
               Xaç yolu
 ‘‘Günahkarlardan Ona qarşı olan bu qədər 
düşmənçiliyə dözən Şəxs barəsində düşünün ki, 
yorulub ruhdan düşməyəsiniz.’’

İnsanların günahlarının ve dünyanın ədalətsizliyinin 
yerinə, İsanın sevgisinə baxmaq və gözlərimizi Onun
üzərinə dikmək üçün bir Xaç Yolu fikirləşdim.

Bəli, bu şeylər böyük kədərlərin səbəbi oldular, 
amma İsa bu kədərləri sevgi ilə yaşadı. Bu sevgi 
gündəlik həyatdakı “xaç yollarımızı” yaşaya 
bilməyimiz və dünyanın haqsızlıq etdiyi yerlərə bu 
sevgini götürə bilməyimiz üçün bizə güc verdi.

Günaha baxmaq hirs ya da cəsarətsizli yarada bilir, 
İsaya baxmaq isə həqiqi peşmanlıq və Onu izləmək 
istəyi yaradır: bu dönüş artıq özümüzə deyil Ona 
baxmaqla başlayır.

İnsanlıq hələ günaha görə əzab çəkir, günahsızlar 
hələ də dilsiz quzular kimi ---------- sürüklənirlər. 
Xristiyan, Xaçı daşıyan və ölümə gədən İsaya 
baxarkən, Müqəddəs Ruhun gücü və cəsarətini tapıb,
bu dünyada Atanın sevgisinin yeni yeni bir işarəsi 
kimi yaşayar, ürəkləri və bədənləri pislikən 
qurtarmaq istəyər. İsanın dirilişi bizim üçün bir 
qarantidir: bizim yaşadığımız  “xaç yolumuz”da, 
əgər sevgi də yaşayarsa, çox insan üçün sevinc və 
sakitlik mənbəyi olacaq.



- Izahları əgər xalqa oxusanız, uyğun bir şəkildə 
qısalda bilərsiniz

- Hər dayanacaqdan ya da hər üç dayanacaqdan 
sonra bir ilahi deyilə bilər.

K = keşiş;
O = oxuyan;
X = xalq;

K. Keşiş, Oğul və Müqəddəs Ruhun adına.
X. Amin.

K. Rəbb sizinlə olsun.
X. Və sizin ruhunuzla.
K. Dua edek:



Ya Rəbb, Sevimli Oğlunun, Rəbbimiz  İsa  
Məsihin əzablarını və ölümünü xatırlayırıq. Bu 
dərin düşüncənin vasitəsi ilə bizə qurtuluşun 
meyvələrini bağışla; İsanın sevgisində 
böyüməyimizə icazə ver və Onun vasitəsi ilə 
Müqəddəs Ruhla dolu sənə verə bilək və 
beləliklə bütün insanlar üçün  sənin sevgi vasitən
olaq. Bizə mərhəmət et və bizi qurtar. Bunu 
Rəbbimiz İsa Məsihin adına səndən diləyirik.

X. Amin.
K. Sənə iman edirik, İsa Məsih, sənə həmd 
edirik.
X. Çünkü Müqəddəs Xaçınla dünyanı xilas 
etdin.

I. Dayanacaq
     İsa ölümə məhkum edilir

   

“ Amma onlar təkid edərək uca səslə tələb edirdilər ki, 
İsa çarmıxa çəkilsin. Onların səsi hamıdan bərk gəlirdi.
Pilat onların istəklərini yerinə yetirmək qərarına gəldi. 



Üsyan qaldırıb adam öldürdüyünə görə zindana atılmış 
adamı onların xahişinə görə azad etdi. İsanı isə onların 
ixtiyarına təslim etdi.” (Lk.23, 23-25)

O. İsa, insanlar ölümə qərar verdilər və bunun 
gerçəkləşməsi üçün çalışırlar. Sənin ölüm 
məhkumiyyətin gunahın nəticəsidir. Sənin gunahının 
deyil bizim və bütün dünyadakıların günahdır.

Günah, saf insana dözə bilməz, onu məhkum edər. 
Mənim günahım da xalqın üsyanına qatılır və Pilatın 
qərarını güclü bir şəkildə dəstəkləyir.

