
PASKALYA DEVRESİ  

VII. ÇARŞAMBA 

 

_______________ 

 

ALLAH’IÖVMEYE DAVET  
¥ Ey Rab aç dudaklarımı 

¶  Ve ağzım sana övgüler duyursun. 

 

Davet nak.  Rab gerçekten dirildi! Alleluya! 

 

Davet Mezmuru:  
Mezmur 95 Allah’ıövmeye davet 

 

"Gün bugündür" denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. (Eb. 3, 13) 

 

Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; * 

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım, 

Şükranla huzuruna çıkalım, * 

O’na sevinç ilahileri yükseltelim!   

 

Çünkü Rab ulu Allah’tır, * 

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 

Yerin derinlikleri O’nun elindedir. * 

Dağların dorukları da O’nun.  

 

Deniz O’nundur, çünkü O yarattı, * 

Karaya da O’nun elleri biçim verdi.    

Gelin tapınalım, eğilelim. * 

Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim.  

 

Çünkü O Allahımız’dır, † 

Bizse O’nun otlağının halkı, * 

Elinin altındaki koyunlarız.  

Bugün sesini duyarsanız, * 

Meriva’da, o gün çölde, 

Massa’da olduğu gibi, * 

Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.  

 

Yaptıklarımı görmelerine karşın, * 

Atalarınız orada beni sınayıp denediler.    

Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, * 

“Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,  

 



“Yollarımı bilmiyorlar.” † 

Bu yüzden öfkeyle ant içtim: * 

“Huzur diyarıma asla girmeyecekler!” 

 

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

-Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Âmin.    

 

Davet nak.  Rab gerçekten dirildi! 

_____________ 

 

Okumalar Övgü Duaları 

 

¥  Ey Allahım gel beni kurtarmaya; 

¶ Ey  Rabbim yardımıma koş. 

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

Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman  

ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya. 

 

İLAHİ 

İsa’nın saf kanından 

Dünyada yeni şafak, 

Gözleri kamaştıran, 

Özlenmiş güneş çıktı. 

 

    Günahkar pişman olur, 

    Kör adam ışık görür, 

    İyi haydut af bulur, 

    Yok olur eski korku. 

 

Melekler şaşmış bakar 

Haçtaki işkenceye; 

Oradan masum, suçlu 

Birlikte şana girer. 

 

İnsani kurtuluşun 

Kavranamaz gizemi! 

Tam haçta ölen İsa 

Ölümü yenen olur. 

 

Harikaların günü: 

Suçlular af ararlar, 

Sevgi korkuyu yener,   

Ölümden yaşam doğar. 

 



Parlasın Kilisen’de  

Neşesi Paskalya’nın, 

Vaftizde doğanları  

Birleştir zaferine. 

 

Ölümü yenen Oğula, 

Peder’le, Kutsal Ruh’a 

Hep şeref ve şan olsun 

Çağlardan çağlara dek. Âmin. 

 

1. Nak.  Ey Rab, senin olduğun yerde lütuf ve gerçek bulunur. Alleluya. 

 

MEZMUR 89, 2-38 (88) Davud’un evi için Rab’bin merhameti 

Tanrı, verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir Kurtarıcı, İsa'yı gönderdi. (Ha. İşl 13, 23)                 

I (2-19) 

 

Rab’bin sevgisini sonsuza dek * 

ezgilerle öveceğim,- 

Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim. * 

Sevgin sonsuza dek ayakta kalır diyeceğim, 

 

Sadakatini gökler kadar kalıcı kıldın. * 

Dedin ki, “Seçtiğim adamla antlaşma yaptım, 

 

Kulum Davut’a şöyle ant içtim: † 

‘Soyunu sonsuza dek sürdüreceğim, * 

Tahtını kuşaklar boyunca sürekli kılacağım.’” 

 

Ya Rab, gökler över harikalarını, * 

Kutsallar topluluğunda övülür sadakatin. 

Çünkü göklerde Rab’be kim eş koşulur? * 

Kim benzer Rab’be ilahi varlıklar arasında? 

 

Kutsallar topluluğunda Tanrı korku uyandırır, * 

Çevresindekilerin hepsinden ulu ve müthiştir. 

 

Ya Rab, Her Şeye Egemen Tanrı, † 

Senin gibi güçlü Rab var mı? * 

Sadakatin çevreni sarar.  

 

Sen kudurmuş denizler üzerinde egemenlik sürer,  † 

Dalgalar kabardıkça onları dindirirsin.  * 

Sen Rahav’ı leş ezer gibi ezdin,  

 



Güçlü kolunla düşmanlarını dağıttın. * 

Gökler senindir, yeryüzü de senin; 

Dünyanın ve içindeki her şeyi temelini sen attın. * 

Kuzeyi, güneyi sen yarattın, 

 

Tavor ve Hermon dağları * 

Sana sevincini dile getiriyor.- 

Kolun güçlüdür, * 

Elin kudretli, sağ elin yüce. 

