
PASKALYA DEVRESİ  

SALI, 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 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 

 

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 yakarışım sana erişsin, yüzünü benden gizleme. Alleluya. 

 

MEZMUR 102      Sürgünde dua ve düşünceler                             

Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda 

teselli ediyor. (2. Ko. 1,4) 

 

I (2-12) 

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. Ya Rab yakarışım sana erişsin, yüzünü benden gizleme. Alleluya. 

 

2. Nak. Ya Rab, yoksul olanın duasına kulak ver. 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. 

 

3. Nak.Ya Rab dünyanın temellerini sen kurdun, gökler de senin eserindir. Alleluya. 

 

III  (24-29) 

 

Rab gücümü kırdı yaşam yolunda, * 

Ömrümü kısalttı. 

“Ey Allahım, 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.Ya Rab dünyanın temellerini sen kurdun, gökler de senin eserindir. 

 

¥ Mesih İsa ölülerden dirildi, artık ölüm yok, alleluya.  

¶ Artık ölümün onun üzerinde gücü yok, alleluya.  

 

BİRİNCİ OKUMA  
Havari Aziz Yuhanna’nın Vahiy Kitabından          14, 1-13 

 

Zafer kazanan Kuzu için yeni ilahi 

Sonra Kuzu'nun Siyon Dağı'nda durduğunu gördüm. O'nunla birlikte 144 000 kişi vardı. 

Alınlarında kendisinin ve Babası'nın adları yazılıydı. Gökten, gürül gürül akan suların sesini, 

güçlü gök gürlemesini andıran bir ses işittim. İşittiğim ses, lir çalanların çıkardığı sese 

benziyordu. 

Bu 144 000 kişi, tahtın önünde, dört yaratığın ve ihtiyarların önünde yeni bir ezgi söylüyordu. 

Yeryüzünden satın alınmış olan bu kişilerden başka kimse o ezgiyi öğrenemedi. Kendilerini 

kadınlarla lekelememiş olanlar bunlardır. Pak kişilerdir. Kuzu nereye giderse ardı sıra 

giderler. Allah’a ve Kuzu'ya ait olacakların ilk bölümü olmak üzere insanlar arasından satın 

alınmışlardır. Ağızlarından hiç yalan çıkmamıştır. Kusursuzdurlar. Bundan sonra göğün 

ortasında uçan başka bir melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara -her ulusa, her oymağa, her 

dile, her halka- iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan Müjde'yi getiriyordu. 

Yüksek sesle şöyle diyordu: "Allah’tan korkun! O'nu yüceltin! Çünkü O'nun yargılama saati 

geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının!" 

Ardından gelen ikinci bir melek, "Yıkıldı! Kendi azgın fuhuş şarabını bütün uluslara içiren 

büyük Babil yı-kıldı!" diyordu. Onları üçüncü bir melek izledi. Yüksek sesle şöyle diyordu: 

"Bir kimse canavara ve heykeline taparsa, alnına ya da eline canavarın işaretini koydurursa, 

Allah gazabının kâsesinde saf olarak hazırlanmış Allah öfkesinin şarabından içecektir. 

Böylelerine kutsal meleklerin ve Kuzu'nun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek. 

Çektikleri işkencenin dumanı sonsuzlara dek tütecek. Canavara ve heykeline tapıp onun 

adının işaretini alanlar gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler. Bu da, Allah’ın buyruklarını 

yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir." 

Gökten bir ses işittim. "Yaz! Bundan böyle Rab'be ait olarak ölenlere ne mutlu!" diyordu. 

Ruh, "Evet" diyor, "Uğraşlarından dinlenecekler. Çünkü yaptıkları onları izleyecek." 

 



 

RESPONSORİUM         Va. 14, 2. 7. 6. 7 

¥ Göğün ortasında uçan bir melek gördüm. Gökten, gürül gürül akan suların sesini, güçlü gök 

gürlemesini andıran bir ses işittim. * "Allah’tan korkun! O'nu yüceltin! Alleluya!”  

