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Benediktus - Zəkəriyyənin ilahisi (Lk 1, 68-79)

Magnifikat - Məryəm Ananın ilahisi (Lk 1, 46-55)

†

 1-ci həftə
Rəbb günü
Ərəfə mədhi
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Bazar ertəsi
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Çərşənbə axşamı
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi
 
Çərşənbə
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Cümə axşamı
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Cümə
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Şənbə
Səhər mədhi
Günorta mədhi

 2-ci həftə
Rəbb günü
Ərəfə mədhi
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Bazar ertəsi
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Çərşənbə axşamı
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Çərşənbə
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Cümə axşami
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Cümə
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Şənbə
Səhər mədhi
Günorta mədhi

 3-cü həftə
Rəbb günü
Ərəfə mədhi
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Bazar ertəsi
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Çərşənbə axşamı
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Çərşənbə
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Cümə axşami
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Cümə
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Şənbə
Səhər mədhi
Günorta mədhi

 4-cü həftə
Rəbb günü
Ərəfə mədhi
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Bazar ertəsi
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Çərşənbə axşamı
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Çərşənbə
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Cümə axşamı
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Cümə
Səhər mədhi
Günorta mədhi
Axşam mədhi

Şənbə
Səhər mədhi
Günorta mədhi

Gecə mədhi  -  Rəbb günü   1ci  2ci  3cü  4cü  5ci  6cı



QEYRI ADI DÖVRLƏR

 Advent
1ci Rəbb günü
Ərəfə Səhər    Axşam
 1   2   3   4       5  6

2ci Rəbb günü
Ərəfə Səhər    Axşam
1   2   3   4       5   6

3ci Rəbb günü 
Ərəfə Səhər  Axşam
1   2   3   4       5   6

4cü Rəbb günü 
Ərəfə  Səhər   Axşam

dekabr

  17.   18.   19.       20. 
  21.   22.   23.   24. 

Milad Bayramı 
Ərəfə mədhi
Səhər mədhi
Axşam mədhi

Müqəddəs Ailə     
dekabr

    26.   27.   28  .  
   29.   30.   31.

1.1.   Məryəm-Ana   
yanvar

   2.   3.  4.  5.   6.   7.

6.1. Epifaniya

İsa Məsihin Vəftizi 

Oruc
Kül çərşənbəsi 
Səhər      Axşam  
 >>>  4-ecüe    e5-ece6i6e6-cı

1 həftə |Rəbb günü  
Ərəfə    Səhər    Axşam 
  1   2e   3    4    e5e    6          e

2 həftə |Rəbb günü  
Ərəfə    Səhər    Axşam 
  1e   2   3e    4    5e    6 

3 həftə |Rəbb günü   
Ərəfə    Səhər    Axşam 
  1e   2   3    4ee  5e   e6 

4 həftə |Rəbb günü  
Ərəfə    Səhər    Axşam 
  1e   2e 3    4e           5ee 6ee 

5 həftə |Rəbb günü  
Ərəfə    Səhər    Axşam 
  1e    2     3    4    5e   6 

6cı həftə | Rəbb günü –   
 İsanın.Yeruselimə Girişi  
Ərəfə    Səhər    Axşam 

 1cigün    2cigün   3cügün

 4cü gün, Müq.Cümə Axşamı   
.

 5ci gün,  Müq. Cümə
.

 6cı gün, Müq.Şənbə günü

Pasxa
Pasxa BAYRAMI 
Ərəfə     Səhər    Axşam 
  1eci   3cü    5eci
       2ci   4cü   e6cıe 

2ci Rəbb günü   
3cü Rəbb günü  
4cüRəbb günü   
5ci Rəbb günü   
6cı Rəbb günü   

2ci, 4cü, 6cı həftə 
    1  ci   gün   səhər   | axşam

    2  ci gün   səhər   | axşam

    3  cü   gün   səhər   | axşam

    4  cü gün   səhər   | axşam

    5ci gün   səhər   | axşam

    6cı gün   səhər  

3cü, 5ci həftə 
    1ci gün   səhər  e | axşam

    2ci gün   səhər  e | axşam

    3cü gün   səhər  e | axşam

    4cü   gün     səhər  e | axşam

    5ci gün   səhər  e | axşam

    6cı gün   səhər  

7ci həftə 
 İsanın Göyə Qalxması 
 e1ecie     3cü     5eci 

    e2eci     4ecü      6ecıe 
77ci Rəbb günü   
 Pentekost Bayramı 

Müqəddəs Üçlük Bayramı (Pentekost Bayramından sonra Rəbb günü)
Evxaristiya Bayramı (Müqəddəs Üçlük Bayramından sonra 4cü gün ya Rəbb günü)
İsa Məsihin Padşahlığı Bayramı (34-cü Rəbb günü)



XÜSUSİ BAYRAMLAR
Allah Anası Olan Məryəm (1.1)
Müqəddəs Agnes (21.1)
Müqəddəs Salesli Fransisk (24.1)
Müqəddəs Paulun Mesihçi olması (25.1)
Müqəddəs Covanni Bosko (31.1)
Nur Bayramı (2.2)
Müqəddəs Kiril və Metod (14.2)
Müqəddəs Polikarp (23.2)
Müqəddəs Yusif (19.3)
Xoş xəbər Bayramı (25.3)
Müqəddəs Dominik Savio (6.5)
Müqəddəs Maria Dominika Mazarello (13.5)
Məryəm Məsihçilərin Köməkçisi (24.5)
Müqəddəs Padovalı Anton (13.6)
Vəftizçi Yəhya (24.6)
Müqəddəs Peter və Pavel (29.6)
İsa Məsihin nurlu görünüşü Bayramı (4.8)
Müqəddəs Dominikin (8.8)
Məryəm Ananın göyə qaldırılması (15.8)
Müqəddəs Bartalmay (24.8)
Müqəddəs Avqustin (28.8)
Müqəddəs Kəlkütəlli Tereza ana (5.9)
Məryəm Ananın doğum günü (8.9)
Müqəddəs Yəhya Krisostom (13.9)
Müqəddəs Çarmıx  Bayramı (14.9)
Müqəddəs Assisili Fransisk (4.10)
Müqəddəs II Ioan Pavel (22.10)
Bütün Müqəddəslərin Bayramı (1.11)
Ölüləri xatırlama günü (2.11)
Məryəm Ananın günahsız döllənməsi (8.12)
Müqəddəs Ştefan (26.12)
Müqəddəs Yəhya (27.12)

Ümumi
Bir Kilsənin
xeyir-dua
verilməsi
Səhər mədhi
Axşam mədhi

Məryəm Ana
Səhər mədhi
Axşam mədhi

Həvarilər
Səhər mədhi
Axşam mədhi

İnam şəhidləri
Səhər mədhi
Axşam mədhi

Kilsə çobanları
Səhər mədhi
Axşam mədhi

Kilsə doktorları
Səhər mədhi
Axşam mədhi

Bakirələr
Səhər mədhi
Axşam mədhi

Müqəddəslər
Səhər mədhi
Axşam mədhi



 Benediktus - Zəkəriyyənin ilahisi (Lk 1, 68-79) 
(səhər oxunur)

Alqış olsun İsrailin Allahı Rəbbə! *
Çünki Öz xalqına nəzər salıb onları satın aldı.
   O, qulu Davudun nəslindən *
   bizə qüdrətli Xilaskar yetirdi. 
Qədimdən bəri *
Öz müqəddəs peyğəmbərlərinin vasitəsilə bildirdiyi kimi 
   düşmənlərimizdən və bizə nifrət edənlərin əlindən *
   bizi xilas etdi.
Beləcə ata-babalarımıza mərhəmət göstərib *
öz müqəddəs Əhdini xatırladı.
   Atamız İbrahimə and içdiyi kimi *
   bizə elə güc verdi ki, 
düşmənlərimizin əlindən qurtulub *
həyatımız boyu qorxmadan 
   Rəbbin önündə müqəddəslik və salehliklə *
   Ona ibadət edək.
Ey körpə, sən Haqq-Taalanın peyğəmbəri adlanacaqsan, †
çünki Rəbbin önündə gedəcəksən, *
Onun yolunu hazırlayacaqsan.
   Onun xalqına günahlarının bağışlanması ilə *
   xilas olunmaları barədə bildirəcəksən.
Axı Allahımızın ürəyi mərhəmətlidir, †
Onun bu mərhəmətinə görə *
Ucalarda bizim üçün Günəş doğacaq ki,
   zülmətdə və ölüm kölgəsində
      oturanların üzərinə nur saçsın, *
   ayaqlarımızı sülh yoluna yönəltsin.
Benediktus bu dua ilə bitir:

Ataya, Oğula *
və Müqəddəs Ruha
indi də, həmişə də, əbədi olaraq da*
həmd olsun. Amin.



 Magnifikat - Məryəm Ananın ilahisi (Lk 1, 46-55) 
(axşam oxunur)

Qəlbim *
Rəbbi ucaldır,
   ruhum Xilaskarım *
   Allaha görə şadlanır,

çünki O, Öz qulunun yazıq halını gördü. *
Bundan sonra bütün nəsillər məni bəxtiyar sayacaq,
   çünki Qadir Olan mənim üçün böyük işlər etdi, *
   Onun adı müqəddəsdir! 

Onun mərhəməti də nəsildən-nəslə *
Ondan qorxanlara göstərilər.
   O, qolu ilə qüdrətli işlər gördü, *
   ürəklərində qürurla düşünənləri | pərən-pərən saldı.

Hökmdarları taxtlarından endirdi, *
məzlumları yüksəltdi.
   Acları nemətlərlə doydurdu, *
   varlıları isə əliboş yola saldı.

Rəbb qulu İsrailin imdadına çatdı, *
ata-babalarımıza vəd etdiyi kimi
   İbrahimə və onun nəslinə *
   əbədilik mərhəmət göstərməyi 
   yada saldı.

Magnifikat bu dua ilə bitir:

Ataya, Oğula *
və Müqəddəs Ruha 
   indi də, həmişə də,
   əbədi olaraq da *
   həmd olsun. Amin.



Himnlər
Magnifikat, Benediktus



Zəbur
notlar, akordlar



Göylərdəki Atamız

Ey, göylərdə olan Atamız, *
Adın müqəddəs tutulsun, 
Sənin səltənətin gəlsin, *

göydə olduğu kimi yerdə də |
Sənin iradən olsun.

Gündəlik çörəyimizi bizə bu gün ver. *
Və bizə borclu olanları bağışladığımız kimi |

bizim borclarımızı da bağışla. 
Və bizi sınağa çəkmə, *

lakin bizi şərdən xilas et.

  Tanrını mədh etməyə dəvət 

Məzmur 100 (99)
Ey bütün dünya, cuşa gəlib *
Rəbbə nida edin, 
sevinclə Rəbbə qulluq edin, *
mədh oxuyaraq Onun hüzuruna gəlin! 

Rəbb Allahdır, siz bunu bilin, †
O bizi yaradıb, biz Ona aidik, *
xalqıyıq, otlağında otardığı sürüyük. 

Dərgahına şükürlərlə, *
həyətlərinə həmdlərlə gəlin. 
Ona şükür edin, isminə alqış söyləyin. †
Rəbb nə yaxşıdır, məhəbbəti əbədidir, *
sədaqəti nəsillərdən-nəslə çatır!
Əvəlki məzmurun əvəzinə Məzmur 95 (94) da oxuna bilər.



Məzmur 95 (94): 
Gəlin Rəbbi mədh edək, *
bizi qurtaran Qayaya sevincdən cuşa gələrək nida edək, 
şükür edərək hüzuruna gedək, *
cuşa gəlib ilahilərlə Ona nida edək! 

Axı Rəbb böyük Allahdır, *
bütün allahlar üzərində əzəmətli Padşahdır. 
Yerin dərin qatları Onun əlindədir, *
həm də dağların zirvələri Onundur,
Onunkudur dəniz, Özü yaratmış, *
torpağı əlləri qurmuş! 

Gəlin Ona səcdə edək, əyilək, *
bizi yaradan Rəbbin hüzurunda diz çökək. 
Çünki O, Allahımızdır, biz Onun otlağının xalqıyıq, *
əlinin altındakı sürüsüyük. 

Əgər bu gün Onun səsini eşitsəniz, †
«qoy ürəkləriniz Merivada olduğunuz kimi, *
səhradakı Massada keçən gündə olduğu kimi inadkar olmasın. 
Orada atalarınız Məni sınadılar, *
əməllərimi görsələr də, məni yoxladılar. 

Qırx il o nəsildən zəhləm getdi. †
Dedim: “Onlar azğın ürəkli xalqdır, *
yollarımı tanımır”. 
Buna görə qəzəblənib and içmişəm: *
“Onlar Mənim rahatlıq diyarıma girməyəcəklər”».

Hər məzmur və ya nəğmə bu dua ilə bitir:

Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha †
indi də, həmişə də, əbədi olaraq da *
həmd olsun. Amin.



Gün ərzindəki himnlər (saata görə)
Saat 9-da – (Hora Tertia)

Ey müqəddəs Ruh, indi bizə gəl,
qəlblərimizi sevinclə doldur.
Ata və Oğulla bir Allahsan,
bizi də öz lütfünlə birləşdir.

Dilimiz və qəlbimiz, gücümüz və həyatımız 
hər zaman və hər yerdə 
sevginlə alovlansın ki, 
qardaş-bacılarımız sevgimizi hiss etsinlər. 

Sən bizə Atanı tanımağa, 
Oğulu sevməyə kömək et ki, 
biz də imanımıza 
vəfalı olaq. Amin.

Yaxud: 
Allahdan alov kimi saçan 
ey Müqəddəs Ruh,
sevginin işığı ilə 
qəlbləri alovlandır.

Kəlamla və çörək ilə bəslənmiş hər insanın 
günahını yox edərək fəlakətlərdən qurtar.
Ya Rəbb, Səndən səmimi xahiş edirik, 
qəlblərimizdə məskən sal.

Rəbb hər şeyi möhtəşəm yaratdı 
və qayda-qanun qoydu. 
O istəyirdi ki, insan Səmavi Padşahlıqda 
Onunla birgə yaşasın. 

Hər şeyi sevgidə yeniləyən Ataya, 
Onun sevimli Oğluna 
və Təsəlliverici Ruha 
əbədi şan-şərəf olsun. Amin.



Saat 12-də – Günorta (Hora Sexta)
Ey güclü Padşah, vəfalı Allah, 
günün hər anını müdrikliklə idarə edirsən. 
Günün başlanğıcını nurunla bəzəyirsən, 
günorta vaxtı xoş istilik verirsən. 

Günahın və qəzəbin alovlarını söndür.
Sağlamlığımızı qoru,
qəlblərimizi eşqlə doldur, 
Sən bizləri barışdır.

Xeyirxah Ata, dualarımızı dinlə, 
Məsih, izzətli Padşah bizimlə ol, 
Ata və Oğulla birlikdə həqiqi Allah olan Müqəddəs Ruh, 
bizə hökmdarlıq et. Amin.

Yaxud: 
Günəş günün tən ortasındadır 
və bizi dua etməyə çağırır.
Qəlbimizdəki alov sönməsin deyə 
Rəbbimizə ilahilər oxuyaq. 

Bu vaxt imanlılar diqqətini çarmıxa yönəldir, 
çünki Allahın Quzusu 
Özünü onun üzərində 
bizə görə qurban verir. 

Məsihin çarmıxının nuru 
hətta günorta işıq saçan günəşi kölgədə qoyur.
Qoy bu nur bizi də aydınlatsın 
və bizdə xilas lütfünü möhkəmlətsin.

Hər şeyi sevgidə yeniləyən Ataya, 
Onun sevimli Oğluna 
və Təsəlli edici Ruha 
əbədi şan-şərəf olsun. Amin.



Saat 15-də – Günortadan sonra (Hora Nona)
Bütün kainatı hərəkətə gətirsən də
Sən dəyişməzsən.
Günün vaxtını elə səmərəli bölürsən ki, 
incəsənətə bənzəyir. 

Həyatın son anı gələndə,
bizi öz məhəbbətində saxla ki, 
imanlı və müqəddəs şəkildə 
Səmavi Səltənətə girək.

Xeyirxah Ata, dualarımızı dinlə, 
Məsih, izzətli Padşah bizimlə ol, 
Ata və Oğulla birlikdə həqiqi Allah olan Müqəddəs Ruh, 
bizə hökmdarlıq et. Amin.

Yaxud: 
Ya Rəbb, yeganə, həqiqi Allah
Üç simadasan. 
Sənin lütfünə əsasən bu gün ərzində 
üçüncü dəfə Səni mədh edirik. 

Peter bizə bu saatda 
xilas rəmzini görməyi öyrədir,
Qəlbimizi paklayıb
Rəbbin sirlərini qoruyaq.

Ağzımız və qəlbimizlə
ilahilər oxuyaq.
Həvarilərin imanına baxaraq
Məsihin lütfündə qalaq.

Hər şeyi sevgidə yeniləyən Ataya, 
Onun sevimli Oğluna 
və Təsəlli edici Ruha 
əbədi şan-şərəf olsun. Amin.



Yekun dualar belə tamamlanır:

Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.

Yaxud:

Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

Səhər yaxud axşam mədh duaları bu şəkildə bitir:

a) (Əgər ayinləri bir keşiş idarə edirsə):
   † Rəbb sizinlə olsun.   * Və sənin ruhunla.
   † Hər şeyə qadir Ata, Oğul və Müqddəs Ruh 

bizə xeyir-dua versin. * Amin. 

b) (Əgər ayinləri bir keşiş idarə etmirsə)
   † Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 

və əbədi həyata qovuşdursun.   * Amin.


Pasxa dövründə (yəni Pasxa bayramından Pentikost bayramına qədər) 
qısa oxunuşlardan sonra gələn Nəqaratlı cavablarda təkrarlanan
cümlələrə “Alleluya!” “Alleluya!” əlavə olunur.



Pasxaya hazırlıq dövründə 
nəqaratlarda olan Alleluya sözü oxunmur.

DÖRD HƏFTƏLİK SƏHƏR 
VƏ AXŞAM ALLAHA MƏDH DUALARI
Dörd həftəyə bölünən SƏHƏR VƏ AXŞAM ALLAHA MƏDH 
DUALARI tamamilə kilsə təqviminə əsaslanır. 
Belə ki, bu kitabın birinci həftəsi 
(tamamlanmamış digər həftələr istisna olaraq) 

Milada hazırlıq dövrünün birinci həftəsində Epifaniyadan sonrakı 
Bazar günündə Pasxaya hazırlıq dövrünün birinci həftəsində Pasxa 
bazar günündə başlayır.



Allaha  Mədh  Dualari

1ci

HƏFTƏ

1-ci həftə         13           Göylərdəki Atamız

Yoxlama versiyası



 Rəbb günü 
ƏRƏFƏ MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Ey Rəbbimiz, dünyanın yaradıcısı

və idarə edəni Sənsən! 
Hər gün onu görkəmli nurunla geydirirsən,

gecə isə rahat yuxu verirsən. 

Qoy rahatlanmış cismimiz yenə də, 
vaxtında çalışmağa qalxsın. 

Ey Rəbbimiz, bizi ağırlıq, kədər, qorxu 
və xəstəliklərdən qoru!

Günü şüküranla bitiririk,
gecə yaxınlaşdıqca səmimi ilahilər oxuyaraq, 

biz günahkarlara kömək et deyə 
Səndən xahiş edirik.

Qoy ürəklərimiz Səni tərifləsin,
sevinc səsimiz göylərə ucalsın.
Səni səmimi sevmək istəyirik 

və bütün şüurumuzla həmd edirik.

Gecənin qaranlığı aydın günü örtəndə
imanımız qaranlıqda və yuxuda olmasın. 

Qoy, iman vasitəsilə 
gecələrimiz aydınlansın.

Xeyirxah Ata, dualarımızı dinlə, 
Məsih, izzətli Padşah, bizimlə ol, 

Ata və Oğulla birlikdə həqiqi Allah olan Müqəddəs Ruh, 
bizə hökmdarlıq et! 

Amin.
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>>> Rəbb günü 1ci həftə
1-ci nəq. Qoy hüzurunda dualarım buxur kimi, açılan əllərim 
axşam qurbanı kimi qəbul olunsun!

Məzmur 141 (140), 1-9: Təhlükələr qarşısında dua
Buxurun tüstüsü müqəddəslərin duaları ilə birgə mələyin əlindən 

Allahın önünə yüksəldi.(Vəhy 8, 4)

Ya Rəbb, Səni çağırıram, tez imdadıma yetiş, *
fəryad edərkən səsimi eşit!
Qoy hüzurunda dualarım buxur kimi, *
açılan əllərim axşam qurbanı kimi qəbul olunsun!
Ya Rəbb, ağzıma nəzarətçi qoy, *
dodağımın qapısını qoru.
Qoyma qəlbim şərə meyl etsin, †
şər iş görənlərə qoşulub mən də pis iş görməyim, *
pislərlə birgə onların ləziz yeməklərindən yeməyim.
Saleh insan məni vursa, məhəbbətinə görə tənbeh edər, †
bundan imtina etmərəm, sanki başıma çəkilən yağdır. *
Daim pislərin şərinə qarşı dua edərəm.
Hakimləri yarğandan atılarkən *
qoy xalq sözlərimi eşitsin, şirinliyini bilsin.
Şumlanan yerdə şırımlara narın torpaq töküldüyü kimi *
sümüklərimiz ölülər diyarının qapısına səpilib.
Ey Xudavənd Rəbb, gözlərimi Sənə dikmişəm, *
məni təhlükədə qoyma, Sənə pənah gətirmişəm.
Şər iş görənlərin tələsindən, *
onların qurduğu tələdən məni qoru.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Qoy hüzurunda dualarım buxur kimi, açılan əllərim 
axşam qurbanı kimi qəbul olunsun!
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2-ci nəq. Pənahım Sənsən, dirilər arasında Sən mənim 
nəsibimsən.

Məzmur 142(141): Əzab çəkənin duası
Bütün bunlar, Məsihin əzab çəkdiyi zaman yerinə yetirildi. (Müq. Hilarius)

Rəbbə fəryad qoparıb haray salıram, *
Rəbbə yalvararaq haray salıram.
Hüzuruna şikayətimi tökürəm, *
qarşısında əziyyətimi söyləyirəm.
Ruhdan düşəndə †
hansı yolda olduğumu bildin, *
yolumda gizli tələ qurublar.
Sağıma bax, Özün gör, *
heç kim məni saymır, 
pənah yerim yoxdur, *
heç kim qayğıma qalmır.
Ya Rəbb, Sənə fəryad edərək dedim: †
«Pənahım Sənsən, *
dirilər arasında Sən mənim nəsibimsən».
Qulaq as fəryadıma, *
nə qədər alçaldılmışam!
Məni təqib edənlərdən qurtar, *
çünki onlar məndən güclüdür.
Canımı zindandan qurtar, *
qoy isminə şükür edim!
Onda salehlər məni əhatə edəcək, *
çünki mənə comərdlik etdin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Pənahım Sənsən, dirilər arasında Sən mənim 
nəsibimsən.
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3-cü nəq. Rəbb İsa özünü aşağı tutdu və ölümə qədər itaət 
göstərdi. Buna görə də Allah Onu çox ucaltdı.

Nəğmə (Fil 2,6-11): Məsih, Yahvenin qulu
Allah surətində olduğu halda *
O, Özünü Allaha bərabər tutmağı bir haqq saymadı. 
Lakin Özünü heç etdi †
və qul surətinə salıb *
insanlara oxşar oldu. 
İnsan şəklini alıb *
özünü aşağı tutdu 
və ölümə qədər †
çarmıx üzərində ölümə qədər *
itaət göstərdi. 
Buna görə də Allah Onu çox ucaltdı *
və Ona lütflə bütün adlardan ali bir ad verdi ki, 
göydə, yerdə və yerin altında †
olanların hamısı İsanın adına ehtiram edərək *
diz çöksün
və hər dil Ata Allahın izzəti üçün *
İsa Məsihin Rəbb olduğunu bəyan etsin.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

3-cü nəq. Rəbb İsa özünü aşağı tutdu və ölümə qədər itaət 
göstərdi. Buna görə də Allah Onu çox ucaltdı.

Qısa oxunuş (Rom 11, 33-36)

Allahın zənginliyi nə böyük, hikməti və biliyi nə dərindir! 
Onun hökmləri necə də ağlasığmaz, yolları necə də 
anlaşılmazdır! «Rəbbin ağlını kim dərk etdi? Ona kim 
məsləhətçi oldu?» «Kim Ona bir şey verdi ki, əvəzini Ondan 
istəyə bilsin? Çünki hər şeyin mənbəyi Odur, hər şey Onun 
vasitəsilə və Onun üçün var oldu. Ona əbədi olaraq izzət olsun!
Amin.
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Nəqaratlı cavab
† Ey Rəbbim, * əsərlərin nə ucadır!
   Ey Rəbbim, * əsərlərin nə ucadır!
* Onları yaxşılıq və hikmətlə yaratdın! * əsərlərin nə ucadır!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Rəbbim, * əsərlərin nə ucadır!

Magnifikat
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

İmanlıların duası
Tək Allahımız Ata, Oğul və müqəddəs Ruha dua 
və mədhlərimizi çatdıraq:
Ey Rəbbimiz, xalqına kömək et! 

Uca və mərhəmətli Allah, ədalətin yer üzündə görünsün,
 beləcə Sənin xalqın sülh və mehribanlıq çağını yaşayacaq.

Hökmdarlığın bütün millətlərə bəyan olsun,
 Sənin xilas planın Əhdi-Ətiqdəki nəsli də xilas etsin.

Qoy ailələrimiz Sənin sülhündə yaşayaraq iradəni yerinə 
yetirsinlər

 və bir-birlərinə qarşılıqlı məhəbbət bəxş etsinlər.
Ey Rəbbim, bizə yaxşılıq edən hər kəsə qarşılığını ver. 

 Onlara bu dünyada yüz qatını, gələcəkdə əbədi həyatı ver.
Rəbbim, müharibə, qəzəb və vəhşiliyə görə ölənlərə 
mərhəmətini göstər.

 Onların hamısını əbədi həyata qovuşdur.
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin.

 Rəbb günü 
ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT

† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Gəlin Rəbb üçün sevinək və coşaq, 
bizi xilas edən Tanrını alqışlayaq! Alleluya!
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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 Rəbb günü 
SƏHƏR MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Dünyanın əbədi sahibi, 

gündüzlərin, gecələrin və bütün varlıqların qisməti 
Sənin əlindədir.

Əbədiyyəti günlərə bölürsən, 
beləliklə, bizi darıxdırıcılıqdan qurtarırsan.

Gecənin dərinliyində 
günün ilk şəfəqi 

yolçunun yola düşməsinə işarədir 
və yeni günü çıxmağa çağırır. 

Bu an günəş oyanır, 
dünya qaranlıqdan azad edilir.

Gecə şər iş görənlər 
bu işıqdan qaçırlar.

Bu an gəmiçilər oyanır,
dəniz suları sakitləşir.
İmanlılar cəmiyyəti 

peşmanlıq göz yaşı tökür.

Ey Məsih, biz günaha batanda 
üzünü bizə çevir, 

çünki Sən baxdığın zaman şəfa tapırıq 
və peşmanlıq göz yaşımız təqsirlərimizi təmizləyir. 
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Ya Rəbb, əbədi nursan, 
gözlərimizə işıq verirsən.

Düşüncələrimizi qaranlıqdan qurtar, 
bütün qəlbimizlə Səni ucaldaq. 

Ata Allaha, 
padşahımız İsa Məsihə 

və Onlardan gələn Ruha, 
ən ucalarda həmd olsun! Amin.

1-ci nəq. Ey Allahım, dan sökülərkən Səni axtararam, 
qüdrətini və şanını görmək istəyərəm. Alleluya!

Məzmur 63(62), 2-9: İnsan qəlbi Allaha susayır
Qaranlıq əməllərini rədd edən Allah üçün aqıqdır.

Ey Allah, mənim Allahım Sənsən, *
Sənin üçün yaman qəribsəmişəm.
Quraq, cansıxıcı, susuz bir diyarda Sənsiz könlüm susuzdur. *
Bütün varlığımla həsrətini çəkirəm. 
Müqəddəs yerdə Səni seyr edirdim, *
qüdrətini, əzəmətini görürdüm.
Mənim dilim Səni tərənnüm edir, *
məhəbbətin bu həyatdan gözəldir.
Bütün ömrüm boyu Sənə alqış edəcəyəm, *
əllərimi qaldırıb adınla Səni səsləyəcəyəm.
Sanki yağlı yeməklə canım tox olacaq, *
dilim Səni mədh edəcək, ağzım həmd oxuyacaq.
Yatanda belə, Səni xatırlayıram, *
gecə növbələrində Səni düşünürəm.
Sən mənə kömək oldun, *
qanadlarının kölgəsində Sənə mədh oxuyacağam.
Könlüm Sənə bağlanır, *
sağ əlin məni möhkəm tutur.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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1-ci nəq. Ey Allahım, dan sökülərkən Səni axtararam, 
qüdrətini və şanını görmək istəyərəm. Alleluya!
2-ci nəq. Üç nəfər elə bil ki, bir ağızdan sobanın içində mahnı 
oxudu və mədh edərək Rəbbi izzətləndirdi. Alleluya!

Nəğmə (bax. Dan 3, 57-88. 56 (deut. 34-65)): 
Bütün varlıqlar Rəbbə tərənnüm etsinlər.

Ey Onun bütün qulları, böyükdən kiçiyə qədər Ondan qorxanlar, Allahımızı
mədh edin 

(Vəhy 19, 5) 

Rəbbin bütün işləri, Rəbbə mədh edin *
və əbədi olaraq Onu tərifləyin.
Rəbbin mələkləri, Rəbbə mədh edin *
göy qübbəsi, Rəbbə mədh edin.
Göy qübbəsinin üstündəki sular, Rəbbə mədh edin *
Rəbbin qüvvətləri, Rəbbə mədh edin.
Günəş və ay, Rəbbə mədh edin *
göydəki ulduzlar, Rəbbə mədh edin.
Hər bir yağış və şeh, Rəbbə mədh edin *
küləklər, hamınız Rəbbə mədh edin.
Atəş və hərarət, Rəbbə mədh edin *
soyuq və bürkü, Rəbbə mədh edin.
Şehlər və qırovlar, Rəbbə mədh edin *
gecələr və gündüzlər, Rəbbə mədh edin.
İşıq və qaranlıq, Rəbbə mədh edin *
buz və şaxta, Rəbbə mədh edin.
Qırov və qar, Rəbbə mədh edin *
ildırımlar və buludlar, Rəbbə mədh edin.
Qoy yer üzü Rəbbə mədh etsin *
və əbədi olaraq Onu tərifləsin.
Dağlar və təpələr, Rəbbə mədh edin *
yer üzündə bitən hər bir şey, Rəbbə mədh edin.
Bulaqlar, Rəbbə mədh edin *
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dənizlər və çaylar, Rəbbə mədh edin.
Balinalar və sularda qaynaşan məxluqlar, Rəbbə mədh edin *
göy qübbəsində uçan bütün quşlar, Rəbbə mədh edin.
Vəhşi heyvanlar və bütün ev heyvanları, Rəbbə mədh edin *
bəşər övladları, Rəbbə mədh edin.
İsrail qəbiləsi, Rəbbə mədh edin *
və əbədi olaraq Onu tərifləyin.
Rəbbin kahinləri, Rəbbə mədh edin *
Rəbbin qulları, Rəbbə mədh edin.
Salehlərin ruhları və canları, Rəbbə mədh edin *
saleh və qəlbən təvazökar olanlar, Rəbbə mədh edin.
Şadrak, Meşak və Aved-Neqo, Rəbbinizə mədh edin *
və əbədi olaraq Onu tərifləyin.
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha mədh edək *
və əbədi olaraq Onu tərifləyək:
Göy qübbəsində Sən xeyir-dualısan, *
əbədi olaraq təriflənən və şərəflənənsən.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-ci nəq. Üç nəfər elə bil ki, bir ağızdan sobanın içində mahnı 
oxudu və mədh edərək Rəbbi izzətləndirdi. Alleluya!

3-cü nəq. Sion övladları Padşahına görə şad olsun! Alleluya!

Məzmur 149: Zəfər və mədh ilahisi
Kilsənin övladları, yeni xalqın övladları, padşahları olan İsada sevinsinlər!

(Hesixius)

Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun, *
möminlər camaatı arasında Ona həmd edin!
İsrail nəsli Yaradanına görə sevinsin, *
Sion övladları Padşahına görə şad olsun!
Rəqslərlə isminə həmd edin, *
dəflə, lira ilə ismini tərənnüm edin!
Çünki Rəbb Öz xalqından zövq alar, *
zəfəri ilə itaətkarların üstünə yaraşıq salar.
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Bu şərəfə görə qoy möminlər sevinsinlər, *
yataqlarında belə, Onu tərənnüm etsinlər.
Dilləri ilə Allahı ucaltsınlar, *
əllərində ikiağızlı qılınc tutsunlar.
Millətləri qıraraq qisas alsınlar, *
ümmətləri cəzalandırsınlar.
Padşahlarına zəncir vursunlar, *
sərkərdələrini dəmir buxovlara salsınlar.
Onlar üçün yazılan hökmü yerinə yetirsinlər, *
Rəbbin bütün möminləri bununla şərəflənsinlər.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

3-cü nəq. Sion övladları Padşahına görə şad olsun! Alleluya!

Qısa oxunuş (Vəhy 7, 10b. 12)

Xilas taxtda oturan Allahımıza və Quzuya məxsusdur!  
Allahımıza əbədi olaraq alqış, izzət, hikmət, şükür, şərəf, 
qüdrət və qüvvət olsun! Amin!

Nəqaratlı cavab 
† Diri olan Tanrının Oğlu İsa Məsih, * bizə mərhəmət et. 
   Diri olan Tanrının Oğlu İsa Məsih, * bizə mərhəmət et.
* Atanın sağında oturan Sən, * bizə mərhəmət et.  
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Diri olan Tanrının Oğlu İsa Məsih, * bizə mərhəmət et.

Benediktus
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

İmanlıların duası 
Bəşərin üfüqündə doğulan həqiqət günəşi 
İsa Məsihi alqışlayaq:
Ya Rəbb, həyatımız və qurtuluşumuz Sənsən.
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Ey göylərin yaradıcısı, Sənin şanlı dirilişini xatırlayaraq
 bu günün başlanğıcını Sənə həsr edirik.

Müqəddəs Ruhun istəklərinə əməl etməyi bizlərə öyrətsin
 müdrikliyin bu gün və hər zaman bizi yönəltsin.

Sözün və bədəninin ətrafında 
 xalqının toplantısına canlı bir imanla qatılmağımıza 

kömək et.
Ya Rəbb, bağışladığın sonsuz yaxşılıqlar üçün

 Kilsən hər zaman Sənə şükür etsin.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin.

 Rəbb günü 
GÜNORTA MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona) 

1-ci nəq. Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır, 
               çünki məhəbbəti əbədidir! †
Pasxada: Alleluya! Alleluya! Alleluya!

Məzmur 118 (117): Xilasa görə sevinən mahnı
Bənnaların rədd etdiyi daş guşədaşı olub. (Z 118, 22) 

“bənnaların rədd etdiyi daş guşədaşı olan” həmin İsadır. (Həv. İşl. 4, 11)

I (1-9)
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Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
† Qoy İsraillilər belə desin, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Harun nəsli belə desin, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Qoy Rəbdən qorxanlar belə söyləsin, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Sıxıntı içində Rəbbi çağırdım, *
cavab verib məni genişliyə çıxartdı.
Rəbb mənimlədir, heç qorxmaram. *
İnsan mənə nə edə bilər?
Rəbb mənimlədir, mənə yardım edər, *
mənə nifrət edənlərin aqibətini görəcəyəm.
Rəbbə pənah gətirmək *
insana güvənməkdən yaxşıdır.
Rəbbə pənah gətirmək *
əsilzadələrə güvənməkdən yaxşıdır.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır, çünki 
məhəbbəti əbədidir!
Pasxada: Alleluya! Alleluya! Alleluya!

2-ci nəq. Rəbb qüvvətim, məzmurumdur, O məni xilas etdi!
Pasxada: Alleluya! Alleluya! Alleluya!

II (10-18)
Bütün millətlər məni mühasirəyə aldılar, *
Rəbbin ismi ilə onları qırdım.
Hər tərəfdən məni mühasirəyə aldılar, *
Rəbbin ismi ilə onları qırdım.
Arılar tək məni mühasirəyə aldılar, †
lakin kol-kos kimi alışıb tez söndülər, *
Rəbbin ismi ilə onları qırdım.
Möhkəm təzyiq altında yıxılmağıma az qalmışdı, *
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lakin Rəbb imdadıma çatdı.
Rəbb qüvvətim, məzmurumdur, *
O məni xilas etdi!
Salehlərin çadırlarından zəfər nidası yüksəlir: *
«Rəbbin sağ əli qüdrətli işlər göstərir!
Rəbbin sağ əli necə əzəmətlidir! *
Rəbbin sağ əli qüdrətli işlər göstərir!»
Ölməyib sağ qalacağam, *
Rəbbin işlərini bəyan edəcəyəm.
Rəbb mənə möhkəm cəza verdi, *
amma məni ölümə təslim etmədi.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbb qüvvətim, məzmurumdur, O məni xilas etdi!
Pasxada: Alleluya! Alleluya! Alleluya!

3-cü nəq. Ya Rəbb, Sənə şükür edirəm, çünki cavab verərək 
məni xilas etmisən!
Pasxada: Alleluya! Alleluya! Alleluya!

III (19-29)
Salehlik darvazalarını üzümə açın, *
qoy oradan keçib Rəbbə şükür edim.
Bu, Rəbbin darvazasıdır, *
oradan saleh insanlar keçəcək.
Ya Rəbb, Sənə şükür edirəm, *
çünki cavab verərək məni xilas etmisən!
Bənnaların rədd etdiyi daş *
guşədaşı olub.
Bu, Rəbbin işi idi, *
gözümüzdə xariqəli bir işdir.
Bu günü Rəbb yaratdı, *
Onda sevinib şadlıq edək!
Aman, ya Rəbb, bizi qurtar! *
Aman, ya Rəbb, bizə uğur göndər!
Rəbbin ismi ilə gələnə alqış olsun! *
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Sizə Rəbbin evindən xeyir-dua veririk.
Rəbb Allahdır, O, üzərimizə nur saçdı, *
qurbangahın buynuzlarına bayram qurbanını bağlayın.
Allahım Sənsən, Sənə şükür edəcəyəm! *
Allahımsan, Səni yüksəldəcəyəm!
Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ya Rəbb, Sənə şükür edirəm, çünki cavab verərək 
məni xilas etmisən!
Pasxada: Alleluya! Alleluya! Alleluya!

Qısa oxunuş
9-da: 1 Yəh 4, 16

Biz Allahın bizə olan məhəbbətini anlayıb buna inandıq. Allah 
məhəbbətdir. Kim məhəbbətdə qalarsa, Allahda qalar, Allah da 
onda qalar. 

12-də: Qal 6, 7b-8

Allaha istehza edilməz. Çünki insan nəyi əkərsə, onu da 
biçəcək. Öz cismani təbiəti üçün əkən, bu təbiətdən məhv 
biçəcək. Ruh üçün əkənsə Ruhdan əbədi həyat biçəcək.

15-də: Qal 6, 9-10

Yaxşılıq edərkən ruhdan düşməyək. Çünki əgər həvəsdən 
düşməsək, vaxtında biçərik.Buna görə də nə qədər fürsətimiz 
varsa, hamı üçün, xüsusən imanlılar ailəsi üçün yaxşı işlər 
görək. 

† Ya Rəbb, qəlbimi göstərişlərinə tərəf yönəlt.
* Öz yolunda mənə həyat bəxş et.

Yekun dua 
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>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<
Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək!
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 Rəbb günü 
AXŞAM MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn 
Ey işığın mükəmməl Yaradanı,
işıq, yaratdığın əsərin ilkidir.

Onun ilk var oluşu 
dünyanın əsasıdır.

Səhərdən axşama qədərki dövrü 
gün adlandırırıq. 

Günün sonunda qaranlıqlar çökərkən 
fəryadlarımızı dinlə.

Vicdanımız günahdan ağırlaşanda
əbədi həyatı düşünməyəndə

və ürəyimizdə tamah çoxalanda 
bizi gözlənilməz əcəl tapmasın.

Səmavi darvazanı döyək,
ora həyat və gözəllik qaynayır.

Hər bir zərərdən əl çəkək,
günahlarımızdan uzaqlaşaq.

Xeyirxah Ata, dualarımızı dinlə, 
Məsih, izzətli Padşah, bizimlə ol, 

Ata və Oğulla birlikdə həqiqi Allah olan Müqəddəs Ruh, 
bizə hökmdarlıq et! Amin.
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1-ci nəq. Rəbb Siondan qüdrətini göndərəcək 
və əbədiyyən hökm edəcək.

Məzmur 110 (109), 1-5. 7: Məsihin təqdis olunması
Çünki Allah Onun bütün düşmənlərini ayaqlarının altına salanadək 

O, padşahlıq etməlidir. (1Kor 15, 25)

Rəbb mənim Ağama dedi: †
«Mən düşmənlərini ayaqlarının altına *
kətil kimi salanadək sağımda otur».
Rəbb Siondan Sənin qüdrətli əsanı göndərəcək, *
düşmənlərinin üzərində sənə hökmranlıq verəcək. 
Doğduğun andan etibarən şərəfli hədiyyələrlə əhatə olundun; †
sonsuz ehtişam içində, *
yerüzündə sübhdən əvvəl Səni doğurdum.
Rəbb and içdi, qərarını dəyişməz: *
«Sən Melkisedeq vəzifəli əbədi bir kahinsən». 
Xudavənd sənin sağ tərəfindədir, *
qəzəb günündə padşahları qıracaq. 
Yol kənarında olan vadidən su içəcək, *
buna görə güclənib yüksələcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Rəbb Siondan qüdrətini göndərəcək 
və əbədiyyən hökm edəcək.
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2-ci nəq. Rəbbin üzü qarşısında Yer üzü və dəniz titrədi.

Məzmur 114 (113): Misirdən çıxışda Allahın möcüzələri
Bu dünyadan əlçəkən sizlər, keçidinizi də tamamladınız. (Müq. Avqustin)

İsraillilər Misirdən çıxanda, *
Yaqub nəsli başqa dildə danışan xalqdan ayrılanda 
Yəhuda Rəbbin müqəddəs məskəni oldu, *
İsrail Rəbbin səltənəti oldu. 
Onları görəndə dəniz qaçdı, *
İordan çayı geri çəkildi. 
Zirvələr qoçlar kimi, *
təpələr quzular kimi tullandı. 
Ey dəniz, niyə qaçdın, sənə nə oldu? *
Ey İordan çayı, niyə belə geri çəkildin? 
Ey zirvələr, qoçlar kimi, †
ey təpələr, quzular kimi *
niyə tullandınız? 
Ey dünya, Hökmranın hüzurunda, *
Yaqubun Allahının qarşısında lərzəyə gəl! 
Qayanı gölməçəyə döndərən, *
çaxmaq daşını çeşməyə çevirən Odur.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbbin üzü qarşısında Yer üzü və dəniz titrədi.
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3-cü nəq. Allah hökm edir, ucalıq Onundur. Alleluya! 
Alleluya!

Nəğmə 
(bax. Vəhy. 19, 1-7: Quzunun toyu)

Alleluya!
Xilas, izzət və qüdrət Allahımıza məxsusdur! * 
(Alleluya!)
Çünki Onun hökmləri həqiqi və ədalətlidir.
Alleluya!

Alleluya!
Ey Onun bütün qulları, böyükdən kiçiyə qədər * 
(Alleluya!)
Ondan qorxanlar, Allahımızı mədh edin!
Alleluya!

Alleluya!
Çünki Külli-İxtiyar Rəbb Allahımız Padşahlıq taxtına çıxdı! *
(Alleluya!)
Gəlin sevinib şad olaq, Onu izzətləndirək!
Alleluya!

Alleluya!
Çünki Quzunun toyu başlayır. * 
(Alleluya!)
Gəlini özünü hazırlayıb.
Alleluya!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Ami.

3-cü nəq. Allah hökm edir, ucalıq Onundur. Alleluya!
Alleluya! 

___________________________
Oruc, yəni Pasxaya hazırlıq dövründə əvvəlki nəğmənin yerinə aşağıdakı nəğmə oxunur: 
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Nəq. İsa Məsih, Sənə səcdə edirik, Sənə həmd edirik, 
çünki çarmıxınla dünyanı xilas etdin.

Nəğmə bax. 1Pt 2, 21-24: Məsihin əzabları
Çünki Məsih də sizin üçün əzab çəkdi †
və sizə nümunə oldu ki, * 
siz də Onun izi ilə gedəsiniz. 
O heç bir günah etmədi, * 
ağzından hiylə sözü çıxmadı. 
Onu söydülər, O isə cavabında söymürdü, †
əzab çəkərək heç kimi hədələmirdi, *
əksinə, ədalətli Hakimə Özünü təslim etdi. 
O, bədəni çarmıxa çəkilərək *
bizim günahlarımızı Öz üzərinə götürdü ki, 
biz günaha münasibətdə ölüb salehlik üçün yaşayaq. *
Onun yaraları ilə siz şəfa tapdınız.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
Nəq. İsa Məsih, Sənə səcdə edirik, Sənə həmd edirik, 
çünki çarmıxınla dünyanı xilas etdin.

Qısa oxunuş (2 Kor 1, 3-4)

Rəbbimiz İsa Məsihin Allahına – Atasına alqış olsun! O, 
rəhmli Ata və hər cür təsəlli verən Allahdır. Çəkdiyimiz hər bir 
əziyyətdə O bizə təsəlli verir ki, biz də Allahdan aldığımız 
təsəlli ilə hər cür əziyyət çəkənlərə təsəlli verə bilək.  

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, uca göylərdə * Sən müqəddəssən!
   Ya Rəbb, uca göylərdə * Sən müqəddəssən!
* Sənə hər zaman izzət və şərəf olsun. * Sən müqəddəssən!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, uca göylərdə * Sən müqəddəssən!
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Magnifikat 
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

İmanlıların duası
Məsih başımız, biz isə Onun üzvləriyik. Ona əbədiyyən izzət 
və mədhlər olsun. Onu ucaldaq:
Ya Rəbb səltənətin gəlsin.

Ya Rəbb bütün insanlar üçün qurtuluşun sirri olan Kilsən
 insanların arasında birliyi yaratmaq üçün canlı və təsirli 

bir vasitə olsun.
Papa ilə birləşən bütün yepiskoplarımıza kömək et.

 Onlara birlik, sevgi və sülh Ruhunu axıt.
Xristianların kilsənin başı olan İsa Məsihə ürəkdən itaət 

 və İncilinə şəhadət etmələrinə kömək et.
Dünyaya sülhü bağışla

 və yeni bir quruluşun ədalət və sevgi ilə qurulmasına 
kömək et.

Ölən bacı-qardaşlarımıza dirilişin sevincini bağışla
 onların sevincinə bizi də qat.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun. * Amin.
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 Bazar ertəsi  1ci gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Allahın iradəsi altında mədhini söyləyək.
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)

 Bazar ertəsi  1ci gün 

SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Atanın şöhrətinin əks-sədası 

ey İsa Məsih, nurdan nur saçırsan,
aydınlığın aydınlığısan, işığın mənbəyi 

və günlərə işıq verən günəşsən.

Ey həqiqi günəş, əbədi alov, 
möhtəşəm parlaqlıq bizə gəl!
Müqəddəs Ruhun sevinci ilə 

qəlblərimizi və düşüncələrimizi doldur.

Ataya, lütfün Atasına 
və əbədi şöhrətin mənbəyinə 

dualarımızla müraciət edək ki, 
günahlarımızı bağışlasın. 

1-ci həftə         36            Bazar ertəsi  1ci gün 



İşlərimizin dürüst olması üçün bizə güc ver,
paxıllığın alovunu söndür.

Çətinlik və yoxuşlarda 
yolumuz dümdüz olsun. 

Beynimizi kamilləşdir, cismimizi qoru,
ürəyimiz vəfalı və təmiz olsun!

Qoy, yalnış fikirlər bizə təsir etməsin,
imanımız alovlansın!

Məsih, Sən bizim qidamız, 
iman suyumuz olsun ki, 

biz də, Sənin lütfündən qidalanarkən 
Ruhunla dolub dürüst olaq.

Günlərimiz şadlıq içində keçsin! 
Qəlblərimiz açılan sabahlar kimi sərin, 

imanımız günorta günəşi kimi isti, 
ağlımız isə, gecələrin qaranlıqlarından uzaq olsun. 

Gün, ilk şəfəqlərdən başlayır. Sən də, 
bu şəfəqlərlə birlikdə həyatlarımıza gəl və bizi nurlandır.

Ya Rəbb, Sən oğul kimi Atadansan 
və Ata Kəlamla birdir. Amin.
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1-ci nəq. Ya Rəbb, səhər erkən Sənə dua edirəm, səsimi eşit.
Pasxada: Səni sevənlər sevincdən cuşa gəlsin! Alleluya!

Məzmur 5, 1-9. 11-12: Yardım üçün səhər mədhi
Kəlamı qəbul etmiş və ona əyan olanlar nə bəxtiyardır!

Ey Padşahım, ey Allahım, fəryad səsimə qulaq as, *
çünki Sənə dua edirəm. 
Ya Rəbb, səhər erkən səsimi eşidirsən, *
səhər erkən Sənə dua edib cavab gözləyirəm. 
Çünki Sən pislikdən xoşlanan Allah deyilsən, *
şər Sənin yanına gəlməz. 
Təkəbbürlülər hüzurunda dayana bilməz, *
bütün şər iş görənlərə nifrət edirsən. 
Yalan söyləyənləri məhv edirsən, ya Rəbb, *
qaniçənlərdən, hiyləgərlərdən ikrah edirsən. 
Fəqət mən bol məhəbbətin naminə evinə gələcəyəm, *
üz tutub müqəddəs məbədinə qorxu ilə səcdə edəcəyəm. 
Ya Rəbb, ədalətinlə məni düz yola yönəlt, *
düşmənlərimin üzündən Öz yolunu qarşımda düzəlt. 
Onların dillərində düz söz yoxdur, *
ürəkləri pis niyyətlə doludur. 
Boğazları açıq qəbirdir, *
dilləri yalan danışır. 
Sənə pənah gətirənlərsə qoy sevinsin, †
qoy Səni daima mədh etsinlər, *
çünki onları Sən qoruyursan. 
Səni sevənlər sevincdən cuşa gəlsin! †
Ya Rəbb, salehə xeyir-dua verirsən, *
lütfünlə sipər kimi onları hifz edirsən.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ya Rəbb, səhər erkən Sənə dua edirəm, səsimi eşit.
Pasxada: Səni sevənlər sevincdən cuşa gəlsin! Alleluya!
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2-ci nəq. Rəbb Allahımız, əzəmətli isminə həmd edirik.
Pasxada: Ya Rəbb, padşahlıq Sənindir və Hökmdar olaraq 
hər şeydən ucasan. Alleluya!

Nəğmə 1Saln 29, 10b-13: Tək Allaha izzət və şərəf
Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına alqış olsun! (Ef 1, 3b)

Ey atamız İsrailin Allahı Rəbb, *
əzəldən sonsuza qədər Sənə alqış olsun! 
Ya Rəbb, əzəmət, qüdrət, calal, †
zəfər və şöhrət Sənə məxsusdur, *
çünki göydə və yerdə olan hər şey Sənindir. 
Ya Rəbb, padşahlıq Sənindir *
və Hökmdar olaraq hər şeydən ucasan. 
Var-dövlətlə şöhrət Səndən gəlir *
və Sən hər şeyə hökmranlıq edirsən. 
Hər kəsi yüksəltmək və gücləndirmək üçün *
qüdrət və güc Sənin əlindədir. 
İndi, ey Allahımız, biz Sənə şükür edirik *
və izzətli adına həmd edirik. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbb Allahımız, əzəmətli isminə həmd edirik.
Pasxada: Ya Rəbb, padşahlıq Sənindir və Hökmdar olaraq 
hər şeydən ucasan. Alleluya!
3-cü nəq. Rəbb əbədi Padşahdır, taxtında oturub. 
Pasxada: Rəbb əbədi Padşahdır, taxtında oturub. Alleluya!

Məzmur 29(28): Allah əzəmətlə sözünü elan edir
Göylərdən bir səda gəldi: «Bu Mənim sevimli Oğlumdur, Ondan razıyam». (Mat 3, 17)

Ey ilahi varlıqlar, Rəbbə verin izzəti, *
qüdrəti Rəbbə verin! 
Adına layiq olan izzəti Rəbbə verin, *
Müqəddəslik zinəti ilə Rəbbə səcdə edin! 
Rəbbin səsi suların üzərindədir, †
ehtişam Allahı gurlayar, *
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Rəbb ümman suların üzərindədir. 
Rəbbin səsi qüdrətlidir, *
Rəbbin səsi əzəmətlidir, 
Rəbbin səsi sidr ağaclarını sındırar, *
Rəbb Livan sidrlərini qırar. 
Livan dağlarını dana kimi, *
Siryon dağını çöl buğası kimi tullandırar. 
Rəbbin səsi şimşəkləri çaxdırar, †
Rəbbin səsi çölləri lərzəyə salar, *
Rəbb Qadeş çölünü lərzəyə salar.
Rəbbin səsi maralları doğuzdurar, †
Rəbbin səsi meşələri çılpaq qoyar. * 
Məbədində hamı deyər: «Ehtişamlısan!» 
Rəbb daşan sular üstündəki taxtında oturub, *
O, əbədi Padşahdır, taxtında oturub. 
Rəbb Öz xalqına qüvvət verir, *
O, xalqına firavanlıq və bərəkət verir.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

3-cü nəq. Rəbb əbədi Padşahdır, taxtında oturub.
Pasxada: Rəbb əbədi Padşahdır, taxtında oturub. Alleluya!

Qısa oxunuş (2 Sal 3, 10b-13)

Kim işləmək istəmirsə, yemək də yeməsin. Eşitmişik ki, 
sizlərdən bəzisi avara həyat sürür; heç bir iş görmədikləri halda
hər şeyə qarışırlar. Belələrinə Rəbb İsa Məsih naminə əmr 
verib xəbərdarlıq edirik ki, sakitcə işləyib öz çörəklərini 
yesinlər. Sizsə, qardaşlar, yaxşılıq etməkdən yorulmayın. 

Nəqaratlı cavab
† Əzəldən sonsuza qədər * Rəbbə şükürlər olsun!
   Əzəldən sonsuza qədər * Rəbbə şükürlər olsun!
* Ancaq O, möcüzələr edir, * Rəbbə şükürlər olsun!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Əzəldən sonsuza qədər * Rəbbə şükürlər olsun!
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Benediktus 
Rəbbimiz Allaha həmd olsun.

İmanlıların duası
Lütf və Müqəddəs Ruhla dolu Rəbbimiz İsa Məsihi ucaldaq 
və Ona ürəkdən yalvaraq:
Ya Rəbb ruhunu bizə bağışla.

Bu günü sevinc və sülh içində, günah etmədən keçirməyimizə
 və axşam olunca Səni təmiz və şüküran dolu bir qəlblə 

mədh etməyimizə kömək ol.
Sənin sevginin nuru üzərimizdə parlasın

 düşüncələrimiz və hərəkətlərimiz Sənin müdrikliyindən 
qaynaqlansın.

Yaxşılığa xidmət edə bilməyimiz üçün əlin bizə dəstək olsun
 və bizi Sənin sevginlə qorusun.

Ya Rəbb, bizdən dua istəyənlərə kömək ol
 onlar maddi və mənəvi bərəkətin içində yaşasınlar.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Allahım, bütün fəaliyyətlərimiz Səninlə başlayıb Səninlə 
bitsin, buna görə də hərəkətlərimizi düzəlt və dəstək ol. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.
* Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona) 

1-ci nəq. Rəbbin qanunları qəlbləri sevindirər, 
 gözləri nurlandırar.

Məzmur 19 (18), 7-14: Uca Allah həqiqətin qaynağıdır.
Səmavi Atanız kamil olduğu kimi siz də kamil olun. (Matta 5, 48)

Rəbbin qanunu kamildir, *
canı təzələyir, 
Rəbbin öyüdü etibarlıdır, *
nadanı müdrik edir. 
Rəbbin qayda-qanunları düzdür, *
ürəyi sevindirir, 
Rəbbin əmrləri pakdır, *
gözləri aydın edir. 
Rəbb qorxusu safdır, əbədi yaşayır, *
Rəbbin hökmləri haqdır, hamısı ədalətlidir. 
Onlar qızıldan, †
bol miqdarda olan saf qızıldan da çox sevilir, *
onlar baldan, şanı balından da şirindir. 
Bəndən bunlardan nəsihət alar, *
onlara əməl edənin bol mükafatı var. 
Kim öz səhvlərini duya bilər? *
Məni gizli təqsirlərimdən təmizlə. 
Qulunu aşkar günahlardan qoru, *
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qoyma onların hökmü altında qalım. 
Onda kamilliyə çataram, *
bütün itaətsizliklərdən ayrılaram. 
Ağzımdan çıxan sözlər, †
qəlbimdəki düşüncələr hüzurunda qəbul olunsun. *
Ya Rəbb, ey Qayam və Satınalanım!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Rəbbin qanunları qəlbləri sevindirər, 

 gözləri nurlandırar.
2-ci nəq. Qalx, ey Rəbb! Xalqları ədalətinlə hökm et.

Məzmur 7, 1-9: Zülm görmüş salehin duası
Budur, Hakim qapının önündədir. (Yaq 5, 9)

Ey Rəbb Allahım, Sənə sığınmışam, †
məni bütün təqibçilərimdən qurtar, *
məni xilas et. 
Yoxsa aslan kimi məni parçalayarlar, *
xilas edən olmasa, məni didib-dağıdarlar. 
Ya Rəbb Allahım, əgər günah etmişəmsə, *
əllərimdən haqsızlıq gəlibsə, 
əgər dostuma xəyanət etmişəmsə, *
düşmənimi nahaqdan qarət etmişəmsə, 
qoy məni düşmən qovub tutsun, *
bədənimi təpik altına salsın, şərəfimi yerə vursun.

Qəzəblə qalx, ya Rəbb, †
düşmənlərimin hiddətinə qarşı çıxıb yüksəl! *
Mənə görə oyan, hökmünü bəyan et! 
Ümmətlər icması Sənin ətrafına yığılsın, †
Sən onların başı üzərində ucal, hökmünü ver. *
Rəbb xalqlar üzərində hakimlik edir. 
Məni mühakimə et, ya Rəbb, *
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salehliyimə, kamilliyimə görə mənə haqq qazandır!
Pislərin pisliyi sona yetsin, †
salehlərsə möhkəmlənsin! *
Ey adil Allah, çünki Sən düşüncələri, hissləri bilirsən. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Qalx, ey Rəbb! Xalqları ədalətinlə hökm et.

3-cü nəq.  Allah adil hakimdir, ürəyidüz olanları xilas edir.

II (10-17)

Allah mənim sipərimdir, *
ürəyidüz olanları xilas edir. 
Allah adil hakimdir, *
hər gün haqsızlığa görə hökm verir. 
Pislər yolundan dönməzsə, *
O, qılıncını itilər, ox-kamanını qurar, 
onlara qarşı ölüm silahları hazırlayar, *
yandırıcı oxları ilə nişan alar. 
Pislər hiyləyə hamilə olar, *
şər üçün ağrı çəkər, yalan doğar. 
Onlar başqasına quyu qazar, dərinləşdirər, *
qazdıqları quyuya özləri düşər. 
Yamanlıqları öz üstlərinə dönər, *
zorakılıqları başlarına düşər. 
Rəbbə ədalətinə görə şükür edəcəyəm, *
Haqq-Taala Rəbbin ismini tərənnüm edəcəyəm!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq.  Allah adil hakimdir, ürəyidüz olanları xilas edir.

1-ci həftə         44            Bazar ertəsi  1ci gün 



Qısa oxunuş 
9-da: Rom 13, 8.10

Bir-birinizi sevməkdən başqa heç nədə heç kimə borclu 
qalmayın; çünki başqasını sevən Qanunu yerinə yetirmiş olur. 
Sevən insan qonşusuna qarşı pis iş görməz, buna görə də 
məhəbbət Qanunun tamamlanmasıdır.

12-də: Yaq 1, 19-20. 26

Beləliklə, ey sevimli qardaşlarım, qoy hər bir adam eşitməkdə 
cəld, söz söyləməkdə təmkinli və qəzəblənməkdə də təmkinli 
olsun. Çünki insanın qəzəbi Allahın salehliyini hasil etmir. 
Əgər sizdən biri özünün mömin olduğunu düşünür, amma 
ürəyini aldadıb öz dilini yüyənləmirsə, onun möminliyi puçdur.

15-də: 1Pt 1, 17b-19

Tərəfkeşlik etmədən öz əməlinə görə hər kəsi mühakimə edən 
Allahı «Ata» deyə çağırdığınız üçün bu qürbət dünyadakı 
vaxtınızı Allah qorxusunda keçirin. Bildiyiniz kimi, siz ata-
babalarınızdan irs olaraq aldığınız puç həyat tərzindən qızıl ya 
gümüş kimi fani şeylərlə deyil, qüsursuz və ləkəsiz quzuya 
bənzəyən Məsihin qiymətli qanı bahasına satın alınmısınız.

† Ey Rəbbim, hər zaman Səni mədh edirəm!
* Dilim Sənə həmdlər söyləyir.

Yekun dua
Ey yaxşılıq mənbəyi Allah, Sən insanlara yer üzünü 
qorusunlar, istifadə etsinlər köməkləşərək irəli getsinlər deyə 
əmanət etdin. Sənə qarşı bir övlad duyğusu bəsləyərək və hər 
kəsə doğmalıq duyğusu bəsləyərək işlərimizi irəlilətmək nəsib 
et bizə. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin. 
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† Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək!
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AXŞAM MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Ey kainatın Yaradanı, 

Sən möhtəşəmsən! 
Yaratdığın kainat, Sənin möcüzələrinin toplusudur. 

Çayların, dənizlərin mənbəyi buludlardır.

Buludları səmaya qaldıran 
və çaylara torpağın üzərində axmağa əmr edən Sənsən! 
Onlar, susayan torpaq və quraq səhraların susuzluğunu

yatıraraq 
bütün dünyanı canlandırır.  

Mərhəmətli Ata, 
əbədi lütf hədiyyəni bizə bəxş et ki, 

Məsihdən qaynayan bulaqla 
ruhumuzun susuzluğu yatsın.

İman həyatlarımızı işıqlandırsın ki, 
pisliklərdən uzaq olub 

yalnış fikirlərdən qorunaraq 
Səninlə birləşə bilək.

Xeyirxah Ata, dualarımızı dinlə, 
Məsih, izzətli Padşah, bizimlə ol, 

Ata və Oğulla birlikdə həqiqi Allah olan Müqəddəs Ruh, 
bizə hökmdarlıq et! Amin.
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1-ci nəq. Rəbbin görən gözləri var, gözünü açar,
bəşər övladlarına diqqətlə baxar. 
Pasxada: Cəsarətli olun! Mən dünyaya qalib gəldim. Alleluya!

Məzmur 11 (10): Güvən dolu bir insan
Nə bəxtiyardır salehlik üçün acıb-susayanlar! Çünki onlar doyacaq. (Matta 5,

6)

Rəbbə pənah gətirmişəm. †
Könlümə necə deyə bilərsiniz ki, *
quş kimi dağlara uç? 
Bax pislər ox-kaman qurublar, *
oxlarını yayın üstünə qoyublar, 
qaranlıqda dayanıblar, *
ürəyidüz olanları nişan alıblar. 
Əgər hər şey təməlindən dağılarsa, *
salehlər nə edə bilər? 
Rəbb Öz müqəddəs məbədindədir, *
onun taxtı göylərdədir. 
Rəbbin görən gözləri var, gözünü açar, *
bəşər övladlarına diqqətlə baxar. 
Rəbb saleh adamı sınaqdan keçirir, *
pisə, zülmkarasa nifrət edir. 
Pislərin üstünə odlu köz, kükürd yağdırır, *
onların kasalarına düşən pay səmum yeli olacaq. 
Çünki Rəbb adildir, ədaləti sevir, *
əməlisalehlər Onun üzünü görəcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. Rəbbin görən gözləri var, gözünü açar,
bəşər övladlarına diqqətlə baxar. 
Pasxada: Cəsarətli olun! Mən dünyaya qalib gəldim. Alleluya!

1-ci həftə         48            Bazar ertəsi  1ci gün 



2-ci nəq. Nə bəxtiyardır ürəyidüz olanlar! 
 Çünki onlar Tanrını görəcəklər.

Pasxada: Ya Rəbb, salehlər çadırında qalıb 
 Müqəddəs dağında məskən salacaq. Alleluya!

Məzmur 15 (14): Allahın evində oturan kimdir?
Lakin siz Sion dağına, var olan Allahın şəhərinə – səmavi Yerusəlimə

yaxınlaşdınız. 
(bax İbr 12, 22-24)

Ya Rəbb, çadırında kim qalar? *
Müqəddəs dağında kim məskən salar? 
Kamillik yolu ilə gedən, *
əməlisaleh olan, 
ürəkdən həqiqəti söyləyən, *
dilinə böhtan gəlməyən, 
dostuna yamanlıq etməyən, *
qonşusunu təhqir etməyən, 
şərəfsizə xor baxan, *
Rəbdən qorxanlarasa hörmət edən, 
zərərinə olsa belə, *
andından geri dönməyən, 
sələmlə pul verməyən, *
təqsirsizin əleyhinə işləmək üçün rüşvət almayan. 
Əsla sarsılmaz *
belə həyat sürən insan!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Nə bəxtiyardır ürəyidüz olanlar! 

 Çünki onlar Tanrını görəcəklər.
Pasxada: Ya Rəbb, salehlər çadırında qalıb 

 Müqəddəs dağında məskən salacaq. Alleluya!

1-ci həftə         49            Bazar ertəsi  1ci gün 



3-cü nəq. Tanrı İsa Məsih vasitəsilə övladları olmağımızı 
istədi.
Pasxada: Mən yerdən yuxarı qaldırılsam, 
bütün insanları Özümə cəzb edəcəyəm, alleluya!

Nəğmə bax. Efs. 1, 3-10: Xilaskar Rəbb

Bizə Məsihdə səmadakı 
hər cür ruhani nemətlə xeyir-dua verən Allaha *

Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına alqış olsun!
O, dünya yaranmazdan qabaq †
bizi Məsihdə seçdi ki, biz məhəbbətdə *
Onun qarşısında müqəddəs və nöqsansız olaq. 
Öz iradəsinin xoş məramına görə †
İsa Məsih vasitəsilə bizi əvvəlcədən təyin etdi ki, *
Özü üçün övladlığa götürsün.
Belə ki, sevimli Oğlunda *
bizə bəxş etdiyi Öz lütfünün izzətini mədh edək.
Tam hikmət və dərrakə ilə bizə bol-bol göstərdiyi *
Öz zəngin lütfünə görə biz Oğlunda, 
Onun qanı vasitəsilə satınalınmaya *
təqsirlərimizin bağışlanmasına malikik.
Allah əvvəlcə sirr olaraq saxladığı iradəsini *
xoş məramına görə bizə bildirdi. 
Bu məramını O, Məsihdə əvvəlcədən təyin etmişdi. *
Vaxt tamam olanda isə bu niyyətini yerinə yetirərək 
həm göylərdə, həm də yerdə olan hər şeyi * 
Məsihdə birləşdirəcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Tanrı İsa Məsih vasitəsilə övladları olmağımızı 
istədi.
Pasxada: Mən yerdən yuxarı qaldırılsam, 
bütün insanları Özümə cəzb edəcəyəm, alleluya!
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Qısa oxunuş (Kol 1, 9b-11)

Sizin tam hikmət və ruhani idrakla Allahın iradəsini bütünlüklə
qavramanız üçün biz də dualarımızı və yalvarışlarımızı 
kəsmədik. Belə ki Rəbbə layiq şəkildə həyat sürərək Onu hər 
cəhətdən razı salasınız və hər cür xeyirli əməldə bəhrə verib 
Allahı tanımaqda böyüyəsiniz, hər şeyə dözərək səbir edə 
bilməniz üçün Onun izzətli qüvvəsinə güvənərək hər cür 
qüdrətlə möhkəmlənəsiniz.

Nəqaratlı cavab
†Ey Rəbbim, Sənə qarşı günah etdiyimə görə * ruhumu sağalt.
  Ey Rəbbim, Sənə qarşı günah etdiyimə görə * ruhumu sağalt.
*Belə dedim: Ey Rəbb, mənə mərhəmət et! * ruhumu sağalt.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Ey Rəbbim, Sənə qarşı günah etdiyimə görə * ruhumu sağalt.

Magnifikat
Ruhum Rəbbi ucaldır, çünki O, 
təvazökar xidmətçisinin vəziyyətini gördü.

İmanlıların duası
İman yolundakı qardaş-bacılarımızla birlikdə xalqı ilə əbədi 
əhd qurmuş Rəbbimizə yalvaraq:
Ya Rəbb, övladlarını qoru.

Ey Rəbb, xalqını xilas et
 və Sənin mirasın olan bizləri təqdis et.

Ey Rəbbim, göndərdiyin Rəbbimiz İsa Məsihə dünyanın iman 
etməsi üçün 

 məsihçi adı ilə fəxr edən hər kəsi birləşdir.
Qohumlarımızı, qardaş-bacılarımızı və bütün tanışlarımızı 
təqdis et,

 onların arasına Məsih sevgisinin gözəl qoxusunu səp.
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Bu gün can verən insanlara sevginin işığını göstər,
 onlar Sənin şanını görsünlər.

Ölən qardaş-bacılarımıza mərhəmətini göstər,
 onları cənnətin sevincinə qovuşdur.

Göylərdəki Atamız 

Yekun dua
Ey Rəbbimiz, mədhlərimiz Səni ucaltsın! Bizi xilas etmək 
üçün təvazökar xidmətçin Bakirə Məryəmi ucaldan Sən, bizi 
də onun sayəsində xilasa çatdır. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz 
İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, 
hər pislikdən qorusun və əbədi həyata qovuşdursun. * Amin.

 Çərşənbə axşamı  2ci gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Tanrı Rəbbimiz böyük padşahdır, gəlin Ona ibadət edək!
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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 Çərşənbə axşamı  2ci gün 

SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Üfüqdə şəfəqlər saçar, 

gecənin kölgəsi dağılar, 
nurların Allahını ruhumuz 

ahənglə daim alqışlar.

Ya Rəbb, həyat günəşi kimi 
bizi işıqlandırırsan. 

Yeni günümüzü Sənə həmd edərək başlayanda, 
məhəbbətin bizi özünə çağırır.

Atanın əbədi müdrikliyisən! 
Dünyanın nizamını və möhtəşəmliyini 

yaradan Kəlamsan! 
Sən, ürəklərimizin həmd etmə səbəbisən!

Nur oğulları kimi yaşamaq istəyirik,
mənəviyyatlı həyat səyimizi gücləndir ki,

bizə verdiyi hər şey üçün
Ataya əməllərimizlə şükür edək.

Həmişə bizi qoru ki, 
ağzımızdan çıxan sözlər səmimi olsun.
Həqiqət susuzluğumuz bizə xoş olaraq 

Sənin şərəfin olsun!

Əziz Rəbbimiz, Sənə, 
dünyanı yaradan Ataya 

və bizə təsəlli edən Ruha 
sonsuz və əbədi olaraq həmd olsun! Amin.
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1-ci nəq. Kim çıxacaq Rəbbin dağına? 
 Əlləri günahsız və ürəyi təmiz olan.

Pasxada: Enən də Odur, bütün göylər üzərinə çıxan da Odur. Alleluya!

Məzmur 24 (23): Məbədə giriş ilahisi
Rəbb Məsih göyə çıxdığı zaman göyün qapılarını açdı. (Müq. İreneus)

Rəbbindir yer üzü və orada mövcud olanlar, *
dünya və orada yaşayanlar. 
O, yerin təməlini dənizlər üstündə qurdu, *
dünyanı sular üzərində yaratdı. 
Rəbbin dağına kim çıxa bilər? *
Müqəddəs məskəninə kim girə bilər? 
Əlləri pak, qəlbi təmiz, †
hiyləyə könül verməyən, *
yalandan and içməyən insan. 
O, Rəbdən bərəkət alacaq, *
xilaskarı Allahdan salehlik alacaq. 
Belə adam Rəbbi soraqlayar, *
Yaqubun Allahının üzünü axtarar. 
Ey darvazalar, başlarınızı qaldırın, †
ey qədim qapılar, açılın, *
əzəmətli Padşah içəri daxil olsun! 
Bu əzəmətli Padşah kimdir? †
Odur, güclü-qüdrətli Rəbb, *
döyüşdə qüvvətli Rəbb. 
Ey darvazalar, başlarınızı qaldırın, †
ey qədim qapılar, açılın, *
əzəmətli Padşah içəri daxil olsun! 
Bu əzəmətli Padşah kimdir? *
Ordular Rəbbi, Odur əzəmətli Padşah!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Kim çıxacaq Rəbbin dağına?

 Əlləri günahsız və ürəyi təmiz olan.
Pasxada: Enən də Odur, bütün göylər üzərinə çıxan da Odur. Alleluya!

1-ci həftə         54            Çərşənbə axşamı  2ci gün 



2-ci nəq. Rəbbə həmd edin, Ona qarşı tutumunuz dürüst olsun.
Pasxada: Rəbb üçün təqdis olunmuş sevinc toplantısı çağırın 
və Onu tərənnüm edin, alleluya!

Nəğmə Tovit 13, 2-9: Rəbb cəzalandırar və xilas edər.
Rəbbimiz İsa Məsihin Allahına – Atasına alqış olsun! 

O, Öz böyük mərhəmətinə görə yenidən doğulmamızı təmin etdi. (bax 1Pt 1, 3)

Əbədi var olan Allaha, *
və Onun Padşahlığına alqış olsun!
Çünki O həm cəzalandırır, həm bağışlayır, *
həm insanı yerdəki ölülər diyarının dərinliyinə endirir, 
həm də onları böyük həlakdan qurtarır, *
Onun əlindən qaçmaq olmaz.
Ey İsrail oğulları, *
bütün millətlərin önündə Allaha təşəkkür edin,
çünki O, sizi onların arasına səpələdi, *
orada da Öz əzəmətini göstərdi.
Bütün varlıqlar qarşısında Ona şükür edin! †
Çünki O, bizim Rəbbimiz, Allahımız və Atamızdır, *
bütün əsrlər boyu Allahdır.
O, haqsızlıqlarınıza görə sizi cəzalandıracaq, *
sonra yenə də sizə mərhəmət göstərəcək.
Sizi səpələndiyiniz bütün millətlərin arasından çıxarıb *
yenə də bir yerə toplayacaq.
Bütün qəlbiniz və canınızla Ona tərəf döndüyünüz *
və Onun önündə həqiqətə görə davrandığınız zaman
O da sizə tərəf dönəcək, *
daha üzünü sizdən gizlətməyəcək.
Onun sizin üçün nələr etdiyinə indi nəzər salın, *
Ona uca səslə şükür edin,
Ədalətli Rəbbə alqış edin, *
Əbədi Padşaha şükür edin.
Mən isə sürgündə olduğum torpaqda *
Onu bəyan edirəm, 
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günah etmiş bir millətə *
Onun qüdrətini və əzəmətini bildirirəm.
Günah edənlər, Ona tərəf dönün, *
Onun önündə doğru olanı edin.
Bəlkə, istəsə, O, sizə lütflə baxar, *
sizə mərhəmət göstərər.
Mən isə öz Allahıma həmd edəcəyəm, †
qəlbim Səmavi Padşahın əzəmətinə görə *
sevinclə nəğmə deyəcək.
Rəbbə həmd edin, ey seçilmişlər, *
ey hamınız, Onun qüdrətinə həmd edin.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbbə həmd edin, Ona qarşı tutumunuz dürüst olsun.
Pasxada: Rəbb üçün təqdis olunmuş sevinc toplantısı çağırın 
və Onu tərənnüm edin, alleluya!

3-cü nəq. Ey dürüst bəndələr Rəbbi alqışlayın! 
Düzgün insanlara Rəbbi öymək yaraşır.
Pasxada: Yer üzü Rəbbin məhəbbəti ilə dolur. Alleluya!

Məzmur 33 (32): 
Allahın qüdrətini və mərhəmətini öyən ilahi

Hər şey Onun vasitəsilə yarandı və yaranan şeylərdən 
heç biri Onsuz yaranmadı. (Yəh 1, 3)

Ey salehlər, Rəbbi mədh edin, *
ürəyidüz olanlara həmd söyləmək yaraşır. 
Lira çalın, Rəbbə şükür edin, *
on telli çənglə Onu tərənnüm edin, 
Ona yeni bir nəğmə oxuyun, *
sevinc nidaları ilə çalın. 
Çünki Rəbbin sözü haqdır, *
hər işini sədaqətlə aparır. 
Rəbb salehliyi və ədaləti sevir, *
yer üzü Onun məhəbbəti ilə dolur. 
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Göylər Rəbbin sözü ilə, *
səma cisimləri Onun hökmü ilə yarandı. 
Dənizin sularını bir yerə yığdı, *
dərin suları anbarlarda saxladı. 
Qoy bütün dünya Rəbdən qorxsun, †
bütün yer üzünün əhalisi *
Onu şərəfləndirsin. 
Çünki nə söylədi, mövcud oldu, *
nə əmr etdi, quruldu. 
Rəbb millətlərin məsləhətini puç edər, *
xalqların məqsədini heç edər. 
Lakin Rəbbin məsləhəti əbədi olar, *
ürəyinin məqsədi nəsillər ötsə də, qalar. 
Nə bəxtiyardır o millət ki, Allahı Rəbdir, *
o xalq ki, Rəbb onu irs olaraq seçmişdir. 
Rəbb göylərdən baxır, *
bütün bəşər övladlarını görür, 
taxtında oturduğu yerdən *
bütün dünya əhalisini görür. 
Odur hər bir insanın ürəyini yaradan, *
əməllərini anlayan. 
Qoşunun çoxluğu ilə heç bir padşah qurtulmaz, *
qolunun gücü ilə heç bir cəngavər zəfər çalmaz. 
Qələbə üçün at boş şeydir, *
qüvvətinin çoxluğu ilə bir kimsə xilas olmaz. 
Rəbbin gözü Ondan qorxanlara, *
Onun məhəbbətinə ümid bağlayanlara baxar. 
İstəyir ki, onları ölümdən qurtarsın, *
qıtlıqda belə, onlar sağ qalsın. 
Könlümüz Rəbbin yolunu gözlər, *
Odur köməyimiz və sipərimiz. 
Bizim qəlbimiz Onda sevinc tapır, *
müqəddəs isminə arxalanmışıq. 
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Ya Rəbb, ümidimizi Sənə bağlamışıq, *
məhəbbətin üzərimizdən tükənməsin. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ey dürüst bəndələr Rəbbi alqışlayın! 
Düzgün insanlara Rəbbi öymək yaraşır.
Pasxada: Yer üzü Rəbbin məhəbbəti ilə dolur. Alleluya!

Qısa oxunuş (Rom 13, 11-13a)

Zəmanəni, yuxudan ayılmaq vaxtınızın gəldiyini anlayaraq 
belə rəftar edin. Çünki indi xilasımız iman etdiyimiz vaxtda 
olduğundan daha yaxındır. Gecə keçdi, gündüz isə yaxınlaşdı; 
buna görə də qaranlığın əməllərini üzərimizdən ataq və nurun 
silahlarına bürünək. Gün işığında olduğu kimi ləyaqətlə həyat 
sürək.

Nəqaratlı cavab
† Rəbbim, qoruyucu qayam Sənsən, * ümidim Sənədir.
   Rəbbim, qoruyucu qayam Sənsən, * ümidim Sənədir. 
* Sən gücüm və qalxanımsan. * Ümidim Sənədir.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Rəbbim, qoruyucu qayam Sənsən, * ümidim Sənədir.

Benediktus 
Peyğəmbərlərin vasitəsilə bildirdiyi kimi bizə güclü bir 
Xilaskar verdi.

İmanlıların duası
İmanımızın əsası olan Məsih, bizi də müqəddəs çağırışına 
qatdı. Mədhlər edərək Onu ucaldaq. 
Ey Rəbb, Rəbbimiz və Xilaskarımız Sənsən. 
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Vəftiz vasitəsilə əbədi kahinliyinə bizi də qatan ey şanlı 
Padşah, 

 mədh qurbanını təqdim edə bilməyimiz üçün bizi 
paklaşdır.

Lütfün vasitəsilə Sənin bizimlə qalman və bizim də Səninlə 
qala bilməyimiz üçün 

 əmrlərini hər zaman yerinə yetirməyimizə kömək et. 
Müdrikliyinin daim kömək və təsirli olması üçün 

 bizə Müqəddəs Ruhunu göndər.
Bu gün bizə görə heç kim kədərlənməsin deyə

 sevincli və sülhpərvər olmağımıza kömək et. 
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Rəbb, kilsənin səhər mədhini məmnunluqla qəbul et, 
işığının nuruna çağırdığın bizləri pislik təlqinlərindən qoru və 
sevginlə ruhumuzun dərinliklərini aydınlat. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin.

 Çərşənbə axşamı  2ci gün 

GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona) 
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1-ci nəq. Rəbbin qanununa görə yaşayanlar nə bəxtiyardır!
Məzmur 119 (118), 1-8: Allahın qanununa mədhlər
Çünki Allah məhəbbəti Onun əmrlərinə riayət etməyimizi tələb edir. 