 

Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu, * 

Sevgi ve sadakat önünsıra gider. 

Ne mutlu sevinç çığlıkları * 

atmasını bilen halka, ya Rab! 

 

Yüzünün ışığında yürürler. * 

Gün boyu senin adınla sevinir, 

Doğruluğunla yücelirler. * 

Çünkü sen onların gücü ve yüceliğisin, 

 

Lütfun sayesinde gücümüz artar. † 

Kalkanımız Rab’be, * 

Kralımız İsrail’in Kutsalı’na aittir. 

 

1. Nak.  Ey Rab, senin olduğun yerde lütuf ve gerçek bulunur. Alleluya. 

  

2. Nak. Tanrı’nın Oğlu Mesih İsa, Davud’un soyundan insan oldu. Alleluya.   

 

II (20-30) 

 

Geçmişte bir görüm aracılığıyla, * 

Sadık kullarına şöyle dedin: 

“Bir yiğide yardım ettim, * 

Halkın içinden bir genci yükselttim. 

 

Kulum Davut’u buldum, * 

Kutsal yağımla onu meshettim. 

Elim ona destek olacak, * 

Kolum güç verecek. 

 

Düşman onu haraca bağlayamayacak, * 

Kötüler onu ezmeyecek. 

Düşmanlarını onun önünde kıracağım, * 

Ondan nefret edenleri vuracağım. 



 

Sadakatim, sevgim ona destek olacak, * 

Benim adımla gücü yükselecek.- 

Sağ elini denizin, * 

Irmakların üzerine egemen kılacağım. 

 

‘Babam sensin’ diye seslenecek bana, * 

‘Tanrım, kurtuluşumun kayası.’ 

Ben de onu ilk oğlum, * 

Dünyadaki kralların en yücesi kılacağım. 

 

Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim, * 

Onunla yaptığım antlaşma hiç bozulmayacak. 

Soyunu sonsuza dek, * 

Tahtını gökler durduğu sürece sürdüreceğim. 

 

2. Nak. Tanrı’nın Oğlu Mesih İsa, Davud’un soyundan insan oldu. Alleluya.   

 

3. Nak. Tanrı Kulu Davut’a yemin etti: Onun soyu sonsuza dek sürecek. Alleluya.  

 

III  (31-38) 

 

“Çocukları yasamdan ayrılır, * 

İlkelerime göre yaşamazsa; 

Kurallarımı bozar, * 

Buyruklarıma uymazsa, 

 

İsyanlarını sopayla, * 

Suçlarını dayakla cezalandıracağım. 

Ama onu sevmekten vazgeçmeyecek, * 

Sadakatime sırt çevirmeyeceğim. 

 

Antlaşmamı bozmayacak, * 

Ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim. 

Bir kez kutsallığım üstüne ant içtim, * 

Davut’a yalan söylemeyeceğim. 

Onun soyu sonsuza dek sürecek, * 

Tahtı karşımda güneş gibi duracak 

Göklerde güvenilir bir tanık olan ay gibi * 

Sonsuza dek kalacak.” 

 

3. Nak. Tanrı Kulu Davut’a yemin etti: Onun soyu sonsuza dek sürecek. Alleluya. 

 

¥ Tanrı Mesih İsa’yı ölülerden diriltti, alleluya.  



¶ İmanınız ve ümidiniz Tanrı’da olsun diye, alleluya.  

 

BİRİNCİ OKUMA          
Havari Aziz Yuhanna’nın 1. Mektubundan      5, 1-12 

 

Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. 

 

 İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Baba'yı seven O'ndan doğmuş 

olanı da sever. Tanrı'yı sevip buyruklarını yerine getirmekle, Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi 

anlarız. Tanrı'yı sevmek O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O'nun buyrukları da 

ağır değildir. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer 

kazandıran imanımızdır. İsa'nın Tanrı Oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen 

kim? 

Suyla ve kanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, suyla ve kanla gelmiştir. Buna 

tanıklık eden Ruh'tur. Çünkü Ruh gerçektir. Şöyle ki, tanıklık edenler üçtür: Ruh, su ve kan. 

Bunların üçü de uyum için-dedir.  İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz, oysa Tanrı'nın 

tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu, Tanrı'nın tanıklığıdır, kendi Oğlu'yla ilgili olarak yaptığı 

tanıklıktır. Tanrı'nın Oğlu'na inanan, yüreğinde Tanrı'nın tanıklığına sahiptir. Tanrı'ya 

inanmayansa O'nu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrı'nın Oğlu'yla ilgili 

tanıklığına inanmamıştır. Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O'nun 

Oğlu'ndadır. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu 

bulunmayanda yaşam yoktur. 