O. İsa, sən yumşaq xasiyyətli və təvəzökarsan,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Bir quzu kimi səssiz olan sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Ölümə qədər itaətkar olan sən,

X. Bizə mərhəmət et!

K. Müqəddəs Keşiş, Sən Oğlunu insanlar tərəfindən 
nifrət edilmiş və alçaldılmış olaraq görürsən, bizi ki 
övladların olaraq çağırdın, günahlarımızı və 
günahlarımızın ağırlığını tanıya bilməyimiz üçün bizi 
gücləndir. Eyni zamanda da həqiqətən və istəyərək 
tövbə etməyimiz üçün bizə güc ver. 

Rəbbimiz İsa Məsihin adına səndən diləyirik.

X. Amin.

K. Sənə iman edirik, İsa Məsih, Sənə həmd edirik.



X. Çünki müqəddəs xaçınla dünyanı xilas etdin.

   I I. Dayanacaq
İsa Xaçı çiyninə alır

“İsanı belə ələ salandan sonra tünd qırmızı libası
Onun əynindən çıxarıb paltarlarını geyindirdilər 
və Onu çarmıxa çəkmək üçün bayıra apardılar.” 
(Mk. 15,20)

Peğəmbərlər deyir ki: “Əslində xəstəliklərimizi 
o çəkdi, Dərdlərimizi öz üzərinə götürdü. Biz 
isə onun Allah tərəfindən cəzalandırıldığını, 
Vurulub iztirab çəkdiyini zənn etdik.” (Yş. 53,4)

O. İsa, hansı sevgi ilə Xaçı qəbul etdiyini 
görmək üçün qəlbinə girmək istiyirəm. Xaçı 
qəlbul etdiyin sevgi bir yumşaq xarakter və itaət 
sirridir. Sən, Ataya: “Mənim deyil, sənin 
istədiyin olsun” dedin. İndi, Atanın  istəyinin 
vasitəçisi olaraq, sənə sərt bir şəkildə xaçı təslim
edən əlləri görürsən: O səndən bunun gerçək 
olmasını və dünyaya sonsuza qədər sevgini 
verməyini istəyir. 



Sənin gözlərin əsgərlərə, hələ də sevginin 
fərqində olmadılar və qəbul etmirlər, şəfqətilə 
baxır.

O. İsa seni ölürənləri də sevən sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Atanın əllərindən Xaçı qəbul eden Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Biz günahkaralara şəfqətlə baxan sən,

X. Bizə mərhəmət et!

K. Şəfqətli Ata, İsanın Xaçı bizim ağlımızın 
dərk edə bilmədiyi bir sevgi sirridir. Sən 
Xaçlarımızı sevgi ilə daşıma lütfü verirsən, 
çünki sənə gedən yoxuşun yorğunluğunu 
bilirsən.

Rəbbimiz İsa Məsihin adına səndən diləyirik.

X. Amin.

K. Sənə iman edirik İsa Məsih, sənə həmd 
edirik.

X. Çünki müqəddəs xaçınla dünyanı xilas etdin.



III. Dayanacaq
İsa Xaçın ağırlığından yıxılar

Bizi xilas eden dəyər onun üzərinə düşdü; Onun 
yaralarına görə biz şəfa tapdıq.

“Ya Rəbb, əlin üzərimə ağırlıq verir. Bükülüb 
çox əyildim. Ürəyim vurur, qüvvətim məni tərk 
edir, və gözlərimin nuru, o da məndə qalmadı. 
Məni sevənlər və dostlarım yaralarımdan 
uzaqlaşırlar, çünki mən yıxılıram.”(Məz.38)

O. Sənin yerə yıxılmağın, İsa, sevgindən gələn 
və Ataya təqdim edilən yeni bir kədərdir. Sən 
yıxılırsan, bədənin bükülür, əzabın incidir. 
Sevdiyin xalqının arasında, sənin yalnızlığın, hər
zaman daha faciəvi hiss edilir. Kimsə sənin 
köməyinə gəlmir, kimsə sənə mərhəmət etmir. 
Sən təksən. Sənin sevgin təkbaşına dünyanı 
ayaqda saxlayır: sənin sevgin, dünyanı 
xudbinlikdən, laqeyidlikdən qurtaran tək 
sevgidir.



