
PASKALYA DEVRESİ  

PAZARTESİ, DÖRDÜNCÜ HAFTA 

 
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 

 

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. Allah doğru ve yüreği temiz olanlara karşı iyidir. Alleluya.  

 

MEZMUR 102 (101)  Dürüst adamın acısı                                 

 

I (2-12) 

 

Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu. (Mt. 11, 6) 

 

Ya Rab, duamı işit, * 

Yakarışım sana erişsin. 

Sıkıntılı günümde * 

yüzünü benden gizleme, 

 

Kulak ver sesime, * 

Seslenince yanıt ver bana hemen. 

Çünkü günlerim duman gibi yok oluyor, * 

Kemiklerim ateş gibi yanıyor. 

 

Yüreğim kırgın yemiş ot gibi kurudu, * 

ekmek yemeyi bile unuttum. 

Bir deri bir kemiğe döndüm * 

Acı acı inlemekten. 

 

Issız yerlerdeki ishakkuşunu andırıyorum, * 

Viranelerdeki kukumav gibiyim. 

Gözüme uyku girmiyor, * 

Damda yalnız kalmış bir kuş gibiyim. 

 

Düşmanlarım bütün gün bana hakaret ediyor, † 

Bana dil uzatanlar adımı lanet için kullanıyor. * 

Kızıp öfkelendiğin için  

 

Külü ekmek gibi yiyor, * 

İçeceğime gözyaşı katıyorum.  

 

Beni kaldırıp bir yana attın. † 

Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte, * 

Ot gibi sararmaktayım. 

 

1. Nak. Allah doğru ve yüreği temiz olanlara karşı iyidir. Alleluya. 

 

 

 

 



2. Nak. Kötü olanlar bugün gülüyor, yarın ağlayacaklar alleluya.  

 

II (13-23) 

 

Ama sen sonsuza dek tahtında oturursun, ya Rab. † 

Ünün kuşaklar boyu sürer. * 

Kalkıp Siyon’a sevecenlik göstereceksin. 

 

Çünkü onu kayırmanın zamanıdır, * 

beklenen zaman geldi. 

Kulların onun taşlarından hoşlanır, * 

Tozunu bile severler. 

 

Uluslar Rab’bin adından, * 

Yeryüzü kralları görkeminden korkacak. 

Çünkü Rab Siyon’u yeniden kuracak, * 

Görkem içinde görünecek. 

 

Yoksulların duasına kulak verecek, * 

Yalvarışlarını asla hor görmeyecek. 

 

Bunlar gelecek kuşak için yazılsın, † 

Öyle ki, henüz doğmamış insanlar * 

Rab’be övgüler sunsun. 

Rab yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı, * 

Göklerden yeryüzünü gözetledi, 

Tutsakların iniltisini duymak, * 

Ölüm mahkumlarını kurtarmak için. 

 

Böylece halklar ve krallıklar * 

Rab’be tapınmak için toplanınca, 

O’nun adı Siyon’da, * 

Övgüsü Yeruşalim’de duyurulacak. 

 

2. Nak. Kötü olanlar bugün gülüyor, yarın ağlayacaklar alleluya. 

 

3. Nak.  Senden ayrılan yok olacak, benim mutluluğum Allah’ın yanında kalmaktır, alleluya.   

 

III  (24-29) 

 

Rab gücümü kırdı yaşam yolunda, * 

Ömrümü kısalttı. 

“Ey Allah’ım, ömrümün ortasında * 

canımı alma!” dedim. 



 

“Senin yılların kuşaklar boyu sürer! * 

“Çok önceden attın dünyanın temellerini, 

Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. * 

Onlar da yok olacak, ama sen kalıcısın. 

 

Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. * 

Onları bir kaftan gibi değiştireceksin, 

Geçip gidecekler. * 

Ama sen hep aynısın, 

 

Yıllarım tükenmeyecek. † 

Gözetiminde yaşayacak kullarının çocukları, * 

Senin önünde duracak soyları.” 

 

3. Nak.  Senden ayrılan yok olacak, benim mutluluğum Allah’ın yanında kalmaktır, alleluya.   

 

¥ Yüreğim ve bedenim coşuyor, alleluya.  

¶ Diri Olan Allah’ta, alleluya.  