Onun əmrləri isə ağır deyil. (1Yəh 5, 3)

Nə bəxtiyardır öz yolunda kamil olanlar, *
Rəbbin qanununa görə yaşayanlar. 
Nə bəxtiyardır Onun göstərişlərinə əməl edənlər, *
bütün qəlbi ilə Onu axtaranlar. 
Həqiqətən, onlar fitnəkarlıq etməzlər, *
Rəbbin yolunda gəzərlər. 
Sən qayda-qanunlarını qoydun, *
bunlara bağlı qalmağı buyurdun. 
Sənin qaydalarına bağlı qalmaq üçün *
kaş tutduğum yolda möhkəm olaydım. 
Onda xəcalət çəkməzdim, *
Sənin bütün əmrlərindən gözümü çəkməzdim. 
Adil hökmlərini öyrənərkən *
Sənə düz qəlblə şükür edəcəyəm. 
Sənin qaydalarına əməl edəcəyəm, *
Sən məni tamamilə tərk etmə!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. Rəbbin qanununa görə yaşayanlar nə bəxtiyardır!
2-ci nəq.  Qurtuluşunla qəlbim şadlanacaq.

Məzmur 13 (12): Güvənərək yalvarma
Qoy ümid mənbəyi olan Allah iman edən sizləri hər cür şadlıq və sülhlə

doldursun. 
(Rom 15, 13a)

Ya Rəbb, nə vaxtadək, yoxsa əbədilikmi *
məni unudacaqsan? 
Nə vaxtadək məndən üzünü gizlədəcəksən? *
Nə vaxtadək qəlbim qəmli olacaq? 
Könlümdə hər günmü qubar qalacaq? *
Nə vaxtadək düşmənim üstün olacaq? 
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Bax mənə, cavab ver, ey Allahım Rəbb! *
Gözümə nur ver ki, əcəl yuxusuna getməyim. 
Qoy düşmənlərim «uddum onu» deməsinlər, *
mən sarsılarkən şənlənməsinlər. 
Sənin məhəbbətinə güvənirəm, *
qurtuluşunla qəlbim şadlanacaq. 
Rəbbə ilahi nəğməmi oxuyacağam, *
çünki mənə comərdlik etdi.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

2-ci nəq. Qurtuluşunla qəlbim şadlanacaq.

3-cü nəq. Allah hamını itaətsizliyə əsir edib ki, 
   hamıya mərhəmət göstərsin. 
Məzmur 14 (13): Allahı tanımayan insanlar

Günah çoxalan yerdə Allahın lütfü daha da çoxaldı. (Rom 5, 20b)

Axmaqlar ürəyində «Allah yoxdur!» deyə düşünürlər. †
İnsanlar pozulmuş, əməlləri iyrənc olmuş, *
yaxşı iş görən yoxdur. 
Rəbb göylərdən bəşər övladına baxır. *
Görəsən Allahı dərk edən, Onu axtaran varmı? 
Hamı birgə pozulub, namus əldən gedib, *
bir nəfər də olsun yaxşı iş görən yoxdur. 
Şər iş görənlərin hər biri məgər heç nə qanmır? †
Xalqımı çörək yerinə yeyirlər, *
Rəbbi çağırmırlar. 
Onlar böyük dəhşətə düşəcək, *
lakin Allah salehlərin nəslinə yar olacaq. 
Onlar məzlumların niyyətini boşa çıxarır, *
amma Rəbb məzlumların pənahıdır. 
Kaş İsrailin azadlığı Siondan gələydi! *
Rəbb Öz xalqına bəxtəvər günlərini qaytaran zaman 
Yaqub övladları şadlıq edəcək, *
israillilər sevinəcək!
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Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Allah hamını itaətsizliyə əsir edib ki, 

   hamıya mərhəmət göstərsin.
Qısa oxunuş 
9-da: Yer 17, 7-8

Nə xoşbəxtdir o adam ki, Rəbbə güvənir, Rəbbi özünə arxa 
sayır. O, sular kənarında Əkilmiş ağac kimi olacaq. Elə ağac ki
çay kənarında kök salar, isti gələndə qorxmaz, yarpağı həmişə 
yaşıl qalar, quraqlıq olan il qayğı çəkməz, bəhər verməkdən 
qalmaz.

12-də: Sül. Məs. 3, 13-15

Hikmətə çatan, dərrakə tapan insan nə bəxtiyardır! Bunları 
qazanmaq gümüş qazanmaqdan yaxşıdır, bu qazanc saf 
qızıldan dəyərlidir. Hikmət yaqutlardan qiymətlidir, xoşladığın 
bütün şeylər ona tay deyil. 

15-də: Əyyub 5, 17-18

Allahın tərbiyə etdiyi insan nə bəxtiyardır! Sən Külli-İxtiyarın 
tərbiyəsinə xor baxma. Çünki O yaralayar, sonra isə sarıyar, 
ağrı verər, əlləri ilə sağaldar.

† Ya Rəbb, ürəkdə düzlüyün olmasını istəyirsən,
* mənə daxilən hikmət öyrət.
 
Yekun dua
Ey müqəddəs Ruhunu həvarilərin üzərinə səpmiş uca Allah, bu
sevgi ruhunu bizə də göndər ki insanlar önündə Sənə şahidlik 
edək. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 
Amin. 

† Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək!
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AXŞAM MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Ey kainatın mükəmməl yaradıcısı!

Sən dünyanı 
fırtınalı suların dibindən üzə çıxardaraq 

möhkəm bünövrələrlə bərkitdin.

Sən əmr etdin ki, torpaqdakı toxumlar 
cücərsin və çiçəklənsin. 

Eyni ilə zəngin bəhrə verərək 
canlıların qidası olsun. 

Qəlblərdəki yaraları təmizlə
və öz lütfünün qayğısı ilə sağalt.
Qoy, hər bir pislikdən əl çəkərək 

həqiqi peşmanlıqla günahdan uzaq olaq.

Bizə kömək et ki, əmrlərinə riayət edərək 
pisliklərdən üz döndərək,

həyatlarımızı xeyirxahlıqla dolduraq ki,
əbədi ölümdən xilas olaq.

Xeyirxah Ata, dualarımızı dinlə, 
Məsih, izzətli Padşah, bizimlə ol, 

Ata və Oğulla birlikdə həqiqi Allah olan Müqəddəs Ruh, 
bizə hökmdarlıq et! 

Amin.
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1-ci nəq. Rəbb, məsh etdiyinə zəfərlər verər.
Pasxada: İndi Allahımızın Padşahlığı 
və Onun Məsihinin hakimiyyəti həyata keçdi. Alleluya!

Məzmur 20 (19): Padşah üçün dua
Rəbbin adını çağıran hər kəs xilas olacaq. (Həv İş. 2, 21)

Dar gündə Rəbb sənə cavab versin, *
Yaqubun Allahının ismi səni hifz etsin! 
Müqəddəs məskənindən köməyinə çatsın, *
Siondan sənə dayaq olsun! 
Bütün təqdimlərindən razı qalsın, *
yandırma qurbanların qəbul olunsun! 
O səni ürəyinin istəyinə çatdırsın, *
hər bir niyyətini yerinə yetirsin! 
Biz sənin zəfərlərinə mədh oxuyarıq, †
Allahımız naminə bayraqlarımızı qaldırarıq! *
Rəbb səni hər bir diləyinə çatdırsın! 
İndi bildim ki, Rəbb məsh etdiyinə zəfərlər verər, †
Müqəddəs səmasından ona cavab göndərər, *
sağ əlinin qüdrəti onu qalib edər. 
Bəziləri döyüş arabaları, bəziləri atları ilə öyünür, *
bizsə Allahımız Rəbbin adı ilə öyünürük. 
Onlar büdrəyəcəklər, yıxılacaqlar, *
bizsə qalxıb dik duracağıq. 
Ya Rəbb, Sən padşaha zəfər ver, *
Səni çağırarkən bizə cavab ver.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Rəbb, məsh etdiyinə zəfərlər verər.
Pasxada: İndi Allahımızın Padşahlığı 
və Onun Məsihinin hakimiyyəti həyata keçdi. Alleluya!
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2-ci nəq. Ya Rəbb, nəğmə və ilahilərlə qüdrətini ucaldırıq.
Pasxada: Öz böyük qüdrətini alıb Padşahlıq taxtına çıxdın. Alleluya!

Məzmur 21 (20), 1-7.13: Padşah üçün şüküran duası
Məsih dirilişində əbədiyyən həyat və izzətə sahib oldu. (Müq. İreneus)

Ya Rəbb, padşah qüdrətinlə sevinir, *
zəfərinlə fərəhlənir. 
Onu ürəyinin arzusuna çatdırmısan, *
dilindən çıxan diləyini ondan əsirgəməmisən. 
Çünki onu yaxşı nemətlərlə qarşılamısan, *
saf qızıldan başına tac qoymusan. 
Səndən həyat istəyəndə ona verdin, *
onun ömrünü əbədi olaraq uzatmısan. 
Ona zəfər çaldıraraq şərəfini ucaltmısan, *
ehtişam və əzəmət bağışlamısan. 
Əbədi olaraq başına nemətlər tökmüsən, *
hüzurundakı sevinclə Sən onu fərəhləndirmisən. 
Çünki padşah Rəbbə güvənir, *
Haqq-Taalanın məhəbbəti ilə sarsılmazdır. 
Ya Rəbb, qoy Sənin uca qüdrətini görək! *
Əzəmətini ilahilərlə tərənnüm edək!  
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Ya Rəbb, nəğmə və ilahilərlə qüdrətini ucaldırıq.
Pasxada: Öz böyük qüdrətini alıb Padşahlıq taxtına çıxdın. Alleluya!

3-cü nəq. Rəbb, Allahımız üçün bizləri kahin, padşah etdin.
Pasxada: Bütün yaratdıqların sənə qulluq etsin, çünki nə söylədin, 
mövcud oldu, alleluya!

Nəğmə bax Vəhy 4, 11. 5, 9.10.12: Xilas olunanların himni
Ey bizim Rəbbimiz və Allahımız! *
Sən izzət, şərəf və qüdrət almağa layiqsən.
Çünki hər şeyi Sən yaratdın, *
hər şey Sənin iradənlə var olub yarandı.
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Sən tumarı götürüb *
onun möhürlərini qırmağa layiqsən.
Çünki Sən kəsildin †
və hər tayfadan, dildən, xalqdan və millətdən olanları *
Allah üçün Öz qanın bahasına satın aldın.
Onları Allahımızla birgə †
padşahlığa və kahinliyə şərik etdin. *
Onlar da yer üzünə padşahlıq edəcək.
Kəsilmiş Quzu †
qüdrəti, sərvəti, hikməti, qüvvəti, *
şərəfi, izzəti və alqışı almağa layiqdir.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Rəbb, Allahımız üçün bizləri kahin, padşah etdin.
Pasxada: Bütün yaratdıqların sənə qulluq etsin, çünki nə söylədin, 
mövcud oldu, alleluya!

Qısa oxunuş (1 Yəh 3, 1-2)

Görün Ata bizə necə məhəbbət göstərib ki, biz Allahın 
övladları adlanırıq! Doğrudan da, beləyik! Dünya Onu 
tanımadığına görə bizi də tanımır. Ey sevimlilər, indi biz 
Allahın övladlarıyıq, amma nə olacağımız hələ üzə çıxmayıb. 
Lakin bilirik ki, Məsih zühur edəndə biz Ona bənzəyəcəyik, 
çünki Onu olduğu kimi görəcəyik.

Nəqaratlı cavab
† Rəbbim, Sənin sözün * əbədiyyən qalar.
   Rəbbim, Sənin sözün * əbədiyyən qalar.
* Sədaqətin davam edər, vaxt keçsə də * əbədiyyən qalar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Rəbbim, Sənin sözün * əbədiyyən qalar.

Magnifikat
Ruhum Xilaskarım Allaha görə şadlanır.
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İmanlıların duası 
Öz qanı ilə qazandığı xalqın arasında olan İsa Məsihə yalvaraq:
Ya Rəbb, bizi adının ucalığı üçün dinlə!

Ey xalqların Padşahı, ölkələri və onları idarə edənləri aydınlat:
 İncilin ruhu üçün bir olub uyğunlaşaraq çalışmalarına 

kömək et.
Günah zəncirlərini qıran Sənsən,

 qurtuluşuna çatanları hər cür pislikdən qoru.
Gənclərimizin yaxşılıq xidməti etmələri 

 və xristian çağırışının bildirdiyi kimi cəsarətli olmaları 
üçün kömək et. 

Məsihçi uşaqlarının həyatlarını Sənin nümunənə görə 
yaşamaqlarına kömək et,

 onlar Allahın və insanların qarşısında müdriklikdə və 
boyda inkişaf etsinlər.

Ya Rəbb, bir gün Səninlə görüşüb əbədiyyən hökm 
sürəcəyimizi ümid etdiyimiz cənnətinə

 ölmüş qardaş-bacılarımızı da qəbul et.
Göylərdəki Atamız 

Yekun dua
Ey Külli-İxtiyar, bugünkü yorğun işlərimizdə bizi idarə etdiyin
üçün Sənə şükür edirik, bu axşam mədhində Sənə tərəf 
qaldırdığımız əllərimizin Sənin bəyənəcəyin bir qurban 
olmasını təmin et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı
ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin.
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ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Bizi yaradan Allaha, Rəbbə itaət edək.
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)

                  (Sirax kitabı: "Bütün hikmət Rəbdəndir," - alman dilində
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SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Gecənin qaranlığı, duman və çən dağılsın!

Dünyanın dəhşətli qarmaqarışıqlığı yox olsun!
Səmalar artıq aydınlanır və bilir,
budur, kainatın nuru, Məsih gəlir.

Atadan doğan Günəş 
yüksəklərdən parlayaraq dünyanı aydınladır.

Yer üzünün qaranlıq pərdəsi yırtılır
və nurun təbəssümü rəngləri işıqlandırır.

Ya Rəbb, səmimi iradəmizlə
yalnız səni tanıyıb sənə şahidlik etmək

və sidq ürəkdən sevincli nəğmələr söyləyərək 
ey Məsih, səni qarşılamaq istəyirik!

Ey dünyanın nuru, bizi aydınlat!
Səhvlərimiz həyatlarımızı solduranda

qoy, bizə bəxş etdiyin hədiyyələr
yenidən həyatlarımıza rəng qatsın.

Rəbb Məsih, xeyirxah və mərhəmətli padşah!
Ataya, Sənə və bizi qoruyan Müqəddəs Ruha,

Müqəddəs üçlüyün birliyində
indi və əbədi olaraq həmd olsun! 

Amin.
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1-ci nəq. Ya Rəbb, biz Sənin nurunla görə bilirik.
Pasxada: Ya Rəbb, həyat mənbəyi Səndədir, alleluya!

Məzmur 36 (35): Günahkarın pisliyi və Allahın yaxşılığı
Mənim ardımca gələn heç vaxt qaranlıqda gəzməyəcək, 

həyat nuruna malik olacaq. (Yəh 8, 12)

Şər pis insanın ürəyinə pıçıldayır, *
onun gözündə Allah qorxusu yoxdur. 
Öz gözündə özünü yüksək tutur, *
nə təqsirini görür, nə də ona nifrət edir. 
Dilindən fitnə-fəsad düşmür, *
müdrik, xeyirxah əməllərdən əl çəkib. 
Yatağında fitnələr barədə fikirləşir, †
pis yolda dayanır, *
şər işlərdən ikrah etmir. 
Ya Rəbb, məhəbbətin göylərdədir, *
sədaqətin asimanı bürüyür. 
Dağlar kimi salehliyin uludur, †
dərya kimi ədalətin dərindir. *
Ya Rəbb, həm insanı, həm heyvanı qoruyursan. 
Ey Allah, məhəbbətin nə qədər qiymətlidir! *
Bəşər övladları Sənin qanadlarının kölgəsinə sığınır. 
Evinin bolluğu ilə onları doydurursan, *
Sənin xoşhal edən axar çayından onları içirirsən. 
Çünki həyat mənbəyi Səndədir, *
biz Sənin nurunla görə bilirik. 
Səni tanıyanlara məhəbbətini, *
ürəyidüz olanlara salehliyini daima göstər. 
Qoy təkəbbürlülərin təpiyi altında qalmayım, *
pis adamların əli ilə qovulmayım. 
Gördüm ki, şər iş görənlər yıxılıblar, *
onlar yerə sərilib, daha qalxa bilməzlər.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. Ya Rəbb, biz Sənin nurunla görə bilirik.
Pasxada: Ya Rəbb, həyat mənbəyi Səndədir, alleluya!
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2-ci nəq. Ey Rəbbim, Sən əzəmətlisən, izzətlisən, 
Qüdrətin ecazkardır!
Pasxada: Rəbbim, Ruhunu göndərdin və hər şeyi yenidən qurdun. 
Alleluya!

Nəğmə Yudit 16, 1-2. 13-15: 
Dünyanı yaradan Rəbb xalqını qoruyur

Onlar yeni bir nəğmə oxuyurdular. (bax Vəhy 5, 9)

Dəflə Allahıma həmd edin, *
sinclə Rəbbi mədh edin,
bir səslə Ona məzmur və ilahi oxuyun, *
Onun adını ucalt, Onu çağır.
Çünki O, qoşunlara qalib gələn Rəbb Allahdır! †
xalqın arasında qurduğu Öz ordugahında *
məni təqib edənlərin əlindən məni xilas etdi.
Allahıma yeni bir ilahi oxuyacağam: †
Ey Rəbbim, Sən əzəmətlisən, izzətlisən, *
Qüdrətin ecazkardır, məğlubedilməzdir!
Qoy bütün yaratdıqların Sənə xidmət etsinlər! *
Çünki Sən əmr etdin, hər şey yarandı,
Öz Ruhunu göndərdin, hər şey bina edildi. *
Heç kim Sənin sözünə qarşı çıxa bilməz.
Dağların təməli sularla birgə titrəyər, †
qayalar Sənin önündə mum kimi əriyər, *
bununla belə, Sənə ehtiram edənlərə mərhəmət göstərirsən.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Ey Rəbbim, Sən əzəmətlisən, izzətlisən, 
Qüdrətin ecazkardır!
Pasxada: Rəbbim, Ruhunu göndərdin və hər şeyi yenidən qurdun. 
Alleluya!

1-ci həftə         71            Çərşənbə  3cü gün 



3-cü nəq. Cuşa gəlib Allaha nida edin!
Pasxada: Allah bütün yer üzünün Padşahıdır, 
Onu ilahilərlə tərənnüm edin. Alleluya!

Məzmur 47(46): Allah kainatın padşahıdır
O, Allahın sağında əyləşir və Onun hökmdarlığının sonu olmayacaqdır.

Ey bütün xalqlar, əl çalın, *
cuşa gəlib Allaha nida edin! 
Haqq-Taala Rəbb necə də zəhmlidir, *
bütün yer üzünün böyük Padşahıdır! 
Onun sayəsində xalqlar bizə tabe olub, *
O, ümmətləri ayaqlarımızın altına salıb. 
Sevdiyi Yaqubun fəxri olan torpağı *
bizə mülk etmək üçün seçdi. 
Allah nida ilə ucaldı, *
Rəbb şeypur səsi ilə yüksəldi. 
Tərənnüm edin Allahı, tərənnüm edin! *
Tərənnüm edin Padşahımızı, tərənnüm edin! 
Çünki Allah bütün yer üzünün Padşahıdır, *
Onu ilahilərlə tərənnüm edin. 
Allah Öz müqəddəs taxtında əyləşir, *
Allah millətlərə padşahlıq edir. 
İbrahimin Allahının xalqı ilə bir yerdə olmaq üçün *
xalqların əsilzadələri yığılır, 
çünki yer üzünün sipərləri Allahındır. *
O nə qədər ucadır! 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Cuşa gəlib Allaha nida edin!
Pasxada: Allah bütün yer üzünün Padşahıdır, 
Onu ilahilərlə tərənnüm edin. Alleluya!
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Qısa oxunuş (Tov 4, 15a. 16a. 18-19a)

Özünün nifrət etdiyin şeyi başqalarına da etmə. Ac olanlara 
çörəyinin, çılpaq olanlara paltarlarının bir hissəsini ver. 
Hər ağıllı adamdan məsləhət istə, faydalı məsləhətə əsla xor 
baxma. Hər zaman Rəbb Allaha şükür et; sənə yol açması, 
işlərində və niyyətlərində uğur qazanmağın üçün Ona yalvar.
Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, qəlbimi * sözünə tərəf yönəlt.
   Ya Rəbb, qəlbimi * sözünə tərəf yönəlt. 
* Sənin yolunda yaşamağıma kömək et! * Sözünə tərəf yönəlt.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, qəlbimi * sözünə tərəf yönəlt.

Benediktus  
Ya Rəbb, bizə mərhəmətini göstər və Öz müqəddəs Əhdini xatırla.

İmanlıların duası
Müqəddəs Ruhu ilə müqəddəsləşdirdiyi insanları qardaş-bacı 
deyə çağırmaqdan xoşlanan xilaskar Məsihə şükür edib yalvaraq:
Ya Rəbb, qardaş-bacılarını imanda qüvvətləndir.

Dirilişini xatırlayaraq başladığımız bu günə xeyir-dua ver:
 və sevgi xidməti etməyimiz üçün müqəddəs işlərlə doldur.

Günlərimizi qurtuluş və sevinc məqsədinə yönəldən Sənsən,
 bu gün varlığımızı və işlərimizi ucalığındakı mədhə çatdır.

Bütün insanlarda, xüsusilə yoxsullar və əzab çəkənlərdə
 Səni görməyimizə və yardım edib sevməyimizə kömək et.

Hər kəslə sülh içində yaşamağımız
 və pisliyə pisliklə qarşılıq verməməyimiz üçün bizə 

kömək ol.
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Bizi nur övladları edən uca Allah, yolumuzda həqiqət 
vasitəçiləri və İncil şahidləri olmağımız üçün Sən rəhbərimiz 
ol. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.  * Amin.

 Çərşənbə  3cü gün 

GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona) 

1-ci nəq. Ya Rəbb, Sənə alqış olsun! Qaydalarını mənə öyrət.

Məzmur 119 (118), 9-16
 
Bir cavan yolunu necə təmiz saxlaya bilər? *
Sənin sözlərinə bağlı qalmaqla. 
Bütün qəlbimlə səni axtarmışam, *
qoyma əmrlərindən çıxım. 
Sənə qarşı günah etməyim deyə *
kəlamını qəlbimdə qoruyub saxlamışam. 
Ya Rəbb, Sənə alqış olsun! *
Qaydalarını mənə öyrət. 
Ağzından çıxan hər hökmü *
dilimlə bəyan edirəm. 
Göstərişlərinin ardınca gedərkən sevinirəm, *

1-ci həftə         74            Çərşənbə  3cü gün 



elə bil bolluca var-dövlətə çatmışam. 
Qayda-qanunlarını dərindən düşünürəm, *
sənin yollarından gözümü çəkmirəm. 
Qaydalarından zövq alıram, *
sözünü unutmuram.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ya Rəbb, Sənə alqış olsun! Qaydalarını mənə öyrət.

2-ci nəq. Sənin yolundan möhkəm tutmuşam, 
 sarsılmadan addımlamışam.

Məzmur 17 (16): Günahsızın duası
Məsih yer üzündə cisimdə olduğu günlərdə... 

dua edib yalvardı və möminliyinə görə eşidildi. (İbr 5, 7)

I (1-9)
Ya Rəbb, haqq sözümü dinlə, †
fəryadımı eşit, *
yalansız dilimdən çıxan duama qulaq as. 
Gözlərinlə həqiqəti görürsən, *
mənə haqq qazandır. 
Gecə ikən qəlbimi yoxlayıb-araşdırdın, †
məni sınaqdan keçirtdin, heç nə tapmadın. *
Niyyətim budur ki, ağzım öz həddini aşmasın. 
Sənin sözünə görə zalımların tutduğu yoldan, *
bu insanların əməlindən özümü qorumuşam. 
Sənin yolundan möhkəm tutmuşam, *
sarsılmadan addımlamışam. 
Səni çağırıram, ey Allah, *
mənə cavab verirsən, 
qulağını mənə tərəf çevir, *
sözlərimi dinlə. 
Məhəbbətinlə Sənə sığınanlara xariqələrini göstər, *
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sağ əlinlə onları düşmənlərdən qurtar. 
Məni göz bəbəyin kimi qoru, *
qanadlarının kölgəsində saxla 
məni dara salan şər insanlardan, *
ətrafımı bürüyən, canıma düşmən olanlardan.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Sənin yolundan möhkəm tutmuşam, 

 sarsılmadan addımlamışam.

3-cü nəq. Ya Rəbb, qalx, məni xilas et!

II (10-15)
Onların ürəkləri qapalıdır, harınlayıblar, *
ağızlarından lovğa-lovğa sözlər çıxarırlar. 
İndi izimə düşüb məni mühasirəyə aldılar, *
güdürlər ki, məni yerə vursunlar. 
Onlar parçalamağa həris bir aslan kimidir, *
pusquda duran cavan bir şir kimidir. 
Ya Rəbb, qalx, onların önündə dayan, †
onları yerlə yeksan et. *
Qılıncınla bu pis insanlardan canımı qurtar. 
Ya Rəbb, məni belə insanlardan, †
nəsibi bu həyatda olanlardan *
Öz əlinlə xilas et! 
Qarınlarını xəzinənlə doldurursan, †
onlar övladlarını doydurur, *
nəvə-nəticələrinə də miras qoyur. 
Amma mən salehliklə üzünə baxacağam, *
oyananda Səni görməklə doyacağam.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ya Rəbb, qalx, məni xilas et!
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Qısa oxunuş 
9-da: 1Pt 1, 13-14 

Buna görə ağlınızı toplayıb ayıq durun. Ümidinizi bütünlüklə 
İsa Məsihin zühurunda sizə veriləcək lütfə bağlayın. İtaətkar 
uşaqlar kimi cahil ikən qapıldığınız əvvəlki ehtiraslara 
uymayın.

12-də: 1Pt 1, 15-16

Amma sizi çağıran Allah müqəddəs olduğuna uyğun olaraq siz 
də bütün həyat tərzinizdə müqəddəs olun, necə ki yazılıb: 
«Müqəddəs olun, çünki Mən müqəddəsəm».

15-də: Yaq 4, 7-8a. 10 
Buna görə də Allaha tabe olun. İblisə qarşı durun və o sizdən 
qaçacaq. Allaha yaxınlaşın, O da sizə yaxınlaşacaq. Ey 
günahkarlar, əllərinizi paklayın! Rəbbin önündə özünüzü aşağı 
tutun, O da sizi ucaldacaq. 

† Ey Rəbb, mənə yolunu öyrət!
* Mənə yolunu göstər!

Yekun dua
Ey vədlərinə sadiq olan Ata, günahın parçaladığı insanları 
bir yerə yığmaq üçün Müqəddəs Ruhu göndərən Sən, bizləri 
sülhün memarları et. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbbə həmd edək!
* Allaha şükür edək!
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 Çərşənbə  3cü gün

AXŞAM MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Göylərin və yer üzünün iqtidar Sahibi, 

batmayan günəş və əbədi aydınlıq Sənsən!
Dünyanı parlayan gözəlliklə bəzəyirsən
və canlı aləmə nurunla həyat verirsən.

Möhtəşəm Yaradılış əsərinin 
dördüncü günü alov topu günəşi,

ay və ulduzları yaradaraq
hökmünlə onlara öz nizamını qoydun.

Gecələrə və gündüzlərə 
dəqiqliklə çərçivələr qoydun.
Yeni və bədirlənmiş ayla isə,

bizə vaxtları müəyyənləşdirdin.

Qəlblərdən qaranlıqları,
canlardan yorğunluqları çıxart! 

Günah qandallarımızı aç ki, 
imanlı qəlbdə sevgi oyaq qalsın.

Üçlük olan tək Allah, 
səsimiz Səni mədh edir, 

qəlbimiz Səni sevir, 
ruhumuz Sənə susayır. 

Amin.
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1-ci nəq. Rəbdir nurum, qurtuluşum! Mən kimdən qorxum? †
Pasxada: Allah İsanı Bani və Xilaskar olaraq 
Öz sağ tərəfinə qaldırdı. Alleluya!

Məzmur 27(26), 1-6: Allahın yanında qorxu yoxdur
Budur, Allahın məskəni insanların arasındadır. (Vəhy 21, 3)

Rəbdir nurum, qurtuluşum! *
Mən kimdən qorxum? 
† Rəbdir ömrümün qalası, *
mən kimdən vahimələnim? 
Ətimi yemək üçün hücum edən şər adamlar *
yağılarım, düşmənlərim büdrəyərək yıxılarlar. 
Bir ordu qarşımda düzülsə belə, *
ürəyim qorxmaz, 
mənimlə döyüşsələr də, *
arxayınam. 
Rəbdən bir arzum, bir istəyim var: *
bütün ömrüm boyu Rəbbin evində yaşayım, 
məbədində Rəbbin camalına baxım, *
ona pərəstiş edim. 
Dar gündə məni çardağında gizlər, †
çadırının örtüyü ilə örtər, *
qaya başındakı yüksək yerə gətirər. 
İndi ətrafımdakı düşmənlərimin üzərində *
qələbələr çalacağam, 
Rəbbin çadırında şənlik qurub qurbanlar kəsəcəyəm, *
Onu ilahilərlə tərənnüm edəcəyəm. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Rəbdir nurum, qurtuluşum! Mən kimdən qorxum?
Pasxada: Allah İsanı Bani və Xilaskar olaraq 
Öz sağ tərəfinə qaldırdı. Alleluya!
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2-ci nəq. Ya Rəbb, üzünü axtarıram, üzünü məndən çevirmə.
Pasxada: Rəbbin xeyirxahlığını dirilər arasında görəcəyəm, 
buna şübhəm yoxdur. Alleluya!

Məzmur 27(26), 7-14: İşgəncə edilən günahsızın duası 
Bəziləri qalxıb Onun əleyhinə yalançı şahidlik etdilər. (Mark 14, 57)

Ya Rəbb, dinlə, Səni çağırıram, *
lütf edib mənə cavab ver. 
Sən dedin: «Üzümü axtarın». *
Ya Rəbb, mən Sənin üzünü axtarıram. 
Üzünü məndən gizlətmə, *
qulunu qəzəblə qovma. 
Mənə Sən kömək etmisən, məni atma, *
tərk etmə, ey məni qurtaran Allahım! 
Ata-anam məni atsa belə, *
Rəbb məni qəbul edər. 
Ya Rəbb, yolunu mənə öyrət, *
düşmənlərimdən ötrü mənə düz yolda rəhbərlik et. 
Məni düşmənlərin əlinə salma, †
çünki yalançı şahidlər, zorakılar *
əleyhimə qalxdılar. 
Rəbbin xeyirxahlığını dirilər arasında görəcəyəm, *
buna şübhəm yoxdur. 
Rəbbə ümid bağla! †
Möhkəm və cəsarətli ol! *
Rəbbə ümid bağla!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Ya Rəbb, üzünü axtarıram, üzünü məndən çevirmə.
Pasxada: Rəbbin xeyirxahlığını dirilər arasında görəcəyəm, 
buna şübhəm yoxdur. Alleluya!
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3-cü nəq. Məsih bütün yaradılış üzərində ilk doğulandır. 
O, kainatın padşahıdır. 
Pasxada: Hər şeyin mənbəyi Odur, hər şey Onun vasitəsilə 
və Onun üçün var oldu. Ona əbədi olaraq izzət olsun. Alleluya!

Nəğmə bax. Kol 1, 3. 12-20: 
Ölülər arasından ilk doğulan Məsihdir

Allaha – Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına *
həmişə şükür edirik. 
Müqəddəslərin nurda olan irsinə şərik olmanız üçün †
sizə səlahiyyət verən Ataya *
sevinclə şükür edəsiniz. 
O bizi zülmət hakimiyyətindən xilas edib *
Öz sevimli Oğlunun Padşahlığına köçürtdü.
Oğlunda satınalınmaya * 
günahlarımızın bağışlanmasına malikik. 
Görünməz Allahın surəti *
və bütün yaradılış üzərində ilk doğulan Odur. 
Çünki göylərdə və yerdə olan, *
görünən və görünməyən hər şey 
taxtlar, ağalar, başçılar, hakimlər * 
Onda yarandı. 
Nə varsa, *
Onun vasitəsilə və Onun üçün yarandı. 
Hər şeydən əvvəl var olan Odur *
və hər şey Onda bərqərar olur. 
Bədənin, *
yəni imanlılar cəmiyyətinin Başı da Odur. 
Hər şeydə birinci olsun deyə başlanğıc olan, *
ölülər arasından dirilərək ilk doğulan Odur. 
Çünki Allah Onda tam bütövlüyü ilə yaşamağa †
və Onun vasitəsilə, *
çarmıxda axıdılan qanı ilə barışıq yaradaraq 
həm yerdə, həm də göylərdə olan hər şeyi *
Özü ilə barışdırmağa razı oldu. 
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Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Məsih bütün yaradılış üzərində ilk doğulandır. 
O, kainatın padşahıdır.
Pasxada: Hər şeyin mənbəyi Odur, hər şey Onun vasitəsilə 
və Onun üçün var oldu. Ona əbədi olaraq izzət olsun. Alleluya!

Qısa oxunuş (Yaq 1, 22. 25)

Bu kəlamın icraçısı olun, yalnız eşidənlər olub özünüzü 
aldatmayın. Lakin kamil qanuna, azadlıq qanununa diqqətlə 
baxıb ona bağlı qalan şəxs unutqan eşidən deyil, əməldə 
icraçıdır; belə adam öz işində nə bəxtiyardır! 

Nəqaratlı cavab
† Qurtuluşum olan Rəbbim, * mənə mərhəmət et.
   Qurtuluşum olan Rəbbim, * mənə mərhəmət et.
* Məni günahkarların əlinə təslim etmə, * mənə mərhəmət et!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Qurtuluşum olan Rəbbim, * mənə mərhəmət et.

Magnifikat
Qadir Allah həyatımda böyük işlər gördü. 
Onun adı müqəddəsdir!

İmanlıların duası
Xalqına qurtuluş verən və sonsuz sevgi göstərən Ata Allahın 
ismini ucaldaq. Ona imanla dolu dualarımızı çatdıraq: 
Ya Rəbb, sevgin və mərhəmətini bizə göstər! 

Ya Rəbb, kilsəni xatırla.
 Onu hər pislikdən qurtar və sevgində kamilləşdir.

Ya Rəbb, bütün xalqlar tək olan Səni
 və göndərdiyin Oğlun İsa Məsihi tanısınlar. 

Qohumlarımıza və dostlarımıza bərəkət və hüzur ver
 yer üzündə və göylərdə Sənin xoşbəxtliyinə sahib olsunlar.

1-ci həftə         82            Çərşənbə  3cü gün



Bitgin və əzab içində yaşayanlara təsəlli ver
 kasıbların və qovulanların şərəfini qoru.

Bu gün ölənlərə mərhəmətli əllərini aç,
 ruhlarını padşahlığının hüzuruna qəbul et.

Göylərdəki Atamız 

Yekun dua
Uca Tanrı, dualarımızı dinlə və gecə-gündüz qoruyucumuz ol. 
Həyatın dəyişik vəziyyətlərində sevginin dəyişməz gücü bizə 
dəstək olsun. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.
* Amin.

 Cümə axşamı  4cü gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT

† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Ey millətlər, gəlin yeganə və həqiqi Allah olan Rəbbə 
sitayiş edək.

Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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 Cümə axşamı  4cü gün 

SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Ey müqəddəs Ata, 

günəş yenidən çıxarkən 
təvazökar qəlblərin səsini 

mərhəmətlə dinlə.

Rəbbin nurunun aydınlığında kim günah edər?!
Qoy, insanın gözləri açılsın, 

çünki bu korluq və günahın qaranlığı 
bəşəri əsrlərlə uçuruma aparmışdır.

Bu nur, yaşadığımız günləri işıqlandıraraq
bizi günahdan təmizləsin.

Hər zaman həqiqəti axtararaq
qaranlıqlardan azad olaq!  

Qoy, bu günümüz də, Sənə layiq olsun!
Danışdıqlarımız səmimi və dürüst,

əllərimiz və gözlərimiz pak olsun ki,
günah bizlərə hökm etməsin!

Hər şeydən xəbərdar olan O!
Göylərdən bizi sevgi ilə seyr edərək

gün boyu düşüncələrimizi və əməllərimizi 
öz lütfü ilə canlandıraraq doldurur.

Ataya, Onun sevimli Oğluna, 
və hər şeyi məhəbbətlə yeniləyən 

Müqəddəs Ruha, 
əzəli və əbədi olaraq şərəf olsun! Amin.
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1-ci nəq.  Ey mənim ruhum, oyan! 
   Ey çəng və lira, oyan! Qoy səhəri oyadım.

Pasxada: Ey Allah, göylər üzərində ucal! 
Ehtişamın bütün yer üzərində olsun! Alleluya!

Məzmur 57 (56): Əzab çəkənin səhər mədhi
Bu məzmur Məsihin çəkdiyi əzabları eyham edir. (Müq. Avqustin)

Mənə rəhm et, ey Allah, mənə rəhm et! *
Canımı götürüb Sənin yanına pənah gətirmişəm. 
Bəlalar keçib-gedənəcən *
qanadlarının altına sığınacağam. 
Allah-Taalanı çağırıram, *
mənim üçün hər şeyi verən Allahı çağırıram. 
Göydən mənə qurtuluş göndərəcək, †
başımı yemək istəyəni rüsvay edəcək. *
Allah Öz məhəbbətini və sədaqətini göndərəcək. 
Sanki aslanların arasındayam, *
yandırıb-yaxan adamların arasında yatıram. 
Dişləri nizədir, oxdur, *
dilləri iti qılıncdır. 
Ey Allah, göylər üzərində ucal! *
Ehtişamın bütün yer üzərində olsun! 
Yolumda tələ qurub canımı üzdülər, *
mənə qazdıqları quyuya özləri düşdülər. 
Ey Allah, qəlbim Sənə möhkəm bağlanıb, †
möhkəm bağlanıb, qoy ilahi oxuyum, *
Səni tərənnüm edim. 
Ey mənim ruhum, oyan! †
Ey çəng və lira, oyan! *
Qoy səhəri oyadım. 
Ey Xudavənd, xalqlar arasında Sənə şükür edəcəyəm. *
Ümmətlər arasında Səni tərənnüm edəcəyəm. 
Məhəbbətin böyükdür, göylərə çatır, *
sədaqətin buludlara dəyir. 
Ey Allah, göylər üzərində ucal! *
Ehtişamın bütün yer üzərində olsun!
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Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq.  Ey mənim ruhum, oyan! 

  Ey çəng və lira, oyan! Qoy səhəri oyadım.
Pasxada: Ey Allah, göylər üzərində ucal! 
Ehtişamın bütün yer üzərində olsun! Alleluya!

2-ci nəq. Ya Rəbb, xalqın nemətlərinlə doyacaq.
Pasxada: Rəbb Öz xalqına nəzər salıb onları satın aldı. Alleluya!

Nəğmə Yer 31,10-14: 
Tanrı sevinclə xalqını toplayır, xilas edir.

İsa bu millətin uğrunda Allahın hər tərəfə səpələnmiş övladlarını 
bir yerə toplamaq üçün öləcək. ( bax Yəh 11, 51-52)

Ey millətlər, Rəbbin sözünü eşidin, *
uzaqlardakı adalarda elan edib deyin: 
“İsraili səpələyən onu bir yerə toplayacaq, *
sürüsünü qoruyan çoban kimi onu qoruyacaq”. 
Çünki Rəbb Yaqubu satın aldı, *
ondan güclü olanın əlindən qurtardı. 
Onlar Sionun yüksək təpəsinə gəlib tərənnüm edəcək. †
Rəbbin verdiyi nemətlər – taxıl, təzə şərab, zeytun yağı, *
qoyun-keçi, mal-qara önünə axışacaqlar. 
Canları sulanmış bağça kimi olacaq, *
bir daha taqətdən düşməyəcəklər. 
O zaman bakirə qız, †
cavan və qoca kişilər birlikdə *
rəqs edib sevinəcək.
Mən onların yasını şadlığa, sevincə çevirəcəyəm. *
Kədərlərinə təsəlli verib onları sevindirəcəyəm. 
Kahinləri bol yeməklə doyduracağam, *
xalqım nemətlərimlə doyacaq.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Ya Rəbb, xalqın nemətlərinlə doyacaq.
Pasxada: Rəbb Öz xalqına nəzər salıb onları satın aldı. Alleluya!

1-ci həftə         86            Cümə axşamı  4cü gün 



3-cü nəq. Allahımızın şəhərində, Rəbb çox əzəmətlidir, 
bol həmdlərə layiqdir.
Pasxada: Əbədi, sonsuzadək bu Allah bizim Allahımızdır. Alleluya!

Məzmur 48 (47): Xilas üçün şüküran duası
O məni Ruhda böyük və uca bir dağın başına apardı. Oradan mənə göydən, 
Allahın yanından enən müqəddəs şəhəri, Yerusəlimi göstərdi. (Vəhy 21, 10)

Allahımızın şəhərində, öz müqəddəs dağında *
Rəbb çox əzəmətlidir, bol həmdlərə layiqdir. 
Şimala tərəf böyük Padşahın şəhəri †
Sion dağı ucalığı ilə gözəldir, *
dünyanın sevincidir. 
Onun qalalarında Allah *
Özünü alınmaz qala kimi göstərmişdir. 
Padşahlar bir yerə yığıldılar, *
Siona yürüş etdilər. 
Onu görəndə mat qaldılar, *
qorxub tez qaçdılar. 
Hamilə qadının ağrısı kimi *
canlarına lərzə düşdü. 
Sən şərq küləyi ilə *
Tarşiş gəmilərini parçaladın. 
Ordular Rəbbinin şəhərində – Allahımızın şəhərində † 
nə eşitmişiksə, onu gördük, *
Allah oranı əbədi saxlayacaq. 
Ey Allah, məbədində *
məhəbbətin barədə dərindən düşünürük. 
Ey Allah, yerin ucqarlarına qədər adın həmdə layiqdir. *
Sağ əlin ədalətinlə doludur. 
Qoy Sion dağı sevinsin. *
Sənin hökmlərinə görə qoy, Yəhuda qızları şad olsun. 
Sionun ətrafında gəzib-dolaşın, *
onun qüllələrini sayın. 
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Divarlarına fikir verin, *
qalalarına diqqətlə baxın. 
Gələcək nəslə belə deyin: †
«Əbədi, sonsuzadək bu Allah bizim Allahımızdır. *
Ömrümüzün sonunadək O, bizə yol göstərəcək!»
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Allahımızın şəhərində, Rəbb çox əzəmətlidir, 
bol həmdlərə layiqdir.
Pasxada: Əbədi, sonsuzadək bu Allah bizim Allahımızdır. Alleluya!

Qısa oxunuş (Yeş 66, 1-2)

Rəbb belə deyir: «Göylər Mənim taxtımdır, Yer ayaqlarımın 
altındakı kətildir. Mənim üçün harada ev tikəcəksiniz, 
dincələcəyim yer harada olacaq? Çünki bütün bunları Mənim 
əlim yaratdı, hər şey beləcə əmələ gəldi». Rəbb bəyan edir: 
«Ancaq Mən özünü aşağı tutan və ruhu əzilmiş insana, 
Sözümün önündə titrəyənə nəzər salaram.

Nəqaratlı cavab
† Bütün qəlbimlə Səni axtarıram, * ya Rəbb, mənə cavab ver.
   Bütün qəlbimlə Səni axtarıram, * ya Rəbb, mənə cavab ver.
* Sözünə əməl edəcəyəm, * ya Rəbb, mənə cavab ver.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Bütün qəlbimlə Səni axtarıram, * ya Rəbb, mənə cavab ver.

Benediktus  
Rəbbin önündə müqəddəs və düzgün olaq. 
O bizi düşmənlərimizdən qurtaracaq.

İmanlıların duası
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Bu yeni günün işıqlarını bizə bəxş edən Rəbbə şükür edək 
və bizi təqdis etsin deyə Ona yalvaraq:
Ya Rəbb, kilsənə xeyir-dua ver və onu müqəddəsləşdir.

Günahlarımıza görə qurban edilən Sənsən,
 bu günki qurbanlarımızı və cəhdlərimizi qurban kimi 

qəbul et.
Kainatın möcüzələri ilə gözlərimizi sevindirən Sənsən;

 düzgünlük və həqiqətin günəşi ruhumuzda da doğulsun.
Sevginin sübutu və şahidləri ola bilməyimiz üçün 

  qəlbimizi comərdləşdir.
Bu səhərdən etibarən mərhəmətini təcrübə etməyimizə kömək ol;

 dostlarına verdiyin sevinc gücümüz olsun.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Hər şeyə qadir əbədi Tanrı, səhər, günorta və axşam mədhlərini
Sənə tərənnüm edən kilsənin dualarına qulaq as. Sönməz işıq 
Məsihə tərəf addımlaya bilməyimiz üçün qəlblərimizdən pislik 
qaranlıqlarını dağıt. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin.

 Cümə axşamı  4cü gün 

GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!
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Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona) 

1-ci nəq. Gözlərimi aç ki, qanununun xariqələrini görüm.

Məzmur 119 (118), 17-24 
Quluna comərdliyini göstər, *
qoy yaşayım və sözünə bağlı qalım. 
Gözlərimi aç ki, * 
qanununun xariqələrini görüm. 
Əmrlərini məndən gizlətmə, *
çünki mən bu dünyada bir qəribəm, 
hökmlərinin həsrətini çəkməkdən *
hər zaman ürəyim ağrıyır. 
Sənin əmrlərindən çıxan lovğaları məzəmmət etdin, *
çünki onlar lənətləndi. 
Həqarəti, tənəni məndən uzaq et, *
göstərişlərinə əməl etmişəm. 
Başçılar yığılıb mənim üçün qəsd qurdular, *
lakin mən qulun qaydalarını dərin düşünürəm.
Göstərişlərin mənə zövq verir, *
onlar mənim məsləhətçilərimdir. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Gözlərimi aç ki, qanununun xariqələrini görüm.
2-ci nəq.  Ya Rəbb, yollarını mənə göstər.

Məzmur 25 (24), 1-11: Sıxıntılı anlar üçün dua
Ümidimiz də boşa çıxmır, çünki Allah məhəbbəti bizə verilən Müqəddəs Ruh

vasitəsilə ürəklərimizə tökülüb. (Rom 5, 5)

Ya Rəbb, Sənə ürəyimi təqdim edirəm, *
ey Allahım, yalnız Sənə güvənirəm! 
Məni xəcalətdə qoyma, *
qoy düşmənlərim mənə qalib gələrək sevinməsinlər. 
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Sənə ümid bağlayanlar heç zaman utanmasınlar, *
haqsız xəyanətkarlarsa rüsvay olsunlar. 
Ya Rəbb, yollarını mənə göstər, *
Öz yollarını mənə öyrət. 
Məni haqq yolu ilə apar, *
həqiqətini mənə öyrət.
Məni qurtaran Allah Sənsən, *
daim Səni gözləyirəm. 
Ya Rəbb, əzəldən bəri var olan mərhəmətini, *
məhəbbətini yada sal. 
Gənclikdə günahkar, üsyankar oldum, *
bunları yadına salma. 
Məni məhəbbətin naminə, ya Rəbb, *
xeyirxahlığına görə yada sal! 
Rəbb xeyirxah və haqdır, *
ona görə günahkara düz yol göstərir, 
itaətkarları ədalət yolu ilə aparır, *
öz yolunu onlara öyrədir. 
Kim Rəbbin əhdinə və göstərişlərinə bağlıdırsa, *
Rəbb yolunda onun üçün xeyirxahlıq və sədaqət var. 
Ya Rəbb, ismin naminə məni bağışla, *
təqsirim böyükdür.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Ya Rəbb, yollarını mənə göstər.
3-cü nəq. Üzünü mənə sarı çevir və lütfkar ol, 

  çünki tənhayam, zülm içindəyəm.

II (12-22)
Rəbdən qorxan kimdir? *
Rəbb ona yol seçməyi öyrədir. 
O bəxtəvər yaşayacaq, *
ölkə onun nəslinə irs olaraq qalacaq. 
Rəbb Ondan qorxanlara sirrini açar, *
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onlara Öz əhdini öyrədər. 
Həmişə gözüm Rəbdədir, *
çünki O, ayaqlarımı tələdən xilas edir. 
Üzünü mənə sarı çevir və lütfkar ol, *
çünki tənhayam, zülm içindəyəm. 
Qəlbimdəki qubar artıb, *
məni dərdlərdən qurtar. 
Əzab-əziyyətimə bax, *
bütün günahlarımı bağışla. 
Düşmənlərimə bax, gör nə qədər çoxalıb, *
amansız nifrətlərinə hədəfəm. 
Canımı qoru, məni qurtar, *
Sənə pənah gətirdiyimə görə qoyma rüsvay olum! 
Qoy kamalla düzlük məni hifz etsin, *
çünki Səni gözləyirəm. 
Ey Allah, İsraili *
bütün çətinliklərindən qurtar.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Üzünü mənə sarı çevir və lütfkar ol, 

  çünki tənhayam, zülm içindəyəm.

Qısa oxunuş
9-da: Amos 4, 13

Odur dağlara quruluş verən, küləyi yaradan, nə düşündüyünü 
insana bildirən, dan işığını qaranlıq edən, yer üzünün yüksək 
yerlərinə ayaq basan – Onun adı Ordular Allahı Rəbdir.

12-də: Amos 5, 8

Odur Ülkər və Orion bürclərini yaradan, qaranlığı aydın səhərə
çevirən, gündüzü gecə edib qaraldan, dəniz sularını götürüb 
yer üzünə tökən – Onun adı Rəbdir.

15-də: Amos 9, 6
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Otaqlarını göylərdə tikən, qübbəsini yer üzündə quran, dəniz 
sularını götürüb yer üzünə tökən Odur – Onun adı Rəbdir.

† Ey Rəbbin əsirləri, hamınız Rəbbə şükür edin:
* uca görkəm, əbədi mədh Ona məxsusdur!

Yekun dua
Ey müqəddəs Ata, həvarilərin üzərinə Ruhun endiyi o saatı 
xatırlayaraq Sənə yalvarırıq: bu gün boyunca bizi Oğlun 
Rəbbimiz İsa Məsih tərəfindən açıqlanan sevgi ilə yaşat. Bunu,
Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbbə həmd edək!
* Allaha şükür edək!
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AXŞAM MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Böyük və güclü Allahımız, 

həyat verən suları yaradan Sənsən!
Bu suların bir hissəsini yüksək səmalara,
qalanını isə, dərin okeanlara pay verdin.

Yüksək səmaları qanadlılar, 
dərin suları üzgəclilərlə doldurdun.

Kainatdakı bu cür fərqli gözəlliklərin
yeganə Yaradanı sənsən!

Ey uca Rəbbimiz, eyni ilə də, bizi, 
qanınla pakladığın öz bəndələrini,

məhəbbətin sayəsində həlim mərhəmətinlə
günahlarımızın nəticəsi olan ölümdən xilas et!

Qoy, nə səhvlərimizin yükü belimizi büksün,
nə də, lovğalıq başımızı dikəltsin.

Qoy, nə həyat problemlərindən ruhumuz sınsın,
nə də, özündən razılıqla yüksəklərdən baxaq.

İndi və əbədiyyən hökm edən xeyirxah Ata,
Səninlə bir olan Oğul 

və bizi sevindirən Müqəddəs Ruh,
bunları bizə bəxş et! 

Amin.
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1-ci nəq. Səni imdada çağırarkən mənə şəfa verdin. 
Sənə əbədiyyən həmd edəcəyəm.
Pasxada: Yasımı şənliyə çevirdin, alleluya!

Məzmur 30 (29): Ölüm təhlükəsindən sonra şüküran duası
İsa Məsih dirilişinə görə Ataya şükür edir. (Kassianus)

Ya Rəbb, Səni ucaldıram, çünki Sən məni qurtardın, *
düşməni mənə görə sevinməyə qoymadın. 
Ya Rəbb Allahım, Səni imdada çağırarkən *
mənə şəfa verdin. 
Ya Rəbb, canımı ölülər diyarından azad etdin, *
qəbirə düşməyim deyə Sən mənə həyat verdin. 
Ey Rəbbin möminləri, Onu tərənnüm edin, *
müqəddəsliyini yada salın, Ona şükürlər edin. 
Çünki qəzəbi bir anlıq olur, *
lütfü isə ömür boyu qalır. 
Kimin bir gecə gözündən yaş tökülərsə, *
onun üçün sübh tezdən sevinc doğar. 
Dinclik tapanda dedim: *
«Əsla sarsılmaram». 
Ya Rəbb, lütfünlə məni *
bir dağ kimi möhkəm etdin. 
Sonra məndən üz gizlətdin, *
canıma vəlvələ düşdü. 
Ya Rəbb, Səni çağırdım, *
Xudavəndə belə yalvardım: 
«Qanımı töküb qəbirə düşsəm, *
Sənə fayda verərmi? 
Torpaq Sənə şükür edə bilərmi, *
sədaqətini elan edə bilərmi? 
Ya Rəbb, dinlə, mənə lütf et, *
ya Rəbb, köməyimə çat». 
Yasımı şənliyə çevirdin, *
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çulumu çıxarıb məni sevincə bürüdün. 
Ona görə susmayacağam, *
Səni ucadan tərənnüm edəcəyəm. 
Ya Rəbb Allahım, *
Sənə daim şükür edəcəyəm! 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Səni imdada çağırarkən mənə şəfa verdin. 
Sənə əbədiyyən həmd edəcəyəm.
Pasxada: Yasımı şənliyə çevirdin, alleluya!

2-ci nəq. Üsyankarlığı bağışlanan, 
  günahı əfv olunan insan nə bəxtiyardır! †

Pasxada: Allahın Oğlunun ölməsi ilə Allahla barışdıq. Alleluya!
Məzmur 32 (31): Etiraf günahlardan azad edir

Davud da o adamın bəxtiyarlığından danışır ki, 
Allah əməlinə baxmayıb onu saleh sayır. (Rom 4, 6)

Üsyankarlığı bağışlanan, *
günahı əfv olunan insan nə bəxtiyardır! 
† Rəbb tərəfindən təqsirkar sayılmayan, *
qəlbində hiylə olmayan insan nə bəxtiyardır! 
Etiraf etməyəndə bütün gün nalə çəkməkdən *
sümüklərim taqətdən düşdü. 
Əlin üzərimdə gecə-gündüz ağırlaşdı, *
sanki yayın quraqlığı məni taqətdən saldı. 
Sonra Sənə günahımı etiraf etdim, *
təqsirlərimi gizlətmədim. 
Dedim: «Üsyankarlığımı Rəbbə etiraf edirəm». *
Təqsirimi, günahımı bağışladın. 
Buna görə hər bir mömin Səni tapan zaman *
Sənə dua etsin. 
Azğın sellər daşsa da, *
möminə toxunmaz. 
Sığınacaq yerim Sənsən, məni dardan hifz edirsən. *
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Zəfər harayı ilə ətrafımda dövr edirsən. 
Dedin: «Sənə təlim verəcəyəm, gedəcəyin yolu öyrədəcəyəm.*
Nəsihət verəcəyəm, gözüm sənin üstündə olacaq. 
At yaxud qatır kimi şüursuz olmayın. *
Cilov, yüyən vurulmasa, onlar idarə edilə bilməz». 
Pislərin başına çox bəla gələr, *
Rəbbə güvənənlər isə hər tərəfdən məhəbbətə bürünər. 
Ey salehlər, fərəhlənin, Rəbbə görə sevinin! *
Ey ürəyidüz olanlar, Onu mədh edin! 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Üsyankarlığı bağışlanan, 

 günahı əfv olunan insan nə bəxtiyardır!
Pasxada: Allahın Oğlunun ölməsi ilə Allahla barışdıq. Alleluya!

3-cü nəq. Rəbb Ona qüdrət, əzəmət və hökmdarlıq verdi. 
Bütün xalqlar ona xidmət edəcəklər.
Pasxada: Ya Rəbb, Sənin kimisi varmı? Ordular Allahı, 
Sənin tək qüdrətli varmı? Müqəddəslikdə əzəmətli, 
zəhmli və alqışlara layiq Sənin kimisi varmı? Alleluya!

Nəğmə (bax. Vəhy 11, 17-18; 12, 10-12): 
Rəbbin mühakiməsi

Ey Var Olan, Var Olmuş Külli-İxtiyar Rəbb Allah, *
Sənə şükür edirik! 
Çünki Öz böyük qüdrətini alıb *
Padşahlıq taxtına çıxdın. 
Millətlər qəzəbləndi, † 
Sənin də qəzəbinin vaxtı *
ölüləri mühakimə etmək vaxtı gəldi.
Sənin qulların olan peyğəmbərlərə, müqəddəslərə, †
Sənin adından qorxanlara, kiçiklərə və böyüklərə *
mükafat vermək vaxtı çatdı. 
İndi Allahımızın xilası, gücü, Padşahlığı *
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və Onun Məsihinin hakimiyyəti həyata keçdi. 
Çünki bacı-qardaşlarımızı Allahımızın önündə *
gecə-gündüz təqsirləndirən ittihamçı kənara atıldı. 
Onlar Quzunun qanı və öz şəhadət sözləri vasitəsilə *
Ona qalib gəldilər. 
Hətta ölümlə üzbəüz olanda da *
Öz canlarını sevmədilər. 
Buna görə də, ey göylər və orada məskən salanlar, *
bayram edin! 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Rəbb Ona qüdrət, əzəmət və hökmdarlıq verdi. 
Bütün xalqlar ona xidmət edəcəklər. 
Pasxada: Ya Rəbb, Sənin kimisi varmı? Ordular Allahı, 
Sənin tək qüdrətli varmı? Müqəddəslikdə əzəmətli, 
zəhmli və alqışlara layiq Sənin kimisi varmı? Alleluya!

Qısa oxunuş (1Pt 1, 6-9)

Buna görə hal-hazırda qısa bir müddət cürbəcür sınaqlarda 
kədərə düşməyə məcbur olsanız da, hədsiz sevinirsiniz; belə ki 
imanınızın sınaqdan keçməsi İsa Məsihin zühurunda sizə tərif, 
izzət və şərəf gətirsin. Bu imanınız odla təmizlənsə belə, fani 
qızıldan daha çox dəyərlidir. Siz İsa Məsihi görməmisiniz, 
amma Onu sevirsiniz. Hətta siz Onu indi də görmürsünüz, 
lakin Ona iman edib təsvirolunmaz və izzətli sevinclə hədsiz 
sevinirsiniz. Çünki imanınızın nəticəsində canınızın xilasına 
nail olursunuz. 

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, bizi * ən yaxşı buğda ilə bəsləyirsən! 
   Ya Rəbb, bizi * ən yaxşı buğda ilə bəsləyirsən! 
* Bizi qayalardan axan balla doydurursan.*
   Ən yaxşı buğda ilə bəsləyirsən!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, bizi * ən yaxşı buğda ilə bəsləyirsən! 
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Magnifikat
Rəbb hökmdarları taxtdan endirdi, sadə insanları yüksəltdi. 

İmanlıların duası
Ümidimizin təməli olan Rəbbə dua edək:
Ya Rəbb, övladlarını təqdis et.

Xalqı ilə əbədi əhd bağlayan Rəbbimiz
 sevginin möcüzələrini xatırlamağımıza kömək et.

Bütün rahiblik xidmətində olan insanları sevginlə qüvvətləndir:
 və Sənə inanan bütün insanları sülh vasitəsilə Müqəddəs 
Ruhun birliyində topla.

 Yer üzündəki şəhərimizi Səninlə birlikdə qurmağa kömək et
  beləcə çobanlarımız əbəs olmayacaq.

Bütün millətlər arasında ismin ucalsın deyə 
 biçininə işçilər göndər.

Vəfat etmiş qohumlarımızı və bizə yaxşılıq edənləri 
müqəddəslərə qovuşdur

 bir gün bizi də əbədi sevincə qat.
Göylərdəki Atamız 

Yekun dua
Qapqara gecəni aydınladan və qaranlıqdan sonra günəşi 
yüksəldən Rəbbimiz, yeni günün şəfəqində kilsə ilə birlikdə 
Sənə mədh edə bilməyimiz üçün şeytanın hiylələrindən uzaq  
durub bu gecəni keçirməyimizə kömək et. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin.
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 Cümə  5ci gün  

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Rəbb Allahımızı mədh edək, Onun mərhəməti əbədidir.
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)

 Cümə  5ci gün 

SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Mələklərin sevinci İsa, 
Sən bizim ümidimizsən.

Atanın yeganə Oğlu,
pak həyatın bəhrəsisən!

.

Səhərlər bizə kömək et ki, 
beynlərimiz yuxudan oyansın.

Ayıq olaq ki, gün ərzində 
Rəbbə mədhlər oxuyaq. 

.

Dan ulduzu dünyaya xəbər verir ki,
hədiyyələrlə dolu yeni gün başlayır. 

Ey Atamız, Sənin nurun qaranlığı qovub 
bizi işıqlandırsın.

.

Bu nur duyğularımızı aydınlatsın 
və qəlbimizdəki şəri qovsun ki, 

qəlbimiz alovlansın 
və tövbə göz yaşları ilə yuyulsun.
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.

Səyyahın qəlbinin dərinliyində 
bəslədiyin imanı böyüt,
ümidimizi möhkəmlət 

və üstün olan məhəbbətimizi qidalandır.
.

Sənə, ey əziz İsa, |  Külli-İxtiyar Ataya
və təsəlli edən Ruha | 

         sonsuz şan-şərəf olsun! Amin.

1-ci nəq. Ya Rəbb, doğru olanın qurbanını qurbangahda 
sevəcəksən.
Pasxada: Allahım, Öz Padşahlığına gələndə məni xatırla! Alleluya!

Məzmur 51 (50): Ya Rəbb, mənə rəhm et!
Ruhən və əqlən yeniləşin, əsl salehlik və müqəddəsliklə Allaha bənzər

yaradılmış yeni mənliyə bürünün. (Ef 4, 23-24)

Məhəbbətinə görə, ey Allah, * 
mənə rəhm et,
bol mərhəmətinə görə * 
qanunsuzluqlarımı sil.
Təqsirimi tamamilə yu, *
günahımdan məni təmizlə.
Çünki qanunsuzluqlarımı bilirəm, *
günahım daim gözümün qarşısındadır.
Sənə, yalnız Sənə qarşı günah işlətmişəm, *
gözündə pis sayılanı etmişəm.
Mənə görə çıxarılan hökmündə ədalətlisən, *
məni məhkum etməkdə haqlısan.
Mən doğulandan bəri günahkaram, *
ana bətnindən belə, təqsirkaram.
Sənsə ürəkdə düzlüyün olmasını istəyirsən, *
mənə daxilən hikmət öyrət.
Məni züfa ilə pak et, təmiz olum, *
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məni yu, qardan da ağ olum.
Mənə şadlıq, sevinc səsini eşitdir, *
qırdığın sümüklərim xoşhallansın.

Üzünü tut, günahlarımı görmə, *
bütün təqsirlərimi sil.
Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat, *
daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.
Məni Öz hüzurundan atma, *
Müqəddəs Ruhunu məndən götürmə.
Xilasının sevincini mənə qaytar, *
İtaətkarlıq ruhu verib mənə dayaq ol.

Qoy Sənin yollarını qanunsuzlara öyrədim, *
günahkarlar Sənə sarı dönsünlər.
Ey Allah, məni azad et, †
qan tökmək təqsirindən məni qurtar, *
dilim ədalətini mədh etsin.
Ey Xudavənd, Sən dilimi aç, *
ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.
Sən qurbanlardan zövq almazsan, yoxsa kəsərdim. *
Yandırma qurbanlarından razı qalmazsan.
Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur, *
Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah!
Lütfünlə Siona yaxşılıq et, *
Yerusəlimin divarlarını bərpa et.
Onda doğru yolla təqdim edilən qurbanlardan, †
bütöv yandırma qurbanlarından zövq alarsan. *
O zaman qurbangahında buğalar qurban kəsilər.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ya Rəbb, doğru olanın qurbanını qurbangahda 
sevəcəksən.
Pasxada: Allahım, Öz Padşahlığına gələndə məni xatırla! Alleluya!
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2-ci nəq. Ey Rəbbimiz, Sən xalqa ucalıq və ədalətsən.
Pasxada: Həqiqətən, Sən Özünü gizlədən Allahsan, 
ey İsrailin Allahı, ey Qurtarıcı! Alleluya!

Nəğmə Yeş 45, 15-25: Bütün xalqlar Rəbbə tərəf dönsün
Yerin altında olanların hamısı İsanın adına ehtiram edərək diz çöksün. (Flp 2,

10)

Həqiqətən, Sən Özünü gizlədən Allahsan, *
ey İsrailin Allahı, ey Qurtarıcı! 
Büt düzəldənlərin hamısı utandırılacaq, rüsvay olacaq, *
xəcalət çəkib uzaqlaşacaq. 
Amma İsrailə qurtuluşu Rəbb verəcək. *
Bu qurtuluş əbədi sürəcək. 
Əsrlər boyu İsrail utanmayacaq, *
rüsvay olmayacaq. 
Göyləri yaradan Rəbb bircə olan Allahdır! *
O, dünyanı yaratdı, ona quruluş verdi, 
Rəbb dünyanı qarmaqarışıq yaratmadı, *
onu yaşamaq üçün qurdu. 
O deyir: «Mən Rəbbəm, başqası yoxdur! *
Mən gizlində, qaranlıq dünyasında danışmadım.
“Məni qarmaqarışıq yerdə axtarın” *
Yaqub nəslinə demədim. 
Doğrusunu söyləyən, *
ədaləti bəyan edən Rəbb Mənəm. 
Yığışın, gəlin, bir yerə toplaşın, *
ey millətlərdən sağ qalan kəslər! 
Taxta bütləri gəzdirənlər, *
xilas verməyən allahlara dua edənlər heç nə bilmir. 
Danışın, işinizi təqdim edin, *
qoy hamı birlikdə məsləhətləşib söyləsin: 
“Bunu qədimdə kim bəyan etdi, *
keçmişdə kim bildirdi?” 

1-ci həftə         103            Cümə  5ci gün 



Bunu Mən Rəbb, demədimmi? †
Məndən başqa Allah, ədalətli Allah və Qurtarıcı yoxdur. *
Məndən başqası yoxdur. 
Ey yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə yaşayanlar, †
Mənə tərəf dönün və xilas olun! *
Çünki Mən Allaham və başqası yoxdur! 
Varlığıma and içdim, *
ağzımdan çıxan kəlmə doğrudur, boşa çıxmaz. 
Hər diz önümdə çökəcək, *
hər dil Mənə and içəcək. 
Mənim üçün belə deyəcəklər: †
“Salehlik və qüvvət yalnız Rəbdədir. *
Ona qarşı qəzəblənənlər hüzuruna gəlib utanacaqlar. 
Bütün İsrail nəsli *
Rəbdə haqq qazanacaq və izzətlənəcək”.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

2-ci nəq. Ey Rəbbimiz, Sən xalqa ucalıq və ədalətsən.
Pasxada: Həqiqətən, Sən Özünü gizlədən Allahsan, 
ey İsrailin Allahı, ey Qurtarıcı! Alleluya!

3-cü nəq. İlahilər söyləyərək Rəbbə gəlin.
Pasxada: Sevinclə Rəbbə qulluq edin, alleluya!

Məzmur 100 (99): Məbədə gələnlərin sevinci
Rəbb qurtulmuşlara zəfər ilahisini oxutdurur. (Müq. Atanasios)

Ey bütün dünya, cuşa gəlib †
Rəbbə nida edin, sevinclə Rəbbə qulluq edin, *
mədh oxuyaraq Onun hüzuruna gəlin! 
Rəbb Allahdır, siz bunu bilin, †
O bizi yaradıb, biz Ona aidik, *
xalqıyıq, otlağında otardığı sürüyük. 
Dərgahına şükürlərlə, həyətlərinə həmdlərlə gəlin. *
Ona şükür edin, isminə alqış söyləyin. 
Rəbb nə yaxşıdır, məhəbbəti əbədidir, *
sədaqəti nəsillərdən-nəslə çatır!
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Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. İlahilər söyləyərək Rəbbə gəlin.
Pasxada: Sevinclə Rəbbə qulluq edin, alleluya!

Qısa oxunuş (Ef 4, 29-32) 

Ağzınızdan heç bir pis söz çıxmasın, amma eşidənlərə xeyir 
versin deyə lazım olanda başqalarının inkişafına səbəb olan 
sözlər deyin. Allahın Müqəddəs Ruhunu kədərləndirməyin. 
Çünki satınalınma günü üçün o Ruhla möhürləndiniz. Qoy hər 
cür kinlə birlikdə acılıq, hiddət, qəzəb, çığırtı, böhtançılıq 
büsbütün sizdən uzaq olsun.Amma bir-birinizə qarşı xeyirxah, 
rəhmli olun və Allah Məsihdə sizi bağışladığı kimi siz də bir-
birinizi bağışlayın.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, səhər-səhər * mənə sevgini göstər. 
   Ya Rəbb, səhər-səhər * mənə sevgini göstər. 
* Addımlayacağım yolu mənə öyrət, * mənə sevgini göstər. 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, səhər-səhər * mənə sevgini göstər. 

Benediktus  
Rəbb xalqının yanına gəldi və onların qurtulmasını təmin etdi.

İmanlıların duası
Müqəddəs çarmıxı ilə dünyanı xilas edən Məsihə imanla 
yalvaraq:
Ya Rəbb, bizə mərhəmətini göstər.

Ədalət günəşi olan İsa Məsih, həyatımızı aydınlat:
 və pisliyin təlqinlərini bizdən uzaqlaşdır.

Bu gün Sənin iradənə uyğun davrana bilməyimiz üçün 
 düşüncələrimizə, sözlərimizə və hərəkətlərimizə təsir et.

Ya Rəbb, baxışlarını günahlarımızdan çək
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 və bütün təqsirlərimizi əfv et.
Rəbbimiz İsa Məsih, xaçın və dirilişin naminə

 qəlblərimizi Müqəddəs Ruhun təsəllisi ilə doldur.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Müqəddəs Ata, həqiqət sözü olan Oğlunun işığı vasitəsilə 
pislik qaranlığını dağıdan Sən, günah əməllərimizin Sənin 
lütfünün qəlblərimizdə yandırdığı alovu söndürməməsi üçün 
imanımızı qüvvətləndir. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.   * Amin.

 Cümə  5ci gün 

GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona) 

1-ci nəq. Qayda-qanunlarının yollarını mənə Özün izah et, 
xariqələrin barədə dərin düşünüm.

Məzmur 119 (118), 25-32

Mən torpağa düşmüşəm, *
öz Sözünə görə məni həyata qaytar. 
Keçdiyim yolları Sənə bəlli edəndə cavab verdin, *
mənə qaydalarını öyrət. 
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Qayda-qanunlarının yollarını mənə Özün izah et, *
xariqələrin barədə dərin düşünüm. 
Kədərdən canım üzülüb, *
öz sözünə görə mənə güc ver. 
Məni yanlış yoldan uzaqlaşdır, *
qanununa görə mənə lütf göstər. 
Mən sədaqət yolunu seçdim, *
hökmlərini gözümün önünə gətirdim. 
Sənin göstərişlərindən yapışmışam, ya Rəbb, *
qoyma xəcalətli qalım. 
Qəlbimin düşüncəsini genişləndirərkən *
əmrlərinin yolu ilə getməyə səy göstərəcəyəm.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Qayda-qanunlarının yollarını mənə Özün izah et, 
xariqələrin barədə dərin düşünüm.

2-ci nəq. Sarsılmadan Rəbbimə güvənmişəm.

Məzmur 26 (25): Məsumun duası 
Allah, dünya yaranmazdan qabaq bizi Məsihdə seçdi ki, 

biz məhəbbətdə Onun qarşısında müqəddəs və nöqsansız olaq. (Ef 1, 4)

Məni haqlı çıxar, ya Rəbb, †
çünki mən kamalla gəzmişəm, *
sarsılmadan Rəbbimə güvənmişəm. 
Ya Rəbb, məni sınaqdan keçir, Sən məni imtahan et, *
qəlbimi, fikirlərimi saf et. 
Məhəbbətin gözümün önündə durur, *
Sənin sədaqətinlə gəzirəm. 
Yalançı insanlarla oturmuram, *
ikiüzlülərlə yoldaşlıq etmirəm, 
yaramazların məclisinə nifrət edirəm, *
pislərlə oturmuram. 
Ya Rəbb, günahsızlıq içində əllərimi yuyuram, *
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qurbangahının başına dolanıram, 
şükür səsimi ucaldıram, *
bütün xariqələrini bəyan edirəm. 
Ya Rəbb, məskənin olan evi, *
calalının sakin olduğu yeri sevirəm. 
Məni günahkarlara qatıb aparma, *
qatillərlə birgə canımı alma. 
Onlar pis niyyəti əllərində tutublar, *
sağ əllərini rüşvətlə doldurublar. 
Mənsə kamalla gəzirəm, *
məni qurtar, mənə lütf et! 
Ayağım düzlük üstündə durur, *
cəmiyyətin içində Rəbbə alqış edəcəyəm. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Sarsılmadan Rəbbimə güvənmişəm.

3-cü nəq.  Qəlbim Ona güvənəndə köməyimə çatır.

Məzmur 28 (27), 1-3. 6-9: Dilək və şüküranlıq
Ey Ata, Məni eşitdiyin üçün Sənə şükür edirəm. (Yəh 11, 41)

Ya Rəbb, Səni səsləyirəm, *
ey Qayam, qulağını tıxama. 
Əgər cavab verməsən, *
qəbirə düşənlərə bənzəyərəm. 
Səni yardıma çağırarkən †
məbədinin ən müqəddəs yerinə tərəf əllərimi qaldırarkən *
yalvarış səsimi eşit. 
Pislərlə, şər iş görənlərlə birgə *
məni dartıb aparma. 
Onlar qonşuları ilə dost kimi danışır, *
lakin qəlblərində şər dolaşır. 
Alqış olsun Rəbbə, †
yalvarış səsimi eşitdi! *

1-ci həftə         108            Cümə  5ci gün 



Rəbb qalam, sipərimdir! 
Qəlbim Ona güvənəndə köməyimə çatır. †
Sevincdən qəlbim cuşa gəlir, *
ilahilərimlə Ona şükür edirəm. 
Rəbb Öz xalqının gücüdür, *
məsh etdiyi insanın nicat qalasıdır. 
Öz xalqını qurtar, seçdiklərinə xeyir-dua ver. *
Öz sürünü otar, xalqının əbədilik qayğısına qal!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq.  Qəlbim Ona güvənəndə köməyimə çatır.

Qısa oxunuş
9-da: Flp 2, 2b-4

Həmfikir olub bir-birinizə eyni məhəbbəti göstərərək canbir və 
həmrəy olmağınızla sevincimi bütövləşdirin. Heç bir işi özünü 
göstərərək və ya lovğalıqla etməyin. Qoy hər biriniz 
itaətkarlıqda digərini özündən üstün saysın və yalnız öz 
mənfəətini deyil, başqalarının da mənfəətini güdsün.
12-də: 2Kor 13, 4

Məsih, zəiflik içində çarmıxa çəkildiyi halda Allahın qüdrəti ilə
yaşayır. Biz də Onda zəifik, amma sizin xeyriniz üçün Onunla 
bərabər Allahın qüdrəti ilə yaşayacağıq.

15-də: Kol 3, 12-13

Beləliklə, Allahın seçilmişləri, müqəddəsləri və sevimliləri 
kimi ürək mərhəməti, xeyirxahlıq, itaətkarlıq, həlimlik və 
səbirə bürünün. Bir-birinizə dözün və birinizin digərindən 
şikayəti varsa, bağışlayın. Rəbb sizi bağışladığı kimi siz də 
bağışlayın.

† Rəbbin yolları sevgi və həqiqətdir!
* O, azmışlara yolunu göstərir.
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Yekun dua
9-da:
Ey Rəbbimiz İsa, daim Sənə yalvarırıq: dünyanın qurtuluşu 
üçün çarmıxa aparıldığın saatda: etdiyimiz səhvləri bağışla və 
gələcəkdə bizləri qoru. Sən ki, əbədiyyən hökm edirsən. Amin.

12-də:
Ey Rəbbimiz İsa Məsih, Sənə yalvarırıq, dünyanın xilası üçün 
çarmıxa çəkildiyin və qaranlıqların bütün yerüzünü bürüdüyü 
saatda: gerçək həyata çatana qədər bizə yol göstərəcək işığı hər
zaman ehsan et. Sən ki, əbədiyyən hökm edirsən. Amin. 

15-də:
Ey Rəbb İsa Məsih, xətalarını qəbul edən təqsirkarı xaçdan 
ölkənə keçirtdin, günahlarımızı etiraf edərək Sənə yalvarırıq: 
bizə ölümümüzdə cənnətin qapılarını aç. Sən ki, əbədiyyən 
hökm edirsən. Amin.

† Rəbbə həmd edək!
* Allaha şükür edək!
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AXŞAM MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Dünyanın və insanın Yaradanı,
sən hər şeyi tənzimləyirsən. 

Sənin sözünlə yer üzü canlılarla doludur
və səsin, hətta sürünənlər üçün əmrdir!

Sənin planına əsasən 
insana xidmət etsin deyə,
böyük və kiçik canlılar 

Sənin sözünlə vücud aldılar. 

Öz ailənə hər zaman nəzarət et 
və əməllərimizdə vərdişə çevrilmiş 

gizli günahkar arzularımızı 
ürəklərimizdən uzaqlaşdır. 

Günahlarımızın qandallarını qıraraq 
lütfünün bolluğunu bizə nəsib et, 
sülh münasibətlərimizi gücləndir 

və bizə saf sevinc bəxş et. 

Ey mehriban Ata, səsimizi eşit, 
əzəmətli Padşahımız İsa, bizə kömək et!

Sən, Ata və Müqəddəs Ruhla birlikdə həqiqi Allahsan, 
bizi öz Padşahlığında xoşbəxt et! 

Amin.
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1-ci nəq.  Ya Rəbb canıma şəfa ver, 
çünki Sənə qarşı günah etmişəm.
Pasxada: Rəbbimiz İsa Məsih varlı olaq deyə 
Özü bizim uğrumuzda yoxsullaşdı. Alleluya!

Məzmur 41 (40): Tərkedilmiş bir xəstənin duası
İsa dedi: «Sizə doğrusunu deyirəm: sizlərdən biri – Mənimlə yemək yeyən biri

Mənə xəyanət edəcək». (Mark 14, 18)
Yoxsulların qayğısına qalan nə bəxtiyardır! *
Rəbb dar günündə onu qurtarar, 
Rəbb onu qoruyar, salamat saxlayar. *
O, ölkədə bəxtiyar olar, düşmənlərinə təslim edilməz. 
Yatağa düşəndə Rəbb ona dayaq olar, *
onu bütün xəstəlikdən sağaldar. 
Mən dedim: «Ya Rəbb, mənə rəhm et, *
canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm». 
Düşmənlərim məndən pis sözlər söyləyir: *
«Bu nə vaxt öləcək, adı batacaq?» deyirlər. 
Mənə baş çəkənlər yalan danışır, †
ürəklərinə böhtan yığır, *
bayıra çıxanda bundan danışırlar. 
Bütün mənə nifrət edənlər mənim barəmdə pıçıldaşır, *
mənə qarşı pis fikirləri var. 
Deyirlər: «Bu, ölümcül bəlaya düşüb, *
budur, yatır, daha qalxmaz». 
Hətta etibarlı saydığım ən yaxın dostum, *
çörəyimi yeyən mənə xəyanət etdi. 
Sən, ya Rəbb, rəhm edib məni ayağa qaldır, *
qoy onlardan bunun əvəzini çıxım! 
Məndən razı qaldığını bundan bilirəm: *
düşmənlərimin mənə qalib gəlmədiyini görürəm. 
Kamil olduğum üçün məndən möhkəm yapışdın, *
məni hüzurunda əbədilik dayandırdın. 
Alqış olsun İsrailin Allahı *
Rəbbə əzəldən sonsuza qədər! Amin! Amin!
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Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin..

1-ci nəq.  Ya Rəbb canıma şəfa ver, 
çünki Sənə qarşı günah etmişəm.
Pasxada: Rəbbimiz İsa Məsih varlı olaq deyə 
Özü bizim uğrumuzda yoxsullaşdı. Alleluya!

2-ci nəq. Kainatın Rəbbi bizimlədir, 
qalamız və qurtuluşumuz Odur. 
Pasxada: Bir çay var ki, suları Allahın şəhərinə axır, 
Haqq-Taalanın müqəddəs məskəninə sevinc gətirir. Alleluya!

Məzmur 46 (45): Allah xalqının sığınacağı və gücüdür
Onun adını İmmanuel qoyacaqlar». «İmmanuel» 

«Allah bizimlədir» deməkdir. (Matta 1, 23)

Allah bizə sığınacaqdır, qüvvətdir, *
dar gündə çox kömək edir. 
Buna görə biz qorxmuruq: †
Yer üzü alt-üst olsa belə, *
dağlar uçub dənizin köksünə aşsa belə, 
dalğalar kükrəyib qalxsa belə, †
vurub dağları yırğalasa belə, *
biz qorxmuruq. 
Bir çay var ki, suları Allahın şəhərinə axır, *
Haqq-Taalanın müqəddəs məskəninə sevinc gətirir. 
Allah bu şəhərin mərkəzində sarsılmaz durub, *
ona dan yeri söküləndə yardım edər. 
Millətlər kükrəyər, ölkələr sarsılar, *
Allah səsini çıxaranda dünya əriyər. 
Ordular Rəbbi bizimlədir! *
Yaqubun Allahı qalamızdır! 
Gəlin, görün Rəbbin işlərini, *
dünyada etdiyi viranəliyi. 
O, yerin ucqarlarınadək döyüşləri dayandırar, †
kamanları qırar, nizələri sındırar, *
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döyüş arabalarını oda atar. 
«Dayanın, bilin ki, Mən Allaham, *
millətlər arasında ucayam, yer üzündə ucayam!» 
Ordular Rəbbi bizimlədir! *
Yaqubun Allahı qalamızdır!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Kainatın Rəbbi bizimlədir, 
qalamız və qurtuluşumuz Odur. 
Pasxada: Bir çay var ki, suları Allahın şəhərinə axır, 
Haqq-Taalanın müqəddəs məskəninə sevinc gətirir. Alleluya!