O. İsa, sən, səssiz bir şəkildə təhqirlərə və 
əzablara dözürsən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Sən zəiflik göstərən insana güc verirsen,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Sən hər gün səbirli bir şəkildə məni sevməyə 
davam edirsən,

X. Bizə mərhəmət et!

K. Ata, insanların dostu, Oğlunun yere 
yıxılmasına icazə verən Sən: Bizə, yerə bağlı 
olanlara sənin sevginlə dolmağımız üçün 
qəlbimizin sənə qədər yüksəlməsinə icazə ver.

X. Amin.

K. Sənə iman edirik, İsa Məsih, sənə həmd 
edirik.

X. Çünki müqəddəs xaçınla dünyanı xilas etdin.

        IV. Dayanacaq



        İsa anası ilə qarşılaşır

“Şimon onlara xeyir-dua verib Körpənin anası 
Məryəmə belə dedi: "Bu Körpə İsraildə bir çox 
adamın yıxılmasının ya ucalmasının səbəbkarı 
olacaq. O, Allahdan gələn bir əlamət kimi 
olacaq və insanlar Onu rədd edəcək. Sənin 
köksünə isə sanki qılınc saplanacaq. Bütün 
bunlar bir çoxlarının qəlbindəki fikirlərin aşkara
çıxması üçün olacaq.” (Lk. 2, 34-35)

O. Rəbbimiz İsa, Allahın sözünü dinləyəni və 
yaşayanı sən bəxtiyar elan ettin! İndi ananı 
görürsən ki, səninlə birlikdə Allahın palnı üçün 
özünü təqdim edir. Ata onun ehtiramını qəbul 
edib dünyadakı əzab çəkənlər üçün bu ehtiramı 
təsəlli və bərəkətə çevirir. Məryəmi yanında, 
xaçı daşımağa istəkli gördüyündə, insanlar 
əzablarını təqdim etmək üçün inanılmaz bir 
sevinc və güc tapırlar.

Məryəmin yolunun yanına gəlməsinə icazə 
veriyin üçün sənə şükürlərolsun, İsa.

O. İsa, sevdiyin insanlara mükafatını təqdim 
edən sən,

X. Bizə mərhəmət et!



O. Ananı sevgini bölüşməyə qəbul edən sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Məryəm də bizə təsəlli qaynağı bağışlayan 
sən. 

K. Adil Ata, Sən Məryəmin Oğlunun qurban 
olmasına qatılmağı və hazır olmasını istədin. 
Kədərləndiyimizdə bizi təsəlli et, ruhda və 
bədəndə əzab çəkən hər kəsi sənin lütfünlə 
təsəlli etmək nemətini bizə bağışla. 

Rəbbimiz İsa Məsih adına səndən diləyirik.

X. Amin.

K. Sənə iman edirik, İsa Məsih, sənə həmd 
edirik.

X. Çünki müqəddəs xaçınla dünyanı qurtardın.

     V. Dayanacaq



Kirenalı  Şimon  İsaya Kömək
Edir
“ O vaxt Şimon adlı Kirenalı bir nəfər tarladan 
gəlib oradan keçirdi. O, İskəndər və Rufusun 
atasıdır. Bu adamı məcbur etdilər ki, İsanın 
çarmıxını daşısın.” (Mk. 15, 21)

O. Rəbb İsa, sənin baxışın sevgi ilə Kirenalı 
Şimona dönür. Qəlbinin dərinliyində hələ də 
axtarmaq istəmədiyi  və sevmədiyi bu çətinliyə 
qarşı bir üsyan və çətinlik hissi var. Məcbur 
qaldığı halda sənin olmayan insanın sənə kömək
etməsini qəbul edir, səninlə birlikdə gedən 
insanın yorğunluğunu təqdir edirsən. Xaçın ona 
bərələt və xilas verir, sənin sevgin sənin üçün bir
addım atan hec kəsi tərk etməz. Hətta bu kömək 
mükəmməl sevginin işarəsi olmasa belə 
insanların köməyini qəbul edərkən Sənə iman 
edirik! 

O. İsa, zəifləri gücləndirən sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Səni sevməyəni sevən sən,



X. Bizə mərhəmət et!

O. Səninlə birlikdə əzab yollarına qatılanlara 
bərəkət verən sən,

X. Bizə mərhəmət et!  

K. Mərhəmətli  Ata, Sən ki biz insanların Oğlun 
İsa ilə birlikdə mükəmməl qurban yolunda 
getməyimizə icazə verirsən, Onu sevməyimizə 
və özünü sənə təqdim edərkən bizim də buna 
qatılmağımıza icazə ver.