 

BİRİNCİ OKUMA  

 
Havari Aziz Yuhanna’nın Vahiy Kitabından      13, 1-18 

 

İki canavar 

 

Sonra on boynuzlu, yedi başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. Boynuzlarının 

üzerinde on taç var-dı, başlarının üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıy-dı. Gördüğüm 

canavar parsa benziyordu. Ayakları ayı ayağı, ağzı aslan ağzı gibiydi. Ejderha canavara kendi 

gücü ve tahtıyla birlikte büyük yetki verdi. Canavarın başlarından biri ölümcül bir yara almışa 

benziyordu. Ne var ki, bu ölümcül yara iyileşmişti. Bütün dünya şaşkınlık içinde canavarın 

ardından gitti. İnsanlar ca-navara yetki veren ejderhaya taptılar. "Canavar gibisi var mı? 

Onunla kim savaşabilir?" diyerek canavara da taptılar.Canavara, kurumlu sözler söyleyen, 

küfürler savuran bir ağız ve kırk iki ay süreyle kullanabileceği bir yetki verildi. Allah’a 

küfretmek, O'nun adına ve konutuna, yani gökte yaşayanlara küfretmek için ağ-zını açtı. 

Kutsallarla savaşıp onları yenmesine izin ve-rildi. Canavar her oymak, her halk, her dil, her 

ulus üzerinde yetkili kılındı. 

Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri boğazlan-mış Kuzu'nun yaşam kitabına adı 

yazılmamış olan herkes ona tapacak. 

Kulağı olan işitsin! 

Tutsak düşecek olan 

Tutsak düşecek. 

Kılıçla öldürülecek olan 

Kılıçla öldürülecek. 



Bu, kutsalların sabrını ve imanını gerektirir. 

Bundan sonra başka bir canavar gördüm. Yerden çı-kan bu canavarın kuzu gibi iki boynuzu 

vardı, ama ej-derha gibi ses çıkarıyordu. 

İlk canavarın bütün yetkisini onun adına kullanıyor, yeryüzünü ve orada yaşayanları ölümcül 

yarası iyile-şen ilk canavara tapmaya zorluyordu. İnsanların gözü önünde, gökten yere ateş 

yağdıracak kadar büyük be-lirtiler gerçekleştiriyordu. 

İlk canavarın adına gerçekleştirmesine izin verilen be-lirtiler sayesinde, yeryüzünde 

yaşayanları saptırdı. Onlara kılıçla yaralanan, ama sağ kalan canavarın onuruna bir heykel 

yapmalarını buyurdu. Canavarın heykeline yaşam soluğu vermesi için kendisine güç verildi. 

Öyle ki, heykel konuşabilsin ve kendisine tapmayan herkesi öldürebilsin. Küçük büyük, 

zengin yoksul, özgür köle, herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu. Öyle ki, bu 

işareti, yani canava-rın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın 

alabilsin, ne de satabilsin. Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen, canavara ait sayıyı hesap-

lasın. Çünkü bu sayı insanı  simgeler. Sayısı 666'dır. 

 

RESPONSORİUM        Va. 3, 5; Mat. 10. 22 

¥ Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim 

* Babam'ın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anaca-ğım. 

¶ Sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. 

¥ Babam'ın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. 

 

İKİNCİ OKUMA  
 
Basilius, Kutsal Ruh Üstüne Kitap   

 

(Cap. 15, 35-36; PG 32, 130 -131) 

 

Ruh yaşam verir.  

 

Bize yaşamı sağlayan Rab bizimle bir antlaşma yaptı bir ölüm figürü ile bir yaşam figürü 

içeren vaftiz; ölümün görüntüsünü su gerçekleştirmektedir; ve yaşama gelince, onun ilk 

armağanını bize sağlayan Ruh'tur. Böylece araştırmamızın konusu tam olarak aydınlığa 

çıkmaktadır: niçin su Ruh'la birleşmiştir? Çünkü vaftiz çifte bir amaca yöneliktir: ölüm için 

meyveler taşımasın diye günahkar varlığı güçsüz hale getirmek; aynı zamanda Ruh'la yaşamak 

ve kutsallığa götüren meyveler taşımak. Bir taraftan, su, bir mezarın içine girermiş gibi bedeni 

içine almak suretiyle ölümün görüntüsünü sunmaktadır; öte yandan, Ruh, günahın ölümünden 

ilk yaşama geçirdiği canlarımızı yenileyerek yaşatan gücü vermektedir. Demek oluyor ki "su-

dan ve Ruh'tan doğmak" budur ölüm suda gerçekleşmekte ve hayatımızı hâsıl eden Ruh'tur. 