3-cü nəq. Bütün xalqlar gəlib önündə səcdə edəcəklər. 
Pasxada: Rəbbə ilahi oxuyun, çox böyük zəfər çaldı.Alleluya!

Nəğmə Vəhy 15, 3-4: Səcdə və mədh nəğməsi
Ey Külli-İxtiyar Rəbb Allah, *
Sənin işlərin böyük və heyrətlidir. 
Ey millətlərin Padşahı, *
Sənin yolların ədalətli və həqiqidir. 
Ya Rəbb, kim Səndən qorxmaz, *
kim Sənin adını izzətləndirməz? 
Çünki yalnız Sən müqəddəssən. †
Bütün millətlər gəlib Sənin önündə səcdə edəcək, *
çünki Sənin ədalətli hökmlərin aşkar oldu.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Bütün xalqlar gəlib önündə səcdə edəcəklər. 
Pasxada: Rəbbə ilahi oxuyun, çox böyük zəfər çaldı.Alleluya!

Qısa oxunuş (Rom 15, 1-3)

Biz imanı güclü olanlar imanı gücsüz olanların zəifliklərinə 
dözməliyik və yalnız özümüzü razı salmamalıyıq. Hər birimiz 
yaxşılıq naminə inkişaf etdirmək məqsədi ilə qonşumuzu razı 

1-ci həftə         114            Cümə  5ci gün 



salaq. Çünki Məsih də Özünü razı salmadı. Necə ki yazılıb: 
«Səni təhqir edənlərin təhqirləri altında qaldım».

Nəqaratlı cavab
† İsa Məsih bizi sevdi * və bizi qanı ilə xilas etdi.
   İsa Məsih bizi sevdi * və bizi qanı ilə xilas etdi. 
* Bizdən bir padşahlıq təşkil edib bizi Öz Atası Allah üçün
   kahinlər təyin etdi * və bizi qanı ilə xilas etdi.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   İsa Məsih bizi sevdi * və bizi qanı ilə xilas etdi. 

Magnifikat
Rəbb mərhəmətini xatırladı, övladlarını dəstəklədi. 

İmanlıların duası
Yoxsulları və təvazökarları dinləyən və onları hər yaxşılıqla 
doyduran Allaha həmd olsun! İmanla Ondan xahiş edək:
Ey müqəddəs Ata, bizə mərhəmətini göstər!

Ey şəfqətli Ata, öz axşam qurbanını çarmıx üzərində 
tamamlayan İsa Məsihin qanı xətrinə
 əzab çəkən Kilsənin övladlarına yardım et.

Əzilmişləri qurtar, korları aydınlat:
 yetimlərin və dulların köməyi ol.

 İblisin əməllərinə qarşı çıxa bilmək üçün 
  bizi Öz silahlarınla qurşat

Ey mərhəmətli Allah ölüm saatında övladlarına yardım et,
 Sənə sadiq olsunlar və lütfdə bu dünyadan Sənin yanına 

gəlsinlər.
Ölülərimizin əbədi həyatda üzünü görə bilmələri üçün

 onları cənnətin nuruna qovuşdur.
Göylərdəki Atamız 

Yekun dua
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Ya Rəbb, möminlərinə çarmıx müdrikliyini bağışla ki, 
Oğlunun əzabları ilə aydınlanan bizlər sevimli boyunduruğunu 
cəsarətlə daşıyaq. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı
ilə Səndən diləyirik. Amin.
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.  * Amin.

 Şənbə  6cı gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.
Nəq. Rəbbə səcdə edək! Yer üzü və içindəkilər Onundur.
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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 Şənbə  6cı gün 

SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Artıq dan yeri sökülür,

bu gözəl torpaqlara yeni bir gün çıxır.
Qoy günəşin şüaları parlasın ki,

sınağın kölgəsi çəkilsin.

Kabuslar dağılsın,
vicdan yüklərindən azad olaq,

əgər qaranlıq bizi qandallayıbsa,
qoy günün aydınlığı onu sındırsın.

Səhər erkəndən dualarımızı nəğməyə çevirək,
təvazökarlıqla Səndən xahiş edək,

hətta son günümüzdə belə
arzuladığımız Nuru görək.

Hər şeyi sevgidə yeniləyən əbədi Ataya,
Onun sevimli Oğluna

və Təsəlli edən Müqəddəs Ruha
əbədi izzət olsun! 

Amin.
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1-ci nəq. Rəbbim, sözünü düşünmək üçün erkəndən qalxıram.
Pasxada: Ya Rəbb, məhəbbətinə görə mənə həyat ver. Alleluya!

Məzmur 119 (118), 145-152: 
Rəbbin əmrlərinə əməl etmək qərarı

Allah məhəbbəti Onun əmrlərinə riayət etməyimizi tələb edir. (1Yəh 5, 3)

Ya Rəbb, cavab ver! Bütün qəlbimlə Səni səsləyirəm, *
sənin qaydalarına əməl edəcəyəm.
Səni səslədim, məni qurtar, *
qoy göstərişlərinə bağlı qalım.
Dan yeri sökülməzdən əvvəl qalxıb Səni imdada çağırıram, *
çünki ümidimi Sənin sözlərinə bağlayıram.
Gecə boyu gözümə yuxu getmir, *
kəlamını dərindən düşünürəm.
Məhəbbətinə görə mənim səsimi eşit, *
ya Rəbb, hökmlərinə görə mənə həyat bəxş et.
Şər ardınca qaçanlar mənə yaxınlaşdılar, *
onlar Sənin qanunundan uzaqlaşdılar.
Ya Rəbb, Sən mənə yaxınsan, *
bütün əmrlərin həqiqətdir.
Göstərişlərini lap əvvəldən öyrənirəm, *
əbədi qalsın deyə öyüdlərini verdin. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Rəbbin sözünü düşünmək üçün erkəndən qalxıram. 
Pasxada: Ya Rəbb, məhəbbətinə görə mənə həyat ver. Alleluya!
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2-ci nəq. Rəbb qüvvətim, məzmurumdur, O məni xilas etdi.
Pasxada: Qalib gələnlər Allahın qulu Musanın nəğməsini 
və Quzunun nəğməsini oxuyurlar. Alleluya!

Nəğmə Çıx 15, 1-4a. 8-13. 17-18 
Vəhşi heyvana qalib gələnlər Musanın nəğməsini oxuyurdular. (bax Vəhy 15,

2-3 )
Rəbbə ilahi oxuyacağam, †
çox böyük zəfər çaldı. *
Atı və süvarini dənizə tulladı. 
Rəbb qüvvətim, məzmurumdur, *
O məni xilas etdi. 
Rəbb mənim Allahımdır, Ona həmd edəcəyəm. *
Atamın Allahıdır, Rəbbi yüksəldəcəyəm. 
Rəbb döyüşçüdür, *
Rəbdir Onun adı. 
Fironun döyüş arabalarını, ordusunu da dənizə atdı. *
Döyüş arabalarının başçıları Qırmızı dənizdə boğuldu. 
Burnunun nəfəsi ilə sular toplanar, †
yığılar bir yerə, axınlar dayanar, *
dəniz qoynunda coşan sular qatılaşar. 
Düşmən dedi: “İzləyim, çatıb qənimət paylayım: *
Bundan canım doyacaq, qılıncımla onları məhv edəcəyəm”. 
Nəfəsinlə üfürdün, dənizlə onları bürüdün. *
Qurğuşun tək onlar nəhəng sularda batdılar. 
Ya Rəbb, allahlar arasında Sənin kimisi varmı? †
Müqəddəslikdə əzəmətli, zəhmli və alqışlara layiq, *
möcüzələr yaradan Sənin kimisi varmı? 
Sağ əlini uzadanda *
torpaq onları uddu. 
Məhəbbətinlə qurtardığın xalqa Sən yol göstərdin. *
Müqəddəs məskəninə Öz gücünlə apardın.
Ya Rəbb, xalqını gətirib salacaqsan mülkün olan dağına, †
yaşamaq üçün Özünə yaratdığın yerə, ey Xudavənd! *
Əlinlə qurduğun Müqəddəs məkanına. 
Rəbb əbədidir, *
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daima padşahlıq edəcəkdir». 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbb qüvvətim, məzmurumdur, O məni xilas etdi.
Pasxada: Qalib gələnlər Allahın qulu Musanın nəğməsini 
və Quzunun nəğməsini oxuyurlar. Alleluya!

3-cü nəq. Ey bütün millətlər, Rəbbə həmd edin! †
Pasxada: Rəbbin bizə olan məhəbbəti böyükdür, alleluya!

Məzmur 117 (116): şüküran duasına dəvət
Başqa millətlər də Allahın mərhəmətinə görə Onu izzətləndirsinlər. (Rom 15,

9)

Ey bütün millətlər, Rəbbə həmd edin! *
† Ey bütün ümmətlər, Onu mədh edin! 
Bizə olan məhəbbəti böyükdür, *
Rəbbin sədaqəti əbədidir!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ey bütün millətlər, Rəbbə həmd edin!
Pasxada: Rəbbin bizə olan məhəbbəti böyükdür, alleluya!

Qısa oxunuş (2Pt 1, 10-11)

Beləliklə, ey qardaşlar, çağırıldığınızı və seçildiyinizi təsdiq 
etmək üçün daha da səy göstərin. Çünki əgər bunu etsəniz, heç 
vaxt büdrəməzsiniz. Beləcə Rəbbimiz və Xilaskarımız İsa 
Məsihin əbədi Padşahlığına girmək səlahiyyəti sizə bol-bol 
ehsan ediləcək.

Nəqaratlı cavab
† Rəbbə səslənirəm: * Sən sığınacağımsan.
   Rəbbə səslənirəm: * Sən sığınacağımsan. 
* Canlılar məskənində Sən yaxşılığımsan * Sən sığınacağımsan
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Rəbbə səslənirəm: * Sən sığınacağımsan.
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Benediktus  
Ya Rəbb, qaranlıqda və ölümün kölgəsində oturanları aydınlat.

İmanlıların duası
Atanın hüzurunda mərhəmətli və vəfalı vasitəçi olması üçün 
hər mənada qardaşımız olmaq istəyən İsa Məsihi təqdis edək. 
Hamımız birlikdə Ona dua edək: 
Ya Rəbb, mərhəmətinin bolluğunu bizə göstər.

Vəftizdə bizi aydınlatmış ədalətin Günəşi
 bu yeni günü Sənə adayırıq.

Ey Rəbb, hər zaman Sənə mədh edəcəyik,
 hər hadisədə Sənin ismini ucaldacağıq.

Anan Məryəm Tanrı sözünü həlimliklə qəbul etdiyi kimi,
 bizi də İncilin işığına yönəlt.

Bu dünyada köçəri olan bizlərdə əbədi həyat ümidini canlandır,
 iman, ümid, məhəbbət vasitəsilə Sənin xoşbəxtliyinin 

dadına çatmaq intizarında olaq.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Ya Rəbb, dirilmiş Oğlunun işığı daim qəlblərimizdə parlasın ki, 
günah qaranlığından qurtulmuş bizlər Sənin şanının bolluğuna 
çataq. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, 
hər pislikdən qorusun və əbədi həyata qovuşdursun.
* Amin.

1-ci həftə         121            Şənbə  6cı gün 



 Şənbə  6cı gün 

GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona) 

1-ci nəq. Ya Rəbb, mənə əmrlərinin yollarını göstər.

Məzmur 119 (118), 33-40

Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, *
onlara axıradək əməl edəcəyəm. 
Mənə ağıl ver, qanununa görə yaşayım, *
bütün qəlbimlə ona bağlanım. 
Mənə əmrlərinin yollarını göstər, *
bu yollardan zövq alaram. 
Qəlbimi haram qazanca deyil, *
göstərişlərinə tərəf yönəlt. 
Qoyma gözlərim fani şeylərə baxsın, *
öz yolunda mənə həyat bəxş et. 
Səndən qorxanlara verdiyin vədini *
qulun üçün həyata keçirt. 
Qorxduğum tənələri məndən sovuşdur, *
Sənin hökmlərin nə yaxşıdır! 
Qayda-qanunlarının həsrətini çəkirəm, *
salehliyinlə məni yaşat.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ya Rəbb, mənə əmrlərinin yollarını göstər.
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2-ci nəq. Rəbbi axtaranlar heç bir nemətdən yoxsun qalmaz. 

Məzmur 34 (33): Allahın ədalətinə mədh
Siz daddınız ki, Rəbb nə qədər xeyirxahdır. (1Pt 2, 3)

I (1-10)

Hər zaman Rəbbə alqış edəcəyəm, *
Ona daim mənim dilim həmd edəcək. 
Rəblə könlüm fəxr edir, *
ey məzlumlar, eşidib sevinin! 
Gəlin mənimlə birgə Rəbbi müqəddəs tutaq, *
Rəbbin ismini birgə ucaldaq. 
Rəbbə üz tutdum, O mənə cavab verdi, *
O hər bir dəhşətdən məni xilas etdi. 
Rəbbə baxan nur saçar, *
üzü qızarmaz. 
Mən məzlum, Rəbbi çağırdım, O məni eşitdi, *
bütün əzablarımdan məni xilas etdi. 
Rəbdən qorxanları Onun mələyi müdafiə edər, *
onlara zəfər verər. 
Dadın, görün Rəbb nə qədər şirindir, *
nə bəxtiyardır Ona pənah gətirənlər! 
Ey Rəbbin müqəddəsləri, Rəbdən qorxun, *
ondan qorxan heç nəyə möhtac qalmaz. 
Gənc aslanlar ac-yalavac qaldılar, *
lakin Rəbbi axtaranlar heç bir yaxşı şeydən korluq çəkməzlər. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbbi axtaranlar heç bir nemətdən yoxsun qalmaz.
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3-cü nəq. Sülh axtar və onun ardınca get.
                     

II (11-22)

Gəlin, ey övladlar, məni dinləyin, *
Rəbb qorxusunu sizə öyrədim. 
Kim həyatdan kam almaq istəyirsə, *
uzun ömür sürüb xoş gün görmək istəyirsə, 
qoy dilini şərdən, *
ağzını fırıldaq üçün işlətməkdən qorusun, 
qoy şərdən çəkinib yaxşılıq etsin, *
sülhü axtarıb ardınca getsin! 
Rəbbin gözü salehlərin üzərindədir, *
qulaqları onların fəryadlarına açıqdır. 
Rəbbin üzü şər iş görənlərə qarşıdır, *
yer üzündə onlardan nişanə qoymayacaq. 
Salehlər fəryad çəkəndə Rəbb eşidir, *
onları bütün əzablarından azad edir. 
Rəbb qəlbisınıqlara yaxındır, *
O, ruhən əzilmişləri qurtarır. 
Salehlər çox bəlaya düçar olar, *
lakin Rəbb onları hər birindən qurtarır. 
Rəbb onların hər bir sümüyünü qoruyur, *
heç biri zədələnməz. 
Pislər öz şəri ilə məhv olacaq, *
salehə nifrət edən məhkum olacaq. 
Rəbb qullarının canını azad edir, *
Rəbbə pənah gətirən məhkum olmur. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Sülh axtar və onun ardınca get.
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Qısa oxunuş 
9-da: 1Pad 8, 60-61

Ta ki yer üzünün bütün xalqları bilsin: yalnız Rəbb Allahdır, 
Ondan başqası yoxdur. Qoy sizin ürəyiniz bütünlüklə 
Allahımız Rəbbə sadiq olsun ki, bu gün olduğu kimi Onun 
qanunları ilə gedəsiniz və Onun əmrlərinə əməl edəsiniz.

12-də: Yer 17, 9-10

İnsan ürəyi hər şeydən hiyləgərdir, çarəsi yoxdur. Onu kim 
başa düşə bilər? «Mən Rəbb ürəyi yoxlayıram, insanın fikrini 
sınayıram ki, hər kəsə əməllərinə görə, işlərinin bəhrəsinə görə 
əvəz verim».

15-də: Müd 7, 27a. 8, 1 

Hikmət tək olsa da, hər şeyi bacarır, özü olduğu kimi qalsa da, 
hər şeyi təzələyir. Hikmət dünyanın bir ucundan o biri ucuna 
qədər şiddətlə yayılır, hər şeyi nizamla qaydaya salır. 

† Ey Rəbbim, mənə yolunu göstər,
* məni həqiqətinə yönəlt.

Yekun dua
Ey Rəbbim, külli-ixtiyar Ata, xidmətçilərinə Müqəddəs Ruhun 
işığını ehsan et, düşməndən qorxmadan Səni mədh etmək 
sevincini yaşasınlar. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən
diləyirik.

† Rəbbə həmd edək!
* Allaha şükür edək!
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Allaha  Mədh  Dualari

2ci

HƏFTƏ
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Yoxlama versiyası



 Rəbb günü 
ƏRƏFƏ MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Allahım, sən hər şeyin mənbəyisən.

Yaradılış başa çatdıqdan sonra
kainatı nemətlərlə doldurdun,
orada gözəlliklər yerləşdirdin. 

Rəbb hər şeyi yaradıb qurtardı
və sonra istirahət etdi ki,
biz də, işlərimizdən sonra

istirahət edərək güc yığaq. 

Ya Rəbb, insanlara peşmanlıq hissi ver ki,
günahlarına görə ağlayaraq

dürüst həyat yaşasınlar
və Sənə daim təşəkkür etsinlər.

Uca hakim gəldiyi zaman
yer üzü Onun önündə lərzəyə düşəcək.

Ya Rəbb, müqəddəs ümid sevinci və sülh ilə
ürəklərimizi doldur!

Sevimli Ata, lütflə bizi dinlə,
Rəbb İsa Məsih, izzətli Padşah, bizə kömək et!

Ata və onun Ruhu ilə həqiqi Allahsan, 
bizə padşahlıq et! 

Amin.
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1-ci nəq. Sözün addımıma çıraqdır, yollarıma işıqdır. Alleluya!

Məzmur 119 (118), 105-112: 
Tanrının əmrlərini yerinə yetirmək qərarı

Mənim əmrim belədir: Mən sizi sevdiyim kimi siz də bir-birinizi sevin. (Yəh 15,
12)

Sözün addımıma çıraqdır, *
yollarıma işıqdır. 
Ədalətli hökmlərinə bağlı qalmaq üçün and içmişəm, *
yerinə yetirəcəyəm. 
Ya Rəbb, nə qədər əzab çəkmişəm! *
Öz sözünə görə həyatımı qoru. 
Ya Rəbb, sidq ürəkdən etdiyim həmdi qəbul et, *
mənə Öz hökmlərini öyrət. 
Həyatım daim təhlükəyə düşdü, *
amma qanununu unutmadım. 
Pislər mənə tələ quranda belə, *
mən Sənin qayda-qanunlarını pozmadım. 
Əbədilik Sənin göstərişlərinə malikəm, *
çünki onlar qəlbimə sevinc verir. 
Qəlbimi əbədilik, sonsuzadək *
qaydalarına əməl etməyə meyl etdirmişəm. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Sözün addımıma çıraqdır, yollarıma işıqdır. Alleluya!
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2-ci nəq. Rəbbim, Sənin hüzurunda əbədi sevinc var. Alleluya!

Məzmur 16 (15): Rəbb mənim həyatımdır
Allah isə ölüm əzablarını kəsərək İsanı diriltdi. (Həv. İş 2, 24)

Ey Allah, məni hifz et, *
Sənə pənah gətirmişəm. 
Rəbbə dedim: «Mənim Xudavəndim Sənsən. *
Səndən başqa mənim xoşbəxtliyim yoxdur. 
Yer üzünün müqəddəsləri isə nəcib insanlardır, *
yalnız belələrindən zövq alıram. 
Yad allahların ardınca qaçanların dərdi artacaq, †
onlar üçün qan təqdimləri vermərəm, *
adlarını dilimə gətirmərəm. 
Ya Rəbb, mənim qismətimsən, kasama düşən paysan, *
püşkümə düşən Səndən asılıdır. 
Qismətimə gözəl yerlər düşdü, *
bəli, mənə nemət nəsib oldu. 
Mənə nəsihət verən Rəbbə alqış edirəm, *
hətta gecələr də vicdanım mənə ağıl öyrədir. 
Rəbbə əbədilik üz tutmuşam, *
sağımda olduğu üçün sarsılmaram. 
Elə bunun üçün qəlbim sevinir, †
ruhum şad olur, *
cismim əmin-amanlıqda yaşayır. 
Çünki məni ölülər diyarına atmazsan, *
mömin insanını qəbirə salmazsan. 
Mənə həyat yolunu öyrədirsən, †
doyunca sevinc Sənin hüzurundadır, *
sağ əlində hər zaman səadət var».
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbbim, Sənin hüzurunda əbədi sevinc var. Alleluya!
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3-cü nəq. Göydə, yerdə və yerin altında olanların hamısı İsanın
adına ehtiram edərək diz çöksün. Alleluya!

Nəğmə  Flp 2, 6-11: Məsih Yahvenin qulu
Məsih İsa, Allah surətində olduğu halda *
O Özünü Allaha bərabər tutmağı bir haqq saymadı. 
Lakin Özünü heç etdi †
və qul surətinə salıb * 
insanlara oxşar oldu.
İnsan şəklini alıb *
Özünü aşağı tutdu 
və ölümə qədər – çarmıx üzərində ölümə qədər * 
itaət göstərdi. 
Buna görə də Allah Onu çox ucaltdı * 
və Ona lütflə bütün adlardan ali bir ad verdi ki, 
göydə, yerdə və yerin altında † 
olanların hamısı İsanın adına ehtiram edərək * 
diz çöksün
və hər dil Ata Allahın izzəti üçün * 
İsa Məsihin Rəbb olduğunu bəyan etsin.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Göydə, yerdə və yerin altında olanların hamısı İsanın
adına ehtiram edərək diz çöksün. Alleluya!

Qısa oxunuş (Kol 1, 2b-6)
Atamız Allahdan sizə lütf və sülh olsun! Sizin üçün həmişə dua 
edərkən Allaha – Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına şükür edirik. 
Çünki sizin Məsih İsaya imanınızdan və bütün müqəddəslərə 
göstərdiyiniz məhəbbətdən xəbərdar olduq. İmanınız və 
məhəbbətiniz göylərdə sizin üçün saxlanan şeylərə bağladığınız 
ümiddən qaynaqlanır. Bu barədə sizə çatan, Müjdə olan həqiqət 
kəlamından əvvəlcədən eşitmisiniz. Bu Müjdə onu eşitdiyiniz, 
həqiqətdə Allahın lütfünü dərk etdiyiniz gündən bəri sizdə olduğu 
kimi bütün dünyada da bəhrə verməkdə və yayılmaqdadır.
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Nəqaratlı cavab
† Gündoğandan günbatana qədər * Rəbbin adı ucaldılsın.
   Gündoğandan günbatana qədər * Rəbbin adı ucaldılsın.
* Ucalığı göylərin yüksəkliyini keçər, * Rəbbin adı ucaldılsın.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Gündoğandan günbatana qədər * Rəbbin adı ucaldılsın.

Magnifikat 
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

İmanlıların duası
Tanrı seçdiyi və Padşahlığının hüzuruna 
çağırdığı xalqına yardım edir və qoruyur. 
Onun yaxşılıqlarını xatırlayaraq xahiş edək: 
Ya Rəbb, yalnız Sənə güvənirik!

Papa Həzrətləri ... və Yepiskopumuz ... üçün Sənə yalvarırıq.
 Müqəddəs Ruhunla onları yönəlt və qoru. 

Xəstə qardaş-bacılarımızın əzablarını Oğlunun əzablarına 
qatmalarına kömək et.
 Onun lütfünü və təsəllisini paylaşsınlar.

Sığınacaq yerləri olmayan ailələrə mərhəmətinlə bax:
 cəmiyyət içində onlara sığınacaq bir yer ver.

Gündəlik çörəkdən heç kimin yoxsun qalmaması üçün 
 torpağın və insan əməyinin bərəkətli olmasına kömək et. 

Vəfat etmiş qardaş-bacılarımıza mərhəmətli əllərini aç:
 onları əbədi nura qovuşdur.

Göylərdəki Atamız
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Yekun dua
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin.

 Rəbb günü 
ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT

† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Gəlin Rəbbə səcdə edək! Xalqının rəhbəri və çobanı odur.
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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 Rəbb günü 
SƏHƏR MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Budur, gecənin qaranlığı sona çatır

və nurun qızıl şəfəqləri yer üzünə saçır.
Atamızın sonsuz qüdrəti 
və yaxşılığını diləyirik ki,

Öz məhəbbətinə görə bizi səfalətdən qorusun, 
dürüst şəkildə yaşamağa kömək etsin
və Öz zərif qayğısı ilə bizi incitmədən

həyatın şiddətli cərəyanlarından ötüşdürsün.

Ata, Oğul və Müqəddəs Ruhun birliyi olan, Xeyirxah Rəbb!
Öz lütfün sayəsində bunları bizdən əsirgəmə
və izn ver ki, bütün müqəddəslərlə birlikdə 

Səni daim ucaldaq! Amin.

1-ci nəq. Rəbbin adına gələn təqdis edilib ucaldılsın. Alleluya!
Məzmur 118 (117): Sevinc və xilas səsi

Siz “bənnaların rədd etdiyi daş guşədaşı olan” həmin İsadır. (Həv İş 4, 11)

Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Qoy İsraillilər belə desin, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Harun nəsli belə desin, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Qoy Rəbdən qorxanlar belə söyləsin, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
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Sıxıntı içində Rəbbi çağırdım, *
cavab verib məni genişliyə çıxartdı.
Rəbb mənimlədir, heç qorxmaram. *
İnsan mənə nə edə bilər?
Rəbb mənimlədir, mənə yardım edər, *
mənə nifrət edənlərin aqibətini görəcəyəm.
Rəbbə pənah gətirmək *
insana güvənməkdən yaxşıdır.
Rəbbə pənah gətirmək *
əsilzadələrə güvənməkdən yaxşıdır.
Bütün millətlər məni mühasirəyə aldılar, *
Rəbbin ismi ilə onları qırdım.
Hər tərəfdən məni mühasirəyə aldılar, *
Rəbbin ismi ilə onları qırdım.
Arılar tək məni mühasirəyə aldılar, †
lakin kol-kos kimi alışıb tez söndülər, *
Rəbbin ismi ilə onları qırdım.
Möhkəm təzyiq altında yıxılmağıma az qalmışdı, *
lakin Rəbb imdadıma çatdı.
Rəbb qüvvətim, məzmurumdur, *
O məni xilas etdi!
Salehlərin çadırlarından zəfər nidası yüksəlir: *
«Rəbbin sağ əli qüdrətli işlər göstərir!
Rəbbin sağ əli necə əzəmətlidir! *
Rəbbin sağ əli qüdrətli işlər göstərir!»
Ölməyib sağ qalacağam, *
Rəbbin işlərini bəyan edəcəyəm.
Rəbb mənə möhkəm cəza verdi, *
amma məni ölümə təslim etmədi.
Salehlik darvazalarını üzümə açın, *
qoy oradan keçib Rəbbə şükür edim.
Bu, Rəbbin darvazasıdır, *
oradan saleh insanlar keçəcək.

2-ci həftə          134            Rəbb günü 



Ya Rəbb, Sənə şükür edirəm, *
çünki cavab verərək məni xilas etmisən!
Bənnaların rədd etdiyi daş *
guşədaşı olub.
Bu, Rəbbin işi idi, *
gözümüzdə xariqəli bir işdir.
Bu günü Rəbb yaratdı, *
Onda sevinib şadlıq edək!
Aman, ya Rəbb, bizi qurtar! *
Aman, ya Rəbb, bizə uğur göndər!
Rəbbin ismi ilə gələnə alqış olsun! *
Sizə Rəbbin evindən xeyir-dua veririk.
Rəbb Allahdır, O, üzərimizə nur saçdı, *
qurbangahın buynuzlarına bayram qurbanını bağlayın.
Allahım Sənsən, Sənə şükür edəcəyəm! *
Allahımsan, Səni yüksəldəcəyəm!
Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Rəbbin adına gələn təqdis edilib ucaldılsın. Alleluya!
2-ci nəq. Rəbb Allaha ilahilər söyləyək. Alleluya! 

Nəğmə Dan 3, 52-57 (deut. 29-34): 
Hər varlıq Rəbbi mədh etsin 

Yaradana əbədi alqış olsun! (Rom 1, 25c)

Atalarımızın Allahı Rəbbimiz, Sən xeyir-dualısan, *
təriflənən və əbədi olaraq ucalan Sənsən.
Sənin izzətinin adı xeyir-dualıdır, †
Müqəddəs və tərifəlayiqdir, *
əbədi olaraq ucadır.
Müqəddəs izzətinin məbədində Sən xeyir-dualısan, *
təriflənən və əbədi olaraq ucalansan.
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Dərinlikləri Görən, † 
Keruvların üstündə Oturan, *
təriflənən və əbədi olaraq şərəflənən Sənsən.
Padşahlığının izzətli taxtında Sən xeyir-dualısan, *
yüksələn və əbədi olaraq təriflənənsən.
Göy qübbəsində Sən xeyir-dualısan, *
əbədi olaraq təriflənən və şərəflənənsən.
Rəbbin bütün işləri, Rəbbi izzətləndirin, *
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbb Allaha ilahilər söyləyək. Alleluya! 

3-cü nəq. Allaha həmd edin! O böyükdür. Alleluya!

Məzmur 150: Rəbbə mədh 
Bütün qəlbləriniz və şüürlarınızla ilahilər oxuyaraq 

cismlərinizi və ruhlarınızı Allaha təqdis edin! (Hesixius)

Rəbbə həmd edin! *
Müqəddəs məskənində Allaha həmd edin! 
Möhtəşəm göy qübbəsində Ona həmd edin! *
Qüdrətli işləri üçün Ona həmd edin! 
Bol əzəmətinə görə Ona həmd edin! *
Şeypur səsi ilə Ona həmd edin! 
Çənglə, lira ilə Ona həmd edin! *
Dəflə, rəqslərlə Ona həmd edin! 
Sazla, tütəklə Ona həmd edin! *
Xoş səsli sinclərlə Ona həmd edin! 
Cingildəyən sinclərlə Ona həmd edin! †
Ey bütün canlı varlıqlar, Rəbbə həmd edin! *
Rəbbə həmd edin! 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Allaha həmd edin! O böyükdür. Alleluya!
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Qısa oxunuş (Yez 36, 25-27)

Üstünüzə təmiz su səpəcəyəm, pak olacaqsınız. Sizi bütün 
murdarlıqlarınızdan və bütlərinizdən təmizləyəcəyəm. Mən 
sizə yeni ürək verəcək, daxilinizə yeni ruh qoyacağam. 
Köksünüzdən daş ürəyi çıxarıb sizə ətdən olan ürək 
verəcəyəm. Öz Ruhumu sizin daxilinizə qoyacağam. Elə 
edəcəyəm ki, siz qaydalarıma görə rəftar edəsiniz, hökmlərimə 
diqqətlə riayət edəsiniz.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb Sənə şükür edirik, * Sənin adını anırıq.
   Ya Rəbb Sənə şükür edirik, * Sənin adını anırıq.
* Zəfərlərindən danışırıq, * Sənin adını anırıq.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb Sənə şükür edirik, * Sənin adını anırıq.

Benediktus  
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

İmanlıların duası
İmanuel - Allah bizimlədir olması üçün göydən enən Xilaskara 
şükür edərək yalvaraq:
Şanlı padşahımız İsa Məsih, işığımız və sevincimiz ol! 

Ucalardan günəşin şüalarını üzərimizə saçan və gələcək 
dirilişin başlanğıcı olan İsa Məsih
 həyat yolunda addımlaya bilməyimiz üçün hər zaman Səni

izləmək lütfünü bizə bağışla. 
Hər şeydə və hər kəsdə şanının işığını görə bilməyimiz üçün 
 bizə hər varlıqdakı amilinin müdrikliyini açıqla. 

Bu gün pisliyin bizə qalib gəlməsinə izin vermə
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 pisliyə yaxşılıqla qalib gəlməyimizə kömək et. 
İordan çayında Müqəddəs Ruhun məsh etdiyi Sən, 
 bu gün və hər zaman Ruhun lütfü tərəfindən idarə 

olunmağımıza kömək et. 
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin. 

 Rəbb günü 
GÜNORTA MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Rəbb məni yaşıl çəmənlərdə dincəldir. Alleluya!
Məzmur 23 (22): Yaxşı çoban

Taxtın ortasında olan Quzu onların Çobanı olacaq,
onları həyat suyunun qaynaqlarına aparacaq. (Vəhy 7, 17)

Rəbb mənim çobanımdır, * 
möhtac olmaram.
O məni yaşıl çəmənlərdə dincəldir, *
sakit axan sular kənarında gəzdirir.
Məni yenə də canlandırır, *
İsmi şərəfinə salehlik yolları ilə aparır.
Ölüm kölgəsinin dərəsində gəzsəm belə, †
Şərdən qorxmaram, * 
çünki Sən mənimləsən.
Sənin əsan, Sənin dəyənəyin * 
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mənə təsəlli verir.
.Düşmənlərimin qarşısında *
mənim üçün süfrə açırsan,
başıma ətirli yağ çəkirsən, *
ağzınadək camımı doldurursan.
Bəli, bütün həyatım boyu *
yaxşılıq, məhəbbət məni izləyir.
Bütün ömrüm boyu *
Rəbbin evində yaşayacağam! 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Rəbb məni yaşıl çəmənlərdə dincəldir. Alleluya!

2-ci nəq. İsraildə Rəbbin adı böyükdür. Alleluya!
Məzmur 76 (75): Qalibiyyət üçün təşəkkür 

Bəşər Oğlunun göyün buludları üzərində qüdrət və böyük izzətlə gəldiyini
görəcək. 

(Matta 24, 30)

I (1-6)
Allah Yəhudada şöhrətlidir, *
İsraildə Onun adı böyükdür.
Çardağı Salemdədir, *
məskəni Siondadır.
Allah orada alovlu oxları, *
qalxan-qılıncı və bütün silahları qırdı.

Ey Allah, şərəfli Sənsən, *
ulu dağlardan da əzəmətlisən!
Cəsur ürəklilər talan oldu, †
ölüm yuxusuna daldı, *
bütün cəngavərlərin əlləri sustaldı.
Ey Yaqubun Allahı, Sənin məzəmmətindən *
arabaçılar və atlar uyumuş qaldı. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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2-ci nəq. İsraildə Rəbbin adı böyükdür. Alleluya!
3-cü nəq. Öz hökmünü göylərdən elan etdin, yer vahimələndi 
və səsini kəsdi. Alleluya!

II (7-12)
Sən zəhmlisən, Sən! *
Qəzəblənəndə qarşında kim dura bilər?
Öz hökmünü göylərdən elan etdin, *
yer vahimələndi və səsini kəsdi.
Onda, ey Allah, hökm çıxarmaq üçün, *
dünyadakı məzlumların hamısını qurtarmaq üçün qalxdın.

Qəzəbli insanlar belə, Sənə şükür edir, *
qəzəbdən qurtulanları Özünə bağlayırsan.
Allahınız Rəbbə əhd edin və yerinə yetirin, *
ey bütün ətraf xalqlar, o Zəhmli Olana xərac gətirin.
O, hökmdarların nəfəsini kəsər, *
dünya padşahlarını vahimələndirər. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Öz hökmünü göylərdən elan etdin, yer vahimələndi 
və səsini kəsdi. Alleluya!

Qısa oxunuş 
9-da: Rom 5, 1-2. 5

Beləliklə, imanla saleh sayıldığımız üçün Rəbbimiz İsa Məsih 
vasitəsilə Allahla barışmış oluruq. Elə Məsihin vasitəsilə də 
daxilində qaldığımız lütfə imanla nail olduq və Allahın izzətinə
ümid bağlamağımızla fəxr edirik. Ümidimiz də boşa çıxmır, 
çünki Allah məhəbbəti bizə verilən Müqəddəs Ruh vasitəsilə 
ürəklərimizə tökülüb. 
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12-də: Rom 8, 26 

Beləcə Ruh da bizə zəif olarkən kömək edir. Biz nə üçün və 
necə dua etmək lazım olduğunu bilmirik, lakin Ruh Özü dillə 
deyilməyən ahlarla vəsatətçilik edir. 

15-də: 2Kor 1, 21-22 

Bizi sizlərlə birlikdə Məsihə möhkəm bağlayan və bizi məsh 
edən Allahdır. O bizi möhürlədi və Ruhunu qəlbimizdə girov 
qoydu. 

† İşığım və qurtuluşum Rəbdir, kimdən qorxacağam. 
* Rəbb həyatımın qalasıdır. 

Yekun dua
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<
Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin. 

† Rəbbə həmd edək! 
* Allaha şükür edək! 
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 Rəbb günü 
AXŞAM MƏDHİ 

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Üçlükdə olan yeganə Allah,

Sən qəlblərin nurusan!
Günəş alovunu saçarkən

qəlblərimizə işıq, parlaqlıq ver!

Sübh tezdən Sənə ilahilər oxuyuruq,
axşam Səni şövqlə çağırırıq.

Qoy, daimi və əbədiyyən 
Sənə həmd edək və Səni izzətləndirək!

Məsihi və Atanı,
Müqəddəs Ruhla birlikdə çağıraq!

Üçlükdə olan Yeganə Allah, Sən möhtəşəmsən! 
Sənə müraciət edən bizləri, qoru! Amin.

1-ci nəq. Rəbb Məsih əbədiyyən kahindir. Alleluya! 

Məzmur 110 (109), 1-5.7: Məsihin təqdis olunması 
Çünki Allah Onun bütün düşmənlərini ayaqlarının altına salanadək 

O, padşahlıq etməlidir. (1Kor 15, 25)

Rəbb mənim Ağama dedi: †
«Mən düşmənlərini ayaqlarının altına *
kətil kimi salanadək sağımda otur».
Rəbb Siondan Sənin qüdrətli əsanı göndərəcək, *
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düşmənlərinin üzərində sənə hökmranlıq verəcək. 
Doğduğun andan etibarən şərəfli hədiyyələrlə əhatə olundun; †
sonsuz ehtişam içində, *
yerüzündə sübhdən əvvəl Səni doğurdum.
Rəbb and içdi, qərarını dəyişməz: *
«Sən Melkisedeq vəzifəli əbədi bir kahinsən». 
Xudavənd sənin sağ tərəfindədir, *
qəzəb günündə padşahları qıracaq. 
Yol kənarında olan vadidən su içəcək, *
buna görə güclənib yüksələcək. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Rəbb Məsih əbədiyyən kahindir. Alleluya! 
2-ci nəq. Allahımız göylərdədir, 

 hər şey Onun sözü ilə yaranır. Alleluya! 

Məzmur 115 (113b): Həqiqi Allaha mədh
Bizi gələcək qəzəbdən qurtaran İsanın göylərdən zühurunu gözləmək üçün

bütlərdən Allaha tərəf necə döndünüz. (1Sal 1, 9b)

Bizi yox, ya Rəbb, bizi yox, †
məhəbbətin, sədaqətin naminə *
Öz adını şərəfləndir. 
Niyə millətlər belə desin: *
«Onların Allahı haradadır?» 
Allahımız göylərdədir, *
Öz istədiyini edir. 
Amma onların bütləri qızıldan, gümüşdən düzəlmişdir, *
onlar insan əllərinin işidir. 
Ağızları var, danışa bilmir, *
gözləri var, amma görmür, 
qulaqları var, eşitmir, *
burunları var, qoxu bilmir, 
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əlləri var, hiss etmir, †
ayaqları var, gəzə bilmir, *
boğazlarından səs gəlmir. 
Bütləri düzəldən, onlara güvənən insanlar *
bu bütlər kimi cansız olacaqlar. 
Ey İsraillilər, Rəbbə güvənin, *
Odur köməyiniz və sipəriniz! 
Ey Harun nəsli, Rəbbə güvənin, *
Odur köməyiniz və sipəriniz! 
Ey Rəbdən qorxanlar, Rəbbə güvənin, *
Odur köməyiniz və sipəriniz! 
Rəbb bizi unutmayıb, bizə xeyir-dua verəcək †
İsrail nəslinə xeyir-dua verəcək, *
Harun nəslinə xeyir-dua verəcək, 
kiçikdən böyüyə qədər Ondan qorxanlara *
xeyir-dua verəcək. 
Qoy Rəbb sizi, sizi və nəslinizi artırsın! *
Rəbdən, göyləri və yeri Yaradandan bərəkət alasınız! 
Rəbb səmaya sahibdir, *
yeri bəşər övladlarına verdi. 
Ölənlər, sükut diyarına düşənlər *
Rəbbə həmd etmirlər. 
Lakin biz *
Rəbbə alqış edirik indidən sonsuzadək. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Allahımız göylərdədir, 

 hər şey Onun sözü ilə yaranır. Alleluya!
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3-cü nəq. Ey Allahın qulları, böyükdən kiçiyə qədər * 
  Onu mədh edin! Alleluya! 

Nəğmə bax. Vəhy. 19, 1-7: 
Quzunun toyu 

Alleluya! Xilas, izzət və qüdrət Allahımıza məxsusdur! * 
Çünki Onun hökmləri həqiqi və ədalətlidir. Alleluya! 

Alleluya! Ey Onun bütün qulları, böyükdən kiçiyə qədər *
Ondan qorxanlar, Allahımızı mədh edin! Alleluya! 

Alleluya!
Çünki Külli-İxtiyar Rəbb Allahımız Padşahlıq taxtına çıxdı! *
Gəlin sevinib şad olaq, Onu izzətləndirək! Alleluya! 

Alleluya! Çünki Quzunun toyu başlayır. *
Gəlini özünü hazırlayıb. Alleluya! 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ey Allahın qulları, böyükdən kiçiyə qədər * 

  Onu mədh edin! Alleluya! 
__________________________________________________

Pasxaya hazırlıq dövründə əvvəlki nəğmənin yerinə aşağıdakı nəğmə oxunur: 

Nəq. İsa Məsih, Sənə səcdə edirik, Sənə həmd edirik, 
  çünki çarmıxınla dünyanı xilas etdin. 

Nəğmə (bax. 1Pt 2, 21-24)  Məsihin əzabları 
Məsih də sizin üçün əzab çəkdi † 
və sizə nümunə oldu ki, * 
siz də Onun izi ilə gedəsiniz. 
O heç bir günah etmədi, * 
ağzından hiylə sözü çıxmadı. 
Onu söydülər, O isə cavabında söymürdü, †
əzab çəkərək heç kimi hədələmirdi, *
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əksinə, ədalətli Hakimə Özünü təslim etdi. 
O, bədəni çarmıxa çəkilərək *
bizim günahlarımızı Öz üzərinə götürdü ki, 
biz günaha münasibətdə ölüb salehlik üçün yaşayaq. * 
Onun yaraları ilə siz şəfa tapdınız. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
Nəq. İsa Məsih, Sənə səcdə edirik, Sənə həmd edirik, 

  çünki çarmıxınla dünyanı xilas etdin.

Qısa oxunuş (2 Sal 2, 13-14) 

Bizsə, ey Rəbbin sevdiyi qardaşlar, sizin üçün həmişə Allaha 
şükür etməliyik. Çünki Allah başlanğıcdan sizi Ruhun təqdisi 
və həqiqətə iman vasitəsilə xilas üçün seçdi. Rəbbimiz İsa 
Məsihin izzətinə nail olmağınız üçün O bizim yaydığımız 
Müjdə ilə sizi bu xilasa çağırdı. 

Nəqaratlı cavab 
† Rəbb ucadır, * Onun gücü qeyri-adidir.
   Rəbb ucadır, * Onun gücü qeyri-adidir.
* Onun müdrikliyi sonsuzdur. * Onun gücü qeyri-adidir.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Rəbb ucadır, * Onun gücü qeyri-adidir.

Magnifikat 
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

İmanlıların duası
Bizim şəfaətimiz üçün daima yaşayan və vəsatətçiliyi ilə Ataya
yaxınlaşanları tamamilə xilas etməyə qadir İsa Məsihə həmd 
olsun. Bu ümiddən cəsarət alaraq Xilaskarımız və Rəbbimiz 
İsa Məsihə yalvaraq:
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Ya Rəbb, seçdiyin biz xalqını xatırla.

Ey ədalət günəşi İsa Məsih, bu gün batımında 
bütün insanlar üçün Sənə yalvarırıq:
 hər insanın əbədi işığından dadmasına kömək et.

Qanınla möhürlədiyin əhd hər zaman yeni qalsın,
 Kilsənin daima pak və ləkəsiz qalması üçün 

təqdis et və yenilə. 
Ya Rəbb, biz xalqını xatırla
 izzətinin yerini ucalt.

Göydə, yerdə və dənizdə səyahət edənləri himayənə al 
 və onların istədikləri yerlərə hüzurlu şəkildə çatmalarına 

kömək et. 
Göylərdəki Atamız 

Yekun dua 
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin.

 Bazar ertəsi  1ci gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Sevinc ilahiləri ilə Rəbbi alqışlayaq.

Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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 Bazar ertəsi  1ci gün 

SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Ey, aydın işığı verən! 
Gecə keçəndən sonra

yeni günü yenidən açırsan
və parlaq işığını bəxş edirsən.

Sən, parlayan həqiqi nursan!
Nə parlayan ulduzlardan birinə,

nə də, sabahın açıldığını xəbər verən 
Dan ulduzuna bənzəmirsən!

Sən günəşdən də, parlaqsan!
İşığın və gündüzlərin özüsən!

Sən qəlblərimizin dərinliyi
və həyatlarımızın canlı məşəlisən!

Qoy üsyankar bədənimizin istəklərinə 
imanlı şüurumuz müqavimət göstərsin 

və Allahın Ruhu,
müqəddəs məbədi pak bədənlə qorusun! 

Xeyirxah padşah Məsih!
Sənə və Ata Allaha

təsəlli edən Ruhla birlikdə 
əbədi olaraq həmd olsun! 

Amin.
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1-ci nəq. Ey Allah, nə vaxt gəlib hüzurunda görünüm?
Pasxada: Maral axar sulara həsrət qalan kimi, 
ey Allah, könlüm Sənin həsrətini çəkir! Alleluya!

Məzmur 42 (41): İnsanların arzusu Rəbbdir
Susayan qoy gəlsin, arzu edən həyat suyunu müftə götürsün. (Vəhy 22, 17)

Maral axar sulara həsrət qalan kimi, *
ey Allah, könlüm Sənin həsrətini çəkir! 
Ey var olan Allah, mənim qəlbim Sənin üçün susayıb. *
Ay Allah, nə vaxt gəlib hüzurunda görünüm? 
Göz yaşlarım gecə-gündüz qidam olub, *
daim mənə deyirlər: «Bəs hanı Allahın?» 
Bunları yadıma salarkən ürəyim üzülür, *
necə də yüksəkdən sevinc, şükür nidalarını söyləyərək 
bayram edən xalqın qarşısında gedərdim, *
onları Allahın evinə aparardım. 
Mənim qəlbim, niyə qırılmısan? *
Axı niyə bu köksümdə təlaşlanırsan? 
Ümidini yenə Allaha bağla, *
qoy Allahıma – məni qurtarana şükür edim. 
Köksümdəki qəlbim qırılıb, †
ona görə İordan diyarında, Xermon, Misar dağında *
Səni düşünürəm. 
Dərin sular şəlalələrinin səsi ilə dərin suları çağırdı, *
Sənin ləpələrin, dalğaların başımdan aşdı. 
Rəbb mənə gündüz məhəbbət göstərir, †
gecə isə həyatımın Allahına etdiyim dua və ilahi *
dilimdən düşmür. 
Qayama – Allahıma deyirəm: †
«Niyə məni unutdun? *
Düşmənin zülmünə görə niyə yaslı gəzməliyəm?» 
Düşmənlərim sümüklərimi qırıb †
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məni təhqir edirlər, *
daim mənə «Bəs hanı Allahın?» deyirlər. 
Mənim qəlbim, niyə qırılmısan? *
Axı niyə bu köksümdə təlaşlanırsan? 
Ümidini yenə Allaha bağla, *
qoy Allahıma – məni qurtarana şükür edim. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ey Allah, nə vaxt gəlib hüzurunda görünüm?
Pasxada: Maral axar sulara həsrət qalan kimi, 
ey Allah, könlüm Sənin həsrətini çəkir! Alleluya!

2-ci nəq. Əfvinin işığını göstər, ey Rəbb.
Pasxada: Ya Rəbb, Sionu Öz izzətinlə doldur ki, 
xalqlar arasında işlərin bəyan olunsun. Alleluya!

Nəğmə Sirax 36, 1-5. 10-13: 
Tanrının müqəddəs xalqı üçün dua 

Əbədi həyat da budur ki, Səni – yeganə həqiqi Allahı 
və göndərdiyin İsa Məsihi tanısınlar (Yəh 17, 3)

Bizə mərhəmət et, ey Külli-İxtiyar, †
hər varlığın Allahı, nəzər et, *
Öz qorxunu bütün başqa millətlərin canına sal.
Yadelli millətlərə qarşı əlini qaldır, *
qoy onlar Sənin qüdrətini görsünlər.
Onlar bizim aramızda necə Sənin müqəddəsliyini gördülərsə,*
eləcə də bizə onların arasında Öz əzəmətini göstər.
Bizim tanıdığımız kimi, onlar da Səni tanısınlar *
və bilsinlər ki, Səndən başqa Allah yoxdur, ya Rəbb.
Əlamətləri bərpa et, yenə möcüzələr göstər, *
əlin və sağ qolun üçün izzət qazan. 
Yaqubun bütün qəbilələrini topla, *
əvvəllər olduğu kimi onlara yenidən miras payla.
Ya Rəbb, Sənin adınla çağırılan xalqa, *
ilk doğulanın saydığın İsrailə mərhəmət göstər.
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Sənin müqəddəs şəhərin Yerusəlimə, *
sakin olduğun yerə rəhm et.
Sionu Öz əzəmətli işlərinin tərifi ilə, *
Məbədini Öz izzətinlə doldur.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Əfvinin işığını göstər, ey Rəbb.
Pasxada: Ya Rəbb, Sionu Öz izzətinlə doldur ki, 
xalqlar arasında işlərin bəyan olunsun. Alleluya!

3-cü nəq. Ya Rəbb, göy qübbəsində müqəddəssən.
Pasxada: Allahın ehtişamı şəhəri işıqlandırır, 
Quzu da oranın çırağıdır. Alleluya!

Məzmur 19 (18), 1-6: Uca Allah həqiqətin mənbəyidir
Ucalarda bizim üçün Günəş doğacaq ki, 

ayaqlarımızı sülh yoluna yönəltsin. (Luka 1, 78b-79b)

Göylər Allahın əzəmətini bəyan edir, *
göy qübbəsi əllərinin işini elan edir. 
Hər gün ertəsi günə nəql edir, *
hər gecə o biri gecəyə bilik verir. 
Onların nə nitqi, nə də sözləri var, *
onların səsləri eşidilmir. 
Amma avazları bütün dünyaya yayılır, *
sözləri yerin ucqarlarına çatır. 
Allah günəş üçün göylərdə çadır qurur, †
Günəş gərdəyindən bəy kimi çıxır, *
qaçışa çıxan bir igid kimi şad olur. 
Bir tərəfdən çıxır, göylərdə dövrə vurur, *
heç nə istisindən gizlənə bilmir.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ya Rəbb, göy qübbəsində müqəddəssən.
Pasxada: Allahın ehtişamı şəhəri işıqlandırır, 
Quzu da oranın çırağıdır. Alleluya!
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Qısa oxunuş (Yer 15, 16)

Sözlərini tapıb yedim, sözlərin mənə sevinc və ürəyimə şadlıq 
gətirdi. Çünki Sənə məxsusam, ey Ordular Allahı Rəbb! 

Nəqaratlı cavab
† Ey dürüst insanlar, Rəbbi alqışlayın, * 
   doğru insanlara Rəbbi öymək yaraşır.
   Ey dürüst insanlar, Rəbbi alqışlayın, *
   doğru insanlara Rəbbi öymək yaraşır.
* Rəbbə yeni bir ilahi söyləyək! *
   Doğru insanlara Rəbbi öymək yaraşır.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey dürüst insanlar, Rəbbi alqışlayın, *
   doğru insanlara Rəbbi öymək yaraşır.

Benediktus  
Rəbbimiz Allaha həmd olsun. Xalqının köməyinə gəldi 
və ona xilas verdi.
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İmanlıların duası
Yeni əhdin vasitəçisi İsa Məsih, Tanrıya mükəmməl mədh 
təqdim edə bilməyimiz üçün, bizə keşişlik bağışladı. 
Bu səhər mədhində, hamımız Rəbbə yalvaraq:
Ya Rəbb, müqəddəs xidmətində bizə dəstək ol. 

Əbədi keşiş İsa Məsih, bizi Atanın sevgi birliyinə qatdın,
 hər zaman Tanrının bəyənəcəyi ruhani qurbanlar təqdim 

etməyimizə kömək ol.
Bizə Sənin ruhundan gələn
 səbri, yumşaq ürəyi və həlim xasiyyəti bağışla.

Sənin sevgi olman bizə hədiyyədir 
və bu hədiyyəni qazanmaq üçün
 Səni sevməyimizə kömək et.

Bütün həyatımızın Sənə mədh olmasına
 və dürüst yaşamağımıza kömək et. 

Daha asan qurtuluş əldə edə bilməyimiz üçün 
 qardaş-bacılarımıza xidmət etməyimizə kömək ol.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Ulu Tanrı, Sənin lütfün sayəsində bu günə qədər gəldik, bu gün
də bizə kömək ol ki, doğru yoldan çıxıb günaha düçar 
olmayaq. Düşüncələrimiz, sözlərimiz və hərəkətimizlə istəyini 
mənimsəyək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Rəbbin sözünü dinləyib əməl edənlər nə bəxtiyardır!

Məzmur 119 (118), 41-48

Ya Rəbb, mənə məhəbbətini göstər, *
kəlamına görə məni qurtar! 
Məni təhqir edənlərə layiqincə cavab verəcəyəm, *
çünki Sənin sözlərinə güvənirəm. 
Qoy həqiqət kəlamı dilimdən düşməsin, *
çünki Sənin hökmlərinə ümid bağlamışam. 
Daim, əbədi olaraq qanununa bağlı qalacağam. †
Azad gəzib-dolaşacağam, *
çünki qayda-qanunlarını axtarmışam. 
Padşahların hüzurunda göstərişlərindən danışacağam, *
bundan utanmayacağam. 
Sənin əmrlərindən zövq alıram, *
onları sevirəm. 
Sevdiyim əmrlərinə tərəf əl açacağam, *
Sənin qaydalarını dərindən düşünəcəyəm.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Rəbbin sözünü dinləyib əməl edənlər nə bəxtiyardır!
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2-ci nəq. Mənim qidam, məni göndərənin istəyini yerinə 
yetirməkdir. 

Məzmur 40 (39): şüküran duası və yardım diləyi
Qurban və təqdim istəmədin, amma Mənə bir bədən hazırladın. (İbr 10, 5)

I (1-8)

Rəbbi səbir edərək gözlədim, *
mənə tərəf dönərək fəryadımı eşitdi. 
O məni çamırlı quyudan, *
lilli bataqlıqdan çıxartdı. 
Ayağımı qaya üzərində bərkitdi, *
hər addımımı möhkəm etdi. 
Dilimə yeni bir nəğmə verdi, *
ilahi ilə Allahımıza həmd etdim. 
Bax nə qədər adam bunu görəcək, *
qorxub Rəbbə güvənəcək. 
Rəbbə ümidlə arxalanan, †
təkəbbürlülərə üz tutmayan, *
bütlərə aldananlara qoşulmayan insan nə bəxtiyardır! 
Ya Rəbb Allahım, Sənə bənzəyən yoxdur! *
Bizə aid xariqələrin, düşüncələrin çoxdur. 
Onlardan danışmaq istəsəm, belə deyərdim: *
«Sayı- hesabı yoxdur». 
Qurbandan, təqdimdən xoşun gəlmədi, †
yandırma qurbanı, günah qurbanı tələb etmədin, *
amma mənim qulağımı açdın. 
O zaman dedim: «Budur, gəlmişəm, *
Sənin tumarında mənim haqqımda yazılıb. 
Ey Allahım, Sənin iradəni yerinə yetirmək mənə zövq verir, *
qanunun qəlbimdədir».
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Mənim qidam, məni göndərənin istəyini yerinə 
yetirməkdir. 
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3-cü nəq. Bir məzlum, bir fəqirəm, 
lakin Xudavənd qayğıma qalır.

II (9-13. 16-17)

Çoxlu camaat arasında salehliyini car çəkdim, *
ya Rəbb, Sən bilirsən ki, ağzımı yummadım. 
Salehliyini qəlbimdə gizlətmədim, *
xilaskar olduğunu, sədaqətini söylədim. 
Çoxlu camaat arasından məhəbbətini, *
həqiqətini gizli saxlamadım. 
Ya Rəbb, mərhəmətini məndən əsirgəmə, *
daim məni məhəbbətinlə, həqiqətinlə qoru. 
Çünki sonsuz bəlalar ətrafımı bürüdü, *
günahlarım mənə sarıldı. 
Görə bilmirəm, çünki məndə ürək qalmadı, *
onlar başımın tükündən çoxdur. 
Ya Rəbb, lütfünlə məni xilas et, *
ya Rəbb, dadıma tez çat! 
Lakin Səni axtaranlar *
Sənə görə qoy şad olub sevinsinlər. 
Xilaskar olduğunu sevənlər *
daim «Qoy ucalsın Rəbb!» desinlər. 
Budur, bir məzlum, bir fəqirəm, *
lakin Xudavənd qayğıma qalır. 
Köməyim, xilaskarım Sənsən, *
ey Allahım, ləngimə!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Bir məzlum, bir fəqirəm, 
lakin Xudavənd qayğıma qalır.
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Qısa oxunuş
9-da: Yer 31, 33

«O günlərdən sonra İsrail xalqı ilə bağlayacağım Əhd belədir: 
qanunumu onların daxilinə qoyub ürəklərinə yazacağam. Mən 
onların Allahı, onlar da Mənim xalqım olacaq», Rəbb belə 
bəyan edir.

12-də: Yer 32, 40

Onlara yaxşılıq etməkdən dönməyəcəyəm, ürəklərinə elə təsir 
edəcəyəm ki, mənə hörmət etsinlər və məndən heç vaxt 
ayrılmasınlar. 

15-də: Yez 34, 31

“Mənim qoyunlarım, otlağımın qoyunları siz insanlarsınız, 
Mən də sizin Allahınızam”, Xudavənd Rəbb belə bəyan edir. 

† Ey Rəbbim, təmiz bir qəlb yarat məndə,
* məni özündən uzaq qoyma!

Yekun dua
Məhsul və üzümlüyün sahibi, vəzifələri paylayan və həqiqi 
ödəniş edən Sən, iradənlə mızıldanmadan günün yükünü 
daşımağımıza kömək et. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbbə həmd edək!
* Allaha şükür edək! 
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AXŞAM MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
İşığın bulağı, aydınlığın Yaradanı!

Sən, ey xeyirxah olan, dualarımızı eşit!
Sənin zülmətə qalib gələn nurun 

bizləri də işıqlandırsın!

İş günü qurtardıqdan sonra bəhrə verir. 
Şəfqətinlə sağlam şəkildə 

Səni indi və həmişə 
izzətləndirmək istəyirik.

Günəş batdıqca qaranlıq artır,
amma sən, batmayan Günəşsən!

Hər şeyə həyat verən Sənin Nurundur!
Bizi xoşbəxtliklə dolduran da, Odur!

Gün ərzində etdiyimiz səhvləri,
ya Rəbb, sən əfv et!

Sən yaxşı, xeyirxah və mərhəmətlisən!
Məhəbbətin bu gecə də, bizi yaşatsın!

Ey Ata, Sənə, Oğlunla birlikdə həmd olsun,
çünki Müqəddəs Ruhun hakimiyyəti

bizə və bütün dünyaya
əbədi olaraq məhəbbətlə hökm edir! 

Amin.
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1-ci nəq. Bəşər övladlarının ən gözəli sənsən, 
dodaqlarından lətafətli sözlər tökülür.
Pasxada: Rəbbin ismi ilə gələnə alqış olsun! Alleluya!

Məzmur 45 (44), 1-9: Padşah üçün toy mahnısı 
Budur, bəy gəlir, onu qarşılamağa çıxın! (Matta 25, 6)

Qəlbim yaxşı sözlərlə çağlayır, †
qoy şeirlərimi padşahıma söyləyim, *
dilim mahir bir xəttatın qələminə oxşayır.
Bəşər övladlarının ən gözəli sənsən, †
dodaqlarından lətafətli sözlər tökülür, *
çünki Allah səni əbədilik xeyir-dualı edib.
Ey cəngavər, qılıncını belinə bağla, *
əzəmətini, ehtişamını göstər.
Həqiqət, itaətkarlıq və salehlik naminə *
döyüş arabasına qalx, 
əzəmətinlə uğur qazan, *
qoy sağ əlindən möhtəşəm işlər gəlsin.
Nə itidir oxların, †
padşahın düşmənlərinin köksünə saplanır. *
Xalqlar ayağının altına yıxılır.
Ey Allah, taxtın əbədilik, sonsuzadək qalır, *
Sənin şahlıq əsan insaf əsasıdır.
Salehliyi sevib pisliyə nifrət edirsən. †
Ona görə Allah, sənin Allahın *
sevinc yağı ilə yoldaşlarından çox səni məsh edib.
Bütün paltarlarından *
mirra, əzvay və çin darçınının ətri gəlir.
Fil dişindən olan saraylarından *
səni şənləndirən simli alətlərin sədası gəlir.
Şərəfə çatdırdığın qadınlar arasında *
şahzadə xanımlar da var.
Mələkə olacaq qız sağ qoluna girib, *
Ofir qızıllarına bürünüb.
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Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Bəşər övladlarının ən gözəli sənsən, 
dodaqlarından lətafətli sözlər tökülür.
Pasxada: Rəbbin ismi ilə gələnə alqış olsun! Alleluya!

2-ci nəq. Budur, gəlin gəlir, İsa Məsihi qarşılayaq!
Pasxada: Quzunun toy ziyafətinə dəvət olunanlar nə bəxtiyardır! 
Alleluya!

Məzmur 45 (44), 10-17: Padşah üçün toy mahnısı 
Dinlə, ey qız, diqqət elə, sözümə qulaq as, *
öz xalqını, ata evini unut.
Sənin gözəlliyin padşahı məftun etsin. *
O sənin ağandır, ona itaət et.
Sur xalqı yanına hədiyyələr gətirəcək, *
xalqın varlıları səndən lütf istəyəcək.
Bu şah qızı sarayına cah-calalla gətirilir, *
paltarları qızıl tikmələrə bürünmüş.
Padşahın yanına əlvan libasda gətirilir, *
rəfiqələri sağdışı-soldışıdır.
Onlar sevinclə, şadlıqla gətirilir, *
padşahın sarayına girirlər.
Ey padşah, ata-baban kimi oğulların olacaq, *
onlara bütün yer üzünün hakimiyyətini verəcəksən.
Adını nəsillərdən-nəsillərə çatdıracağam, *
xalqlar da sonsuza qədər sənə həmd oxuyacaq!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Budur, gəlin gəlir, İsa Məsihi qarşılayaq!
Pasxada: Quzunun toy ziyafətinə dəvət olunanlar nə bəxtiyardır! 
Alleluya!
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3-cü nəq. Allah, vaxt tamam olanda 
hər şeyi Məsihdə birləşdirəcək.
Pasxada: Hamımız Onun bütövlüyündən lütf üstünə lütf aldıq. Alleluya!

Nəğmə bax Ef 1, 3-10: Xilaskar Rəbb

Bizə Məsihdə səmadakı 
hər cür ruhani nemətlə xeyir-dua verən Allaha *

Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına alqış olsun!
O, dünya yaranmazdan qabaq †
bizi Məsihdə seçdi ki, biz məhəbbətdə *
Onun qarşısında müqəddəs və nöqsansız olaq. 
Öz iradəsinin xoş məramına görə †
İsa Məsih vasitəsilə bizi əvvəlcədən təyin etdi ki, *
Özü üçün övladlığa götürsün.
Belə ki, sevimli Oğlunda *
bizə bəxş etdiyi Öz lütfünün izzətini mədh edək.
Tam hikmət və dərrakə ilə bizə bol-bol göstərdiyi *
Öz zəngin lütfünə görə biz Oğlunda, 
Onun qanı vasitəsilə satınalınmaya *
təqsirlərimizin bağışlanmasına malikik.
Allah əvvəlcə sirr olaraq saxladığı iradəsini *
xoş məramına görə bizə bildirdi. 
Bu məramını O, Məsihdə əvvəlcədən təyin etmişdi. *
Vaxt tamam olanda isə bu niyyətini yerinə yetirərək 
həm göylərdə, həm də yerdə olan hər şeyi * 
Məsihdə birləşdirəcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Allah, vaxt tamam olanda 
hər şeyi Məsihdə birləşdirəcək.
Pasxada: Hamımız Onun bütövlüyündən lütf üstünə lütf aldıq. Alleluya!

2-ci həftə          161            Bazar ertəsi  1ci gün 



Qısa oxunuş (1Sal 2, 13)

Biz də dayanmadan Allaha şükür edirik ki, siz bizdən 
eşitdiyiniz Allah kəlamını qəbul edəndə onu bəşəri söz kimi 
deyil, həqiqətən, Allahın kəlamı olaraq qəbul etdiniz. Siz 
imanlılarda fəaliyyət göstərən də bu kəlamdır.

Nəqaratlı cavab
† Ey Rəbbim, * duam Sənə yüksəlsin.
   Ey Rəbbim, * duam Sənə yüksəlsin.
* Qoxulu bir buxur kimi * duam Sənə yüksəlsin. 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Rəbbim, * duam Sənə yüksəlsin.

Magnifikat
Tanrım, daim Səni ucaldıram.

İmanlıların duası
Dualarımızı kilsəsini sevən, onu müqəddəs sözləri ilə bəsləyən 
və təqdis edən İsa Məsihə yönəldək:
Ya Rəbb, biz xalqının diləklərini dinlə!

Rəbbimiz İsa Məsih, bütün insanların xilasını
 və həqiqəti anlama mərhələsinə gəlməsinə kömək et. 

Papa həzrətləri... və Yepiskopumuz .....-i qoru,
 Ruhunun gücü ilə onlara dəstək ol. 

Ey Rəbbim, işsiz və evsiz olanlara kömək et,
 bütün insanların namuslu və rahat bir həyat keçirə 

bilmələri üçün lazım olanları əsirgəmə.
Kasıblara sığınacaq ol,
 əzablarında və ehtiyaclarında onlara kömək ol.

Bu həyatdan öz yanına apardığın və bizə xidmət etmiş rahibləri
güvənlə Sənə təslim edirik
 cənnətdəki hüzurunda əbədiyyən mədhlərini söyləsinlər.

Göylərdəki Atamız 
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Yekun dua
Ey Külli-İxtiyar, bu günki fəaliyyətimizdə bizə dəstək oldun, 
Səndən aldığımız lütflər üçün şükran qurbanı olaraq axşam 
dualarımızı qəbul et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin. 

 Çərşənbə axşamı  2ci gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT

† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Rəbb Allah padşahdır, gəlin Ona səcdə edək.
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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 Çərşənbə axşamı  2ci gün 

SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Əbədi işığın mənbəyisən,

Sən tamamilə nursan!
Nurdan var olansan və səndə 

heç bir qaranlığın, kölgənin payı yoxdur. 

Gecənin qaranlığı açılır
və yaxınlaşan gündən qaçır.

Dan ulduzu görünür
və günün nuru ulduzları örtür.

Yataqlarımızdan sevinclə oyanaraq
sənə təşəkkürlər edirik ki, 
gecəyə qalib gələn günəşlə 

yeni gün açılır.

Ey Müqəddəs ata, səndən xahiş edirik!
Bizə dürüst olmağa kömək et!

Qoy günahın nəfsinə
və yalan dünyaya qarşı qələbə çalaq.

Hirslərimiz bizi münaqişələrə aparmasın
və təbii tələbatlarımız bizi idarə etməsin!

Acgözlükdən və həyasızlıqdan
uzaq olmağımız üçün bizi qoru!
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Qoy fikirlərimiz aydın olsun
və bədənimiz paklıq saçsın!

Ya Rəbb, nurumuz və etibarımızsan!
Qoy, bu günümüzü də, Səninlə yaşayaq!

Sevimli Ata, lütflə bizi dinlə,
Rəbb İsa Məsih, izzətli Padşah, bizə kömək et!

Ata və onun Ruhu ilə həqiqi Allahsan, 
bizə padşahlıq et! 

Amin.

1-ci nəq. Ya Rəbb, Öz nurunu, həqiqətini göndər!
Pasxada: Sion dağına, var olan Allahın şəhərinə yaxınlaşdınız. Alleluya!

Məzmur 43 (42): Allahın məbədini arzulamaq
Mən dünyaya nur olub gəldim. (Yəh 12, 46)

Ey Allah, †
etibarsız millətə qarşı olan mübarizəmdən məni haqlı çıxart, *
məni hiyləgər, fitnəkar adamın əlindən qurtar. 
Çünki Sən pənah gətirdiyim Allahsan. †
Niyə məni atmısan? *
Düşmənin zülmünə görə niyə yaslı gəzməliyəm? 
Göndər Öz nurunu, həqiqətini, †
qoy yolunu mənə göstərsinlər, *
müqəddəs dağına, məskənlərinə qoy məni aparsınlar. 
Onda Allahın qurbangahına, *
sevincim, fərəhim olan Allahımın yanına gedərəm. 
Lira çalıb Sənə şükür edərəm, *
ey Allah, mənim Allahım. 
Mənim qəlbim, niyə qırılmısan? *
Axı niyə bu köksümdə təlaşlanırsan? 
Ümidini yenə Allaha bağla, *
qoy Allahıma – məni qurtarana şükür edim. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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1-ci nəq. Ya Rəbb, Öz nurunu, həqiqətini göndər!
Pasxada: Sion dağına, var olan Allahın şəhərinə yaxınlaşdınız. Alleluya!

2-ci nəq. Ya Rəbb, ömrümüzün bütün günlərində bizi qurtar. 
Pasxada: Ya Rəbb, Sən sevginlə canımı qəbirdən qurtardın, alleluya!

Nəğmə Yeş 38, 10-14. 17-20: Can verənin ürək sıxlığı,
sağalmışın sevinci

Diri Olan Mənəm. Mən ölmüşdüm, indi isə əbədi olaraq diriyəm. 
Ölümün və ölülər diyarının açarları Məndədir. (Vəhy 1, 18)

Ömrüm yarıya çatan zaman †
ölülər diyarının qapısından keçməliyəm, *
həyatımın qalan illərindən məhrum olmuşam. 
Dedim: “Rəbbi dirilər arasında, *
bəli, Rəbbi bir daha görməyəcəyəm. 
Bu dünyada yaşayanlar kimi *
artıq insan üzü görməyəcəyəm. 
Evim çoban çadırı kimi dağıldı, *
əlimdən alındı. 
Həyatım dəzgahda toxunan saplar kimi dövr edirdi, †
ya Rəbb, bu dəzgahdan məni kəsdin. *
Bir günün içində əcəlimi çatdırdın. 
Səhərə qədər ağrılardan çığırdım, †
Rəbb aslan tək bütün sümüklərimi qırır. *
Bir günün içində əcəlimi çatdırdın. 
Qaranquş kimi, durna kimi çığırdım, *
mən göyərçin tək inləyirəm. 
Göyə baxmaqdan gözlərim yoruldu. *
Ya Xudavənd, imdadıma çat, zülmə düşmüşəm! 
Çəkdiyim əzab-əziyyətim mənim xeyrimə oldu. †
Sən sevginlə canımı qəbirdən qurtardın, *
bütün günahlarımı aradan götürdün. 
Axı ölülər diyarı Sənə şükür etməz, †

2-ci həftə          166            Çərşənbə axşamı  2ci gün 



ölüm həmdlər söyləməz, *
qəbirə düşənlər Sənin sədaqətinə ümid etməz. 
Bu gün Sənə etdiyim kimi dirilər, †
yalnız dirilər Sənə şükür edər. *
Atalar Sənin sədaqətini övladlarına tanıtdırır. 
Rəbb mənə qurtuluş verdi, †
ömrümüz boyu Rəbbin məbədində *
Səni simli alətlərlə, ilahilərlə mədh edərik». 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Ya Rəbb, ömrümüzün bütün günlərində bizi qurtar. 
Pasxada: Ya Rəbb, Sən sevginlə canımı qəbirdən qurtardın, alleluya!

3-cü nəq. Ey Allah, Səni Sionda həmdlər gözləyir. †
Pasxada: Yer üzünün qayğısına qalıb su verirsən, 
onu çox məhsuldar edirsən. Alleluya!

Məzmur 65 (64): Bütün varlıqlar Tanrının yaxşılığına
sevinirlər

Sizə yaxşılıq edərək göydən yağışlar yağdırır, cürbəcür məhsullar yetişdirən
fəsillər bəxş edir, sizi yeməklə doydurur və ürəyinizi sevincə qərq edir. (bax

Həv İş 14, 17b)

Ey Allah, Səni Sionda həmdlər gözləyir, *
† Sənə edilən əhd yerinə yetiriləcək. 
Ey duaları eşidən, *
bütün bəşər hüzuruna gələcək. 
Mən günaha batmışdım, *
lakin Sən üsyankarlığımızı kəffarə edirsən. 
Nə bəxtiyardır evinin həyətlərində yaşayan, *
seçib Özünə yaxın etdiyin insan! 
Biz Sənin evinin, *
müqəddəs məbədinin nemətləri ilə doyacağıq! 
Sən ey qurtuluşumuzun Allahı, †
zəhmli işlərinlə ədalətini göstərirsən, *
bizə cavab verirsən. 
Sən yer üzünün bütün ucqarlarının, *
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ən uzaq dənizlərin belə, ümidisən. 
Sən qüdrətə bürünmüsən, *
qüvvətinlə dağları möhkəmlətmisən. 
Dənizlərin uğultusunu, dalğaların gurultusunu, *
ümmətlərin çaxnaşmasını yatıran Sənsən. 
Dünyanın ucqarlarında yaşayanlar *
Sənin əlamətlərinə mat qalırlar. 
Gündoğandan günbatanadək bütün insanlar *
Sənə mədh oxuyurlar. 
Yer üzünün qayğısına qalıb su verirsən, *
onu çox məhsuldar edirsən. 
Ey Allah, çayın su ilə doludur, *
torpağı taxıl üçün hazır edirsən. 
Torpağın şırımlarını sulayırsan, *
aralarını bərkidirsən, 
gur yağışla torpağını yumşaldırsan, *
məhsuluna bərəkət verirsən. 
Yaxşılıqlarınla tac qoyursan, *
yollarından yağ damır, 
çöl otlaqlarına tökülür, *
təpələr sevincə bürünür. 
Çəmənlərin sürülərlə dolur, †
dərələrini taxıl bürüyür. *
Onlar cuşa gəlib tərənnüm söyləyir!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ey Allah, Səni Sionda həmdlər gözləyir.
Pasxada: Yer üzünün qayğısına qalıb su verirsən, 
onu çox məhsuldar edirsən. Alleluya!

Qısa oxunuş (1Sal 5, 4-5)

Qardaşlar, siz qaranlıqda deyilsiniz ki, o gün sizi oğru kimi 
yaxalasın. Axı hamınız nur və gündüz övladlarısınız. 
Biz nə gecənin, nə də qaranlığın övladlarıyıq.
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Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, səsimi dinlə, * Sənə ümid edirəm.
   Ya Rəbb, səsimi dinlə, * Sənə ümid edirəm. 
* Səhəri gözləyərkən Sənə səslənirəm! * Sənə ümid edirəm.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, səsimi dinlə, * Sənə ümid edirəm.

Benediktus  
Ey Rəbb, bizi düşmənlərimizin əlindən xilas et.

İmanlıların duası
Dirilişi ilə dünyanın işığı və həyatı olan xilaskar 
İsa Məsihi ucaldaq:
Ya Rəbb, yolunda irəliləyərkən bizə rəhbər ol. 

Səhər mədhi ilə Sənin dirilişini qeyd edirik,
 hüzuruna gəlmək ümidi başlayan bu günümüzü 

aydınlatsın. 
Diləklərimizi və qərarlarımızı təqdis et, 

 bu mədhlər Sənə təqdim edəcəyimiz ilk qurbanımız olsun. 
Bu gün Sənin sevgində inkişaf etməyimizə

 və fəaliyyətlərimizin hər kəsin yaxşılığı üçün faydalı 
olmasına kömək et. 

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Müqəddəs Ata, bütün insanları qurtuluşa yönəldən, gerçək 
nurumuz Oğlunun önündə ədalət və sülh yolunu hazırlaya 
bilməyimiz üçün bizə Müqəddəs Ruhunun gücünü bağışla. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
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və əbədi həyata qovuşdursun.   * Amin.
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 Çərşənbə axşamı  2ci gün 

GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Qonaq olduğum yerdə 
 Sənin əmrlərini yerinə yetirdim.

Məzmur 119 (118), 49-56

Sən quluna verdiyin sözü xatırla, *
bu sözünlə mənə ümid vermisən. 
Əzab çəkəndə bundan təsəlli tapıram ki, *
kəlamın məni həyata qaytaracaq. 
Lovğalar mənə çox istehza etdilər, *
amma Sənin qanunundan dönmədim. 
Əzəldən var olan hökmlərini xatırladıqca, *
ya Rəbb, bunlardan təsəlli tapıram. 
Qanununu atan pisləri görərkən qəzəb məni bürüyür. *
Sənin qaydalarını bu qürbət eldə ilahi tək oxuyuram. 
Hər gecə adını yadıma salıram, *
ya Rəbb, qanununa bağlı qalıram. 
Bu mənə bir adət oldu, *
Sənin qayda-qanunlarını yerinə yetirdim.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Qonaq olduğum yerdə 

 Sənin əmrlərini yerinə yetirdim.

2-ci həftə          171            Çərşənbə axşamı  2ci gün 



2-ci nəq. Allah xalqının məhbuslarını geri qaytaracaq 
və biz şadlıq edəcəyik.

Məzmur 53 (52): Allahı tanımayan insan
Hamı günah edib, Allahın izzətindən məhrum olub. (Rom 3, 23)

Axmaqlar ürəyində «Allah yoxdur!» deyə düşünürlər, †
insanlar pozulmuş, əməlləri iyrənc olmuş, *
yaxşı iş görən yoxdur. 
Allah göylərdən bəşər övladına baxır; *
görəsən Allahı dərk edən, Onu axtaran varmı? 
Hamı birgə pozulub, namus əldən gedib, *
bir nəfər də olsun yaxşı iş görən yoxdur. 
Şər iş görənlərin hər biri məgər heç nə qanmırmı? †
Xalqımı çörək yerinə yeyirlər, *
Allahı çağırmırlar. 
Onlar böyük dəhşətə düşəcək, *
heç görünməmiş dəhşətə düçar olacaqlar. 
Allah, bizi mühasirəyə salanların sümüklərini *
qırıb dağıdacaq. 
Onlar qarşımızda pərt qalacaq, *
çünki Allah tərəfindən rədd olunacaqlar. 
Kaş İsrailin azadlığı Siondan gələydi! †
Allah Öz xalqına bəxtəvər günlərini qaytaran zaman *
Yaqub övladları şadlıq edəcək, İsraillilər sevinəcək!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Allah xalqının məhbuslarını geri qaytaracaq 
və biz şadlıq edəcəyik.
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3-cü nəq. Budur, Allah mənə kömək edir, 
Xudavənd ömrümə dayaq olur. 

Məzmur 54 (53), 1-4. 6-7: 
Zəiflərin haqqını qoruyan Allaha dua

Məzmurçu əzab verənlərin pisliyindən Rəbbin adı ilə qurtulması haqqında
danışır. (Kassiodorus)

Ey Allah, isminlə məni qurtar, *
qüvvənlə mənə bəraət ver. 
Ey Allah, mənim duamı dinlə, *
dilimdən çıxan sözlərə qulaq as. 
Yadellilər əleyhimə qalxıblar, †
zalımlar canımı almaq üçün məni axtarırlar, *
heç Allaha baxmırlar. 
Budur, Allah mənə kömək edir, *
Xudavənd ömrümə dayaq olur. 
Sənə könüllü qurban kəsəcəyəm, ya Rəbb, *
gözəl isminə şükür edəcəyəm! 
Məni hər darlıqdan xilas etdin, *
gözüm düşmənlərimin məhvini gördü.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Budur, Allah mənə kömək edir, 
Xudavənd ömrümə dayaq olur. 

Qısa oxunuş
9-da: 1Kor 12, 4-6

Müxtəlif ənamlar var, amma Ruh eynidir. Müxtəlif növlü 
xidmətlər var, amma Rəbb eynidir. Müxtəlif fəaliyyətlər də var,
amma hamısını hər adamda göstərən Allah eynidir. 
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12-də: 1Kor 12, 12-13

Bədən birdir və üzvləri çoxdur. Bədən üzvləri çox olduğu 
halda bir bədən təşkil edir. Məsih də belədir; çünki istər 
Yəhudi, istər Yunan, istər qul yaxud azad, hamımız bir bədən 
olmaq üçün bir Ruhla vəftiz olunmuşuq və hamımız eyni 
Ruhdan içirilmişik.