Rəbbimiz İsa Məsih adına səndən diləyirik.

X. Amin.

K. Sənə iman edirik, İsa Məsih, sənə həmd 
edirik.

X. Çünki müqəddəs xaçınla dünyanı xilas etdin.

          VI. Dayanacaq
Veronika İsa Məsihin Tərini 
silir



“ Üzümü axtarın, dedin; Qəlbim sənə dedi: 
Üzünü axtarıram, ya Rəbb. Üzünü məndən 
gizlətmə. Çoxları onun qarşısında mat qalacaq. 
Bəli, onun görkəmi çox dəyişmişdi, Zahirən 
insan surətindən çıxmışdı. Bizim baxışlarımızı 
özünə tərəf yönəltmək üçün nə görünüşü nə də 
gözəlliyi vardı.” (Məz. 27,8;  İs. 52,14)

O. Rəbb İsa, kiçik bir sevgi işarəsi sənə yetir. 
Dünyanın günahları və çoxlarının  nifrəti 
yoxsulların və kiçiklərin sevgisini söndürmədi. 
Bu kiçik iş, üzünün tərini silmək, üzündə bitmir,
qəlbinə qədər çatır.  Veronika məhrabasının 
üzərində sənin üzünün əzablarını və qanlarını 
daşıyır. Bəklə fərqində  deyil ki, sənin işığın, 
sənin rahatlığın və sənin izzətin indi onun, səni 
sevən, heç sayılmış üzündə və gözlərində 
parıldayır. Əllərində bir xəzinə kimi tutduğu 
məhrabadan daha artıq, onun üzü sənin həqiqi 
üzün oldu!

O. İsa, Allahın izzətini göstərən sən,

X. Bizə mərhəmət et!

K. Mehriban Ata, yoxsulları və əzab çəkənləri 
sevdikləri zaman insanların, Oğulnun həqiqi 
siması olmalarına icazə verirsən, bu sevgidə 



böyüməyimizə icazə ver,bizim həyatımızda da 
sənin izzətin ucalsın!

Rəbbimiz İsa Məsih adına səndən diləyirik.

X. Amin.

K. Sənə iman edirik, İsa Məsih, sənə həmd 
edirik.

X. Çünki müqəddəs xaçınla dünyanı xilas etdin.

   VII. Dayanacaq
İsa Məsih ikinci dəfə yıxılır
“Xilas et məni, ey Allah; dərin bataqlıqda 
batıram, dayanacaq yer də yoxdur; Sənin uğruna
rüsvayçılığı götürdüm; Xəcalət üzümü örtdü.” 
(Məz. 69,1.7)

O. Rəbb İsa, sənin üçün kömək yoxdur. Sən 
yenə yıxılırsan və etiraz etmirsən. Sən Ataya bu 
gözləmdiklərini də təqdim edirsən, əzablarının 
üzərinə əlavə olunan ağrılar, xaçla birləşən xaç. 
Hər şeyə dayanırsan, hər şeyi qəbul eirsən, 



düşmənləri və təhqirləri də. Sənin yıxılmaqların,
biz imansızların, Atasına üz çevirən uşağın geri 
dönməsini təmin edir: Onun ağzından çıxan 
sözü tutmaq və yaşamaq üçün axtarmaq istiyirik.
Mübarək bədənini əzilən bu dünyanın üzərinə 
sevgi  ilə əydiyin üçün, təşəkkürlər Rəbb İsa!

O. İsa, günahkar insanların yerinə qurban olaraq
gedən sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Mənim üçün ölən, mənə həyat verən sən,

X. Bizə mərhəmət et!

K. Mərhəmətli Ata, Atalığını bizə göstərmək 
üçün Oğlundan sonsuz əzablarına sevgi ilə 
təhəmmül etməsini istəyən sən, qəti bir şəkildə, 
istəyinə itaət edərək, bizə sənə tərəf dönmək 
üçün öz lütfünü bağışla.

