
PASKALYA DEVRESİ  

VII. CUMARTESİ 

 

_______________ 

 

ALLAH’I ÖVMEYE DAVET  
¥ Ey Rab aç dudaklarımı 

¶  Ve ağzım sana övgüler duyursun. 

 

Davet nak. Rab Mesih İsa’ya tapalım: o, bize Kutsal Ruh’unu gönderir. 

 

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’dır, * 

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 Mesih İsa’ya tapalım: o, bize Kutsal Ruh’unu gönderir.  

_____________ 

 

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. Merhametli olan Allah’a şükrediyorum; O insanı kurtarmak için harikalar yarattı. 

Alleluya. 

 

MEZMUR 107 (106)  Özgürlük için şükran  

Allah’ın, herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrailoğulları'na ilettiği bildiriden 

haberiniz vardır. (Ha. İş. 10, 36) 

 

I  (1-16) 

 

Rab’be şükredin, çünkü O iyidir, * 

Sevgisi sonsuzdur. 

Böyle desin Rab’bin kurtardıkları, * 

Düşman pençesinden özgür kıldıkları, 

 

Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden. * 

Bütün ülkelerden topladıkları. 

Issız çöllerde dolaştılar, * 

Yerleşecekleri kente giden bir yol bulamadılar. 

 

Aç, susuz, Sefil oldular. † 

O zaman sıkıntı içinde Rab’be yakardılar, * 

Rab kurtardı onları dertlerinden. 

 

Yerleşecekleri bir kente varıncaya dek, * 

Onlara doğru yolda öncülük etti. 

Şükretsinler Rab’be sevgisi için, * 

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için. 

 

Çünkü O susamış canın susuzluğunu giderir, * 

Aç canı iyiliklerle doyurur. 

Zincire vurulmuş, acıyla kıvranan tutsaklar, * 

Karanlıkta, zifiri karanlıkta oturmuştu. 

 

Çünkü Allah’ın buyruklarına karşı çıkmışlardı, * 

Küçümsemişlerdi Yüceler Yücesi’nin öğüdünü. 

Ağır işlerle hayatı onlara zehir etti, * 

Çöktüler, yardım eden olmadı. 

 



O zaman sıkıntı içinde Rab’be yakardılar, * 

Rab kurtardı onları dertlerinden; 

Çıkardı karanlıktan, zifiri karanlıktan, * 

Kopardı zincirlerini. 

 

Şükretsinler Rab’be sevgisi için, * 

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için! 

Çünkü tunç kapıları kırdı, * 

Demir kapı kollarını parçaladı O. 

 

1. Nak. Merhametli olan Allah’a şükrediyorum; O insanı kurtarmak için harikalar yarattı.  

Alleluya. 

 

 

2. Nak. Ya Rab yaptığın yapıtlarını gördük, bizim için yaptığın harikaları. Alleluya. 

 

II  (17-32) 

 

Cezalarını buldu aptallar, * 

Suçları, isyanları yüzünden. 

İğrenir olmuşlardı bütün yemeklerden, * 

Ölümün kapılarına yaklaşmışlardı. 

 

O zaman sıkıntı içinde Rab’be yakardılar, * 

Rab kurtardı onları dertlerinden. 

Sözünü gönderip iyileştirdi onları, * 

Kurtardı ölüm çukurundan. 

 

Şükretsinler Rab’be sevgisi için, * 

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için! 

Şükran kurbanları sunsunlar * 

Ve sevinç çığlıklarıyla duyursunlar O’nun yaptıklarını! 

 

Gemilerle denize açılanlar, * 

Okyanuslarda iş yapanlar, 

Rab’bin işlerini, * 

Derinliklerde yaptığı harikaları gördüler. 

 

Çünkü O buyurunca şiddetli bir fırtına koptu, * 

Dalgalar şaha kalktı. 

Göklere yükselip diplere indi gemiler, * 

Sıkıntıdan canları burunlarına geldi gemicilerin, 

 

Sarhoş gibi sallanıp sendelediler, * 



Ustalıkları işe yaramadı. 

O zaman sıkıntı içinde Rab’be yakardılar, * 

Rab kurtardı onları dertlerinden. 

 

Fırtınayı limanlığa çevirdi, * 

Yatıştı dalgalar; 

Rahatlayınca sevindiler, * 

Diledikleri limana götürdü Rab onları. 

 

Şükretsinler Rab’be sevgisi için, * 

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için! 

Yüceltsinler O’nu halk topluluğunda, * 

Övgüler sunsunlar ileri gelenlerin toplantısında. 