 

RESPONSORİUM                   1. Yu. 5, 6; Zek. 13, 1 

¥ Suyla ve kanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, suyla ve kanla gelmiştir. * Buna 

tanıklık eden Ruh'tur. Çünkü Ruh gerçektir.  

¶ O gün Davut soyunu ve Yeruşalim'de yaşayanları günahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak 

için bir pınar açılacak.  

¥ Buna tanıklık eden Ruh'tur. Çünkü Ruh gerçektir. 

 

İKİNCİ OKUMA  
İkinci Vatikan Konsili, Kilise Hakkında Dogmatik Yasa  

(Nn. 4. 12) 

Kutsal Ruh’un Kilisedeki görevi 

Peder tarafından Oğlu’na verilen bu görev, bu dünyada yerine getirildikten sonra  (bk. Yu. 17, 

4), Pentekost günü Kutsal Ruh, Kilisenin sürekli olarak kutsanması ve inananların tek bir Ruh 

içinde Mesih İsa’nın aracılığıyla Peder'e doğru yaklaşması için gönderildi (bk. Ef. 2, 18). Bu 

yaşam veren Kutsal Ruh’tur ve sonsuz hayata dek fışkıracak tek pınardır (bk. Yu. 4, 17, 7, 38-

39),  

Onun aracılığıyla Peder, günahları yüzünden ölen insanlara ölü bedenlerin Mesih İsa’da 

dirileceği güne kadar yeniden yaşam vermektedir (bk. Rom. 8, 10-11). Bu Kutsal Ruh, 

Kilisenin içimde ve insanların yüreklerinde tapınağı gibi yaşar (bk. I. Ko. 3, 16; 6, 19), onların 

içinde yalvarır ve Tanrı’nın oğlu olduklarına dair tanıklık eder (bk. Gal. 4, 6; Rom. 8, 15-16 

ve 26). Aynnı ruh, tüm hakikati keşfetmek için Kilise’ye yol gösterir (bk. Yuh. 16, 13), gönül 



birliğini ve yönetim çalışmalarında beraberliği sağlar, inananları eğiterek hiyerarşik ve 

keramet yüklü armağanlarla yönetir ve meyveleriyle onu güzelleştirir (bk. Ef. 4, 11-12; I. Ko. 

12, 4; Gal. 5, 22). Sonuçta Kutsal Ruh İncil'in gücü ile Kilise'yi gençleştirir, yeniler ve O'nu 

Damadı sayılan Mesih İsa ile mükemmel bir biçimde bütünleştirir. Bu nedenle Ruh ve Gelin 

Kilise, Mesih İsa'ya "gel" demektedirler (bk. Va. 22, 17).  

Böylece evrensel Kilise, “Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’un birliği içinde toplanmış bir halk “ 

olarak takdim olunur.  

Kutsal Ruh'un damgasını taşıyan insanların evrensel topluluğu (bk. I. Yu. 2, 20. 27) iman 

konusunda yanlışa düşmemekle birlikte  Episkoposlardan son laik inanana kadar imana ve 

ahlaka değin konularda evrensel onayını gösterdiği zaman, kendisine ait olan bu özelliğini 

bütün insanların doğaüstü iman duyguları aracılığıyla bildirmektedir. Gerçekten de hakikat 

ruhundan yaratılmış ve desteklenmiş olan iman duygusuyla, Kutsal öğretimin rehberliğinde 

insanların değil, ama gerçekte olduğu gibi Tanrı’nın sözüne sadakatle uyarak kabul eden 

Tanrı’nın halkı (bk. 1. Sel. 2, 13), dürüst insanlara bir kez ulaşmış olan imana eksiksiz, hatasız 

olarak uyum göstermekte, doğru yargısıyla daha derinden ona nüfuz etmekte ve yaşamın içine 

tam anlamıyla yerleşmektedir.  

Diğer yandan Kutsal ruh yalnızca sakramentumlar ve diğer kutsal görevler aracılığıyla 

Tanrı’nın halkını kutsamak, ona rehberlik etmek ve erdemle donatmakla kalmaz; aynı 

zamanda “Tanrı’nın hoşuna gidecek şekilde herkese armağanlarını dağıtır” (Bk.1. Ko. 12, 11). 

Bunlarla Kutsal Ruh’un bildirisi inananlara herkes ortak yarara yönelsin diye verilmiştir (Bk. 

1. Ko. 12, 7). Bu karizmalar ister olağanüstü, ister sade ve doğal ve yalım olsun, özellikle 

Kilise’nin gereksinimlerine yararlı ve uygun olmalarından dolayı minnettarlık ve sevinç 

duygularıyla kabul edilmelidir.  

 

RESPONSORİUM        Yu. 7, 37. 38. 39 

¥ Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle  şöyle  dedi:  Bir  kimse 

susamışsa  bana  gelsin,  içsin. * Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh'la ilgili olarak 

söylüyordu. Alleluya. 

