etkin habercileri olmalarını sağla.  

 

Herkes için barıştırma ve esenlik pınarı olan sen,    

- hıristiyanların iman ve sevgiyle birleşmelerini sağla.  

 

Mabedin kapısında, dirilişine olan imanı nedeniyle kötürümü iyileştirdin,    

- hastalarımıza bak, onlara şanını göster.  

 

Kurtaran ölümünün ve dirilişinin turfandasısın,   

- sana ümit bağlayanları ölümsüz ışığına 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 insanı kadim görkeminin ötesine yükselterek kurtaran tanrım, merhametinin tarifsiz gizemi 

için vaftiz yoluyla yeni bir hayata doğan biz çocuklara bak ve lütfunun armağanlarını her 

zaman bizim için sakla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin. 

 