X. Amin.

K. Sənə iman edirik, İsa Məsih, sənə həmd 
edirik.

X. Çünki müqəddəs xaçınla dünyanı xilas etdin. 
 



    VIII. Dayanacaq
İsa kədərli qadınları təsəlli 
edir.
 “İsanın ardınca böyük bir izdiham və Onun 
üçün ağlayıb nalə çəkən qadınlar gedirdi.  İsa 
onlara tərəf dönüb dedi: "Ey Yerusəlim qızları, 
Mənim üçün ağlamayın. Özünüz və övladlarınız
üçün ağlayın.”(Lk. 23,27-28)

O. Rəbb İsa, mərhəmət göz yaşların itsəmirsən. 
Sənin Xaç Yolun çətin deyil, məcburi deyil, 
zalım bir bəxt deyil. Sənin həytın azad bir 
hədiyyədir. Özünü təqdim edən şəxsə mərhəmət 
etmək lazım deyil, yanında olmaq lazımdır. 
Özünü təqdim edən Ataya oxşayar və Atanın 
həyatını yaşayar. Özünü təqdim etməyən insan 
üçün ağlamaq lazımdır, çünki özünü təqdim 
etməyən sevginin kənarında, Allahdan uzaq və 
günahın qaranlığının içində qalır. “Özünüz və 
uşaqlarınız üçün ağlayın”. Rəbb İsa özünü azad 
bir şəkildə xaça dözməyə həsr edərkən Sənə 
iman edirəm və Səni izzətləndirirəm.

O. İsa, özünü könüllü bir şəkildə Ataya qurban 
verən Sən,



X. Bizə mərhəmət et!

O. Sona qədər sadiq olan Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Xoşbəxtlik və təsəlli qaynağı olan Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

K. Müqəddəs Ata, Sən İsanın əzablarını bir 
hədiyyə kimi qəbul edirsən, xudbinliyimizə görə
bir çox insanları ağladırıq, bizə tövbə etmək 
lütfünü bağışla ki, qardaşlarımız üçün bir 
hədiyyə olaq. Rəbbimiz İsa Məsih adına səndən 
diləyirik.

X. Amin.

K. Sənə iman edirik, İsa Məsih, sənə həmd 
edirik.

X. Çünki müqəddəs xaçınla dünyanı xilas etdin.



                IX. 
Dayanacaq
             İsa Üçüncü Dəfə 
yıxılır
“Lakin mən büdrədiym zaman sevndilər və 
birləşdilər; Mənim xəbərim olmadan ikiüzlülər 
mənə qarşı birləşdilər; Məni dayanmadan 
diddilər. Qonaqlıqlardakı günahlı dələduzlar 
kimi mənə dişlərini qıcırtdılar.” (Məz. 35, 15-
16)

O. Rəbb İsa, dayanmadan əzilmiş və imtahan 
olunmuş bir vəziyyətdə hələ də yerdə hərəkətsiz 
dayanmısan. Səni görənlər yaralarından zövq 
alırlar və onların Səni alçaltmalarına icazə 
verirsən, qırxılmağa gedən bir quzu kimi ağzını 
açmırsan. Əyilməz bir sədaqətlə pisliyə qalib 
gəlirsən: pislik qəlbində iz buaraxa bilməz. 
Qəzəb sənə yaxınlaşmaz. Nə ümidsizlik, nə 
üsyan, nə də nifrət qəlbinə girə bilməz. Atanın 



səni quzu kimi canavarların arasına 
göndərməsini, səssiz və sədaqətlə qarşılayırsan.

O. Hər kəsin istehza etmə səbəbi olan Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Nifrət içərisində sevməyə davam edən Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Canavarların arasında quzu kimi olan Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

K. İzəttli Ata, İsa vasitəsi ilə bizə sonsuz güclü 
sevginin işarəsini verdiyin üçün sənə şükr 
edirik; bizə ayıq olma lütfünü bağışla ki, 
qəlblərmizə dünyanın qəzəb ruhu girməsin, 
əksinə sənin səbir, təvəzökar və sadəliyini 
geyinək. 

Rəbbimiz İsa Məsih adına səndən diləyirik.