¶ Bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır.  

¥ Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh'la ilgili olarak söylüyordu. Alleluya. 

 

İncil: Yuhanna 6, 35-40 

İsa, "Yaşam ekmeği Ben'im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz" 

dedi.  

"Ama ben size dedim ki, 'Beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz.' Baba'nın bana 

verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, 

beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği, bana 

verdiklerinden hiçbirini yitirmemem, son gün hepsini diriltmemdir. Çünkü Babam'ın isteği, 

Oğul'u gören ve O'na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini 

son günde dirilteceğim." 

 

DUA  

Sonsuz merhamet ve iyilikle dolu olan Tanrım, sana yalvarıyoruz; Kutsal Ruh'un aracılığıyla 

toplanmış olan Kilisenin, hizmetinde büyük fedakârlıkla bulunması ve isteklerini yerine 



getirmekle birlik içinde yaşamasını sağla. 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 

Çıkmıştır çoban göğe  

Peder’in krallığına; 

Meryem’le uyanık kalır. 

Duada küçük sürü. 

 

Peder’in Kutsal Ruh’u 

Yedi armağanlarıyla 

Öğrencilere inip, 

Habercileri yapar. 

 

İlahi Kutsal Ruh, gel, 

Yedi armağan ile, 

Ruhlarımızı döndür, 

Şanın mabetlerine. 

 

İlahi bilgeliği 

Peder’in sevgisini, 

Umudu ve inancı 

Cömertçe sağla bize. Âmin.  

 

1. Nak.  Ey Rab, tüm uluslar gelecek ve adına tapınacaklar, alleluya.   

 

MEZMUR 86 (85)      Sıkıntı zamanında Allah’a dua                

Bütün sıkıntılarımızda her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, övgüler olsun! (2. Ko. 1, 3.4) 

 

Kulak ver, ya Rab, yanıtla beni, * 

Çünkü mazlum ve yoksulum. 

Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum. * 

Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu! 

 

Acı bana, ya Rab, * 



Çünkü gün boyu sana yakarıyorum. 

Sevindir kulunu, ya Rab, * 

Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum. 

 

Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab, * 

Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin. 

Kulak ver duama, ya Rab, * 

Yalvarışlarımı dikkate al! 

 

Sıkıntılı günümde sana yakarırım, * 

Çünkü yanıtlarsın beni. 

İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab, * 

Eşsizdir işlerin. 

 

Yarattığın bütün uluslar gelip  † 

Sana tapınacaklar, ya Rab, * 

Adını yüceltecekler.  

 

Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın, * 

Tek Tanrı sensin.  

Ya Rab, yolunu bana öğret, * 

Senin gerçeğine göre yürüyeyim,  

 

Kararlı kıl beni, yalnız senin adından korkayım. † 

Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle * 

sana şükredeceğim,  

 

Adını sonsuza dek yücelteceğim. * 

Çünkü bana sevgin büyüktür,  

Canımı ölüler diyarının derinliklerinden * 

sen kurtardın. 

 

Ey Tanrı, küstahlar bana saldırıyor, † 

Zorbalar sürüsü, sana aldırmayanlar * 

Canımı almak istiyor,  

 

Oysa sen, ya Rab, † 

Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, * 

Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı’sın.  

 

Yönel bana, acı halime, * 

Kuluna kendi gücünü ver,  

Kurtar hizmetçinin oğlunu. * 

İyiliğinin bir belirtisini göster bana;  



 

Benden nefret edenler görüp utansın; † 

Çünkü sen, ya Rab, bana yardım ettin,  * 

Beni avuttun. 

 

1. Nak.  Ey Rab, tüm uluslar gelecek ve adına tapınacaklar, alleluya.   

 

2. Nak. Gözlerimiz yüceliğin kralı Mesih’i görecek, alleluya.  

 

EZGİ Yeşaya 33,13-16 

Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rab'bin çağıracağı herkes için geçerlidir. (Ha. İş. 

2, 39) 

“Ey uzaktakiler, ne yaptığımı işitin, * 

Ey yakındakiler, gücümü anlayın.” 

Siyon’daki günahkârlar dehşet içinde, * 

Tanrısızları titreme aldı. 

 

“Her şeyi yiyip bitiren ateşin yanında * 

Hangimiz oturabilir? 

Sonsuza dek sönmeyecek alevin yanında * 

Hangimiz yaşayabilir?” diye soruyorlar. 

 

Ama doğru yolda yürüyüp doğru dürüst konuşan, * 

Zorbalıkla edinilen kazancı reddeden, 

Elini rüşvetten uzak tutan, * 

Kan dökenlerin telkinlerine kulak vermeyen, 

 

Kötülük görmeye dayanamayan, * 

Yükseklerde oturacak; 

Uçurumun başındaki kaleler onun korunağı olacak, * 

Ekmeği sağlanacak, hiç susuz kalmayacak. 