15-də: 1Kor 12, 24b. 25-26

Allah bədəni elə düzəltdi ki, bədəndə ayrı-seçkilik olmasın, 
əksinə, bütün üzvlər bir-birinə eyni qayğı göstərsin. Buna görə 
əgər bir üzv əzab çəkirsə, başqaları da onunla birgə əzab çəkir. 
Üzvlərdən biri şərəfə çatırsa, başqaları da onunla birgə sevinir.

† Ey Rəbbim, bizi xalqlar arasından yığ,
* beləcə, müqəddəs adını ucaldacağıq. 

Yekun dua
Ey bütün insanları xilas etmək istədiyini həvari Peterə 
açıqlayan Allah, qoy bizim işimiz sevgi və xilas planına uyğun 
olaraq Sənə xoş olsun. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. 

† Rəbbə həmd edək!
* Allaha şükür edək! 
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AXŞAM MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Ey zamanı qoyan, ey hökümdar, ey padşah!

Kainatın nizam-intizamı Sənin əsərindir!
İnsana işləmək üçün gündüzü,

dincəlmək üçün isə, gecəni verdin!

Qoy, bizim düşüncələrimiz 
gecənin sükutunda da, pak qalsın.

İblisin atdığı zəhərli oxlar 
bizdən yan keçsin.

Ürəklərimiz günahkar arzularla tutuşub yanmasın,
cazibə məşəlləri sönsün,

fikirlərimiz günaha yönəlməsin ki,
canımız ağrı-acıdan azad olsun.

Sevimli Ata, lütflə bizi dinlə,
Rəbb İsa Məsih, izzətli Padşah, bizə kömək et!

Ata və onun Ruhu ilə həqiqi Allahsan, 
bizə padşahlıq et! 

Amin.
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1-ci nəq. Rəbb deyir: Siz həm Allaha, 
həm də sərvətə qulluq edə bilməzsiniz.
Pasxada: Dünyəvi şeyləri deyil, ucalardakı şeyləri axtarın. Alleluya!

Məzmur 49 (48), 1-12: Zənginliyin puçluğu
 Varlı adamın Səmavi Padşahlığa daxil olması çətindir. (Matta 19, 23)

Siz, ey bütün xalqlar, bunu dinləyin! †
Ey dünya sakinləri, ey sadə insanlar, əsilzadələr, *
ey zənginlər, fəqirlər, hamınız qulaq asın! 
Dilimdən hikmətli sözlər çıxacaq, *
bu müdrik fikirlər qəlbimdən gəlir. 
Bu məsəllərə qulaq asacağam, *
bu müəmmamı mən lira ilə açacağam: 
Niyə yaman günlərdən, *
ətrafımda məni təqib edənlərin pis niyyətindən qorxum? 
Onlar var-dövlətlərinə güvənirlər, *
bol sərvətləri ilə öyünürlər. 
Amma kimsə öz ömrünü satın ala bilməz, *
həyatının haqqını Allaha ödəyə bilməz. 
Çünki insanın canının haqqı çox dəyərlidir, †
ən üstün qiymətlər ona kifayət etmir ki, *
insan əbədi ömür sürsün, məzarı heç görməsin. 
Aydındır ki, həm hikmətlilər ölür, †
həm axmaqlar, həm də səfehlər tələf olur, *
hamının sərvəti başqasına nəsib olur. 
Torpaqlara sahib olsalar belə, †
son mənzilləri qəbirdir, *
yenə nəsillərdən-nəsillərədək yerləri məzardır. 
İnsan dəyərli olsa da, qalmır, *
həlak olan heyvana oxşayır. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Rəbb deyir: Siz həm Allaha, 
həm də sərvətə qulluq edə bilməzsiniz.
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Pasxada: Dünyəvi şeyləri deyil, ucalardakı şeyləri axtarın. Alleluya!

2-ci nəq. Rəbb deyir: Göydə özünüzə xəzinələr yığın. 
Pasxada: Allah ölülər diyarının əlindən canımı qurtardı, alleluya!

Məzmur 49 (48), 14-21: Zənginliyin puçluğu  
Ay axmaq, bu gecə canını səndən alacaqlar. 

Bəs hazırladığın kimə qalacaq? (bax Luka 12, 20)

Özünə güvənənlərin yolu ölümə aparır, * 
özündən razı lovğaların sonu belədir. 
Onlar sürü kimi ölülər diyarına aparılar, *
onları ölüm otarar. 
Səhər açılanda *
əməlisalehlər onlara hakim olar. 
Yurd-yuvasından uzaq bir yerdə, *
ölülər diyarında cəsədləri çürüyüb qalar. 
Amma Allah ölülər diyarının əlindən canımı qurtaracaq, *
məni oradan alacaq. 
Qorxma, bir adam varlı olanda, †
evinə sərvət yığılanda, *
çünki öləndə heç nə apara bilməz, sərvəti ardınca getməz. 
Sağ ikən özünü xoşbəxt saysa da, *
uğur qazananda təriflənsə də, 
ata-babalarının yanına gedəcək, *
sonsuzadək orada işıq görməyəcək. 
İnsan dəyərli olsa da, anlamır, *
həlak olan heyvana oxşayır. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbb deyir: Göydə özünüzə xəzinələr yığın.
Pasxada: Allah ölülər diyarının əlindən canımı qurtardı, alleluya!
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3-cü nəq. Kəsilmiş Quzu, Sənə qüvvət, izzət, şərəf olsun.
Pasxada: Ya Rəbb, əzəmət, qüdrət, calal, zəfər 
və şöhrət Sənə məxsusdur. Alleluya!

Nəğmə bax Vəhy 4, 11. 5, 9.10.12: Xilas olunanların himni

Ey bizim Rəbbimiz və Allahımız! *
Sən izzət, şərəf və qüdrət almağa layiqsən.
Çünki hər şeyi Sən yaratdın, *
hər şey Sənin iradənlə var olub yarandı.
Sən tumarı götürüb *
onun möhürlərini qırmağa layiqsən.
Çünki Sən kəsildin †
və hər tayfadan, dildən, xalqdan və millətdən olanları *
Allah üçün Öz qanın bahasına satın aldın.
Onları Allahımızla birgə †
padşahlığa və kahinliyə şərik etdin. *
Onlar da yer üzünə padşahlıq edəcək.
Kəsilmiş Quzu †
qüdrəti, sərvəti, hikməti, qüvvəti, *
şərəfi, izzəti və alqışı almağa layiqdir.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Kəsilmiş Quzu, Sənə qüvvət, izzət, şərəf olsun.
Pasxada: Ya Rəbb, əzəmət, qüdrət, calal, zəfər 
və şöhrət Sənə məxsusdur. Alleluya!

Qısa oxunuş (Rom 3, 23-25)

Hamı günah edib, Allahın izzətindən məhrum olub və Onun 
lütfü ilə də Məsih İsada satın alınmağa nail olaraq bir hədiyyə 
kimi saleh sayılır. Allah İsanı kəffarə qurbanı olaraq təqdim 
etdi ki, iman edənlərin günahları Onun qanı vasitəsilə 
bağışlansın. Bunu Öz salehliyini göstərmək üçün etdi.
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Nəqaratlı cavab
† Əsl xoşbəxtlik * Tanrının hüzurundadır.
   Əsl xoşbəxtlik * Tanrının hüzurundadır.
* Əbədi sevinc * Tanrının hüzurundadır.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Əsl xoşbəxtlik * Tanrının hüzurundadır.

Magnifikat
Bizə sevginin böyüklüyünü göstər. 
Adın hər şeyə qadir və müqəddəsdir.

İmanlıların duası
Kilsəsini sevən və bəsləyən, ruhların çobanı və rəhbəri İsa 
Məsihi bu axşam mədhlərdə ucaldaq və Ona yalvaraq:
Ya Rəbb, biz xalqını xilas et.

Əbədi çobanımız, Rəbbimiz İsa Məsih, Yepiskopumuz ....i 
 və bütün kilsənin çobanlarını qoru.

Əzab verilən və əzilən qardaş-bacılarımıza şəfqət göstər,
 onları çəkdikləri əzablardan xilas et.

Dünyadakı bütün kasıblarına nəzarət et,
 heç kimin çörəkdən, evdən, işdən məhrum olmamasını 

təmin et. 
Bütün dövlət adamlarını 
  ədalətli və doğru qanunlar qəbul etmələri üçün aydınlat.

Qiymətli qanınla xilas etdiyin ölüləri xatırla,
 onları əbədi toy ziyafətinə qovuşdur. 

Göylərdəki Atamız 

2-ci həftə          179            Çərşənbə axşamı  2ci gün 



Yekun dua
Tanrım, bütün gecələr və günlər Sənindir, hökmdarlığının şanlı
işığına çata bilməyimiz üçün ədalət günəşinin ruhumuzda heç 
batmamasına kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin. 

 Çərşənbə 3cü gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Bütün yerüzü, Rəbbi alqışlayın. 
  Ona sevinclə xidmət edin.

Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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 Çərşənbə  3cü gün 

SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Kainatın yaradanı, bizi aydınlat!

Axı gecənin nuru, ayın işığı səndəndir,
bizə verdiyin hər yeni günün işığı da, 

əbədi nurdan, səndəndir!

Məğlub olmuş gecə qaranlığı çəkilir.
Dünyaya gələn nur, aləmə şəfəq saçır.

Bizim qəlblərimizi də oyat ki,
hər zaman yaxşılıq etməyi arzulayaq.

Torpaqlara saçan gün  
bizi səni ucaltmağa çağırır.

Aydın səmanın gözəlliyi
qəlblərimizi də gözəlləşdirsin.

Şübhəli fikirlərdən uzaq olaq ki,
ruhumuz təlaşdan azad olsun.
Ağzımızdan çıxan günahlar

və pis əməllər həyatlarımızı kirlətməsin. 

Günəş qüruba enənə qədər 
səmimi imanımız şahidlik etsin ki,

ümidimiz bizə verdiyi vədləri doğrultsun 
və məhəbbətimiz bizi Məsihlə birləşdirsin.

.

İndi və əbədiyyən hökm edən xeyirxah Ata,
Səninlə bir olan Oğul 

və bizi sevindirən Müqəddəs Ruh,
bunları bizə bəxş et! Amin.
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1-ci nəq. Allahın yolu müqəddəsdir. 
Allah kimi böyük hansı allah var?
Pasxada: Ey Allah, sular Səni gördü, Sən dənizdə yol açıb xalqını 
bir sürü kimi aparmışdın. Alleluya!

Məzmur 77 (76): Allahın işlərini xatırlama
Hər tərəfdən əziyyət çəkirik. Rəbb İsanı dirildən Allah bizi də İsa ilə birlikdə

dirildib sizinlə birgə Öz hüzuruna çıxaracaq. (2Kor 4, 8b. 14)

Allahı səsləyirəm, fəryad edirəm, *
Allahı səsləyirəm, O məni dinlər. 
Dar günümdə Xudavəndi axtarıram, †
bütün gecə durmadan, könlüm ovunmadan *
Ona əl açmışam. 
Allahı yada salarkən təlaşa düşürəm, *
dərindən fikirləşəndə ruhdan düşürəm. 
Qoymursan gözlərimi yumum, *
üzgünlükdən danışa bilmirəm. 
Düşünürəm keçən günləri, *
ötən dövranı, illəri. 
Oxuduğum ilahi gecələr yadıma düşür, *
ürəyimdə düşünəndə könlüm məndən soruşur: 
«Xudavənd məni əbədilikmi tərk edib? *
Bir daha məndən razı qalmayacaqmı? 
Məhəbbəti həmişəlik qurtardımı? *
Vədi nəsildən-nəslə qədər sona çatdımı? 
Allah rəhm etməyi unudubmu, *
mərhəmətinin yerini qəzəb tutdumu?» 
Dedim: «Bu mənim üçün bəladır, *
Haqq-Taala daha gücünü göstərmir». 
Ya Rəbb, Sənin əməllərini yada salıram, *
bəli, xatırlayıram, ta qədimdən xariqələr göstərmisən. 
Sənin bütün işlərini dərindən düşünürəm, *
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əməllərin barədə xəyala dalıram. 
Allahın yolu müqəddəsdir. *
Allah kimi böyük hansı allah var? 
Xariqələr yaradan Allah Sənsən, *
xalqlar arasında qüdrətini göstərmisən. 
Əl uzadıb xalqını, *
Yaqub, Yusif övladlarını azad etmisən. 
Ey Allah, sular Səni gördü, †
Səni görən sular qorxdu, *
hətta ümmanlar lərzəyə gəldi. 
Buludlar yağışa döndü, †
göylərdən gurultular eşidildi, *
hər tərəfə oxların töküldü. 
Qasırğanın içindən ildırım çaxdı, †
şimşəklər yer üzünə işıq saçdı, *
yer lərzəyə gəlib sarsıldı. 
Sən dənizdə, ümman sularda yol açdın, *
amma ayaq izlərin məlum olmadı. 
Sən Musa və Harunun əli ilə *
xalqını bir sürü kimi aparmışdın.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Allahın yolu müqəddəsdir. 
Allah kimi böyük hansı allah var?
Pasxada: Ey Allah, sular Səni gördü, Sən dənizdə yol açıb xalqını 
bir sürü kimi aparmışdın. Alleluya!
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2-ci nəq. Sevincdən ürəyim cuşa gəlir, 
Rəbb, həm alçaldır, həm yüksəldir.
Pasxada: Rəbb insanı həm öldürür, həm dirildir. Alleluya!

Nəğmə (1 Şam 2, 1-10): 
Təvazökarların sevinci və ümidi Tanrıdır

Hökmdarları taxtlarından endirdi, məzlumları yüksəltdi. Acları nemətlərlə
doydurdu.

(Luka 1, 52-53)

Rəbdə tapdığım sevincdən ürəyim cuşa gəlir, *
Rəbb mənə böyük güc verir, 
düşmənlərimin önündə öyünürəm, *
çünki Sən məni qurtardığına görə sevinirəm. 
Rəbbə oxşar ikinci müqəddəs yoxdur, ey Rəbb, †
yeganəsən Sən! *
Allahımız kimi sığınacaq qaya yoxdur! 
Artıq qürurla danışmayın, *
dilinizdən təkəbbürlü sözlər çıxmasın. 
Çünki Rəbb hər şeyi bilən Allahdır, *
hər iş Onun tərəfindən ölçülür. 
İgidlərin yayları qırılır, *
büdrəyənlər isə Onun qüdrəti ilə qurşanır. 
Toxlar azuqə üçün muzdla işlərkən aclar doyuzdurulur. †
Sonsuz qadın yeddi övlad doğur, *
çoxuşaqlı qadın isə tənha qalır. 
Rəbb insanı həm öldürür, həm dirildir. *
Ölülər diyarına həm endirir, həm çıxarır. 
Rəbb yoxsulluq və var-dövlət göndərir, *
alçaldır və yüksəldir. 
O, yoxsulları toz-torpağın içindən götürür, *
fəqirləri küllükdən çıxarır. 
Onları hökmdarların yanında əyləşdirir, *
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onlara irs olaraq şərəf taxtını verir. 
Çünki Rəbb yerin təməlini qoydu, *
onun üzərində dünyanı qurdu. 
Sadiq qullarının addımlarını qoruyur, †
pisləri isə zülmətdə susdurur. *
Çünki insan öz qüvvəsi ilə zəfər çalmır. 
Rəbbə qarşı duranlar parça-parça olacaq, *
Haqq-Taala onların üzərində göyləri gurladacaq. 
Rəbb yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə hakimlik edir, †
öz padşahına qüvvət verəcək, *
məsh etdiyinə böyük güc verəcək!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Sevincdən ürəyim cuşa gəlir, 
Rəbb, həm alçaldır, həm yüksəldir.
Pasxada: Rəbb insanı həm öldürür, həm dirildir. Alleluya!

3-cü nəq. Rəbb hökmranlıq edir, qoy yer üzü şadlıq etsin. †
Pasxada: Salehlərin üstünə nur tökülər, ürəyidüz olanların üstünə 
sevinc səpilər. Alleluya!

Məzmur 97 (96): Rəbbin zəfəri
Bu məzmur İsa Məsihdə bütün millətlərin qurtuluşu 

və inancı haqqındadır. (Müq. Atanasios)

Rəbb hökmranlıq edir, qoy yer üzü şadlıq etsin, *
† qoy bütün adalar sevinsin.
Buludlar və zülmət Onun ətrafındadır, *
salehliklə ədalət taxtının təməlidir. 
Onun önündən alov çıxar, *
ətrafındakı düşmənləri yandırıb-yaxar. 
Şimşəkləri dünyaya işıq saçar, *
Yer üzü bunu görəndə sarsılar. 
Dağlar Rəbbin hüzurunda †
bütün yer üzünün Sahibinin hüzurunda *
mum tək əriyər. 
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Göylər salehliyini bəyan edər, *
əzəmətini bütün xalqlar görər. 
Bütün bütpərəstlər, †
xeyirsiz bütlərlə öyünənlər rüsvay olacaq! *
Ey bütün allahlar, Rəbbə səcdə edin! 
Ya Rəbb, Sənin hökmlərini Sion eşidib sevinir, †
yəhuda qızları cuşa gəlir. *
Çünki bütün yer üzərində, ya Rəbb, Haqq-Taala Sənsən! 
Bütün allahların üzərində *
Sən nə qədər yüksəksən! 
Ey Rəbbi sevənlər, şərə nifrət edin! †
O, möminlərinin canını qoruyar, *
onları pislərin əlindən qurtarar. 
Salehlərin üstünə nur tökülər, *
ürəyidüz olanların üstünə sevinc səpilər. 
Ey salehlər, Rəbbə görə sevinin, *
onun müqəddəs adına şükür edin! 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Rəbb hökmranlıq edir, qoy yer üzü şadlıq etsin.
Pasxada: Salehlərin üstünə nur tökülər, ürəyidüz olanların üstünə 
sevinc səpilər. Alleluya!

Qısa oxunuş (Rom 8, 35. 37)

Məsihin məhəbbətindən bizi kim ayıra bilər? Əziyyətmi, 
sıxıntımı, təqibmi, aclıqmı, çılpaqlıqmı, təhlükəmi, qılıncmı? 
Lakin bizi Sevənin vasitəsilə bütün bunlarda tam qələbə 
qazanırıq.

Nəqaratlı cavab
† Səni hər zaman * ucaldacağam.
   Səni hər zaman * ucaldacağam.
* Ağzım Sənin mədhinlə doludur, * Səni ucaldacağam.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
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  Səni hər zaman * ucaldacağam.

Benediktus  
Həyatımızın hər günü Rəbbin önündə müqəddəs və doğru olaq.

İmanlıların duası
Əsrlər boyu sona qədər bizimlə birgə qalacağına söz verən 
Məsihi ucaldaq və Ona dualarımızı yönəldək:
Ya Rəbb, bizimlə ol.

Ya Rəbb, gün ərzində bizimlə ol,
 lütfünün günəşi ruhumuzda heç batmasın.

Bu günün fəaliyyətlərini və əzablarını Sənə təqdim edirik:
 hər zaman təmiz və düzgün bir qəlblə Sənə xidmət etməyə

söz veririk.
Yer üzünün duzu və dünyanın işığı ola bilməyimiz üçün 
 şəfqətinin hədiyyəsi olaraq verdiyin zamanı mənalı 

dəyərləndirməyimizə kömək et. 
Səni hər zaman sevə və mədh edə bilməyimiz üçün 
 Müqəddəs Ruhun düşüncələrimizə və sözlərimizə yol 

göstərsin. 
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Ya Rəbb, müdrikliyinin işığı üzərimizdə elə parlasın ki, 
günahlardan əl çəkib hər zaman əmrlərinin yolunda 
addımlayaq. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.  
* Amin. 
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 Çərşənbə  3cü gün 

GÜNORTA MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Tutduğum yollara nəzər salmışam, 
  hər addımımı göstərişlərinə tərəf yönəltmişəm.

Məzmur 119 (118), 57-64
Ya Rəbb, mənim nəsibimsən, *
sözlərinə bağlı qalmaq üçün vəd etmişəm. 
Bütün qəlbimlə Sənə yalvarıram, *
Sən Öz kəlamına görə mənə lütf göstər. 
Tutduğum yollara nəzər salmışam, *
hər addımımı göstərişlərinə tərəf yönəltmişəm. 
Əmrlərinə bağlanmaq üçün tələsirəm, *
bunun üçün ləngimirəm. 
Pis adamlar mənə kəmənd atarkən *
qanununu unutmadım. 
Adil hökmlərinə görə Sənə şükür etmək üçün *
gecə yarısı qalxıram. 
Səndən qorxanların hamısı ilə, *
qayda- qanunlarına bağlı qalanlarla dostam. 
Ya Rəbb, yer üzü məhəbbətinə bürünüb, *
mənə qaydalarını öyrət.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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1-ci nəq. Tutduğum yollara nəzər salmışam, 
  hər addımımı göstərişlərinə tərəf yönəltmişəm.

2-ci nəq. Mənə qorxu və titrətmə gəlib, canımı vicvicə bürüyüb.

Məzmur 55 (54): Əzab çəkənlərin duası
İsa həyəcan və narahatlıq hiss etməyə başladı. (Mark 14, 33) 

I (1-11)
Ey Allah, duamı dinlə, *
yalvarışımdan gizlənmə! 
Yaxşı qulaq as mənə, bir cavab söylə, †
düşüncələrim məni narahat edir, *
çaş-baş qalmışam. 
Düşmənin səsindən, zalımların zülmündən narahatam. †
Məni onların şər işləri sarsıdır, *
onlar qəzəblə mənə qəsd-qərəz qurur. 
Köksümdəki ürəyim sancır, *
düşdüyüm dəhşət ölümdən betərdir. 
Mənə qorxu və titrətmə gəlib, *
canımı vicvicə bürüyüb. 
Dedim: «Kaş göyərçin kimi qanadlarım olaydı, *
uçub rahatlıq tapaydım. 
Doğrudan da, uzaqlara qaçardım, *
çöllərdə məskən salardım. 
Bu sərt yellərdən, qasırğalardan daldalanmaq üçün *
tez bir yerə gedəydim». 
Ey Xudavənd, bu şəhəri alt-üst et, *
oradakıların dillərinə ayrılıq sal. 
Orada zorakılıq, dava gördüm. *
Bunlar gecə-gündüz divarlarının üstündə dolanır, 
pislik və şər şəhərin içindədir, †
aralarında qırğın var, *
meydanlarından hədə-qorxu və fırıldaq çıxır.
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Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Mənə qorxu və titrətmə gəlib, canımı vicvicə bürüyüb.
3-cü nəq. Mənsə Allahı səsləyərəm, Rəbb məni xilas edər.

II (12-14. 16-23)
Əgər məni düşmən təhqir etsəydi, dözərdim, *
yağı qarşımda qürrələnsəydi, gizlənərdim. 
Amma bunu sən etdin, ey rəfiqim, *
ey yoldaşım, ürək həmdəmim. 
Səninlə şirin-şirin söhbət edərdik, *
Allah evinə birgə gedərdik. 
Mənsə Allahı səsləyərəm, *
Rəbb məni xilas edər. 
Səhər, günorta, axşam †
nalə çəkirəm, ah-zar edirəm, *
O, səsimi eşidir. 
Çoxları əleyhimə çıxır, *
amma O, canımı döyüşdən qoruyur. 
Əzəldən bəri taxtında oturan Allah məni eşidib *
onları zəlil edəcək. 
Çünki onlar əsla dəyişməz, *
Allahdan qorxmurlar. 
Yoldaşım dostuna əl qaldırır, *
dostluq əhdini pozur. 
Onun dili kərə yağından da yağlıdır, *
qəlbində isə çəkişmələr yaşayır, 
sözləri zeytun yağından yumşaqdır, *
amma siyrilmiş qılınclardır. 
Sən qayğı yükünü Rəbbə ver, †
qoy sənə dayaq olsun. *
O heç vaxt salehə sarsıntı verməz. 
Ey Allah, qanlı, hiyləgər adamları qəbirə endirəcəksən. †
Onların ömrü yarıya çatmayacaq. *
Amma mən yalnız Sənə güvənirəm!
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Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

3-cü nəq. Mənsə Allahı səsləyərəm, Rəbb məni xilas edər.
Qısa oxunuş 
9-da: Qanun 1, 16-17

O vaxt hakimlərinizə belə əmr etdim: Aralarında münaqişəsi 
olan soydaşlarınızı dinləyin. Münaqişə istər İsrailli 
soydaşlarınız arasında, istərsə bir İsrailli ilə yadelli arasında 
olsun, hökm çıxararkən ədalətli olun. Heç kimə tərəfkeşlik 
etmədən kiçiyi də böyük kimi dinləyərək hökm çıxarın. İnsan 
şəxsiyyətindən qorxmayın, hökm Allahındır.

12-də: Yeş 55, 8-9

Mənim fikirlərim sizin fikirləriniz deyil, sizin yollarınız 
Mənim yollarım deyil» Rəbb belə bəyan edir. «Çünki göylər 
yer üzündən nə qədər yüksəkdirsə, yollarım da sizin 
yollarınızdan, fikirlərim də sizin fikirlərinizdən o qədər 
yüksəkdir. 

15-də: 1Şam 16, 7b

Lakin Rəbb Şamuelə belə dedi: «Onun görünüşünə və uca 
boyuna baxma, Rəbb insanın gördüyü kimi görməz, çünki 
insan zahirə, Rəbb isə ürəyə baxar».

† Allahım, məni sına, qəlbimi tanıyacaqsan.
* Məni doğru yola yönəlt.

Yekun dua
Günorta bədənlərimizi və ruhlarımızı yeniləmək üçün bizə 
istirahət vaxtı verən Ata, bizə başladığımız işləri qurtarmaq 
üçün kömək və dəstək ol. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.
 
† Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək! 
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AXŞAM MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Günəş həzn-həzn qüruba enir,
dağlara kədərlə vida edərək
tarlaları, gölləri tərk edir,

amma sabah yenidən parlayacaq.

Ya Rəbb, Sənin yaratdıqların heyrətamizdir!
Sən, bizim uca Padşahımızsan!

Gündüzə və gecəyə sərhədləri qoyduğun kimi,
əbədi olaraq zamana da, hökm edirsən!

Səma gecənin donunu geyərkən 
yavaş-yavaş sükuta batır
və gün ərzindəki işlərlə 

yorulan insan dincəlmək istəyir.

Qəlblərimiz iman və ümidlə doludur.
Atanın nurunda yaşayan əbədi Kəlam,

və onun möhtəşəmliyi olan Məsihin nuru,
ruhumuzla birlikdə cismimizi də, rahatlatsın.

O, nə çıxmayan, nə də, batmayan,
daim yüksəklərdə parlayan əbədi Günəşdir!

Torpaq Onun zərif şüalarına susayır
və səma onun işığından parlayır.

Qoy, biz də bir gün, onun nurunda 
daim xoşbəxtlik içində şadlanaraq
Sənə, Oğluna və Müqəddəs Ruha

yeni ilahilər oxuyaq! Amin.
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1-ci nəq. Xoş ümid gerçəkləşsin, 
Xilaskarımızın şanı bəyan edilsin.
Pasxada: Qoy ürəyiniz təlaşa düşməsin. Allaha iman edin, 
Mənə də iman edin. Alleluya!

Məzmur 62 (61): Yeganə ümidim Allahdır
Qoy ümid mənbəyi olan Allah iman edən sizləri hər cür şadlıq və sülhlə doldursun. 

(Rom 15, 13)

Susan qəlbim yalnız Allahı gözləyir, *
ondadır qurtuluşum. 
Yalnız Odur qayam, qurtuluşum, *
O mənim qalamdır, mən əsla sarsılmaram. 
İnsan divar kimi əyiləndə, hasar kimi laxlayanda †
nə vaxtadək üstünə hücum edəcəksiniz? *
Nə vaxtadək onu əzəcəksiniz? 
Yalnız fikirləşirsiniz, onu nüfuzdan salaq, *
çünki yalandan zövq alırsınız. 
Diliniz xeyir-dua söyləsə də, *
qəlbiniz lənət yağdırır. 
Ey qəlbim, sükutla Allahı gözlə, *
çünki ümidim Ondadır. 
Qayam, qurtuluşum yalnız Odur, *
O mənim qalamdır, mən sarsılmaram. 
Qurtuluşum, şərəfim Allaha bağlıdır, *
Allah möhkəm qayam və pənahımdır. 
Ey xalq, hər zaman Ona arxalan, †
Onun hüzurunda qəlbini açıb-boşalt, *
çünki Allah bizim pənahımızdır! 
Bəşər övladları yalnız bir nəfəsdir *
insan övladları fanidir. 
Tərəzinin gözündə çəkərkən hamısı yuxarı qalxır, *
çəkisi bir nəfəsdən yüngül gəlir. 
Heç zaman zorakılığınıza güvənməyin, *
talan malına boş yerə ümid bağlamayın, 
var-dövlətiniz artsa da, *
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ona arxalanmayın. 
Allah bir dəfə dedi, bunu iki dəfə eşitdim: *
qüdrət Allahındır, 
ey Xudavənd, məhəbbət Sənindir! *
Sən hər kəsə əməlinə görə əvəz verirsən!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Xoş ümid gerçəkləşsin, 
Xilaskarımızın şanı bəyan edilsin. 
Pasxada: Qoy ürəyiniz təlaşa düşməsin. Allaha iman edin, 
Mənə də iman edin. Alleluya!

2-ci nəq. Tanrım, bizə üzünün işığını yansıt və xoşbəxt et. 
Pasxada: Ey Allah, Sənə xalqlar şükür etsin, qoy ümmətlər sevinclə 
Səni mədh etsin, çünki onları ölümdən qurtardın. Alleluya!

Məzmur 67 (66): Bol məhsul üçün şüküran duası
İndi bilin ki, Allahın verdiyi bu xilas başqa millətlərə göndərilib. (Həv İş 28,

28)

Lütf edib, ey Allah, bizə xeyir-dua ver, *
üzün üstümüzə nur saçsın. 
Qoy yer üzündə Sənin yolun, *
bütün millətlər arasında qurtuluşun tanınsın. 
Ey Allah, Sənə xalqlar şükür etsin, *
qoy Sənə bütün xalqlar şükür etsin. 
Qoy ümmətlər sevinclə Səni mədh etsin, †
çünki xalqlara insafla hökm edirsən, *
yer üzündəki ümmətlərə yol göstərirsən. 
Ey Allah, Sənə xalqlar şükür etsin, *
qoy Sənə bütün xalqlar şükür etsin. 
Yer üzü bəhrəsini verib, †
Allah, bizim Allahımız bizə bərəkət verib. *
Allah bizə xeyir-dua verib.
Qoy yer üzünün qurtaracağınadək *
hər yerdə olanlar Ondan qorxsun!
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Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Tanrım, bizə üzünün işığını yansıt və xoşbəxt et. 
Pasxada: Ey Allah, Sənə xalqlar şükür etsin, qoy ümmətlər sevinclə 
Səni mədh etsin, çünki onları ölümdən qurtardın. Alleluya!
3-cü nəq. Bütün kainat Məsihdə yaradıldı 
və hər şey Onda bir-birinə bağlıdır. 
Pasxada: Ehtişamı göyü bürüdü, Yer üzü Ona edilən həmd-sənalarla 
doldu. Alleluya!

Nəğmə (bax Kol 1, 3. 12-20): 
Ölülər arasından ilk doğulan Məsihdir

Allaha – Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına *
həmişə şükür edirik. 
Müqəddəslərin nurda olan irsinə şərik olmanız üçün †
sizə səlahiyyət verən Ataya *
sevinclə şükür edəsiniz. 
O bizi zülmət hakimiyyətindən xilas edib *
Öz sevimli Oğlunun Padşahlığına köçürtdü.
Oğlunda satınalınmaya * 
günahlarımızın bağışlanmasına malikik. 
Görünməz Allahın surəti *
və bütün yaradılış üzərində ilk doğulan Odur. 
Çünki göylərdə və yerdə olan, *
görünən və görünməyən hər şey 
taxtlar, ağalar, başçılar, hakimlər * 
Onda yarandı. 
Nə varsa, *
Onun vasitəsilə və Onun üçün yarandı. 
Hər şeydən əvvəl var olan Odur *
və hər şey Onda bərqərar olur. 
Bədənin, *
yəni imanlılar cəmiyyətinin Başı da Odur. 
Hər şeydə birinci olsun deyə başlanğıc olan, *
ölülər arasından dirilərək ilk doğulan Odur. 
Çünki Allah Onda tam bütövlüyü ilə yaşamağa †
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və Onun vasitəsilə, *
çarmıxda axıdılan qanı ilə barışıq yaradaraq 
həm yerdə, həm də göylərdə olan hər şeyi *
Özü ilə barışdırmağa razı oldu.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Bütün kainat Məsihdə yaradıldı 
və hər şey Onda bir-birinə bağlıdır. 
Pasxada: Ehtişamı göyü bürüdü, Yer üzü Ona edilən həmd-sənalarla 
doldu. Alleluya!

Qısa oxunuş (1Pt 5, 5-7)

Eyni ilə, siz də, ey gənclər, ağsaqqallara tabe olun. Hamınız 
bir-birinizə itaətkarlıq göstərin. Çünki «Allah məğrurlara 
qarşıdır, itaətkarlara isə lütf göstərər». Allahın qüdrətli əli 
altında özünüzü aşağı tutun, onda Allah sizi vaxtı çatanda 
ucaldacaq. Bütün qayğı yükünüzü Ona ötürün, 
çünki O sizin qayğınıza qalır.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, * məni göz bəbəyin kimi qoru.
   Ya Rəbb, * məni göz bəbəyin kimi qoru.
* Məni qanadlarının kölgəsində gizlət, *
   məni göz bəbəyin kimi qoru.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, * məni göz bəbəyin kimi qoru.

Magnifikat
Qadir Olan mənim üçün böyük işlər etdi, 
Onun adı müqəddəsdir! 

İmanlıların duası
Biz xalqına qurtuluş verən və sonsuz sevgisini göstərən Tanrı 
Atamızın adı ucaldılsın. İmanla Ona dualarımızı yönəldək: 

2-ci həftə          196            Çərşənbə  3cü gün 



Ya Rəbb, bizə mərhəmətini göstər. 

Rəbbim, kilsəni xatırla,
 onu hər pislikdən qoru və sevgində mükəmməlləşdir. 

Bütün xalqların yeganə, gerçək Tanrı olan Səni 
 və göndərdiyin İsa Məsihi tanımalarına kömək et.

Kasıbların və cəmiyyətdən xaric olunanların
 şəxsiyyətini qoru. 

Qohumlarımıza və dostlarımıza bərəkət və əmin-amanlıq ver, 
 onlara yer üzündə və göydə hüzurunu bağışla.

Yorulan və əzab çəkənlərə cəsarət ver, bu gün ölənlərə 
mərhəmətli əllərini uzat,
 ruhlarını Padşahlığının hüzuruna qovuşdur.

Göylərdəki Atamız 

Yekun dua
Tanrım, ismin müqəddəsdir və məhəbbətini nəsildən-nəsilə 
ucaldılır. Həyatın dəyişən anlarında dəyişməz sevginin 
gücünün dəstəyi ilə Sənə vəfalı yaşaya bilək. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, 
hər pislikdən qorusun və əbədi həyata qovuşdursun.
* Amin. 

 Cümə axşamı  4cü gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Sevinc ilahiləri ilə Rəbbə gəlin!
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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 Cümə axşamı   4cü gün 

SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Günəş artıq ilk şəfəqlərini saçır!

Dualarımız Rəbbə ucalır ki,
gün ərzində bizi ziyana aparan 

hər şeydən uzaq olaq.

Ya Rəbb, dilimizi əhlilləşdir ki,
münaqişələrdən yan keçək.

Gözlərimizi qoru ki, 
acgözlükdən günaha batmayaq.

Qəlblərimizin paklığını qoru ki,
heç bir hirs onu coşdurmasın!
Nəfsimizə hakim kəsilək ki,

təkəbbürümüz bizi idarə etməsin!

Gün bitərkən günəş batanda
yavaş-yavaş toranlıq çökdükcə

qəlblərimiz paklıq içində
sənə təşəkkür ilahisi oxusunlar!

Sənə, mərhəmətli Ataya,
dünyanı xilas edən Oğula

və Təsəlli edən Ruha
sonsuz şan-şərəf olsun! Amin.
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1-ci nəq. Ey Allah, qüvvətin oyansın, 
üzündən nur saçıb bizi qurtar!
Pasxada: Meynə Mənəm, sizsə budaqlarsınız. Alleluya!

Məzmur 80 (79): İsrailin qurtuluşu üçün dua
Gəl, ya Rəbb İsa! (Vəhy 22, 20) 

Ey İsrailin Çobanı, †
Yusif nəslinə sürü kimi baxan, qulaq as! *
Ey keruvlar üstündə Oturan, nurunu saç! 
Efrayim, Binyamin, Menaşşe qəbilələrinin önündə † 
qoy qüvvətin oyansın, *
gəl, bizi qurtar! 
Ey Allah, bizi əvvəlki halımıza qaytar, *
üzündən nur saçıb bizi qurtar! 
Ya Rəbb, ey ordular Allahı, *
nə vaxtacan xalqının duasından qəzəblənəcəksən? 
Onlara çörək yerinə göz yaşı yedirdin, *
onlara bolluca göz yaşı içirdin. 
Qonşularımızla bizi çəkişməyə vadar etdin, *
düşmən bizi ələ salıb gülür. 
Ey ordular Allahı, bizi əvvəlki halımıza qaytar, *
üzündən nur saçıb bizi qurtar! 
Misirdən tənək fidanı gətirərək *
qovduğun millətlərin torpağında əkdin. 
Bunun üçün sahə hazırlamışdın, *
tənək rişələnib ölkəni bürüdü. 
Budaqları dağlara, *
böyük sidr ağaclarına kölgə saldı. 
Dənizə qədər qol-budaq atdı, *
zoğ atıb Fərat çayına çatdı. 
Bəs niyə ətrafdakı hasarını uçurdun? *
Budur, yoldan keçən hər kəs məhsullarını qoparır, 
tənəyi meşənin qabanları korlayır, *
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onu çöl heyvanları çeynəyir. 
Ey ordular Allahı, dön, göydən bax, *
bu tənəyi gör, qayğısına qal. 
Axı bu fidanı sağ əlinlə əkmisən, *
kökünə qüvvət vermisən. 
Tənəyini kəsib yandıranlar *
qəzəbli məzəmmətinlə qoy yox olsunlar! 
Sənin əlin, sağ əlin Öz seçdiyin adamı *
qüvvət verdiyin bəşər oğlunu qorusun. 
Qoy Səndən dönüb ayrılmayaq, *
bizi elə yaşat ki, ismini çağıraq. 
Ya Rəbb, ey Ordular Allahı, †
bizi əvvəlki halımıza qaytar, *
üzündən nur saçıb bizi qurtar!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ey Allah, qüvvətin oyansın, 
üzündən nur saçıb bizi qurtar!
Pasxada: Meynə Mənəm, sizsə budaqlarsınız. Alleluya!

2-ci nəq. Rəbb mədh ediləcək işlər gördü, 
Onun möcüzələri bütün dünyada tanınsın.
Pasxada: Sevinclə xilas mənbələrindən su çəkəcəksiniz. Alleluya!
 

Nəğmə (Yeş 12, 1-6): Xalqın coşğusu
Kim susayıbsa, yanıma gəlib içsin. (Yəh 7, 37)

Ya Rəbb, Sənə şükür edəcəyəm! Sən mənə qəzəblənirdin, *
lakin qəzəbin söndü, mənə təsəlli verdin. 
Allah xilasımdır, *
Ona güvənəcəyəm və qorxmayacağam, 
çünki Rəbb Allahımız qüvvətim, məzmurumdur, *
O mənə xilas verdi! 
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Sevinclə xilas mənbələrindən su çəkəcəksiniz. †
O gün belə deyəcəksiniz, «Rəbbə şükür edin, *
Onun adını çağırın, 
xalqlar arasında Onun işlərini bəyan edin, *
Onun adının ucalığını elan edin. 
Rəbbi tərənnüm edin, †
çünki O, möhtəşəm işlər gördü, *
qoy bütün dünya bunu bilsin! 
Ey Sion sakinləri, səsinizi ucaldın, sevinclə çığırın, *
çünki aranızdakı İsrailin Müqəddəsi böyükdür.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbb mədh ediləcək işlər gördü, 
Onun möcüzələri bütün dünyada tanınsın.
Pasxada: Sevinclə xilas mənbələrindən su çəkəcəksiniz. Alleluya!

3-cü nəq. Qüvvətimiz olan Allahı mədh edin! †
Pasxada: Rəbb bizə taxılın əlasını yedirdi, alleluya!

Məzmur 81 (80): Əhdin yenilənməsi
Ey qardaşlar, diqqətli olun ki, sizlərdən heç birinizdə 

Var Olan Allahdan uzaqlaşan şər və imansız ürək olmasın. (İbr 3, 12)

Qüvvətimiz olan Allahı mədh edin, *
† Yaqubun Allahına cuşa gəlib nida edin! 
İlahi oxuyun, dəfi, xoş avazlı liranı və çəngi çalın. †
Təzə Ay mərasimində, ay bədirlənəndə, *
bizim bayram günündə şeypur çalın! 
Çünki bu, İsrail üçün verilən qaydadır, *
Yaqubun Allahının hökmüdür. 
O, Misir əleyhinə çıxanda *
Yusif nəslinə belə bir öyüd verib. 
Naməlum bir səs eşitdim: †
«Onun çiyinlərini bu yükdən qurtarıram, *
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qoy əlləri bu ağır səbətdən azad olsun. 
Dar günündə Məni çağırdın, *
mən də səni qurtardım. 
Gurlayaraq tufan içindən sənə cavab verdim, *
Meriva sularında səni sınadım. 
Ey xalqım, dinlə, xəbərdarlıq edirəm, *
ey İsrail, kaş ki Məni dinləyəydin! 
Aranızda özgə allah olmasın, *
yad allaha kimsə səcdə qılmasın. 
Rəbb Allahınız Mənəm, †
mən sizi Misir torpağından buraya gətirmişəm. *
Ağzını yaxşı aç, doyunca yemək verirəm. 
Lakin xalqım səsimi eşitmədi, *
İsrail nəsli Məni istəmədi. 
Onların inadkar qəlblərinə izin verdim ki, *
necə istəyirlər, elə gəzsinlər. 
Kaş ki xalqım Mənə qulaq asaydı, *
İsrail nəsli Mənim yolumla gedəydi! 
Bir anda düşmənlərini yerə sərərdim, *
əlimi yağılarının üstünə qaldırardım. 
Rəbbə nifrət edənlər Mənə boyun əyərdi, *
əbədi olaraq vaxtları belə keçərdi. 
Sizə taxılın əlasını yedirərdim, *
sizi qayadan axan balla bəsləyərdim». 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Qüvvətimiz olan Allahı mədh edin!
Pasxada: Rəbb bizə taxılın əlasını yedirdi, alleluya!

Qısa oxunuş (Rom 14, 17-19)

Allahın Padşahlığı yemək-içməkdən ibarət deyil, Müqəddəs 
Ruhda salehlik, sülh və sevincdən ibarətdir. Kim beləcə 
Məsihə qulluq edirsə, Allahı razı salır və insanların da 
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rəğbətini qazanır. Beləliklə, özümüzü sülh gətirən və bir-
birimizi inkişaf etdirən işlərə həsr edək.
Nəqaratlı cavab
† Ey Rəbbim, günəşin doğmasına baxıb * Səni xatırlayıram.
   Ey Rəbbim, günəşin doğmasına baxıb * Səni xatırlayıram.
* Rəbbim, Sən köməyimsən, * Səni xatırlayıram. 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Rəbbim, günəşin doğmasına baxıb * Səni xatırlayıram.

Benediktus  
Ya Rəbb, xalqına qurtuluş şüurunu və günahlarının 
bağışlanmasını ver.

İmanlıların duası
Bizi azad övladları edən, bizi sevən, dualarımızı dinləyən 
Ata Allahımıza yalvaraq:
Ya Rəbb, gözlərimizi aydılat. 
Səndən və Oğlundan gələn Müqəddəs Ruhunla bizi 
aydınlatdığın üçün Sənə təşəkkür edirik:

 gün ərzində Onun işığı ilə qidalanmağımıza kömək et.
Həyat yolunda addımlaya bilməyimiz üçün

 müdrikliyin bizi əhatə etsin.
Comərd bir qəlblə Sənə xidmət edə bilməyimiz üçün 

 hər çətinlik və sıxıntını cəsarətlə qarşılamağımıza kömək et.
Hər şeyə diqqət edən müdrikliyində iştirak edə bilməyimiz üçün 

 düşüncələrimizi və hərəkətlərimizi idarə et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Həqiqi nur və işığın qaynağı olan Tanrım, səhər dualarımızı 
dinlə: əmrlərini daim düşünərək həqiqətinin işığı ilə aydınlan-
mış şəkildə yaşaya bilməyimizə kömək et. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.
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† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun. * Amin.

 Cümə axşamı  4cü gün 

GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Ağzından çıxan qanun mənim üçün 
 minlərlə qızıldan, gümüşdən daha qiymətlidir.

Məzmur 119 (118), 65-72
Ya Rəbb, verdiyin sözə görə *
quluna xeyirxahlıq etmisən. 
Mənə ağıl, bilik öyrət, *
çünki əmrlərinə inanıram. 
Əzaba düşməzdən əvvəl yoldan azırdım, *
amma indi mən kəlamına bağlıyam. 
Nə qədər yaxşısan, xeyirxahlıq edirsən! *
Mənə qaydalarını öyrət. 
Lovğalar yalanları ilə mənə qara yaxırlar, *
amma mən bütün qəlbimlə qayda-qanunlarını yerinə yetirirəm. 
Onların ürəkləri piylənərək daş bağlayıb, *
mənsə qanunundan zövq alıram. 
Çəkdiyim əzabın xeyri mənə bu olub: *
Sənin qaydalarını öyrənirəm. 
Ağzından çıxan qanun mənim üçün minlərlə qızıldan, *
gümüşdən daha qiymətlidir.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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1-ci nəq. Ağzından çıxan qanun mənim üçün 
 minlərlə qızıldan, gümüşdən daha qiymətlidir.

2-ci nəq. Allaha güvənirəm, qorxmuram; 
fani insan mənə nə edə bilər? 

Məzmur 56 (55), 2-7b. 9-14: İmanı olanlar yıxılmayacaq
İsa Məsihin əzabları haqqında danışılır. (Müq. Hiyeronimus)

Rəhm et mənə, ey Allah, †
insanlar sel kimi üstümə cumur, *
gün boyu döyüşərək məni sıxışdırırlar. 
Gün boyu düşmənlərim sel kimi üstümə cumur, *
əleyhimə qalxan məğrur döyüşçülər çoxdur. 
Bu dəhşətli gündə *
mən yalnız Sənə güvənirəm. 
Vədinə görə Allaha həmd edirəm, †
mən Allaha güvənirəm, qorxmuram; *
fani insan mənə nə edə bilər? 
Hər işimə onlar ziyan vururlar, *
həmişə mənə qəsd-qərəz qururlar. 
Xəlvət bir yerə yığılıb hər addımımı izləyirlər, *
pusqu qurub canımı almaq üçün gözləyirlər. 
Dərdlərimi saydın, göz yaşlarımı tuluğuna yığ. *
Bunlar Sənin kitabında yazılmayıbmı? 
Mən Səni çağıranda düşmənlərim geri dönür, *
bunu bilirəm, Allah mənim tərəfimdədir. 
Vədinə görə həmd etdiyim Allaha, *
vədinə görə həmd etdiyim Rəbbə, 
Allaha güvənirəm və qorxmuram; *
fani insan mənə nə edə bilər? 
Ey Allah, Sənə olan əhdlərimə əməl etməliyəm, *
Sənə şükür qurbanı təqdim edəcəyəm. 
Çünki canımı ölümdən qurtardın, *
ayaqlarımı büdrəməyə qoymadın, 
belə ki Allahın hüzurunda, *
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həyatın nurunda dolanım.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Allaha güvənirəm, qorxmuram; 
fani insan mənə nə edə bilər? 
3-cü nəq. Ya Rəbb, sevgin göylərə qədər ucalır. 

Məzmur 57 (56): Əzab çəkənin SƏHƏR MƏDHİ
Bu məzmur Məsihin çəkdiyi əzabları eyham edir. (Müq. Avqustin)

Mənə rəhm et, ey Allah, mənə rəhm et! * 
Canımı götürüb Sənin yanına pənah gətirmişəm. 
Bəlalar keçib-gedənəcən *
qanadlarının altına sığınacağam. 
Allah-Taalanı çağırıram, *
mənim üçün hər şeyi verən Allahı çağırıram. 
Göydən mənə qurtuluş göndərəcək, †
başımı yemək istəyəni rüsvay edəcək. *
Allah Öz məhəbbətini və sədaqətini göndərəcək. 
Sanki aslanların arasındayam, *
yandırıb-yaxan adamların arasında yatıram. 
Dişləri nizədir, oxdur, *
dilləri iti qılıncdır. 
Ey Allah, göylər üzərində ucal! *
Ehtişamın bütün yer üzərində olsun! 
Yolumda tələ qurub canımı üzdülər, *
mənə qazdıqları quyuya özləri düşdülər. 
Ey Allah, qəlbim Sənə möhkəm bağlanıb, †
möhkəm bağlanıb, qoy ilahi oxuyum, *
Səni tərənnüm edim. 
Ey mənim ruhum, oyan! †
Ey çəng və lira, oyan! *
Qoy səhəri oyadım. 
Ey Xudavənd, xalqlar arasında Sənə şükür edəcəyəm. *
Ümmətlər arasında Səni tərənnüm edəcəyəm. 
Məhəbbətin böyükdür, göylərə çatır, *
sədaqətin buludlara dəyir. 
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Ey Allah, göylər üzərində ucal! * 
Ehtişamın bütün yer üzərində olsun! 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ya Rəbb, sevgin göylərə qədər ucalır.
Qısa oxunuş 
9-da: Qal 5, 13-14

Qardaşlar, siz azadlığa dəvət olunmusunuz. Amma bu azadlığı 
cismani təbiət üçün fürsətə çevirməyin, lakin bir-birinizə 
məhəbbətlə qulluq edin. Bütün Qanun tək bir sözdə 
tamamlanır: «Qonşunu özün kimi sev».

12-də: Qal 5, 16-17

Mən bunu deyirəm: Müqəddəs Ruha görə həyat sürün, o 
zaman siz cismani təbiətin ehtirasını əsla icra etməzsiniz. 
Çünki cismani təbiət Ruha zidd və Ruh cismani təbiətə zidd 
olanı arzulayır. Onlar bir-birinə qarşı durur ki, siz istədiyinizi 
etməyəsiniz. Amma Müqəddəs Ruhun rəhbərliyi altında 
olsanız, siz Qanun altında deyilsiniz.

15-də: Qal 5, 22-23a. 25

Müqəddəs Ruhun səmərəsi isə budur: məhəbbət, sevinc, sülh, 
səbir, xeyirxahlıq, yaxşılıq, sədaqət, həlimlik, nəfsə hakim 
olmaq. Bu kimi şeylərə qarşı qanun yoxdur. Madam ki, biz 
Ruha görə yaşayırıq, Ruha görə də rəftar edək.

† Ey Rəbbim, Sən xeyirxahsan, yaxşılıq edirsən.
* Mənə qanunlarını öyrət.

Yekun dua
Ey əbədi və hər şeyə qadir, Özündə heç nəyin qaranlıq və 
qapalı olmadığı Allah, ürəklərimizi aydınlat. Qanuna və 
qaydalarına əməl edərək xoşbəxt ürəyimizlə yolunda 
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addımlayacağıq. Bunu Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
xahiş edirik. Amin.

† Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək!
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 Cümə axşamı   4cü gün 

AXŞAM MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Ya Rəbb, yer üzünün işıqlarını birləşdirib

bu gözəlliyə gündüz adını verdin.
Günəş batmağa hazırlaşır izinin ilə

bir daha Sənin möhtəşəmliyinə şahid olaq.

Yer üzünə toranlıq düşdükcə 
gecənin qaranlığından utanan üfüq qızarır.

Torpaq üzünü günəşdən çevirib
itaətkarlıqla gecə yuxusuna gedir.

Rəbbimiz, biz Sənin bəndələrinik
işlərimizi bitirdikdən sonra evə qayıdırıq.

Qoy, qəlblərimiz sənə tərəf çevrilsin
və qaranlıq bizi aldatmasın.

Kömək et ki, həyatımız, xilas uğrunda 
güclü mübarizədən sonra

ləkə və kölgə izləri qoymadan 
adi gün parlaqlığından Sənin nuruna birləşsin. 

Xeyirxah Ata, bizə kömək et ki,
Oğlunun ardınca gedərək ucalığına çataq.

Sən, oradan sevinc bəxş edən Ruhla 
əbədi olaraq kainata hökm edirsən! 

Amin.
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1-ci nəq. Səni millətlərə nur edəcəyəm ki, 
xilasım dünyanın ən uzaq yerlərinə yayılsın.
Pasxada: Allahın təyin etdiyi ölülərlə dirilərin Hakimi İsa Məsihdir. 
Alleluya!

Məzmur 72 (71), 1-11: Məsihin padşahlığı
Xəzinələrini açıb Ona hədiyyələri – qızıl, kündür və mirranı təqdim etdilər.

(Matta 2, 11)
Ey Allah, padşaha ədalət ver, *
şah oğluna salehlik ver. 
Qoy Sənin xalqına salehliklə, *
məzlumlara ədalətlə hakimlik etsin. 
Xalqın firavanlığı dağlardan aşsın, *
salehlər təpələri dolaşsın. 
Padşah xalq arasında olan məzlumları qorusun, †
fəqirləri xilas etsin, *
zalımları əzsin. 
Nə qədər günəş və ay varsa, *
hər gələn nəsil qoy Səndən qorxsun. 
Biçilən tarlaya yağış kimi, *
torpağı suvaran gur yağış kimi tökülsün. 
Bu padşahın ömrü boyu qoy salehlər çiçək açsın, *
göydə ay durduqca qoy firavanlıq artsın. 
Dənizdən-dənizə qədər, †
fəratdan yer üzünün qurtaracağınadək *
hər yerdə hökmranlıq etsin. 
Onun qarşısında köçəri xalqlar diz çöksün, *
düşmənləri isə qoy yerə vurulsun. 
Tarşişin və adaların padşahları ona xərac gətirsin, *
Səba və Seva padşahları ona bəxşiş versin. 
Qarşısında bütün padşahlar təzim etsin, *
qoy bütün millətlər ona xidmət etsin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. Səni millətlərə nur edəcəyəm ki, 
xilasım dünyanın ən uzaq yerlərinə yayılsın.
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Pasxada: Allahın təyin etdiyi ölülərlə dirilərin Hakimi İsa Məsihdir. 
Alleluya!

2-ci nəq. Rəbb yoxsullara haqlarını verəcək, onları zalımın 
əlindən qurtaracaq.
Pasxada: Onun vasitəsilə bütün millətlər xeyir-dua alacaq. Alleluya!

Məzmur 72 (71), 12-19: Sülh və bərəkət krallığı
Dünyanın hər tərəfinə gedin, bütün yaradılışa Müjdəni vəz edin. (Mark 16, 15)

Çünki o imdad deyib çağıran fəqirləri, *
məzlumları, köməksizləri qurtarır. 
Yoxsula, fəqirə rəhm edir, *
fəqirlərin canlarını azad edir. 
Onları hədə-qorxudan, zorakılıqdan qurtarır, *
Onun gözündə bunların qanı qiymətlidir. 
Yaşasın padşah! Qoy ona Səba qızılı verilsin, †
qoy onun üçün durmadan dua edilsin, *
hər gün ona xeyir-dua verilsin. 
Qoy ölkənin zəmiləri bol olsun, *
dağların başında dalğalansın. 
Bu ölkə Livan kimi məhsul versin, *
qoy şəhərin əhalisi ot kimi bitsin. 
Qoy padşahın adı əbədi qalsın, *
günəşin ömrü tək adı var olsun. 
Onun vasitəsilə insanlar xeyir-dua alsın, *
onu bütün millətlər bəxtiyar adlandırsın! 
Alqış olsun Rəbb Allaha, İsrailin Allahına, *
xariqələrin yeganə yaradanına! 
Onun şərəfli ad-sanına əbədi alqış olsun, *
bütün yer üzü Onun izzətinə bürünsün!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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2-ci nəq. Rəbb yoxsullara haqlarını verəcək, onları zalımın 
əlindən qurtaracaq.
Pasxada: Onun vasitəsilə bütün millətlər xeyir-dua alacaq. Alleluya!

3-cü nəq. Allahımızın xilası, gücü, Padşahlığı 
və Onun Məsihinin hakimiyyəti həyata keçdi.
Pasxada: İsa Məsih dünən, bu gün və əbədi olaraq eynidir. Alleluya!

Nəğmə (bax Vəhy 11, 17-18; 12, 10-12): 
Rəbbin mühakiməsi

Ey Var Olan, Var Olmuş Külli-İxtiyar Rəbb Allah, *
Sənə şükür edirik! 
Çünki Öz böyük qüdrətini alıb *
Padşahlıq taxtına çıxdın. 
Millətlər qəzəbləndi, † 
Sənin də qəzəbinin vaxtı *
ölüləri mühakimə etmək vaxtı gəldi.
Sənin qulların olan peyğəmbərlərə, müqəddəslərə, †
Sənin adından qorxanlara, kiçiklərə və böyüklərə *
mükafat vermək vaxtı çatdı. 
İndi Allahımızın xilası, gücü, Padşahlığı *
və Onun Məsihinin hakimiyyəti həyata keçdi. 
Çünki bacı-qardaşlarımızı Allahımızın önündə *
gecə-gündüz təqsirləndirən ittihamçı kənara atıldı. 
Onlar Quzunun qanı və öz şəhadət sözləri vasitəsilə *
Ona qalib gəldilər. 
Hətta ölümlə üzbəüz olanda da *
Öz canlarını sevmədilər. 
Buna görə də, ey göylər və orada məskən salanlar, *
bayram edin! 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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3-cü nəq. Allahımızın xilası, gücü, Padşahlığı 
və Onun Məsihinin hakimiyyəti həyata keçdi. 
Pasxada: İsa Məsih dünən, bu gün və əbədi olaraq eynidir. Alleluya!
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Qısa oxunuş (1Pt 1, 22-23) 

Həqiqətə itaət edərək ürəklərinizi saflaşdırıb riyasız qardaşlıq 
məhəbbətinə sahib oldunuz. Buna görə bir-birinizi var 
gücünüzlə səmimi qəlbdən sevin. Çünki siz çürüyən toxumdan 
deyil, çürüməzdən, Allahın canlı, davamlı olan kəlamı 
vasitəsilə yenidən doğulmusunuz.

Nəqaratlı cavab 
† Rəbb mənim çobanımdır, * möhtac olmaram. 
   Rəbb mənim çobanımdır, * möhtac olmaram. 
* Məni yaşıl çəmənlərdə dincəldir, * möhtac olmaram. 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Rəbb mənim çobanımdır, * möhtac olmaram. 

Magnifikat 
Rəbb acları gözəl şeylərlə doyuzdurur. 

İmanlıların duası 
Xilaskarımız İsa Məsihin biz xalqını mənəvi təqdislə təqdis 
etdiyini sevinclə xatırlayaq və ümid dolu qəlbimizlə Ona 
yalvaraq: 
Ya Rəbb, kilsəni müqəddəsləşdir.

Mərhəmətli Rəbbim, Papa həzrətləri ...-i və Yepiskopumuz ...-i 
qoru:
 onlara hüzur və sülhü bağışla. 

Ölkəmizi qoru,
 ədalətli və sülh içində inkişaf etməsinə kömək et.

Övladlarını süfrənin ətrafına yığ.
 çox insanın iffət, kasıblıq və itaət yolunda İsa Məsihi 

izləməsinə kömək et.
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Özlərini Sənə həsr etmiş qızların müqəddəs qərarları və 
xidmətlərini
 sevgi ilə və ürəkdən davam etmələrinə kömək et.

Vəfat etmiş bacı-qardaşlarımıza əbədi hüzurunu bağışla:
 müqəddəslərin birliyində ünsiyyət vasitəsilə ruhani 

nemətlərini hiss etməyimizə kömək ol.
Göylərdəki Atamız 

Yekun dua
Ey mərhəmətli Rəbbim, bu axşam mədhlərimizi qəbul et. 
Əbədi həyatda verəcəyini vəd etdiyin mükafata sahib ola 
bilməyimiz üçün qəlblərimizin yorulmadan əmrlərini dərin 
düşünməsinə kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin. 

 Cümə  5ci gün  

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır.

Məzmur 95 (94) və ya 100 (99) 
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 Cümə  5ci gün  

SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Ey uca Allah, dünyanın nuru!
Gecənin qaranlığında parlayan

alovun yaratdığı qığılcımlar kimi
dünyanı və həyatı da, Sən yaratdın!

Sübhün ilk şəfəqləri işıldayan
və sayrışan ulduzların üzünü örtür. 

Meh, göylərin nəfəsi kimi əsir
və torpağa sübhün təravəti şeh çökür.

Gecənin qaranlığı çəkilir
və səma kədər donunu soyunur.

Məsihin bənzəri olan şəfəq,
təbiəti yeni günə oyadır!

Ey uca Rəbb, nurların Nurusan!
Günəş, ay və ulduzlar səndən işıq alır!

Üçlükdə var olan bir Allah,
bizim düşüncələrimizi aydınlat!

Ey Xilaskar, səni ucaldırıq!
Sənə, Ataya və Ruha həmd olsun!

Sənin əbədi izzətin sayəsində
bizlərdən heç kim ziyan görməsin! Amin.
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1-ci nəq. Ey Allah, Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan.
Pasxada: Cəsarətli ol, oğlum, günahların bağışlandı. Alleluya!

Məzmur 51 (50): Ya Rəbb, mənə rəhm et!
Ruhən və əqlən yeniləşin, əsl salehlik və müqəddəsliklə 

Allaha bənzər yaradılmış yeni mənliyə bürünün. (Ef 4, 23-24).

Məhəbbətinə görə, ey Allah, * 
mənə rəhm et,
bol mərhəmətinə görə * 
qanunsuzluqlarımı sil.
Təqsirimi tamamilə yu, *
günahımdan məni təmizlə.
Çünki qanunsuzluqlarımı bilirəm, *
günahım daim gözümün qarşısındadır.
Sənə, yalnız Sənə qarşı günah işlətmişəm, *
gözündə pis sayılanı etmişəm.
Mənə görə çıxarılan hökmündə ədalətlisən, *
məni məhkum etməkdə haqlısan.
Mən doğulandan bəri günahkaram, *
ana bətnindən belə, təqsirkaram.
Sənsə ürəkdə düzlüyün olmasını istəyirsən, *
mənə daxilən hikmət öyrət.
Məni züfa ilə pak et, təmiz olum, *
məni yu, qardan da ağ olum.
Mənə şadlıq, sevinc səsini eşitdir, *
qırdığın sümüklərim xoşhallansın.
Üzünü tut, günahlarımı görmə, *
bütün təqsirlərimi sil.
Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat, *
daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.
Məni Öz hüzurundan atma, *
Müqəddəs Ruhunu məndən götürmə.
Xilasının sevincini mənə qaytar, *
İtaətkarlıq ruhu verib mənə dayaq ol.
.
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Qoy Sənin yollarını qanunsuzlara öyrədim, *
günahkarlar Sənə sarı dönsünlər.
Ey Allah, məni azad et, †
qan tökmək təqsirindən məni qurtar, *
dilim ədalətini mədh etsin.
Ey Xudavənd, Sən dilimi aç, *
ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.
Sən qurbanlardan zövq almazsan, yoxsa kəsərdim. *
Yandırma qurbanlarından razı qalmazsan.
Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur, *
Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah!
.

Lütfünlə Siona yaxşılıq et, *
Yerusəlimin divarlarını bərpa et.
Onda doğru yolla təqdim edilən qurbanlardan, †
bütöv yandırma qurbanlarından zövq alarsan. *
O zaman qurbangahında buğalar qurban kəsilər.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ey Allah, Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan.
Pasxada: Cəsarətli ol, oğlum, günahların bağışlandı. Alleluya!

2-ci nəq. Rəbb Allahımız, qəzəbində mərhəmətini xatırla.
Pasxada: Ya Rəbb, Sən Öz xalqının qurtulması üçün, 
Məsh etdiyinin xilası üçün çıxdın. Alleluya!

Nəğmə (Hab 3, 2-4. 13. 15-19): 
Rəbb mühakimə etməyə gəlir

Başınızı qaldırın, çünki satınalınmanız yaxınlaşır. (Luka 21, 27-28)

Ya Rəbb, Sənin şöhrətin haqqında eşitdim, *
ya Rəbb, gördüyün işlərə görə qorxdum. 
Bizim vaxtımızda da eyni işlər gör, †
bizim dövrümüzdə bunları bildir! *
Qəzəblənəndə mərhəmətini xatırla! 
Allah Temandan, *
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müqəddəs Olan Paran dağından gəldi. 
Ehtişamı göyü bürüdü, *
yer üzü Ona edilən həmd-sənalarla doldu. 
Cah-calalı günəş tək parıldayır, †
əlindən nur tökülür, *
qüdrəti əlində gizli saxlanılıb. 
Sən Öz xalqının qurtulması üçün, *
məsh etdiyinin xilası üçün çıxdın, 
şər nəslin başçısını əzdin, *
təpədən dırnağa qədər onu soydun. 
Sən Öz atlarınla dənizi tapdaladın, *
coşğun suları köpüklətdin. 
Eşitdim və varlığım lərzəyə gəldi, *
səsindən dodaqlarım əsdi. 
Çürüklük sümüklərimə girdi, *
dizlərim titrədi. 
Amma bizə hücum edən xalqın fəlakətə düşdüyü günü *
səbirlə gözləyəcəyəm. 
Əncir ağacı tumurcuqlanmasa da, *
meynələr bar gətirməsə də, 
zeytun ağaclarına çəkdiyim zəhmət boşa çıxsa da, *
tarlalar məhsul yetişdirməsə də, 
qoyun-keçi ağıllarda, *
mal-qara tövlələrdə yox olsa da, 
mən yenə Rəbdə sevinc tapacağam. *
Xilasımın Allahı ilə şadlıqdan coşacağam! 
Xudavənd Rəbb mənim qüvvətimdir, †
ayaqlarımı marallar kimi çevik edir, *
zirvələrimdə məni gəzdirir.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbb Allahımız, qəzəbində mərhəmətini xatırla.
Pasxada: Ya Rəbb, Sən Öz xalqının qurtulması üçün, 
Məsh etdiyinin xilası üçün çıxdın. Alleluya!
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3-cü nəq. Ey Yerusəlim, Rəbbi mədh et! †
Pasxada: Ey Sion, Allahına həmd et! Sərhədinə əmin-amanlıq yetirər.
Alleluya!

Məzmur 147, 12-20: Yerusəlim yenidən qurulur 
Gəl, mən sənə Quzunun arvadı olacaq gəlini göstərim. (bax Vəhy 21, 9)

Ey Yerusəlim, Rəbbi mədh et! *
† Ey Sion, Allahına həmd et!
Çünki darvazalarının cəftələrini bərkidər, *
sənin əhalinə bərəkət verər.
Sərhədinə əmin-amanlıq, *
sənə doyunca əla taxıl yetirər.
Kəlamını yer üzünə yollar, *
Onun sözü tez yayılar.
Ağ yun kimi qar yağdırar, *
kül kimi qırov salar.
Parça-parça dolu tökər. *
Onun soyuğuna kim dözə bilər?
Buyruq verəndə buz əriyər, *
külək əsdirəndə sular sel tək axar.

O, Yaqub nəslinə sözlərini, *
İsraillilərə qanun və hökmlərini bildirir.
Başqa millətlər üçün belə etməyib, †
heç birinə hökmlərini bildirməyib. *
Rəbbə həmd edin! 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ey Yerusəlim, Rəbbi mədh et!
Pasxada: Ey Sion, Allahına həmd et! Sərhədinə əmin-amanlıq yetirər.
Alleluya!
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Qısa oxunuş (Ef 2, 13-16) 

Amma bir zamanlar uzaq olan sizlər indi Məsih İsada 
Məsihin qanı sayəsində yaxın oldunuz. Çünki Məsih Özü 
barışığımızdır. O hər iki tərəfi bir etdi və bizi bir-birimizdən 
ayıran səddi, yəni ədavəti Öz cismi ilə yıxdı. Qanunu əmrləri 
və qaydaları ilə birlikdə ləğv etdi ki, hər iki tərəfdən Özündə 
yeni bir insan yaradaraq barışıq təmin etsin və çarmıx 
vasitəsilə hər ikisini tək bədəndə Allahla barışdırsın. 
O, ölümü ilə ədavəti yox etdi. 

Nəqaratlı cavab 
† Uca Allaha səslənirəm, * hər yaxşılığım Ondandır. 
   Uca Allaha səslənirəm, * hər yaxşılığım Ondandır. 
* Xilasım göydən gəlir, * hər yaxşılığım Ondandır. 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Uca Allaha səslənirəm, * hər yaxşılığım Ondandır. 

Benediktus  
Rəbbimiz sonsuz mərməhəti ilə ucalardan üzərimizə gün kimi 
doğur. 
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İmanlıların duası 
Vicdanlarımızı pisliyin işlərindən təmizləmək üçün Özünü 
qurban olaraq Ataya təqdim edən Allahın pak Quzusu 
İsa Məsihə təvazökarlıqla yalvaraq: 
Ya Rəbb, Sənin iradən aramızda sülhün olmasıdır. 

Rəbbimiz, xeyirxahlığın sayəsində bu yeni günə başlayırıq
- qoy yeni bir həyat da başlayaq.
Sən hər şeyi yaratdın və bütün dünyanı çarmıxda ölməklə 
xilas etdin
- qoy yaratdıqlarında məhəbbətinin silinməz işarəsini görək.
Qanınla yeni və əbədi Əhdi bağladın
- qoy əmrlərini yerinə yetirməklə ona sadiq qalaq.
Çarmıxda asıldığın zaman yanından qan və su axmışdı
- qoy bu xilas edici axın vasitəsilə günahdan azad olaq 
və iman həyatı yaşamaq üçün Kilsədə qida tapaq.

Göylərdəki Atamız 

Yekun dua 
Ey Külli-İxtiyar, səhər mədhlərimizi qəbul edərək bir gün 
müqəddəslərin arasına qatılmağımıza və əbədiyyətə qədər 
adının ucalığına ilahilər söyləməyimizə kömək et. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, 
Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.
 
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun. 
* Amin. 
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GÜNORTA MƏDHİ 
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Quluna verdiyin kəlama görə məhəbbətin mənə 
təsəlli versin. 
Pasxada: Ya Rəbb, canımı ölümdən qurtardın. Alleluya!

Məzmur 119 (118), 73-80
Əllərinlə yaranmışam, mənə surət vermisən, *
mənə qabiliyyət ver, qoy əmrlərini öyrənim. 
Səndən qorxanlar məni görərkən sevinsinlər, *
çünki Sənin sözünə ümid bağlamışam. 
Ya Rəbb, bilirəm ki, hökmlərin ədalətlidir, *
mənə əzab çəkdirsən də, sədaqətin yox olmur. 
Quluna verdiyin kəlama görə *
məhəbbətin mənə təsəlli versin. 
Mənə mərhəmət et ki, yaşayım, *
çünki qanunundan zövq alıram. 
Mənim barəmdə yalan danışan lovğaları utandır, *
çünki mən qayda-qanunlarını dərindən düşünürəm. 
Səndən qorxanlar yanıma gəlsin, *
onlar Sənin göstərişlərini bilənlərdir. 
Qaydalarına görə mənim qəlbim kamil olsun, *
qoy heç zaman xəcalət çəkməyim!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Quluna verdiyin kəlama görə məhəbbətin mənə 
təsəlli versin.
Pasxada: Ya Rəbb, canımı ölümdən qurtardın. Alleluya!
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2-ci nəq.  Ey Allahım, məni şər iş görənlərdən xilas et.
Pasxada: Rəbb xalqını göz bəbəyi kimi onu qorudu. Alleluya!

Məzmur 59 (58), 1-4. 9-10. 16-17: İmansızlara qarşı dua
Bu dua, Məsihin Atasına olan sevgisini hər kəsə öyrədir. (Qeysərli Eusebius)

Ey Allahım, məni düşmənlərimdən qurtar, *
əleyhdarlarımın əlindən hifz et. 
Məni şər iş görənlərdən xilas et, *
məni qaniçənlərdən azad et. 
Canımı almaq üçün məni güdürlər, *
güclülər əleyhimə birləşiblər. 
Ya Rəbb, üsyankar, günahkar, təqsirkar olmadığım halda *
onlar mənə qarşı qəti tədbir görürlər. 
Bir oyan, halımı gör, yardım et, †
ey mənə qüvvət verən, Səni gözləyirəm! *
Ey Allahım, qalamsan, mənə məhəbbətini göstərirsən!
Ey Allah, imdad etmək üçün çıxacaqsan, *
düşmənlərimin qırılmasını mənə göstərəcəksən. 
Mən isə Sənin qüdrətini tərənnüm edəcəyəm, *
sübh tezdən məhəbbətini mədh edəcəyəm. 
Çünki Sən mənə qala olmusan, *
dar günümdə mənim pənahımsan. 
Ey mənə qüvvət verən, Səni tərənnüm edəcəyəm! †
Ey Allahım, qalamsan, *
mənə məhəbbətini göstərirsən!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq.  Ey Allahım, məni şər iş görənlərdən xilas et.
Pasxada: Rəbb xalqını göz bəbəyi kimi onu qorudu. Alleluya!
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3-cü nəq. Rəbbin tərbiyələndirdiyi insan nə bəxtiyardır! 
Rəbb yaralayar və sağaldar. 
Pasxada:  Rəbb qüvvətim, məzmurumdur, O məni xilas etdi! Alleluya!

Məzmur 60 (59): Məğlubiyyətdən sonra dua
Dünyada əziyyətiniz var, amma cəsarətli olun! Mən dünyaya qalib gəldim».

(Yəh 16, 33)

Ey Allah, Sən bizi atmısan, *
müdafiə qüvvələrimizi dağıtmısan. 
Bizə qəzəblənmisən, *
bizi əvvəlki halımıza qaytar. 
Yeri lərzəyə salmısan, torpağını dağıtmısan. *
Yarıqlarını yenə bitişdir, çünki yer sarsılıb. 
Öz xalqını çətinliyə salmısan, *
şərab içirərək bizi səndələtmisən. 
Səndən qorxanlara isə bayraq vermisən, *
qoy onu həqiqət naminə qaldırsınlar. 
Sevdiyin insanların xilas olması üçün *
sağ əlinlə bizi qurtar, mənə cavab ver! 
Allah Öz müqəddəs məskənindən belə söylədi: †
«Şekemi sevinclə bölüşdürəcəyəm, *
Sukkot dərəsini böləcəyəm. 
Gilead torpağı Mənimdir, *
Menaşşe torpağı da Mənimdir, 
Efrayim başımın dəbilqəsidir, 
Yəhuda Mənim əsamdır. *
Moav yuyunmaq üçün ləyənimdir, 
çarığımı ataraq Edomu tutacağam, *
zəfər harayını Filiştə salacağam». 
Kim məni istehkamlı şəhərə apara bilər? *
Kim mənə Edoma qədər yol göstərər? 
Ay Allah, Sən niyə bizi atmısan? *
Ay Allah, qoşunlarımızla niyə yürüşə çıxmırsan? 

2-ci həftə          225            Cümə  5ci gün  



Bizə düşmənin qarşısında imdad et, *
çünki insanın köməyi puçdur. 
Allahın köməyi ilə igidlik edəcəyik, *
O, düşmənlərimizi tapdalayacaq!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Rəbbin tərbiyələndirdiyi insan nə bəxtiyardır! 
Rəbb yaralayar və sağaldar. 
Pasxada:  Rəbb qüvvətim, məzmurumdur, O məni xilas etdi! Alleluya!

Qısa oxunuş 
9-da: QanTək 1, 31

İnsan öz balasını apardığı kimi səhradan bu yerə çatana qədər 
Allahınız Rəbbin də sizi elə apardığını gördünüz.

12-də: Bar 4, 28-29 

Allahı tərk etməkdə qətiyyətli olduğunuz kimi, indi də Ona 
tərəf dönün. Onu axtarmaq üçün on dəfə artıq səy edin. Çünki 
bu fəlakəti üzərinizə Göndərən sizə xilasla əbədi sevinc də 
göndərəcək.

15-də: Müd 1, 13-15 

Allah ölümü yaratmayıb, yaşayanların məhvinə sevinmir. 
Çünki O, hər şeyi varlıq üçün yaradıb, dünyadakı hər şey 
əmin-amanlıq üçündür. Tamamilə öldürücü bir zəhər yoxdur, 
ölülər diyarı da yer üzündə hökmranlıq etmir. Ədalət ölməzdir.

† Sevgi Rəbbin yanındadır.
* Onun yanında xilas boldur.

Yekun dua
9-da: 
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Ey Rəbbimiz İsa, daim Sənə yalvarırıq: dünyanın qurtuluşu 
üçün çarmıxa aparıldığın saatda etdiyimiz səhvləri bağışla və 
gələcəkdə bizləri qoru. Sən ki, əbədiyyən hökm edirsən. Amin.

12-də: 
Ey Rəbbimiz İsa Məsih, Sənə yalvarırıq: dünyanın xilası üçün 
çarmıxa çəkildiyin və qaranlıqların bütün yerüzünü bürüdüyü 
saatda gerçək həyata çatana qədər bizə yol göstərəcək işığı hər 
zaman ehsan et. Sən ki, əbədiyyən hökm edirsən. Amin.

15-də:
Ey Rəbb İsa Məsih, xətalarını qəbul edən təqsirkarı xaçdan 
ölkənə keçirtdin, günahlarımızı etiraf edərək Sənə yalvarırıq: 
bizə ölümümüzdə cənnətin qapılarını aç. Sən ki, əbədiyyən 
hökm edirsən. Amin.

† Rəbbə həmd edək!
* Allaha şükür edək!
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AXŞAM MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Günün son saatlarına yaxınlaşırıq.

Gün batır və axşam düşür.
Gəlin birlikdə ilahilər oxuyaraq

Rəbbimizi mədh edək.

Üzüm bağında işləyən insanlar
onlara tapşırılan işləri bitirdilər.
Ya Rəbb, çağırdığın biz işçilərə
vəd etdiyin mükafatı bəxş et!

Qoy, göylərdə bizim üçün hazırladığın
möhtəşəm mükafatın bizi sevindirsin,

çətin işlərimizi yüngüllətsin
və işlərimizi bitirdikdən sonra bizi fərahlatsın!

Xeyirxah padşah Məsih!
Sənə və Ata Allaha

təsəlli edən Ruhla birlikdə 
əbədi olaraq həmd olsun! 

Amin.

2-ci həftə          228            Cümə  5ci gün  



1-ci nəq. Ya Rəbb, canımı ölümdən, 
ayağımı büdrəməkdən qurtardın. 
Pasxada: Ya Rəbb, canımı ölümdən qurtardın. Alleluya!

Məzmur 116, 1-9: şüküran duası
Allahın Padşahlığına çox əziyyətlərdən keçərək girməliyik. (Həv İş 14, 22)

Rəbbi sevirəm, *
çünki O, yalvarışımı eşidir. 
Səsimə qulaq asdığı üçün nə qədər varam, *
Onu çağıracağam. 
Ətrafıma ölüm bağları sarıldı, †
ölülər diyarının sıxıntıları məni haqladı, *
dərd-bəlalar məni tapdı. 
O zaman Rəbbin adını çağırdım: *
«Ya Rəbb, amandır, canımı qurtar!» 
Rəbb lütfkardır, ədalətlidir, *
Allahımız mərhəmətlidir. 
Rəbb avam adamı qoruyur, *
O məni düşkünlüyə düçar olanda qurtardı. 
Ey canım, rahat ol, *
çünki Rəbb sənə comərdlik etdi. 
Ya Rəbb, canımı ölümdən, †
gözlərimi göz yaşından, *
ayağımı büdrəməkdən qurtardın. 
İndi Rəbbin hüzurunda gəzib-dolaşıram, *
dirilər arasındayam.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ya Rəbb, canımı ölümdən, 
ayağımı büdrəməkdən qurtardın.  
Pasxada: Ya Rəbb, canımı ölümdən qurtardın. Alleluya!
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2-ci nəq. Göyləri və yeri yaradan Rəbdən mənə kömək gələcək. 
Pasxada: Rəbb xalqını göz bəbəyi kimi onu qorudu. Alleluya!

Məzmur 121 (120): İsrailin qoruyucusu
Onlar bir daha nə ac, nə də susuz qalacaq, günəş və qızmar isti onları

vurmayacaq. (Vəhy 7, 16)

Dar gündə Rəbbi səslədim, *
O mənə cavab verdi.
Dedim: «Ya Rəbb, yalançı dodaqlardan, *
fitnəkar dillərdən canımı qurtar».
Ey fitnəkar dil, sənə nə veriləcək? *
Bu işinin əvəzi nə ilə ödəniləcək?
Cəngavərin iti oxları, *
yanan odundan düşən közlər!