Ölüm figürü temsil edilebilsin ve Allah bilgisinin iletilmesiyle vaftiz olanların ruhları 

aydınlansın diye, üç kez daldırma ve üç kez seslenişle büyük vaftiz gizemi gerçekleşmektedir. 

Böylece, eğer suda bir lütuf varsa, o, suyun tabiatından değil, Ruh'un orada mevcudiyetinden 

gelmektedir. Çünkü vaftiz, dıştaki bir kirin or-tadan kaldırılması değil, doğru bir vicdanın 

Allah’a karşı taahhüt altına girmesidir. Demek ki bizi dirilenlerin yaşamına hazırlamak içindir 

ki Rab, öfkeden vazgeçmeyi, kötülüğe sabırla tahammül etmeyi, zevklerden kendimizi uzak 



tutmayı, zenginliğe heves et-memeyi emrettiğinde, bize İncil'e göre yaşamayı önermektedir. 

Böylece, gelecekteki bu yaşamda doğal olarak sahip olacağımız şeyi, özgür bir seçimle önceden 

benimsediğimizde, bize doğru yolu izletmektedir. 

Cennete yeniden dahil olma, göklerin ülkesine doğru çıkış, evlat edinilmiş oğulların 

yaşamına geri dönüş Kutsal Ruh sayesinde olmaktadır. Onun sayesindedir ki Allah’a, 

Peder'imiz demek cesaretini gösteriyoruz; O, bize Mesih'in inayetiyle komünyon içinde olmayı, 

kendimize ışığın oğlu adını vermeyi, ebedi görkeme katılmayı ve, her şeyi tek kelimeyle ifade 

etmek için, bu asırda ve gelecek asırda her türlü takdise gark olmayı; imanın bizi sahiplenmek 

için beklettiği, vaat edilmiş nimetlerin güzelliğini, şimdiden mevcut imişler gibi, bir aynada 

görmeyi sağlamaktadır. Çünkü eğer ilk bağış bu kadar zengin olursa, hepsinin tesliminde ne 

olacaktır? Eğer ilk ürünler bu kadar güzel olursa, eksiksiz bolluk nasıl olacaktır? 

 

RESPONSORİUM   

¥ Gemiden çıktıktan sonra, ağzında zeytin dalı ile geri dönerek barışı haber veren güvercin 

gibi, kilise bu ge-minin simgesi ve ilahi barışın bağışlayıcısıdır. * Kutsal Ruh, suların üzerine 

inerek, vaftiz olmaya gelenleri es-ki günahtan özgür kılıyor. 

¶ Suyun muhteşem gizemi! Onda insanlar sonsuz yaşam için tekrar doğuyorlar!  

¥ Kutsal Ruh, suların üzerine inerek, vaftiz olmaya gelenleri eski günahtan özgür kılıyor. 

 

İncil: (Yuhanna 10, 1-10)  

Yuhanna 10, 11-18 

Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi 

olmayan ücretli adam, kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar 

ve dağıtır. Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. 

Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Baba'yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni 

tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. 

Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler 

ve tek sürü, tek çoban olacak. 

Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever. Canımı kimse benden 

alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. 

Bu buyruğu Babam'dan aldım." 

 

DUA 
Merhametli Allah, Oğlunun alçakgönüllülüğü ile günaha düşmüş olan dünyayı kurtaran sen, 

sana inanan bizlere Paskalya sevincini bağışla, öyle ki suçlarımızdan arınarak ebedi hayata 

kavuşalım.  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. 

 

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. Üzerimizde Rab’bin ışığı parlasın.  

 

MEZMUR 90 Rabbin iyiliği üstümüzdedir                      

Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab'bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. (2. Pt. 3, 8) 

 

Ya Rab, barınak oldun bize * 

Kuşaklar boyunca. 