 

2. Nak. Gözlerimiz yüceliğin kralı Mesih’i görecek, alleluya.        

 

3. Nak. Her insan Tanrımızdan gelen kurtuluşu görecektir, alleluya.  

 

MEZMUR 98 (97)   Mesih’in son gelişinin zaferi          

Bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, gözlerimle gördüm." (Lk. 2, 30.31) 

 

Yeni bir ezgi söyleyin Rab’be. * 

Çünkü harikalar yaptı, 

 

Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla. † 

Rab ulusların gözü önüne serdi kurtarışını, * 



Zaferini bildirdi. 

 

İsrail halkına sevgisini, * 

Sadakatini anımsadı; 

 

Tanrımız’ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı. † 

Sevinç çığlıkları yükseltin Rab’be, * 

ey yeryüzündekiler! 

 

Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın! * 

Lirle ezgiler sunun Rab’be, 

Lir ve müzik eşliğinde! * 

Boru ve borazan eşliğinde 

 

Sevinç çığlıkları atın Kral olan Rab’bin önünde. * 

Gürlesin deniz ve içindekiler, 

Gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler. * 

El çırpsın ırmaklar, 

 

Sevinçle haykırsın dağlar * 

Rab’bin önünde! 

Çünkü O geliyor * 

Yeryüzünü yönetmeye. 

 

Dünyayı adaletle, * 

Halkları doğrulukla yönetecek. 

 

3. Nak. Her insan Tanrımızdan gelen kurtuluşu görecektir, alleluya. 

 

KISA OKUMA                           Rom. 15, 13. 15-16. 18 

Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh'un gücüyle umutla dolup taşmanız için iman 

yaşamınızda sizleri tam bir  sevinç ve esenlikle doldursun. Size gelince, kardeşlerim, iyilikle 

dolu, her bilgiyle donanmış olduğunuzdan ben eminim. Ayrıca, birbirinize öğüt verebilecek 

durumdasınız. Yine de Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla bazı noktaları yeniden anımsatmak 

için size yazma cesaretini gösterdim. Ben Tanrı'nın lütfuyla uluslar yararına Mesih İsa'nın 

hizmetkârı oldum. Tanrı'nın Müjdesi'ni bir kâhin olarak yaymaktayım. Öyle ki uluslar, Kutsal 

Ruh'la kutsal kılınarak Tanrı'yı hoşnut eden bir sunu olsun. Bunun için Mesih İsa'ya ait biri 

olarak Tanrı'ya verdiğim hizmetle övünebilirim. Ulusların söz dinlemesi için Mesih'in benim 

aracılığımla, sözle ve eylemle, mucizeler ve harikalar yaratan güçle, Kutsal Ruh'un gücüyle 

yaptıklarından başka şeyden söz etmeye cesaret edemem. Yeruşalim'den başlayıp İllirikum 

bölgesine kadar dolaşarak Mesih'in Müjdesi'ni her yerde duyurdum. 

 

 

 



KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Sevinçle su alacaksınız, * alleluya, alleluya! 

~ Sevinçle su alacaksınız, alleluya, alleluya! 

¶ Kurtuluş kaynaklarından. 

~ Alleluya, alleluya! 

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

~ Sevinçle su alacaksınız, alleluya, alleluya! 

 

Benediktus 

Rabbimiz Mesih İsa'da Tanrı’ya şükredelim: Çünkü bize muzaffer kıldı, alleluya. 

 

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

 

İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! † 

Çünkü halkının yardımına gelip * 

Onları fidyeyle kurtardı. 

 

Eski çağlardan beri * 

Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, 

Kulu Davut’un soyundan * 

Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı; 

 

Düşmanlarımızdan, † 

Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden * 

Kurtuluşumuzu sağladı. 

 

Böylece atalarımıza merhamet ederek * 

Kutsal antlaşmasını anmış oldu. 

 

Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına † 

Ve ömrümüz boyunca * 

Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde, 

Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair * 

Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti. 

 

Sen de, ey çocuk, * 

Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın. 

Rab’bin yollarını hazırlamak üzere * 

Önünden gidecek . 

 

Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla* 

Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬ 

Çünkü Tanrımız’ın yüreği * 

Merhamet doludur.  



Onun merhameti sayesinde, * 

Yücelerden doğan Güneş,  

Karanlıkta ve ölümün gölgesinde * 

Yaşayanlara ışık saçmak  

 

Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere * 

Yardımımıza gelecektir.             

 

           

Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a*  

Şan ve şeref olsun. 

Ezelde olduğu gibi, * 

Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Âmin.  

 

Benediktus 

Rabbimiz Mesih İsa'da Tanrı’ya şükredelim: Çünkü bize muzaffer kıldı, alleluya. 