¶ Onun yarattığı gökler ve yeryüzü, deniz ve su kaynakları, Ona tapının!  

¥ "Allah’tan korkun! O'nu yüceltin! Alleluya!”  

 

İKİNCİ OKUMA  
 
Episkopos Aziz Petrus Krisologus, Vaazlardan,  

 

(Disc. 108; PL 52, 499 – 500) 

 

Allah’ın Kurbanı ve Rahibi 

 

"Allah’ın merhameti uğruna size yalvarırım" (Rom. 12, 1). İstekte bulunan Pavlus'tur, daha 

doğrusu Pavlus'un aracılığı ile istekte bulunan Allah’’dır. Çünkü korkutmak değil aksine, 

daha çok sevilmek istiyor. Allah istekte bulunuyor. Çünkü Rab değil de Peder olmak istiyor. 

Rab merhametten istekte bulunuyor, sert şekilde cezalandırmamak için. 

İstekte bulunan Rabbi dinle: bakın, bende vücudunuzu görün, uzuvlarınızı, kalbinizi, 

kemiklerinizi, kanınızı görün. Allah’a ait olandan korkuyorsanız, ne-den sizin olanı 

sevmiyorsunuz hiç olmazsa? Efendinizden kaçıyorsanız, neden Pederinize 

başvurmuyorsunuz? 

Yoksa bana çektirdiğiniz azabın ciddiyeti mi sizi utandırıyor? Endişe etmeyin. Bu haç benim 

için değil, ölüm için bir tahriktir. Bu çiviler bana fazla acı vermi-orlar, size karşı olan sevgimi 

daha derin şekilde içime kazıyorlar. Bu yaralar beni inletmiyorlar, aksine sizleri içime 

sokuyorlar. Vücuduma Yayılan acıyı artırmaktansa, sizi içime alabilmem için kalbimin 

boyutlarını genişletiyor. Kanım benim için yitirilmiş sayılmıyor, fidyeniz olarak armağan 

ediliyor. Gelin o halde, geri dönün. Kötülüğü iyilikle, hakaretleri sevgiyle, büyük yaraları 

yüce bir merhametle karşılayan baba şefkatini deneyin en azından. 

Şimdi de Havari'ye kulak verelim: "Allah’a kendinizi sunmanız için size yalvarırım" (Rom. 

12, 1) diyor. Böylece Havari tüm insanları, canlı bir kurban gibi kendi vücutlarını sunmak için 

kahinlik kademesine yüksel-ilmiş gibi görür. 

Ey hıristiyan kahinliğinin sınırsız onuru! İnsan, kendi için kurban ve kahin oldu. İnsan, 

Allah’a kurban etmesi gereken şeyi kendi dışında aramıyor, fakat kendi Allah’a kurban 

edeceğini beraberinde ve içinde taşıyor. Kurban, değişmeksizin kalır ve kahin de değişmez. 

Çünkü kurban kesilir, fakat yaşar ve kahin kurban edene ölümü veremez. 

Ne takdire değer bir adama, vücut yaralanmadan ve kan akıtılmadan sunuluyor. "Allah’ın 

merhameti için vücutlarınızı canlı bir adak olarak sunmaya sizi çağırıyorum." 

Kardeşlerim bu kurban, Mesih'inkine benzerdir ve seçtiği amaca uygundur. Çünkü dünyaya 

yaşam vermek için vücudunu kurban etti ve canlandırdı. Ger-çekten vücudunu yaşayan bir 

kutsal ekmek haline getirdi ki, öldürüldüğünde yaşayabilsin. O halde bu kurbanla, ölümün 

ücreti karşılanıyor. Oysa kurban kalıyor, kurban yaşıyor ve ölüm cezalandırılıyor. Bu 



yüzdendir ki, şehitler ölünce doğuyorlar, sondan ya-şamaya başlıyorlar. Öldürülünce 

yaşıyorlar, yeryüzünde ölmüş sanılanlar, gökyüzünde parlıyorlar. 