 

2. Nak. Ya Rab yaptığın yapıtlarını gördük, bizim için yaptığın harikaları. Alleluya. 

      

 

3. Nak. Doğru olanlar Allah’ın yaptıklarını görüp, coşsunlar ve sevgisini anlasınlar. Alleluya. 

 

III (33-43) 

 

Irmakları çöle çevirir, * 

Pınarları kurak toprağa, 

Verimli toprağı çorak alana, * 

Orada yaşayanların kötülüğü yüzünden. 

 

Çölü su birikintisine çevirir, * 

Kuru toprağı pınara. 

Açları yerleştirir oraya; * 

Oturacak bir kent kursunlar, 

 

Tarlalar ekip bağlar diksinler, * 

Bol ürün alsınlar diye. 

 

Rab’bin kutsamasıyla, † 

Çoğaldılar alabildiğine, * 

Eksiltmedi hayvanlarını.  

 

Sonra azaldılar, alçaldılar, * 

Baskı, sıkıntı ve acı yüzünden.  

Rab rezalet saçtı soylular üzerine, * 

Yolu izi belirsiz bir çölde dolaştırdı onları.  

 

Ama yoksulu sefaletten kurtardı, * 



Davar sürüsü gibi çoğalttı ailelerini.  

Doğru insanlar görüp sevinecek, * 

Kötülerse ağzını kapayacak.  

 

Aklı olan bunları göz önünde tutsun, 

Rab’bin sevgisini dikkate alsın. 

 

3. Nak. Doğru olanlar Allah’ın yaptıklarını görüp, coşsunlar ve sevgisini anlasınlar. Alleluya. 

 

¥ Allah bizlere yaşayan bir ümit verdi, alleluya. 

¶ Ölülerden dirilen Mesih İsa’da, alleluya.  

 

BİRİNCİ OKUMA  

         
Havari Aziz Yuhanna’nın 3. Mektubu         

 

Gerçeğin izinden yürüyoruz 

 

Ben ihtiyardan, gerçekten sevdiğim sevgili Gayus'a selam! 

Sevgili kardeşim, canın gönenç içinde olduğu gibi, her bakımdan sağlıklı ve gönenç içinde 

olman için dua ediyorum. Bazı kardeşler gelip senin gerçeğe bağlı kaldığına, gerçeğin izinden 

yürüdüğüne tanıklık edince çok sevindim. Benim için, çocuklarımın gerçeğin izinden 

yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz! 

Sevgili kardeşim, sana yabancı oldukları halde, kardeşler için yaptığın her şeyi içten bir 

bağlılıkla yapıyorsun. Onlar kilise önünde sevgine tanıklık ettiler. Onları Allah’a yaraşır 

biçimde yardımlarınla birlikte uğurlarsan iyi edersin. Çünkü inanmayanlardan hiç-bir yardım 

almadan, Mesih'in adı uğruna yola çıktılar. Bu nedenle, gerçek uğruna emektaşlar olmak için 

böylelerini desteklemeliyiz. 

Kiliseye bazı şeyler yazdım, ama aralarında en üstün olma sevdasında olan Diotrefis bizi 

kabul etmiyor. Bunun için, eğer gelirsem, bize yönelttiği haksız suçlamalarla yaptığı kötülükleri 

anımsatacağım. Bununla yetinmeyerek kardeşleri de kabul etmiyor, kabul etmek isteyenlere de 

engel olup onları kiliseden dışarı atıyor. 

Sevgili kardeşim, kötüyü değil, iyiyi örnek al. İyilik yapan kişi Allah’tandır. Kötülük 

yapansa Allah’ı görmemiştir. Herkesle birlikte gerçeğin kendisi, Dimitrios'un değerli biri 

olduğuna tanıklık ediyor. Biz de tanıklık ederiz. Tanıklığımızın doğru olduğunu bili-yorsun. 

Sana yazacak çok şeyim var, ama mürekkeple, kalemle yazmak istemiyorum. Yakında seni 

görmek umudundayım, o zaman yüz yüze konuşuruz. Esen kal! Arkadaşlar sana selam ederler. 

Sen de oradaki arkadaşlara adlı adınca selam söyle. 

 

RESPONSORİUM                                  3. Yu. 11;  1. Pet. 2, 19 

¥ Sevgili kardeşim, kötüyü değil, iyiyi örnek al. * İyilik yapan kişi Allah’tandır. Alleluya. 