 

YAKARMALAR 
Kutsal Ruh, ruhumuza Tanrı’nın evlatları olduğumuza tanıklık eder. Teselli veren bu 

emniyetle, hep birlikte söyleyelim: 

 

Pederimiz evlatlarını dinle.  

 

Her tür tesellinin kaynağı olan Allahım, irimizin diğerimize karşı düşüncesi, Mesih İsa'nın 

düşüncesine benzer olsun ki,    

- tek bir ruhla ve tek bir sesle seni yüceltelim.  

 

Komşumuza karşı somut bir şekilde sevgimizi göstermemizi sağla,  

- böylece adalet ve barış hükümdarlığını inşa edebilelim.  

 

Kötü ruh tarafından sürüklenmemize izin verme,    

- ve Kutsal Ruh'un her zaman bize rehber olsun.  

 

Tüm ruhları ve insanların kalplerini araştıran sen,    

- her zaman samimiyet ve gerçekte senin yolunda yürümemizi 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 

Sonsuz merhamet ve iyilikle dolu olan Tanrım, sana yalvarıyoruz; Kutsal Ruh'un aracılığıyla 

toplanmış olan Kilisenin, hizmetinde büyük fedakârlıkla bulunması ve isteklerini yerine 

getirmekle birlik içinde yaşamasını sağla. Bunu Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. 

Âmin. 

 

Gündüz Övgü Duaları 
 

 

¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya; 

¶ Ey  Rabbim yardımıma koş. 

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

Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman  

ve ebediyete kadar. Amin. Alleluya. 

 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

İLAHİ 

 

İşte, yüce Kutsal Ruh, 

Peder ve Oğul ile 

Kalplere ışığını 

Saçmaya geldiğin an. 

 

Dilimiz ve kalbimiz, 

Gücümüz, hayatımız 

Her zaman ve her yerde 

Sevgin ile tutuşsun. 

 

Her zaman yaşayan sen, 

Ey yüce, Kutsal Peder, 

Oğlunla, Kutsal Ruh'la 

Dualarımı dinle. Âmin. 

 

 

Öğlen (Hora Sesta) 

 

İLAHİ 

 

Gün ışıkla doludur 

Ve dünya görkeminde; 

Işığın Yaradanı, 

Taparız sana, Tanrı! 



 

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, 105-112 XIV (118) (Nun) 

 

Kurtar bizi Rab, kaybolduk (Mt. 8, 25) 

 

Sözün adımlarım için çıra,  * 

Yolum için ışıktır. 

Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim. * 

Andımı tutacağım. 

 

Çok sıkıntı çektim, ya Rab; * 

Koru hayatımı sözün uyarınca. 

Ağzımdan çıkan içten övgüleri * 

Kabul et, ya Rab, 

 

 



Bana hükümlerini öğret. † 

Hayatım her an tehlikede, * 

Yine de unutmam yasanı.  

Kötüler tuzak kurdu bana, * 

Yine de sapmadım senin koşullarından.  

Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır, * 

Yüreğimin sevincidir onlar.  

 

Kararlıyım Sonuna kadar * 

senin kurallarına uymaya. 

 

MEZMUR 70  (69) Ey Rab, bizi kurtarmaya gel.  

Kudretlileri tahtlarından indirdi, alçakgönüllüleri yükseltti. (Lk. 1, 52) 

 

Ey Tanrı, kurtar beni! * 

Yardımıma koş, ya Rab! 

Utansın canımı almaya çalışanlar, * 

Yüzleri kızarsın! 

 

Geri dönsün zararımı isteyenler, * 

Rezil olsunlar! 

Bana, “Oh! Oh!” çekenler * 

Geri çekilsin utançlarından! 

 

Sende neşe ve sevinç bulsun * 

Bütün sana yönelenler!- 

“Tanrı yücedir!” desin hep * 

Senin kurtarışını özleyenler! 

 

Bense, mazlum ve yoksulum, * 

Ey Tanrı, yardımıma koş! 

Yardımcım ve kurtarıcım sensin, * 

Geç kalma, ya Rab! 

 

MEZMUR 75 (74)      Allah, en yüce yargıç           

   

Kudretlileri tahttan indirdi, alçakgönüllüleri yükseltti. (Lk. 1, 52) 

 

Sana şükrederiz, ey Tanrı, † 

Şükrederiz, çünkü sen yakınsın, * 

Harikaların bunu gösterir. 

 

“Belirlediğim zaman gelince, * 

Doğrulukla yargılayacağım” diyor Tanrı, 



“Yeryüzü altüst olunca üzerindekilerle, * 

Ben pekiştireceğim onun direklerini. 

 

Övünenlere, ‘Övünmeyin artık!’ dedim; * 

Kötülere, ‘Kaldırmayın başınızı! 