"Kardeşlerim, Allah’ın merhameti için vücutlarınızı canlı, kutsal bir kurban olarak sunmaya 

sizi çağırıyorum" diyor. Peygamberin öngördüğü budur: Ne kurban ne de adak istedin, fakat 

bana bir vücut verdin (bak: Mez. 39, 7). Ey insan, Allah’ın kurbanı ve kahini ol. İlahi iradenin 

sana verdiği, uygun gördüğü şeyi yitirme. Arılığın kuşağını beline sar, azizliğin giysisini giy. 

Mesih, başının koruyucusu olsun. Haç, alnının savuncusunu olarak kalsın. İlahi bilimin kutsal 

gizini göğsüne yaklaştır. Duanın buhurunu, tatlı bir koku gibi daima yükselt. Ruhun kılıcını 

kap, yüreğinden bir sunak yap. Böylece sarsılmaz bir güvenle, vücudunu kurban olarak 

Allah’a sun. 

Allah ölümü değil, insanı arıyor. Kanına değil, dualarına susamıştır.  Ölümle değil, irade ile 

yatışır. 

 

RESPONSORİUM                     Va. 5, 9. 10 

¥ "Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın! Çünkü boğazlandın * Ve kanınla her 

oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Allah’a satın aldın. 

¶ Onları Allahımız'ın hizmetinde bir krallık haline getirdin, Kâhinler yaptın. 

¥ Ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Allah’a satın aldın. 

 

İncil: Yuhanna 10, 22-30 

O sırada Yeruşalim'de Tapınağın Açılışını Anma Bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa 

tapınağın avlusunda, Süleyman'ın Eyvanı'nda yürüyordu. Yahudi yetkililer O'nun çevresini 

sararak, "Bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın?" dediler. "Eğer Mesih isen, bize 

açıkça söyle." İsa onlara şu karşılığı verdi: "Size söyledim, ama iman etmiyorsunuz. Babam'ın 

adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim 

koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. 

Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. 

Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba'nın elinden kapmaya kimsenin gücü 

yetmez. Ben ve Baba biriz." 

 

DUA 

Ey Her Şey Kadir Allah, Oğlunun dirilişini kutlarken, kurtuluşumuzun getirdiği sevinçle 

yaşamamızı sağla. Bunu, 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. Kim Babam’ın isteğini yerine getirirse, Göklerin Egemenliğine o girecek, alleluya. 

  

MEZMUR 101    Allah’a sadık bir kralın düşünceleri                     

Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. (Yu. 14, 15) 

 

Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım, * 

Seni ilahilerle öveceğim, ya Rab. 

Dürüst davranmaya özen göstereceğim, * 

Ne zaman geleceksin bana? 

 

Temiz bir yaşam süreceğim evimde, * 

Önümde alçaklığa izin vermeyeceğim. 

Tiksinirim döneklerin işinden, * 

Etkilemez beni. 

 

Uzak olsun benden sapıklık, * 

Tanımak istemem kötülüğü. 



Yok ederim dostunu gizlice çekiştireni, * 

Katlanamam tepeden bakan, gururlu insana. 

 

Gözüm ülkenin sadık insanları üzerinde olacak, * 

Yanımda oturmalarını isterim;  

Bana dürüst yaşayan kişi hizmet edecek. * 

Dolap çeviren evimde oturmayacak,  

 

Yalan söyleyen gözümün önünde durmayacak. * 

Her sabah ülkedeki kötüleri yok ederek  

Bütün haksızlıkları Rab’bin kentinden *  

Söküp atacağım. 

 

 

1. Nak. Kim Babam’ın isteğini yerine getirirse, Göklerin Egemenliğine o girecek, alleluya. 

 

2. Nak. Ey Rab, bütün uluslar, görsünler bize gösterdiğin sevgi dolu merhametini, alleluya. 

 

EZGİ Daniel 3, 3, 4-6, 11-18 Ateşler içinde Azarya’nın duası              

Günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Allah’a dönün. (Ha. İşl. 3,19) 

 

Seni onurlandırır ve kutsarız, † 

Rabbim, atalarımızın Allahı; * 

Adın sonsuza dek ulu olsun. 