¶ Haksız yere acı çeken kişi, Allah bilinciyle acıya katlanırsa, Allah’ı hoşnut eder.  

¥ İyilik yapan kişi Allah’tandır. Alleluya. 

 



 

İKİNCİ OKUMA  
Anonim, 6. Yüzyıldaki Afrika'lı Bir Yazarın "Söylevi"nden, 8, 1-3  

 

(Disc. 8, 1-3; PL 65, 743 - 744) 

 

Havariler tüm dillerde konuştular. Muhakkak ki Allah, Kutsal Ruh'un varlığını bu şekilde 

belirtmek istedi ki, böylece O'nu almış olan tüm dillerde konuşabilsin. Nitekim sevgili 

kardeşlerim, şunu iyice anlamalıyız ki, Allah’ın merhameti gönüllerimizde bulunuyorsa bu, 

Kutsal Ruh'un sayesinde oluyor. Mademki, merhamet dünyanın her yerinden, Allah’ın 

Kilise'sini bir araya getirecekti, tek bir insan Kutsal Ruh'u aldığında tüm dilleri konuşabildi. 

Şimdi ise Kutsal Ruh'un sayesinde bir araya getirilen Kilise birliğini tüm dillerde ifade ediyor. 

Bu yüzdendir ki, biri kalkıp bizlerden birine derse ki: Kutsal Ruh'u aldınsa neden her dilde 

konuşmuyorsun? Yanıtın şu olmalı: Kesinlikle her dili konuşuyorum. Çünkü her dili konuşan 

Mesih'in gövdesine, yani Kilise'ye dâhilim. Kutsal Ruh'un varoluşu ile Allah, kendi Kilise'sinin 

tüm dillerde konuşacağından başka neler açıklamak isteyebildi ki? 

Rabbin verdiği söz bu şekilde gerçekleşti: Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmasın, 

yeni şarap yeni tulumlara konulsun ki, her ikisi de dayanabilsin (bk. Luk. 5, 37-38). Bu 

yüzdendir ki, her dilin konuşulduğu duyulunca, bazıları haklı olarak: "Bunlar taze şarabı fazla 

kaçırmış" (Ha. İş.  2, 13) demeye koyuldular. Nitekim kutsallığın lütfu ile yenilenen yeni 

tulumlar olmuşlardı ve yeni şarapla, yani Kutsal Ruh ile doldurulduklarında ve tüm dilleri 

konuştuklarında çoşku içindeydiler ve gayet açık olan o mucize ile Kilise'nin, tüm milletlerin 

dilleri aracılığı ile Katolik olacağını açıklıyorlardı. 

O halde bugünü, Mesih'in tek gövdesinin uzuvları olarak kutlayın. Nitekim sizler, 

kutladığınız şey olacaksınız, boşuna kutlamıyorsunuz. Yani Rabbin Kutsal Ruh'u ile 

doldurduğu gücü ile tüm dünyaya yaydığı, kendine ait olarak kabul ettiği ve onun tarafın-dan 

da kabul edildiği o Kilise'ye dahil olacaksınız. 

Damat gelini terk etmemiştir. Bu yüzden hiç kimse ona başka bir gelin veremez. Nitekim, 

tüm milletlerin birleşmesinden oluşan size ve salt size, yani Mesih'in Kilisesi'ne, Mesih'in 

vücuduna, Mesih'in gelinine, Havari şöyle der: Sevgi ile birbirinizi hoş görün ve esenlik bağı 

ile Ruh'un birliğini korumaya gayret edin (bk. Ef. 4, 2). Gördüğünüz gibi, birbirimize karşı 

hoşgörülü olmamızı emrettiğinde buna sevgiyi de kattı. Birliğin umudunu gördüğü yerde de 

esenliğin bağını gösterdi. 

Allah’ın evi budur, canlı taşlarla inşa edilmiştir. Mekân olarak burayı seçmiştir O ve hiçbir 

belalı ayrılık O'nun gözlerini incitmemeli. 

 

RESPONSORİUM        Ha. İş. 15, 8-9; 11, 18 

¥ İnsanın yüreğini bilen Allah, Kutsal Ruh'u tıpkı bize verdiği gibi onlara da vermekle, onları 

kabul ettiğini gösterdi iman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. *Onlarla bizim aramızda 

hiçbir ayrım yapmadı.  

¶ Demek ki Allah, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir.  

¥ Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. 