Yazıq canım, Meşekdə qərib olmuşam, *
Qedar çadırlarında yaşayıram!
Mənim belə yerdə, *
sülhə nifrət edənlərin içində yaşamağım bəsdir.
Mən sülh sevirəm, buna görə danışıram, *
onlarsa müharibə üçün çalışır.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Göyləri və yeri yaradan Rəbdən mənə kömək gələcək. 
Pasxada: Rəbb xalqını göz bəbəyi kimi onu qorudu. Alleluya!
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3-cü nəq. Ey millətlərin Padşahı, 
  Sənin yolların haqq və həqiqətdir. 

Pasxada:  Rəbb qüvvətim, məzmurumdur, O məni xilas etdi! Alleluya!

Nəğmə (bax Vəhy 15, 3-4): Sitayiş ilahisi 

Ey Külli-İxtiyar Rəbb Allah, *
Sənin işlərin böyük və heyrətlidir.
Ey millətlərin Padşahı, *
Sənin yolların ədalətli və həqiqidir.
Ya Rəbb, kim Səndən qorxmaz, †
kim Sənin adını izzətləndirməz? *
Çünki yalnız Sən müqəddəssən.
Bütün millətlər gəlib †
Sənin önündə səcdə edəcək, *
çünki Sənin ədalətli hökmlərin aşkar oldu. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ey millətlərin Padşahı, 

  Sənin yolların haqq və həqiqətdir. 
Pasxada:  Rəbb qüvvətim, məzmurumdur, O məni xilas etdi! Alleluya!

Qısa oxunuş (1Kor 2, 7-10)

Biz Allahdan gələn sirli müdrikliyi öyrədirik. Allah bu 
müdrikliyi bizim izzətimiz üçün zaman başlamazdan əvvəl 
müəyyən etdi və gizli saxladı. Bu dövrün hökmdarlarından heç
biri onu anlamadı. Çünki anlasaydılar, izzətli Rəbbi çarmıxa 
çəkməzdilər. Amma necə ki yazılmışdı: «Allahın Onu sevənlər 
üçün hazırladıqlarını nə göz görüb, nə qulaq eşidib, nə də insan
ürəyi dərk edib». Bizə isə Allah bunları Öz Ruhu ilə açdı.
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Nəqaratlı cavab
† Məsih günahlarımıza görə öldü * bizi Ataya qovuşdurmaq üçün. 
   Məsih günahlarımıza görə öldü * bizi Ataya qovuşdurmaq üçün. 
* Cismən öldürüldü, ruhən həyat qazandı, *
   bizi Ataya qovuşdurmaq üçün. 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Məsih günahlarımıza görə öldü, * bizi Ataya qovuşdurmaq üçün.

Magnifikat
Rəbbim, ata-babalarımıza vəd etdiyin mərhəmətini xatırla.

İmanlıların duası
Yoxsulların və əzab çəkənlərin göz yaşlarını silən, mərhəmətli 
və yaxşı çoban olan Məsihə həmd edək. 
Qarşılıqlı duada birləşərək Ona yalvaraq: 
Ya Rəbb, xalqına mərhəmət et. 

Təvazökarları təsəlli edən Rəbb İsa, 
 yoxsulların göz yaşlarına gözlərini çevir.

Ya Rəbb, ölənlərin iniltisini dinlə,
 Müqəddəs mələyin onları ziyarət və təsəlli etsin.

Qaçqınların və sürgünlərin xilaskarı ol,
 xoşbəxt şəkildə vətənlərinə qayıtmalarına və bir gün 

göydəki Yerusəlimin vətəndaşları olmalarına kömək et. 
Günahda yaşayanlara sevginlə qalib gəl,

 onların Səninlə və kilsə ilə barışmalarına kömək et.
Ölülərimizə dinclik ver,

 xilas meyvələrini əldə etsinlər.
Göylərdəki Atamız 

2-ci həftə          232            Cümə  5ci gün  



Yekun dua
Çarmıxın ağılsızlığında müdrikliyin sirrini açıqlayan Rəbb, 
Oğlunun xaçın hər zaman ümidimiz və sülhümüzün qaynağı 
olması üçün əzab çəkməsinin ucalığını tanımağımıza kömək et.
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin.

 Şənbə  6cı gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Bu gün Rəbbin səsinə qulaq asaq, O, bizi vəd etdiyi 
torpaqlara aparır.
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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 Şənbə  6cı gün 

SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Bizə işıq gəldi və yeni gün açıldı.
Qoy, yuxudan sonra ilk səsimiz

Rəbbi ucaltsın ki, Məsih sayəsində
ölümdən azad olub Rəbblə yaşayaq!

Onun sayəsində kainatın Yaradanı
insanlara xidmət etsin 

və dünyanı bəzəsin deyə
gündüzləri və gecələri zamanla çərçivələdi.

İmanlıların həqiqi günəşi və nuru Sənsən!
Qaranlıqlardan da, qüdrətlisən!
Gecənin kölgəsi bizi örtsə belə 

Sənin əbədi nurun bizi daim işıqlandırar.

Hər şeyin mənbəyi olan Rəbb!
Bizim ən böyük arzumuzu gerçəkləşdir ki,
Məsihə səmimi xidmət edək və qəlblərimiz

Müqəddəs Ruhla alovlansın! 
Amin. 
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1-ci nəq. Hər səhər məhəbbətini, dərin gecələr isə 
həqiqətini eşidirik. 
Pasxada: Ya Rəbb, əməllərinlə məni sevindirmisən, 
əllərinin işlərinə görə Səni mədh edirəm. Alleluya!

Məzmur 92 (91): Allaha, Yaradanımıza həmd 
Bu məzmur Rəbbin əməllərinə həmddən danışır. (Müq. Athanasios)

Nə yaxşıdır Rəbbə şükür etmək, *
ey Haqq-Taala, isminə tərənnüm söyləmək,
hər səhər məhəbbətini elan etmək, *
hər gecə sədaqətini bəyan etmək,
on telli alətin avazı ilə, *
çəngin, liranın sədası ilə oxumaq.

Çünki, ya Rəbb, əməllərinlə məni sevindirmisən, *
əllərinin işlərinə görə Səni mədh edirəm.

Ya Rəbb, Sənin işlərin nə qədər əzəmətlidir, *
Sənin fikirlərin dərindən dərindir!
Nadan insan bunu heç vaxt bilməz, *
axmaq insan bunu dərk etməz:
Pislər ot kimi bitsə də, *
bütün şər iş görənlər çiçəklənsə də, 
əbədilik yox olacaqlar. *
Amma, ya Rəbb, Sən əbədi ucasan.

Ya Rəbb, düşmənlərin mütləq qırılacaq, *
bütün şər iş görənlər darmadağın olacaq.
Sən mənə çöl öküzü kimi güc vermisən, *
başıma təzə zeytun yağı çəkmisən.
Düşmənlərimin yerə sərilməsini gözlərimlə gördüm, *
bədxahlarımın can verməsini qulaqlarımla eşitdim.
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Salehlər xurma ağacı kimi göyərir, *
Livandakı sidr ağacı kimi böyüyür.
Onlar Rəbbin evində əkilib, *
onlar Allahımızın həyətində göyərir.
Qocalanda da bar verəcəklər, *
təravətli, yamyaşıl qalacaqlar.
Belə deyəcəklər: «Rəbb haqdır, *
O mənim qayamdır, Onda haqsızlıq yoxdur». 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Hər səhər məhəbbətini, dərin gecələr isə 
həqiqətini eşidirik. 
Pasxada: Ya Rəbb, əməllərinlə məni sevindirmisən, 
əllərinin işlərinə görə Səni mədh edirəm. Alleluya!

2-ci nəq. Rəbbin ismini elan edəcəyəm! 
Allahımızın əzəmətini mədh edin! 
Pasxada: Mənəm öldürən və həyat verən, Mənəm yaralayan 
və şəfa verən. Alleluya!

Nəğmə (Qanun 32, 1-12): 
Xalqlar üçün Allahın məhəbbəti 

Toyuq cücələrini qanadları altına yığan kimi Mən də dəfələrlə sənin
övladlarını yığmaq istədim. (Matta 23, 37) 

«Ey göylər, qulaq asın, söyləyəcəyəm, *
qoy yer üzü dilimdən çıxan sözləri eşitsin. 
Qoy təlimim yağış kimi tökülsün, *
sözüm şeh kimi düşsün, 
çəmən üzərinə düşən narın yağış tək olsun, *
ot üzərinə tökülən leysana oxşasın, 
çünki Rəbbin ismini elan edəcəyəm! *
Allahımızın əzəmətini mədh edin! 
O, Qayadır, işləri kamildir, *
çünki bütün yolları haqdır, 
sadiq Allahdır, heç zaman haqsızlıq etməz, *
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adil və doğru olan Odur. 
Ona xəyanət etdilər, Ona övlad olmadılar, †
Ona görə rüsvay oldular. *
Çünki əyri və tərs nəsildirlər. 
Ey axmaq, ağılsız xalq, *
Rəbbə budurmu əvəziniz? 
Sizi yaradan, sizə görkəm verən Atanız, *
Yaradanınız O deyilmi? 
Ötən günləri yadınıza salın, *
keçmiş nəsillərin dövrünə nəzər salın, 
atanızdan soruşun, o sizə desin, *
ağsaqqallarınızdan soruşun, onlar sizə söyləsin. 
Haqq-Taala millətlərə irsi torpaq bölərkən, *
bəşər övladlarını ayırarkən 
İsrail övladlarının sayına görə *
xalqlara sərhəd qoydu. 
Çünki Rəbbin payı Öz xalqıdır! *
Yaqub Onun payına düşən irsidir. 
Onu quraq bir torpaqda, *
uğultulu, boş-biyaban səhrada tapdı. 
Bir sipər kimi onu hifz etdi, *
göz bəbəyi kimi onu qorudu. 
Yuvasında balalarını sövq etdirərək uçuran, *
onlar üzərində qanad çalan, 
qanadlarını açıb onları tutan, *
pərlərinin üzərində aparan qartal kimi 
ona yol göstərən yalnız Rəbb idi. *
Yanında özgə bir allah yox idi. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbbin ismini elan edəcəyəm! 
Allahımızın əzəmətini mədh edin! 
Pasxada: Mənəm öldürən və həyat verən, Mənəm yaralayan 
və şəfa verən. Alleluya!
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3-cü nəq. Ey Xudavəndimiz Rəbb, 
ismin bütün yer üzündə nə qədər əzəmətlidir! †
Pasxada: Məsh etdiyinin başına izzət və əzəmət tacı qoyuldu. Alleluya!

Məzmur 8 (7): Allahın əzəməti və insanın ləyaqəti
Hər şeyi Ona tabe edərək ayaqlarının altına qoydu 

və Onu hər şey üzərində baş olsun deyə imanlılar cəmiyyətinə verdi. (Ef 1, 22)

   
Ey Xudavəndimiz Rəbb, †
ismin bütün yer üzündə nə qədər əzəmətlidir! *
† Ehtişamın göylərə qalxır!
Düşməni və qisasçını susdurmaq üçün †
körpələrin və çağaların səsi ilə *
yağılarına qarşı qala qurdun.

Əllərinin işi olan göyləri, *
öz yerinə düzdüyün ay və ulduzları gördükdə deyirəm:
«İnsan kimdir ki, onun haqqında düşünürsən? *
Bəşər oğlu kimdir ki, onun qayğısını çəkirsən?»

Onu mələklərdən bir az aşağı yaratdın, *
izzət və əzəmət tacını onun başına qoydun,
əllərinin işləri üzərində onu hökmdar etdin. *
Hər şeyi onun ayağının altına qoydun:
Bütün sürü və naxırları, *
çöldə yaşayan heyvanları,
göydəki quşları, dənizdəki balıqları, *
dəryalarda üzənlərin hamısını.
Ey Xudavəndimiz Rəbb, *
İsmin bütün yer üzündə nə qədər əzəmətlidir! 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ey Xudavəndimiz Rəbb, 
ismin bütün yer üzündə nə qədər əzəmətlidir! 

2-ci həftə          238            Şənbə  6cı gün 



Pasxada: Məsh etdiyinin başına izzət və əzəmət tacı qoyuldu. Alleluya!
Qısa oxunuş (Rom 12, 14-16a) 

Sizi təqib edənlərə xeyir-dua verin; lənət yox, xeyir-dua verin. 
Sevinənlərlə sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Bir-birinizlə 
həmfikir olun; təkəbbürlü olmayın, məzlumlarla dostluq edin. 

Nəqaratlı cavab 
† Sənə ilahilər oxuyanda * ürəyim sevinclə dolacaq. 
   Sənə ilahilər oxuyanda * ürəyim sevinclə dolacaq. 
* Dilim hər zaman ədalətindən danışacaq. *
   Ürəyim sevinclə dolacaq. 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Sənə ilahilər oxuyanda * ürəyim sevinclə dolacaq. 

Benediktus  
Ya Rəbb, addımlarımızı sülh yoluna yönəlt. 

İmanlıların duası 
Camaatın, yoxsulların və əzab çəkənlərin yanında olan Rəbb 
İsa Məsihi ucaldaq və Onun sevgisində böyüməyimiz üçün 
imanla dua edək: 
Ey Rəbbimiz, sevginin zirvəsinə çatmağımıza kömək et. 

Ey Rəbbimiz, dirilişini xatırlayaraq bu yeni günə başlayırıq:
 qurtuluşunun bəhrəsini bütün insanlara payla. 

Öz qurbanına layiqli şəkildə qatıla bilməyimiz üçün 
 bu gün insanların önündə Sənin şahidlərin olmağımıza 

kömək et.
Səni bacı-qardaşlarımızda görməyimizə

 və onlara xidmət edərək Səni ucaltmağımıza kömək ol.
Budağı üzümlə birləşdiyi kimi bizi Özünə birləşdirən Sən,

 Rəbbin ucalığına bol məhsul təqdim edə bilməyimiz üçün 
sevgində qalmağımıza kömək et.
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Göylərdəki Atamız
Yekun dua 
Allahım, səsimiz və ruhumuz Səni ucaltsın, xeyirxahlığının 
hədiyyəsi olan varlığımızın bütün həyatımız boyu Sənə mədh 
olmasına kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin. 

 Şənbə  6cı gün 

GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Yer və göy keçib gedəcək, amma Mənim sözlərim 
əsla keçib getməyəcək.

Məzmur 119 (118), 81-88

Qurtuluş həsrətini çəkməkdən qəlbimdə tab qalmayıb, *
sözünə ümid bağlamışam. 
Sözünün intizarından gözümün nuru sönür. *
Deyirəm: «Nə vaxt mənə təsəlli verəcəksən?» 
Tüstü içindəki tuluq kimi oldum, *
amma qaydalarını unutmuram. 
Qulun daha nə qədər gözləsin? *
Məni təqib edənləri nə vaxt mühakimə edəcəksən? 
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Qanununu pozan lovğa insanlar *
mənim üçün quyu qazıblar. 
Sənin bütün əmrlərin etibarlıdır. *
Kömək et! Məni yalançı insanlar təqib edir. 
Az qaldı ki, yer üzündən məni yox etsinlər, *
lakin qayda-qanunlarından çıxmamışam. 
Məhəbbətinə görə mənə həyat ver, *
ağzından çıxan göstərişlərə bağlı qalım.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Yer və göy keçib gedəcək, amma Mənim sözlərim 
əsla keçib getməyəcək.
2-ci nəq. Qalx, ey Rəbb! Xalqları ədalətinlə hökm et.

Məzmur 61 (60): Qovulmuşların duası
Bu məzmur, əbədi sevincə etibar edən qovulmuşların duasıdır. (Müq. Hilarius)

Ey Allah, fəryadımı eşit, *
duamı dinlə. 
Düşkünlük qəlbimi alıb, *
mən dünyanın ucqarından Səni çağırıram. 
Sən məni əlçatmaz bir qayaya apar. †
Çünki Sən mənim pənahgahımsan, *
düşmənə qarşı möhkəm qülləsən. 
Qoy sonsuzadək çadırında yaşayım, *
qanadlarının altında pənah tapım. 
Sən, ey Allah, etdiyim əhdi eşitdin, *
adından qorxanlara təyin etdiyin payı mənə verdin. 
Sən ömür ver, qoy padşahın yaşasın, *
illəri nəsillərdən-nəsillərə qədər uzansın. 
Allahın hüzurunda daim taxtda otursun, *
məhəbbət və sədaqət ver, onu qorusun. 
Mənsə adını həmişə tərənnüm edəcəyəm, *
hər gün əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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2-ci nəq. Qalx, ey Rəbb! Xalqları ədalətinlə hökm et.
3-cü nəq. Həyatımı düşmən vahiməsindən qoru.

Məzmur 64 (63): Düşmənlərə qarşı dua
Bu məzmur xüsusilə Məsihin əzablarını düşündürür. (Müq. Avqustin)

Ey Allah, eşit səsimi, Sənə şikayət edirəm, *
həyatımı düşmən vahiməsindən qoru. 
Pislərin fəndlərindən, *
şər iş görənlərin vəlvələsindən məni qoru. 
Onlar qılınc kimi dillərini itiləyirlər, *
kamanın üstünə ox kimi acı sözlərini qoyurlar, 
günahsız insana pusqu qurduqları yerlərdən qəfildən, *
çəkinmədən atırlar. 
Bir-birlərini şər iş görməkdə cəsarətləndirirlər, †
gizlənib tələ qurmaq üçün məsləhət edirlər, *
«Bunu kim görəcək?» deyirlər. 
Fitnəkarlıqla qəsd qururlar və belə deyirlər: †
«Ustalıqla fənd işlətdik». *
İnsanın daxili, qəlbi görünməz. 
Lakin Allah onlara ox atacaq, *
onlar qəflətən yaralanacaq. 
Öz dilləri özlərini yıxacaq, *
onları görənlər başını bulayıb xor baxacaq.
Bütün insanlar qorxacaq, Allahın əməllərini bəyan edəcək, *
onun işləri barədə düşünəcək. 
Saleh insan Rəbbə görə sevinəcək, ona pənah gətirəcək. *
Bütün ürəyidüz insanlar Rəbbə həmd edəcək!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Həyatımı düşmən vahiməsindən qoru.
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Qısa oxunuş 
9-da: Qanun 8, 5-6 

İnsan öz övladına necə tərbiyə verirsə, Allahınız Rəbb də sizə 
elə tərbiyə verir. Allahınız Rəbbin əmrlərinə riayət edib Onun 
yolları ilə gedin və Ondan qorxun.

12-də: 1Pad 2, 2b-3

Sən möhkəm və igid ol. Allahın Rəbbin verdiyi buyruğu yerinə
yetirib Onun yolları ilə get və Musanın Qanununda yazıldığı 
kimi Allahın qaydalarına, əmrlərinə, hökmlərinə və 
göstərişlərinə əməl et.

15-də: Yer 6, 16b

Yolayrıcında dayanıb baxın, əzəldən olan yolları soruşun. 
Yaxşı yolun harada olduğunu öyrənin, o yolla gedin. Onda 
ürəyiniz dinclik tapar.

† Ya Rəbb, mənə iradənə uyğun olan yolu göstər.
* Sənin qanunların mənə zövq verir.

Yekun dua
Ey mərhəmət ocağı Rəbb, Səni və sayəndə bacı-qardaşlarımızı 
hər şeydən çox sevə biləcəyimiz bir coşğu ehsan et. Bunu, 
Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbbə həmd edək!
* Allaha şükür edək!
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Allaha  Mədh  Dualari

3cü

HƏFTƏ
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Yoxlama versiyası



 Rəbb günü 
ƏRƏFƏ MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Ey Rəbbimiz, dünyanın yaradıcısı

və idarə edəni Sənsən! 
Hər gün onu görkəmli nurunla geydirirsən,

gecə isə rahat yuxu verirsən. 

Qoy rahatlanmış cismimiz yenə də, 
vaxtında çalışmağa qalxsın. 

Ey Rəbbimiz, bizi ağırlıq, kədər, qorxu 
və xəstəliklərdən qoru!

Günü şüküranla bitiririk,
gecə yaxınlaşdıqca səmimi ilahilər oxuyaraq, 

biz günahkarlara kömək et deyə 
Səndən xahiş edirik.

Qoy ürəklərimiz Səni tərifləsin,
sevinc səsimiz göylərə ucalsın.
Səni səmimi sevmək istəyirik 

və bütün şüurumuzla həmd edirik.

Gecənin qaranlığı aydın günü örtəndə
imanımız qaranlıqda və yuxuda olmasın. 

Qoy, iman vasitəsilə 
gecələrimiz aydınlansın.

Xeyirxah Ata, dualarımızı dinlə, 
Məsih, izzətli Padşah, bizimlə ol, 

Ata və Oğulla birlikdə həqiqi Allah olan Müqəddəs Ruh, 
bizə hökmdarlıq et! 

Amin.
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1-ci nəq. Gündoğandan günbatanadək Rəbbin ismi həmdə 
layiqdir! 

Məzmur 113 (112): Uca Allaha ilahi
Hökmdarları taxtlarından endirdi, məzlumları yüksəltdi.(Luka 1, 52)

Ey Rəbbin qulları, həmd edin, †
Rəbbin isminə həmd edin! *
İndidən sonsuzadək Rəbbin isminə alqış olsun! 
Gündoğandan günbatanadək *
Rəbbin ismi həmdə layiqdir! 
Rəbb bütün millətlərdən ucadır, *
ehtişamı göylərdən yüksəkdir! 
Allahımız Rəbbin misli varmı? †
Ucalardakı taxtında oturan, *
göyə, yerə əyilərək baxan Odur. 
O, yoxsulları toz-torpaqdan qaldırar, *
fəqirləri küllükdən çıxarar. 
Onları əsilzadələrlə, *
Öz xalqının əsilzadələri ilə yanaşı oturdar. 
Sonsuz qadının evini tikər, *
ona övlad verməklə bəxtəvər ana edər.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Gündoğandan günbatanadək Rəbbin ismi həmdə 
layiqdir!
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2-ci nəq. Qurtuluş piyaləsini qaldıracağam, 
Rəbbin ismini çağıracağam. 

Məzmur 116 (114-115), 10-19: şüküran duası
Onda İsa vasitəsilə həmişə Allaha həmd qurbanını, yəni Onun adını iqrar

edənlərin dilinin bəhrəsi olan sözləri təqdim edək. (İbr 13, 15)

«Mən çox əzab çəkirəm» deyərkən *
inamımı itirməmişdim. 
Mən təlaşa düşüb belə demişdim: *
«Bütün insanlar yalançıdır». 
Mənə etdiyi comərdliyə görə *
Rəbbin borcunu necə qaytara bilərəm? 
Qurtuluş piyaləsini qaldıracağam, *
Rəbbin ismini çağıracağam. 
Rəbbə Onun bütün xalqı qarşısında *
əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm. 
Rəbbin gözündə *
hər bir möminin ölümü çox bahadır. 
Aman, ya Rəbb, mən Sənin qulunam, *
qulunam, kənizinin oğluyam, 
buxovlarımı açmısan. †
Sənə şükür qurbanları təqdim edəcəyəm, *
Rəbbin adını çağıracağam. 
Rəbbə Onun bütün xalqı qarşısında *
əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm 
Rəbbin evinin həyətində, *
ey Yerusəlim, sənin mərkəzində.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Qurtuluş piyaləsini qaldıracağam, 
Rəbbin ismini çağıracağam. 
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3-cü nəq. Rəbb İsa özünü alçaldaraq ölümə getdi: 
buna görə Tanrı Onu çox ucaltdı.

Nəğmə  Flp 2, 6-11: Məsih Yahvenin qulu

Məsih İsa, Allah surətində olduğu halda *
O Özünü Allaha bərabər tutmağı bir haqq saymadı. 
Lakin Özünü heç etdi †
və qul surətinə salıb * 
insanlara oxşar oldu.
İnsan şəklini alıb *
Özünü aşağı tutdu 
və ölümə qədər – çarmıx üzərində ölümə qədər * 
itaət göstərdi. 
Buna görə də Allah Onu çox ucaltdı * 
və Ona lütflə bütün adlardan ali bir ad verdi ki, 
göydə, yerdə və yerin altında † 
olanların hamısı İsanın adına ehtiram edərək * 
diz çöksün
və hər dil Ata Allahın izzəti üçün * 
İsa Məsihin Rəbb olduğunu bəyan etsin.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Rəbb İsa özünü alçaldaraq ölümə getdi: 
buna görə Tanrı Onu çox ucaltdı.

Qısa oxunuş (İbr 13, 20-21)

Sülh qaynağı olan Allah – qoyunların böyük Çobanı olan 
Rəbbimiz İsanı əbədi Əhdin qanı ilə ölülər arasından dirildən 
Allah sizi hər cür yaxşı şeylə təmin etsin ki, İsa Məsih 
vasitəsilə Özünə xoş olanı bizdə icra etsin və siz Onun 
iradəsini həyata keçirəsiniz. İsa Məsihə əbədi izzət olsun! 
Amin. 
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Nəqaratlı cavab
† Rəbbim, * əsərlərin necə gözəldir.
   Rəbbim, * əsərlərin necə gözəldir.
* Onları xeyirxahlıq və hikmətlə yaratdın. *
   əsərlərin necə gözəldir.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Rəbbim, * əsərlərin necə gözəldir.

Magnifikat 
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

İmanlıların duası
Çörək və balığı möcüzəvi şəkildə çoxaldaraq xalqın aclığını 
aradan qaldıran Məsihin sevgisini xatırlayaraq imanla Ona dua 
edək:
Ya Rəbb, mərhəmətinin möcüzələri ilə bu gün də 
həyatımızı bol-bərəkətli et.

Ya Rəbb, verdiyin bütün nemətlərin Sənin xeyirxahlığından 
gəldiyini heç unutmayaq
 və verdiyin nemətlərin səmərəsiz və quraq torpağa

düşməməsinə və əbədi həyat məhsulu verməsinə kömək et
Xalqların işığı və qurtuluşu olan Sən, İncili müjdələyənləri 
yönəlt və qoru.
 Onlarda Müqəddəs Ruhun atəşini alovlandır.

Bütün insanların yeni bir dünya qurmaq istəyi ilə Səninlə 
əməkdaşlıq etmələrinə
 və bu yeni dünyada həsrətlə gözlənilən ədalət və sülhün 

bizlər arasında inkişaf etməsinə kömək ol. 
Sən ey ruhların və bədənlərin həkimi, 
xəstələrin ağrılarını azalt və can çəkənlərə təsəlli ver,
 uca mərhəmətinlə bütün insanları ziyarət edərək sağalt.
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Bütün ölənlərimizi müqəddəslərin arasına apar,
 onların adlarını da həyat kitabına yaz. 

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin.

 Rəbb günü  
ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT

† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Gəlin Rəbbi mədh edək, bizi qurtaran Qayaya sevincdən 
cuşa gələrək nida edək. Alleluya!
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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 Rəbb günü 
SƏHƏR MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Dünyanın əbədi sahibi, 

gündüzlərin, gecələrin və bütün varlıqların qisməti 
Sənin əlindədir.

Əbədiyyəti günlərə bölürsən, 
beləliklə, bizi darıxdırıcılıqdan qurtarırsan.

Gecənin dərinliyində 
günün ilk şəfəqi 

yolçunun yola düşməsinə işarədir 
və yeni günü çıxmağa çağırır. 

Bu an günəş oyanır, 
dünya qaranlıqdan azad edilir.

Gecə şər iş görənlər 
bu işıqdan qaçırlar.

Bu an gəmiçilər oyanır,
dəniz suları sakitləşir.
İmanlılar cəmiyyəti 

peşmanlıq göz yaşı tökür.

Ey Məsih, biz günaha batanda 
üzünü bizə çevir, 

çünki Sən baxdığın zaman şəfa tapırıq 
və peşmanlıq göz yaşımız təqsirlərimizi təmizləyir. 
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Ya Rəbb, əbədi nursan, 
gözlərimizə işıq verirsən.

Düşüncələrimizi qaranlıqdan qurtar, 
bütün qəlbimizlə Səni ucaldaq. 

Ata Allaha, 
padşahımız İsa Məsihə 

və Onlardan gələn Ruha, 
ən ucalarda həmd olsun! Amin.

1-ci nəq. Rəbb göylərdə ucadır, Alleluya!

Məzmur 93(92): Uca Allah padşahdır
Külli-İxtiyar Rəbb Allahımız padşahlıq taxtına çıxdı! Gəlin sevinib şad olaq,

Onu izzətləndirək! (Vəhy 19, 6-7a)

Rəbb hökmranlıq edir, əzəmət libasıdır, *
Rəbbin libasına qüdrət qurşanıb. 
Dünya möhkəm durub, sarsılmazdır. *
Ya Rəbb, taxtın əvvəldən qurulub, əzəldən var olan Sənsən. 
Ya Rəbb, sellər çağlayır, †
şırıldayan sellər çağlayır, *
uğuldayan sellər çağlayır. 
Gur suların uğultusundan da, †
dənizin güclü dalğalanmasından da, *
ucalarda olan Rəbb qüdrətlidir! 
Ya Rəbb, öyüdlərin tamamilə etibarlıdır, *
evinə müqəddəslik əbədi olaraq yaraşır.
 Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq.  Rəbb göylərdə ucadır, Alleluya!
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2-ci nəq. Ey Rəbb Allahımız, 
 əbədiyyən Sənə şan və şöhrət olsun. Alleluya!

Nəğmə (bax. Dan 3, 57-88. 56 (deut. 34-65)): 
Bütün varlıqlar Rəbbə tərənnüm etsinlər.

Ey Onun bütün qulları, böyükdən kiçiyə qədər Ondan qorxanlar, Allahımızı
mədh edin 

(Vəhy 19, 5) 
Rəbbin bütün işləri, Rəbbə mədh edin *
və əbədi olaraq Onu tərifləyin.
Rəbbin mələkləri, Rəbbə mədh edin *
göy qübbəsi, Rəbbə mədh edin.
Göy qübbəsinin üstündəki sular, Rəbbə mədh edin *
Rəbbin qüvvətləri, Rəbbə mədh edin.
Günəş və ay, Rəbbə mədh edin *
göydəki ulduzlar, Rəbbə mədh edin.
Hər bir yağış və şeh, Rəbbə mədh edin *
küləklər, hamınız Rəbbə mədh edin.
Atəş və hərarət, Rəbbə mədh edin *
soyuq və bürkü, Rəbbə mədh edin.
Şehlər və qırovlar, Rəbbə mədh edin *
gecələr və gündüzlər, Rəbbə mədh edin.
İşıq və qaranlıq, Rəbbə mədh edin *
buz və şaxta, Rəbbə mədh edin.
Qırov və qar, Rəbbə mədh edin *
ildırımlar və buludlar, Rəbbə mədh edin.
Qoy yer üzü Rəbbə mədh etsin *
və əbədi olaraq Onu tərifləsin.
Dağlar və təpələr, Rəbbə mədh edin *
yer üzündə bitən hər bir şey, Rəbbə mədh edin.
Bulaqlar, Rəbbə mədh edin *
dənizlər və çaylar, Rəbbə mədh edin.
Balinalar və sularda qaynaşan məxluqlar, Rəbbə mədh edin *
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göy qübbəsində uçan bütün quşlar, Rəbbə mədh edin.
Vəhşi heyvanlar və bütün ev heyvanları, Rəbbə mədh edin *
bəşər övladları, Rəbbə mədh edin.
İsrail qəbiləsi, Rəbbə mədh edin *
və əbədi olaraq Onu tərifləyin.
Rəbbin kahinləri, Rəbbə mədh edin *
Rəbbin qulları, Rəbbə mədh edin.
Salehlərin ruhları və canları, Rəbbə mədh edin *
saleh və qəlbən təvazökar olanlar, Rəbbə mədh edin.
Şadrak, Meşak və Aved-Neqo, Rəbbinizə mədh edin *
və əbədi olaraq Onu tərifləyin.
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha mədh edək *
və əbədi olaraq Onu tərifləyək:
Göy qübbəsində Sən xeyir-dualısan, *
əbədi olaraq təriflənən və şərəflənənsən.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-ci nəq. Ey Rəbb Allahımız, 
 əbədiyyən Sənə şan və şöhrət olsun. Alleluya!

3-cü nəq. Göylərdən həmd edin Rəbbə, Alleluya!

Məzmur 148 (147): Uca Allaha mədh duası
Taxtda Oturana və Quzuya əbədi olaraq alqış, şərəf, izzət və qüdrət olsun!

(Vəhy 5, 13)

Göylərdən Rəbbə həmd edin, *
yüksəklərdən Ona həmd edin! 
Ey Onun bütün mələkləri, Ona həmd edin! *
Ey Onun bütün orduları, Ona həmd edin! 
Ey günəş, ey ay, Ona həmd edin! *
Ey parlayan bütün ulduzlar, Ona həmd edin! 
Ey göylərin ən uca qatları, Ona həmd edin! *
Ey göy üzərindəki sular, Ona həmd edin! 
Rəbbin isminə həmd etsinlər! *
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Çünki Onun əmri ilə yaranıblar. 
Rəbb onları həmişəlik, əbədi olaraq yerinə qoyub, *
bunun üçün pozulmaz qayda qoyub. 
Rəbbə həmd edin, ey yer üzündəkilər, *
ey dəniz əjdahaları, ey bütün dərinliklər, 
ey şimşək, dolu, qar, buludlar, *
ey Onun əmrinə tabe olan qasırğalar, 
ey dağlar, bütün təpələr, *
ey bəhərli ağaclar, bütün sidr ağacları, 
ey çöl və ev heyvanları, *
ey sürünənlər və uçan quşlar, 
ey dünya padşahları və bütün ümmətlər, *
ey başçılar və dünyada olan bütün hakimlər, 
ey gənc oğlanlar və qızlar, *
ey qocalar, cavanlar! 
Hamınız Rəbbin isminə həmd edin! *
Çünki yalnız Onun ismi ucadır. 
Əzəməti göylərin, yerin üstündədir, *
O, xalqına böyük qüvvət verib. 
Buna görə Ona həmd etsin Onun bütün möminləri, *
əziz xalqı olan İsrail övladları!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Göylərdən həmd edin Rəbbə, Alleluya!

Qısa oxunuş (Yez 37, 12b-14)

Xudavənd Rəbb belə deyir: “Ey xalqım, Mən qəbirlərinizi açıb
sizi oradan çıxaracaq və İsrail torpağına gətirəcəyəm. 
Ey xalqım, Mən qəbirlərinizi açanda, sizi qəbirlərinizdən 
çıxaranda biləcəksiniz ki, Rəbb Mənəm. Mən daxilinizə Öz 
Ruhumu qoyacağam və siz diriləcəksiniz. Sizi öz torpağınıza 
yerləşdirəcəyəm. Onda biləcəksiniz ki, Mən Rəbb bunu 

3-cü həftə         256            Rəbb günü 



söylədim və hökmən yerinə yetirəcəyəm” Rəbb belə bəyan 
edir».

Nəqaratlı cavab
† Diri olan Tanrının Oğlu İsa Məsih, * bizə mərhəmət et.
   Diri olan Tanrının Oğlu İsa Məsih, * bizə mərhəmət et.
* Atanın sağında oturan Sən, * bizə mərhəmət et.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Diri olan Tanrının Oğlu İsa Məsih, * bizə mərhəmət et.

Benediktus   
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

İmanlıların duası
Müqəddəs Ata, sönməz işığın qaynağı olan Müqəddəs Ruhu 
bizlərə göndərdin. Bu imana söykənərək hamımız birlikdə 
Sənə yalvarırıq:
Ya Rəbb, biz xalqını aydınlat. 
Ey Rəbb, bizi bu günün şəfəqinə qovuşdurduğun üçün 

 Sənə həmd olsun!
İsa Məsihin dirilişi ilə dünyanı aydınladan Sən,

 kilsə vasitəsilə bütün insanları aydınlat. 
Oğlunun şagirdlərini Pentekost alovu ilə qüvvətləndirən Rəbb,

 Sənə sadiq qalması üçün bu gün də kilsənə Müqəddəs 
Ruhunu göndər.

Xalqların nuru, pisliyin qaranlığında qalanları aydınlat 
 yeganə və həqiqi Allah olan Səni tanımaları üçün onların 

gözlərini imanın işığında aç.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<
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† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun. * Amin.
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 Rəbb günü 
GÜNORTA MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Çətin vəziyyətdə Rəbbi çağırdım və O məni dinlədi. 
Alleluya! 

Məzmur 118 (117): Xilas və sevinc səsi
Siz “bənnaların rədd etdiyi daş guşədaşı olan” həmin İsadır. (Həv İş 4, 11)

I (1-9)
Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır, * 
çünki məhəbbəti əbədidir!
Qoy İsraillilər belə desin: *
«Çünki məhəbbəti əbədidir!»
Harun nəsli belə desin: *
«Çünki məhəbbəti əbədidir!»
Qoy Rəbdən qorxanlar belə söyləsin: *
«Çünki məhəbbəti əbədidir!»
Sıxıntı içində Rəbbi çağırdım, †
cavab verib * 
məni genişliyə çıxartdı.
Rəbb mənimlədir, heç qorxmaram. * 
İnsan mənə nə edə bilər?
Rəbb mənimlədir, mənə yardım edər, *
mənə nifrət edənlərin aqibətini görəcəyəm.
Rəbbə pənah gətirmək *
insana güvənməkdən yaxşıdır.
Rəbbə pənah gətirmək *
əsilzadələrə güvənməkdən yaxşıdır.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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1-ci nəq. Çətin vəziyyətdə Rəbbi çağırdım və O məni dinlədi. 
Alleluya! 

2-ci nəq. Rəbbin sağ əli necə əzəmətlidir! Alleluya!

II (10-18)
Bütün millətlər məni mühasirəyə aldılar, *
Rəbbin ismi ilə onları qırdım.
Hər tərəfdən məni mühasirəyə aldılar, *
Rəbbin ismi ilə onları qırdım.

Arılar tək məni mühasirəyə aldılar, †
lakin kol-kos kimi alışıb tez söndülər, *
Rəbbin ismi ilə onları qırdım.
Möhkəm təzyiq altında yıxılmağıma az qalmışdı, *
lakin Rəbb imdadıma çatdı.

Rəbb qüvvətim, məzmurumdur, * 
O məni xilas etdi!
Salehlərin çadırlarından zəfər nidası yüksəlir: *
«Rəbbin sağ əli qüdrətli işlər göstərir!
Rəbbin sağ əli necə əzəmətlidir! *
Rəbbin sağ əli qüdrətli işlər göstərir!»

Ölməyib sağ qalacağam, *
Rəbbin işlərini bəyan edəcəyəm.
Rəbb mənə möhkəm cəza verdi, *
amma məni ölümə təslim etmədi.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbbin sağ əli necə əzəmətlidir! Alleluya!
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3-cü nəq. Rəbb Allahdır, üzərimizə nur saçır.

III (19-29)
Salehlik darvazalarını üzümə açın, *
qoy oradan keçib Rəbbə şükür edim.
Bu, Rəbbin darvazasıdır, *
oradan saleh insanlar keçəcək.

Ya Rəbb, Sənə şükür edirəm, *
çünki cavab verərək məni xilas etmisən!
Bənnaların rədd etdiyi daş * 
guşədaşı olub.
Bu, Rəbbin işi idi, *
gözümüzdə xariqəli bir işdir.
Bu günü Rəbb yaratdı, *
onda sevinib şadlıq edək!

Aman, ya Rəbb, bizi qurtar! *
Aman, ya Rəbb, bizə uğur göndər!

Rəbbin ismi ilə gələnə alqış olsun! * 
Sizə Rəbbin evindən xeyir-dua veririk.
Rəbb Allahdır, O, üzərimizə nur saçdı, *
qurbangahın buynuzlarına bayram qurbanını bağlayın.

Allahım Sənsən, Sənə şükür edəcəyəm! *
Allahımsan, Səni yüksəldəcəyəm!
Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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3-cü nəq. Rəbb Allahdır, üzərimizə nur saçır.

Qısa oxunuş
9-da: Rom 8, 15-16

Axı siz köləlik ruhunu almadınız ki, yenə də qorxu içində 
yaşayasınız; övladlıq Ruhunu aldınız. Elə o Ruhun vasitəsilə 
Allaha «Abba, Ata» deyə nida edirik. Elə Ruh Özü bizim 
ruhumuzla birgə şəhadət edir ki, biz Allahın övladlarıyıq.

12-də: Rom 8, 22-23

Çünki bilirik ki, bütün yaradılış indiyəcən birlikdə inildəyib 
doğuş ağrısı çəkir. Ancaq təkcə yaradılış yox, Ruhun nübarını 
alan biz özümüz də övladlığa qəbul olunmağımızı, yəni 
bədənimizin satın alınmasını gözləyərək içimizdə inildəyirik.

15-də: 2Tim 1, 9-10

Allah bizi əməllərimizə görə deyil, öz məqsədinə və lütfünə 
görə xilas edib müqəddəs olmağa çağırdı. Zaman başlamazdan 
əvvəl o lütf bizə Məsih İsada verilmişdi, indi isə Xilaskarımız 
Məsih İsanın zühuru ilə üzə çıxdı.

† Ya Rəbb, həyat mənbəyi Sənsən.
* İşığı Sənin nurunda görürük.

Yekun dua
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<
Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbbə həmd edək!
* Allaha şükür edək!
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 Rəbb günü 
AXŞAM MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Ey işığın mükəmməl Yaradanı,
işıq, yaratdığın əsərin ilkidir.

Onun ilk var oluşu 
dünyanın əsasıdır.

Səhərdən axşama qədərki dövrü 
gün adlandırırıq. 

Günün sonunda qaranlıqlar çökərkən 
fəryadlarımızı dinlə.

Vicdanımız günahdan ağırlaşanda
əbədi həyatı düşünməyəndə

və ürəyimizdə tamah çoxalanda 
bizi gözlənilməz əcəl tapmasın.

Səmavi darvazanı döyək,
ora həyat və gözəllik qaynayır.

Hər bir zərərdən əl çəkək,
günahlarımızdan uzaqlaşaq.

Xeyirxah Ata, dualarımızı dinlə, 
Məsih, izzətli Padşah, bizimlə ol, 

Ata və Oğulla birlikdə həqiqi Allah olan Müqəddəs Ruh, 
bizə hökmdarlıq et! 

Amin.

3-cü həftə         263            Rəbb günü 



1-ci nəq. Allah Rəbb Məsihə belə dedi: Sağımda otur. 
Alleluya!

Məzmur 110 (109), 1-5.7: Məsih padşah və keşişdir

Rəbb mənim Ağama dedi: †
«Mən düşmənlərini ayaqlarının altına kətil kimi salanadək * 
sağımda otur». 
Rəbb Siondan Sənin qüdrətli əsanı göndərəcək, *
düşmənlərinin üzərində sənə hökmranlıq verəcək. 
Doğduğun andan etibarən şərəfli hədiyyələrlə əhatə olundun; †
sonsuz ehtişam içində, *
yerüzündə sübhdən əvvəl Səni doğurdum.
Rəbb and içdi, qərarını dəyişməz: *
«Sən Melkisedeq vəzifəli əbədi bir kahinsən». 
Xudavənd sənin sağ tərəfindədir, *
qəzəb günündə padşahları qıracaq. 
Yol kənarında olan vadidən su içəcək, *
buna görə güclənib yüksələcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Allah Rəbb Məsihə belə dedi: Sağımda otur. 
Alleluya!

2-ci nəq. Ey Rəbb, etdiyin möcüzələri coşğu ilə qeyd edirik 
və Sənə şükür edirik. 

Məzmur 111 (110): Allaha mədh
Külli-İxtiyar Rəbb Allah, Sənin işlərin böyük və heyrətlidir. (Vəhy 15, 3)

Əməlisalehlər məclisində, icma arasında *
bütün qəlbimlə Rəbbə şükür edəcəyəm.
Rəbbin işləri böyükdür, *
bunlardan zövq alanlar ibrət götürür. 
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Əməllərində ehtişamı, əzəməti görünür, *
salehliyi əbədi qalır. 
Xariqələrini xalqının yadına salır. *
Rəbb lütfkar və rəhmlidir, 
Ondan qorxanları bəsləyərək saxlayır, *
öz əhdini əbədi olaraq yadda saxlayır. 
Xalqına millətlərin torpaqlarını verərək *
qüdrətli işlərini onlara göstərdi. 
Əllərinin işləri sədaqət və ədalətdir, *
Onun bütün qayda-qanunları etibarlıdır. 
Onlar həmişə, əbədi olaraq möhkəmdir, *
sədaqətdən, düzlükdən yaranmışdır. 
Öz xalqına qurtuluş göndərdi, †
əhdi əbədi olsun deyə əmr verdi, *
ismi müqəddəsdir, zəhmlidir. 
Rəbb qorxusu hikmətin başlanğıcıdır, †
buna əməl edənlərin sağlam düşüncəsi vardır. *
Ona əbədi olaraq həmdlər olsun!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Ey Rəbb, etdiyin möcüzələri coşğu ilə qeyd edirik 
və Sənə şükür edirik. 

3-cü nəq. Tanrı hökm edir, ucalıq Onundur. Alleluya!

Nəğmə (bax. Vəhy. 19, 1-7): Quzunun toyu
Alleluya! 
Xilas, izzət və qüdrət Allahımıza məxsusdur! * (Alleluya!)
Çünki Onun hökmləri həqiqi və ədalətlidir. Alleluya!
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Alleluya! 
Ey Onun bütün qulları, böyükdən kiçiyə qədər * (Alleluya!)
Ondan qorxanlar, Allahımızı mədh edin! Alleluya!

Alleluya!
Çünki Külli-İxtiyar Rəbb Allahımız Padşahlıq taxtına çıxdı! *
(Alleluya!)
Gəlin sevinib şad olaq, Onu izzətləndirək! Alleluya!

Alleluya!
Çünki Quzunun toyu başlayır. * (Alleluya!)
Gəlini özünü hazırlayıb. Alleluya!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Tanrı hökm edir, ucalıq Onundur. Alleluya!
__________________________________________________

Pasxaya hazırlıq dövründə əvvəlki nəğmənin yerinə aşağıdakı nəğmə oxunur: 

Nəq. İsa Məsih, Sənə səcdə edirik, Sənə həmd edirik, 
çünki çarmıxınla dünyanı xilas etdin.

Nəğmə (bax 1Pt 2, 21-24): Məsihin əzabları
Çünki Məsih də sizin üçün əzab çəkdi †
və sizə nümunə oldu ki, * 
siz də Onun izi ilə gedəsiniz. 
O heç bir günah etmədi, * 
ağzından hiylə sözü çıxmadı. 
Onu söydülər, O isə cavabında söymürdü, †
əzab çəkərək heç kimi hədələmirdi, *
əksinə, ədalətli Hakimə Özünü təslim etdi. 
O, bədəni çarmıxa çəkilərək *
bizim günahlarımızı Öz üzərinə götürdü ki, 
biz günaha münasibətdə ölüb salehlik üçün yaşayaq. *
Onun yaraları ilə siz şəfa tapdınız.
.Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
Nəq. İsa Məsih, Sənə səcdə edirik, Sənə həmd edirik, 
çünki çarmıxınla dünyanı xilas etdin.
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Qısa oxunuş (1Pt 1, 3-5)

Rəbbimiz İsa Məsihin Allahına – Atasına alqış olsun! O Öz 
böyük mərhəmətinə görə yenidən doğulmamızı təmin etdi. İsa 
Məsihin ölülər arasından dirilməsi ilə bizi canlı ümidə, 
çürüməz, ləkəsiz, solmaz bir irsə qovuşdurdu. Bu irs sizin üçün
göylərdə saxlanılır. Siz Allahın qüdrəti ilə axır zamanda aşkar 
olunmağa hazır olan xilas üçün iman vasitəsilə qorunursunuz.

Nəqaratlı cavab
† Uca göylərdə Sən müqəddəssən, * ya Rəbb!
   Uca göylərdə Sən müqəddəssən, * ya Rəbb!
* Sənə əbədiyyən izzət və şan olsun, * ya Rəbb!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
    Uca göylərdə Sən müqəddəssən, * ya Rəbb!

Magnifikat 
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

İmanlıların duası
Müqəddəs Ata, yaratdığın və xilas etdiyin dünyanı Müqədddəs 
Ruhun vasitəsilə daim yeniləyirsən. Bizlər bacı-qardaşlar kimi 
coşğu ilə Səni səsləyirik:

Ya Rəbb, sevginin möcüzələrini yenilə. 

Kainatını yaradaraq bizə qüdrətini açıqlayan və insanların 
tarixini hikmətlə və səylə idarə edən 

 Sənə coşğu ilə şükür edirik. 
Ölümün gücünü yox edən və sülh padşahı Oğlunun adı ilə 
sevinc və hüzurla daim Sənə xidmət edə bilməyimiz üçün 
 bizi şübhə və çətinliklərdən qurtar.

Sülh içində yeni bir dünya qurmağa dürüstcə  
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 səy göstərməklərinə kömək et.
Ya Rəbb, əzab çəkən, əzilmiş və əsir bacı-qardaşlarımızı təsəlli
et, acları doyuzdur və zəifləri qüvvətləndir ki,
 çarmıxdakı zəfərini hər kəs anlasın.

Çarmıxda alçaldılaraq öldürülən Oğlunu şanla dirildən Allah,
 vəfat edən bacı-qardaşlarımızın da Onunla birlikdə əbədi 

həyatda dirilmələrinə kömək et.
Göylərdəki Atamız 

Yekun dua
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.
* Amin.

 Bazar ertəsi  1ci gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Tanrı qarşısında mədh söyləyək.
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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 Bazar ertəsi  1ci gün 

SƏHƏR MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Atanın şöhrətinin əks-sədası 

ey İsa Məsih, nurdan nur saçırsan,
aydınlığın aydınlığısan, işığın mənbəyi 

və günlərə işıq verən günəşsən.

Ey həqiqi günəş, əbədi alov, 
möhtəşəm parlaqlıq bizə gəl!
Müqəddəs Ruhun sevinci ilə 

qəlblərimizi və düşüncələrimizi doldur.

Ataya, lütfün Atasına 
və əbədi şöhrətin mənbəyinə 

dualarımızla müraciət edək ki, 
günahlarımızı bağışlasın. 

İşlərimizin dürüst olması üçün bizə güc ver,
paxıllığın alovunu söndür.

Çətinlik və yoxuşlarda 
yolumuz dümdüz olsun. 
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Beynimizi kamilləşdir, cismimizi qoru,
ürəyimiz vəfalı və təmiz olsun!

Qoy, yalnış fikirlər bizə təsir etməsin,
imanımız alovlansın!

Məsih, Sən bizim qidamız, 
iman suyumuz olsun ki, 

biz də, Sənin lütfündən qidalanarkən 
Ruhunla dolub dürüst olaq.

Günlərimiz şadlıq içində keçsin! 
Qəlblərimiz açılan sabahlar kimi sərin, 

imanımız günorta günəşi kimi isti, 
ağlımız isə, gecələrin qaranlıqlarından uzaq olsun. 

Gün, ilk şəfəqlərdən başlayır. Sən də, 
bu şəfəqlərlə birlikdə həyatlarımıza gəl və bizi nurlandır.

Ya Rəbb, Sən oğul kimi Atadansan 
və Ata Kəlamla birdir. 

Amin.

1-ci nəq. Ya Rəbb, nə bəxtiyardır evində yaşayanlar.
Pasxada: Könlüm, cismim var olan Allaha mədh oxuyur. Alleluya!

Məzmur 84 (83): Sion məbədinə həsrət ilahisi
Çünki burada daimi şəhərimiz yoxdur, amma biz gələcək şəhəri axtarırıq. (İbr

13, 14)

Ey Ordular Rəbbi, məskənin nə qədər əzizdir, †
qəlbim Rəbbin həyətinin həsrətindədir, *
könlüm, cismim var olan Allaha mədh oxuyur. 
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Ey Ordular Rəbbi, Padşahım, Allahım, †
qurbangahının yaxınında sərçələr yurd salar, *
qaranquş bala çıxartmaq üçün yuva qurar. 
Nə bəxtiyardır evində yaşayanlar, *
daim Sənə həmd oxuyanlar! 
Nə bəxtiyardır Səndən qüvvət alanlar, *
qəlbində Sionu ziyarət etməyi arzulayanlar! 
Baka vadisindən keçərkən †
onlara çağlayan bulaqlar görünər, *
ilk yağışdan ora gölməçələrə bürünər. 
Bu adamlar getdikcə qüvvət alarlar, *
Sionda Allahın hüzurunda olarlar. 
Ya Rəbb, ey Ordular Allahı, duamı dinlə, *
ey Yaqubun Allahı, qulaq as! 
Ey Allah, bizə sipər olana bax, *
məsh etdiyinin üzünə bax! 
Sənin həyətində keçən bir günüm *
başqa yerdə keçən min günümdən yaxşıdır.
Allahımın evinin keşiyində dayanmağım *
pislərin çadırında rahat ömür sürməkdən yaxşıdır. 
Axı Rəbb Allah günəşdir, sipərdir, †
Rəbb lütf və şərəf verir, *
xeyirxahlığını düz yolla gedənlərdən əsirgəmir. 
Ey Ordular Rəbbi, *
Sənə güvənən nə bəxtiyardır!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ya Rəbb, nə bəxtiyardır evində yaşayanlar.
Pasxada: Könlüm, cismim var olan Allaha mədh oxuyur. Alleluya!
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2-ci nəq. Gəlin Rəbbin dağına qalxaq!
Pasxada: Rəbbin evi yüksəkdədir. Bütün millətlər ona sarı gələcək. 
Alleluya!

Nəğmə (Yeş 2, 2-5): 
Tanrının yeni şəhəri bütün insanlığın mərkəzi olacaqsınız

Bütün millətlər gəlib Sənin önündə səcdə edəcək. (Vəhy 15, 4)

Axır zamanda *
Rəbbin evi olan dağ dağların zirvəsində möhkəm duracaq, 
təpələrdən yuxarı ucalacaq. *
Bütün millətlər ona sarı gələcək. 
Çox xalqlar gəlib deyəcək: †
«Gəlin Rəbbin dağına, *
Yaqubun Allahının evinə qalxaq, 
qoy Rəbb bizə Öz yollarını öyrətsin, *
biz Onun rizləri ilə gedək». 
Siondan Rəbbin təlimi, *
Yerusəlimdən Onun kəlamı yayılacaq. 
Millətlər arasında Rəbb hakim olacaq, *
çox xalqlar haqqında qərar çıxaracaq. 
Onlar qılınclarından kotan, *
nizələrindən isə dəryaz düzəldəcək. 
Millət millətə qarşı qılınc qaldırmayacaq, *
artıq dava etməyi öyrənməyəcək. 
Ey Yaqub nəsli, gəlin *
Rəbbin nurunda gəzək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Gəlin Rəbbin dağına qalxaq!
Pasxada: Rəbbin evi yüksəkdədir. Bütün millətlər ona sarı gələcək. 
Alleluya!
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3-cü nəq. İsminə alqış edin, Rəbbə ilahi oxuyun.
Pasxada: Millətlərə belə elan edin: Rəbb hökmranlıq edir! Alleluya!

Məzmur 96 (95): Allah kainatın Padşahı və hakimidir.
Onlar yeni bir nəğmə oxuyurlar. (Vəhy 14, 3)

Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun, *
ey bütün dünya, Rəbbə ilahi oxuyun, 
isminə alqış edin, Rəbbə ilahi oxuyun, *
xilaskar olduğunu hər gün müjdələyin. 
Ehtişamını millətlərə elan edin, *
xariqələrini bütün xalqlara bəyan edin! 
Axı Rəbb əzəmətlidir, bol həmdə layiqdir, *
O, bütün allahlardan daha zəhmlidir. 
Bütün özgə xalqların allahları bütlərdir, *
lakin göyləri yaradan Rəbdir. 
Ehtişam və əzəmət hüzurundadır, *
müqəddəs məkanında gözəlliklə qüdrət var. 
Ey xalqların tayfaları, †
Rəbbə verin – izzəti, qüdrəti Rəbbə verin, *
adına layiq izzəti Rəbbə verin, 
həyətinə girib təqdimlər verin. *
Müqəddəslik zinəti ilə Rəbbə səcdə edin, 
ey bütün dünya, Onun hüzurunda lərzəyə gəlin! *
Millətlərə belə elan edin: «Rəbb hökmranlıq edir, 
O, dünyanı sarsılmaz və möhkəm qurub, *
O, insafla xalqların hökmünü verəcək». 
Göylər sevinsin, yer üzü şad olsun, *
dənizin və dənizdəki canlıların səsi ucalsın, 
çöllər və çöldə yaşayanlar fərəhlənsin, *
meşədəki bütün ağaclar mədh söyləsin Rəbbin hüzurunda! 
O gəlir, *
dünyanın hökmünü vermək üçün gəlir, 
yer üzünün hökmünü ədalətlə, *
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xalqların hökmünü həqiqətlə verəcək!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. İsminə alqış edin, Rəbbə ilahi oxuyun.
Pasxada: Millətlərə belə elan edin: Rəbb hökmranlıq edir! Alleluya!

Qısa oxunuş (Yaq 2, 12-13)

Azadlıq qanunu ilə mühakimə olunacaq adamlar kimi danışın 
və bu cür davranın. Çünki mərhəmət göstərməyən mərhəmətsiz
mühakimə olunur. Mərhəmət mühakiməyə 
qalib gəlir.

Nəqaratlı cavab
† Əzəldən sonsuza qədər * Rəbbə şükürlər olsun!
   Əzəldən sonsuza qədər * Rəbbə şükürlər olsun!
*Ancaq O möcüzələr edir, * Rəbbə şükürlər olsun!
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Əzəldən sonsuza qədər * Rəbbə şükürlər olsun!

Benediktus  
Rəbbimiz Allaha həmd olsun.

İmanlıların duası
Yaradılış planında əməkdaşlığımızı istəyən hər şeyin yaradıcısı
ulu Tanrıya böyük imanla dua edək:
Ya Rəbb, Sənə hər zaman şükür etməyimizə kömək ol. 

Hər şeyi yaradan ulu Tanrı, həmd olsun Sənə, kainatdakı 
bütün möcüzələr və bizə bağışladığın həyat üçün 

 Sənə hər zaman şükür edirik.
Gündəlik fəaliyyətlərimizdə dünyadakı işlərinə əməkdaşlıq 
edən biz övladlarına nəzarət et ki,

 iradənə uyğun yaşayaq.
Bizlərə və bu gün qarşılaşacağımız hər kəsə 

 sülh və sevinc bağışla.
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Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Göyün və yerin padşahı Rəbb, xilas yolunda heç nədən 
qorxmadan addımlamağımız üçün bədənimizə və ruhumuza, 
hislərimizə və sözlərimizə, hərəkətlərimizə və Sənin 
qanunlarını sevməyimizə və istəklərinə əməl etməyimizə 
kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Qayda-qanunlarını axtarmışam, onlarla məni həyata 
qaytarmısan.

Məzmur 119 (118), 89-96: 
Qanundakı Allahın Kəlamından düşünmə

Sizə yeni bir əmr verirəm: bir-birinizi sevin, mən sizi sevdiyim kimi siz də bir-
birinizi sevin. (Yəh. 13, 34)

Ya Rəbb, sözün əbədidir, *
göylərdədir, dəyişməzdir. 
Sədaqətin nəsildən-nəslə çatır, *
yer üzünü Sən qurmusan, möhkəm qalır. 
Hökmlərinə görə bu günədək hər şey qalır, *
onlar Sənin xidmətində dayanırlar. 
Sənin qanunundan zövq almasaydım, *
əzab çəkməkdən həlak olardım. 
Qayda-qanunlarını heç vaxt unutmaram, *
çünki onlarla məni həyata qaytarmısan. 
Qurtar məni, mən Səninəm, *
qayda-qanunlarını axtarmışam. 
Pislər məni öldürmək üçün pusqu qurarkən *
Mən Sənin göstərişlərinin üzərində düşünürəm. 
Görmüşəm ki, hər kamil şeyin qarşısına bir hədd qoyulur, * 
Sənin əmrlərin isə sərhəd tanımır.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Qayda-qanunlarını axtarmışam, onlarla məni həyata 
qaytarmısan.
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2-ci nəq. Doğulduğum gündən bəri dayağımsan.

Məzmur 71 (70): Gəncliyimdən bəri Rəbb ümidimdir 
Ümidinizlə sevinin. Əziyyətdə dözümlü olun. Dayanmadan dua edin. (Rom 12,

12)

I (1-13)
Ya Rəbb, Sənə pənah gətirirəm, *
heç vaxt məni xəcalətdə qoyma. 
Məni ədalətinlə qurtar, xilas et, *
qulağını mənə sarı döndər, məni azad et. 
Mənə sığınacaq qaya ol, †
qoy əmrinlə hər vaxt ora girib qurtulum. *
Çünki qayam da Sən, qalam da Sənsən. 
Ey Allahım, şər insanın əlindən, *
haqsızın, zalımın pəncəsindən məni qurtar. 
Ey Xudavənd, Sən mənim ümidimsən, *
ya Rəbb, gəncliyimdən bəri Sənə güvənmişəm. 
Doğulduğum gündən bəri dayağımsan, †
məni ana bətnindən dünyaya gətirmisən, *
həmişə Sənə həmd edirəm. 
Çoxlarına qəribə bir şey oldum, *
amma Sən mənim möhkəm sığınacağım oldun. 
Sənə həmd etmək dilimdən düşməz, *
daim Sənin izzətini düşünürəm. 
Yaşa dolanda da məni rədd etmə, *
taqətdən düşəndə də məni tərk etmə. 
Mənim barəmdə düşmənlərim belə söyləyir, *
məni öldürmək istəyənlər belə məsləhətləşir, 
deyirlər ki, Allah onu tərk edib, †
gəlin onu təqib edərək tutaq, *
çünki onu xilas edən yoxdur. 
Ey Allah, məndən uzaq durma, *
ey Allahım, dadıma tez çat! 
Qoy məni ittiham edənlər utanıb məhv olsun, *
bədxahlarımı xəcalət, rüsvayçılıq bürüsün.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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2-ci nəq. Doğulduğum gündən bəri dayağımsan. 
3-cü nəq.  Yaşa dolub saçıma dən düşənə qədər ey Allah, 
məni tərk etmə.

II (14-24)

Mən isə hər zaman Sənə ümid bağlayacağam, *
Sənə həmd oxuduqca oxuyacağam. 
Gün boyu salehliyini, qurtuluşunu dilim bəyan edir, *
onun ölçüsünü bilməsəm də. 
Ey Xudavənd Rəbb, qüdrətinlə dolanıb-gəzəcəyəm, *
Sənin, yalnız Sənin salehliyini bəyan edəcəyəm. 
Ey Allah, gəncliyimdən bəri mənə təlim vermisən, *
Sənin xariqələrini indiyədək elan edirəm. 
Yaşa dolub saçıma dən düşənə qədər †
gələcək nəslə qüvvətini, gələcək nəslin hər birinə qüdrətini 
elan edəcəyəm. *
Ey Allah, məni tərk etmə.
Ey Allah, salehliyin göylər qədər ucadır, †
böyük işlər görmüsən! *
Ey Allah, Sənin kimisi varmı? 
Sən mənə çoxlu ağır əzablar versən də, *
yenə məni dirçəldirsən, 
yerin dibindən yenə məni çıxarırsan, *
hörmətimi artırmaqla mənə yenə əmniyyət verirsən. 
Ey Allahım, sədaqətinə görə çəng çalıb †
Sənə şükür edəcəyəm! *
Ey İsrailin müqəddəsi, Səni lira ilə tərənnüm edəcəyəm! 
Dilim, azadlıq verdiyin qəlbim mədh oxuyub *
Səni tərənnüm edəcək, 
dilim daim salehliyindən söyləyəcək, *
çünki bədxahlarımın xəcalətdən üzləri qızarıb.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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3-cü nəq.  Yaşa dolub saçıma dən düşənə qədər ey Allah, 
məni tərk etmə.
Qısa oxunuş
9-da: 2Kor 13, 11

Nəhayət, ey qardaşlar, sevinin. Bərpa olunun, təsəlli tapın, 
həmfikir olun, sülh içində ömür sürün. Məhəbbət və sülh 
qaynağı olan Allah sizinlə olacaq.

12-də: Rom 6, 22

Amma indi günahdan azad edilib Allaha qul olduğunuz üçün 
götürdüyünüz bəhrə sizi müqəddəsliyə aparır və bunun axırı da
əbədi həyatdır.

15-də: Kol 1, 21-22

Etdiyiniz pis əməllərə görə bir zamanlar düşüncələrinizdə 
Allaha yad və düşmən idiniz. İndi isə Məsih cismən ölməklə 
Öz bədəni vasitəsilə sizi Allahla barışdırdı ki, sizi Onun 
qarşısında müqəddəs, ləkəsiz və nöqsansız təqdim etsin.

† Ey möminlər, Rəbbi alqışlayın.
* Onun müqəddəs adını xatırlayaraq şükürlər edin.

Yekun dua
Ya Rəbb, bizləri doqquzuncu saatda məbədə çıxan həvarilər 
kimi yanına yığışmağa çağırırsan. İsanın adı ilə edilən duamız 
Sənin adını anan hər kəsə əmin-amanlıq gətirsin. Bunu 
Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbbə həmd edək!
* Allaha şükür edək!
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AXŞAM MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Ey kainatın Yaradanı, 

Sən möhtəşəmsən! 
Yaratdığın kainat, Sənin möcüzələrinin toplusudur. 

Çayların, dənizlərin mənbəyi buludlardır.

Buludları səmaya qaldıran 
və çaylara torpağın üzərində axmağa əmr edən Sənsən! 
Onlar, susayan torpaq və quraq səhraların susuzluğunu

yatıraraq 
bütün dünyanı canlandırır.  

Mərhəmətli Ata, 
əbədi lütf hədiyyəni bizə bəxş et ki, 

Məsihdən qaynayan bulaqla 
ruhumuzun susuzluğu yatsın.

İman həyatlarımızı işıqlandırsın ki, 
pisliklərdən uzaq olub 

yalnış fikirlərdən qorunaraq 
Səninlə birləşə bilək.

Xeyirxah Ata, dualarımızı dinlə, 
Məsih, izzətli Padşah, bizimlə ol, 

Ata və Oğulla birlikdə həqiqi Allah olan Müqəddəs Ruh, 
bizə hökmdarlıq et! Amin.
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1-ci nəq. Bizə rəhm edənədək gözlərimizi Rəbbə dikək.
Pasxada: Rəbb əbədi nurun, Allahın sənin şöhrətin olacaq. Alleluya!

Məzmur 123 (122): Rəbb xalqın dəstəyidir
Yol kənarında oturan iki kor adam İsanın oradan keçdiyini eşitdikdə 

«Ya Rəbb, ey Davud Oğlu! Bizə rəhm elə!» deyə bağırdı. (Matta 20, 30)

Ey göylərdəki taxtında Oturan, *
gözlərimi Sənə dikmişəm. 
Ağasının əlinə baxan qul kimi, *
xanımının əlinə baxan kəniz tək 
biz də Allahımız Rəbbə göz dikmişik, *
bizə rəhm etməsini gözləyirik. 
Bizə rəhm et, ya Rəbb, rəhm et! *
Çünki təhqirlərdən doymuşuq. 
Laqeydlərin rişxəndləri, *
təkəbbürlülərin təhqirləri bizi cana doydurdu.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq.  Bizə rəhm edənədək gözlərimizi Rəbbə dikək.
Pasxada: Rəbb əbədi nurun, Allahın sənin şöhrətin olacaq. Alleluya!

2-ci nəq. Bizə Rəbbin adından, göyləri 
və yeri yaradandan yardım gəlir.
Pasxada: Tələ qırıldı, canımız azad oldu. Alleluya!

Məzmur 124 (123): Xilaskar Allaha şüküran duası
Bir gecə Rəbb görüntüdə Paula dedi: Qorxma, danış, susma. 

Bax Mən səninləyəm. (Həv İş 18, 9-10)

İndi İsrail söyləsin: †
Rəbb tərəfimizi saxlamasaydı, *
bizə qarşı insanlar qalxarkən 
Rəbb tərəfimizi saxlamasaydı, †
bizə qarşı qəzəblərindən yanarkən *
bizi diri-diri udardılar, 
sular bizi yuyub-aparardı, †
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sellər üstümüzü basardı, *
azğın sular üstümüzü basardı. 
Alqış olsun Rəbbə! *
O bizi onların dişlərinə ov etmədi. 
Bizi ovçunun tələsindən bir quş kimi qurtardı, *
tələ qırıldı, canımız azad oldu. 
Bizə Rəbbin adından, *
göyləri və yeri yaradandan yardım gəlir.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Bizə Rəbbin adından, göyləri 
və yeri yaradandan yardım gəlir.
Pasxada: Tələ qırıldı, canımız azad oldu. Alleluya!

3-cü nəq. Ata, İsa Məsih vasitəsilə övladları olmağımızı istədi.
Pasxada: Mən yerdən yuxarı qaldırılsam, bütün insanları Özümə 
cəzb edəcəyəm. Alleluya!

Nəğmə (bax Ef 1, 3-10): Xilaskar Rəbb
Bizə Məsihdə səmadakı 

hər cür ruhani nemətlə xeyir-dua verən Allaha *
Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına alqış olsun!
O, dünya yaranmazdan qabaq †
bizi Məsihdə seçdi ki, biz məhəbbətdə *
Onun qarşısında müqəddəs və nöqsansız olaq. 
Öz iradəsinin xoş məramına görə †
İsa Məsih vasitəsilə bizi əvvəlcədən təyin etdi ki, *
Özü üçün övladlığa götürsün.
Belə ki, sevimli Oğlunda *
bizə bəxş etdiyi Öz lütfünün izzətini mədh edək.
Tam hikmət və dərrakə ilə bizə bol-bol göstərdiyi *
Öz zəngin lütfünə görə biz Oğlunda, 
Onun qanı vasitəsilə satınalınmaya *
təqsirlərimizin bağışlanmasına malikik.
Allah əvvəlcə sirr olaraq saxladığı iradəsini *
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xoş məramına görə bizə bildirdi. 
Bu məramını O, Məsihdə əvvəlcədən təyin etmişdi. *
Vaxt tamam olanda isə bu niyyətini yerinə yetirərək 
həm göylərdə, həm də yerdə olan hər şeyi * 
Məsihdə birləşdirəcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ata, İsa Məsih vasitəsilə övladları olmağımızı istədi.
Pasxada: Mən yerdən yuxarı qaldırılsam, bütün insanları Özümə 
cəzb edəcəyəm. Alleluya!

Qısa oxunuş (Yaq 4, 11-12)

Qardaşlar, bir-birinizi pisləməyin. Qardaşını pisləyən yaxud 
qardaşını mühakimə edən kəs Qanunu pisləyir və Qanunu 
mühakimə edir. Amma sən Qanunu mühakimə edirsənsə, 
Qanunun icraçısı deyil, onun hakimisən. Qanunverən və 
Hakim birdir, xilas etməyə və həlak etməyə qadir olan Odur. 
Bəs sən kimsən ki, qonşunu mühakimə edirsən?

Nəqaratlı cavab
† Ey Rəbbim, ruhumu sağalt! * Sənə qarşı günah etmişəm.  
   Ey Rəbbim, ruhumu sağalt! * Sənə qarşı günah etmişəm.
* Belə dedim: Ey Rəbb, mənə mərhəmət et! *
   Sənə qarşı günah etmişəm.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Ey Rəbbim, ruhumu sağalt! * Sənə qarşı günah etmişəm.

Magnifikat
Ruhum Rəbbi ucaldır. Çünki O, təvazökar xidmətçisinin 
vəziyyətini gördü. 

İmanlıların duası
Bütün insanların xilasını istəyən müqəddəs Atanın hazırladığı 
sevgi planının gerçəkləşməsi üçün İsa Məsihə dua edək:
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Ya Rəbb, bütün varlıqlarını özünə cəlb et. 
Ya Rəbb, Öz qanınla xilas etdiyin bizləri günahlarımızdan azad et,
- Sənin övladların olma azadlığını və ehtişamını bizə bağışla. 
Sənin sirlərini sevinclə və cəhdlə paylamaları üçün 
- Yepiskopumuz... və kilsədəki bütün Yepiskoplarına lütfünü 
bağışla.
Bütün həqiqət axtarışında olan insanların həqiqəti tapmalarına 
- və ona vəfalı qalmalarına kömək et.
Yetimlərə, dullara, cəmiyyətdən xaric olunanlara kömək et, 
- ehtiyaclarında və əzablarında hər zaman onların yanında 
olduğunu bilmələrinə kömək et. 
Rəbbimiz İsa Məsih göydəki Yerusəlimdə Ata və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə 
- vəfat etmiş bacı-qardaşlarımızı cənnətinə qovuşdur.
Göylərdəki Atamız 

Yekun dua
Əbədi nur və batmayan günəşimiz Rəbb, bizlərə, axşam 
mədhini söyləyənlərə üzünü çevir. Gecənin qaranlıqlarını 
aydınlat, və övladlarının günahlarını bağışla. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.  * Amin.

 Çərşənbə axşamı  2ci gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç, * ağzımla Sənə olan həmdlərimi 
bəyan edim. 
Nəq. Tanri Rəbbimiz böyük padşahdır, gəlin, 
Ona səcdə edək. 
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Üfüqdə şəfəqlər saçar, 

gecənin kölgəsi dağılar, 
nurların Allahını ruhumuz 

ahənglə daim alqışlar.

Ya Rəbb, həyat günəşi kimi 
bizi işıqlandırırsan. 

Yeni günümüzü Sənə həmd edərək başlayanda, 
məhəbbətin bizi özünə çağırır.

Atanın əbədi müdrikliyisən! 
Dünyanın nizamını və möhtəşəmliyini 

yaradan Kəlamsan! 
Sən, ürəklərimizin həmd etmə səbəbisən!

Nur oğulları kimi yaşamaq istəyirik,
mənəviyyatlı həyat səyimizi gücləndir ki,

bizə verdiyi hər şey üçün
Ataya əməllərimizlə şükür edək.

Həmişə bizi qoru ki, 
ağzımızdan çıxan sözlər səmimi olsun.
Həqiqət susuzluğumuz bizə xoş olaraq 

Sənin şərəfin olsun!

Əziz Rəbbimiz, Sənə, 
dünyanı yaradan Ataya 

və bizə təsəlli edən Ruha 
sonsuz və əbədi olaraq həmd olsun! Amin.
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1-ci nəq. Ya Rəbb, bizlərdən razı qaldın, 
xalqının təqsirlərini bağışladın.
Pasxada: Xalqın Səndən sevinc alsın deyə bizi yenə dirçəlt! Alleluya!

Məzmur 85(84): Sülh üçün dua
Məsih İsa bizim üçün ilahi müdriklik, salehlik, müqəddəslik və satınalınma

oldu.  (1Kor 1, 30)
Ya Rəbb, ölkədən razı qaldın, *
Yaqub nəslini bəxtəvər günlərə qaytardın. 
Xalqının təqsirlərini bağışladın, *
bütün günahlarını əfv etdin. 
Sən bütün hirsini uddun, *
qızğın qəzəbini yatırdın. 
Ey bizi qurtaran Allah, bizə bəxtəvər günlərimizi qaytar. *
Bizə qarşı hiddətindən əl çək. 
Əbədilikmi bizə acığın tutacaq? *
Qəzəbin nəsildən-nəslə qədərmi uzanacaq? 
Xalqın Səndən sevinc alsın deyə *
bizi yenə dirçəltməyəcəksənmi? 
Ya Rəbb, bizə məhəbbətini göstər, *
bizi xilas et. 
Rəbb Allah nə söyləsə, dinləyirəm. †
Sözləri xalqına, möminlərinə sülh bəyan edər ki, *
onlar öz cəhalətlərinə dönməsinlər. 
Bəli, Rəbb Ondan qorxanları qurtarmaq üçün, *
ehtişamını ölkəmizdə saxlamaq üçün yaxınlaşır! 
Məhəbbətlə həqiqət bir-birinə qovuşacaq, *
salehliklə əmin-amanlıq bir-biri ilə öpüşəcək. 
Həqiqət yerdə bitib-göyərəcək, *
ədalət göylərdən baxacaq. 
Bəli, Rəbb ən yaxşı şeyləri göndərəcək, *
torpağımız bol məhsul verəcək. 
Ədalət Rəbbin önündə addımlayar, *
qədəmləri üçün cığır salar.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. Ya Rəbb, bizlərdən razı qaldın, 
xalqının təqsirlərini bağışladın.
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Pasxada: Xalqın Səndən sevinc alsın deyə bizi yenə dirçəlt! Alleluya!
2-ci nəq. Qəlbim gecələr Sənin üçün həsrət çəkər, bəli, ruhum 
daxilimdə Səni arayar.
Pasxada: Biz Allahımız Rəbbə güvəndik 
və O bizə əmin-amanlıq verdi. Alleluya!

Nəğmə (Yeş 26, 1-4. 7-9. 12): Zəfərdən sonrakı ilahi
Şəhər divarının on iki təməli var idi. (Vəhy 21, 14) 

Qüvvətli şəhərimiz var, *
Allahın qurtuluşu şəhər üçün divarlar, səngərlər kimidir. 
Açın şəhərin darvazalarını, *
qoy sadiq qalan saleh millət içəri girsin. 
Ağlı Sənə yönəlmiş adamlara †
Sən kamil sülh verirsən, *
çünki onlar Sənə güvənir. 
Rəbbə həmişə güvənin, *
çünki Rəbb Allah əbədi qayadır. 
Saleh adamın yolu düzdür. *
Ey Düz Olan, saleh adamın yolunu Sən düz edirsən. 
Həqiqətən, ya Rəbb, Sənin hökmlərinin yolunda *
biz Sənə ümid bağlayırıq, 
Sənin adın, ismin *
ürəyimizin istəyidir. 
Qəlbim gecələr Sənin üçün həsrət çəkər, *
bəli, ruhum daxilimdə Səni arayar. 
Hökmlərin yer üzündə həyata keçdikcə *
dünyanın sakinləri doğruluğu öyrənir. 
Ya Rəbb, bizə sülh verən Sənsən, *
bütün işlərimizi Sən bizim üçün tənzimləyirsən.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Qəlbim gecələr Sənin üçün həsrət çəkər, bəli, ruhum 
daxilimdə Səni arayar.
Pasxada: Biz Allahımız Rəbbə güvəndik 
və O bizə əmin-amanlıq verdi. Alleluya!
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3-cü nəq. Ey Allah, üzün üstümüzə nur saçsın.
Pasxada: Yer üzü bəhrəsini verib, qoy ümmətlər sevinclə 
Səni mədh etsin! Alleluya!

Məzmur 67 (66):  Bütün xalqlar Rəbbi tərənnüm edir
İndi bilin ki, Allahın verdiyi bu xilas başqa millətlərə göndərilib. (Həv İş 28,

28)

Lütf edib, ey Allah, bizə xeyir-dua ver, *
üzün üstümüzə nur saçsın. 
Qoy yer üzündə Sənin yolun, *
bütün millətlər arasında qurtuluşun tanınsın. 
Ey Allah, Sənə xalqlar şükür etsin, *
qoy Sənə bütün xalqlar şükür etsin. 
Qoy ümmətlər sevinclə Səni mədh etsin, †
çünki xalqlara insafla hökm edirsən, *
yer üzündəki ümmətlərə yol göstərirsən. 
Ey Allah, Sənə xalqlar şükür etsin, *
qoy Sənə bütün xalqlar şükür etsin. 
Yer üzü bəhrəsini verib, †
Allah, bizim Allahımız bizə bərəkət verib. *
Allah bizə xeyir-dua verib.
Qoy yer üzünün qurtaracağınadək *
hər yerdə olanlar Ondan qorxsun!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ey Allah, üzün üstümüzə nur saçsın.
Pasxada: Yer üzü bəhrəsini verib, qoy ümmətlər sevinclə 
Səni mədh etsin! Alleluya!

Qısa oxunuş (1Yəh 4, 14-15)

Biz görüb şahidlik edirik ki, Ata Oğlunu dünyanın Xilaskarı 
olaraq göndərdi. Kim iqrar edir ki, İsa Allahın Oğludur, Allah 
onda, o da Allahda qalır.
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Nəqaratlı cavab
† Rəbbim, qoruyucu qayam Sənsən, * ümidim Sənədir.             
   Rəbbim, qoruyucu qayam Sənsən, * ümidim Sənədir. 
* Sən gücüm və qalxanımsan. * ümidim Sənədir.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbbim, qoruyucu qayam Sənsən, * ümidim Sənədir.
Benediktus  
Peyğəmbərlərinin vasitəsilə bildirdiyi kimi bizə qüdrətli 
Xilaskar yetirdi.

İmanlıların duası
Çarmıx üzərində tökdüyü qanı ilə bizi yeni xalqı edən, 
padşahımız və xilaskarımız İsa Məsihə səcdə edib yalvaraq:
Ya Rəbb, xalqına şəfqətini göstər. 
Ey padşah və kahin İsa Məsih, bu yeni günün şəfəqi ilə 
kilsənin mədhlərini qəbul et
 və daim şükür edərək Səninlə birləşməsinə kömək et. 

Bütün ümidimiz Sənsən, 
 bizə olan sevginlə diləklərimizi qəbul et.

Zəifliyimizə bax və köməyimizə gəl,
 çünki Sənsiz heç bir şey edə bilmərik.

Kasıbları, tənhaları və tərk edilmişləri unutma,
 bu yeni gündə onların kədərli qalmaması üçün Sən onlara 

sevinc və təsəlli ver.
Göylərdəki Atamız
Yekun dua 
Var olan hər şeyin yaradanı Müqəddəs Ata, bu yeni günə şən 
başlamağımıza, Sənə və bacı-qardaşlarımıza səxavətlə xidmət 
edərək günü tamamlamağımıza kömək et. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi həyata 
qovuşdursun. * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Qanunun gerçəkləşməsi sevgidir.