X. Amin.

K. Sənə iman edirik, İsa Məsih, sənə həmd 
edirik.

X. Çünki müqəddəs xaçınla dünyanı xilas etdin.



                    X. 
Dayanacaq
                  İsanın paltarını 
çıxarırlar

“Əsgərlər İsanı çarmıxa çəkdikləri vaxt, Onun 
paltarlarını götürüb hər əsgər üçün bir pay 
olaraq dörd yerə böldülər. Köynəyini də 
götürdülər. Köynək tikişsiz başdan başa toxuma 
idi. Onlar da bir birlərinə dedilər: “Bunu 
cırmayaq, kimin olsun deyə püşk ataq.” 
Müqəddəs yazıdakı “Paltarlarımı aralarında 
payladılar” sözü yerinə yetsin deyə əsgərlər 
bunu etdilər.” (Yh. 19,23-24)

O. Rəbb İsa, sənin parçalanmış və qamçılanmış 
sevgi işarəsi olan saf bədənin qısqanc və pis 



niyyətli baxışlara təslim oldu. İnsanlar oyun 
oynadılar. Onların qorxunc oyunları sənin çılpaq
qalmağına səbəb oldu. Lakin sənin çılpaqlığın, 
Adəmin çılpaqlığı, yəni günahın işarəsi və 
meyvəsi, daxili yoxsulluq və çarəsizlik işarəsi 
kimi bir çılpaqlıq deyil. Sənin çılpaqlığın 
sevginin hər şeyi verməsinin işarəsidir, çılpaq 
olduğun halda bizim üçün Atanın sevgisi ilə 
geyindin. Rəbb İsa, müqəddəs bədəninə iman 
edirəm, çünki bədənin əbədi kəlama bədən verdi
və gözə görülən bir şəkildə bunu insanlara 
təqdim etdi.

O. Paltarlarını insanlara bağışlayan Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Parıltı və ucalıq geyindirən Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Atanın əbədi Sözünü baxışlarımıza 
bağışlayan Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

K. Müqəddəs Ata, Sənin baxışların hər şeyin 
içinə girər, baxışların qarşısınada gizli olamayan
biz Oğlunun çılpaqlığını görürük. Sevgi və 



müqəddəsliklə böyüyən yeni adamla bizləri 
yenidən geyindir. Rəbbimiz İsa Məsih adına 
səndən diləyirik.

X. Amin.

K. Sənə iman edirik, İsa Məsih, sənə həmd 
edirik.

X. Çünki müqəddəs xaçınla dünyanı sən xilas 
etdin.

                            XI. 
Dayanacaq



                           İsa 
Çarmıxa çəkilir

 “Kəllə adlanan yerə gələndə orada Onu və 
cinayətkarları -- birini sağ tərəfində, o birini isə 
sol tərəfində çarmıxa çəkdilər. Amma İsa 
deyirdi: "Ata! Onları bağışla, çünki nə 
etdiklərini bilmirlər". Onun paltarlarını püşk 
ataraq aralarında payladılar. Başı üzərinə 
«Yəhudilərin Padşahı İsa budur» ittihamını 
yazıb qoydular.” (Lk. 23,33-34; Mt. 27,37)

O. Rəbb İsa, -------- mıxlanıbsan, qanla 
örtülübsən. Səni görənlər sənin yanında əzab 
çəkən digər iki insan kimi səni də quldur olaraq 
görürlər. Sənin əzabların və ölümünün 
qarşısında hər kəs qudurduğu halda, sən onların 
xilası üçün çalışırsan. Sən günahı görəndə 
bağışlayırsan. Sənin sevgin insanların cəhalətini 
üzürlü olaraq təqdim edir: “nə etdiklərini 
bilmirlər”. Şükürlər olsun, Rəbb İsa! Nə qədər 
qətiliklə nə etdiyimizi bilmirik, hərəkətləimizdə 
pisliyin yatdığının fərqində olmuruq və biz 
pisliyə qulaq asdığımızda digər insanlara qarşı 



qəlbimizdə nifrət, qısqanclıq və alçaltma 
başlayır. Yenə bizi bağışla, Rəbb İsa!

 O. Xaça mıxlanmış olan Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Təhqirlə deyil, üzürlə cavab verən Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Mənim sevginə qoşulmağımı istəyən Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

K. Mərəhəmətli Ata, Sən Oğlunla yaşıyırsan və 
Onunla birlikdə insanlar tərəfindən rədd 
edilirsən, Onun bizə vermək istədiyi qurtuluş, 
düşmənlər üçün əfv diləyən və onları əfv edən, 
lütfünü qəbul etməyimizimtəmin et.