Kaldırmayın başınızı! * 

Tepeden konuşmayın!’” 

 

Çünkü ne doğudan, ne batıdan, * 

Ne de çöldeki dağlardan doğar yargı. 

Yargıç ancak Tanrı’dır, * 

Birini alçaltır, birini yükseltir. 

 

Rab elinde dolu bir kase tutuyor, * 

Köpüklü, baharat karıştırılmış şarap döküyor; 

Yeryüzünün bütün kötüleri * 

Tortusuna dek yalayıp onu içiyor. 

 

Bense sürekli duyuracağım bunu, * 

Yakup’un Tanrısı’nı ilahilerle öveceğim: 

“Kıracağım kötülerin bütün gücünü, * 

Doğruların gücüyse yükseltilecek.” 

 

 

Nak. Alleluya, alleluya, alleluya!  

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

KISA OKUMA          Rom. 4, 23-25 

"Aklanmış sayıldı" sözü, yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler -Rabbimiz 

İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler- için de yazıldı. İsa suçlarımız için ölüme 

teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. 

 

¥ Mesih İsa gerçekten dirildi, alleluya.  

¶ Ve Simon’a göründü, alleluya.  

 

Öğle (Hora Sexta) 

 

 

KISA OKUMA          1. Yu. 5, 5-6a          

İsa'nın Tanrı Oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim? Suyla ve kanla gelen 

İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, suyla ve kanla gelmiştir.  

 

¥ Havariler Rab’bi gördüler, alleluya.  



¶ Ve sevinçle doldular, alleluya.  

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

KISA OKUMA            Ef. 4, 22-24           

Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp 

atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer 

yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz. 

 

¥ Ey Rab, bizimle kal, alleluya.  

¶ Çünkü akşam oluyor, alleluya.  

 

DUA 

Sonsuz merhamet ve iyilikle dolu olan Tanrım, sana yalvarıyoruz; Kutsal Ruh'un aracılığıyla 

toplanmış olan Kilisenin, hizmetinde büyük fedakârlıkla bulunması ve isteklerini yerine 

getirmekle birlik içinde yaşamasını sağla. Bunu Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. 

Âmin. 

 

Akşam Övgü Duaları 

 

¥  Ey Allahım gel beni kurtarmaya; 

¶ Ey  Rabbim yardımıma koş. 

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

Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman  

ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya. 

 

İLAHİ 

Yaratıcı Kutsal Ruh, 

Ziyarete gel bizi, 

Yarattığın kalpleri 

Doldur lûtuflarınla. 

 

Teselli eden sensin,  

Peder’in armağanı,  

Berrak su, ateş, sevgi, 

Ruh’un tatlı gıdası. 

 

Mesih’in vadettiği 

Tanrı’nın güçlü kolu,  

Armağanlarını ver, 

Kalplere sözünü koy.  

 

Zekayı aydınlatan, 

Kalplerde yanan alev, 



Aşkının gücü ile 

Yaralara merhem ol. 

 

Düşmandan bizi kurtar, 

Barışı, huzuru ver, 

Aydın rehberliğinle 

Kötü’den bizi koru.  

 

Ey ilahi Bilgelik,  

Peder’in ve Oğul’un 

Bir olma oluşunu   

Sırrını bize göster. Âmin. 

 

1. Nak. Kederiniz sevince dönüşecek, alleluya  

 

MEZMUR 126 (125)           Tanrı bizim sevincimiz ve ümidimizdir             

Acılarımıza olduğunuz gibi, tesellimize de ortak oldunuz. (2. Ko. 1, 7) 

 

Rab sürgünleri Siyon’a geri getirince, * 

Rüya gibi geldi bize. 

Ağzımız gülüşlerle, * 

Dilimiz sevinç çığlıklarıyla doldu. 

 

“Rab onlar için büyük işler yaptı” * 

Diye konuşuldu uluslar arasında. 

Rab bizim için büyük işler yaptı, * 

Sevinç doldu içimiz. 

 

Ya Rab, eski gönencimize kavuştur bizi, * 

Negev’de suya kavuşan vadiler gibi. 

Gözyaşları içinde ekenler, * 

Sevinç çığlıklarıyla biçecek; 

 

Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan, * 

Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek. 

 

1. Nak. Kederiniz sevince dönüşecek, alleluya 

 

2. Nak. Yaşamda ve ölümde bizler Rab’be aitiz, alleluya.   

 

MEZMUR 127 (126)     Rab olmazsa bütün çabalar boştur.                       

 

 Önemli olan, eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Tanrı'dır. Biz Tanrı'nın emektaşlarıyız. Sizler de 

Tanrı'nın tarlası, Tanrı'nın binasısınız. (1. Ko. 3, 7.9) 

 



Evi Rab yapmazsa, * 

Yapıcılar boşuna didinir. 