Məzmur 119 (118), 97-104
Qanununu nə qədər sevirəm! *
Həmişə onun üzərində dərindən düşünürəm. 
Əmrlərin məni düşmənlərimdən daha müdrik edir, *
çünki onlar həmişə mənimlədir. 
Bütün müəllimlərimdən daha aqil olmuşam, *
çünki göstərişlərin üzərində dərindən düşünürəm. 
Ağsaqqallardan da artıq dərrakəliyəm, *
çünki qayda-qanunlarına əməl edirəm. 
Ayağımı hər pis yoldan kənar qoydum ki, *
sözlərinə bağlı qalım. 
Hökmlərindən dönməmişəm, *
çünki məni Sən belə öyrətmisən. 
Vədlərin damağıma necə də ləzzət verir! *
Onlar dilimdə baldan şirindir. 
Qayda-qanunlarına görə dərrakəliyəm, *
buna görə hər yanlış yola nifrət edirəm.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Qanunun gerçəkləşməsi sevgidir. 

2-ci nəq. Yada sal keçmişdə satın aldığın icmanı, 
özünə xalq etmək üçün azad etdiyin tayfanı.
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Məzmur 74 (73): Məbədin məhv olmasının naləsi
Bədəni öldürüb canı öldürə bilməyənlərdən qorxmayın. (Matta 10, 28)

I (1-12)
Ey Allah, niyə bizi əbədilik tərk etmisən? *
Otlağının sürüsünə niyə qəzəbin alovlanıb? 
Yada sal keçmişdə satın aldığın icmanı, †
özünə xalq etmək üçün azad etdiyin tayfanı, *
həm də məskənin olan Sion dağını. 
Əbədi viranələrə doğru get, *
müqəddəs yerdə hər şeyi düşmən dağıdıb. 
Səcdəgahının ortasında düşmənlər nərə çəkdilər, *
bu yerə zəfər bayraqlarını keçirtdilər. 
Sıx meşəni budamaq üçün *
balta qaldıran adamlara bənzəyirlər. 
Müqəddəs yerin bütün oyma işlərini *
baltalar və çəkiclərlə qırıb tökdülər. 
Sənin Müqəddəs məkanına od vurdular, *
adının sakin olduğu yeri uçurub murdarladılar. 
«Bu xalqı biz birgə əzməliyik» deyə düşünərək *
ölkədəki bütün səcdəgahları yandırdılar. 
Heç bir rəmzimiz görünmür, †
daha peyğəmbərimiz yoxdur. *
Kimsə bilmir, biz nə vaxtadək belə qalacağıq. 
Ey Allah, nə vaxtadək düşmən Səni söyəcək? *
Yağı əbədilikmi Sənə küfr edəcək? 
Axı nə üçün əlini geri çəkirsən? *
Çıxart qoynundan sağ əlini, onları məhv et. 
Ey Allah, əzəldən Padşahımsan, *
yer üzünə qurtuluşlar verirsən.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

2-ci nəq. Yada sal keçmişdə satın aldığın icmanı, 
özünə xalq etmək üçün azad etdiyin tayfanı.
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3-cü nəq. Qalx, ey Allah, mübarizəni apar.

II (13-23)
Sən dənizi Öz qüdrətinlə böldün, *
dəniz əjdahalarının başlarını əzdin. 
Sən Livyatanın başlarını əzdin, *
onu çöl heyvanlarına yem etdin. 
Sən bulaqlar açıb sellər axıtdın, *
həmişəaxar çayları isə qurutdun. 
Gündüz də Sənindir, gecə də Sənin, *
ayı və günəşi Sən yaratmısan. 
Sən quru yerin bütün sərhədlərini qoydun, *
həm yayı, həm qışı yaratdın. 
Ya Rəbb, unutma, düşmən Səni söyür, *
Sənin adına axmaq bir xalq küfr edir. 
Öz qumrunun canını yırtıcılara vermə, *
məzlumlarının həyatını əsla unutma. 
Özün bizimlə bağladığın əhdə bax! *
Zorakılıq yuvaları ölkənin hər zülmət yerinə dolub. 
Qoyma əzabkeş yenə də rüsvay olsun, *
qoy sənin adına məzlumlar və fəqirlər həmd oxusun. 
Qalx, ey Allah, mübarizəni apar, *
unutma ki, axmaqlar həmişə Səni söyür. 
Düşmənlərinin səsini, *
əleyhdarlarının daim yüksələn vəlvələsini unutma.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Qalx, ey Allah, mübarizəni apar.
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Qısa oxunuş 
9-da: Yer 22, 3

Rəbb belə deyir: “Ədalət və salehliklə rəftar edin. Məzlumu 
zalımın əlindən qurtarın. Qəribə, yetimə və dul qadına 
haqsızlıq etməyin, zorakılıq etməyin, bu yerdə günahsız qan 
tökməyin.

12-də: Qanun 15, 7-8

Allahınız Rəbbin sizə verəcəyi torpağın hər hansı bir şəhərində
yaşayan soydaşlarınızdan biri kasıbdırsa, daşürəkli olmayın. 
Kasıb soydaşınıza qarşı əliniz bağlı olmasın. Əksinə, əliaçıq 
olun, nəyə ehtiyacı varsa, ona lazımınca borc verin. 

15-də: Sül məs 22, 22-23

Kasıbı fəqir olduğu üçün soyma, darvazada məzlumu zülmə 
salma. Çünki onların münaqişəsinə Rəbb baxar, onları 
soyanları soyub-talayar. 
 
† Rəbb dünyanı ədalətli idarə edir.
* haqları düzgün mühakimə edəcək.

Yekun dua
Yüzbaşı Korneliyə doğru yolu göstərmək üçün mələyi 
göndərən Allah, bizə dünyanın əmin-amanlığı üçün çalışmağı 
nəsib et. Bütün bəşəriyyətlə birlikdə Sənin kilsənlə 
Evxaristiyada Sənə çataq. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbbə həmd edək!
* Allaha şükür edək!
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AXŞAM MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Ey kainatın mükəmməl yaradıcısı!

Sən dünyanı 
fırtınalı suların dibindən üzə çıxardaraq 

möhkəm bünövrələrlə bərkitdin.

Sən əmr etdin ki, torpaqdakı toxumlar 
cücərsin və çiçəklənsin. 

Eyni ilə zəngin bəhrə verərək 
canlıların qidası olsun. 

Qəlblərdəki yaraları təmizlə
və öz lütfünün qayğısı ilə sağalt.
Qoy, hər bir pislikdən əl çəkərək 

həqiqi peşmanlıqla günahdan uzaq olaq.

Bizə kömək et ki, əmrlərinə riayət edərək 
pisliklərdən üz döndərək,

həyatlarımızı xeyirxahlıqla dolduraq ki,
əbədi ölümdən xilas olaq.

Xeyirxah Ata, dualarımızı dinlə, 
Məsih, izzətli Padşah, bizimlə ol, 

Ata və Oğulla birlikdə həqiqi Allah olan Müqəddəs Ruh, 
bizə hökmdarlıq et! 

Amin.
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1-ci nəq. Rəbb indidən sonsuzadək xalqının ətrafındadır.
Pasxada: Sizə salam olsun! Mənəm, qorxmayın! Alleluya!

Məzmur 125 (124): İsrailin Xilaskarı
Allahın İsraili üzərinə sülh və mərhəmət gəlsin. (Qal 6, 16)

Rəbbə güvənənlər Sion dağı kimi sarsılmaz, *
əbədi qalar. 
Dağlar Yerusəlimi dövrəyə aldığı kimi *
Rəbb də indidən sonsuzadək xalqının ətrafındadır. 
Salehlərin payı üstündə †
şər insanların dəyənəyi hökm sürə bilməz, *
yoxsa salehlər də şərə əl atardı. 
Ya Rəbb, xeyirxahlara, *
ürəyidüz olan insanlara xeyirxahlıq et! 
Rəbb əyri yola dönənləri aparacaq, †
onları şər iş görənlərlə bir yerə qoyacaq. *
İsrailin üzərinə sülh olsun!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Rəbb indidən sonsuzadək xalqının ətrafındadır.
Pasxada: Sizə salam olsun! Mənəm, qorxmayın! Alleluya!

2-ci nəq. Əgər qəlb və həyat yeniliyində balaca uşaqlar kimi 
olmasanız, Səmavi Padşahlığa əsla daxil ola bilməzsiniz.
Pasxada: Ey İsrail, Rəbbə ümidini bağla, alleluya!

Məzmur 131(130)  Hüzur və rahatlıq Allahdadır
Mənim boyunduruğumu üzərinizə götürün və Məndən öyrənin. Çünki Mən

həlim 
və qəlbən itaətkaram. Bununla canınıza rahatlıq taparsınız. (Matta 11, 29)

Ya Rəbb, təkəbbürlü deyiləm, †
gözümü yuxarı yerlərə dikməmişəm, *
gücüm çatmayan böyük işlərə girişməmişəm. 
Ovunub səsimi kəsmişəm, †
ana qucağında olan körpə kimiyəm, *
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sanki bir sakit körpəyə dönmüşəm. 
Ey İsrail, Rəbbə ümidini bağla, *
indidən sonsuzadək ümidini Ona bağla!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Əgər qəlb və həyat yeniliyində balaca uşaqlar kimi 
olmasanız, Səmavi Padşahlığa əsla daxil ola bilməzsiniz.
Pasxada: Ey İsrail, Rəbbə ümidini bağla, alleluya!

3-cü nəq. Rəbb, Allahımız üçün bizləri kahin, padşah etdin.
Pasxada: Bütün yaratdıqların sənə qulluq etsin, çünki nə söylədin, 
mövcud oldu, alleluya! Alleluya!

Nəğmə (bax Vəhy 4, 11. 5, 9.10.12): 
Xilas olunanların himni

Ey bizim Rəbbimiz və Allahımız! *
Sən izzət, şərəf və qüdrət almağa layiqsən.
Çünki hər şeyi Sən yaratdın, *
hər şey Sənin iradənlə var olub yarandı.
Sən tumarı götürüb *
onun möhürlərini qırmağa layiqsən.
Çünki Sən kəsildin †
və hər tayfadan, dildən, xalqdan və millətdən olanları *
Allah üçün Öz qanın bahasına satın aldın.
Onları Allahımızla birgə †
padşahlığa və kahinliyə şərik etdin. *
Onlar da yer üzünə padşahlıq edəcək.
Kəsilmiş Quzu †
qüdrəti, sərvəti, hikməti, qüvvəti, *
şərəfi, izzəti və alqışı almağa layiqdir.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Rəbb, Allahımız üçün bizləri kahin, padşah etdin.
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Pasxada: Bütün yaratdıqların sənə qulluq etsin, çünki nə söylədin, 
mövcud oldu, alleluya! Alleluya!
Qısa oxunuş (Rom 12, 9-12)

Qoy məhəbbətiniz riyasız olsun. Pislikdən ikrah edin, yaxşılığa
bağlanın.Qardaşlıq sevgisi ilə bir-birinizi sevin. Hörmət 
göstərməkdə bir-birinizi qabaqlayın. Səyiniz azalmasın, 
ruhunuz alovlu olsun. Rəbbə qulluq edin. Ümidinizlə sevinin. 
Əziyyətdə dözümlü olun. Dayanmadan dua edin.

Nəqaratlı cavab
† Rəbbim * əbədiyyən Sənin sözün qalar.
   Rəbbim * əbədiyyən Sənin sözün qalar.
* Sədaqətin davam edər, vaxt keçsə də *
   əbədiyyən Sənin sözün qalar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbbim * əbədiyyən Sənin sözün qalar.

Magnifikat
Ruhum xilaskarım Rəbdə fəxr duyur.

İmanlıların duası 
Biz xalqını ümid təməli ilə yaradan Rəbbə 
şən və minnətdar bir qəlblə yalvaraq:
Ey Rəbb, yeganə ümidimiz Sənsən.

Müqəddəs Ata, Oğlunu bizə verdiyin üçün Sənə şükür edirik,
 sözünün və müdrikliyinin zənginliyini bizlərə bol-bol 

bağışla. 
Müqəddəs Ata, bütün insanların qəlb və düşüncələrini bilirsən,

 xalqları idarə edənlərə müdrikliyini ver, cəhdlərində və 
fəaliyyətlərində Səndən ilham alaraq xidmət etmələrinə 
kömək et.

Sənətkarları Öz gözəlliyini və şöhrətini əks etdirməklə 
vəzifələndirən Sən,
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 bütün əsərlərində insanlığa sülh və ümid ismarıcını 
paylaşmalarına kömək et. 

Sən sədaqət və həqiqətsən. Bizi dözə biləcəyimiz qədər sına, 
• zəiflərdən, qərarsızlardan və yıxılanlardan yardımını 

əsirgəmə.
Bizə qiyamət günündə Oğlun İsa Məsihdə diriləcəyimiz 
ümidini verən Sən, 

 vəfat etmiş bacı-qardaşlarımızı evinin sülhünə qovuşdur. 
Göylərdəki Atamız 

Yekun dua
Ey Külli-İxtiyar, Sənə ucaltdığımız bu axşam mədhlərini qəbul
et və Sənin qurtuluşunun nemətini dadmağımız üçün bizə 
lütfünü bağışla. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, 
Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun. 
* Amin.

 Çərşənbə  3cü gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Bizi yaradan Allaha, Rəbbə itaət edək.
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Gecənin qaranlığı, duman və çən dağılsın!

Dünyanın dəhşətli qarmaqarışıqlığı yox olsun!
Səmalar artıq aydınlanır və bilir,
budur, kainatın nuru, Məsih gəlir.

Atadan doğan Günəş 
yüksəklərdən parlayaraq dünyanı aydınladır.

Yer üzünün qaranlıq pərdəsi yırtılır
və nurun təbəssümü rəngləri işıqlandırır.

Ya Rəbb, səmimi iradəmizlə
yalnız səni tanıyıb sənə şahidlik etmək

və sidq ürəkdən sevincli nəğmələr söyləyərək 
ey Məsih, səni qarşılamaq istəyirik!

Ey dünyanın nuru, bizi aydınlat!
Səhvlərimiz həyatlarımızı solduranda

qoy, bizə bəxş etdiyin hədiyyələr
yenidən həyatlarımıza rəng qatsın.

Rəbb Məsih, xeyirxah və mərhəmətli padşah!
Ataya, Sənə və bizi qoruyan Müqəddəs Ruha,

Müqəddəs üçlüyün birliyində
indi və əbədi olaraq həmd olsun! 

Amin.

3-cü həftə         299            Çərşənbə  3cü gün 



1-ci nəq. Bu bəndənin qəlbini sevindir, ey Xudavənd, 
Sənə ürəyimi təqdim edirəm.
Pasxada: Ya Rəbb, bütün millətlər gəlib Sənin önündə səcdə edəcək, 
alleluya!

Məzmur 86 (85): Çətinliklər üçün dua
Çəkdiyimiz hər bir əziyyətdə O bizə təsəlli verir. (2Kor 1, 4)

Ya Rəbb, mənə qulaq asıb cavab ver, *
çünki mən məzlumam, fəqirəm. 
Möminəm, Sən Özün məni qoru, ey Allahım, *
Sənə güvənən bəndəni qurtar. 
Rəhm et mənə, ey Xudavənd, *
çünki bütün gün Səni səsləyirəm! 
Bu bəndənin qəlbini sevindir, ey Xudavənd, *
Sənə ürəyimi təqdim edirəm. 
Çünki Sən, ey Xudavənd, *
xeyirxahsan, bağışlayan Sənsən, 
Səni səsləyənlərin hamısı üçün *
məhəbbətin boldur. 
Ya Rəbb, duamı dinlə, *
yalvarışlarımın səsinə qulaq as. 
Dar gündə Səni səsləyirəm, *
bilirəm ki, mənə cavab verərsən. 
Ey Xudavənd, allahlar arasında Sənin kimisi yoxdur, *
əməllərin kimi əməl yoxdur. 
Ey Xudavənd, yaratdığın millətlərin hamısı †
hüzuruna gələcək, *
Sənin ismini izzətləndirərək səcdə edəcək. 
Çünki əzəmətli, xariqələr yaradan Sənsən, *
yeganə Allah Sənsən! 
Ya Rəbb, mənə yolunu göstər, *
Sənin həqiqətinlə addımlayım. 
Qəlbimi səmimi et, *
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qoy Sənin ismindən qorxum. 
Ey Xudavənd Allahım, bütün qəlbimlə †
Sənə şükür edəcəyəm, *
daim ismini izzətləndirəcəyəm. 
Çünki mənə olan məhəbbətin böyükdür, *
canımı ölülər diyarına enməkdən qurtardın. 
Ey Allah, lovğalar əleyhimə qalxır, †
bir dəstə zalım canımı almaq üçün məni axtarır, *
Səni qarşılarında görmür. 
Ey Xudavənd, Sən rəhmli, lütfkar Allahsan, *
hədsiz səbirlisən, məhəbbətin və sədaqətin boldur. 
Sən mənə baxıb rəhm et, †
bu bəndənə Öz gücündən ver, *
kənizinin oğlunu xilas et. 
Xeyirxahlığından mənə bir əlamət göstər, *
qoy mənə nifrət edənlər görüb utansınlar. 
Çünki, ya Rəbb, mənə kömək edirsən, *
könlümə təsəlli verirsən.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Bu bəndənin qəlbini sevindir, ey Xudavənd, 
Sənə ürəyimi təqdim edirəm.
Pasxada: Ya Rəbb, bütün millətlər gəlib Sənin önündə səcdə edəcək, 
alleluya!

2-ci nəq. Salehlik yolu ilə gedən, 
doğru sözlər danışan nə bəxtiyardır!
Pasxada: Biz möhtəşəm Padşahımızın üzünü görəcəyik, alleluya!

Nəğmə (Yeş 33, 13-16): Tanrı ədalətli hökm edəcək
Çünki bu vəd siz, övladlarınız, uzaqdakıların 

hamısı – Allahımız Rəbbin çağırdığı hər kəs üçündür. (Həv İş 2, 39)

Ey uzaqda yaşayanlar, nə elədiyimi eşidin, *
ey yaxında yaşayanlar, mənim gücümü bilin. 
Siondakı günahkarlar dəhşətə, *
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Allahsızlar lərzəyə gəldi: 
«Hər şeyi məhv edən alovun yanında *
hansımız yaşaya bilərik? 
Əbədi yanan atəşin yanında *
hansımız dayana bilərik?» 
Amma salehlik yolu ilə gedən, *
doğru sözlər danışan, 
zorakılıqla əldə edilən qazancı rədd edən, *
əlini rüşvətdən uzaq tutan, 
qatillərin qurduğu qəsdə fikir verməyən, *
pisliyə qarşı gözlərini yuman 
yüksəkliklərdə yaşayacaq, †
təpələrin başındakı qalalar onun dayağı olacaq. *
O, çörəklə, su ilə təmin olunacaq.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq.  Salehlik yolu ilə gedən, 
doğru sözlər danışan nə bəxtiyardır!
Pasxada: Biz möhtəşəm Padşahımızın üzünü görəcəyik, alleluya!

3-cü nəq. Rəbbi tərənnüm edin!
Pasxada: Allahımızın gətirdiyi xilası bütün bəşər görəcək. Alleluya!

Məzmur 98 (97): Dünyanın hakimi 
Bütün xalqların gözləri önündə hazırladığın xilası 

öz gözlərimlə gördüm. (bax Luka 2, 30-31)

Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun, *
çünki O, xariqələr yaratdı. 
O, sağ əli ilə, öz müqəddəs qolu ilə *
zəfərlər qazandı. 
Rəbb zəfərini bəyan etdi, *
millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi. 
İsrail nəslinə göstərdiyi məhəbbətini *
və sədaqətini xatırladı. 
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Yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə *
Allahımızın zəfərini gördü. 
Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida et, *
birdən nida edin, mədh, tərənnüm səsini ucaldın! 
Rəbbi lira ilə *
lira ilə, ilahi bir səslə tərənnüm edin! 
Kərənay, şeypur səsi ilə, †
padşah olan Rəbbin hüzurunda cuşa gəlin, *
Ona nida edin! 
Qoy dənizin və dənizdəki canlıların, *
yer üzü və orada yaşayanların səsi ucalsın. 
Onun hüzurunda qoy çaylar əl çalsın, †
dağlar birgə mədh oxusun! *
Çünki Rəbb dünyaya hökm etmək üçün gəlir. 
Yer üzünə ədalətlə, *
xalqlara insafla hökm edəcək!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Rəbbi tərənnüm edin!
Pasxada: Allahımızın gətirdiyi xilası bütün bəşər görəcək. Alleluya!

Qısa oxunuş (Əyy 1, 21. 2, 10b)

Bu dünyaya çılpaq gəlmişəm, çılpaq da gedəcəyəm. Verən də 
Rəbdir, alan da Rəbdir. Rəbbin isminə alqış olsun! Nə oldu, 
Allahdan yaxşılığı qəbul edək, pisliyi qəbul etməyək? 

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, * qəlbimi Sənə tərəf yönəlt.  
   Ya Rəbb, * qəlbimi Sənə tərəf yönəlt.
* Sənin yolunda yaşamağıma kömək et, *
   qəlbimi Sənə tərəf yönəlt.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, * qəlbimi Sənə tərəf yönəlt. 
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Benediktus  
Ya Rəbb, bizə mərhəmətini göstər və müqəddəs Əhdini xatırla.

İmanlıların duası
Səhər mədhinə yığışan bizlər, kilsəsi uğrunda həyatını verən 
İsa Məsihə imanla yalvaraq:
Ya Rəbb, kilsəni qoru.
Ey kilsənin çobanı, bu gün bizə bağışladığın həyat və işıq üçün
Sənə şükür edirik,

 Sənin nemətlərini sevinc və minnətdarlıqla qəbul 
etməyimizə kömək et.

Adınla topladığın xalqına şəfqətlə yanaş,
 Atanın Sənə əmanət etdiyinin heç birinin itməməsini 

təmin et. 
Kilsənin Sənin əmrlərinə uyğun addımlamasına kömək ol,

 Müqəddəs Ruhun onu hər zaman iradənə yönəltsin.
Xalqını Sözün və Çörəyinin süfrəsində bəslə,

 bu qidaların gücü ilə Sənin şanlı dağına tərəf büdrəmədən 
addımlamasına kömək et.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Allahım, hikmətinlə yaratdığın və səylə qoruduğun bizləri, 
hisslərimizi Sənə sadiq qala bilməyimiz üçün Ruhun işığı ilə 
aydınlat. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun. * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Mənim ardımca gələn heç vaxt qaranlıqda 
gəzməyəcək, həyat nuruna malik olacaq.

Məzmur 119 (118), 105-112
Mənim əmrim belədir: Mən sizi sevdiyim kimi siz də bir-birinizi sevin. (Yəh 15,

12)

Sözün addımıma çıraqdır, *
yollarıma işıqdır. 
Ədalətli hökmlərinə bağlı qalmaq üçün and içmişəm, *
yerinə yetirəcəyəm. 
Ya Rəbb, nə qədər əzab çəkmişəm! *
Öz sözünə görə həyatımı qoru. 
Ya Rəbb, sidq ürəkdən etdiyim həmdi qəbul et, *
mənə Öz hökmlərini öyrət. 
Həyatım daim təhlükəyə düşdü, *
amma qanununu unutmadım. 
Pislər mənə tələ quranda belə, *
mən Sənin qayda-qanunlarını pozmadım. 
Əbədilik Sənin göstərişlərinə malikəm, *
çünki onlar qəlbimə sevinc verir. 
Qəlbimi əbədilik, sonsuzadək *
qaydalarına əməl etməyə meyl etdirmişəm. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Mənim ardımca gələn heç vaxt qaranlıqda 
gəzməyəcək, həyat nuruna malik olacaq.
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2-ci nəq. Bir məzlum, bir fəqirəm, ey Allah, 
Sən Özünü tez yetir.

Məzmur 70 (69): Çətinlikdə fəryad
Ya Rəbb, bizi xilas et, biz həlak oluruq. (Matta 8, 23)

Ey Allah, məni xilas et, *
ya Rəbb, dadıma tez çat! 
Canımın qəsdinə duranlar *
qoy utanıb biabır olsunlar. 
Pis günümdən zövq alanlar *
geri qovulub rüsvay olsunlar. 
«Aha! Aha!» deyənlər *
xəcalət içində çaşıb-qalsınlar. 
Lakin Səni axtaranlar *
Sənə görə qoy şad olub sevinsinlər,
verdiyin xilası sevənlər *
daim «Qoy ucalsın Allah!» desinlər. 
Budur, bir məzlum, bir fəqirəm, *
ey Allah, Sən Özünü tez yetir. 
Köməyim, xilaskarım Sənsən, *
ya Rəbb, ləngimə!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Bir məzlum, bir fəqirəm, ey Allah, 
Sən Özünü tez yetir.
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3-cü nəq. Rəbb gözlərin gördüyünə görə yox, insafla hakimlik 
edəcək.

Məzmur 75 (74): Rəbb adil hakimdir
Hökmdarları taxtlarından endirdi. (Luka 1, 52)

Ey Allah, biz Sənə şükür edirik, †
bizə doğma olan isminə şükür olsun, *
xariqələrin bunu bəyan edir! 
Allah deyir: «Müəyyən etdiyim zaman *
mən insafla hakimlik edəcəyəm. 
Yer və üzərindəkilər lərzəyə gələrkən *
onu saxlayıb sütunlarından tutan Mənəm. 
Məğrurlara dedim: “Daha məğrurluq etməyin”, †
pislərə dedim: “Gücünüzü göstərməyin, *
buynuz çıxartmayın, dikbaş-dikbaş danışmayın”». 
İnsanı yüksəltmək nə şərqdən, nə qərbdən, *
nə də çöllərdən gəlir. 
Hökm verən Allah isə *
həm alçaldır, həm yüksəldir. 
Rəbb əlində bir cam tutub, *
onu ədviyyatlı, köpüklənən şərabla doldurub. 
Şərabından töküb dünyanın bütün pislərinə paylayacaq, *
onlar da şərabı dibinə qədər içib-qurtaracaq. 
Mənsə daim bunu elan edəcəyəm, *
Yaqubun Allahına tərənnüm oxuyacağam. 
Pis adamların buynuzları qırılacaq, *
amma salehlərin qüvvəti artacaq. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Rəbb gözlərin gördüyünə görə yox, insafla hakimlik 
edəcək.

.
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Qısa oxunuş  9-da: 1Kor 13, 4-7

Məhəbbət səbirli, xeyirxahdır. Məhəbbət paxıllıq etməz, 
öyünməz, lovğalanmaz, kobudluq etməz, öz xeyrini güdməz, 
hirslənməz, ona edilən pislikləri sayıb-esablamaz. Məhəbbət 
haqsızlığa sevinməz, həqiqətə isə şadlanar. O hər şeyə qatlaşar,
hər şeyə inanar, hər şeyə ümid bəsləyər, hər şeyə dözər.

12-də: 1Kor 13, 8-9. 13

Məhəbbət əsla tükənməz. Amma peyğəmbərliklər sona 
çatacaq, dillər ənamı da qurtaracaq, bilik də aradan qalxacaq. 
Çünki biliyimiz məhdud, peyğəmbərliyimiz də məhduddur. 
İndi isə üç şey qalır: iman, ümid, məhəbbət. Amma bunların 
arasında məhəbbət üstündür.

15-də: Kol 3, 14-15

Bütün bunlardan əlavə, kamil birliyin bağı olan məhəbbətə 
bürünün. Məsihin sülhü qoy ürəklərinizdə münsiflik etsin, 
çünki bir bədənin üzvləri kimi bu sülhə dəvət olundunuz. 
Həmçinin şükür edənlər olun!

† Səni axtaranlar Sənə görə şad olub sevinsinlər,
* daim «Qoy ucalsın Allah!» desinlər. 

Yekun dua
Ey Rəbb İsa Məsih, bütün insanları xilas etmək üçün çarmıxda 
qollarını açdın, sevginin əsərini dünyaya tanıtmaq üçün bütün 
əməllərimizlə Səni məmnun etməyi bizə nəsib et. Sən 
əbədiyyən hökm edənsən. Amin. 

† Rəbbə həmd edək!   * Allaha şükür edək!
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AXŞAM MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Göylərin və yer üzünün iqtidar Sahibi, 

batmayan günəş və əbədi aydınlıq Sənsən!
Dünyanı parlayan gözəlliklə bəzəyirsən
və canlı aləmə nurunla həyat verirsən.

Möhtəşəm Yaradılış əsərinin 
dördüncü günü alov topu günəşi,

ay və ulduzları yaradaraq
hökmünlə onlara öz nizamını qoydun.

Gecələrə və gündüzlərə 
dəqiqliklə çərçivələr qoydun.
Yeni və bədirlənmiş ayla isə,

bizə vaxtları müəyyənləşdirdin.

Qəlblərdən qaranlıqları,
canlardan yorğunluqları çıxart! 

Günah qandallarımızı aç ki, 
imanlı qəlbdə sevgi oyaq qalsın.

Üçlük olan tək Allah, 
səsimiz Səni mədh edir, 

qəlbimiz Səni sevir, 
ruhumuz Sənə susayır. 

Amin.

3-cü həftə         309            Çərşənbə  3cü gün 



1-ci nəq. Göz yaşı ilə əkənlər sevinc harayı çəkərək biçəcək.
Pasxada: Kədəriniz sevincə dönəcək. Alleluya!

Məzmur 126 (125): Dönüş ilahisi
Əzablara şərik olduğunuz kimi təsəlliyə də şərik olduğunuzu bilirik. (bax 2Kor

1, 7)

Rəbb Siona bəxtəvər günlərini qaytaranda *
bizə röya kimi gəldi. 
Dodaqlarımızdan gülüş tökülürdü, *
dilimizdən sevinc harayı yüksəlirdi. 
Millətlər öz aralarında belə deyirdi: *
«Rəbb onlar üçün böyük işlər görüb». 
Bunun üçün sevinirik, *
çünki Rəbb bizim üçün böyük işlər görüb. 
Selləri Negevə qaytardığın kimi, ya Rəbb, *
o bəxtəvər günləri bizə qaytar. 
Göz yaşı ilə əkənlər *
sevinc harayı çəkərək biçəcək. 
Ağlaya-ağlaya toxum torbasını daşıyıb-gedən *
sevinc harayı ilə dərzləri daşıya-daşıya gələcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Göz yaşı ilə əkənlər sevinc harayı çəkərək biçəcək.
Pasxada: Kədəriniz sevincə dönəcək. Alleluya!

2-ci nəq. Ya Rəbb, şəhərini qoru, evimizi tik. 
Pasxada: Yaşasaq da, ölsək də Rəbbə məxsusuq. Alleluya!

Məzmur 127 (126): Təminatımız Allahdır
Buna görə də mühüm olan əkən ya da sulayan deyil, 

əkiləni böyüdən Allahdır. (1Kor 3, 7)

Evi Rəbb tikməzsə, *
bənnaların zəhməti boşa gedər. 
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Şəhəri Rəbb qorumazsa, *
keşikçilər boş yerə orada gözlər. 
Erkən qalxıb gec yatmağınız, †
azuqə üçün özünüzü çox yormağınız faydasızdır. *
Rəbb sevdiklərinə yuxuda olanda belə, verər. 
Övladlar Rəbbin verdiyi paydır, *
bətnin bəhrəsi Onun mükafatıdır. 
İnsanın gənc ikən övladları olarsa, *
bir igidin əlindəki oxlara bənzər. 
Oxdanı bu cür dolu olan nə bəxtiyardır! †
Darvazada əleyhdarları ilə çəkişən zaman *
xəcalətli olmayacaq.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Ya Rəbb, şəhərini qoru, evimizi tik. 
Pasxada: Yaşasaq da, ölsək də Rəbbə məxsusuq. Alleluya!

3-cü nəq. Məsih bütün yaradılış üzərində ilk doğulandır. 
O, kainatın padşahıdır.
Pasxada: Hər şeyin mənbəyi Odur, hər şey Onun vasitəsilə 
və Onun üçün var oldu. Ona əbədi olaraq izzət olsun! Amin. Alleluya!

Nəğmə (bax Kol 1, 3. 12-20): 
Ölülər arasından ilk doğulan Məsihdir

Allaha – Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına *
həmişə şükür edirik. 
Müqəddəslərin nurda olan irsinə şərik olmanız üçün †
sizə səlahiyyət verən Ataya *
sevinclə şükür edəsiniz. 
O bizi zülmət hakimiyyətindən xilas edib *
Öz sevimli Oğlunun Padşahlığına köçürtdü.
Oğlunda satınalınmaya * 
günahlarımızın bağışlanmasına malikik. 
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Görünməz Allahın surəti *
və bütün yaradılış üzərində ilk doğulan Odur. 
Çünki göylərdə və yerdə olan, *
görünən və görünməyən hər şey 
taxtlar, ağalar, başçılar, hakimlər * 
Onda yarandı. 
Nə varsa, *
Onun vasitəsilə və Onun üçün yarandı. 
Hər şeydən əvvəl var olan Odur *
və hər şey Onda bərqərar olur. 
Bədənin, *
yəni imanlılar cəmiyyətinin Başı da Odur. 
Hər şeydə birinci olsun deyə başlanğıc olan, *
ölülər arasından dirilərək ilk doğulan Odur. 
Çünki Allah Onda tam bütövlüyü ilə yaşamağa †
və Onun vasitəsilə, *
çarmıxda axıdılan qanı ilə barışıq yaradaraq 
həm yerdə, həm də göylərdə olan hər şeyi *
Özü ilə barışdırmağa razı oldu.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Məsih bütün yaradılış üzərində ilk doğulandır. 
O, kainatın padşahıdır.
Pasxada: Hər şeyin mənbəyi Odur, hər şey Onun vasitəsilə 
və Onun üçün var oldu. Ona əbədi olaraq izzət olsun! Amin. Alleluya!

Qısa oxunuş (Ef 3, 20-21)

Bizdə fəaliyyət göstərən qüdrətlə istədiyimiz yaxud 
düşündüyümüz hər şeydən daha artığını etməyə qadir olan 
Allaha imanlılar cəmiyyətində və Məsih İsada izzət bütün 
nəsillər boyunca əbədi olsun! Amin.
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Nəqaratlı cavab
† Qurtuluşum olan Rəbbim, * mənə mərhəmət et.
   Qurtuluşum olan Rəbbim, * mənə mərhəmət et.
* Məni günahkarların əlinə təslim etmə, * mənə mərhəmət et.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Qurtuluşum olan Rəbbim, * mənə mərhəmət et.

Magnifikat
Qadir Allah həyatımda böyük işlər gördü. 
Onun adı müqəddəsdir.

İmanlıların duası
Xalqının rəhbəri və xilaskarı olan Oğlunu bizə göndərən Ataya 
dua edək: 
Ya Rəbb, qurtuluş nemətlərini bizdən əsirgəmə.

Müqəddəs Ata, əzəldən bizləri hökmdarlığını paylaşmağa və 
İsa Məsihin görkəminə sahib olmağa çağırdığın üçün 

 Sənə şükürlər olsun.
Sənə şahidlik edən hər kəs

 Sənin sözlərinin həqiqətini qəbul etsin və sevgin 
qəlblərində əbədi alovlansın.

Kainatın yaradanı Müqəddəs Ata, Oğlun Nazaretdə insanlar 
arasında və insanlar üçün əlinin zəhməti ilə çalışdığı kimi

 bütün insanların da çörəklərini alın təri ilə qazanmalarına 
kömək et. 

Özlərini Sənə həsr etmiş bacı-qardaşlarımızın 
müvəffəqiyyətsizliklərində və anlaşımazlıqlarında onlara  
dəstək ol
 və niyətlərindən dönməmələrinə kömək ol.

Ey Rəbb, vəfat etmiş bacı-qardaşlarımız üçün dua edirik
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 onlara mərhəmətli qollarını aç.
Göylərdəki Atamız 

Yekun dua
Ey mərhəmətli Rəbbimiz, kilsənin səsi Sənə ucalsın, günahın 
əsirliyindən qurtulmuş xalqının sevgi ilə Sənə xidmət etməsinə
və Sənin himayəndə etibarlı şəkildə yaşamalarına kömək et. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.

 Cümə axşamı  4cü gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Ey millətlər, gəlin yeganə və həqiqi Allah olan Rəbbə 
sitayiş edək.

Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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 Cümə axşamı  4cü gün 

SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Ey müqəddəs Ata, 

günəş yenidən çıxarkən 
təvazökar qəlblərin səsini 

mərhəmətlə dinlə.

Rəbbin nurunun aydınlığında kim günah edər?!
Qoy, insanın gözləri açılsın, 

çünki bu korluq və günahın qaranlığı 
bəşəri əsrlərlə uçuruma aparmışdır.

Bu nur, yaşadığımız günləri işıqlandıraraq
bizi günahdan təmizləsin.

Hər zaman həqiqəti axtararaq
qaranlıqlardan azad olaq!  

Qoy, bu günümüz də, Sənə layiq olsun!
Danışdıqlarımız səmimi və dürüst,

əllərimiz və gözlərimiz pak olsun ki,
günah bizlərə hökm etməsin!
Hər şeydən xəbərdar olan O!

Göylərdən bizi sevgi ilə seyr edərək
gün boyu düşüncələrimizi və əməllərimizi 

öz lütfü ilə canlandıraraq doldurur.

Ataya, Onun sevimli Oğluna, 
və hər şeyi məhəbbətlə yeniləyən 

Müqəddəs Ruha, 
əzəli və əbədi olaraq şərəf olsun! Amin.
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1-ci nəq.  Ey Allahın şəhəri, haqqında şanlı sözlər deyirlər.
Pasxada: Oxuyanlar, rəqs edənlər belə deyəcəklər: 
Səndə, ey Allahın şəhəri, mənim üçün hər cür çeşmə var. Alleluya!

Məzmur 87 (86): Xalqların mərkəzi Sion
Səmavi Yerusəlim isə azaddır, o bizim anamızdır. (Qal 4, 26)

Müqəddəs dağlar Rəbbin şəhərinin təməlidir, †
Yaqubun bütün məskənlərindən çox *
Sionun darvazaları Ona əzizdir. 
Ey Allahın şəhəri, *
haqqında bu şanlı sözləri deyirlər: 
«Məni tanıyanların içindən *
Rahavın, Babilin adını çəkəcəyəm. 
Həm də Filişt, Sur, Kuş barədə deyiləcək: *
“Bunlar da bu yerdə doğulub”. 
Bəli, Sion barədə deyiləcək: †
“Onların hamısı bu yerdə doğulub, *
Haqq-Taala buranı sarsılmaz edəcək”. 
Rəbb xalqları siyahıda qeyd edəndə yazacaq: *
“Bunlar bu yerdə doğulub”. 
Oxuyanlar, rəqs edənlər belə deyəcəklər: *
“Səndə mənim üçün hər cür çeşmə var”».
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ey Allahın şəhəri, haqqında şanlı sözlər deyirlər.
Pasxada: Oxuyanlar, rəqs edənlər belə deyəcəklər: 
Səndə, ey Allahın şəhəri, mənim üçün hər cür çeşmə var. Alleluya!
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2-ci nəq.  Xudavənd Rəbb Öz qüvvəsi ilə gəlir, mükafatı Onunladır.
Pasxada: Rəbb Öz sürüsünü çoban kimi otaracaq, 
quzuları qucağına alacaq. Alleluya!

Nəğmə (Yeş 40, 10-17): Uca və ulu Tanrı yaxşı çobandır
Budur, tezliklə gəlirəm. Verəcəyim mükafat Mənimlədir 

və hər kəsə öz əməlinə görə əvəz verəcəyəm. (Vəhy 22, 12)
Budur, Xudavənd Rəbb Öz qüvvəsi ilə gəlir, *
O, qüdrətlə hökm edəcək, 
mükafatı Onunladır, *
ənamı önündədir. 
O Öz sürüsünü çoban kimi otaracaq, †
quzuları qucağına alacaq, sinəsində gəzdirəcək, *
sağmal heyvanların qayğısını çəkib otaracaq. 
Kim dənizləri ovcu ilə, *
göyləri qarışı ilə ölçüb? 
Yerin torpağını ölçü ilə, †
dağları qapanla, *
təpələri tərəzi ilə kim çəkib? 
Rəbbin Ruhuna kim yol göstərdi? *
Ona kim məsləhətçi olub öyrətdi? 
Ağıl öyrənmək üçün O kimdən məsləhət alıb? *
Ədalət yolunu kimdir ona göstərən? 
Kimdir Rəbbə bilik verən? *
Kimdir Ona dərrakə yolunu anladan? 
Rəbb üçün millətlər vedrədə bir damla su kimidir, †
tərəzidə toz zərrəsi kimi sayılar, *
budur, adaları da toz kimi göyə sovurar. 
Qurbanları yandırmaq üçün Livan meşəsi kifayət deyil, * 
yandırma qurbanlar üçün oradakı heyvanlar bəs deyil. 
Rəbbin önündə bütün millətlər heçdir, *
bu Onun önündə heçdən də az, boş sayılar.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

2-ci nəq.  Xudavənd Rəbb Öz qüvvəsi ilə gəlir, mükafatı Onunladır.
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Pasxada: Rəbb Öz sürüsünü çoban kimi otaracaq, 
quzuları qucağına alacaq. Alleluya!
3-cü nəq. Allahımız Rəbbi ucaldın, ayaqlarına düşüb səcdə qılın.
Pasxada: Sionda olan Rəbb əzəmətlidir, 
O bütün xalqların üzərindədir, yüksəkdədir. Alleluya!

Məzmur 99 (98): Ədalətli Allah və müqəddəs padşah
Bizim kimi insan vücudu aldığın zaman zavallı dünyanı ucaldan Sən, 

Keruvlar üzərindəsən. (Müq. Athanasios)
Rəbb hökmranlıq edir, qoy xalqlar titrəsin, †
O, keruvlar üstündəki taxtındadır, *
qoy yer üzü lərzəyə gəlsin! 
Sionda olan Rəbb əzəmətlidir, *
O bütün xalqların üzərindədir, yüksəkdədir. 
Qoy böyük, zəhmli adına şükür etsinlər! *
O müqəddəsdir! 
Ey ədalətsevər güclü Padşah, †
insafı bərqərar edən Sənsən, *
Yaqub nəslinə ədalət və salehliyi göstərmisən. 
Allahımız Rəbbi ucaldın, †
ayaqlarına düşüb səcdə qılın, *
O müqəddəsdir! 
Onun kahinləri arasında Musa ilə Harun olub, †
Ona yalvaranlar arasında Şamuel olub. *
Onlar Rəbbə yalvararkən O cavab verərdi. 
Bulud sütununun içindən onlarla danışdı, †
Onun göstərişlərinə, onlara verdiyi qaydalarına *
bağlı qaldılar. 
Ya Rəbb Allahımız, Sən onlara cavab verdin, †
pis əməllərinin cəzasını versən də, *
bağışlayan Allah olduğunu onlara göstərdin. 
Allahımız Rəbbi ucaldın, †
müqəddəs dağında Ona səcdə qılın, *
çünki Allahımız Rəbb müqəddəsdir!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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3-cü nəq. Allahımız Rəbbi ucaldın, ayaqlarına düşüb səcdə qılın.
Pasxada: Sionda olan Rəbb əzəmətlidir, 
O bütün xalqların üzərindədir, yüksəkdədir. Alleluya!
Qısa oxunuş (1 Pt 4, 10-11)

Hər kəs Allahın çoxcəhətli lütfünün yaxşı idarəçiləri kimi 
aldığı ənama görə bir-birinə xidmət etsin. Kim danışırsa, 
Allahın sözlərini danışan kimi danışsın. Kim xidmət edirsə, 
Allahın verdiyi qüvvətlə xidmət etsin. Beləcə Allah hər şeydə 
İsa Məsih vasitəsilə izzətlənəcək. İzzət və qüdrət əbədi olaraq 
İsa Məsihindir. Amin!

Nəqaratlı cavab
† Bütün qəlbimlə Səni axtarıram, * ya Rəbb mənə cavab ver.
   Bütün qəlbimlə Səni axtarıram, * ya Rəbb mənə cavab ver.
* Sözünə əməl edəcəyəm, * ya Rəbb mənə cavab ver.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Bütün qəlbimlə Səni axtarıram, * ya Rəbb mənə cavab ver.

Benediktus  
Rəbbin önündə müqəddəs və düzgün olaq. 
O bizi düşmənlərimizdən qurtaracaq.

İmanlıların duası
Xalqını bəsləyən və idarə edən Tanrıya bu səhər mədhi ilə 
şükür edək:
Ya Rəbb, Sənə əbədiyyən həmd və şöhrət olsun.

Yaradılışda parlayan və xilasda daha çox işıldayan sərhədsiz 
sevgin üçün 

 ey şəfqətli Ata, Səni tərənnüm edirik.
Düşüncə və hərəkətimizdə daim müqəddəs adını ucalda 
bilməyimiz üçün 
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 bu günün başlanğıcından bizdə Sənə xidmət etmək 
arzusunu oyandır. 

Bacı-qardaşlarımızın ehtiyaclarını görmək üçün qəlblərimizi aç,
 onlarla qarşılaşdığımız zaman sevgi və səmimiyyətlə 

davranmağımıza kömək et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, qaranlıq və ölüm kölgəsində 
yaşayan xalqlara bax, ucalardan parlayan ədalətinin günəşi İsa 
Məsihin onların üzərinə nur saçmasına kömək et. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.
* Amin.

 Cümə axşamı  4cü gün 

GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Rəbbim, kəlamınla mənə dayaq ol.

Məzmur 119 (118), 113-120
İkiüzlü insanlara nifrət edirəm, *
qanununu isə sevirəm. 

3-cü həftə         320            Cümə axşamı  4cü gün 



Sən pənahgahım, sipərimsən, *
sözünə ümid bağlamışam. 
Siz ey pislər, məndən uzaq olun! *
Qoy Allahımın əmrlərinə əməl edim. 
Kəlamınla mənə dayaq ol ki, yaşayım, *
ümidim boşa çıxmasın, utanmayım. 
Özün mənə dayaq ol, qoy mən nicat tapım, *
Sənin qaydalarını həmişə nəzərimdə tutum. 
Qaydalarını atanları Özündən kənar edirsən, *
çünki onların bütün fəndləri boşdur. 
Yer üzünün bütün pislərini tullantı hesab edirsən, *
buna görə göstərişlərini sevirəm. 
Zəhmindən bədənim lərzəyə gəlir, *
hökmlərindən çox qorxuram.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Rəbbim, kəlamınla mənə dayaq ol.

2-ci nəq. Ey bizi qurtaran Allah, günahlarımızı kəffarə et. 

Məzmur 79 (78), 1-5, 8-11. 13: Qüds üzərində ağlama
Ah, kaş sən də bu gün sülhə aparan yolu tanıyaydın. (Luka 19, 42)

Ey Allah, millətlər Sənin mülkünə giriblər, †
müqəddəs məbədini murdar ediblər, *
Yerusəlimi viranəliyə çeviriblər. 
Qullarının cəsədini göydəki quşlara yem ediblər, *
möminlərinin ətini yerdəki heyvanlara veriblər. 
Yerusəlimin hər tərəfində onların qanı axıdılıb, *
onları dəfn edən yoxdur. 
Qonşularımızın tənə hədəfinə döndük, *
ətrafdakılarımız tərəfindən ələ salınıb lağ edildik. 
Ya Rəbb, nə vaxtacan, †
yoxsa əbədilikmi bu qəzəbindən dönməyəcəksən, * 
qısqanclıqdan od tutub yanacaqsan? 
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Ata-babalarımızın günahını boynumuza qoyma, †
nə qədər alçalmışıq, *
mərhəmətini bizə tez göstər. 
Ey bizi qurtaran Allah, *
ismin şərəfinə Sən bizə yardım et, 
günahlarımızı kəffarə edərək *
ismin naminə Sən bizi xilas et. 
Niyə millətlər «Hanı onların Allahı?» desinlər? †
Qullarının tökülən qan qisasının alınmasını *
qoy gözümüz görsün, millətlər də bilsinlər. 
Qoy əsirlərin ah-naləsi hüzuruna çatsın, *
ölümə aparılanları böyük qüdrətinlə qoru. 
Biz Sənin xalqın, otlağının sürüsüyük, †
əbədilik Sənə şükür edərik, *
nəsildən- nəslə qədər həmdlərini bəyan edərik!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Ey bizi qurtaran Allah, günahlarımızı kəffarə et. 

3-cü nəq. Ey Ordular Allahı, dön, göydən bax, bu tənəyi gör, 
qayğısına qal. 

Məzmur 80 (79): İsrailin qurtulması üçün dua
Gəl, ya Rəbb İsa! (Vəhy 22, 20)

Ey İsrailin Çobanı, †
Yusif nəslinə sürü kimi baxan, qulaq as! *
Ey keruvlar üstündə Oturan, nurunu saç! 
Efrayim, Binyamin, Menaşşe qəbilələrinin önündə † 
qoy qüvvətin oyansın, *
gəl, bizi qurtar! 
Ey Allah, bizi əvvəlki halımıza qaytar, *
üzündən nur saçıb bizi qurtar! 
Ya Rəbb, ey ordular Allahı, *
nə vaxtacan xalqının duasından qəzəblənəcəksən? 
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Onlara çörək yerinə göz yaşı yedirdin, *
onlara bolluca göz yaşı içirdin. 
Qonşularımızla bizi çəkişməyə vadar etdin, *
düşmən bizi ələ salıb gülür. 
Ey ordular Allahı, bizi əvvəlki halımıza qaytar, *
üzündən nur saçıb bizi qurtar! 
Misirdən tənək fidanı gətirərək *
qovduğun millətlərin torpağında əkdin. 
Bunun üçün sahə hazırlamışdın, *
tənək rişələnib ölkəni bürüdü. 
Budaqları dağlara, *
böyük sidr ağaclarına kölgə saldı. 
Dənizə qədər qol-budaq atdı, *
zoğ atıb Fərat çayına çatdı. 
Bəs niyə ətrafdakı hasarını uçurdun? *
Budur, yoldan keçən hər kəs məhsullarını qoparır, 
tənəyi meşənin qabanları korlayır, *
onu çöl heyvanları çeynəyir. 
Ey ordular Allahı, dön, göydən bax, *
bu tənəyi gör, qayğısına qal. 
Axı bu fidanı sağ əlinlə əkmisən, *
kökünə qüvvət vermisən. 
Tənəyini kəsib yandıranlar *
qəzəbli məzəmmətinlə qoy yox olsunlar! 
Sənin əlin, sağ əlin Öz seçdiyin adamı *
qüvvət verdiyin bəşər oğlunu qorusun. 
Qoy Səndən dönüb ayrılmayaq, *
bizi elə yaşat ki, ismini çağıraq. 
Ya Rəbb, ey Ordular Allahı, †
bizi əvvəlki halımıza qaytar, *
üzündən nur saçıb bizi qurtar!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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3-cü nəq. Ey Ordular Allahı, dön, göydən bax, bu tənəyi gör, 
qayğısına qal. 

Qısa oxunuş  
9-da: Müd 19, 22

Beləcə, ya Rəbb, Öz xalqını Sən hər şeydə ucaltdın və 
izzətləndirdin, onu tərk etmədin, hər zaman, hər yerdə onunla 
birgə oldun.

12-də: Qanun 4, 7

Allahımız Rəbb hər dəfə dua edərkən bizə yaxın olar. Axı hansı
millət belə üstündür ki, Allahı ona bu cür yaxın olsun?

15-də: Est 10, 9 (3f)

Yeganə millət, Allaha dua edən və xilas olan mənim millətim 
İsraildir. Bəli, Rəbb Öz xalqını xilas etdi, Rəbb bizi bütün 
pisliklərdən qurtardı. Allah millətlər arasında əsla görünməyən 
əlamətlər və böyük möcüzələr etdi.
 
† Sən, möcüzələr edən Allahsan
* xalqlar arasında qüdrətini göstərdin.

Yekun dua
Ey Rəbb, Sənə yalvarırıq, sevimli Oğlun çətinliklərimizdə bizə
nümunə olsun və bizi gücləndirsin. Bunu, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin. 

† Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək!
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AXŞAM MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Böyük və güclü Allahımız, 

həyat verən suları yaradan Sənsən!
Bu suların bir hissəsini yüksək səmalara,
qalanını isə, dərin okeanlara pay verdin.

Yüksək səmaları qanadlılar, 
dərin suları üzgəclilərlə doldurdun.

Kainatdakı bu cür fərqli gözəlliklərin
yeganə Yaradanı sənsən!

Ey uca Rəbbimiz, eyni ilə də, bizi, 
qanınla pakladığın öz bəndələrini,

məhəbbətin sayəsində həlim mərhəmətinlə
günahlarımızın nəticəsi olan ölümdən xilas et!

Qoy, nə səhvlərimizin yükü belimizi büksün,
nə də, lovğalıq başımızı dikəltsin.

Qoy, nə həyat problemlərindən ruhumuz sınsın,
nə də, özündən razılıqla yüksəklərdən baxaq.

İndi və əbədiyyən hökm edən xeyirxah Ata,
Səninlə bir olan Oğul 

və bizi sevindirən Müqəddəs Ruh,
bunları bizə bəxş et! 

Amin.

3-cü həftə         325            Cümə axşamı  4cü gün 



1-ci nəq. Müqəddəslər Sənin çadırına girərək sevinc səsləri 
ucaltsınlar.
Pasxada: Rəbb Allah Ona atası Davudun taxtını verdi. Alleluya!

Məzmur 132 (131), 1-10: Sionda Davudun padşahlığı
Rəbb Allah Ona atası Davudun taxtını verəcək. (Luka 1, 32)

Ya Rəbb, Davudu, çəkdiyi bütün əzabları, †
Rəbbə etdiyi andı, *
Yaqubun qüdrətli Allahına etdiyi əhdi yada sal. 
O dedi: «Öz evimdə yaşamaram, *
yatağımda yatmaram, 
gözümə yuxu getməz, gözlərimi yummaram †
Rəbbə layiq bir yer, Yaqubun qüdrətli Allahına bir məskən * 
tapana qədər».
Əhd sandığının Efratada olduğunu eşitdik, *
onu Yaar tarlalarında tapdıq. 
Dedik: «Gəlin, Onun məkanına gedək, *
kətilində səcdə edək».
Ya Rəbb, qüvvənin rəmzi olan *
sandığınla birgə istirahət edəcəyin yerə qalx. 
Kahinlərin həqiqətə bürünsün, *
möminlərin Səni mədh etsin. 
Qulun Davudun xatirinə *
Məsh etdiyindən üz döndərmə.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Müqəddəslər Sənin çadırına girərək sevinc səsləri 
ucaltsınlar.
Pasxada: Rəbb Allah Ona atası Davudun taxtını verdi. Alleluya!
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2-ci nəq. Rəbb Sionu seçdi, orada Öz məskənini salmaq istədi.
Pasxada: İsa Məsih tək Hökmdar, şahların Şahı və ağaların Ağasıdır. 
Alleluya!

Məzmur 132 (131), 11-18: Davud və Sionun seçilməsi 
 Vədlər yalnız İbrahimə və onun nəslinə verildi... bu «nəslindən olan»

Məsihdir. 
(bax Qal 3, 16)

Rəbb Davuda sədaqətlə and içdi, *
bu andından dönməz: 
«Belindən gələn oğullarından birini *
səndən sonra taxtında oturdacağam. 
Əgər övladların əhdimə, *
onlara öyrədəcəyim göstərişlərə əməl edərlərsə, 
onların oğulları da sonsuza qədər *
sənin taxtında oturacaq».
Çünki Rəbb Sionu seçdi, *
orada Öz məskənini salmaq istədi. 
Dedi: «Bura əbədi olaraq istirahət edəcəyim yerdir, *
istəyirəm ki, burada məskən salım. 
Bu yerə bol ruzi-bərəkət verəcəyəm, *
buradakı fəqirlərə doyunca ərzaq verəcəyəm. 
Kahinlərini zəfərə bürüyəcəyəm, *
möminləri sevinclə mədh oxuyacaq. 
Burada Davud sülaləsindən güclü hökmdar yetirəcəyəm, * 
məsh etdiyim üçün bir çıraq hazır etmişəm. 
Düşmənlərini xəcalətə salacağam, *
lakin onun tacı nur saçacaq».
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbb Sionu seçdi, orada Öz məskənini salmaq istədi.
Pasxada: İsa Məsih tək Hökmdar, şahların Şahı və ağaların Ağasıdır. 
Alleluya!
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3-cü nəq. Rəbb Ona qüdrəti, izzəti və padşahlığı verib 
və bütün millətlər ona xidmət edəcək!
Pasxada: Ordular Allahı, Sənin tək qüdrətli varmı? Müqəddəslikdə 
əzəmətli, zəhmli və alqışlara layiq Sənin kimisi varmı? Alleluya!

Nəğmə (bax Vəhy 11, 17-18; 12, 10-12): 
Rəbbin mühakiməsi

Ey Var Olan, Var Olmuş Külli-İxtiyar Rəbb Allah, *
Sənə şükür edirik! 
Çünki Öz böyük qüdrətini alıb *
Padşahlıq taxtına çıxdın. 
Millətlər qəzəbləndi, † 
Sənin də qəzəbinin vaxtı *
ölüləri mühakimə etmək vaxtı gəldi.
Sənin qulların olan peyğəmbərlərə, müqəddəslərə, †
Sənin adından qorxanlara, kiçiklərə və böyüklərə *
mükafat vermək vaxtı çatdı. 
İndi Allahımızın xilası, gücü, Padşahlığı *
və Onun Məsihinin hakimiyyəti həyata keçdi. 
Çünki bacı-qardaşlarımızı Allahımızın önündə *
gecə-gündüz təqsirləndirən ittihamçı kənara atıldı. 
Onlar Quzunun qanı və öz şəhadət sözləri vasitəsilə *
Ona qalib gəldilər. 
Hətta ölümlə üzbəüz olanda da *
Öz canlarını sevmədilər. 
Buna görə də, ey göylər və orada məskən salanlar, *
bayram edin! 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Rəbb Ona qüdrəti, izzəti və padşahlığı verib 
və bütün millətlər ona xidmət edəcək!
Pasxada: Ordular Allahı, Sənin tək qüdrətli varmı? Müqəddəslikdə 
əzəmətli, zəhmli və alqışlara layiq Sənin kimisi varmı? Alleluya!
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Qısa oxunuş (1Pt 3, 8-9)

Hamınız həmfikir olun. Başqalarının hər bir hissinə şərik olun, 
bir-birinizi qardaşlıq məhəbbəti ilə sevin, rəhmli və itaətkar 
olun. Pisliyə pisliklə, söyüşə də söyüşlə cavab verməyin, 
əksinə xeyir-dua edin. Çünki bunun üçün çağırılmısınız ki, 
xeyir-duaları irs olaraq alasınız.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb bizə * taxılın əlasını yedirir. 
   Rəbb bizə * taxılın əlasını yedirir. 
* Bizi qayadan axan balla bəsləyir,  * taxılın əlasını yedirir. 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Rəbb bizə * taxılın əlasını yedirir.

Magnifikat
Rəbb hökmdarları taxtlarından endirdi, məzlumları yüksəltdi.

İmanlıların duası
Məsihə, öz xalqının çobanı, köməkçisi və təsəlli verənə səmimi
ürəklə müraciət edək:
Sığınacağımız olan Rəbb, bizi eşit.

Ya Rəbb, müqəddəs kilsənə bizi çağırdığına görə Səni 
yüksəldirik
- həmişə sadiq olmaq üçün bizə kömək et!
Roma Papasına M.-ə bütün kilsə icmalarını qayğısına verdin
- ona sarsılmaz iman, canlı ümid və sevgi nəsib et!
Günahkarlara dönmək üçün lütf və imandan düşmüş olanlara 
qayıtmaq üçün güc
- hamımıza peşmançılıq və qurtuluş ver!
Xarici ölkədə sürgün etmisən
- ailədən və vətəndən uzaq yaşayanları xatırla!
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Sənə ümid edən bütün ölənlərə
- əbədi sülh nəsib et!
Göylərdəki Atamız 

Yekun dua
Allahım, günün sonunda Sənə şükür edirik və mərhəmətin 
naminə insan qüsurundan etdiklərimizi bağışlamağını xahiş 
edirik. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.
* Amin.

 Cümə  5ci gün  

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT 
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,  
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim. 

Nəq. Rəbbə həmd olsun, çünki məhəbbəti əbədidir! 
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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 Cümə  5ci gün  

SƏHƏR MƏDHİ 
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

.Himn
Mələklərin sevinci İsa, 
Sən bizim ümidimizsən.

Atanın yeganə Oğlu,
pak həyatın bəhrəsisən!

.

Səhərlər bizə kömək et ki, 
beynlərimiz yuxudan oyansın.

Ayıq olaq ki, gün ərzində 
Rəbbə mədhlər oxuyaq. 

.

Dan ulduzu dünyaya xəbər verir ki,
hədiyyələrlə dolu yeni gün başlayır. 

Ey Atamız, Sənin nurun qaranlığı qovub 
bizi işıqlandırsın.

.

Bu nur duyğularımızı aydınlatsın 
və qəlbimizdəki şəri qovsun ki, 

qəlbimiz alovlansın 
və tövbə göz yaşları ilə yuyulsun.

.

Səyyahın qəlbinin dərinliyində 
bəslədiyin imanı böyüt,
ümidimizi möhkəmlət 

və üstün olan məhəbbətimizi qidalandır.
.

Sənə, ey əziz İsa, 
Külli-İxtiyar Ataya

və təsəlli edən Ruha 
sonsuz şan-şərəf olsun! Amin.
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1-ci nəq. Ya Rəbb, Sənə qarşı günah işlətmişəm, mənə rəhm et!
Pasxada: Ya Rəbb, təqsirimi tamamilə yu, alleluya!

Məzmur 51 (50): Ya Rəbb, mənə rəhm et!
Ruhən və əqlən yeniləşin, əsl salehlik və müqəddəsliklə 

Allaha bənzər yaradılmış yeni mənliyə bürünün. (Ef 4, 23-24)

Məhəbbətinə görə, ey Allah, * 
mənə rəhm et,
bol mərhəmətinə görə * 
qanunsuzluqlarımı sil.
Təqsirimi tamamilə yu, *
günahımdan məni təmizlə.
Çünki qanunsuzluqlarımı bilirəm, *
günahım daim gözümün qarşısındadır.
Sənə, yalnız Sənə qarşı günah işlətmişəm, *
gözündə pis sayılanı etmişəm.
Mənə görə çıxarılan hökmündə ədalətlisən, *
məni məhkum etməkdə haqlısan.
Mən doğulandan bəri günahkaram, *
ana bətnindən belə, təqsirkaram.
Sənsə ürəkdə düzlüyün olmasını istəyirsən, *
mənə daxilən hikmət öyrət.
Məni züfa ilə pak et, təmiz olum, *
məni yu, qardan da ağ olum.
Mənə şadlıq, sevinc səsini eşitdir, *
qırdığın sümüklərim xoşhallansın.

Üzünü tut, günahlarımı görmə, *
bütün təqsirlərimi sil.
Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat, *
daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.
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Məni Öz hüzurundan atma, *
Müqəddəs Ruhunu məndən götürmə.
Xilasının sevincini mənə qaytar, *
İtaətkarlıq ruhu verib mənə dayaq ol.
.

Qoy Sənin yollarını qanunsuzlara öyrədim, *
günahkarlar Sənə sarı dönsünlər.
Ey Allah, məni azad et, †
qan tökmək təqsirindən məni qurtar, *
dilim ədalətini mədh etsin.
Ey Xudavənd, Sən dilimi aç, *
ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.
Sən qurbanlardan zövq almazsan, yoxsa kəsərdim. *
Yandırma qurbanlarından razı qalmazsan.
Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur, *
Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah!

Lütfünlə Siona yaxşılıq et, *
Yerusəlimin divarlarını bərpa et.
Onda doğru yolla təqdim edilən qurbanlardan, †
bütöv yandırma qurbanlarından zövq alarsan. *
O zaman qurbangahında buğalar qurban kəsilər.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ya Rəbb, Sənə qarşı günah işlətmişəm, mənə rəhm et!
Pasxada: Ya Rəbb, təqsirimi tamamilə yu, alleluya!
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2-ci nəq. Ya Rəbb, pisliyimizi bilirik, çünki Sənə qarşı günah etdik.
Pasxada: Məsih bədəni çarmıxa çəkilərək bizim günahlarımızı 
Öz üzərinə götürdü. Alleluya!

Nəğmə (Yer 14, 17-21): 
Aclıq və müharibə zamanı xalqın mərsiyəsi

Vaxt yetişib, Allahın Padşahlığı yaxınlaşıb. Tövbə edin və Müjdəyə inanın.
(Mark 1, 15)

Qoy gözlərim gecə-gündüz *
dayanmadan yaş töksün.
Çünki bakirə qıza bənzəyən əziz xalqım ağır bir yara aldı, *
şiddətli bir zərbə yedi.
Çölə çıxıram, qılıncla öldürülənləri görürəm,*
şəhərə girirəm, aclıqdan üzülənləri görürəm.
Çünki peyğəmbər də, kahin də *
bixəbər olaraq ölkəni dolaşır.

Məgər Sən Yəhudanı birdəfəlik rədd etmisən? *
Məgər Siona nifrət edirsən?
Niyə bizi elə vurdun ki, *
sağaltmaq mümkün olmasın?
Sülh gözlədik, amma xeyir gəlmədi. *
Şəfa vaxtını gözlədik, ancaq dəhşət gəlir.

Ya Rəbb, pisliyimizi, †
atalarımızın təqsirkarlığını bilirik. *
Çünki Sənə qarşı günah etdik.
Öz adın naminə bizdən imtina etmə, †
Öz izzətli taxtını alçaltma. *
Bizimlə olan əhdini pozma, yada sal.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Ya Rəbb, pisliyimizi bilirik, çünki Sənə qarşı günah etdik.
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Pasxada: Məsih bədəni çarmıxa çəkilərək bizim günahlarımızı 
Öz üzərinə götürdü. Alleluya!
3-cü nəq. Rəbb Allahdır, biz Onun xalqıyıq, 
otlağında otardığı sürüyük.
Pasxada: Mədh oxuyaraq Rəbbin hüzuruna gəlin! Alleluya!

Məzmur 100 (99): Məbədə gələn qonağın sevinci
Rəbb qurtulmuşlara zəfər ilahisini oxutdurur. (Müq. Atanasios)

Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida edin, †
sevinclə Rəbbə qulluq edin, *
mədh oxuyaraq Onun hüzuruna gəlin!

Rəbb Allahdır, siz bunu bilin, †
O bizi yaradıb, biz Ona aidik, *
xalqıyıq, otlağında otardığı sürüyük.

Dərgahına şükürlərlə, †
həyətlərinə həmdlərlə gəlin. *
Ona şükür edin, İsminə alqış söyləyin.

Rəbb nə yaxşıdır, †
məhəbbəti əbədidir, *
Sədaqəti nəsillərdən-nəslə çatır!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Rəbb Allahdır, biz Onun xalqıyıq, 
otlağında otardığı sürüyük.
Pasxada: Mədh oxuyaraq Rəbbin hüzuruna gəlin! Alleluya!

Qısa oxunuş (2 Kor 12, 9b-10)

Məsihin qüvvəsi məndə məskən salsın deyə zəifliklərimlə daha
çox sevinə-sevinə öyünəcəyəm. Ona görə də Məsih uğrunda 
zəifliklərə, təhqirlərə, ehtiyaclara, təqiblərə və sıxıntılara 
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məmnuniyyətlə dözürəm, çünki mən zəifləyəndə 
qüvvətlənirəm.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, səhər erkən mənə * məhəbbətini hiss etdir!
   Ya Rəbb, səhər erkən mənə * məhəbbətini hiss etdir!
* Gedəcəyim yolu mənə öyrət, * məhəbbətini mənə hiss etdir!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, səhər erkən mənə * məhəbbətini hiss etdir!

Benediktus  
Rəbb Öz xalqına nəzər salıb onları satın aldı.

İmanlıların duası
Bizim üçün doğulan, ölən və dirilən İsa Məsihə müraciət 
edərkən güvənimizlə dua edək:
Ya Rəbb, Öz qanıyla xilas etdiklərini qurtar!

Rəbb İsa, sən bizə görə çarmıxda əzab çəkdin və qiymətli 
qanınla bizi xilas etdin
- səni izzətləndirmək üçün bizə kömək et!
Sən bizə əbədi həyata aparan su verəcəyini vəd etdin
- bütün insanlara Müqəddəs Ruhu ver!
Bütün xalqlara Müjdəni vəz etməyə şagirdlərini göndərirsən
- xaçın xilas bəhrələrini yayılmağa onlara kömək et!
İztirablarında iştirak edən xəstələrə və əzab çəkənlərə
- güc və səbr ver!

Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Uca Allah! Qəlblərimizi lütfünlə işıqlandır ki, Padşah və 
liderimiz olan Məsihin ardınca gedərkən əmrlərini yerinə 
yetirək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  
* Amin.

 Cümə  5ci gün  

GÜNORTA MƏDHİ 
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Dərdləri, xəstəlikləri görən və insanlardan rədd 
olunan insanı görmüşdük.

Məzmur 22 (21), 1-11: Salehin əziyyəti və ümidi 
İsa uca səslə nida edərək dedi: «Eli, Eli, lema şavaqtani?» (Matta 27, 46)

Ey Allahım, Allahım, niyə məni tərk etdin? *
Niyə ah-zarımdan uzaq durursan, mənə imdad etmirsən?
Ey Allahım, gündüz çağıranda mənə cavab vermirsən, *
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gecə rahatlığım yoxdur.

Nə qədər müqəddəssən! *
İsrailin həmdləri üzərində taxt quran Sənsən!
Ata-babalarımız Sənə güvənmişdi, *
Sənə güvənəndə onları xilas etdin.
Sənə yalvararkən qurtuldular, *
Sənə güvənərkən rüsvay olmadılar.

Lakin mən torpaq qurduyam, insan deyiləm, *
adamların tənə hədəfiyəm, xalq mənə xor baxır.
Məni hər görən lağ edir, *
dodaq büzüb, başını yırğalayıb belə deyir:
«Qoy güvəndiyi Rəbb onu azad etsin, *
Rəbb ondan razı qalıb, qoy onu xilas etsin».

Lakin bətndən dünyaya məni gətirən, *
ana qucağında ikən mənə əminlik verən Sənsən.
Doğulandan bəri Səndən asılıyam, *
ana bətnindən bəri Allahım Sənsən.
Məndən uzaq durma, çünki əzab yaxındır, *
köməyimə çatan yoxdur.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Dərdləri, xəstəlikləri görən və insanlardan rədd 
olunan insanı görmüşdük.
2-ci nəq. Püşk ataraq İsanın paltarlarını aralarında 
bölüşdürdülər.

Məzmur 22 (21), 12-21

Nə qədər buğa məni dövrəyə salıb, *
güclü Başan buğaları yan-yörəmi bürüyüb. 

3-cü həftə         338            Cümə  5ci gün  



Yırtıcı aslanlar kimi nərə çəkirlər, *
məni parçalamaq üçün ağızlarını açırlar.
Mən su kimi töküldüm, †
bütün sümüklərim oynaqlarından çıxdı, *
köksümdəki ürəyim mum kimi əridi.

Saxsı parçası kimi gücüm qurudu, †
dilim damağıma yapışdı, *
Sən məni torpağa salıb ölüm verdin.
Şər insanlar dəstəsi məni dövrəyə aldı, †
it sürüsü kimi yan-yörəmi bürüdülər, *
ayaqlarımı, əllərimi deşdilər.
Sümüklərimi saya bilirəm, *
onlar baxırlar, gözlərini mənə zilləyirlər!
Aralarında paltarlarımı bölüşdürürlər, *
geyimim üçün püşk atırlar.

Ya Rəbb, uzaq durma, *
ey mənim Qüdrətlim, dadıma tez çat!
Həyatımı qılıncdan qurtar, *
canımı itlərin caynağından qurtar.
Məni aslanın ağzından xilas et! *
Çöl öküzləri məni buynuzlayarkən mənə cavab ver.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Püşk ataraq İsanın paltarlarını aralarında 
bölüşdürdülər.
3-cü nəq. Bütün millətlərin soyları Rəbbin hüzurunda 
səcdə qılacaq.

Məzmur 22 (21), 22- 30

Sən mənə cavab verdin! †
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İsmini qardaşlarıma elan edəcəyəm, *
camaat arasında Sənə həmd söyləyəcəyəm:
«Siz ey Rəbdən qorxanlar, Ona həmd edin, *
ey bütün Yaqub nəsli, Onu şərəfləndirin,
Siz, ey İsrail nəsli, Ona ehtiram edin! *
Çünki Rəbb bu məzlumun dərdinə xor baxmadı,
ondan ikrah edərək üzünü gizlətmədi, *
imdada çağıranda səsinə cavab verdi».

Çoxlu camaat arasında həmd etdiyim Sənsən! *
Səndən qorxanların önündə əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm.
Qoy məzlumlar doyunca yesin, †
Rəbbi axtaranlar Ona həmd etsin! *
Qoy canınız həmişə sağ olsun!

Yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə yaşayanlar *
Rəbbi xatırlayacaq, Ona tərəf dönəcəklər.
Bütün millətlərin soyları *
Onun hüzurunda səcdə qılacaq.
Çünki hökmranlıq Rəbbindir, *
millətlər üzərində səltənət sürən Odur!
Bütün dünya zənginləri yeyib-doyacaq, *
Rəbbin hüzurunda səcdə qılacaq.
Torpağa düşənlərin hamısı †
özlərini ölümdən saxlaya bilməyənlər *
Onun hüzurunda diz çökəcəklər.
Gələcək nəsillər Ona qulluq edəcək, *
Xudavənd haqqında övladlarına deyəcək;
Onun ədalətini, Onun əməllərini *
gələcəkdə doğulan xalqa bildirəcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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3-cü nəq. Bütün millətlərin soyları Rəbbin hüzurunda 
səcdə qılacaq.

Qısa oxunuş 

9-da: Rom 1, 16b-17

Müjdədə Allahın salehliyi aşkar olur və bu salehlik tamamilə 
imanla əldə edilir. Necə ki yazılıb: «Saleh adam imanla 
yaşayacaq».

12-də: Rom 3, 21-22a

İndi Qanuna bağlı olmayaraq Allahdan gələn salehlik zahir 
olub. Buna Qanun da, Peyğəmbərlərin yazıları da şəhadət edir. 
Allahdan gələn bu salehlik İsa Məsihə iman vasitəsilə Ona 
iman gətirənlərin hamısına verilir.

15-də: Ef 2, 8-9

İman vasitəsilə, lütflə xilas oldunuz. Bu, sizin nailiyyətiniz 
deyil, Allahın hədiyyəsidir. Əməllərlə deyil ki, heç kim öyünə 
bilməsin.

† Ya Rəbb, qoy yer üzündə Sənin yolun tanınsın!
* Bütün millətlər arasında qurtuluşun tanış olsun!

Yekun dua
Rəbb İsa Məsih, Sən tövbə edən oğrunu çarmıxdan Öz 
səltənətinə qəbul etdin. Biz də, günahlarımızı inamla etiraf 
edirik və xahiş edirik ki, ölüm saatımızda bizə əbədi sevinc 
qapısını açasan. Çünki Sən yaşayırsan və əbədi olaraq hökm 
edirsən. Amin.
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† Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək! 
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 Cümə  5ci gün  

AXŞAM MƏDHİ 
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Dünyanın və insanın Yaradanı,
sən hər şeyi tənzimləyirsən. 

Sənin sözünlə yer üzü canlılarla doludur
və səsin, hətta sürünənlər üçün əmrdir!

Sənin planına əsasən 
insana xidmət etsin deyə,
böyük və kiçik canlılar 

Sənin sözünlə vücud aldılar. 

Öz ailənə hər zaman nəzarət et 
və əməllərimizdə vərdişə çevrilmiş 

gizli günahkar arzularımızı 
ürəklərimizdən uzaqlaşdır. 

Günahlarımızın qandallarını qıraraq 
lütfünün bolluğunu bizə nəsib et, 
sülh münasibətlərimizi gücləndir 

və bizə saf sevinc bəxş et. 

Ey mehriban Ata, səsimizi eşit, 
əzəmətli Padşahımız İsa, bizə kömək et!

Sən, Ata və Müqəddəs Ruhla birlikdə həqiqi Allahsan, 
bizi öz Padşahlığında xoşbəxt et! 

Amin.
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1-ci nəq. Rəbb əzəmətlidir, Xudavəndimiz bütün allahlardan üstündür.
Pasxada: Səni qurtaran Rəbb Mənəm. Səni Satınalan Mənəm. Alleluya!

Məzmur 135 (134), 1-12: Möcüzə edən Rəbbə həmd
Rəbbə həmd edin! †
Rəbbin isminə həmd edin, *
ey Rəbbin qulları, həmd edin!
Ey Rəbbin evində xidmət edənlər, *
Allahımızın evinin həyətində duranlar!
Rəbb yaxşıdır, Rəbbə həmd edin, *
O nə qədər şirindir, isminə tərənnüm oxuyun!
Çünki Rəbb Özü üçün Yaqubu seçdi, *
İsraili Özünə məxsus xalq olaraq seçdi.
Bilirəm, Rəbb əzəmətlidir, *
Xudavəndimiz bütün allahlardan üstündür.
Göylərdə, yer üzündə, †
dənizlərdə, bütün ümmanlarda * 
Rəbb istədiyini edər.
Yerin ucqarlarından buludları qaldırar, †
şimşəkləri çaxdırar, yağış yağdırar, *
küləkləri öz mənbələrindən çıxarar.
Rəbb Misirlilərin ilk oğullarını qırdı, *
hər insanın, hər heyvanın ilk balasını öldürdü.
Ey Misir, sənin daxilində, Fironla bütün əyanlarının üzərində *
O, əlamətlərini, möcüzələrini göstərdi.
Nə qədər millətləri qırdı, *
qüdrətli padşahları öldürdü.
Emorluların padşahı Sixonu, †
Başan padşahı Oqu, *
bütün Kənan padşahlarını qırdı.
Onların torpaqlarını, mülklərini *
Öz xalqı İsrailə irs olaraq verdi.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. Rəbb əzəmətlidir, Xudavəndimiz bütün allahlardan üstündür.
Pasxada: Səni qurtaran Rəbb Mənəm. Səni Satınalan Mənəm. Alleluya!
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2-ci nəq. Ey İsraillilər, Rəbbə alqış edin! O nə qədər şirindir, 
isminə tərənnüm oxuyun!
Pasxada: Atamız Davudun gələn Padşahlığı xeyir-dualı olsun! Alleluya!

Məzmur 135 (134), 13-21: Möcüzə edən Rəbbə həmd

Ya Rəbb, ismin əbədidir! *
Ey Rəbb, şöhrətin nəsillərdən-nəsillərə çatır!
Rəbb xalqına haqq verəcək, *
qullarına rəhm edəcək.

Amma millətlərin bütləri qızıldan, gümüşdən düzəlmişdir, *
onlar insan əllərinin işidir.
Ağızları var, danışa bilmir, *
gözləri var, amma görmür,
qulaqları var, eşitmir, *
ağızlarından nəfəs gəlmir.
Bütləri düzəldən, onlara güvənən insanlar *
bu bütlər kimi cansız olacaqlar.

Ey İsraillilər, Rəbbə alqış edin! *
Ey Harun nəsli, Rəbbə alqış söyləyin!
Ey Levi nəsli, Rəbbə alqış edin! *
Ey Rəbdən qorxanlar, Ona alqış söyləyin!
Rəbbə Siondan alqış oxunsun! †
Rəbb Yerusəlimdə yaşayır! *
Rəbbə həmd edin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Ey İsraillilər, Rəbbə alqış edin! O nə qədər şirindir, 
isminə tərənnüm oxuyun!
Pasxada: Atamız Davudun gələn Padşahlığı xeyir-dualı olsun! Alleluya!
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3-cü nəq. Bütün millətlər gəlib Sənin önündə səcdə edəcək, ya Rəbb!
Pasxada: Rəbbə ilahi oxuyun, çox böyük zəfər çaldı. Alleluya!

Nəğmə (bax Vəhy 15, 3-4): Sitayiş ilahisi

Ey Külli-İxtiyar Rəbb Allah, *
Sənin işlərin böyük və heyrətlidir.
Ey millətlərin Padşahı, *
Sənin yolların ədalətli və həqiqidir.
Ya Rəbb, kim Səndən qorxmaz, †
kim Sənin adını izzətləndirməz? *
Çünki yalnız Sən müqəddəssən.
Bütün millətlər gəlib †
Sənin önündə səcdə edəcək, *
çünki Sənin ədalətli hökmlərin aşkar oldu.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Bütün millətlər gəlib Sənin önündə səcdə edəcək, ya Rəbb!
Pasxada: Rəbbə ilahi oxuyun, çox böyük zəfər çaldı. Alleluya!

Qısa oxunuş (Yaq 1, 2-4)

Ey qardaşlarım, müxtəlif sınaqlarla üzləşəndə bunu böyük bir 
sevinc hesab edin. Çünki bilirsiniz ki, imanınızın sınaqdan 
keçməsi dözüm yaradır. Dözüm də öz əməlini kamil etsin ki, 
siz yetkin və kamil adamlar olasınız, heç bir çatışmazlığınız 
olmasın.
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Nəqaratlı cavab
† Bizi sevən Məsih, Öz qanı bahasına * 
   bizi günahlarımızdan azad etdi. 
   Bizi sevən Məsih, Öz qanı bahasına * 
   bizi günahlarımızdan azad etdi. 
* Allah üçün bizdən kahinlər və padşahlıq təşkil etdi. *
   Bizi günahlarımızdan azad etdi. 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Bizi sevən Məsih, Öz qanı bahasına * 
   bizi günahlarımızdan azad etdi.  

Magnifikat
Rəbb bizim, qulluqçularının imdadına çatdı, çünki mərhəmət 
göstərməyi yada saldı. 