Dağlar var olmadan, * 

Daha evreni ve dünyayı yaratmadan, 

 



Öncesizlikten sonsuzluğa dek Allah sensin. † 

İnsanı toprağa döndürürsün, * 

“Ey insanoğulları, toprağa dönün!” diyerek. 

 

Çünkü senin gözünde bin yıl  † 

Geçmiş bir gün, dün gibi, * 

Bir gece nöbeti gibidir.  

 

İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün, * 

Sabah biten ot misali: 

Sabah filizlenir, büyür, * 

Akşam solar, kurur. 

 

Eriyip bitiyoruz senin öfkenden, * 

Kızgınlığından dehşete düşüyoruz. 

Suçlarımızın önüne, * 

Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın. 

 

Gazabından kısalıyor günlerimiz, * 

Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız,  

Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor, * 

Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak; 

 

En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor, * 

Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. ¬ 

Kimbilir gazabının gücünü? * 

Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür. 

 

Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki, * 

Bilgelik kazanalım. 

Vazgeç, ya Rab! Öfken ne zamana dek sürecek? * 

Acı kullarına! 

 

Sabah bizi sevginle doyur, * 

Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım. 

 

Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa, † 

Kaç yıl çile çektirdinse, * 

O kadar sevindir bizi.  

 

Yaptıkların kullarına, * 

Görkemin onların çocuklarına görünsün. 

 

Allah’ımız Rab bizden hoşnut kalsın. † 



Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. * 

Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma. 

 

1. Nak. Üzerimizde Rab’bin ışığı parlasın. 

 

2. Nak. Sizler için karanlığı ışığa dönüştüreceğim. Alleluya.  

 

EZGİ Yeşaya 42, 10-16 Muzaffer ve kurtarıcı Rabbe ilahi 

Rabbin  tahtının önünde yeni bir ezgi söylüyorlardı.  (Va. 14, 3) 

 

Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, * 

Yeryüzünün son noktasına dek ona terennüm edin.  

Denize ve denizdeki her şey, * 

Adalar  ve orada oturanlar,  onu kutlasınlar 

 

Bozkır ve bozkırdaki kentler, * 

Kedar köylerinde yaşayan halk coşsunlar.  

Sela’da oturanlar sevinçle haykırsın, * 

Bağırsın dağların doruklarından.  

 

Hepsi Rab’bi onurlandırsın, * 

Kıyı halkları onu övsün. 

Yiğit gibi çıkagelecek Rab, * 

Savaşçı gibi gayrete gelecek. ¬ 

 

Bağırıp savaş çığlığı atacak, * 

Düşmanlarına üstünlüğünü gösterecek. 

“Uzun zamandır ses çıkarmadım, * 

Sustum, kendimi tuttum. 

 

Ama şimdi feryat edeceğim doğuran kadın gibi, * 

Nefesim tutulacak, kesik kesik soluyacağım. 

Harap edeceğim dağları, tepeleri, * 

Bütün yeşilliklerini kurutacağım. 

 

Irmakları adalara çevirip havuzları kurutacağım. * 

Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim, 

Onlara kılavuz olacağım * 

Bilmedikleri yollarda,  

 

Karanlığı önlerinde ışığa, † 

Engebeleri düzlüğe çevireceğim.  * 

Yerine getireceğim sözler bunlardır. 

 



2. Nak. Sizler için karanlığı ışığa dönüştüreceğim. Alleluya.  

 

3. Nak. Rab istediği şeyi, kendisi yapar. Alleluya.  

 

MEZMUR 135, 1-12  Rabbi yüceltin, onun yaptıkları muhteşemdir.                            

Seçilmiş soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Allah’ın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran 

Allah’ın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. (1. Pt. 2, 9) 

 

Rab’be övgüler sunun! † 

Rab’bin adına övgüler sunun, * 

Ey Rab’bin kulları!  

 

Ey sizler, Rab’bin Tapınağı’nda, † 

Allah’ımız’ın Tapınağı’nın avlularında hizmet edenler, * 

Övgüler sunun!  

 

Rab’be övgüler sunun, * 

Çünkü Rab iyidir.  

Adını ilahilerle övün,  * 

Çünkü hoştur bu. 