 

İncil: Yuhanna 21, 20-25 



Petrus arkasına döndü, İsa'nın sevdiği öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci, 

akşam yemeğinde İsa'nın göğsüne yaslanan ve, "Ya Rab, sana kim ihanet edecek?" diye soran 

öğrencidir. Petrus onu görünce İsa'ya, "Ya Rab, ya bu ne olacak?" diye sordu. İsa, "Ben 

gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne?" 

dedi. "Sen ardımdan gel!" Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir 

söylenti çıktı. Ama İsa Petrus'a, "O ölmeyecek" dememişti. Sadece, "Ben gelinceye dek 

onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne?" demişti. Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları 

yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz. İsa'nın yaptığı daha başka 

çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı. 

 

DUA 

Her şeye kadir Allah, bu Paskalya günlerini tamamlamaya götüren sevinci bize veren sen, tüm 

hayatımızın dirilmiş Rab’be bir tanıklık olmasını sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına 

senden dileriz. Âmin. 

 

Sabah Övgü Duaları 

 

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.   Size söylediğim sözler ruh ve hayattır. Alleluya.  

 

 

 

MEZMUR 119, 145-152 (XIX) (118)(Kof) Allah’ın yasasına uyma sözü 

Allah’ı sevmek O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. (1. Yu. 5, 3) 



 

Bütün yüreğimle haykırıyorum, * 

Yanıtla beni, ya Rab!- 

Senin kurallarına uyacağım. * 

Sana sesleniyorum, 

 

Kurtar beni, * 

Öğütlerine uyayım. 

Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim, * 

Senin sözüne umut bağladım. 

 

Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye, * 

Gece boyunca uyku girmiyor gözüme. 

Sevgin uyarınca sesime kulak ver, * 

Hükümlerin uyarınca, ya Rab, yaşam ver bana! 

 

Yaklaşıyor kötülük ardınca koşanlar, * 

Yasandan uzaklaşıyorlar. 

Oysa sen yakınsın, ya Rab, * 

Bütün buyrukların gerçektir. 

 

Çoktan beri anladım * 

Öğütlerini sonsuza dek verdiğini. 

 

1. Nak.   Size söylediğim sözler ruh ve hayattır. Alleluya. 

 

2. Nak.   Rab kutsal Dağında bizim için bir mabet ve bir sunak kurdun, alleluya.   

     

EZGİ Bilgelik 9, 1-6,9-11 Ey Rab, bana bilgelik ver.  

Ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki, size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı 
direnemeyecek, bir şey diyemeyecek. (Lk. 21, 15) 
 

Atalarımızın Allah’ı, suçları bağışlayan Rabbim,* 
Sen ‘Ol’ diyerek bütün varlıkları yarattın, 
 
Bilgeliğinle senden gelen tüm yaratıkları † 
Uygun bir duruma getirdiğin insanın buyruğuna verdin.* 
Kutsallıkla ve doğrulukla dünyayı yönetmesi 
 
Ve yetkisini doğrulukla kullanması için  † 
İnsanı en uygun ortamda yarattın.* 
Tahtının arkadaşı olan bilgeliğe ben de erişeyim. 
 
Ben çocuklarından biriyim, beni geri çevirme.* 
Çünkü ben senin kulunum, 
Her işini gören hizmetçi kadının oğluyum,* 
Ben güçsüz bir insanım, yaşamım tükeniyor. 



 
Adaleti ve yasakları pek bilmem,* 
Kuşkusuz en kusursuz insanda 
Senin bilgeliğin bulunmazsa, o önemsiz biridir.* 
Bilgelik seninledir, etkinliklerini biliyor, 
 
Dünyayı yarattığın zaman oradaydı,  † 
Senin neye sevineceğini biliyor, * 
Senin buyruklarına nasıl uyulacağını biliyor. 
 
Bilgeliği kutsal olan göklerden,* 
Görkemli tahtından gönder. 
O bana yardım etsin, benimle didinsin,  † 
Seni nasıl sevindirebileceğimi bana öğretsin.* 
Çünkü o her şeyi bilir ve her şeyi anlar. 
 
Bilgelik, etkinliklerimde bana sağduyuyla yol gösterecek,* 
Ünüyle beni koruyacaktır. 

     

2. Nak.   Rab kutsal Dağında bizim için bir mabet ve bir sunak kurdun, alleluya.   

         

3. Nak.  Yol, gerçek ve yaşam, ben’im. Alleluya.   

 

MEZMUR 117 (116) Allah’ın sevgisini övmeye davet 

Diyorum ki: Tüm uluslar merhameti için Allah’ı yüceltsin. (Rom. 15, 8.9) 

 

Ey bütün uluslar, * 

Rab’be övgüler sunun!  