İmanlıların duası 
Rəbb İsa Atanın iradəsini yerinə yetirmək üçün günahlarımıza 
görə əzab çəkdi və bizi Allahla barışdırmaq üçün ölülərdən 
dirildi. Buna görə Onu inamla çağıraq:
Rəbb, öz xalqına rəhmli ol.
 Rəbb, bizim dualarımızı eşit və günahlarımızı sil 
• bizə bağışlanma və sülh ver.
Sən həvarinin vasitəsilə dedin: günah çoxalan yerdə Allahın 
lütfü daha da çoxaldı 
• bizim çoxlu günahlarımızı da bağışla.
Ya Rəbb, biz çox günah etmişik, lakin Sənin sonsuz 
mərhəmətini ümid edirik 
•  üzünü bizə yönəlt və biz xilas olacağıq.
Rəbb, öz xalqını günahlardan azad et ki, 
• ondan razı olasan.
Xilaskarı kimi tanıyan cinayətkarı cənnətə qəbul etdin
• Səmavi səltənətin qapılarını mərhumlarımıza da aç.
Göylərdəki Atamız  
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Yekun dua 
Ya Rəbb, mərhəmətli Ata! Sən istədin ki, Oğlun, İsa Məsih 
bizim xilasımız üçün canını fidyə olaraq qurban versin. 
Bizə kömək et ki, Onun əzablarında iştirak edərək Onun 
qalibiyyətində də iştirak edək. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı
ilə Səndən diləyirik. Amin. 

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.
* Amin.

 Şənbə  6cı gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, dodaqlarımı aç! 
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Rəbbindir yer üzü və orada mövcud olanlar, 
gəlin Ona səcdə edək!

Məzmur 95 (94) və ya 100 (99) 
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 Şənbə  6cı gün 

SƏHƏR MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Artıq dan yeri sökülür,

bu gözəl torpaqlara yeni bir gün çıxır.
Qoy günəşin şüaları parlasın ki,

sınağın kölgəsi çəkilsin.

Kabuslar dağılsın,
vicdan yüklərindən azad olaq,

əgər qaranlıq bizi qandallayıbsa,
qoy günün aydınlığı onu sındırsın.

Səhər erkəndən dualarımızı nəğməyə çevirək,
təvazökarlıqla Səndən xahiş edək,

hətta son günümüzdə belə
arzuladığımız Nuru görək.

Hər şeyi sevgidə yeniləyən əbədi Ataya,
Onun sevimli Oğluna

və Təsəlli edən Müqəddəs Ruha
əbədi izzət olsun! 

Amin.
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1-ci nəq. Ya Rəbb, Sən mənə yaxınsan, bütün əmrlərin həqiqətdir.
Pasxada: Sizə söylədiyim sözlər Ruh və həyat gətirir. Alleluya!

Məzmur 119 (118), 145-152: 

Ya Rəbb, cavab ver! Bütün qəlbimlə Səni səsləyirəm, *
sənin qaydalarına əməl edəcəyəm.
Səni səslədim, məni qurtar, *
qoy göstərişlərinə bağlı qalım.
Dan yeri sökülməzdən əvvəl qalxıb Səni imdada çağırıram, *
çünki ümidimi Sənin sözlərinə bağlayıram.
Gecə boyu gözümə yuxu getmir, *
kəlamını dərindən düşünürəm.
Məhəbbətinə görə mənim səsimi eşit, *
ya Rəbb, hökmlərinə görə mənə həyat bəxş et.
Şər ardınca qaçanlar mənə yaxınlaşdılar, *
onlar Sənin qanunundan uzaqlaşdılar.
Ya Rəbb, Sən mənə yaxınsan, *
bütün əmrlərin həqiqətdir.
Göstərişlərini lap əvvəldən öyrənirəm, *
əbədi qalsın deyə öyüdlərini verdin.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ya Rəbb, Sən mənə yaxınsan, bütün əmrlərin həqiqətdir.
Pasxada: Sizə söylədiyim sözlər Ruh və həyat gətirir. Alleluya!

2-ci nəq. Ya Rəbb, qoy Hikmətin zəhmətimdə mənə yardımçı olsun!
Pasxada: Ya Rəbb, Müqəddəs dağında məbəd və qurbangah düzəltdin. 
Alleluya!

Nəğmə (Müdriklik 9, 1-6. 9-11): Rəbb, mənə hikmət ver!
Mən sizə elə danışıq qabiliyyəti və hikmət verəcəyəm ki, sizə qarşı çıxanların 
heç biri nə ona etiraz edə biləcək, nə də ona qarşı dura biləcək.(Luka 21, 15)

Əcdadlarımızın Allahı və mərhəmətli Rəbb, *
Sən hər şeyi Öz sözünlə yaratdın;
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Sənin yaratdıqların üzərində hökmranlıq etmək üçün *
Öz hikmətinlə insanı əmələ gətirdin;
Onu müqəddəslik və ədalətlə dünyanı idarə etmək, *
düzgün qəlblə hökm çıxarmaq üçün qoydun.
Sənin taxtında oturan insana – mənə hikmət bəxş et, *
məni Öz övladların arasından çıxartma.
Çünki mən Sənin qulunam, Sənin qarabaşının oğluyam. †
Zəif və fani bir insanam, *
məhkəmə və qanunlardan az xəbərim var.
Hətta insan övladları arasında kamil sayılan bir kəs də †
Səndən gələn hikmətə malik olmasa, *
heç nə sayılır.
Hikmət Səninlədir, o, Sənin işlərini bilir, *
Sən dünyanı yaradanda orada idi.
O, Sənin gözündə xoş olanı, *
Sənin əmrlərinə uyğun olanı bilir.
Onu müqəddəs göylərdən, *
Öz izzətinin taxtından göndər.
Qoy zəhmətimdə mənə yardımçı olsun, *
ta ki mən Sənə məqbul olanı bilim.
Çünki o, hər şeyi bilir və anlayır, †
sağlam düşüncə ilə mənə işlərimdə yol göstərəcək, *
məni öz izzəti ilə qoruyub-saxlayacaq.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Ya Rəbb, qoy Hikmətin zəhmətimdə mənə yardımçı olsun!
Pasxada: Ya Rəbb, Müqəddəs dağında məbəd və qurbangah düzəltdin. 
Alleluya!
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3-cü nəq. Rəbbin sədaqəti əbədidir!
Pasxada: Yol, həqiqət və həyat Mənəm. Alleluya!

Məzmur 117 (116): Rəhmli Rəbbə həmd
Başqa millətlər də Allahın mərhəmətinə görə Onu izzətləndirirlər. (bax Rom

15, 9)

Ey bütün millətlər, Rəbbə həmd edin! *
Ey bütün ümmətlər, Onu mədh edin!
Bizə olan məhəbbəti böyükdür, †
Rəbbin sədaqəti əbədidir! *
Rəbbə həmd edin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Rəbbin sədaqəti əbədidir!
Pasxada: Yol, həqiqət və həyat Mənəm. Alleluya!

Qısa oxunuş (Flp 2, 14-15)

Hər şeyi şikayətlənmədən, mübahisə etmədən yerinə yetirin ki,
nöqsansız və saf olaraq bu əyri və azmış nəsil arasında Allahın 
ləkəsiz övladları olasınız. Onların arasında dünyanın nuru kimi
parlayın.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sənə fəryad edirəm! * Pənahım Sənsən!
   Ya Rəbb, Sənə fəryad edirəm! * Pənahım Sənsən!
* Dirilər arasında Sən mənim nəsibimsən. * Pənahım Sənsən!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sənə fəryad edirəm! * Pənahım Sənsən! 

Benediktus  
Ya Rəbb, zülmətdə və ölüm kölgəsində oturanların üzərinə 
nur ver!
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İmanlıların duası
Allaha imanla müraciət edək, çünki O istədi ki, Məsih anası 
Məryəm, göylər və yer üzərindəki bütün canlılardan 
mükəmməl olsun. Çağıraq:
Oğlunun Anası naminə bizi eşit!

† Mərhəmətli Ata, Bakirə Məryəmi bizə ana və nümunə 
verdiyinə görə Sənə təşəkkür edirik
• onun şəfaəti vasitəsilə qəlblərimizi mükəmməlləşdir!
† Sən Bakirə Məryəmi sözlərini diqqətlə qəbul edən sadiq 
qulluqçusu kimi yaratdın
• onun şəfaəti vasitəsilə bizə Müqəddəs Ruhun bəhrələrini 
bəxş et!
† Sən Bakirə Məryəmi Məsihin çarmıxının altında 
gücləndirdin və Onun dirilməsi ilə sevinclə doldurdun
• onun şəfaəti vasitəsilə əzablarımızda bizə təsəlli ver və 
ümidimizi gücləndir.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Xilasımızın mənbəyi və sahibi olan Allah! Qoy həyatımızla 
Sənin izzətini həmişə elə bəyan edək ki, göylərdə də Sənə 
dayanmadan həmdlər oxuyaq. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, 
Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun. 
* Amin. 
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GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Ya Rəbb, qulunun xeyri üçün zamin dur!

Məzmur 119 (118), 121-128

Ədalətli, düz işlər görmüşəm, *
məni zülmkarlara təslim etmə.
Qulunun xeyri üçün zamin dur, *
qoyma lovğa insanlar mənə zülm etsin.
Xilasını, haqq sözünə əməl olunmasını gözləməkdən *
gözümün nuru sönür.
Quluna məhəbbət göstər, *
qaydalarını mənə öyrət.
Qulunam, mənə ağıl ver ki, *
sənin göstərişlərini dərk edim.
Ya Rəbb, insanlar qanununu pozdular, *
vaxtı çatıb, onlar üçün bir tədbir gör.
Qızıldan, saf qızıldan çox *
sənin əmrlərini sevirəm.
Bəli, bütün qayda-qanunlarına görə mən düz yolla gedirəm, *
bütün səhv yollarasa nifrət edirəm.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ya Rəbb, qulunun xeyri üçün zamin dur! 
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2-ci nəq. Rəbbə baxan nur saçar.

Məzmur 34 (33) 1-10: Salehlərin xilaskarı Rəbbdir 
Siz daddınız ki, Rəbb nə qədər xeyirxahdır. (1Pt 2, 3) 

Hər zaman Rəbbə alqış edəcəyəm, *
Ona daim mənim dilim həmd edəcək.
Rəblə könlüm fəxr edir, *
ey məzlumlar, eşidib sevinin!
Gəlin mənimlə birgə Rəbbi müqəddəs tutaq, *
Rəbbin ismini birgə ucaldaq.
Rəbbə üz tutdum, O mənə cavab verdi, *
O, hər bir dəhşətdən məni xilas etdi.
Rəbbə baxan nur saçar, *
üzü qızarmaz.
Mən məzlum, Rəbbi çağırdım, O məni eşitdi, *
bütün əzablarımdan məni xilas etdi.
Rəbdən qorxanları Onun mələyi müdafiə edər, *
onlara zəfər verər.
Dadın, görün Rəbb nə qədər şirindir, *
nə bəxtiyardır, Ona pənah gətirənlər!
Ey Rəbbin müqəddəsləri, Rəbdən qorxun, *
Ondan qorxan heç nəyə möhtac qalmaz.
Gənc aslanlar ac-yalavac qaldılar, *
lakin Rəbbi axtaranlar heç bir yaxşı şeydən korluq çəkməzlər. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbbə baxan nur saçar. 
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3-cü nəq. Rəbb qəlbisınıqlara yaxındır.

Məzmur 34 (33) 11-22: Salehlərin xilaskarı Rəbbdir 

Gəlin, ey övladlar, məni dinləyin, *
Rəbb qorxusunu sizə öyrədim:
Kim həyatdan kam almaq istəyirsə, *
uzun ömür sürüb xoş gün görmək istəyirsə,
qoy dilini şərdən, *
ağzını fırıldaq üçün işlətməkdən qorusun,
qoy şərdən çəkinib yaxşılıq etsin, *
sülhü axtarıb ardınca getsin!

Rəbbin gözü salehlərin üzərindədir, *
qulaqları onların fəryadlarına açıqdır.
Rəbbin üzü şər iş görənlərə qarşıdır, *
yer üzündə onlardan nişanə qoymayacaq.
Salehlər fəryad çəkəndə Rəbb eşidir, *
onları bütün əzablarından azad edir.
Rəbb qəlbisınıqlara yaxındır, *
O, ruhən əzilmişləri qurtarır.
Salehlər çox bəlaya düçar olar, *
lakin Rəbb onları hər birindən qurtarır.
Rəbb onların hər bir sümüyünü qoruyur, *
heç biri zədələnməz.
Pislər öz şəri ilə məhv olacaq, *
salehə nifrət edən məhkum olacaq.
Rəbb qullarının canını azad edir, *
Rəbbə pənah gətirən məhkum olmur. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Rəbb qəlbisınıqlara yaxındır.
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Qısa oxunuş
9-da: 1Şam 15, 22

Şamuel isə dedi: Rəbb Öz sözünə itaət edilməsindən xoşu 
gəldiyi qədər yandırma qurbanı və başqa qurbanlardan xoşu 
gələrmi? Bax, itaət etmək qurbandan, qulaq asmaq qoçların iç 
piyindən daha yaxşıdır.
 
12-də: Qal 5, 26. 6, 2

Şöhrətpərəst olmayaq, bir-birimizi hirsləndirməyək, bir-
birimizə paxıllıq etməyək. Bir-birinizin yüklərini daşıyın və bu
yolla Məsihin qanununu icra edin. 

15-də: Mikeya 6, 8

Ey insan, Allah sənə yaxşı olanı bildirdi. Ədalət yaratmaqdan, 
məhəbbət göstərməyi sevməkdən, itaətkarcasına Allahınla bir 
yol getməkdən başqa Rəbb səndən nə istəyir ki? 

† Nə yaxşıdır, nə xoşdur qardaş olub bir yaşamaq! 
* Rəbb buyurub ki, bu məkana bərəkət, əbədi həyat verilsin. 
 
Yekun dua
Mərhəmətli və Rəhmli Allah, əbədi məhəbbətin mənbəyi 
Sənsən! Öz məhəbbətinlə ürəklərimizi doldur ki, Səni hər 
şeydən çox sevək və Sənin məhəbbətinlə qardaşlarımızı da 
sevə bilək. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.

† Rəbbə həmd edək! 
* Allaha şükür edək! 
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Allaha  Mədh  Dualari

4cü

HƏFTƏ   
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Yoxlama versiyası



 Rəbb günü 
ƏRƏFƏ MƏDHI 

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Allahım, sən hər şeyin mənbəyisən.

Yaradılış başa çatdıqdan sonra
kainatı nemətlərlə doldurdun,
orada gözəlliklər yerləşdirdin. 

Rəbb hər şeyi yaradıb qurtardı
və sonra istirahət etdi ki,
biz də, işlərimizdən sonra

istirahət edərək güc yığaq. 

Ya Rəbb, insanlara peşmanlıq hissi ver ki,
günahlarına görə ağlayaraq

dürüst həyat yaşasınlar
və Sənə daim təşəkkür etsinlər.

Uca hakim gəldiyi zaman
yer üzü Onun önündə lərzəyə düşəcək.

Ya Rəbb, müqəddəs ümid sevinci və sülh ilə
ürəklərimizi doldur!

Sevimli Ata, lütflə bizi dinlə,
Rəbb İsa Məsih, izzətli Padşah, bizə kömək et!

Ata və onun Ruhu ilə həqiqi Allahsan, 
bizə padşahlıq et! 

Amin.
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1-ci nəq. Hamı Yerusəlim üçün sülh diləsin!

Məzmur 122 (121): Yerusalem, Müqəddəs şəhər 
Siz Sion dağına, var olan Allahın şəhərinə – səmavi Yerusəlimə yaxınlaşdınız. 

(bax İbr 12, 22-24)

Mənə «Rəbbin evinə gedək» deyilərkən * 
sevindim. 
Ey Yerusəlim, sənin darvazalarından keçdim, *
torpağına qədəm qoydum.
Bu, Yerusəlim şəhəridir, *
çox sıx tikilmişdir.
İsrail üçün verilən şəhadət naminə †
qəbilələr, Rəbbin qəbilələri *
Rəbbin isminə şükür etmək üçün buranı ziyarət etməyə gəlirlər.
Hökm üçün burada taxtlar qurulub, *
bu taxtlarda Davud sülaləsi oturub.
Hamı Yerusəlim üçün sülh diləsin: *
Qoy səni sevənlər dinc həyat sürsün!
Qoy qala divarlarının içində sülh olsun! *
Qoy saraylarındakılar dinc yaşasın!
Yoldaşlarıma, dostlarıma görə *
«Səndə sülh olsun!» deyirəm.
Allahımız Rəbbin evinə görə *
sənə bəxtiyarlıq diləyirəm.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Hamı Yerusəlim üçün sülh diləsin!
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2-ci nəq. Keşikçilər səhərin açılmasını gözlər, 
qəlbimsə bundan da çox Xudavəndin həsrətini çəkər.

Məzmur 130 (129):  Tövbə ilahisi

Ya Rəbb, dərinliklərdən Səni səsləyirəm. *
Ey Xudavənd, səsimi eşit!
Yalvarış səsimi * 
yaxşı dinlə.
Ya Rəbb, bizim təqsirlərimizi siyahıya alsan, *
bəs, ey Xudavənd, kim bunun qarşısında dayana bilər?
Amma Sən bağışlayansan, *
ona görə hamı Səndən çəkinir.
Rəbbi gözləyirəm, döyünən ürəyim gözləyir, *
Onun sözünə ümid edirəm.
Keşikçilər səhərin açılmasını gözlər, †
bəli, keşikçilər səhərin açılmasını gözlər, *
qəlbimsə bundan da çox Xudavəndin həsrətini çəkər.
Ey İsrail, Rəbbə ümidini bağla! †
Çünki Rəbdə məhəbbət var, *
Onda bol-bol qurtuluş var.
Ey İsrail, O səni *
bütün təqsirlərindən azad edər!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Keşikçilər səhərin açılmasını gözlər, 
qəlbimsə bundan da çox Xudavəndin həsrətini çəkər.
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3-cü nəq. Göydə, yerdə və yerin altında olanların hamısı İsanın
adına ehtiram edərək diz çökür. Alleluya!

Nəğmə (bax Flp 2, 5-11): Xilaskar Rəbb 
Məsih İsa, Allah surətində olduğu halda *
O Özünü Allaha bərabər tutmağı bir haqq saymadı. 
Lakin Özünü heç etdi †
və qul surətinə salıb * 
insanlara oxşar oldu.
İnsan şəklini alıb *
Özünü aşağı tutdu 
və ölümə qədər – çarmıx üzərində ölümə qədər * 
itaət göstərdi. 
Buna görə də Allah Onu çox ucaltdı * 
və Ona lütflə bütün adlardan ali bir ad verdi ki, 
göydə, yerdə və yerin altında † 
olanların hamısı İsanın adına ehtiram edərək * 
diz çöksün
və hər dil Ata Allahın izzəti üçün * 
İsa Məsihin Rəbb olduğunu bəyan etsin.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Göydə, yerdə və yerin altında olanların hamısı İsanın
adına ehtiram edərək diz çökür. Alleluya!

Qısa oxunuş (2Pt 1, 19-21)

Həmçinin bizdə daha əmin olan peyğəmbərlik sözləri var. 
Onlar qaranlıq yerdə işıq saçan bir çırağa bənzəyir. Səhər açılıb
dan ulduzu ürəklərinizdə doğana qədər bu sözlərə diqqət 
verirsinizsə, yaxşı edirsiniz. Hər şeydən əvvəl bunu 
bilməlisiniz ki, Müqəddəs Yazılardakı peyğəmbərlik sözlərinin 
heç birini şəxsən şərh etmək olmaz. Çünki heç vaxt 
peyğəmbərlik insan iradəsi ilə qaynaqlanmamışdır, lakin 
Müqəddəs Ruh tərəfindən yönəldilən insanlar Allahdan gələn 
sözləri söylədi.
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Nəqaratlı cavab 
† Gündoğandan günbatanadək * Rəbbin ismi həmdə layiqdir!
   Gündoğandan günbatanadək * Rəbbin ismi həmdə layiqdir!
* Ehtişamı göylərdən yüksəkdir! * Rəbbin ismi həmdə layiqdir!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Gündoğandan günbatanadək * Rəbbin ismi həmdə layiqdir!

Magnifikat 
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

İmanlıların duası 
İtaətkarlıqla İsa Məsihə dua edək, 
çünki O, Ona etibar edənləri sevir. Çağıraq: 
Rəbb, bizə bax və dualarımızı eşit! 
.

Ölümdən ilk dirilən və həmişə sadiq olan Sənsən! Öz Qanınla 
bizi günahlarımızdan pakladın.
• qoy həmişə Sənin möhtəşəm əməllərini xatırlayaq.
Ya Rəbb! Qoy Xoş xəbəri müjdələmək üçün çağırılmış olanlar 
• Səmavi səltənət sirlərinə səylə və sadiq şəkildə xidmət 
etsinlər.
Sülh Padşahı! Xalqların idarəçilərinə Müqəddəs Ruhunu endir ki,
• kasıb, xəstə və tənha insanlara qayğı göstərə bilsinlər.
Milliyətinə, dəri rəngi, ailə vəziyyəti, dil və ya dininə görə 
zərər, əziyyət çəkənlərə bax Rəbbim,
• onlara, öz hüquqlarının və şəxsi ləyaqətlərinin bərpa 
olunması, tanınması üçün kömək et.
Sənin məhəbbətində vəfat edənlərə əbədi xoşbəxtliyini nəsib et
• qoy onlar, Bakirə Məryəm və bütün müqəddəslərlə 
birlikdə Səni izzətləndirsinlər.
Göylərdəki Atamız  
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Yekun dua 
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, 
hər pislikdən qorusun və əbədi həyata qovuşdursun.
* Amin.

 Rəbb günü 
ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT  

† Ey Rəbb, Sən dilimi aç, 
*  ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim. 

Nəq. Rəbbin xalqıyıq, otlağında otardığı sürüyük. Gəlin ona 
səcdə edək. Alleluya!

Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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 Rəbb günü 
SƏHƏR MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Budur, gecənin qaranlığı sona çatır

və nurun qızıl şəfəqləri yer üzünə saçır.
Atamızın sonsuz qüdrəti 
və yaxşılığını diləyirik ki,

Öz məhəbbətinə görə bizi səfalətdən qorusun,
dürüst şəkildə yaşamağa kömək etsin
və Öz zərif qayğısı ilə bizi incitmədən

həyatın şiddətli cərəyanlarından ötüşdürsün.

Ata, Oğul və Müqəddəs Ruhun birliyi olan, Xeyirxah Rəbb!
Öz lütfün sayəsində bunları bizdən əsirgəmə
və izn ver ki, bütün müqəddəslərlə birlikdə 

Səni daim ucaldaq! Amin.

1-ci nəq. Rəbbə şükür edin, çünki məhəbbəti əbədidir!
Məzmur 118 (117): Xilasa görə sevinc ilahisi

Siz “bənnaların rədd etdiyi daş guşədaşı olan” həmin İsadır. (Həv İş 4, 11)

Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır, * 
çünki məhəbbəti əbədidir!
Qoy İsraillilər belə desin: *
«Çünki məhəbbəti əbədidir!»
Harun nəsli belə desin: *
«Çünki məhəbbəti əbədidir!»
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Qoy Rəbdən qorxanlar belə söyləsin: *
«Çünki məhəbbəti əbədidir!»

Sıxıntı içində Rəbbi çağırdım, †
cavab verib * 
məni genişliyə çıxartdı.
Rəbb mənimlədir, heç qorxmaram. * 
İnsan mənə nə edə bilər?
Rəbb mənimlədir, mənə yardım edər, *
mənə nifrət edənlərin aqibətini görəcəyəm.
Rəbbə pənah gətirmək *
insana güvənməkdən yaxşıdır.
Rəbbə pənah gətirmək *
əsilzadələrə güvənməkdən yaxşıdır.

Bütün millətlər məni mühasirəyə aldılar, *
Rəbbin ismi ilə onları qırdım.
Hər tərəfdən məni mühasirəyə aldılar, *
Rəbbin ismi ilə onları qırdım.
Arılar tək məni mühasirəyə aldılar, †
lakin kol-kos kimi alışıb tez söndülər, *
Rəbbin ismi ilə onları qırdım.
Möhkəm təzyiq altında yıxılmağıma az qalmışdı, *
lakin Rəbb imdadıma çatdı.

Rəbb qüvvətim, məzmurumdur, * 
O məni xilas etdi!
Salehlərin çadırlarından zəfər nidası yüksəlir: *
«Rəbbin sağ əli qüdrətli işlər göstərir!
Rəbbin sağ əli necə əzəmətlidir! *
Rəbbin sağ əli qüdrətli işlər göstərir!»
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Ölməyib sağ qalacağam, *
Rəbbin işlərini bəyan edəcəyəm.
Rəbb mənə möhkəm cəza verdi, *
amma məni ölümə təslim etmədi.

Salehlik darvazalarını üzümə açın, *
qoy oradan keçib Rəbbə şükür edim.
Bu, Rəbbin darvazasıdır, *
oradan saleh insanlar keçəcək.

Ya Rəbb, Sənə şükür edirəm, *
çünki cavab verərək məni xilas etmisən!
Bənnaların rədd etdiyi daş * 
guşədaşı olub.
Bu, Rəbbin işi idi, *
gözümüzdə xariqəli bir işdir.
Bu günü Rəbb yaratdı, *
onda sevinib şadlıq edək!

Aman, ya Rəbb, bizi qurtar! *
Aman, ya Rəbb, bizə uğur göndər!
Rəbbin ismi ilə gələnə alqış olsun! * 
Sizə Rəbbin evindən xeyir-dua veririk.
Rəbb Allahdır, O, üzərimizə nur saçdı, *
qurbangahın buynuzlarına bayram qurbanını bağlayın.

Allahım Sənsən, Sənə şükür edəcəyəm! *
Allahımsan, Səni yüksəldəcəyəm!
Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. Rəbbə şükür edin, çünki məhəbbəti əbədidir!
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2-ci nəq. Alleluya, Rəbbin bütün işləri, 
 Rəbbə mədh edin, Alleluya!

Nəğmə (Daniel 3, 52-57 (deut. 29-34)) 
Yaradana əbədi alqış olsun! Amin. (Rom 1, 25)

Atalarımızın Allahı Rəbbimiz, Sən xeyir-dualısan, *
təriflənən və əbədi olaraq ucalan Sənsən.
Sənin izzətinin adı xeyir-dualıdır, †
Müqəddəs və tərifəlayiqdir, *
əbədi olaraq ucadır.
Müqəddəs izzətinin məbədində Sən xeyir-dualısan, *
təriflənən və əbədi olaraq ucalansan.
Dərinlikləri Görən, † 
Keruvların üstündə Oturan, *
təriflənən və əbədi olaraq şərəflənən Sənsən.
Padşahlığının izzətli taxtında Sən xeyir-dualısan, *
yüksələn və əbədi olaraq təriflənənsən.
Göy qübbəsində Sən xeyir-dualısan, *
əbədi olaraq təriflənən və şərəflənənsən.
Rəbbin bütün işləri, Rəbbi izzətləndirin, *
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Alleluya, Rəbbin bütün işləri, 

 Rəbbə mədh edin, Alleluya!
3-cü nəq. Ey bütün canlı varlıqlar, Rəbbə həmd edin! Alleluya!

Məzmur 150: Rəbbə həmd edin!
Bütün qəlbinlə oxuyun, bütün ağılla oxuyun, 

yəni ruh və bədənlə Allahı izzətləndirin! (Hesychius)

Müqəddəs məskənində Allaha həmd edin! *
Möhtəşəm göy qübbəsində Ona həmd edin!
Qüdrətli işləri üçün Ona həmd edin! *
Bol əzəmətinə görə Ona həmd edin!
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Şeypur səsi ilə Ona həmd edin! *
Çənglə, lira ilə Ona həmd edin!
Dəflə, rəqslərlə Ona həmd edin! *
Sazla, tütəklə Ona həmd edin!

Xoş səsli sinclərlə Ona həmd edin! †
Cingildəyən sinclərlə Ona həmd edin! *
Ey bütün canlı varlıqlar, Rəbbə həmd edin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ey bütün canlı varlıqlar, Rəbbə həmd edin! Alleluya!

Qısa oxunuş (2 Tim 2, 8. 11-13) 

Yaydığım Müjdədə açıqlandığı kimi, Davudun nəslindən olub 
ölülər arasından dirilən İsa Məsihi yadında saxla. Bu söz 
etibarlıdır ki, «Əgər Onunla öldüksə, Onunla da yaşayacağıq. 
Əgər dözəriksə, Onunla da birlikdə padşahlıq edəcəyik. Əgər 
Onu inkar etsək, O da bizi inkar edəcək. Biz sadiq qalmasaq 
da, O sadiq qalacaq, çünki Öz təbiətinə zidd davrana bilməz».

Nəqaratlı cavab
† Ey Allah, biz Sənə şükür edirik, * 
   bizə doğma olan isminə şükür olsun!
   Ey Allah, biz Sənə şükür edirik, * 
   bizə doğma olan isminə şükür olsun!
* Xariqələrin bunu bəyan edir! *
   bizə doğma olan isminə şükür olsun!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Allah, biz Sənə şükür edirik, * 
   bizə doğma olan isminə şükür olsun! 
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Benediktus  
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

İmanlıların duası
Qüdrətli və mərhəmətli Allaha sevinclə ürəklərimizi açaq, 
çünki O bizi sevir və bizə lazım olanları bilir. Ona həmd edib 
çağıraq:
Ey Allahım, Səni izzətləndiririk və Sənə güvənirik.

Külli-İxtiyar Allah, kainatın Padşahı! Sənə həmd edirik, çünki 
vəfasız və günahkar olan bizləri çağırdın ki,
• Sənin həqiqətini tanıyaq və sədaqətlə Sənə xidmət edək.
Allahım, bizə mərhəmət qapılarını açdın
• göstərdiyin həyat yolundan çıxmağa bizə izn vermə!
Bazar günlərini sevimli Oğlunun dirilməsini qeyd edirik
• bizə kömək et ki, həm bu gün mənəvi sevinc içində yaşayaq!
Səmavi Ata, Sənə iman edənlərə dua ruhunu və sadiqlik nəsib 
et ki,
• hər şey üçün Sənə daim şükür edək!
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun. 
* Amin.
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 Rəbb günü 
GÜNORTA MƏDHİ 

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Əgər kimsə bu çörəkdən yesə, əbədi yaşayar.

Məzmur 23 (22): Yaxşı çoban
Taxtın ortasında olan Quzu onların Çobanı olacaq,

onları həyat suyunun qaynaqlarına aparacaq. (Vəhy 7, 17)

Rəbb mənim çobanımdır, * 
möhtac olmaram.
O məni yaşıl çəmənlərdə dincəldir, *
sakit axan sular kənarında gəzdirir.
Məni yenə də canlandırır, *
İsmi şərəfinə salehlik yolları ilə aparır.
Ölüm kölgəsinin dərəsində gəzsəm belə, †
Şərdən qorxmaram, * 
çünki Sən mənimləsən.
Sənin əsan, Sənin dəyənəyin * 
mənə təsəlli verir.
Düşmənlərimin qarşısında *
mənim üçün süfrə açırsan,
başıma ətirli yağ çəkirsən, *
ağzınadək camımı doldurursan.
Bəli, bütün həyatım boyu *
yaxşılıq, məhəbbət məni izləyir.
Bütün ömrüm boyu *
Rəbbin evində yaşayacağam!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

4-cü həftə          372            Rəbb günü 



1-ci nəq. Əgər kimsə bu çörəkdən yesə, əbədi yaşayar.
2-ci nəq. Rəbb gələcək və müqəddəslərinin arasında Onun 
əzəməti görəcəyik. Alleluya!

Məzmur 76 (75) 1-6: Qalibiyyət üçün təşəkkür
O vaxt yer üzünün bütün tayfaları şivən qoparacaq və Bəşər Oğlunun göyün
buludları üzərində qüdrət və böyük izzətlə gəldiyini görəcək. (Matta 24, 30)

Allah Yəhudada şöhrətlidir, *
İsraildə Onun adı böyükdür.
Çardağı Salemdədir, *
məskəni Siondadır.
Allah orada alovlu oxları, *
qalxan-qılıncı və bütün silahları qırdı.
.

Ey Allah, şərəfli Sənsən, *
ulu dağlardan da əzəmətlisən!
Cəsur ürəklilər talan oldu, †
ölüm yuxusuna daldı, *
bütün cəngavərlərin əlləri sustaldı.
Ey Yaqubun Allahı, Sənin məzəmmətindən *
arabaçılar və atlar uyumuş qaldı.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

2-ci nəq. Rəbb gələcək və müqəddəslərinin arasında Onun 
əzəməti görəcəyik. Alleluya!

3-cü nəq. Allahınız Rəbbə əhd edin, ey bütün xalqlar, 
Ona xərac gətirin. Alleluya!

Məzmur 76 (75) 7-12: Qalibiyyət üçün təşəkkür
Sən zəhmlisən, Sən! *
Qəzəblənəndə qarşında kim dura bilər?
Öz hökmünü göylərdən elan etdin, *
yer vahimələndi və səsini kəsdi.
Onda, ey Allah, hökm çıxarmaq üçün, *
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dünyadakı məzlumların hamısını qurtarmaq üçün qalxdın.

Qəzəbli insanlar belə, Sənə şükür edir, *
qəzəbdən qurtulanları Özünə bağlayırsan.
Allahınız Rəbbə əhd edin və yerinə yetirin, *
ey bütün ətraf xalqlar, o Zəhmli Olana xərac gətirin.
O, hökmdarların nəfəsini kəsər, *
dünya padşahlarını vahimələndirər.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

3-cü nəq. Allahınız Rəbbə əhd edin, ey bütün xalqlar, 
Ona xərac gətirin. Alleluya!

Qısa oxunuş 
9-da: 1Kor 6, 19-20

Məgər bilmirsiniz ki, bədəniniz Allahdan aldığınız, sizdə 
yaşayan Müqəddəs Ruhun məbədidir? Siz özünüzə məxsus 
deyilsiniz, çox baha qiymətə satın alınmısınız. Beləliklə, 
bədəninizlə Allaha izzət gətirin.
12-də: Qanun 10, 12

İndi, ey İsrail, axı Allahın Rəbb səndən nə istəyir? Yalnız bunu 
istəyir: Ondan qorx, tamamilə Onun yolunu tut, Onu sev, bütün
qəlbinlə və bütün varlığınla Allahın Rəbbə sitayiş et.
15-də: Nəğmələr Nəğməsi 8, 6b-7a

Sevgi ölüm qədər qüvvətlidir, qısqanclıq ölülər diyarı kimi 
möhkəmdir, onun odu alovlanır, o, atəşdir, tamamilə yandırıb-
yaxır. Sevgini ümman sular söndürə bilməz, onu çağlayan 
çaylar batıra bilməz.

† Ya Rəbb, çadırında kim qalar?
* Kamillik yolu ilə gedən, əməlisaleh olan, 
ürəkdən həqiqəti söyləyən.

Yekun dua
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

4-cü həftə          374            Rəbb günü 



Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.
† Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək! 
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 Rəbb günü 
AXŞAM MƏDHİ 

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Üçlükdə olan yeganə Allah,

Sən qəlblərin nurusan!
Günəş alovunu saçarkən

qəlblərimizə işıq, parlaqlıq ver!

Sübh tezdən Sənə ilahilər oxuyuruq,
axşam Səni şövqlə çağırırıq.

Qoy, daimi və əbədiyyən 
Sənə həmd edək və Səni izzətləndirək!

Məsihi və Atanı,
Müqəddəs Ruhla birlikdə çağıraq!

Üçlükdə olan Yeganə Allah, Sən möhtəşəmsən! 
Sənə müraciət edən bizləri, qoru! 

Amin.
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1-ci nəq. Xudavənd sənin sağ tərəfindədir.

Məzmur 110 (109) 1-5.7: Məsih padşah və keşişdir
Allah Onun bütün düşmənlərini ayaqlarının altına salanadək O, padşahlıq

etməlidir. (1Kor 15, 25)

Rəbb mənim Ağama dedi: †
«Mən düşmənlərini ayaqlarının altına kətil kimi salanadək *
Sağımda otur».
Rəbb Siondan Sənin qüdrətli əsanı göndərəcək, *
düşmənlərinin üzərində sənə hökmranlıq verəcək.
Doğduğun andan etibarən şərəfli hədiyyələrlə əhatə olundun; †
sonsuz ehtişam içində, *
yerüzündə sübhdən əvvəl Səni doğurdum.
Rəbb and içdi, qərarını dəyişməz: *
«Sən Melkisedeq vəzifəli əbədi bir kahinsən».
Xudavənd sənin sağ tərəfindədir, *
qəzəb günündə padşahları qıracaq.
Yol kənarında olan vadidən su içəcək, *
buna görə güclənib yüksələcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Xudavənd sənin sağ tərəfindədir.
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2-ci nəq. Nə bəxtiyardır salehlik üçün acıb-susayanlar, 
çünki onlar doyacaq! Alleluya!

Məzmur 112 (111): Saleh insan nə bəxtiyardır!
Nur övladları kimi həyat sürün. Çünki nurun bəhrəsi hər cür yaxşılıqda, 

salehlikdə və həqiqətdə görülür. (Ef 5, 8b-9)

Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan, *
əmrlərindən zövq alan insan!
Nəsli yer üzündə güclü olacaq, *
əməlisalehlərin övladları xeyir-dua alacaq.
Evindən bolluq və sərvət əskilməz, *
salehliyi əbədi qalar.
Zülmətdə belə, əməlisaleh insanlar üçün, *
lütfkar, rəhmli və saleh adamlar üçün nur doğar.
Səxavətlə borc verən, *
işlərini ədalətlə görən yaxşı insandır.
Belə adam əsla sarsılmaz, *
saleh insan əbədi olaraq yadda qalacaq.
Pis xəbərdən qorxmaz, *
Rəbbə güvəndiyi üçün ürəyi möhkəmdir,
Cəsur ürəklidir, *
düşmənlərinin süqutunu görənədək qorxmaz.
Səpələyər, fəqirlərə paylayar, †
salehliyi əbədi qalar, *
qüdrəti və hörməti ucalar.
Pis adamsa bunu görüb qəzəblənər, †
dişlərini qıcıdar, yanıb-tökülər, *
pislərin arzusu puç olar.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Nə bəxtiyardır salehlik üçün acıb-susayanlar, 
çünki onlar doyacaq! Alleluya!
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3-cü nəq. Ey Allahın qulları, böyükdən kiçiyə qədər 
Onu mədh edin! Alleluya!

Nəğmə (bax Vəhy 19, 1-7): Quzunun toyu
Alleluya! Xilas, izzət və qüdrət Allahımıza məxsusdur! *
(Alleluya!)
Çünki Onun hökmləri həqiqi və ədalətlidir. Alleluya!

Alleluya! Ey Onun bütün qulları, böyükdən kiçiyə qədər *
(Alleluya!)
Ondan qorxanlar, Allahımızı mədh edin! Alleluya!

Alleluya!
Çünki Külli-İxtiyar Rəbb Allahımız Padşahlıq taxtına çıxdı! *
(Alleluya!)
Gəlin sevinib şad olaq, Onu izzətləndirək! Alleluya!

Alleluya! Çünki Quzunun toyu başlayır. *
(Alleluya!)
Gəlini özünü hazırlayıb. Alleluya!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ey Allahın qulları, böyükdən kiçiyə qədər 
Onu mədh edin! Alleluya! 
__________________________________________________

Pasxaya hazırlıq dövründə əvvəlki nəğmənin yerinə aşağıdakı nəğmə oxunur: 

Nəq. İsa Məsih, Sənə səcdə edirik, Sənə həmd edirik, 
çünki çarmıxınla dünyanı xilas etdin.

Nəğmə (bax 1Pt 2, 21-24): Məsihin əzabları
Çünki Məsih də sizin üçün əzab çəkdi †
və sizə nümunə oldu ki, * 
siz də Onun izi ilə gedəsiniz. 
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O heç bir günah etmədi, * 
ağzından hiylə sözü çıxmadı. 
Onu söydülər, O isə cavabında söymürdü, †
əzab çəkərək heç kimi hədələmirdi, *
əksinə, ədalətli Hakimə Özünü təslim etdi. 
O, bədəni çarmıxa çəkilərək *
bizim günahlarımızı Öz üzərinə götürdü ki, 
biz günaha münasibətdə ölüb salehlik üçün yaşayaq. *
Onun yaraları ilə siz şəfa tapdınız.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
Nəq. İsa Məsih, Sənə səcdə edirik, Sənə həmd edirik, 
çünki çarmıxınla dünyanı xilas etdin. 

___________________________________________________________

Qısa oxunuş (İbr 12, 22-24)

Lakin siz Sion dağına, var olan Allahın şəhərinə – səmavi 
Yerusəlimə, saysız-hesabsız mələklərə, göylərdə adları qeyd 
edilmiş ilk doğulanların ümumi məclisinə və cəmiyyətinə, 
hamının Hakimi olan Allaha, kamala çatmış salehlərin 
ruhlarına, Yeni Əhdin Vasitəçisi olan İsaya və Habilin 
qanından daha üstün söz deyən səpilmiş qana yaxınlaşdınız.

Nəqaratlı cavab 
† Xudavəndimiz əzəmətlidir, * Qüvvəti çoxdur! 
   Xudavəndimiz əzəmətlidir, * Qüvvəti çoxdur!
* Onun dərrakəsi hədsizdir! * Qüvvəti çoxdur! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Xudavəndimiz əzəmətlidir, * Qüvvəti çoxdur! 

Magnifikat
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

4-cü həftə          380            Rəbb günü 



İmanlıların duası 
Bütün yaxşılıqları bizə verən Rəbbdə sevinərək 
səmimi şəkildə ona dua edək:
Rəhmli Allah, bizim dualarımızı eşit!
.

Atamız və kainatın Rəbbi, Sən Öz Oğlunu dünyaya 
göndərdin ki, hər yerdə adın izzətləndirilsin
• xalqlar arasında kilsənin şəhadətini möhkəmləndir!
Həvarilər bizə Məsihin təlimini öyrədirdilər. Qoy, Sənin 
bu təliminə vəfalı qalaq
• və imanımıza əsasən yaşayaq.
Sən ədaləti sevirsən
• zülm, əziyyət çəkənlərə qayğını bəxş et.
Məhbusların qandallarını aç, korlara nur ver,
• qaçqınları qoru və sürgünlərə kömək et!
Sülhdə yatanların arzularına sahib çıx,
• Oğlunun vasitəsilə onlara şöhrətli dirilişini nəsib et.
Göylərdəki Atamız 

Yekun dua
>>> Adi dövr mətnlərindəndir <<<

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin.

 Bazar ertəsi  1ci gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç, 
*  ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.
Nəq. Rəbbə ürəkdən nəğmələr çalıb-oxuyaq.
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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 Bazar ertəsi  1ci gün 

SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Ey, aydın işığı verən! 
Gecə keçəndən sonra

yeni günü yenidən açırsan
və parlaq işığını bəxş edirsən.

Sən, parlayan həqiqi nursan!
Nə parlayan ulduzlardan birinə,

nə də, sabahın açıldığını xəbər verən 
Dan ulduzuna bənzəmirsən!

Sən günəşdən də, parlaqsan!
İşığın və gündüzlərin özüsən!

Sən qəlblərimizin dərinliyi
və həyatlarımızın canlı məşəlisən!

Qoy üsyankar bədənimizin istəklərinə 
imanlı şüurumuz müqavimət göstərsin 

və Allahın Ruhu,
müqəddəs məbədi pak bədənlə qorusun! 

Xeyirxah padşah Məsih!
Sənə və Ata Allaha

təsəlli edən Ruhla birlikdə 
əbədi olaraq həmd olsun! 

Amin.
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1-ci nəq. Ya Rəbb, səhər-səhər bizə doyunca məhəbbət göstər!
Pasxada: Ey Xudavənd Allahımız, bizimlə xoş rəftar et, alleluya!

Məzmur 90 (89): Ey Xudavənd Allahımız, 
bizimlə xoş rəftar et!

Rəbb üçün bir gün min il kimidir, min ilsə bir gün kimidir. (2Pt 3, 8)

Ey Xudavənd, bütün nəsillərdən bəri *
bizə pənah yeri olmusan.
Dağlara təvəllüd verməmişdən əvvəl, †
kainatı, dünyanı doğmazdan əvvəl *
əzəldən axıradək Allah Sənsən.
.

İnsanları torpağa çevirirsən, *
deyirsən: «Qoy bəşər övladları toza dönsün».
Sənin gözündə min il ötən bir günə, *
bir gecə növbəsinə bənzər.
İnsanları silirsən, çəkilirlər, *
elə bil ki yuxudurlar.
Sanki sübh çağı yerdə bitən otdurlar, †
səhər boy atar, çiçək açar, *
axşamsa solar, quruyar.
Qəzəbindən məhv oluruq, *
hiddətindən vəlvələyə düşürük.
Hüzurunda təqsirlərimizi üzə çıxarmısan, *
gizli günahlarımıza üzünün işığını salmısan.
.

Ömür-günümüz Sənin qəzəbin altında keçir, *
illərimiz bir nəfəs tək tükənir.
Yetmiş il ömür sürərik, *
sağlam olsaq, səksənə yetişərik.
Ən yaxşı çağımız belə, zəhmətlə, kədərlə keçir, *
ömrümüz tez bitir, uçub-gedir.
.

Axı qəzəbinin gücünü kim dərk edə bilər? *
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Hirsinin vahiməsini kim duya bilər?
Bizə öyrət nə qədər ömrümüz var, *
qoy qəlbimiz hikmətli olsun.

Əl çək, ya Rəbb! Nə vaxtadək qəzəbindən dönməyəcəksən? *
Sən qullarına rəhm et.
Səhər-səhər bizə doyunca məhəbbət göstər, *
qoy ömrümüz boyu sevinib fərəhlənək.
Bizi zülmə saldığın günlər qədər, *
bəlaya düşdüyümüz illər qədər sevindir.

Əməllərin qullarına, *
əzəmətin övladlarına görünsün.
Ey Xudavənd Allahımız, bizimlə xoş rəftar et, †
əllərimizin zəhmətini uğurlu et, *
bəli, bizim əllərimizin zəhmətini uğurlu et.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ya Rəbb, səhər-səhər bizə doyunca məhəbbət göstər!
Pasxada: Ey Xudavənd Allahımız, bizimlə xoş rəftar et, alleluya!

2-ci nəq. Dünyanın ən ucqar yerlərindən Rəbbə həmdlər gətirin!
Pasxada: Qaranlığı qarşılarında işığa çevirəcəyəm. Alleluya!

Nəğmə (Yeş 42, 10-16): Şükür ilahisi
Onlar taxtın önündə yeni bir nəğmə oxuyurlar. (bax Vəhy 14, 3)

Ey dəniz səyyahları, dənizdəki canlılar, †
uzaq diyarlar və orada yaşayanlar, *
Rəbbə yeni ilahi oxuyun!
Dünyanın ən ucqar yerlərindən *
Ona həmdlər gətirin!
Qoy səhra və oradakı şəhərlər, *
Qedar xalqı yaşayan kəndlər səsini ucaltsın,
Sela sakinləri tərənnüm nəğməsi söyləsin, *
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dağların zirvəsindən qışqırsın.
Hamı Rəbbi izzətləndirsin, *
uzaq diyarlar da Ona həmd etsin.
Rəbb cəsur igid kimi çıxacaq, *
cəngavər kimi qeyrətə gələcək,
Çığırıb döyüş nərəsi çəkəcək, *
düşmənlərinə Öz qüdrətini göstərəcək. 
Rəbb deyir: «Xeyli vaxtdır ki, dinmirəm, *
susuram, səbir edirəm,
indi isə doğuş ağrısı çəkən qadın kimi *
qışqıracağam, təngnəfəs olub zarıyacağam.
Dağları, təpələri dağıdacağam, *
bütün yaşıllıqlarını qurudacağam,
Çayları adalara çevirəcəyəm, * 
hovuzları qurudacağam.
Korları tanımadıqları yolla aparacağam, *
onlara bilmədikləri yollarda rəhbər olacağam.
Qaranlığı qarşılarında işığa, *
kələ-kötür yolları düzənliyə çevirəcəyəm.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Dünyanın ən ucqar yerlərindən Rəbbə həmdlər gətirin!
Pasxada: Qaranlığı qarşılarında işığa çevirəcəyəm. Alleluya!

3-cü nəq. Allahımızın evinin həyətində duranlar, 
Rəbbin isminə həmd edin!
Pasxada: Xudavəndimiz əzəmətlidir, qüvvəti çoxdur, 
O istədiyini edir. Alleluya!

Məzmur 135 (134), 1-12: Möcüzə edən Rəbbə həmd 
Rəbbə həmd edin! †
Rəbbin isminə həmd edin, *
ey Rəbbin qulları, həmd edin!
Ey Rəbbin evində xidmət edənlər, *
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Allahımızın evinin həyətində duranlar!
Rəbb yaxşıdır, Rəbbə həmd edin, *
O nə qədər şirindir, isminə tərənnüm oxuyun!
Çünki Rəbb Özü üçün Yaqubu seçdi, *
İsraili Özünə məxsus xalq olaraq seçdi.
Bilirəm, Rəbb əzəmətlidir, *
Xudavəndimiz bütün allahlardan üstündür.
Göylərdə, yer üzündə, †
dənizlərdə, bütün ümmanlarda * 
Rəbb istədiyini edər.
Yerin ucqarlarından buludları qaldırar, †
şimşəkləri çaxdırar, yağış yağdırar, *
küləkləri öz mənbələrindən çıxarar.
Rəbb Misirlilərin ilk oğullarını qırdı, *
hər insanın, hər heyvanın ilk balasını öldürdü.
Ey Misir, sənin daxilində, Fironla bütün əyanlarının üzərində *
O, əlamətlərini, möcüzələrini göstərdi.
Nə qədər millətləri qırdı, *
qüdrətli padşahları öldürdü.
Emorluların padşahı Sixonu, †
Başan padşahı Oqu, *
bütün Kənan padşahlarını qırdı.
Onların torpaqlarını, mülklərini *
Öz xalqı İsrailə irs olaraq verdi. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Allahımızın evinin həyətində duranlar, 
Rəbbin isminə həmd edin! 
Pasxada: Xudavəndimiz əzəmətlidir, qüvvəti çoxdur, 
O istədiyini edir. Alleluya!
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Qısa oxunuş (Ydt 8, 25-27) 

Bütün bunlara görə əcdadlarımızı sınadığı kimi, indi də bizi 
sınayan Allahımız Rəbbə şükür edirik. Yadınıza salın ki, 
O, İbrahimə nələr etdi, İshaqı nə qədər sınağa çəkdi, Suriya 
Mesopotamiyasında dayısı Lavanın qoyunlarını otaran 
Yaqubun başına nələr gəldi. Rəbb əziyyət çəkdikləri zaman 
əcdadlarımızı tamamilə məhv etmədiyi kimi, bizdən də qisas 
almır, Ona yaxın olan insanları ibrət götürməkləri üçün 
cəzalandırır.

Nəqaratlı cavab 
† Ey salehlər, Rəbbi mədh edin, * 
   ürəyidüz olanlara həmd söyləmək yaraşır.
   Ey salehlər, Rəbbi mədh edin, * 
   ürəyidüz olanlara həmd söyləmək yaraşır.
* Ona yeni bir nəğmə oxuyun *
   ürəyidüz olanlara həmd söyləmək yaraşır. 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey salehlər, Rəbbi mədh edin, * 
   ürəyidüz olanlara həmd söyləmək yaraşır. 

Benediktus  
Alqış olsun İsrailin Allahı Rəbbə! Çünki Öz xalqına nəzər salıb
onları satın aldı.
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İmanlıların duası 
Məsih ona etibar edənləri eşidir və xilas edir. 
Buna görə də ona dua edək:

Ya Rəbb, Sənə həmd edib ümid edirik.
.

Rəbb, Sən mərhəmətlə dolusan. Bizi sonsuz sevdiyin üçün,
• Sənə şükür edirik.
Sən, Ata ilə birlikdə daim dünyanın keşiyindəsən, 
• Müqəddəs Ruhun qüdrəti ilə hər şeyi bərpa et.
Bizim və bacı-qardaşlarımızın mənəvi gözlərini aç ki,
• Sənin möhtəşəm işlərini görə bilək. 
Bu gün də bizi öz xidmətinə çağırırsan
• qoy qardaşlarımıza Sənin lütfünü daşıya bilək. 
Göylərdəki Atamız 

Yekun dua  
Allahım, Sən dünyanı qorumaq və inkişaf etdirmək üçün 
insanlara etibar etdin. Hətta günəşi onlara xidmət etsin deyə 
səmaya qoydun. Bu gün də bizə kömək et ki, vəfalı şəkildə 
Səni izzətləndirək və qonşularımıza yaxşılıq edək. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin. 

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun. 
* Amin.  
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GÜNORTA MƏDHİ 
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Ya Rəbb, Kəlamınla addımlarımı möhkəmləndir!

Məzmur 119 (118), 129-136: 
Qanundakı Rəbbin sözü haqqında düşünmə

Məhəbbət Qanunun tamamlanmasıdır. (Rom 13, 10)

Göstərişlərinin heyrətamizliyinə görə *
onlara ürəkdən əməl edirəm.
Kəlamının açıqlanması nur saçır, *
hər nadanı ağıllandırır.
Ağız açıb ah-zar edirəm, *
çünki əmrlərinin həsrətini çəkirəm.
Adını sevənlər üçün etdiyin adətə görə *
mənə bax və lütf göstər.
Kəlamınla addımlarımı möhkəmləndir, *
qoy heç bir təqsirim mənə hakimlik etməsin.
Məni insanların zülmündən qurtar, *
qoy Sənin qayda-qanunlarına bağlı qalım.
Üzün qulunun üstünə nur saçsın, *
Sən mənə qaydalarını öyrət.
Gözlərimdən sellər kimi yaş axır, *
çünki insanlar qanununa bağlı qalmırlar.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ya Rəbb, Kəlamınla addımlarımı möhkəmləndir!
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2-ci nəq. Qanunverən və Hakim birdir. Bəs sən kimsən ki, 
qonşunu mühakimə edirsən?

Məzmur 82 (81): Ədalətsiz hakimlərə qarşı
Münasib vaxtdan əvvəl, yəni Rəbb gəlməyənədək heç bir işi mühakimə etməyin.

(1Kor 4, 5)

Allah Öz toplantısında durub, *
hökmünü verərək allahlar arasında deyir:
«Nə vaxtadək nahaq hökm verəcəksiniz, *
pislərə tərəfkeşlik edəcəksiniz?
Yoxsulun və yetimin işinə ədalətlə baxın, *
məzlumun və fəqirin haqqını verin.
Yoxsul və möhtacları qurtarın, *
pislərin əlindən onları azad edin.
Nə bilirsiniz, nə də ki anlayırsınız! *
Yerin təməlləri sarsılır, qaranlıqda dolanırsınız.
Demişəm: “Siz allahlarsınız, *
hər biriniz Haqq-Taala övladlarısınız”.
Lakin insan kimi öləcəksiniz, *
adi bir hökmdar kimi torpağa düşəcəksiniz».
Ey Allah, qalx, dünyaya hakim ol, *
çünki bütün millətlərə Sən sahib olacaqsan!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Qanunverən və Hakim birdir. Bəs sən kimsən ki, 
qonşunu mühakimə edirsən?

4-cü həftə          390            Bazar ertəsi  1ci gün 



3-cü nəq. Dar gündə Rəbbi səslədim, O mənə cavab verdi. †

Məzmur 120 (119): Sülh arzusu
Əziyyətdə dözümlü olun. Dayanmadan dua edin. (Rom 12, 12)

Dar gündə Rəbbi səslədim, *
O mənə cavab verdi.
† Dedim: «Ya Rəbb, yalançı dodaqlardan, *
fitnəkar dillərdən canımı qurtar».
Ey fitnəkar dil, sənə nə veriləcək? *
Bu işinin əvəzi nə ilə ödəniləcək?
Cəngavərin iti oxları, *
yanan odundan düşən közlər!
Yazıq canım, Meşekdə qərib olmuşam, *
Qedar çadırlarında yaşayıram!
Mənim belə yerdə, *
sülhə nifrət edənlərin içində yaşamağım bəsdir.
Mən sülh sevirəm, buna görə danışıram, *
onlarsa müharibə üçün çalışır.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Dar gündə Rəbbi səslədim, O mənə cavab verdi.

Qısa oxunuş 
9-da: Lv 20, 26

Siz Mənim üçün müqəddəs olun, çünki Mən Rəbb 
müqəddəsəm. Mən sizi digər xalqlardan ayırdım ki, siz Mənim 
xalqım olasınız.
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12-də: Müd 15, 1. 3 
Amma Sən, ey bizim Allahımız, xeyirxah və həqiqisən, 
səbirlisən, hər şeyi mərhəmətlə idarə edirsən. Səni qəbul etmək
ən yüksək fəzilətdir, Sənin hakimiyyətini tanımaq 
ölümsüzlüyün təməlidir. 

15-də: Bar 4, 21-22 

Cəsarətli olun, övladlarım, Allahı çağırın, O, sizi əsarətdən, 
düşmənlərinizin əlindən qurtaracaq. Çünki Əbədi Olandan 
sizin xilasınızı gözlədim, mərhəmətə görə mənə Müqəddəs 
Olandan sevinc gəldi. Bu mərhəmət tezliklə sizə Əbədi 
Olandan, Xilaskarınızdan gələcək.

† Ey Xudavənd, Sən rəhmli, lütfkar Allahsan.
* Hədsiz səbirlisən, məhəbbətin və sədaqətin boldur.

Yekun dua
Allahım, məhsulun Sahibi də, üzüm bağının gözətçisi də 
Sənsən! Vəzifələri və mükafatları ədalətlə paylayırsan. 
Qoy bu günün yükünü elə daşıyaq ki, iradənə qarşı heç vaxt 
narazı olmayaq. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.

† Rəbbə həmd edək! 
* Allaha şükür edək! 
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 Bazar ertəsi  1ci gün 

AXŞAM MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
İşığın bulağı, aydınlığın Yaradanı!

Sən, ey xeyirxah olan, dualarımızı eşit!
Sənin zülmətə qalib gələn nurun 

bizləri də işıqlandırsın!

İş günü qurtardıqdan sonra bəhrə verir. 
Şəfqətinlə sağlam şəkildə 

Səni indi və həmişə 
izzətləndirmək istəyirik.

Günəş batdıqca qaranlıq artır,
amma sən, batmayan Günəşsən!

Hər şeyə həyat verən Sənin Nurundur!
Bizi xoşbəxtliklə dolduran da, Odur!

Gün ərzində etdiyimiz səhvləri,
ya Rəbb, sən əfv et!

Sən yaxşı, xeyirxah və mərhəmətlisən!
Məhəbbətin bu gecə də, bizi yaşatsın!

Ey Ata, Sənə, Oğlunla birlikdə həmd olsun,
çünki Müqəddəs Ruhun hakimiyyəti

bizə və bütün dünyaya
əbədi olaraq məhəbbətlə hökm edir! 

Amin.
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1-ci nəq. Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır,
 çünki məhəbbəti əbədidir! †

Pasxada: Kim Məsihdədirsə, yeni yaradılışdır. Alleluya!

Məzmur 136 (135) 1-9: Pasxa ilahisi
Rəbbin əməlləri haqqında danışarkən, Ona həmd edirsən. (Kassiodor)

Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır, * 
çünki məhəbbəti əbədidir!
† allahların Allahına şükür edin, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Hökmranların Hökmranına şükür edin, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Yalnız Odur böyük xariqələr yaradan, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Odur göyləri hikməti ilə quran, * 
çünki məhəbbəti əbədidir!
Odur yerin təməlini sular üstündə qoyan, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Odur böyük işıqları yaradan, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Gündüzü günəşin hökmü altına saldı, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Gecə ay-ulduzların hökmü altında oldu, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır,
çünki məhəbbəti əbədidir!
Pasxada: Kim Məsihdədirsə, yeni yaradılışdır. Alleluya!
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2-ci nəq. Ey Külli-İxtiyar Rəbb Allah, 
Sənin işlərin böyük və heyrətlidir!
Pasxada: Biz Allahı sevirik, çünki öncə O bizi sevdi. Alleluya!

Məzmur 136 (135), 10-26: Pasxa ilahisi 
O, Misirlilərin ilk oğullarını qırdı, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
İsrail nəslini Misirlilərin arasından çıxartdı, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
İsrailliləri qüdrətli əli, uzanan qolu ilə apardı, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Qırmızı dənizi iki yerə yardı, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
İsrailliləri dənizin ortasından keçirtdi, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Fironla ordusunu Qırmızı dənizdə batırdı, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
O, xalqını səhrada apardı, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
O, böyük padşahları vurdu, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
O, güclü padşahları qırdı, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Emor padşahı Sixonu vurdu, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Başan padşahı Oqu öldürdü, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Onların torpaqlarını irs olaraq verdi, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Bu yerləri qulu İsrail nəslinin mülkü etdi, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
O, miskin halımızda bizi yaddan çıxarmadı, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
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Bizi düşmən əlindən qurtardı, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
O, bəşəriyyətə ruzi verir, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Göylərin Allahına şükür edin, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Ey Külli-İxtiyar Rəbb Allah, 
Sənin işlərin böyük və heyrətlidir!
Pasxada: Biz Allahı sevirik, çünki öncə O bizi sevdi. Alleluya!

3-cü nəq.Vaxt tamam olanda Rəbb hər şeyi Məsihdə birləşdirəcək.
Pasxada: Hamımız Onun bütövlüyündən lütf üstünə lütf aldıq. Alleluya!

Nəğmə (bax Ef 1, 3-10): Xilaskar Rəbb

Bizə Məsihdə səmadakı 
hər cür ruhani nemətlə xeyir-dua verən Allaha *

Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına alqış olsun!
O, dünya yaranmazdan qabaq †
bizi Məsihdə seçdi ki, biz məhəbbətdə *
Onun qarşısında müqəddəs və nöqsansız olaq. 
Öz iradəsinin xoş məramına görə †
İsa Məsih vasitəsilə bizi əvvəlcədən təyin etdi ki, *
Özü üçün övladlığa götürsün.
Belə ki, sevimli Oğlunda *
bizə bəxş etdiyi Öz lütfünün izzətini mədh edək.
Tam hikmət və dərrakə ilə bizə bol-bol göstərdiyi *
Öz zəngin lütfünə görə biz Oğlunda, 
Onun qanı vasitəsilə satınalınmaya *
təqsirlərimizin bağışlanmasına malikik.
Allah əvvəlcə sirr olaraq saxladığı iradəsini *
xoş məramına görə bizə bildirdi. 
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Bu məramını O, Məsihdə əvvəlcədən təyin etmişdi. *
Vaxt tamam olanda isə bu niyyətini yerinə yetirərək 
həm göylərdə, həm də yerdə olan hər şeyi * 
Məsihdə birləşdirəcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq.Vaxt tamam olanda Rəbb hər şeyi Məsihdə birləşdirəcək.
Pasxada: Hamımız Onun bütövlüyündən lütf üstünə lütf aldıq. Alleluya!

Qısa oxunuş (1Sal 3, 12-13) 

Rəbb bir-birinizə və bütün insanlara olan məhəbbətinizi sizə 
olan məhəbbətimiz tək artırıb-çoxaltsın. Belə ki Rəbbimiz İsa 
bütün müqəddəsləri ilə birgə zühur edəcəyi vaxt Atamız 
Allahın önündə müqəddəslikdə nöqsansız olmağınız üçün 
ürəklərinizə qüvvə versin. Amin.

Nəqaratlı cavab
† Qoy hüzurunda * dualarım qəbul olunsun!
   Qoy hüzurunda * dualarım qəbul olunsun!
* Buxur kimi, qəbul olunsun! * dualarım qəbul olunsun!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Qoy hüzurunda * dualarım qəbul olunsun!

Magnifikat
Qəlbim Rəbbi ucaldır, Ruhum Xilaskarım Allaha görə şadlanır.

İmanlıların duası 

İsa Məsih, Ona etibar edənləri tərk etmir. Buna görə də acizanə
dua edək:
İsa Məsih, həqiqi Allah, bizim dualarımızı eşit!
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Rəbb İsa, Ədalət günəşi! Öz Kilsəni nurlandır ki,
• millətlər arasında Sənin sevginin böyük sirrini elan etsin.
Yepiskoplara, keşişlərə və dyakonlara kömək et ki,
• başqalarına vəz etdiklərini özləri də yaşamağa çalışsınlar.
Sən Öz qanın ilə dünyaya sülh gətirdin 
• nifaq günahını və müharibə fəlakətini bizdən uzaq et!
Nikah Əhdi bağlayanlara lütfünü ver ki, 
• kilsənin əsl mənasını vaxt keçdikcə daha mükəmməl göstərə 
bilsinlər.
Vəfat edənlərə günahlarının yükünü əfv et ki,
• mərhəmətinə görə müqəddəslərin içində göydə sülh tapsınlar.

Göylərdəki Atamız 

Yekun dua 
Rəbb İsa, bizimlə qal, çünki axşam düşür. Həyat yollarımızda 
yanımızda ol, ürəklərimizi alovlandır və ümidimizi oyat ki, 
bacı-qardaşlarımızla birlikdə Müqəddəs Yazıda və çörəyi 
böləndə Səninlə canlı görüşə bilək. Çünki Sən həqiqi Allahsan,
Ata və Müqəddəs Ruhla birlikdə əbədi olaraq hökm edirsən. 
Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun. * Amin.

 Çərşənbə axşamı  2ci gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT 
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç, 
*  ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Rəbb böyük Allahdır, gəlin Ona səcdə edək!
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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SƏHƏR MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Əbədi işığın mənbəyisən,

Sən tamamilə nursan!
Nurdan var olansan və səndə 

heç bir qaranlığın, kölgənin payı yoxdur. 

Gecənin qaranlığı açılır
və yaxınlaşan gündən qaçır.

Dan ulduzu görünür
və günün nuru ulduzları örtür.

Yataqlarımızdan sevinclə oyanaraq
sənə təşəkkürlər edirik ki, 
gecəyə qalib gələn günəşlə 

yeni gün açılır.

Ey Müqəddəs Ata, Səndən xahiş edirik!
Bizə dürüst olmağa kömək et!

Qoy günahın nəfsinə
və yalan dünyaya qarşı qələbə çalaq.

Hirslərimiz bizi münaqişələrə aparmasın
və təbii tələbatlarımız bizi idarə etməsin!

Acgözlükdən və həyasızlıqdan
uzaq olmağımız üçün bizi qoru!
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Qoy fikirlərimiz aydın olsun
və bədənimiz paklıq saçsın!

Ya Rəbb, nurumuz və etibarımızsan!
Qoy, bu günümüzü də, Səninlə yaşayaq!

Sevimli Ata, lütflə bizi dinlə,
Rəbb İsa Məsih, izzətli Padşah, bizə kömək et!

Ata və onun Ruhu ilə həqiqi Allahsan, 
bizə padşahlıq et! Amin.

1-ci nəq. Ya Rəbb, Sənə ilahi söyləyəcəyəm! 
Kamillik yolunda müdrik olacağam.
Pasxada: Yalnız göylərdə olan Atamın iradəsini yerinə yetirən 
Səmavi Padşahlığa girəcək. Alleluya!

Məzmur 101 (100): Ədalətli hökmdarın prinsipləri
Əgər Məni sevirsinizsə, əmrlərimə riayət edəcəksiniz.(Yəhya 14, 15)

Məhəbbətini, həqiqətini tərənnüm edəcəyəm, *
ya Rəbb, Sənə ilahi söyləyəcəyəm!
Kamillik yolunda müdrik olacağam. *
Sən yanıma nə zaman gələcəksən?
Təmiz ürəklə *
evimdə yaşayacağam.
İyrənc şeylərdən gözümü çəkəcəyəm. †
Azğınların işlərinə nifrət edirəm, *
qoymaram məndən yapışsın.
Əyri ürəkdən dönəcəyəm, *
şəri tapdalayacağam.
Qonşusuna gizlincə böhtan atanı susduracağam, *
yuxarıdan baxan lovğa insana dözə bilmərəm.
Gözüm ölkənin sadiq insanlarına baxar, †
qoy onlar yanımda yaşasın. *
Kamillik yolu ilə gedənlər qulluğumda dayanar.
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Fırıldaqçıları sarayımda yaşamağa qoymaram, *
yalançını hüzurumda dayanmağa qoymaram.
Hər səhər ölkədəki pisləri yox edəcəyəm, *
bütün şər iş görənləri Rəbbin şəhərindən kəsib atacağam.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ya Rəbb, Sənə ilahi söyləyəcəyəm! 
Kamillik yolunda müdrik olacağam.
Pasxada: Yalnız göylərdə olan Atamın iradəsini yerinə yetirən 
Səmavi Padşahlığa girəcək. Alleluya!

2-ci nəq. Bizi həmişəlik tərk etmə, bizdən Öz mərhəmətini əsirgəmə.
Pasxada: Ya Rəbb, bütün xalqlar bilsinlər ki, 
məhəbbətin üzərimizdədir. Alleluya!

Nəğmə (Daniel 3, 26.27.29. 34-41): 
Azaryanın duası yanğın sobada 

Beləliklə, günahlarınız silinsin deyə tövbə edib Allaha tərəf dönün! (Həv İş 3,
19) 

Ey atalarımızın Allahı, ey Rəbbimiz, *
Sənin adın əbədi olaraq tərif və şöhrətə layiqdir.
Bizimlə adil davrandın. †
Etdiyin hər bir işdə haqsan və yolların düzdür, *
hökmlərində ədalətlisən. 
Çünki biz günah etdik və qanunsuz davrandıq, *
Səndən uzaqlaşaraq hər işdə günah etdik.
Amma yenə də Öz ismin naminə, *
aramızdakı əhdi pozma,
Bizi həmişəlik tərk etmə, †
sevdiyin İbrahimə görə, qulun İshaqa görə
 və Sənin müqəddəsin İsrailə görə *
bizdən Öz mərhəmətini əsirgəmə.
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Sən onlara gələcək nəsillərini göydəki ulduzlar qədər †
və dəniz kənarındakı qum dənələri qədər *
çoxaldacağına dair söz vermişdin.
Amma indi, Rəbbim, bütün millətlərdən də çox alçalmışıq *
və günahlarımızdan ötrü bütün millətlər arasında 

gözdən düşmüşük.

İndi hal-hazırda nə padşahımız, 
nə peyğəmbərimiz, nə rəhbərimiz, †

nə yandırma qurbanlarımız, 
nə qurbanlarımız, nə təqdimlərimiz, *

nə buxur yandırmalarımız 

və nə də Sənə qurbanlar təqdim edərək *
Sənin mərhəmətini əldə etməyimiz üçün bir yerimiz var.
Amma Sən yalnız sarsılan ürəyimiz *
və itaətli ruhumuzla bizi qəbul et.

Qurban verilən qoçlar, öküzlər *
və təqdim edilən minlərlə kökəldilmiş quzular kimi,
Sənin qarşında verdiyimiz təqdimlərimiz †
indi Sənə məqbul olsun, *
çünki Sənə ümid edənlər utanmazlar.
İndi bütün qəlbimizlə Sənin ardınca gedirik, *
Səndən qorxuruq və Sənin üzünü axtarırıq.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Bizi həmişəlik tərk etmə, bizdən Öz mərhəmətini əsirgəmə.
Pasxada: Ya Rəbb, bütün xalqlar bilsinlər ki, 
məhəbbətin üzərimizdədir. Alleluya!
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3-cü nəq. Ey Allah, Sənə yeni bir ilahi ilə şükür edəcəyəm!
Pasxada: Rəbb mənim qayam və xilaskarımdır. Alleluya!

Məzmur 144 (143), 1-10: Qələbə və sülh üçün
Mənə qüvvət verən Məsihin köməyi ilə hər işə gücüm çatır. (Flp 4, 13)

Alqış olsun Rəbbə, Qayama! †
Əllərimə döyüş təlimi, *
barmaqlarıma müharibə təlimi verən Odur.
Mənə Məhəbbət göstərən, mənim Qalam, *
Qülləm, Xilaskarım,
Qalxanım, Pənahgahım, *
xalqımı mənə itaət etdirən Odur.
Ya Rəbb, insan kimdir ki, qayğısına qalırsan, *
bəşər övladı kimdir ki, onu düşünürsən?
İnsan bir nəfəsə bənzər, *
ömrü kölgə kimi keçib-gedər.
Ya Rəbb, göyləri yar, aşağı en, *
dağlara toxun, qoy tüstülənsin.
Şimşəyini çaxdır, düşmənləri dağıt, *
oxlarını yağdır, yağıları darmadağın et.
Göylərdən əl uzadıb dərin sulardan məni xilas et, *
məni yadellilərin əlindən azad et.
Onların dili yalan danışar, *
sağ əlləri yalandan and etmək üçün qalxar.
Ey Allah, Sənə yeni bir ilahi ilə şükür edəcəyəm, *
Səni ontelli çənglə tərənnüm edəcəyəm.
Sənsən padşahlara zəfər qazandıran, *
Qulun Davudu amansız qılıncdan qurtaran.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ey Allah, Sənə yeni bir ilahi ilə şükür edəcəyəm!
Pasxada: Rəbb mənim qayam və xilaskarımdır. Alleluya!

4-cü həftə          403            Çərşənbə axşamı  2ci gün 



Qısa oxunuş (Yeş 55, 1) 

Ey bütün susamışlar, gəlin su başına! Ey pulu olmayanlar, 
gəlin, alın, yeyin! Gəlin, şərabı və südü pulsuz, havayı alın!

Nəqaratlı cavab 
† Ya Rəbb, mənim səsimi eşit! * 
   Ümidimi Sənin sözlərinə bağlayıram.
   Ya Rəbb, mənim səsimi eşit! * 
   Ümidimi Sənin sözlərinə bağlayıram.
* Dan yeri sökülməzdən əvvəl qalxıb Səni imdada çağırıram *
   Ümidimi Sənin sözlərinə bağlayıram.  
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, mənim səsimi eşit! * 
   Ümidimi Sənin sözlərinə bağlayıram.   

Benediktus  
Ya Rəbb, düşmənlərimizdən və bizə nifrət edənlərin əlindən 
bizi xilas et! 
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İmanlıların duası 
Bu sabahın erkənində Allah bizə Onu həmd etmək üçün imkan 
verir və bizim ümidimizi gücləndirir, çünki dualarımıza cavab 
verəcək. Buna görə də gəlin etibarla ona dua edək:
Ey Allah, Öz adının izzətinə görə bizi eşit! 

Ey Allah, Xilaskarımız İsa Məsihin Atası Sənsən! Sənə şükür 
edirik ki,
• Onun vasitəsilə bizi özünlə tanış etdin və əbədi həyat bəxş 
etdin.
Bizə lütflə dolu ürəklər ver ki,
• Məsihin nümunəsinə əsaslanaraq bir-birimizə kömək edək.
Bizə, övladlarına, Müqəddəs Ruhu ver ki,
• bacı-qardaşlarımıza qarşı məhəbbətimiz riyasız olsun.
Sən insana əmr verdin ki, işləsin və yer üzünü bürüyüb ona 
sahib olsun
• qoy bizim işimiz də Səni izzətləndirsin və bacı-qardaşlarımız 
üçün xeyir-dualı olsun.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Allahım, imanımızı artır ki, Sənə daha mükəmməl şəkildə 
həmd edək və imanımız daha çox mənəvi bəhrələr versin. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Əgər bu şeyləri bilib onlara əməl edirsinizsə, 
bəxtiyarsınız.

Məzmur 119 (118), 137-144

Ya Rəbb, adilsən, *
hökmlərin doğrudur.
Buyurduğun göstərişlər ədalətlidir, *
onlar tamamilə etibarlıdır.
Qeyrətim məni yandırıb-yaxıb, *
çünki düşmənlərim Sənin sözlərini unudub.
Sənin kəlamın çox safdır, *
bu qulun onu sevir.
Kiçik sayılsam da, mənə xor baxsalar da, *
qayda-qanunlarını unutmamışam.
Salehliyin əbədi salehlikdir, *
Sənin qanunun həqiqətdir.
Başıma sıxıntı və məşəqqət gəldi, *
amma Sənin əmrlərin mənə zövq verdi.
Sənin göstərişlərin həmişə ədalətlidir, *
mənə ağıl ver ki, yaşayım.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Əgər bu şeyləri bilib onlara əməl edirsinizsə, 
bəxtiyarsınız.
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2-ci nəq. Ya Rəbb, qoy duam Sənə çatsın!

Məzmur 88 (87), 1-7: Ağır xəstənin duası
İndi sizin vaxtınızdır, zülmət hökmranlığıdır. (Luka 22, 53)

Ya Rəbb, ey məni qurtaran Allah, *
gecə-gündüz Sənə yalvarıram!
Qoy duam Sənə çatsın, *
qulaq as naləmə.
Bəlalardan canım boğazıma gəldi, *
həyatım ölülər diyarına yaxınlaşır.
Qəbirə düşənlərin içində sayılıram, *
sanki məndə taqət qalmayıb.
Elə bil ölülər içinə düşmüşəm, *
yaddaşından silinmişəm,
köməyindən əlimi üzmüşəm, *
məzarda yatan meyitlər kimiyəm.
Məni dərin qəbirə, *
dərin, qaranlıq bir yerə saldın.
Qəzəbin üstümə gəldi, *
təlatümün tamamilə məni əzdi.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Ya Rəbb, qoy duam Sənə çatsın!
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3-cü nəq. Ya Rəbb, Səni imdada çağırıram, 
məndən üzünü gizlətmə!

Məzmur 88 (87), 8-18: Ağır xəstənin duası

Tanışlarımı məndən uzaqlaşdırdın, *
onlarda mənə qarşı ikrah yaratdın.
Qapalı qalmışam, çıxa bilmirəm, *
bu zülmümdən gözlərimin nuru sönür.
Ya Rəbb, hər gün Səni çağırıram, *
Sənə əl açıram.
Xariqələrini ölülərəmi göstərəcəksən? *
Kölgələrmi qalxıb Sənə şükür edəcək?
Məhəbbətin məzardamı, *
sədaqətin həlak yerindəmi bəyan olunacaq?
Xariqələrin qaranlıqdamı, *
ədalətin unudulma diyarındamı tanınacaq?
Mən isə, ya Rəbb, Səni imdada çağırıram, *
duam hər səhər hüzuruna qalxır.
Ya Rəbb, niyə məni rədd edirsən? *
Niyə məndən üzünü gizlədirsən?
Mən uşaqlıqdan məzlumam, ölümcül haldayam, *
göstərdiyin dəhşətlərdən çarəsiz qalmışam.
Qəzəbin üzərimdən basır, *
verdiyin vahimələrdən məhv oluram.
Bunlar sel kimi məni dövrəyə salır, *
bunlar birgə həmişə başımın üstünü alır.
Yarımı, yoldaşımı məndən uzaqlaşdırmısan, *
yalnız qaranlıqla həmdəm olmuşam.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ya Rəbb, Səni imdada çağırıram, 
məndən üzünü gizlətmə!
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Qısa oxunuş 
9-da: 1Yəhya 3, 17-18

Əgər kimsə dünya malına sahib olarkən qardaşını ehtiyac 
içində görüb ona rəhmi gəlmirsə, Allah məhəbbəti onda necə 
qala bilər? Ey övladlar, sözdə və dildə deyil, əməldə və 
həqiqətdə sevək.

12-də: Qanun 30, 11. 14

Bu gün sizə verdiyim əmrə əməl etmək sizin üçün çətin və 
əlçatmaz deyil. Yox, bu kəlam sizə əməl etmək üçün çox 
yaxındır, o, dilinizdə və ürəyinizdədir.

15-də: Yeş 55, 10-11

Yağış və qar necə göylərdən yağıb oraya qayıtmırsa, ancaq 
torpağı sulayıb yeri məhsuldar edirsə, əkinçiyə toxum, yeyənə 
çörək verirsə, ağzımdan çıxan kəlmə də belədir: Boş yerə 
yanıma qayıtmaz, ancaq istədiyimi yerinə yetirər, onu 
göndərdiyim iş icra olunsun deyə həyata keçirər.

† Ya Rəbb, Sözün addımıma çıraqdır,
* yollarıma işıqdır.

Yekun dua
Ya Rəbb, həvarin Peterə bütün millətləri xilas edəcəyi qərarını 
aşkar etdin. Qoy bizim işimiz Sənə xoş olsun və xilas planına 
xidmət etsin. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.

† Rəbbə həmd edək!
* Allaha şükür edək!
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AXŞAM MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Ey zamanı qoyan, ey hökümdar, ey padşah!

Kainatın nizam-intizamı Sənin əsərindir!
İnsana işləmək üçün gündüzü,

dincəlmək üçün isə, gecəni verdin!

Qoy, bizim düşüncələrimiz 
gecənin sükutunda da, pak qalsın.

İblisin atdığı zəhərli oxlar 
bizdən yan keçsin.

Ürəklərimiz günahkar arzularla tutuşub yanmasın,
cazibə məşəlləri sönsün,

fikirlərimiz günaha yönəlməsin ki,
canımız ağrı-acıdan azad olsun.

Sevimli Ata, lütflə bizi dinlə,
Rəbb İsa Məsih, izzətli Padşah, bizə kömək et!

Ata və onun Ruhu ilə həqiqi Allahsan, 
bizə padşahlıq et! 

Amin.
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1-ci nəq. Ey Yerusəlim, əgər səni unutsam, qoy sağ əlim qurusun. 
Pasxada: Bizim üçün Sion nəğmələrini oxuyun! Alleluya!