 

Rab kendine Yakup soyunu, * 

Öz halkı olarak İsrail’i seçti. 

Biliyorum, Rab büyüktür, * 

Rab’bimiz bütün ilahlardan üstündür. ¬ 

 

Rab ne isterse yapar, * 

Göklerde, yeryüzünde, 

Denizlerde, bütün derinliklerde. * 

Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir, 

 

Yağmur için şimşek çaktırır,  * 

Ambarlarından rüzgar estirir. 

İnsanlardan hayvanlara dek * 

Mısır’da ilk-doğanları öldürdü. 

 

Ey Mısır, senin orta yerinde,  † 

Firavunla bütün görevlilerine * 

Belirtiler, şaşılası işler gösterdi. 

 

Birçok ulusu bozguna uğrattı, * 

Güçlü kralları öldürdü: 

Amorlu kral Sihon’u, † 

Başan Kralı Og’u, * 



Bütün Kenan krallarını. 

 

Topraklarını mülk, * 

Evet, mülk olarak halkı İsrail’e verdi. 

 

3. Nak. Rab istediği şeyi, kendisi yapar. Alleluya. 

 

 

KISA OKUMA                                  Ha. İş. 2, 22-24 

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

aranızda yaptığı 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 çıktın, * alleluya, alleluya. 

~ Mesih İsa, sen toprağın derinliğinden çıktın, alleluya, alleluya. 

¶ Sıkıntıyı ve ölümü tattın. 

~ Alleluya, alleluya! 

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

~ Mesih İsa, sen toprağın derinliğinden çıktın, alleluya, alleluya. 

 

Benedictus 

Ben iyi çobanım. Koyunlarımı beslerim. Onlar için hayatımı veririm.  

 

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 Allah’ımız’ın yüreği * 

merhamet doludur.  

O’nun merhameti sayesinde, * 

Yücelerden doğan Güneş,  

 

Karanlıkta ve ölümün gölgesinde * 

yaşayanlara ışık saçmak  

Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere * 

Yardımımıza gelecektir.                   

 

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

¶  Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, âmin.  

 

Benedictus 

Ben iyi çobanım. Koyunlarımı beslerim. Onlar için hayatımı veririm.  

 

YAKARMALAR  

Allah’ın şanı, Mesih İsa’nın ölümünde ve dirilişinde parlar. Onun adında 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 Hristiyan ümidinde canlı olmasını sağla.   

 

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

- senin sevginin tanıkları olmamızı sağla.  

 



Dünyayı kurtarmak için ölen ve dirilen  Oğlun’un şefaatiyle  

- 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 
Merhametli Allah, Oğlunun alçakgönüllülüğü ile günaha düşmüş olan dünyayı kurtaran sen, 

sana inanan bizlere Paskalya sevincini bağışla, öyle ki suçlarımızdan arınarak ebedi hayata 

kavuşalım.  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. 

 

 

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, 129 – 136  

 

Allah’ın yasa yakkındaki sözü üstüne meditasyon  

 

Sevmek Kutsal Yasa'yı yerine getirmektir. (Rm. 13, 10) 

Harika öğütlerin var,* 



Bu yüzden onlara candan uyuyorum. 

Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar,* 

Saf insanlara akıl verir. 

Ağzım açık, soluk soluğayım,* 

Çünkü buyruklarını özlüyorum. 

Bana lütufla bak,* 

Adını sevenlere her zaman yaptığın gibi. 

Adımlarımı pekiştir verdiğin söz uyarınca,* 

Hiçbir suç bana egemen olmasın. 

Kurtar beni insan baskısından,* 

Koşullarına uyabileyim. 

Yüzün aydınlık saçsın kulunun üzerine,* 

 Kurallarını öğret bana. 

Oluk oluk yaş akıyor gözlerimden,* 

Çünkü uymuyorlar yasana. 

 

Mezmur 82 Adaletsiz yargıca karşı 

 

Beni yargılayan Rab'dir. belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rab'bin gelişini bekleyin. (1. Ko. 

4, 5).  

 

Allah yerini aldı Allahsal kurulda,* 

 Yargısını açıklıyor ilahların ortasında: 

"Ne zamana dek haksız karar verecek,* 

 Kötüleri kayıracaksınız?  