Kenti Rab korumazsa, * 

Bekçi boşuna bekler. 

 

Boşuna erken kalkıp * 

Geç yatıyorsunuz. 

Ey zahmetle kazanılan ekmeği yiyenler, * 

Rab sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar. 

 

Çocuklar Rab’bin verdiği bir armağandır, * 

Rahmin ürünü bir ödüldür. 

Yiğidin elinde nasılsa oklar, * 

Öyledir gençlikte doğan çocuklar. 

 

Ne mutlu ok kılıfı onlarla dolu insana! † 

Kent kapısında hasımlarıyla tartışırken * 

Utanç duymayacaklar. 

 

2. Nak. Yaşamda ve ölümde bizler Rab’be aitiz, alleluya.   

 

3. Nak. Ya Rab, her şey senden gelir, sende ve senin için yaşar; asırlar boyunca sana yücelik 

olsun, alleluya.    

 

EZGİ Koloseliler 1, 12-20 

Mesih tüm yaratılışın ilk doğanı ve ölüler arasından dirilenlerin ilkidir.         

       

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.  

 

Görünmez Tanrı’nın görünümü, * 

bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur.  

 

Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey † 

-tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- * 

O’nda yaratıldı.  

 

 



Her şey O’nun aracılığıyla * 

ve O’nun için yaratıldı.  

 

Her şeyden önce var olan O’dur * 

ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir. 

Bedenin, yani kilisenin başı O’dur. * 

Her şeyde ilk yeri alsın diye  

 

başlangıç olan ve ölüler arasından * 

ilk doğan O’dur.  

Çünkü Tanrı bütün doluluğunun * 

O’nda bulunmasını uygun gördü.  

 

Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla † 

esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi * 

O’nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. 

 

3. Nak. Ya Rab, her şey senden gelir, sende ve senin için yaşar; asırlar boyunca sana yücelik 

olsun, alleluya.    

 

KISA OKUMA         1. Korintliler 2, 9-10 

Yazılmış olduğu gibi, 

"Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını 

Hiçbir göz görmedi, 

Hiçbir kulak duymadı, 

Hiçbir insan yüreği kavramadı." 

Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin 

düşüncelerini bile araştırır. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Kilise'yi Kutsal Ruh'un sevinciyle doldur, * alleluya, alleluya. 

~ Kilise'yi Kutsal Ruh'un sevinciyle doldur, alleluya, alleluya. 

¶ Sevginde büyüsün ve yayılsın. 

~ Alleluya, alleluya. 

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

~ Kilise'yi Kutsal Ruh'un sevinciyle doldur, alleluya, alleluya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magnificat 

Mesih İsa sizi Kutsal Ruh'ta suyun ve ateşin vaftizine daldıracak. Alleluya.  

 

MAGNIFICAT  Luka 1,46-55 

 

Canım Rab’bi yüceltir.  

 

Ruhum Tanrı’da sevinir.  

Canım Rab’bi yüceltir; * 

Ruhum, Kurtarıcım Tanrı 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 

Mesih İsa sizi Kutsal Ruh'ta suyun ve ateşin vaftizine daldıracak. Alleluya.  

 

 

 



YAKARMALAR  

Ruh'un turfandalarını tadan kardeşlerimizle birlikte Peder Tanrı’mıza hamdedelim ve ona 

yalvaralım:  

 

Ey Rab, bizi dinle.  

 

Her şeye gücü yeten Tanrı, Mesih İsa'ya göklerde sağında oturma şanını veren sen,  

- onun, yeryüzündeki kilisede ve bütün fakirlerde mevcudiyetini tanımamızı sağla.  

 

Ruhlarımızın çobanı ve koruyucusuna bizi çağırarak bizi toplayan sen,    

- kilise çobanlarının aracılığıyla imanda kalmamızı sağla.  

 

Oğlunu dinlememizi emreden sen,    

- O'nun herkes tarafından dinlenmesini ve sesini duyanların kurtulmasını sağla. 

 

İmanlıların kalplerine ruhunu gönder,    

- o, bizi kötülükten arıtsın ve iyilik gayretlerini içimizde artırsın.  

 

Ruh’un yaşamdaki yolumuzu yönlendirsin, ,    

- dünyayı barış yoluna yöneltsin.  

 

Ölmüş olan çobanlarımızı ebedi istirahatine kabul et,  

- gelecek dirilişin ümidini içimizde canlandır.   

 

 

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 

Sonsuz merhamet ve iyilikle dolu olan Tanrım, sana yalvarıyoruz; Kutsal Ruh'un aracılığıyla 

toplanmış olan Kilisenin, hizmetinde büyük fedakârlıkla bulunması ve isteklerini yerine 

getirmekle birlik içinde yaşamasını sağla. Bunu Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. 

Âmin. 

 