 

Tüm yaptıklarında her zaman dürüstsün. † 

Senin sözünü dinlemedik, sana sırt çevirdik, * 

İşlediğimiz tüm günahlardan ötürü suçluyuz. 

 

Yine de kendi onurun için, * 

Aramızdaki anlaşmayı tanımamazlık etme;  

Bizi sonsuza dek terketme. * 

Yardımını bizden esirgeme.  

 

İbrahim’e verdiğin sözü tut, onu severdin; † 

Kulun İshak’a ve kutsal İsrail’in babası * 

Yakup’a verdiğin sözü tut. 

 

Sen onlara söz vermiştin, * 

Onlardan gelecek kuşakların 

 

Gökteki yıldızlar denli, † 

Kumsaldaki kum zerreleri kadar * 

Sayısız olacağına söz vermiştin. 



 

Ama şimdi, Rabbim, * 

Tüm uluslar arasında sayıca en az olan biziz. 

Nerede olsak, günahlarımızdan ötürü, * 

Gözden düşmüş biçimde yaşıyoruz. 

 

Şimdi ne kralımız ne peygamberlerimiz, * 

Ne de önderlerimiz var. 

 

Ateşte kurban yakmak, † 

Adak sunmak, armağan vermek, * 

Buhur yakmak için tapınağımız yok. 

 

Sana adaklar sunup † 

Bağışlamanı elde etmek için * 

Bir yerimiz yok. ¬ 

 

Ama biz sana tövbe eden ruhlarımızla, † 

Övüngenlikten vazgeçip, * 

Boyun eğen nefsimizle geliyoruz. 

 

Sana yalvarıyoruz, onlar, † 

Kurban edilen koçların, öküzlerin * 

Ve binlerce semiz kuzunun yerini alsın. 

 

Tövbemizi kabul et, † 

Bugün nefsimiz sana kurban olsun * 

Ve buyruklarını canı gönülden izleyelim. 

 

Sana güvenenler, * 

Asla hayal kırıklığına uğramaz. 

Şimdi tüm yüreğimizle buyruklarına uymaya, * 

Sana tapınmaya ve dua etmeye söz veriyoruz. 

 

2. Nak. Ey Rab, bütün uluslar, görsünler bize gösterdiğin sevgi dolu merhametini, alleluya. 

 

3. Nak. Rab’dir benim sığınağım ve kurtarıcım, alleluya. 

 

MEZMUR  144, 1-10     Zafer ve barış için Kralın duası             

Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. (Fil. 4, 13) 

 

Ellerime vuruşmayı, † 

Parmaklarıma savaşmayı öğreten  * 

Kayam Rab’be övgüler olsun!  



 

Odur benim vefalı dostum, kalem, * 

Kurtarıcım, kulem, 

Kalkanım, ona sığınırım; * 

Odur 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. 

Ey Allah, sana yeni bir ezgi söyleyeyim, * 

Seni on telli çenkle, ilahilerle öveyim. 

 

Sensin kralları zafere ulaştıran, * 

Kulun Davut’u kötülük kılıcından kurtaran. 

 

3. Nak. Rab’dir benim sığınağım ve kurtarıcım, alleluya. 

 

 

KISA OKUMA          Ha. İş. 2, 29-31 

"Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki, büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarı da 

bugüne dek yanı-başımızda duruyor.  Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına 

oturtacağına dair Allah’ın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği göre-rek 

Mesih'in* ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi: 'O, ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni 

çürümedi.' 

 

KARŞILIKLI HAMDETME  

¥ Mesih İsa ölülerden dirildi, * alleluya, alleluya. 

~ Mesih İsa ölülerden dirildi, alleluya, alleluya. 

¶ Kanıyla kurtardığı dünayı aydınlatıyor. 

~ Alleluya, alleluya! 



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

~ Mesih İsa ölülerden dirildi, alleluya, alleluya. 

 

Benedictus 

Nak. Babam’ın adına yaptığım işler bana tanıklık verir. 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 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 

Nak. Babam’ın adına yaptığım işler bana tanıklık verir. Alleluya.  