X. Amin.

K. Sənə iman edirik, İsa Məsih, sənə həmd 
edirik.

X. Çünki müqəddəs xaçınla dünyanı xilas etdin.



             XII. 
Dayanacaq
            İsa Xaç Üzərində 
Ölür
“Doqquzuncu saatda İsa uca səslə nida edərək 
dedi: "Elohi, Elohi, lema şavaqtani?" Bunun 
mə'nası belədir: " Allahım, Allahım, niyə Məni 
tərk etdin?" Amma İsa bərkdən qışqırıb canını 
tapşırdı. O anda məbədin pərdəsi yuxarıdan 
aşağıya qədər iki yerə parçalandı. İsanın 
qarşısında duran yüzbaşı Onun ruhunu belə 
verdiyini görərkən dedi: "Həqiqətən, bu Adam 
Allahın Oğlu idi.” (Mk. 15, 34.39; Lk. 23,45)

O. Rəbb İsa, sənin son duan göyləri parçalıyan 
bir fəryaddır: Atanın qəlbinə çatan bir fəryad ki, 
hər zaman bütün insanları, Səni də sevir. Ata 
səni tərk etmədiyini bilir, amma öz sevgisini 
sona çatdırmaq və sənin sevginin ən mükəmməl 
şəklini göstərmək üçün Səni insanların əlinə 
təslim edir! Sən də Atanı gözlərinə görə 
bilmirsən amma əminsən ki, onun əlləri sənin 
ruhunu qəbul edib bütün dünyada qəlbini sənə 



açan insanlara bunu paylayır. Sənin fəryadın 
sevgidir, battığın gecənin duasıdır. Səni sevgi 
üçün `tərk edən` Allah, səni hər zaman da sevgi 
ilə qarşılayar.

O. Tükənməyən bir yalvarış olan Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Qəlbini və gözlərini Ataya çevirən Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. Atanı tərk etdiyim üçün əzab çəkən Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

K. Sənə iman edirik, İsa Məsih, sənə həmd 
edirik.

X. Çünki müqəddəs xaçınla dünyanı xilas etdin.

                     XIII. 
Dayanacaq



  İsa Xaçdan Götürülüb 
Anasına Təslim edilir
“İsanın yanına gələndə isə Onun artıq öldüyünü 
görüb baldırlarını qırmadılar. Amma 
əsgərlərdən biri Onun böyrünü nizə ilə deşdi, o 
anda oradan qan və su axdı.  Artıq axşam 
düşmüşdü. Onda Ali Şuranın nüfuzlu 
üzvlərindən biri olan, Allahın Səltənətini 
gözləyən Arimateyalı Yusif gəldi. O cəsarət 
edib Pilatın yanına getdi və İsanın cəsədini 
istədi. Yusif kəfənlik kətanı satın aldı, cəsədi 
çarmıxdan endirib kəfənə bükdü.” (Yh. 19, 33-
34; Mk. 15,42)

O. Ölümündə də, Rəbb İsa, səni sevənlər ya da 
səndən nifrət edənlər var. Bir dost sənin üçün 
kəfən aldığı halda, bir əsgər böyrünü deşir. 
Nizənin vuruşu Sənin üçün ölümün meyvələrini, 
qan və su göstərməyində yeni bir fürsət oldu. Xilas
edən qan və həyat verən su sənin böyründən çıxır. 
Sənə iman edirəm, Rəbb İsa! Həyatı ölümündən 
alıram. Arimateyalı Yusif Səni Xaçdan endirərkən 
və kəfənə qoyarkən səni sevib yaşamağın, 
sevməyin, bağışlamağın üçün bədənimi sənə 
təslim edirəm.



O. İsa, sevgi üçün ölən Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. İsa, bizim çılpaqılığımızı örtən paltar olan 
Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. İsa, göylərin padşahqlığını insanlara açan 
Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

K.  Ata, nizə ilə  yaralanmış və Xaçdan 
endirilmiş İsada sevgini bütünlüklə göstərdin, 
Oğulunun yaraları sayəsində, sənin istədiyini 
sevməyimizi, içimizdə həyatını qəbul 
etməyimizi və şəfa tapmağımızı təmin et.