Ey bütün halklar, O’nu yüceltin! * 

Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür,  

 

Rab’bin sadakati sonsuza dek sürer. * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

3. Nak.  Yol, gerçek ve yaşam, ben’im. Alleluya.   

 

KISA OKUMA                 Yahuda 20-22 

Ama siz, sevgili kardeşlerim, kendinizi tümden kutsal olan imanınızın temeli üzerinde 

geliştirin. Kutsal Ruh'un yönetiminde dua edin. Rabbimiz İsa Mesih'in sizi sonsuz yaşama 

kavuşturacak olan merhametini beklerken kendinizi Allah’ın sevgisinde koruyun. Kimi 

kararsızlara merhamet edin. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Ya Rab, kalplerimize Ruh’unu gönder, * alleluya, alleluya! 

~ Ya Rab, kalplerimize Ruh’unu gönder, alleluya, alleluya! 

¶ Bizler, evlatların ve mirasçılarınız. 

~ Alleluya, alleluya! 



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

~ Ya Rab, kalplerimize Ruh’unu gönder, alleluya, alleluya! 

 

Benedictus  

Ben tüm günlerde sizlerleyim, zamanın sonuna kadar, alleluya. 

 

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

 

İsrail’in Allah’ı Rab’be övgüler olsun! † 

Çünkü halkının yardımına gelip * 

Onları fidyeyle kurtardı. 

 

Eski çağlardan beri * 

Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, 

Kulu Davut’un soyundan * 

Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı; 

 

Düşmanlarımızdan, † 

Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden * 

Kurtuluşumuzu sağladı. 

 

Böylece atalarımıza merhamet ederek * 

Kutsal antlaşmasını anmış oldu. 

 

Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına † 

Ve ömrümüz boyunca * 

Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde, 

Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair * 

Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti. 

 

Sen de, ey çocuk, * 

Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın. 

Rab’bin yollarını hazırlamak üzere * 

Önünden gidecek . 

 

Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla* 

Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬ 

Çünkü Allah’ımız’ın yüreği * 

Merhamet doludur.  

Onun merhameti sayesinde, * 

Yücelerden doğan Güneş,  

Karanlıkta ve ölümün gölgesinde * 

Yaşayanlara ışık saçmak  

 



Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere * 

Yardımımıza gelecektir.             

         

Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a*  

Şan ve şeref olsun. 

Ezelde olduğu gibi, * 

Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Âmin.  

 

Benedictus  

Ben tüm günlerde sizlerleyim, zamanın sonuna kadar, alleluya. 

 
YAKARMALAR 
Övgü kurbanı sunmak için vaftizde kutsanmış olan bizler, tüm dünyaya yayılmış olan 

kardeşlerimizle beraber Pederimiz Allah’ı yüceltelim. İmanla seslenelim:  

 

Rab Mesih İsa, ruhunda bizi yenile.  

 

Üzerimize ruhunu gönder,     

- herkesin önünde seni kralımız ve Rabbimiz olduğunu ilan edebilelim.  

 

Bizlerde gerçek ve samimi sevgi, şefkat yarat,    

- senin bize öğrettiğin gibi birbirimizi sevmemizi sağla.  

 

Kutsal Ruh'un armağanlarını kabul etmemiz için cemaatimizi hazırla,    

- böylece onun gelişi bizim için yeni bir dünyanın başlangıcı olsun.  

 

Kutsal Ruhun gücünü bize ver,     

- böylece yaralarımızı iyileştirip güçlendirip kuvvetlendirsin.  

 

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 Allah, bu Paskalya günlerini tamamlamaya götüren sevinci bize veren sen, tüm 

hayatımızın dirilmiş Rab’be bir tanıklık olmasını sağla. 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. 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, 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!  

 

 

Nak. Alleluya, alleluya, alleluya!  

 

MEZMUR 119, 121-128 (118)   XVI(Ayin) 

 

Adil ve doğru olanı yaptım, * 

Gaddarların eline bırakma beni! 

Güven altına al kulunun mutluluğunu, * 

Baskı yapmasın bana küstahlar. 

 

Gözümün feri sönüyor, † 

Beni kurtarmanı, * 

Adil sözünü yerine getirmeni beklemekten. 

 

Kuluna sevgin uyarınca davran, * 

Bana kurallarını öğret. 

Ben senin kulunum, bana akıl ver ki, * 

Öğütlerini anlayabileyim. 