Zayıfın, öksüzün davasını savunun,* 

 Mazlumun, yoksulun hakkını arayın. 

Zayıfı, düşkünü kurtarın,* 

 Onları kötülerin elinden özgür kılın." 

Bilmiyor, anlamıyorlar, † 

 Karanlıkta dolaşıyorlar. * 

 Yeryüzünün temelleri sarsılıyor. 

"'Siz ilahlarsınız diyorum,* 

 'Yüceler Yücesi'nin oğullarısınız hepiniz! 

Yine de insanlar gibi öleceksiniz,* 

 Sıradan bir önder gibi düşeceksiniz!" 

Kalk, ey Allah, yargıla yeryüzünü!* 

 Çünkü bütün uluslar senindir. 

 

Mezmur 120 Kötüler barış arzusunu tehdit eder  

 

Mesih'in kendisi barışımızdır. O gelip hem uzakta olan sizlere hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. (Ef. 2, 

14.17.16) 

 

Sıkıntıya düşünce RAB'be seslendim;* 



Yanıtladı beni.* 

Ya RAB, kurtar canımı yalancı dudaklardan, 

Aldatıcı dillerden! 

Ey aldatıcı dil, † 

RAB ne verecek  sana,* 

Daha ne verecek? 

Yiğidin sivri oklarıyla* 

Retem çalısından alevli korlar! 

Vay bana, Meşek'te garip kaldım sanki,* 

Kedar çadırları arasında oturdum. 

Fazla kaldım* 

Barıştan nefret edenler arasında. 

Ben barış yanlısıyım, † 

Ama söze başladığımda,* 

Onlar savaşa kalkıyor! 

 

Nak. Alleluya, alleluya, alleluya.  

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

KISA OKUMA              Va. 1, 17c-18 

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

diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. 

 

¥ Mesih İsa gerçekten dirildi, alleluya. 

¶ Ve Simon’a göründü.  

 

Öğle (Hora Sexta) 

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

Çünkü Allahlığın 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 soyun-dan olup ölümden dirilmiş olan İsa 

Mesih'i anımsa. Şu güvenilir bir sözdür: "O'nunla birlikte öldüysek, O'nunla birlikte ya-

şayacağız. 

 

¥ Ey Rab, bizimle kal, alleluya! 



¶ Çünkü akşam olmakta, alleluya! 

 

DUA 
Merhametli Allah, Oğlunun alçakgönüllülüğü ile günaha düşmüş olan dünyayı kurtaran sen, 

sana inanan bizlere Paskalya sevincini bağışla, öyle ki suçlarımızdan arınarak ebedi hayata 

kavuşalım.  Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun 

Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin. 

 

 

Akşam Övgü Duaları 

 

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. Mesih’te yaşayan yeni bir yaratıktır, alelluya.  

 

MEZMUR 136 (135)  Paskalya ilahisi    

Rabbin yaptıklarını övgü ile anlatın. (Cassiano) 

 

I (1-9) 

 

Şükredin Rab’be, çünkü o iyidir, * 

Sevgisi sonsuzdur; 

 

Şükredin Allahlar Allahı’na, * 

Sevgisi sonsuzdur; 

 

Şükredin rabler Rab’bi’ne, * 

Sevgisi sonsuzdur; ¬ 

 

Büyük harikalar yapan tek varlığa, * 

Sevgisi sonsuzdur; 

 

Gökleri bilgece yaratana, * 

Sevgisi sonsuzdur; 

 

Yeri sular üzerine yayana, * 

Sevgisi sonsuzdur; 

 

Büyük ışıklar yaratana, * 

Sevgisi sonsuzdur; 

Gündüze egemen olsun diye güneşi,* 

Sevgisi sonsuzdur; 

 

Geceye egemen olsun diye ayı † 

Ve yıldızları yaratana, * 

Sevgisi sonsuzdur; 

 

1. Nak. Mesih’te yaşayan yeni bir yaratıktır, alelluya.  

 

2. Nak. Allah’ı sevelim, o bizi önceden sevdi, alelluya!  † 

 

II (10-26) Kurtaran eserelri için Rabbe şükran sunalım 

Her şey Kelam aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. (Yu. 1, 3) 