X. Amin.

K. Sənə iman edirik, İsa Məsih, sənə həmd 
edirik.

X. Çünki müqəddəs xaçınla dünyanı sən xilas 
etdin.



                         XIV. 
Dayanacaq
                   İsa Məzara 
Qoyulur
“İsanın çarmıxa çəkildiyi yerdə bir bağça, bu 
bağçanın içində də hələ heç kəsin İqoyulmadığı 
təzə bir məqbərə var idi.  Onu qaya içində 
ovduğu öz yeni qəbrinə qoydu və qəbrin ağzına 
bir iri daş yuvarlayıb getdi. O gün Pasxa üçün 
hazırlıq günü idi və Şənbə günü yaxınlaşırdı.” 
(Yh. 19,41; Mt. 27,60; Lk. 23,54)

O. Rəbb İsa, sənin cəsədin də adi bir insan kimi 
məzara qoyuldu. Sən yeni günü gözləyən güc və
qüvvəsən. Sən sevgisən, məzarda sönməyən 
yalnız gözləyən sevgi! Sənin gözləyişinə anan 
da qoşulur: səssizliklə səni bətnində dayışan və 



sirli doğuşunu gözləyən, indi yenə hər kəsin 
içində yalnız olaraq, Allahın güclü işini 
gözləməyə davam edir. Mən də sənin özünü 
göstərməyini gözləyirəm. Sənin şərəfin və 
hörmətini istəyən Arimateyalı Yusifin və 
qadınların sənə olan sevgisinə qatılmaq 
istiyirəm. Görünüşə dəyər verən bu dünyanın 
səhnəsindən xilas olmaq üçün, səninlə birlikdə 
məzara qoyulmaq istiyirəm.

O. İsa, Arimateyalı Yusif tərəfindən şərəfli olan 
Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. İsa, saf və cəsur sevgi qəbul edən Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. İsa, hər insan kimi məzara qoyulmuş olan 
Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

K. Sənə iman edirik, İsa Məsih, Sənə həmd 
edirik.

X. Çünki müqəddəs xaçınla dünyanı xilas etdin.



                                   İsa Dirildi

“Başlarını qaldırıb baxanda gördülər ki, daş 
kənara yuvarlanıb. Bu daş nəhəng idi. Qəbrə 
girib sağ tərəfdə ağ libas geyinmiş bir gəncin 
oturduğunu gördülər və heyrətə gəldilər. Bu 
şəxs onlara dedi: "Heyrətlənməyin, siz çarmıxa 
çəkilmiş Nazaretli İsanı axtarırsınız. O dirilib, 
burada yoxdur. Bax bu Onu qoyduqları yerdir.” 
(Mk. 16, 4-6)

O. Rəbb İsa, qadınlar sənin cəsədinin yerinə 
məzarda bir mələk gördülər, bu müjdəçi bütün 
dünyaya xoş bir xəbər verdi. Sən artıq ətirlərlə 
yağa bulanmış ölü İsa deyilsən. Sən dirildin, 
yaşıyırsan yeni bir həyat sürürsən! Əlində və 
ayağında hər zaman işarələri  daşıdığın halda 
ölümə qalib gəldin. Mənim ölümüm üzərində bir
gücün var və buna ölüm demirsən amma bu 
dünyada Ataya bir keçid deyirsən. Sən 
yaşayırsan, həyatımı isidən və yollarımı 



işıqlandıran, baxa bilmədiyim günəş kimisən, 
bütün dünyaya həqiqi sevinc və rahatlıq verən 
günəş kimi!

O. İsa, bizim üçün yenilməz olanı qazanan Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. İsa, ölümdən dirilmiş olan Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

O. İsa, canlı və şanlı olan Sən,

X. Bizə mərhəmət et!

K. Müqəddəs Ata, Oğlun ölümdən dirildi və öz 
yeni həyatı ilə bütün dünyaya xoşbəxtlik verdi. 
Sənə iman edirik, sənə şükr edirik, və itaətkar 
bir həyatla sevinc və rahatlıq içində səndən 
yaşamağımızı diləyirik. Sən ki, Ata və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə əsrlər boyunca hökm 
edənsən.

X. Amin.

K. (Xalqın üzərinə qaldırdığı Xaç ilə xalqı 
təqdis edər) Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh 
sizinlə olsun və xilas etsin. Amin.