 

 

YAKARMALAR  

Masum kuzu olan Mesih İsa’nın aracılığıyla, dünyanın günahlarını kaldıran Peder Allah’a 

yalvaralım:   

 

Allah’ın Oğlu olan ey Rab, halkını kurtar.  

 

Kutsal Peder, bizim için haça gerilen ve dirilen Oğlun’un sesini dinle,  

- o bizim için şefaat ediyor.  

 

Samimiyet ve gerçeğin mayasızı olan Paskalya yaşamamızı sağla,  

- kötülüğün ve bencilliğin eski mayasından bizi arıt. 

 

Kıskançlık ve uyumsuzluk denenmelerini yenmemizi sağla,   

- kardeşlerimizi anlamamızı ve onlara yardım etmeyi bize öğret.  

 

İncil’in ruhunun aramızda hâkim olmasını sağla,   

- bugün ve her zaman emrinin yolunda bize rehber ol.  

 

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 
Her Şeye Kadir Peder Allah, Oğlunun dirilişini kutlarken, kurtuluşumuzun getirdiği sevinçle 

yaşayalım. Bunu, 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, [Sade]  

Sen adilsin, ya Rab, * 

Hükümlerin doğrudur. 

Buyurduğun öğütler doğru * 

Ve tam güvenilirdir. 

 

Gayretim beni tüketti, * 

Çünkü düşmanlarım unuttu senin sözlerini. 

Sözün çok güvenilirdir, * 

Kulun onu sever. ¬ 

 

Önemsiz ve horlanan biriyim ben, * 

Ama koşullarını unutmuyorum. 

Adaletin sonsuza dek doğrudur, * 

Yasan gerçektir. 

 

Sıkıntıya, darlığa düştüm, * 

Ama buyrukların benim zevkimdir. 

Öğütlerin sonsuza dek doğrudur; * 

Bana akıl ver ki, yaşayayım. 

 

MEZMUR 88  Ağır hasta bir adamın duası                           

Bu saat sizindir, karanlığın egemen olduğu saattir. (Lk. 22, 53) 

I  (2-8) 

 

Ya Rab, beni kurtaran Allah, * 

Gece gündüz sana yakarıyorum. 

Duam sana erişsin, * 



Kulak ver yakarışıma. 

Çünkü sıkıntıya doydum, * 

Canım ölüler diyarına yaklaştı. 

Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum. * 

 

Tükenmiş gibiyim; 

Ölüler arasına atılmış, * 

Artık anımsamadığın, 

İlginden yoksun, * 

Mezarda yatan cesetler gibiyim. 

 

Beni çukurun dibine, * 

Karanlıklara, derinliklere attın. 

Öfken üzerime çöktü, * 

Dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin. 

 

II  (9-19) 

 

Yakınlarımı benden uzaklaştırdın, * 

İğrenç kıldın beni gözlerinde. 

Kapalı kaldım, çıkamıyorum. * 

Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor, 

 

Her gün sana yakarıyorum, ya Rab, * 

Ellerimi sana açıyorum. ¬ 

Harikalarını ölülere mi göstereceksin? * 

Ölüler mi kalkıp seni övecek? 

 

Sevgin mezarda, * 

Sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu? 

Karanlıklarda harikaların, * 

Unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi? 

 

Ama ben, ya Rab, yardıma çağırıyorum seni, * 

Sabah duam sana varıyor. 

Niçin beni reddediyorsun, ya Rab, * 

Neden yüzünü benden gizliyorsun? 

 

Düşkünüm, gençliğimden beri * 

Ölümle burun burunayım, 

Dehşetlerinin altında tükendim. * 

Şiddetli gazabın üzerimden geçti, 

 

Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi. * 



Bütün gün su gibi kuşattılar beni, 

 

Çevremi tümüyle sardılar. † 

Eşi dostu benden uzaklaştırdın, * 

Tek dostum karanlık kaldı. 

 

Nak. Alleluya, alleluya, alleluya.  