 

Ya Rab, harekete geçmenin zamanıdır, * 

Yasanı çiğniyorlar. 

Bu yüzden senin buyruklarını,* 



Altından, saf altından daha çok seviyorum; 

 

Koyduğun koşulların hepsini † 

doğru buluyorum, * 

Her yanlış yoldan tiksiniyorum. 

 

MEZMUR 34 (33)  2-11   Rab doğru olanları kurtarır. 

Çünkü Rab'bin iyiliğini tattınız. (1. Pt. 2,3)     

 

I  (2-11) 

 

Her zaman Rab’be övgüler sunacağım, * 

Övgüsü dilimden düşmeyecek.  

Rable övünürüm, * 

Mazlumlar işitip sevinsin!  

 

Benimle birlikte * 

Rab’bin büyüklüğünü duyurun, 

 

Adını birlikte yüceltelim. † 

Rab’be yöneldim, yanıt verdi bana, * 

Bütün korkularımdan kurtardı beni. 

 

O’na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar, * 

Yüzleri utançtan kızarmaz. 

Bu mazlum yakardı, Rab duydu,  * 

Bütün sıkıntılarından kurtardı onu. 

 

Rab’bin meleği O’ndan korkanların † 

çevresine ordugah kurar, * 

Kurtarır onları. 

 

Tadın da görün, Rab ne iyidir, * 

Ne mutlu O’na sığınan adama! 

Rabden korkun, ey O’nun kutsalları, * 

Çünkü O’ndan korkanın eksiği olmaz. 

 

Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur † 

Ama Rab’be yönelenlerden  * 

hiçbir iyilik esirgenmez. 

 

 

 

II  (12-23) Rab doğru olanları kurtarır. 



Çünkü Rab'bin iyiliğini tattınız. (1. Pt. 2,3)     

 

Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni: * 

Size Rab korkusunu öğreteyim.  

Kim yaşamdan zevk almak, * 

İyi günler görmek istiyorsa,  

 

Dilini kötülükten, * 

Dudaklarını yalandan uzak tutsun.  

Kötülükten sakının, iyilik yapın; * 

Esenliği amaçlayın, ardınca gidin. 

 

Rab’bin gözleri doğru kişilerin üzerindedir, * 

Kulakları onların yakarışına açıktır. 

Rab kötülük yapanlara karşıdır, * 

Onların anısını yeryüzünden siler. 

 

Doğrular yakarır, Rab duyar; * 

Bütün sıkıntılarından kurtarır onları. 

Rab gönlü kırıklara yakındır, * 

Ruhu ezginleri kurtarır. 

 

Doğrunun dertleri çoktur, * 

Ama Rab hepsinden kurtarır onu. 

Bütün kemiklerini korur, * 

Hiçbiri kırılmaz. 

 

Kötü insanın sonu kötülükle biter, * 

Cezasını bulur doğrulardan nefret edenler. 

Rab kullarını kurtarır, * 

O’na sığınanların hiçbiri ceza görmez. 

 

Nak. Alleluya, alleluya, alleluya!  

 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

KISA OKUMA               Rom. 5, 10-11 

Çünkü biz Allah’ın düşmanlarıyken Oğlu'nun ölümü sayesinde O'nunla barıştıksa, barışmış 

olarak Oğlu'nun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. Yalnız bu kadar da değil, bizi 

şimdi Allah'yla barıştırmış olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, Allah’ın kendisiyle de 

övünüyoruz. 

  

¥ Rab gerçekten dirildi, alleluya. 



¶ Ve Simon’a göründü, alleluya.  

 

Öğle (Hora Sexta) 

 

KISA OKUMA              1. Kor. 15, 20-22            

Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölüm-den dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla 

geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, 

herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. 

 

¥ Havariler Rab’bi gördüler, alleluya. 

¶ Ve sevinçle doldular, alleluya.  

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

KISA OKUMA                2. Kor. 5, 14-15          

Bizi zorlayan, Mesih'in sevgisidir. Yargımız şu: Biri herkes için öldü; öyleyse hepsi öldü. Evet, 

Mesih herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp 

dirilen Mesih için yaşasınlar. 

 

¥ Ey Rab, bizimle kal, alleluya. 

¶ Çünkü akşam olmakta, alleluya. 

 

 

DUA 

Her şeye kadir Allah, bu Paskalya günlerini tamamlamaya götüren sevinci bize veren sen, tüm 

hayatımızın dirilmiş Rab’be bir tanıklık olmasını sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına 

senden dileriz. Âmin. 

 