Mısır’da ilk doğanları öldürene, * 

Sevgisi sonsuzdur; 

Güçlü eli, kudretli koluyla * 

Sevgisi sonsuzdur; 



 

İsrail’i Mısır’dan çıkarana, * 

Sevgisi sonsuzdur; 

Kızıldeniz’i ikiye bölene, * 

Sevgisi sonsuzdur; 

 

İsrail’i ortasından geçirene,  * 

Sevgisi sonsuzdur; 

Firavunla ordusunu Kızıldeniz e dökene, * 

Sevgisi sonsuzdur; 

 

Kendi halkını çölde yürütene,  * 

Sevgisi sonsuzdur; ¬ 

Büyük  kralları vurana, * 

Sevgisi sonsuzdur; 

 

Güçlü kralları öldürene,  * 

Sevgisi sonsuzdur; 

Amorlu kral Sihon’u, * 

Sevgisi sonsuzdur; 

 

Başan Kralı Og’u öldürene,  * 

Sevgisi sonsuzdur; 

Topraklarını mülk olarak,  * 

Sevgisi sonsuzdur; 

Kulu İsrail’e mülk verene, * 

Sevgisi sonsuzdur; 

Düşkün günlerimizde bizi anımsayana, * 

Sevgisi sonsuzdur; 

 

Düşmanlarımızdan bizi kurtarana,  * 

Sevgisi sonsuzdur; 

Bütün canlılara yiyecek verene,  * 

Sevgisi sonsuzdur; 

 

Şükredin Göklerin Allahı’na, * 

Sevgisi sonsuzdur. 

 

2. Nak. Allah’ı sevelim, o bizi önceden sevdi, alelluya!  † 

 

 

 

 

 



3. Nak. Hepimiz onun doluluğundan kayra üstüne kayra aldık.  

 

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 onun doluluğundan kayra üstüne kayra aldık. 

 

 

 

 



KISA OKUMA           İbr. 8, 1b-3a 

Göklerde, Yüce Olan'ın tahtının sağında oturan, kutsal yerde, insanın değil, Rab'bin kurduğu 

asıl tapınma çadırında görev yapan böyle bir başkâhinimiz vardır. Her başkâhin sunular, 

kurbanlar sunmak için atanır 

 

KARŞILIKLI HAMDETME  

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

~ Rab kraldır, görkemle giyinmiş, alleluya, alleluya! 

¶ Asırlar boyunca tahtın sarsılmaz. 

~ Alleluya, alleluya! 

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

~ Rab kraldır, görkemle giyinmiş, alleluya, alleluya! 

 

Magnificat 

Dağılan koyunları toplayacağım. Sesimi duyacaklar ve tek bir sürü için tek bir çoban olacak. 

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 

Dağılan koyunları toplayacağım. Sesimi duyacaklar ve tek bir sürü için tek bir çoban olacak. 

Alleluya.  

 

YAKARMALAR 
Dirilişinin şanıyla dünyayı aydınlatan Mesih İsa’ya yalvaralım:  

Hayatımız olan Mesih İsa, bizi dinle.  

 

Rabbimiz Mesih İsa, Emmaus yolunda öğrencilerine katılan sen,    

- yeryüzünde sürgün olan Kilisen’e yardımcı ol. 

 

Hıristiyanların sözünü dinlerken kapalı olmamalarını sağla,   

- onların, ölüm üzerindeki zaferine iyi tanıklık vermelerini sağla.  

 

Hayatın yolunda seni hala tanımamış olanlara şefkatle bak,   

- seni kurtarıcı olarak bir an evvel kabul etmelerini sağla.  

 

Haç kurbanı aracılığıyla tüm insanları barıştıran sen,  

- tüm dünyaya barış ve birlik sağla.  

 

Yaşayanların ve ölülerin yargıcı olan sen,  

- sana inanarak ölmüş olan kardeşlerimizi hükümdarlığına 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 
Merhametli Allah, Oğlunun alçakgönüllülüğü ile günaha düşmüş olan dünyayı kurtaran sen, 

sana inanan bizlere Paskalya sevincini bağışla, öyle ki suçlarımızdan arınarak ebedi hayata 

kavuşalım.  Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun 

Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin. 

 