 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

KISA OKUMA Ha. İş. 4, 11-12 

İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan, ama köşenin baş taşı durumuna gelen taş'tır. Başka 

hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlan-mış, bizi kurtarabilecek 

başka hiçbir ad yoktur."  

 

¥ Rab gerçekten dirildi, alleluya. 

¶ Ve Simon’a göründü.  

 

 

Öğle (Hora Sexta) 

 

KISA OKUMA 1. Pet. 3, 21-22a           

Bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden arınması değil, Allah’a yönelen temiz vicdanın 

dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişiyle şimdi sizi de kurtarıyor. Göğe çıkmış olan Mesih 

Allah’ın sağındadır.  

 

¥ Havariler Rab’bi gördüler, alleluya. 

¶ Ve sevinçle doldular, alleluya!  

 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

KISA OKUMA Kol. 3, 1-2        

Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Allah’ın 

sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşü-nün. 

 

¥ Ey Rab, bizimle kal, alleluya! 

¶ Çünkü akşam olmakta, alleluya! 

 

DUA 
Her Şeye Kadir Peder Allah, Oğlunun dirilişini kutlarken, kurtuluşumuzun getirdiği sevinçle 

yaşayalım. Bunu, 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. 

 

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. Senin için Rab, Siyon ilahilerini okuyoruz,  alleluya! 



 

MEZMUR 137, 1-6      Babil ırmakları kıyısında          

Şunu biliyoruz ki, bu bedende yaşadıkça Rab'den uzaktayız. Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız. 

 (2. Ko. 5, 6.7) 

Babil ırmakları kıyısında oturup *  

Siyon’u andıkça ağladık; 

Çevredeki kavaklara *  

Lirlerimizi astık. 

 

Çünkü orada bizi tutsak edenler † 

Bizden ezgiler, * 

Bize zulmedenler bizden şenlik istiyor, 

 

“Siyon ezgilerinden birini * 

Okuyun bize!” diyorlardı.  

Nasıl okuyabiliriz Rab’bin ezgisini * 

El toprağında? 

 

Ey Yeruşalim, seni unutursam, * 

Sağ elim kurusun. 

 

Seni anmazsam, † 

Yeruşalim’i en büyük sevincimden üstün tutmazsam, * 

Dilim damağıma yapışsın! 

 

1. Nak. Senin için Rab, Siyon ilahilerini okuyoruz,  alleluya! 

 

2. Nak. Sıkıntım içinde bana yaşam verdin,  alleluya. 

 

MEZMUR 138    Şükran ilahisi                                                

Dünya kralları servetlerini oraya getirecekler. (Va. 21, 24) 

 

Bütün yüreğimle sana şükrederim, ya Rab, * 

Melekler önünde seni ilahilerle överim. 

 

Kutsal tapınağına doğru eğilir, † 

Adına şükrederim. * 

Sevgin, sadakatin için.  

 

Çünkü adını ve sözünü * 

Her şeyden üstün tuttun. 

Seslendiğim gün bana yanıt verdin, * 

İçime güç koydun, beni yüreklendirdin. ¬ 

 



Şükretsin sana, ya Rab, † 

Yeryüzü krallarının tümü, * 

Çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler. 

 

Yaptığın işleri ezgilerle övsünler, ya Rab, * 

Çünkü çok yücesin. 

Rab yüksekse de, * 

Alçakgönüllüleri gözetir, 

 

Küstahları uzaktan tanır. * 

Sıkıntıya düşersem, canımı korur,  

Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın, * 

Sağ elin beni kurtarır. 

 

Ya Rab, her şeyi yaparsın benim için. † 

Sevgin sonsuzdur, ya Rab, * 

Elinin eserini bırakma! 

 

2. Nak. Sıkıntım içinde bana yaşam verdin,  alleluya. 

 

3. Nak. Ey Rab, egemenlik ve güç, görkem ve zafer, senindir, alleluya. 

 

EZGİ  Vahiy 4, 11; 5, 9, 10, 12    Kurtulanların ilahisi 
 

Rab’bimiz ve Allahımız! * 

Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. 

Çünkü her şeyi sen yarattın; * 

Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. 

 

Tomarı almaya, * 

Mühürlerini açmaya layıksın! 

Çünkü boğazlandın * 

Ve kanınla her oymaktan, her dilden, 

 

Her halktan, her ulustan * 

İnsanları Allah’a satın aldın. 

 

Onları Allahımız’ın hizmetinde † 

Bir krallık haline getirdin, * 

Kahinler yaptın. ¬ 

 

Dünya üzerinde * 

Egemenlik sürecekler. 

Boğazlanmış Kuzu * 



Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, 

 

Saygıyı, yüceliği, övgüyü * 

Almaya layıktır. 

 

3. Nak. Ey Rab, egemenlik ve güç, görkem ve zafer, senindir, alleluya. 

 

KISA OKUMA          Rom. 1, 1-6 

İsa Mesih'in kulu, Allah’ın Müjdesi'ni yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Pavlus'tan 

selam!  Allah, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le ilgili bu Müjde'yi peygamberleri aracılığıyla Kutsal 

Yazılar'da önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır; 

kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Allah’ın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi. Her 

ulustan insanın iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih aracılığıyla ve O'nun adı uğruna 

Allah lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk. İsa Mesih'in çağrılmışları olan sizler de bu 

uluslardansınız. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME  

¥ Rab dirildi, * alleluya, alleluya! 

~ Mesih İsa dirildi, alleluya, alleluya! 

¶ Öğrencilerine söz verdiği gibi. 

~ Alleluya, alleluya! 

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

~ Mesih İsa dirildi, alleluya, alleluya! 

 

Magnificat 

Nak. Ben, bana ait olanları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla 

mahvolmayacaklar.  

 

MAGNIFICAT  Luka 1,46-55 

 

Canım Rab’bi yüceltir.  

 

Ruhum Allah’ta sevinir.  

Canım Rab’bi yüceltir; * 

Ruhum, Kurtarıcım Allah sayesinde sevinçle coşar. 

 

Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. * 

İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. 

 

Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. * 

O’nun adı kutsaldır. 

 

Kuşaktan kuşağa* 

kendisinden korkanlara merhamet eder.  



 

Bileğiyle büyük işler yaptı; † 

Gururluları yüreklerindeki kuruntularla * 

darmadağın etti. 

 

Hükümdarları tahtlarından indirdi, * 

Sıradan insanları yükseltti. 

 

Aç olanları iyiliklerle doyurdu, * 

Zenginleri ise elleri boş çevirdi. 

 

Atalarımıza söz verdiği gibi, * 

İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek 

 

Merhamet etmeyi unutmayarak * 

Kulu İsrail’in yardımına yetişti. 

 

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

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

 

Magnificat 

Nak. Ben, bana ait olanları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla 

mahvolmayacaklar.  

 

YAKARMALAR 
Dirilişinin aracılığıyla halkının ümidini güçlendiren Mesih İsa’ya dualarımızı yükseltelim:  

 

Ebediyen diri olan Mesih İsa, bizi dinle.  

 

Rab Mesih İsa, delinmiş olan böğründen kan ve su akıtan sen,    

- bizleri temiz ve kutsal kıl. 

 

Halkının çobanlık görevini Petrus’a emanet eden sen,    

- Papa(…)’yı koru ve kilisenin sevgi hizmetinde onu kuvvetlendir.   

 

Celile’nin balıkçılarını hükümdarlığının havarilerine dönüştüren sen,    

- kurtuluş eserini devam ettirmesi için Kilisen’e işçilerini yolla.  

 

Gölün kenarında öğrencilerine ekmeği ve balığı hazırlayan sen,   

- kardeşlerimizin hiç birinin işlediğimiz hatalar nedeniyle aç kalmalarına izin verme.  

 

Yeni Âdem ve hayat veren Ruh olan sen, ölülerimizi şanına kabul et  

- ve mutluluğunun bolluğunu tatsınlar. 

 



DUA 
Her Şeye Kadir Allah, Oğlunun dirilişini kutlarken, kurtuluşumuzun getirdiği sevinçle 

yaşamamızı sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin. 