Məzmur 137 (136), 1-6: Babil çaylarının sahillərində  
İnsanların bu maddi sürgünü mənəvi sürgünün şəkilidir. (Müq. Hilarius)

Babil torpağında olanda Sionu yada salardıq, †
çay kənarında oturaraq ağlayardıq, *
liralarımızı söyüd ağaclarından asardıq.
Bizi əsir edənlər *
nəğmə oxumağımızı əmr edirdilər,
bizə zülm verənlər †
onları şənləndirməyimizi istəyirdilər, *
«Bizim üçün Sion nəğmələrini oxuyun» deyirdilər.
Axı yad ölkədə *
Rəbbin nəğmələrini necə oxuyaq?
Ey Yerusəlim, əgər səni unutsam, *
qoy sağ əlim qurusun.
Ey Yerusəlim, səni anmasam, †
ən böyük sevincim olmasan, *
qoy dilim damağıma yapışsın.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ey Yerusəlim, əgər səni unutsam, qoy sağ əlim qurusun. 
Pasxada: Bizim üçün Sion nəğmələrini oxuyun! Alleluya!
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2-ci nəq. Bütün qəlbimlə Sənə şükür edirəm, ey Tanrı!
Pasxada: Bütün əzab-əziyyətdə həyatımı qorudun. Alleluya!

Məzmur 138 (137): Minnətdarlıq ilahisi
Yer üzünün padşahları səmavi Yerusəlimə cah-calalını gətirəcək. (bax Vəhy 21,

24)

Bütün qəlbimlə Sənə şükür edirəm, *
“allahların” önündə Səni tərənnüm edirəm.
Müqəddəs məbədinə tərəf səcdə edirəm, †
məhəbbətin, sədaqətin naminə isminə şükür edirəm, *
çünki ismini, kəlamını hər şeydən üstün tutmusan.
Səni çağıranda mənə cavab vermisən, *
canıma taqət verib məni ürəkləndirmisən.
Ya Rəbb, bütün dünya padşahları Sənə şükür edəcəklər, *
çünki ağzından çıxan kəlamları eşidiblər.
Rəbbin yollarını tərənnüm edəcəklər, *
çünki Rəbbin ehtişamı böyükdür.
Rəbb ucalarda olsa da, yazıqlara nəzər salar, *
amma lovğaları uzaqdan tanıyar.
Sıxıntı içində gəzsəm də, *
mənə həyat verirsən.
Düşmənin qəzəbinə qarşı əl qaldırırsan, *
məni sağ əlinlə qurtarırsan.
Rəbb mənə verdiyi vədə əməl edir. †
Ya Rəbb, məhəbbətin əbədidir. *
Öz əlinin işini tərk etmə!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Bütün qəlbimlə Sənə şükür edirəm, ey Tanrı!
Pasxada: Bütün əzab-əziyyətdə həyatımı qorudun. Alleluya!
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3-cü nəq. Kəsilmiş Quzu izzəti və alqışı almağa layiqdir.
Pasxada: Ya Rəbb, əzəmət, qüdrət, calal, zəfər 
və şöhrət Sənə məxsusdur. Alleluya!

Nəğmə (bax Vəhy 4, 11. 5, 9.10.12): 
Xilas olunanların himni

Ey bizim Rəbbimiz və Allahımız! *
Sən izzət, şərəf və qüdrət almağa layiqsən.
Çünki hər şeyi Sən yaratdın, *
hər şey Sənin iradənlə var olub yarandı.
Sən tumarı götürüb *
onun möhürlərini qırmağa layiqsən.
Çünki Sən kəsildin †
və hər tayfadan, dildən, xalqdan və millətdən olanları *
Allah üçün Öz qanın bahasına satın aldın.
Onları Allahımızla birgə †
padşahlığa və kahinliyə şərik etdin. *
Onlar da yer üzünə padşahlıq edəcək.
Kəsilmiş Quzu †
qüdrəti, sərvəti, hikməti, qüvvəti, *
şərəfi, izzəti və alqışı almağa layiqdir.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Kəsilmiş Quzu izzəti və alqışı almağa layiqdir.
Pasxada: Ya Rəbb, əzəmət, qüdrət, calal, zəfər 
və şöhrət Sənə məxsusdur. Alleluya!

Qısa oxunuş (Kol 3, 16)

Qoy aranızda Məsihin kəlamı bütün zənginliyi ilə yaşasın. 
Bir-birinizə tam müdrikliklə təlim və nəsihət verin, məzmurlar,
ilahilər və ruhani nəğmələr söyləyib ürəklərinizdə Allaha 
minnətdar ola-ola nəğmə oxuyun.
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Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, doyunca sevinc * Sənin hüzurundadır.
   Ya Rəbb, doyunca sevinc * Sənin hüzurundadır. 
* Sağ əlində hər zaman səadət var * Sənin hüzurundadır.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, doyunca sevinc * Sənin hüzurundadır. 

Magnifikat
Qadir Olan, bizim üçün böyük işlər et! Sənin adın 
müqəddəsdir!

İmanlıların duası 
İnsanlara cəsarət və güc verən Rəbb Məsihi izzətləndirək 
və Ona səmimi şəkildə dua edək:
Ya Rəbb, bizi eşit! Sənə daim həmd edəcəyik.
.

Ey Məsih, Sən gücümüzsən! Bütün imanlılara dözümlük 
lütfünü bəxş et ki, 
• həqiqətdə möhkəm qalsınlar.
Ya Rəbb, qoy xalqları idarə edənlər Sənin istədiyin şəkildə 
xidmət etsinlər, 
• və onları nurlandır ki, bizi sülh yolu ilə idarə etsinlər.
Sən böyük izdihamı çörəklə qidalandırdın
• əlimizdə olanlarla ehtiyac sahiblərinə kömək etməyi bizə 
öyrət.
Ölkələrin başçılarını həvəsləndir ki, yalnız öz xalqının rifahı 
üçün yox,
• həm də digər xalqların yaxşılığı üçün qayğı göstərsinlər və 
onlara hörmətlə yanaşsınlar.
Ya Rəbb, qoy bizim vəfat edən bacı-qardaşlarımız diriliş günü 
əbədi həyatda iştirak etsinlər
• və dünyanın sonunda bütün imanlılarla birlikdə Səni 
izzətləndirsinlər.
Göylərdəki Atamız 
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Yekun dua 
Allahım, mərhəmətinə görə Səndən xahiş edirik ki, 
dualarımızdakı sözlər ürəklərimizdəki fikirlərə uyğun olsun. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin.

 Çərşənbə  3cü gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç, 
*  ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Sevinclə Rəbbə qulluq edin, mədh oxuyaraq Onun 
hüzuruna gəlin!
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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 Çərşənbə  3cü gün 

SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Kainatın yaradanı, bizi aydınlat!

Axı gecənin nuru, ayın işığı səndəndir,
bizə verdiyin hər yeni günün işığı da, 

əbədi nurdan, səndəndir!

Məğlub olmuş gecə qaranlığı çəkilir.
Dünyaya gələn nur, aləmə şəfəq saçır.

Bizim qəlblərimizi də oyat ki,
hər zaman yaxşılıq etməyi arzulayaq.

Torpaqlara saçan gün  
bizi səni ucaltmağa çağırır.

Aydın səmanın gözəlliyi
qəlblərimizi də gözəlləşdirsin.

Şübhəli fikirlərdən uzaq olaq ki,
ruhumuz təlaşdan azad olsun.
Ağzımızdan çıxan günahlar

və pis əməllər həyatlarımızı kirlətməsin. 
Günəş qüruba enənə qədər 

səmimi imanımız şahidlik etsin ki,
ümidimiz bizə verdiyi vədləri doğrultsun 
və məhəbbətimiz bizi Məsihlə birləşdirsin.
İndi və əbədiyyən hökm edən xeyirxah Ata,

Səninlə bir olan Oğul 
və bizi sevindirən Müqəddəs Ruh,

bunları bizə bəxş et! Amin.
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1-ci nəq. Ey Allahım, qəlbim Sənə möhkəm bağlanıb. †
Pasxada: Ey Allah, göylər üzərində ucal! Alleluya!

Məzmur 108 (107): Rəbbə həmd və kömək üçün bir dua  
Allahın Oğlu göylərin yuxarıda ucaldı, 

və beləliklə, onun izzəti bütün dünyaya elan edilir. (Arnobius)
Ey Allahım, qəlbim Sənə möhkəm bağlanıb, †
† qoy bütün varlığımla ilahi oxuyum, *
Səni tərənnüm edim.
Ey çəng və lira, oyan! *
Qoy səhəri oyadım.
Ya Rəbb, xalqlar arasında Sənə şükür edəcəyəm. *
Ümmətlər arasında Səni tərənnüm edəcəyəm.
Məhəbbətin böyükdür, göylərdən ucadır, *
sədaqətin buludlara çatır.
Ey Allah, göylər üzərində ucal! *
Ehtişamın bütün yer üzərində olsun!
Sevdiyin insanların xilas olması üçün *
sağ əlinlə bizi qurtar, mənə cavab ver!
Allah Öz müqəddəs məskənindən belə söylədi: †
«Şekemi sevinclə bölüşdürəcəyəm, *
Sukkot dərəsini böləcəyəm.
Gilead torpağı Mənimdir, Menaşşe torpağı Mənimdir, †
Efrayim başımın dəbilqəsidir, *
Yəhuda Mənim əsamdır.
Moav yuyunmaq üçün ləyənimdir, †
çarığımı ataraq Edomu tutacağam, *
zəfər harayını Filiştə salacağam».
Kim məni istehkamlı şəhərə apara bilər? *
Edoma qədər kim mənə yol göstərə bilər?
Ay Allah, niyə bizi atmısan? *
Ay Allah, qoşunlarımızla niyə yürüşə çıxmırsan?
Düşmənin qarşısında bizə imdad et, *
çünki insanın köməyi puçdur.
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Allahın köməyi ilə şücaət göstərəcəyik, *
O, düşmənlərimizi tapdalayacaq!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ey Allahım, qəlbim Sənə möhkəm bağlanıb.
Pasxada: Ey Allah, göylər üzərində ucal! Alleluya!

2-ci nəq. Rəbb mənə qurtuluş paltarı geyindirdi, 
salehlik libası ilə bürüdü.
Pasxada: Xudavənd Rəbb bütün millətlər qarşısında salehliyi 
və həmdi yetişdirdi. Alleluya!

Nəğmə (Yeş 61, 10- 62, 5): 
Peyğəmbər yeni Yerusəlimin üzərinə şadlanır

Mən müqəddəs şəhəri – yeni Yerusəlimi gördüm. 
Şəhər öz bəyi üçün bəzədilmiş gəlin kimi hazırlanmışdı. (bax Vəhy 21, 2)

Rəbdə böyük sevinc tapacağam, *
Allahımda ürəyim şadlıqdan coşacaq,
çünki çələnglə bəzənmiş bəy kimi, *
bər-bəzək taxmış gəlin kimi
mənə qurtuluş paltarı geyindirdi, *
salehlik libası ilə bürüdü.
Torpaq zoğlarını necə cücərdirsə, *
bağ əkilən toxumları necə yetişdirirsə, 
Xudavənd Rəbb də bütün millətlər qarşısında *
salehliyi və həmdi belə yetişdirəcək.
Salehliyi nur kimi saçanadək, *
qurtuluşu məşəl tək yananadək
Sion naminə susmayacağam, *
Yerusəlim naminə sakit durmayacağam.
Millətlər salehliyini, * 
bütün padşahlar əzəmətini görəcək.
Rəbbin ağzı ilə deyəcəyi, *
sənə verəcəyi yeni bir adla çağırılacaqsan.
Sən Rəbbin əlində gözəllik tacı, *
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Allahının ovcunda padşahlıq çələngi olacaqsan.
Artıq sənə «atılmış», *
ölkənə «viranə qalmış» deməyəcəklər.
Əvəzinə sənə «sevdiyim», *
ölkənə isə «ərli» deyiləcək.
Çünki Rəbb səni sevəcək, *
ölkən də ərli sayılacaq.
Bir gənc bakirə qızla evləndiyi kimi *
səni Yaradan da səninlə evlənəcək.
Bəy gəlindən zövq aldığı kimi *
Allahın da səndən zövq alacaq.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbb mənə qurtuluş paltarı geyindirdi, 
salehlik libası ilə bürüdü.
Pasxada: Xudavənd Rəbb bütün millətlər qarşısında salehliyi 
və həmdi yetişdirdi. Alleluya!

3-cü nəq. Ömür boyu Rəbbə həmdlər söyləyəcəyəm.
Pasxada:  Ey Sion, Allahın əbədi hökmranlıq edir! Alleluya!

Məzmur 146 (145): Nə bəxtiyardır, 
yalnız Rəbbə ümid bağlayan insan!

Biz işlərimizlə, yəni həyatlarımızla Rəbbə həmd edirik. (Arnobius)

Rəbbə həmd edin! *
Ey könlüm, Rəbbə həmd et!
Ömür boyu Rəbbə həmdlər söyləyəcəyəm, *
Allahımı nə qədər varam, tərənnüm edəcəyəm!
Əsilzadələrə, sizi qurtara bilməyən * 
bəşər oğluna güvənməyin.
Onlar canı çıxan kimi torpağa düşər, *
niyyətləri bircə anda yox olar.
Nə bəxtiyardır Yaqubun Allahından kömək alan, *
yalnız Allahı Rəbbə ümid bağlayan insan!
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Odur göyləri, yeri, dənizi, dənizdəkiləri yaradan, *
Odur əbədi sadiq qalan.
O, miskinlərə haqq qazandırır, *
O, acları azuqə ilə doydurur.
Rəbb əsirləri azad edir, *
Rəbb kor gözləri açır.
Rəbb qəddi əyilənləri düzəldir, *
Rəbb salehləri sevir.

Rəbb qəriblərə dayaq olur, †
yetimi, dul qadını ayağa qaldırır, *
pislərinsə yollarını dolaşdırır.
Rəbb əbədi hökmranlıq edir, †
ey Sion, Allahın nəsillər boyu hökm verir! *
Rəbbə həmd edin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ömür boyu Rəbbə həmdlər söyləyəcəyəm.
Pasxada:  Ey Sion, Allahın əbədi hökmranlıq edir! Alleluya!

Qısa oxunuş (Qanun 4, 39-40)

Bu gündən bilin və yadınızda qalsın ki, yuxarıda – göydə və 
aşağıda – yerdə Rəbb Allahdır. Ondan başqası yoxdur. Bu gün 
sizə verdiyim Rəbbin qanun və əmrlərinə riayət edin ki, sizə, 
sizdən sonra gələn övladlarınıza xeyir gətirsin, Allahınız 
Rəbbin əbədi olaraq verdiyi bu torpaqda uzun ömür sürəsiniz.

Nəqaratlı cavab
† Hər zaman * Rəbbə alqış edəcəyəm.
   Hər zaman * Rəbbə alqış edəcəyəm.
* Ona daim mənim dilim həmd edəcək * Rəbbə alqış edəcəyəm.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Hər zaman * Rəbbə alqış edəcəyəm. 
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Benediktus  
Həyatımız boyu qorxmadan Rəbbin önündə müqəddəslik və 
salehliklə Ona ibadət edək.

İmanlıların duası 
Atanın izzəti Rəbb Məsih, bizi Öz sözü ilə nurlandırır. 
Buna görə də sevgi ilə onu çağıraq:
Əbədi Padşah, eşit bizi!

İmanımızın mənbəyi və məqsədi olan Rəbb, Sənə həmd olsun,
• çünki bizi, qaranlıqdan heyranedici işığına çağırdın!
Sən korların gözlərini açıb, karlara eşitmə qabiliyyətini 
yenidən verdin,
• imanımızı da gücləndir.
Ya Rəbb, qoy həmişə məhəbbətində qalaq
• və heç bir şey bizi Səndən ayıra bilməsin!
Ey Məsih, bizə kömək et ki, əziyyətlərə tab gətirib, sınaqlarda 
vəfalı qala bilək
• və xoşbəxtlik içində Sənə şükür edək.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Allahım, Quzunun qanı vasitəsilə yenilənmiş və 
müqəddəsləşmiş Əhdini unutma! Xalqına günahlarının 
bağışlanmasını nəsib et və qoy, daim xilas yolu ilə getsinlər. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Ya Rəbb, Səni səsləyirəm, 
 ümidimi Sənin sözlərinə bağlayıram. 

Məzmur 119 (118), 145-152 
Ya Rəbb, cavab ver! †
Bütün qəlbimlə Səni səsləyirəm, *
Sənin qaydalarına əməl edəcəyəm.
Səni səslədim, məni qurtar, *
qoy göstərişlərinə bağlı qalım.
Dan yeri sökülməzdən əvvəl qalxıb Səni imdada çağırıram, *
çünki ümidimi Sənin sözlərinə bağlayıram.
Gecə boyu gözümə yuxu getmir, *
Kəlamını dərindən düşünürəm.
Məhəbbətinə görə mənim səsimi eşit, *
ya Rəbb, hökmlərinə görə mənə həyat bəxş et.
Şər ardınca qaçanlar mənə yaxınlaşdılar, *
onlar Sənin qanunundan uzaqlaşdılar.
Ya Rəbb, Sən mənə yaxınsan, *
bütün əmrlərin həqiqətdir.
Göstərişlərini lap əvvəldən öyrənirəm, *
əbədi qalsın deyə öyüdlərini verdin.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ya Rəbb, Səni səsləyirəm, 

 ümidimi Sənin sözlərinə bağlayıram.
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2-ci nəq. Rəbb insanın düşüncələrini görər, 
bunların boş olduğunu bilər.

Məzmur 94 (93), 1-11: Allah salehlərin ədalətidir 
Rəbb bütün bunlara görə qisas alacaq. Çünki Allah bizi murdarlığa deyil, 

müqəddəsliyə çağırmışdır. (bax 1Sal 4, 6-7)

Ya Rəbb, qisas alan Allah! *
Ey qisas alan Allah, nurunu saç!
Ey dünyanın Hakimi, qalx, *
təkəbbürlülərin əvəzini ödə!
Ya Rəbb, nə vaxtadək pislər *
axı nə vaxtadək pislər sevincdən cuşa gələcəklər?
Dillərindən lovğa sözlər tökülür, *
bütün şər iş görənlər öyünürlər.
Ya Rəbb, xalqını əzirlər, *
Sənin irsindən olan adamlara zülm edirlər.
Dul qadını və qəribi öldürürlər, *
yetimləri qırırlar.
Belə deyirlər: «Rəbb heç nə görmür, *
Yaqubun Allahı heç nə dərk etmir».
Dərk edin, ey xalqın nadanları! *
Ey axmaqlar, nə vaxt ağla gələcəksiniz?
Qulaqları yaradan eşitməzmi? *
Gözlərə quruluş verən görməzmi?
Məgər millətlərə təlim verən, *
insanlara bilik öyrədən tənbeh etməzmi?
Rəbb insanın düşüncələrini görər, *
bunların boş olduğunu bilər.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbb insanın düşüncələrini görər, 
bunların boş olduğunu bilər.
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3-cü nəq. Rəbb mənə qala oldu, sığınacaq bir qaya oldu!

Məzmur 94 (93), 12-23: Allah salehlərin ədalətidir 

Ya Rəbb, bəxtiyar o insandır ki, ona təlim vermisən, *
Öz qanununu öyrətmisən!
Pislər üçün qəbir qazılanadək *
onu dar gündən çıxarıb dinclik verəcəksən.
Çünki Rəbb xalqını Özündən ayırmaz, *
irsini Öz əlindən verməz.
Yenə ədalətli hökmlər çıxarılacaq, *
ürəyidüz olanlar haqqın ardınca gedəcək.
Kim mənim üçün pislərə qarşı durar? *
Şər iş görənlərə qarşı kim müdafiəçim olar?
Əgər Rəbb köməyim olmasaydı, *
canım sükut diyarına vaxtsız köçərdi.
Mən «ayağım büdrəyir» deyən zaman, *
ya Rəbb, mənə məhəbbətinlə dayaqsan.
Mən daxilən çox narahat olarkən *
təsəlli verərək məni fərəhləndirirsən.
Qanun bəhanəsi ilə şər quran *
Əzazil hökmdarlardan Sənə yoldaş olarmı?
Əlbir olub salehlərin canına qəsd qururlar, *
məhkum edib təqsirsizin qanına bais olurlar.
Amma Rəbb mənə qala oldu, *
Allahım mənə sığınacaq bir qaya oldu!
Pislərin şər işlərini başlarına gətirəcək, †
pisliklərinə görə onları yox edəcək, *
bəli, Allahımız Rəbb onları yox edəcək!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Rəbb mənə qala oldu, sığınacaq bir qaya oldu!
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Qısa oxunuş 
9-da: 1Kor 10, 24. 31

Hər kəs öz xeyrini yox, başqalarının xeyrini güdsün. Beləliklə, 
nə yeyirsinizsə, nə içirsinizsə, nə edirsinizsə, hər şeyi Allahın 
izzəti üçün edin.

12-də: Kol 3, 17

Dediyiniz və etdiyiniz hər şeyi Rəbb İsanın adı ilə edin, Onun 
vasitəsilə Ata Allaha şükür edin.

15-də: Kol 3, 23-24

Gördüyünüz hər işi insanlar üçün deyil, Rəbb üçün edən kimi 
can-dildən edin. Bilin ki, Rəbdən bunun əvəzinə irs 
alacaqsınız, çünki siz Rəbb Məsihə qulluq edirsiniz.

† Ya Rəbb, Sənə şükür qurbanları təqdim edəcəyəm,
* Rəbbin adını çağıracağam.

Yekun dua
Uca və mərhəmətli Allah! Nahar fasiləsini bizə verən Sənsən. 
Günboyu indiyə qədər etdiyimiz əməllərə Öz Mərhəmətinlə 
bax, səhvlərimizi düzəlt ki, işlərimizi Sənin məmnuniyyətinə 
əsasən görə bilək. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.

† Rəbbə həmd edək!
* Allaha şükür edək! 
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AXŞAM MƏDHİ 
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Günəş həzn-həzn qüruba enir,
dağlara kədərlə vida edərək
tarlaları, gölləri tərk edir,

amma sabah yenidən parlayacaq.

Ya Rəbb, Sənin yaratdıqların heyrətamizdir!
Sən, bizim uca Padşahımızsan!

Gündüzə və gecəyə sərhədləri qoyduğun kimi,
əbədi olaraq zamana da, hökm edirsən!

Səma gecənin donunu geyərkən 
yavaş-yavaş sükuta batır
və gün ərzindəki işlərlə 

yorulan insan dincəlmək istəyir.

Qəlblərimiz iman və ümidlə doludur.
Atanın nurunda yaşayan əbədi Kəlam,

və onun möhtəşəmliyi olan Məsihin nuru,
ruhumuzla birlikdə cismimizi də, rahatlatsın.

O, nə çıxmayan, nə də, batmayan,
daim yüksəklərdə parlayan əbədi Günəşdir!

Torpaq Onun zərif şüalarına susayır
və səma onun işığından parlayır.

Qoy, biz də bir gün, onun nurunda 
daim xoşbəxtlik içində şadlanaraq
Sənə, Oğluna və Müqəddəs Ruha

yeni ilahilər oxuyaq! Amin.
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1-ci nəq. Ya Rəbb, Sənin biliyin əsrarəngizdir, məndən yüksəkdir.
Pasxada: Gecə də gündüz kimi nur saçar. Alleluya!

Məzmur 139 (138), 1-12: Allah hər şeyi görür
Rəbbin ağlını kim dərk etdi? Ona kim məsləhətçi oldu? (Rom 11, 34)

Ya Rəbb, məni yoxlayaraq tanıdın, *
oturuşumu-duruşumu Özün bilirsən,
Fikirlərimi uzaqdan duyursan. †
Getməyimə, yatmağıma nəzarət edirsən, *
nə yollardan keçdiyimi bilirsən.
Sözlərimi dilə gətirməmişdən əvvəl, *
ya Rəbb, hamısını tamamilə bilirsən.
Hər yandan məni əhatə etmisən, *
Öz əlini üzərimə qoymusan.
Bu bilik əsrarəngizdir, məndən yüksəkdir, *
bunu dərk edə bilmərəm.
Hara gedim ki, Ruhun orada olmasın? *
Hara qaçım ki, hüzurunda olmayım?
Əgər göylərə çıxsam, Sən oradasan, *
ölülər diyarında yatsam, Sən oradasan.
Qanad alıb gündoğana uçsam belə, *
dənizi keçib günbatana qonsam belə,
Sənin sağ əlin bələdçim olacaq, *
Sağ əlin məni qoruyacaq.
Desəm də: «Qoy zülmət məni bürüsün, *
işıq batsın, ətrafım gecəyə dönsün»,
Sənin qarşında zülmət batar, †
Önündə gecə də gündüz kimi nur saçar. *
Nurun, zülmətin Sənin üçün nə fərqi var?
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ya Rəbb, Sənin biliyin əsrarəngizdir, məndən yüksəkdir.
Pasxada: Gecə də gündüz kimi nur saçar. Alleluya!
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2-ci nəq. Mən Rəbb ürəyi yoxlayıram, insanın fikrini 
sınayıram ki, hər kəsə işlərinin bəhrəsinə görə əvəz verim.
Pasxada: Quzularımı tanıyıram, onlar da Məni tanıyır. Alleluya!

Məzmur 139 (138), 13-18. 23-24: Allah hər şeyi görür

Sən mənim daxili üzvlərimi yaratmısan, *
mənə ana bətnində quruluş vermisən.
Sən məni ecazkar, əsrarəngiz yolla yaratmısan, *
ona görə şükür edirəm.
Nə qədər xariqəli işlər görmüsən! *
Bunu ürəkdən yaxşı dərk edirəm.
Mən gizli bir yerdə yaranarkən, †
dünyanın dərin yerində yaranarkən *
bədənim Səndən gizli qalmadı.
Dünyaya gəlməzdən əvvəl *
Sənin gözlərin məni gördü.
Ömrüm başlamazdan əvvəl *
mənə təyin etdiyin hər bir günü kitabına yazmısan.

Ey Allah, mənim üçün fikirlərinin qiyməti çoxdur, *
onların sayı-hesabı yoxdur!
Saysaydım onları, qum dənələrindən çox olardı, *
oyananda yenə mən Səninləyəm.
Ey Allah, məni yoxla, qəlbimi öyrən, *
Sən məni sınaqdan keçirib bütün fikirlərimi bil.
Gör qəlbimdə pisliyə yol verirəmmi? *
Əbədi yolda mənə rəhbər ol!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Mən Rəbb ürəyi yoxlayıram, insanın fikrini 
sınayıram ki, hər kəsə işlərinin bəhrəsinə görə əvəz verim.
Pasxada: Quzularımı tanıyıram, onlar da Məni tanıyır. Alleluya!
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3-cü nəq. Hər şeydən əvvəl var olan Odur və hər şey Onda 
bərqərar olur. 
Pasxada: Ehtişamı göyü bürüdü, Yer üzü Ona edilən həmd-sənalarla 
doldu. Alleluya!

Nəğmə (bax Kol 1, 3. 12-20): 
Ölülər arasından ilk doğulan Məsihdir

Allaha – Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına *
həmişə şükür edirik. 
Müqəddəslərin nurda olan irsinə şərik olmanız üçün †
sizə səlahiyyət verən Ataya *
sevinclə şükür edəsiniz. 
O bizi zülmət hakimiyyətindən xilas edib *
Öz sevimli Oğlunun Padşahlığına köçürtdü.
Oğlunda satınalınmaya * 
günahlarımızın bağışlanmasına malikik. 
Görünməz Allahın surəti *
və bütün yaradılış üzərində ilk doğulan Odur. 
Çünki göylərdə və yerdə olan, *
görünən və görünməyən hər şey 
taxtlar, ağalar, başçılar, hakimlər * 
Onda yarandı. 
Nə varsa, *
Onun vasitəsilə və Onun üçün yarandı. 
Hər şeydən əvvəl var olan Odur *
və hər şey Onda bərqərar olur. 
Bədənin, *
yəni imanlılar cəmiyyətinin Başı da Odur. 
Hər şeydə birinci olsun deyə başlanğıc olan, *
ölülər arasından dirilərək ilk doğulan Odur. 
Çünki Allah Onda tam bütövlüyü ilə yaşamağa †
və Onun vasitəsilə, *
çarmıxda axıdılan qanı ilə barışıq yaradaraq 
həm yerdə, həm də göylərdə olan hər şeyi *
Özü ilə barışdırmağa razı oldu.
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Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

3-cü nəq. Hər şeydən əvvəl var olan Odur və hər şey Onda 
bərqərar olur. 
Pasxada: Ehtişamı göyü bürüdü, Yer üzü Ona edilən həmd-sənalarla 
doldu. Alleluya!

Qısa oxunuş (1Yəh 2, 3-6) 

Onu tanıdığımızı bundan bilirik ki, Onun əmrlərinə riayət 
edirik. Kim «Onu tanıyıram» deyir, amma Onun əmrlərinə 
riayət etmirsə, yalançıdır və onun daxilində həqiqət yoxdur. 
Lakin kim Onun sözünə riayət edirsə, Allah məhəbbəti onda, 
həqiqətən, kamilliyə çatıb. Bundan bilirik ki, biz Allahdayıq. 
Kim Onda qaldığını deyirsə, İsa Məsihin həyat sürdüyü kimi 
həyat sürməlidir.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, göz bəbəyin kimi * məni qoru!
   Ya Rəbb, göz bəbəyin kimi * məni qoru!
* Qanadlarının kölgəsində məni saxla! * məni qoru!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, göz bəbəyin kimi * məni qoru!

Magnifikat
Tanrı, qolu ilə qüdrətli işlər gör və ürəklərində qürurla 
düşünənləri pərən-pərən sal.

İmanlıların duası 
Əbədi Atanı şad ürəklə birlikdə çağıraq, çünki Onun 
Öz xalqına qarşı mərhəməti sonsuzdur. Dua edək:
Ey Allah, qoy Sənə ümid edənlər daimi şad olsunlar.
.

Mehriban Ata, Sən Oğlunu dünyaya onu mühakimə etmək 
üçün deyil, Onun vasitəsitəsi ilə xilas etmək üçün göndərdin,
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- qoy Onun ölüm üzərindəki qələbəsi bizdə çoxlu bəhrə 
gətirsin.
Sən keşişləri Məsihin köməkçiləri və Onun sirlərinin 
inzibatçıları kimi təyin etmişdin 
- onlara hikmət və məhəbbət ver ki, Sənə sədaqətlə xidmət 
etsinlər.
Qoy, Səmavi Padşahlıq üçün bakirəlikdə yaşayanlar
- Oğlunu sarsılmaz sədaqətlə izləsinlər.
Yaradılışın başlanğıcında insanı kişi və qadın kimi yaratmışdın
- bütün ailələri səmimi sevgidə saxla.
Sən Məsihin qurbanı ilə insanları günahlarından azad etdin
- bütün mərhumların təqsirlərini bağışla və Səmavi 
Padşahlığında onları qəbul et.
Göylərdəki Atamız 

Yekun dua 
Allahım, mərhəmətin naminə bizi Öz yaxşılığınla qidalandır, 
çünki Sən, göylərdəki hədiyyələrini möhtaclara bolluqla bəxş 
edənsən! Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun. * Amin.

 Cümə axşamı  4cü gün 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT  
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç, 
*  ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim. 

Nəq. Mədh oxuyaraq Rəbbin hüzuruna sevinclə gəlin!
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99) 
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SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Günəş artıq ilk şəfəqlərini saçır!

Dualarımız Rəbbə ucalır ki,
gün ərzində bizi ziyana aparan 

hər şeydən uzaq olaq.

Ya Rəbb, dilimizi əhlilləşdir ki,
münaqişələrdən yan keçək.

Gözlərimizi qoru ki, 
acgözlükdən günaha batmayaq.

Qəlblərimizin paklığını qoru ki,
heç bir hirs onu coşdurmasın!
Nəfsimizə hakim kəsilək ki,

təkəbbürümüz bizi idarə etməsin!

Gün bitərkən günəş batanda
yavaş-yavaş toranlıq çökdükcə

qəlblərimiz paklıq içində
sənə təşəkkür ilahisi oxusunlar!

Sənə, mərhəmətli Ataya,
dünyanı xilas edən Oğula

və Təsəlli edən Ruha
sonsuz şan-şərəf olsun! Amin.
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1-ci nəq. Ya Rəbb, hər səhər məhəbbətini mənə hiss etdir.
Pasxada: Ya Rəbb, mənə ismin naminə həyat ver, alleluya!

Məzmur 143 (142), 1-11: Narahatlıq vəziyyətində dua
İnsan Qanuna əməl etməklə deyil, yalnız İsa Məsihə 

iman etməklə saleh sayılır. (bax Qal 2, 16)

Ya Rəbb, eşit duamı, †
yalvararkən məni dinlə, *
mənə sədaqətin, salehliyin naminə cavab söylə.
Qulunu məhkəməyə çəkmə, *
bu bəşəriyyət içindən kimsə qarşında saleh çıxmaz.
.

Məni düşmən təqib etdi, *
yerə vurdu, həyatım əldən getdi.
Sanki lap çoxdan ölənlərin biriyəm, *
bu düşmən məni zülmətə saldı.
Ona görə ruhdan düşmüşəm, *
bu dəhşət qəlbimi sarsıtdı.
.

Qədim dövrlər yadıma düşür, †
Sənin bütün işlərini dərindən düşünürəm, *
Əməllərin barədə hey fikirləşirəm.
Sənə sarı əllərimi açmışam, *
bir quraq torpaq kimi Sənin üçün susamışam.
.

Ya Rəbb, mənə tez cavab ver, *
çünki ürəyim çəkilir.
Üzünü məndən gizlətmə, *
qoyma qəbirə düşən insanlara bənzəyim.
Hər səhər məhəbbətini mənə hiss etdir, *
çünki Sənə güvənirəm.
Gedəcəyim yolu mənə öyrət, *
çünki varlığımı Sənə verirəm.
.

Ya Rəbb, məni düşmənlərdən qurtar, *
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Sənə pənah gətirirəm.
Mənə Sənin iradənə əməl etməyi öyrət, *
çünki mənim Allahım Sənsən.
Sənin Ruhun yaxşıdır, *
düz yer üçün mənə yol göstər.
.

Ya Rəbb, mənə ismin naminə həyat ver, *
Salehliyin naminə canımı dardan qurtar.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ya Rəbb, hər səhər məhəbbətini mənə hiss etdir.
Pasxada: Ya Rəbb, mənə ismin naminə həyat ver, alleluya!

2-ci nəq.  Rəbb əmin-amanlığı bir çay tək, 
Yerusəlimə sarı axıdacaq.
Pasxada: Mən sizi yenə görəcəyəm, onda ürəyiniz sevinəcək. Alleluya!

Nəğmə (Yeş 66, 10-14a): 
Müqəddəs şəhərdə təsəlli və sevinc

Səmavi Yerusəlim isə azaddır, o bizim anamızdır. (Qal 4, 26)

Yerusəlimlə birgə sevinin, ey onu sevənlər, *
hamınız onun üçün şadlanın.
Ey Yerusəlim üçün yas tutanlar, *
onunla birgə cuşa gəlin, fərəhlənin!
Siz ananız Yerusəlimin döşlərini əmib †
təsəlli tapacaqsınız, doyacaqsınız, *
onun bol nemətlərindən dadıb zövq alacaqsınız». 
.Rəbb belə deyir: †
«Budur, Mən əmin-amanlığı bir çay tək, *
millətlərin sərvətini daşqın sel kimi ona sarı axıdacağam.
Siz ondan bəslənəcəksiniz, qucağında daşınacaqsınız, *
dizlərində oxşanacaqsınız.
Övladına təsəlli verən bir ana tək †
Mən sizə təsəlli verəcəyəm. *
Yerusəlimdə təsəlli tapacaqsınız.
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Bunları görüb ürəyiniz sevinəcək; *
bədənləriniz yaşıl ot kimi qüvvətlənəcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq.  Rəbb əmin-amanlığı bir çay tək, 
Yerusəlimə sarı axıdacaq.
Pasxada: Mən sizi yenə görəcəyəm, onda ürəyiniz sevinəcək. Alleluya!

3-cü nəq. Allahımızı tərənnüm etmək nə qədər yaxşıdır!
Pasxada: Rəbb Yerusəlimi bərpa edər və sınıq qəlblərə şəfa verər. Alleluya!

Məzmur 147 (146), 1-11: Rəbbin gücü və xeyirxahlığı  
Ya Rəbb, Sənə həmd edirik, Səni yüksəldirik.

Rəbbə həmd edin! †
Allahımızı tərənnüm etmək nə qədər yaxşıdır! *
O buna layiqdir, Ona həmdlər söyləmək xoşdur!
.

Rəbb Yerusəlimi bərpa edər, *
İsrailin əsarətdə olanlarını yığıb-gətirər.
O, sınıq qəlblərə şəfa verər, *
yaralarını sarıyar.
.

Ulduzların sayını hesablar, *
hər birini öz adı ilə çağırar.
Xudavəndimiz əzəmətlidir, Qüvvəti çoxdur, *
dərrakəsi hədsizdir!
Rəbb məzlumları ayağa qaldırar, *
pisləri isə toz-torpaq içinə atar.
.

Rəbbə şükür nəğməsi söyləyin, *
Allahımızı lira ilə tərənnüm edin!
O, göyləri buludlarla bürüyər, †
yer üzünü yağışla təmin edər, *
dağlarda ot bitirər.
O, heyvanlara yem verər, *
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çığırışan quzğun balalarını yemlər.
O, güclü atlardan zövq almaz, *
qüvvətli addımlardan razı qalmaz.
Amma Rəbb Ondan qorxanlardan, *
Onun məhəbbətinə ümid bağlayanlardan razı qalar.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Allahımızı tərənnüm etmək nə qədər yaxşıdır!
Pasxada: Rəbb Yerusəlimi bərpa edər və sınıq qəlblərə şəfa verər. Alleluya!

Qısa oxunuş (Rom 8, 18-21) 

Belə düşünürəm ki, çəkdiyimiz indiki əzablar bizə zahir olacaq
izzətlə heç müqayisəyə gəlməz. Yaradılış Allahın oğullarının 
zahir olmasını böyük həsrətlə gözləyir. Çünki yaradılış öz 
iradəsi ilə deyil, onu Təslim Edənin iradəsi ilə puçluğa təslim 
edildi. Amma ümidvardır ki, yaradılış özü də çürüməyə əsir 
olmaqdan xilas olub, Allah övladlarının izzətli azadlığına 
qovuşacaq.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Səni xatırlayıram, * gecə növbələrində Səni düşünürəm.
   Ya Rəbb, Səni xatırlayıram, * gecə növbələrində Səni düşünürəm.
* Sən mənə kömək oldun, * gecə növbələrində Səni düşünürəm.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Səni xatırlayıram, * gecə növbələrində Səni düşünürəm. 

Benediktus  
Ya Rəbb, Öz xalqına günahlarının bağışlanması ilə xilas 
olunmaları barədə bildir. 
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İmanlıların duası 
Öz xalqını xilas edən Allahı izzətləndirərək çağıraq:
Səmavi Ata, həyatımız Sənsən!

Mərhəmətli Allah, Rəbbimiz İsa Məsihin Atasısan! Sənə 
təşəkkür edirik,
• çünki, Oğlunun dirilişi vasitəsilə bizim əbədi həyat ümidimizi
yenilədin.
İnsanı Özünə bənzər yaratdığın üçün bizə kömək et ki, Məsihə 
oxşayaq
• və beləliklə, sevimli övladların ola bilək.
Paxıllıq və nifrətlə zəhərlənmiş qəlblərimizi məhəbbətlə doldur
ki,
• Müqəddəs Ruhun lütfü bizi sağaltsın.
İşləyənlərə, ac olanlara çörək, kədərlənmişlərə sevinc ver,
• qoy bütün insanlar Sənin lütfünə və xilasına nail olsunlar!
Göylərdəki Atamız

Yekun dua  
Allahım, bizi düşmən əlindən qurtar və kömək et ki, xilas 
planını daha dərindən dərk edib anlayaq və həyatımızın bütün 
günlərini Sənə sədaqətlə, cəsarətlə xidmət edə bilək. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin. 
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GÜNORTA MƏDHİ 
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Rəbb deyir: Əgər Məni sevirsinizsə, 
 əmrlərimə riayət edəcəksiniz.

Məzmur 119 (118), 153- 160

Çəkdiyim əzabı gör, məni qurtar, *
çünki qanununu unutmamışam.
Münaqişəmi həll edib Özün məni azad et, *
mənə kəlamına görə həyat bəxş et.
Pislər qurtuluşdan uzaqdır, *
çünki onlar Sənin qaydalarını axtarmırlar.
Ya Rəbb, mərhəmətin çoxdur, *
hökmlərinə görə məni yaşat.
Düşmənlərim, məni təqib edənlər çoxdur, *
lakin Sənin göstərişlərindən dönmədim.
Bu xainlərə ikrahla baxıram, *
çünki Sənin vədinə bağlı qalmayıblar.
Sənin qayda-qanunlarını gör nə qədər sevirəm, *
ya Rəbb, məhəbbətinə görə mənə həyat ver.
Sözlərinin mahiyyəti həqiqətdir, *
bütün ədalətli hökmlərin əbədidir.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Rəbb deyir: Əgər Məni sevirsinizsə, 

 əmrlərimə riayət edəcəksiniz.
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2-ci nəq. Rəbb Siondan sənə xeyir-dua versin, 
ömür boyu Yerusəlimin xoşbəxtliyini görəsən!

Məzmur 128 (127): Ev sülhü Rəbbdədir
"Rəbb Siondan sizə xeyir-dua versin", yəni Öz kilsədən deməkdir. (Arnobius)

Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan, *
Onun yolları ilə gedən insan!
Çünki öz əlinin bəhrəsini yeyəcəksən, *
xoşbəxt olub uğur qazanacaqsan.
.

Evində arvadın tənək kimi bar gətirəcək, †
övladların zeytun pöhrələri kimi *
süfrənin ətrafını bürüyəcək.
Rəbdən qorxan insan *
belə xeyir-dua alacaq:
.

Rəbb Siondan sənə xeyir-dua versin, *
ömür boyu Yerusəlimin xoşbəxtliyini görəsən,
övladlarının övladlarını görəsən! *
İsrailin üzərinə sülh olsun!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbb Siondan sənə xeyir-dua versin, 
ömür boyu Yerusəlimin xoşbəxtliyini görəsən!
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3-cü nəq. Sənin üçün, Allah düşmənlərini alçaltdı.

Məzmur 129 (128): Məzlum insanların təzələnmiş güvəni 
Kilsə öz əzablarından danışır (Müq. Avqustin)

Qoy İsrail söyləsin: *
«Mənə gəncliyimdən bəri əzab verdilər.
Bəli, gəncliyimdən bəri mənə əzab verdilər, *
lakin məğlub edə bilmədilər.
Elə bil kürəyimdə kotan sürüblər, *
qamçılarla bədənimə uzun-uzun şırım çəkiblər.
Rəbb isə adildir, *
pislərin buxovlarını qırdı».

Siona nifrət bəsləyənlərin hamısı *
qoy xəcalət içində geri qovulsun!
Qoy cücərmədən solsunlar, *
damda bitən ot kimi olsunlar!
O, biçinçinin ovcunu, *
dərz bağlayanın qucağını doldurmaz!
Yoldan keçən onlara belə deməz: †
«Rəbb sizə xeyir-dua versin, *
sizə Rəbbin ismi ilə alqış olsun!»
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Sənin üçün, Allah düşmənlərini alçaltdı.
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Qısa oxunuş 
9-da: 1Yəh 3, 23-24

Onun əmri də budur ki, biz Onun Oğlu İsa Məsihin adına iman 
edək və Onun bizə əmr etdiyi kimi bir-birimizi sevək. Onun 
əmrlərinə riayət edən şəxs Allahda, Allah da onda qalır. Onun 
bizdə qaldığını bu yolla, bizə verdiyi Ruh vasitəsilə bilirik.

12-də: Müd 1, 1-2

Yer üzünün hökmdarları, ədaləti sevin, Rəbb haqqında düzgün 
düşünün. Səmimi qəlbdən Onu axtarın. Çünki Allahı 
sınamayanlar Onu tapırlar, Ona inananlara O, Özünü açır.

15-də: İbr 12, 1b-2

Hər bir yükü və bizi asanlıqla çaşdıran günahı tərk edib 
qarşımızdakı yarışda dözümlə qaçaq. Gözümüzü imanımızın 
Banisi və Kamilləşdiricisi olan İsaya dikək. O, qarşısına 
qoyulan sevincə görə rüsvayçılığı heç sayıb çarmıxa çəkilməyə
tab gətirdi və Allahın taxtının sağında oturdu.

† Rəbbə güvən, yaxşılıq et,
* bu diyarda arxayın ömür sür. 

Yekun dua
Uca və əbədi Allah! Səndə heç bir qaranlıq və kölgə yoxdur. 
Bizi nurlandır ki, Sənin əmrlərini anlayaraq bizə qeyd etdiyin 
yolla həvəslə gedək. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbbə həmd edək!
* Allaha şükür edək! 
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AXŞAM MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Ya Rəbb, yer üzünün işıqlarını birləşdirib

bu gözəlliyə gündüz adını verdin.
Günəş batmağa hazırlaşır izinin ilə

bir daha Sənin möhtəşəmliyinə şahid olaq.

Yer üzünə toranlıq düşdükcə 
gecənin qaranlığından utanan üfüq qızarır.

Torpaq üzünü günəşdən çevirib
itaətkarlıqla gecə yuxusuna gedir.

Rəbbimiz, biz Sənin bəndələrinik
işlərimizi bitirdikdən sonra evə qayıdırıq.

Qoy, qəlblərimiz sənə tərəf çevrilsin
və qaranlıq bizi aldatmasın.

Kömək et ki, həyatımız, xilas uğrunda 
güclü mübarizədən sonra

ləkə və kölgə izləri qoymadan 
adi gün parlaqlığından Sənin nuruna birləşsin. 

Xeyirxah Ata, bizə kömək et ki,
Oğlunun ardınca gedərək ucalığına çataq.

Sən, oradan sevinc bəxş edən Ruhla 
əbədi olaraq kainata hökm edirsən! 

Amin.
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1-ci nəq. Mənə məhəbbət göstərən, 
 mənim Qalam Rəbbdir, ona güvənirəm. 

Pasxada: Rəbb mənim qayamdır, xilaskarımdır! Alleluya!

Məzmur 144 (143), 1-8: Qələbə üçün və sülh üçün 
Onun əlləri mübarizəyə tədris olunmuşdur. Ona görə də, 

dünyaya qələbə gələndən sonra deyir: "Mən dünyaya qalib gəldim." (Müq.
Hilarius)

Alqış olsun Rəbbə, Qayama! †
Əllərimə döyüş təlimi, *
barmaqlarıma müharibə təlimi verən Odur.
Mənə Məhəbbət göstərən, mənim Qalam, *
Qülləm, Xilaskarım,
Qalxanım, Pənahgahım, *
xalqımı mənə itaət etdirən Odur.

Ya Rəbb, insan kimdir ki, qayğısına qalırsan, *
bəşər övladı kimdir ki, onu düşünürsən?
İnsan bir nəfəsə bənzər, *
ömrü kölgə kimi keçib-gedər.

Ya Rəbb, göyləri yar, aşağı en, *
dağlara toxun, qoy tüstülənsin.
Şimşəyini çaxdır, düşmənləri dağıt, *
oxlarını yağdır, yağıları darmadağın et.
Göylərdən əl uzadıb dərin sulardan məni xilas et, *
məni yadellilərin əlindən azad et.
Onların dili yalan danışar, *
sağ əlləri yalandan and etmək üçün qalxar.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Mənə məhəbbət göstərən, 

 mənim Qalam Rəbbdir, ona güvənirəm. 
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Pasxada: Rəbb mənim qayamdır, xilaskarımdır! Alleluya!

2-ci nəq. Nə bəxtiyardır Allahı Rəbb olan xalq!
Pasxada: Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə bizə qələbə bəxş edən Allaha
şükür olsun! Alleluya!

Məzmur 144 (143), 9-15:   
Ey Allah, Sənə yeni bir ilahi ilə şükür edəcəyəm, *
Səni ontelli çənglə tərənnüm edəcəyəm.
Sənsən padşahlara zəfər qazandıran, *
qulun Davudu amansız qılıncdan qurtaran.
Məni yadellilərin əlindən xilas et, *
Sən məni azad et!
Onların dili yalan danışar, *
sağ əlləri yalandan and etmək üçün qalxar.

Qoy yeniyetmə oğullarımız sağlam fidan kimi boy atsın, *
qızlarımız oyulmuş saray sütunları kimi gümrah olsun.
Anbarlarımız müxtəlif nemətlərlə dolub-daşsın, *
otlaqda qoyunlarımız minlərlə, on minlərlə çoxalsın.
Naxırlarımız çoxlu balalar versin, *
hasarlarımız dəlmə-deşiksiz olsun.
İnsanlarımız əsir düşməsin, *
meydanlarımız şivən səsinə bir daha bürünməsin.
Nə bəxtiyardır belə xeyir-dua alan xalq! *
Nə bəxtiyardır Allahı Rəbb olan xalq!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Nə bəxtiyardır Allahı Rəbb olan xalq!
Pasxada: Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə bizə qələbə bəxş edən Allaha
şükür olsun! Alleluya!
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3-cü nəq. İndi Allahımızın xilası, gücü və Padşahlığı həyata keçdi.
Pasxada: İsa Məsih dünən, bu gün və əbədi olaraq eynidir. Alleluya!

Nəğmə (bax Vəhy 11, 17-18. 12, 10b-12a): 
Allahın məhkəməsi

Ey Var Olan, Var Olmuş †
Külli-İxtiyar Rəbb Allah, *
Sənə şükür edirik!
Çünki Öz böyük qüdrətini alıb *
Padşahlıq taxtına çıxdın.
Millətlər qəzəbləndi, *
Sənin də qəzəbinin vaxtı gəldi. 
Ölüləri mühakimə etmək, †
Sənin qulların olan peyğəmbərlərə, müqəddəslərə, *
Sənin adından qorxanlara,
kiçiklərə və böyüklərə mükafat vermək, †
yer üzünü məhv edənləri *
məhv etmək vaxtı çatdı.

İndi Allahımızın xilası, gücü, Padşahlığı *
və Onun Məsihinin hakimiyyəti həyata keçdi.
Çünki bacı-qardaşlarımızı Allahımızın önündə *
gecə-gündüz təqsirləndirən ittihamçı kənara atıldı.
Onlar Quzunun qanı və öz şəhadət sözləri vasitəsilə *
Ona qalib gəldilər.
Hətta ölümlə üzbəüz olanda da *
öz canlarını sevmədilər.
Buna görə də, ey göylər *
və orada məskən salanlar, bayram edin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. İndi Allahımızın xilası, gücü və Padşahlığı həyata keçdi.
Pasxada: İsa Məsih dünən, bu gün və əbədi olaraq eynidir. Alleluya!
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Qısa oxunuş (bax Kol 1, 23)

Eşitdiyiniz Müjdənin verdiyi ümiddən sarsılmayın, iman 
əsasında möhkəm və sabit durun. Bu Müjdə səma altında olan 
bütün yaradılışa vəz olundu.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb mənim çobanımdır, * möhtac olmaram.
   Rəbb mənim çobanımdır, * möhtac olmaram. 
* O məni yaşıl çəmənlərdə dincəldir, * möhtac olmaram.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Rəbb mənim çobanımdır, * möhtac olmaram.  

Magnifikat
Rəbb salehlik üçün acıb-susayanları nemətlərlə doydurdu.

İmanlıların duası 
Xalqların Nuru və bütün canlıların sevinci olan Məsihə 
fədakarcasına dua edək:
Ya Rəbb, millətlərə nur, sülh və xilas nəsib et!

İsa, Atanın Kəlamı və sönməyən Nursan! Bütün insanları xilas 
etmək üçün gəldin,
- kilsənin katexumenlərini nurlandır və qoru.
Ya Rəbb, Sən sonsuz mərhəmətlisən!
- Bizim səhvlərimizi bağışla!
Sən istəyirsən ki, insanlar öz iradəsi ilə təbiətin sirlərinə 
sahiblənib dünyaya hökm etsinlər,
- qoy, elm və incəsənət Səni izzətləndirsin və bütün insanların 
rifahına xidmət etsin.
Özünü bacı-qardaşlarımızın xidmətlərinə həsr edənləri qoru ki,
- öz tapşırıqlarını sərbəst və maneəsiz bir şəkildə yerinə 
yetirsinlər.
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Ya Rəbb, əbədi həyatın qapısını açan Sənsən,
- dirilmə ümidi ilə vəfat edənləri Öz Nuruna apar.
Göylərdəki Atamız 

Yekun dua 
Ey Ata, axşam duamızı qəbul et və bizə kömək et ki, Oğlunun 
ardınca gedərək yaxşı işlərin bəhrələrini gətirək. Bunu, Səninlə
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin. 

 Cümə  5ci gün  

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT 
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç, 
*  ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Rəbb əzəmətlidir, İsminə alqış edin!
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99) 
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SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Ey uca Allah, dünyanın nuru!
Gecənin qaranlığında parlayan

alovun yaratdığı qığılcımlar kimi
dünyanı və həyatı da, Sən yaratdın!

Sübhün ilk şəfəqləri işıldayan
və sayrışan ulduzların üzünü örtür. 

Meh, göylərin nəfəsi kimi əsir
və torpağa sübhün təravəti şeh çökür.

Gecənin qaranlığı çəkilir
və səma kədər donunu soyunur.

Məsihin bənzəri olan şəfəq,
təbiəti yeni günə oyadır!

Ey uca Rəbb, nurların Nurusan!
Günəş, ay və ulduzlar səndən işıq alır!

Üçlükdə var olan bir Allah,
bizim düşüncələrimizi aydınlat!

Ey Xilaskar, səni ucaldırıq!
Sənə, Ataya və Ruha həmd olsun!

Sənin əbədi izzətin sayəsində
bizlərdən heç kim ziyan görməsin! 

Amin.
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1-ci nəq. Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat,
 daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.  
Pasxada: Məsih Özünü bizim üçün Allahın xoşuna gələn ətirli təqdim
və qurban olaraq fəda etdi. Alleluya!

Məzmur 51 (50): Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
Ruhən və əqlən yeniləşin, əsl salehlik və müqəddəsliklə 

Allaha bənzər yaradılmış yeni mənliyə bürünün. (Ef 4, 23-24).

Məhəbbətinə görə, ey Allah, * 
mənə rəhm et,
bol mərhəmətinə görə * 
qanunsuzluqlarımı sil.
Təqsirimi tamamilə yu, *
günahımdan məni təmizlə.
Çünki qanunsuzluqlarımı bilirəm, *
günahım daim gözümün qarşısındadır.
Sənə, yalnız Sənə qarşı günah işlətmişəm, *
gözündə pis sayılanı etmişəm.
Mənə görə çıxarılan hökmündə ədalətlisən, *
məni məhkum etməkdə haqlısan.
Mən doğulandan bəri günahkaram, *
ana bətnindən belə, təqsirkaram.
Sənsə ürəkdə düzlüyün olmasını istəyirsən, *
mənə daxilən hikmət öyrət.
Məni züfa ilə pak et, təmiz olum, *
məni yu, qardan da ağ olum.
Mənə şadlıq, sevinc səsini eşitdir, *
qırdığın sümüklərim xoşhallansın.
.

Üzünü tut, günahlarımı görmə, *
bütün təqsirlərimi sil.
Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat, *
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daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.
Məni Öz hüzurundan atma, *
Müqəddəs Ruhunu məndən götürmə.
Xilasının sevincini mənə qaytar, *
İtaətkarlıq ruhu verib mənə dayaq ol.
.

Qoy Sənin yollarını qanunsuzlara öyrədim, *
günahkarlar Sənə sarı dönsünlər.
Ey Allah, məni azad et, †
qan tökmək təqsirindən məni qurtar, *
dilim ədalətini mədh etsin.
Ey Xudavənd, Sən dilimi aç, *
ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.
Sən qurbanlardan zövq almazsan, yoxsa kəsərdim. *
Yandırma qurbanlarından razı qalmazsan.
Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur, *
Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah!
.

Lütfünlə Siona yaxşılıq et, *
Yerusəlimin divarlarını bərpa et.
Onda doğru yolla təqdim edilən qurbanlardan, †
bütöv yandırma qurbanlarından zövq alarsan. *
O zaman qurbangahında buğalar qurban kəsilər. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat, 
daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.
Pasxada: Məsih Özünü bizim üçün Allahın xoşuna gələn ətirli təqdim
və qurban olaraq fəda etdi. Alleluya!
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2-ci nəq. Ey Yerusəlim, sevinc içində ol, çünki hamı səndə 
toplanacaq və əbədi olan Rəbbə alqış edəcək.
Pasxada: Yerusəlim, Allahın şəhəri, üzərinə nur doğacaq. Alleluya!

Nəğmə (bax Tov 13, 9-17a): 
İnsanların xilası üçün minnətdarlıq

O mənə göydən, Allahın yanından enən müqəddəs şəhəri, Yerusəlimi göstərdi. 
Allahın ehtişamı orada idi. (bax Vəhy 21, 10-11)

Rəbbə həmd edin, ey seçilmişlər, *
ey hamınız, Onun qüdrətinə həmd edin.
Sevinc içində olun, *
Ona həmdlər edin.
Ey Yerusəlim, müqəddəs şəhər! †
Etdiyin işlər üçün Allah səni cəzalandırdı, *
amma salehlərin övladlarına yenə mərhəmət edəcək.
Xeyirxah olan Rəbbi bəyan et, *
əbədi Padşaha alqış et.
Qoy Onun çadırı səndə sevinc içində yenidən qurulsun, †
qoy O, sənin içindəki sürgünlərə təsəlli versin, *
sənin içindəki bütün dərdliləri nəsillər boyu əbədi olaraq 
sevsin.

Çoxlu millət uzaqdan Sənə doğru gələcək, †
dünyanın ən ucqar yerlərindən *
Sənin müqəddəs adına doğru gələcək.
Onların əllərində Göylərin Padşahına gətirdikləri *
hədiyyələr olacaq.
Nəsildən-nəslə Səni sevinc nidaları ilə mədh edəcəklər. *
Seçilmiş şəhərin adı əbədi olaraq qalacaq.
Sənə qarşı sərt danışanlara lənət olsun, †
amma Sənə hörmət edənlər *
qoy əbədi olaraq xeyir-dua alsınlar!
O zaman sən coşarsan, †
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salehlərin övladlarından ötrü sevinərsən, *
çünki hamı toplanacaq və əbədi olan Rəbbə alqış edəcək.
Səni sevənlər bəxtiyardır! *
Səndə sülh olmasına sevinənlər bəxtiyardır!
Ey qəlbim, böyük Padşaha, Rəbbə alqış et. †
Çünki Yerusəlim və şəhərlə birgə onun məbədi *
daha əbədi olaraq qurulacaq. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Ey Yerusəlim, sevinc içində ol, çünki hamı səndə 
toplanacaq və əbədi olan Rəbbə alqış edəcək.
Pasxada: Yerusəlim, Allahın şəhəri, üzərinə nur doğacaq. Alleluya!

3-cü nəq. Ey Sion, Allahına həmd et! O, Kəlamını yer üzünə yollar. 
Pasxada: Mən müqəddəs şəhərin – yeni Yerusəlimin göydən endiyini 
gördüm. Alleluya!

Məzmur 147 (146), 12-20: Yerusəlimin bərpası 
Gəl, mən sənə Quzunun arvadı olacaq gəlini göstərim. (bax Vəhy 21, 9)

Ey Yerusəlim, Rəbbi mədh et! *
Ey Sion, Allahına həmd et!
Çünki darvazalarının cəftələrini bərkidər, *
sənin əhalinə bərəkət verər.
Sərhədinə əmin-amanlıq, *
sənə doyunca əla taxıl yetirər.

Kəlamını yer üzünə yollar, *
Onun sözü tez yayılar.
Ağ yun kimi qar yağdırar, *
kül kimi qırov salar.
Parça-parça dolu tökər. *
Onun soyuğuna kim dözə bilər?
Buyruq verəndə buz əriyər, *
külək əsdirəndə sular sel tək axar.
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O, Yaqub nəslinə sözlərini, *
İsraillilərə qanun və hökmlərini bildirir.
Başqa millətlər üçün belə etməyib, †
heç birinə hökmlərini bildirməyib. *
Rəbbə həmd edin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ey Sion, Allahına həmd et! O, Kəlamını yer üzünə yollar. 
Pasxada: Mən müqəddəs şəhərin – yeni Yerusəlimin göydən endiyini 
gördüm. Alleluya!

Qısa oxunuş (Qal 2, 19b-20)

Məsihlə birlikdə çarmıxa çəkildim. Artıq mən yaşamıram, 
Məsih məndə yaşayır. İndi cismən yaşadığım həyata gəlincə 
məni sevib uğrumda Özünü fəda edən Allahın Oğluna olan 
imanla yaşayıram.

Nəqaratlı cavab 
† Allah-Taalanı çağırıram, * 
   mənim üçün hər şeyi verən Allahı çağırıram.
  Allah-Taalanı çağırıram, * 
   mənim üçün hər şeyi verən Allahı çağırıram.
* Göydən mənə qurtuluş göndərəcək, *
   mənim üçün hər şeyi verən Allahı çağırıram.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Allah-Taalanı çağırıram, * 
   mənim üçün hər şeyi verən Allahı çağırıram.
  
Benediktus   
Allahımızın ürəyi mərhəmətlidir, Onun bu mərhəmətinə görə 
Ucalarda bizim üçün Günəş doğacaq.
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İmanlıların duası 
Tanrı, yaratdığı və Oğlu vasitəsilə xilas etdiyi hər kəsə qayğı 
göstərir. Buna görə də etibarla dua edək:
Ey Ata, bizdə başladığın xeyirli işlər möhkəmləndir.

Mərhəmətli və Rəhmli Allah, addımlarımızı müqəddəslik 
yolunda istiqamətləndir ki,
- Sənə xoş olan xeyirxah və ədalətli əməllər edə bilək.
Uca Allah, dərin məhəbbətin naminə bizi heç vaxt tərk etmə
- və Öz müqəddəs Əhdini xatırla.
Ey Allah, Sən sınan və səmimi peşmançılıq daşıyan qəlbləri 
xor görməzsən!
- Bizləri də qəbul et, çünki Sənə ümid bağlayanlar 
utanmayacaqlar.
Sən bizi Məsih vasitəsilə peyğəmbərliyə çağırırsan 
- qoy sözlərimiz və əməllərimizlə Sənin böyük işlərini 
müjdələyə bilək.  
Göylərdəki Atamız 

Yekun dua 
Allahım, bizə Öz lütfünü bəxş et ki, köməyinlə Sənin əmrlərinə
riayət edək və beləliklə, bu həyatda təsəlli, gələcəkdə isə əbədi 
xoşbəxtliyimizi tapa bilək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin. 

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun. 
* Amin. 
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GÜNORTA MƏDHİ 
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Ya Rəbb, Qanununu sevənlər böyük əmin-amanlıq 
tapırlar.

Məzmur 119 (118), 161-168

Başçılar boş yerə məni təqib edir, *
amma ürəyim Sənin sözlərindən qorxur.
Çoxlu qənimət tapan bir insan kimi *
Sənin kəlamın məni sevindirir.
Yalandan zəhləm gedir, iyrənirəm, *
çünki qanununu sevirəm.
Ədalətli hökmlərinə görə *
hər gün yeddi dəfə Sənə həmd edirəm.
Qanununu sevənlər böyük əmin-amanlıq tapırlar, *
onlar heç nə ilə büdrəməzlər.
Ya Rəbb, xilasına ümid bəsləmişəm, *
əmrlərinə əməl etmişəm.
Göstərişlərinə ürəkdən bağlanmışam, *
onları çox sevirəm!
Qayda-qanunlarına, göstərişlərinə bağlı qalıram, *
çünki bütün yollarım Sənin hüzurundadır.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ya Rəbb, Qanununu sevənlər böyük əmin-amanlıq 
tapırlar.
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2-ci nəq. İmanlıların hamısı canbir qəlbdə idi.

Məzmur 133 (132): Qardaşlığın gözəlliyi
Bir-birimizi sevək, çünki məhəbbət Allahdandır. 

Sevən hər kəs də Allahdan doğulub və Allahı tanıyır. (1Yəh 4, 7)

Nə yaxşıdır, nə xoşdur *
qardaş olub bir yaşamaq!
Belə yaşamaq qiymətli yağ kimidir; †
o yağ ki, başa çəkilib saqqala, *
Harunun saqqalından paltarının yaxasına axırdı.
Sanki Xermon dağının şehi *
Sion dağlarına düşür,
çünki Rəbb buyurub ki, *
bu məkana bərəkət, əbədi həyat verilsin.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. İmanlıların hamısı canbir qəlbdə idi.
3-cü nəq. Ya Rəbb, şər insanın əlindən, məni qoru. 

  Qüdrətli qurtarıcım Sənsən!

Məzmur 140 (139), 1-8. 12-13: 
Ya Rəbb, Sən mənim sığınacağımsan

Bəşər Oğlu günahkarların əlinə təslim olunur. (Matta 26, 45)

Ya Rəbb, məni şər adamlardan xilas et, *
məni qəddar insanlardan hifz et.
Ürəklərində pis niyyətləri var, *
hər gün dava yaradırlar.
Kəskin dilləri ilan tək çalar, *
sanki dodaqlarında gürzə zəhəri var.
Ya Rəbb, şər insanın əlindən, †
qəddar insanlardan məni qoru. *
İstəyirlər ki, ayağımı büdrətsinlər.
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Bu təkəbbürlü insanlar mənə tələ qurublar, *
tor atıblar, cələlərini yolumun üstünə qoyublar.

Rəbbə dedim: «Allahım Sənsən, *
ya Rəbb, yalvarıram, Sən məni eşit!
Ey Xudavənd Rəbb, Sən qüvvətli Xilaskarımsan, *
döyüş günündə başıma dəbilqə qoymusan.
Ya Rəbb, qoy pis adam muradına çatmasın, *
pis niyyətinə imkan vermə, qoy lovğalanmasın».

Bilirəm ki, Rəbb məzlumların məhkəmə işinə baxır, *
fəqirlərə haqq qazandırır.
Bəli, salehlər Sənin isminə şükür oxuyacaq, *
əməlisalehlər hüzurunda yaşayacaq.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ya Rəbb, şər insanın əlindən, məni qoru. 

  Qüdrətli qurtarıcım Sənsən!

Qısa oxunuş 
9-da: Rom 12, 17a. 19b-20b. 21

Heç kimə pislik əvəzinə pislik etməyin. Çünki yazılıb ki, Rəbb 
belə deyir: «Qisas Mənimdir, əvəzini Mən verəcəyəm». 
Əksinə, «düşmənin acdırsa, onu yedizdir, susuzdursa, ona su 
ver». Pislik sənə üstün gəlməsin, pisliyə yaxşılıqla qalib gəl.

12-də: 1Yəh 3, 16

Məhəbbətin nə olduğunu bundan anladıq ki, Məsih Öz canını 
bizim üçün fəda etdi. Biz də öz canımızı qardaşlarımız üçün 
fəda etməliyik.
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15-də: 1Yəh 4, 9-11

Allahın bizə olan məhəbbəti belə zahir oldu: Allah Öz vahid 
Oğlunu dünyaya göndərdi ki, biz Onun vasitəsilə yaşayaq. 
Məhəbbət bizim Allahı sevməyimizlə bağlı deyil, amma 
bundan ibarətdir: O bizi sevdi və Öz Oğlunu bizim 
günahlarımıza görə kəffarə qurbanı olaraq göndərdi. Ey 
sevimlilər, Allah bizi bu cür sevdiyi üçün biz də gərək bir-
birimizi sevək.

† Rəbbə həmd edin! Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır!
* Çünki məhəbbəti əbədidir.

Yekun dua
Rəbbimiz İsa Məsih, dünya saat on ikidə qaranlığa qərq 
olmuşdu. Sən, günahsız bir Quzu kimi bizi xilas etmək üçün 
çarmıxa çəkildin. Xahiş edirik ki, əbədi həyata aparan nurunu 
heç vaxt bizdən əsirgəməyəsən. Çünki Sən, əbədiyyən 
Var olansan və hökm edirsən. Amin.

† Rəbbə həmd edək!
* Allaha şükür edək! 
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AXŞAM MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Günün son saatlarına yaxınlaşırıq.

Gün batır və axşam düşür.
Gəlin birlikdə ilahilər oxuyaraq

Rəbbimizi mədh edək.

Üzüm bağında işləyən insanlar
onlara tapşırılan işləri bitirdilər.
Ya Rəbb, çağırdığın biz işçilərə
vəd etdiyin mükafatı bəxş et!

Qoy, göylərdə bizim üçün hazırladığın
möhtəşəm mükafatın bizi sevindirsin,

çətin işlərimizi yüngüllətsin
və işlərimizi bitirdikdən sonra bizi fərahlatsın!

Xeyirxah padşah Məsih!
Sənə və Ata Allaha

təsəlli edən Ruhla birlikdə 
əbədi olaraq həmd olsun! 

Amin.
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1-ci nəq. Sənə hər gün alqış edəcəyəm, 
xariqəli işlərini elan edəcəyəm. 
Pasxada: Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu verdi. Alleluya!

Məzmur 145 (144), 1-13: Allahın əzəmətinin mədhi  
Ey Var Olan, Var Olmuş Müqəddəs Olan,Sən ədalətlisən! (bax Vəhy 16, 5)

Ey Padşahım olan Allahım, Səni yüksəldəcəyəm, *
İsminə sonsuza qədər alqış edəcəyəm.
Sənə hər gün alqış edəcəyəm, *
İsminə əbədilik həmd edəcəyəm.
Rəbb əzəmətlidir, bol həmdə layiqdir, *
Onun əzəməti insan ağlına sığmaz.
Əməllərin nəsildən-nəslə qədər mədh ediləcək, *
qüdrətli işlərin bəyan ediləcək.
Əzəmətindən, izzətindən, şərəfindən deyiləcək, *
xariqəli işlərini dərindən düşünəcəyəm.
İnsanlar zəhmli işlərinin qüdrətindən danışacaq, *
Sənin əzəmətini elan edəcəyəm.
İnsanlar Sənin bol xeyirxahlığını bəyan edəcəklər, *
Salehliyini mədh edəcəklər.
Rəbb lütfkar və rəhmlidir, *
hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir.
Rəbb hamıya xeyirxahlıq edər, *
yaratdıqlarının hər birinə mərhəmət göstərər.
Ya Rəbb, bütün yaratdıqların Sənə şükür edəcək, *
möminlərin Sənə alqış edəcək.
Padşahlığının əzəmətindən deyəcəklər, *
Qüdrətindən danışacaqlar.
Qoy bəşər övladları Sənin qüdrətini, *
Padşahlığının izzətini, əzəmətini bilsin.
Sənin padşahlığın əbədi padşahlıqdır, *
Səltənətin nəsildən-nəslə qədər uzanır.
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Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. Sənə hər gün alqış edəcəyəm, 
xariqəli işlərini elan edəcəyəm. 
Pasxada: Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu verdi. Alleluya!

2-ci nəq. Ya Rəbb, hamının gözü Sənə baxır, 
Səni sidq ürəkdən çağıran bütün insanlara yaxınsan.
Pasxada: Əsrlərin Padşahı, ölməz, görünməz və bir olan Allaha 
əbədi olaraq hörmət və izzət olsun! Alleluya!

Məzmur 145 (144), 14-21: Allahın əzəmətinin mədhi  
Bizə Məsihdə səmadakı hər cür ruhani nemətlə xeyir-dua verən Allaha –

Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına alqış olsun! (Ef 1, 3)

Rəbb yıxılanların hamısına dayaqdır, *
qəddi əyilənlərin hamısını qaldırır.
Ya Rəbb, hamının gözü Sənə baxır, *
vaxtlı-vaxtında onlara azuqə verirsən.
Əlini açırsan, *
bütün canlıları doyunca yedirirsən.
Rəbb bütün yollarında adildir, *
hər işində sadiqdir.
Rəbb Onu çağıran bütün insanlara, *
Onu sidq ürəkdən çağıran bütün insanlara yaxındır.
Ondan qorxanları murada çatdırar, *
fəryadlarına qulaq asıb onları qurtarar.
Rəbb Onu sevənlərin hamısını hifz edər, *
bütün pis adamlarınsa kökünü kəsər.
Mənim dilim Rəbbə həmd oxuyacaq, *
qoy Onun müqəddəs isminə bütün bəşəriyyət əbədilik alqış etsin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Ya Rəbb, hamının gözü Sənə baxır, 
Səni sidq ürəkdən çağıran bütün insanlara yaxınsan.
Pasxada: Əsrlərin Padşahı, ölməz, görünməz və bir olan Allaha 
əbədi olaraq hörmət və izzət olsun! Alleluya!
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3-cü nəq. Ey əbədi Padşah, Sənin yolların ədalətli və həqiqidir!
Pasxada: Rəbb qüvvətim, məzmurumdur, O məni xilas etdi! Alleluya!

Nəğmə (bax Vəhy 15, 3-4): Sitayiş ilahisi
Ey Külli-İxtiyar Rəbb Allah, *
Sənin işlərin böyük və heyrətlidir.
Ey millətlərin Padşahı, *
Sənin yolların ədalətli və həqiqidir.
Ya Rəbb, kim Səndən qorxmaz, †
kim Sənin adını izzətləndirməz? *
Çünki yalnız Sən müqəddəssən.
Bütün millətlər gəlib †
Sənin önündə səcdə edəcək, *
çünki Sənin ədalətli hökmlərin aşkar oldu.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ey əbədi Padşah, Sənin yolların ədalətli və həqiqidir!
Pasxada: Rəbb qüvvətim, məzmurumdur, O məni xilas etdi! Alleluya!

Qısa oxunuş (Rom 8, 1-2)

Deməli, indi Məsih İsada olanlara heç bir məhkumluq yoxdur. 
Çünki həyat verən Ruhun qanunu səni günah və ölüm 
qanunundan Məsih İsa vasitəsilə azad etdi.

Nəqaratlı cavab
† Məsih günahlarımız üçün öldü ki, * bizi Allahın hüzuruna gətirsin. 
   Məsih günahlarımız üçün öldü ki, * bizi Allahın hüzuruna gətirsin. 
* O cismən edam edilmiş, amma ruhən həyata qovuşmuşdur ki, *
   bizi Allahın hüzuruna gətirsin. 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Məsih günahlarımız üçün öldü ki, * bizi Allahın hüzuruna gətirsin.

Magnifikat
Ya Rəbb, ata-babalarımıza vəd etdiyi kimi mərhəmət 
göstərməyi yada sal!
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İmanlıların duası 
Etibarla Rəbb Məsihimizi çağıraq, çünki O, onun mərhəmətli 
sevgisini tanıyanlara həmişə cavab verir:
Ya Rəbb, bizə rəhm et! (və ya: Kyrie, eleison!)

İsa Məsih, biz zəifik və günahlarımıza meylliyik.
• Öz lütfünlə bizi gücləndir.
Sən bizim günahdan sarsılmış zəif təbiətimizi tanıyırsan
• bizi unutma Rəbb və köməyimizə çat!
Günah Səni təhqir edər, tövbə isə ucaldar
• günahlarımızın cəzalarını bizdən döndər.
Səmimi peşmançılığı ilə Sənə gələn qadının günahlarını 
bağışladın və itmiş qoyununu öz çiyinlərinə qoyub yenidən ona
sahibləndin
• məhəbbətin naminə, mərhəmətli üzünü heç vaxt bizdən geri 
çevirmə!
Ey Məsih, keçdiyin əzablarla bizə, Səmavi səltənətin qapılarını
açdın
• yer üzündəki həyatda Sənə ümid edənləri əbədi həyatda da 
qəbul et.
Göylərdəki Atamız 

Yekun dua 
Uca və mərhəmətli Allah, Sən istədin ki, Məsih bütün 
dünyanın xilası üçün əzab çəksin. Qoy həyatlarımızı Onunla 
birlikdə canlı bir qurban kimi yaşayıb həqiqi məhəbbətinin 
dadına baxa bilək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı
ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun. * Amin.
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ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT 
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç, 
*  ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.
Nəq. Gəlin, Rəbbin səsinə qulaq asaq ki, Onun rahatlıq 
diyarına girə bilək! Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
.

 Şənbə  6cı gün 

SƏHƏR MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn
Bizə işıq gəldi və yeni gün açıldı.
Qoy, yuxudan sonra ilk səsimiz

Rəbbi ucaltsın ki, Məsih sayəsində
ölümdən azad olub Rəbblə yaşayaq!

Onun sayəsində kainatın Yaradanı
insanlara xidmət etsin 

və dünyanı bəzəsin deyə
gündüzləri və gecələri zamanla çərçivələdi.

İmanlıların həqiqi günəşi və nuru Sənsən!
Qaranlıqlardan da, qüdrətlisən!
Gecənin kölgəsi bizi örtsə belə 

Sənin əbədi nurun bizi daim işıqlandırar.

Hər şeyin mənbəyi olan Rəbb!
Bizim ən böyük arzumuzu gerçəkləşdir ki,
Məsihə səmimi xidmət edək və qəlblərimiz

Müqəddəs Ruhla alovlansın! Amin. 
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1-ci nəq. Ey Haqq-Taala, isminə tərənnüm söyləmək 
və hər səhər məhəbbətini elan etmək nə yaxşıdır! 
Pasxada: Ya Rəbb, Sənin işlərin nə qədər əzəmətlidir, alleluya!

Məzmur 92 (91): Allaha, Yaradanımıza həmd 
Bu məzmur Rəbbin əməllərinə həmddən danışır. (Müq. Athanasios)

Nə yaxşıdır Rəbbə şükür etmək, *
ey Haqq-Taala, isminə tərənnüm söyləmək,
hər səhər məhəbbətini elan etmək, *
hər gecə sədaqətini bəyan etmək,
on telli alətin avazı ilə, *
çəngin, liranın sədası ilə oxumaq.
Çünki, ya Rəbb, əməllərinlə məni sevindirmisən, *
əllərinin işlərinə görə Səni mədh edirəm.
Ya Rəbb, Sənin işlərin nə qədər əzəmətlidir, *
Sənin fikirlərin dərindən dərindir!
Nadan insan bunu heç vaxt bilməz, *
axmaq insan bunu dərk etməz:
Pislər ot kimi bitsə də, *
bütün şər iş görənlər çiçəklənsə də, 
əbədilik yox olacaqlar. *
Amma, ya Rəbb, Sən əbədi ucasan.
Ya Rəbb, düşmənlərin mütləq qırılacaq, *
bütün şər iş görənlər darmadağın olacaq.
Sən mənə çöl öküzü kimi güc vermisən, *
başıma təzə zeytun yağı çəkmisən.
Düşmənlərimin yerə sərilməsini gözlərimlə gördüm, *
bədxahlarımın can verməsini qulaqlarımla eşitdim.
Salehlər xurma ağacı kimi göyərir, *
Livandakı sidr ağacı kimi böyüyür.
Onlar Rəbbin evində əkilib, *
onlar Allahımızın həyətində göyərir.
Qocalanda da bar verəcəklər, *
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təravətli, yamyaşıl qalacaqlar.
Belə deyəcəklər: «Rəbb haqdır, *
O mənim qayamdır, Onda haqsızlıq yoxdur».
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ey Haqq-Taala, isminə tərənnüm söyləmək 
və hər səhər məhəbbətini elan etmək nə yaxşıdır! 
Pasxada: Ya Rəbb, Sənin işlərin nə qədər əzəmətlidir, alleluya!
.

2-ci nəq. Mən sizə yeni ürək verəcək, 
daxilinizə yeni ruh qoyacağam. 
Pasxada: Üstünüzə təmiz su səpəcəyəm, alleluya!

Nəğmə (Yez 36, 24-28): Rəbb Öz xalqı bərpa edəcək
Onlar Onun xalqı olacaq, 

Allah Özü onların Allahı olaraq aralarında yaşayacaq. (Vəhy 21, 3)

Sizi millətlərin arasından götürəcək, †
bütün ölkələrdən toplayacaq *
və öz torpağınıza gətirəcəyəm. 
Üstünüzə təmiz su səpəcəyəm, *
pak olacaqsınız. 
Sizi bütün murdarlıqlarınızdan *
və bütlərinizdən təmizləyəcəyəm.
Mən sizə yeni ürək verəcək, *
daxilinizə yeni ruh qoyacağam. 
Köksünüzdən daş ürəyi çıxarıb *
sizə ətdən olan ürək verəcəyəm.
Öz Ruhumu sizin daxilinizə qoyacağam. †
Elə edəcəyəm ki, siz qaydalarıma görə rəftar edəsiniz, *
hökmlərimə diqqətlə riayət edəsiniz.
O zaman atalarınıza verdiyim ölkədə yaşayacaqsınız. †
Siz Mənim xalqım, *
Mən də sizin Allahınız olacağam.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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2-ci nəq. Mən sizə yeni ürək verəcək, 
daxilinizə yeni ruh qoyacağam. 
Pasxada: Üstünüzə təmiz su səpəcəyəm, alleluya!
3-cü nəq. Ey Xudavəndimiz Rəbb, körpələrin 
və çağaların səsi ilə ehtişamını səsləndirdin.
Pasxada: Hər şey sizindir, sizsə Məsihinsiniz, Məsih də Allahındır. 
Alleluya!

Məzmur 8 (7): Allahın əzəməti və insanın ləyaqəti
Hər şeyi Ona tabe edərək ayaqlarının altına qoydu və Onu hər şey üzərində 

baş olsun deyə imanlılar cəmiyyətinə verdi. (Ef 1, 22)

Ey Xudavəndimiz Rəbb, †
İsmin bütün yer üzündə nə qədər əzəmətlidir! *
Ehtişamın göylərə qalxır!
Düşməni və qisasçını susdurmaq üçün †
körpələrin və çağaların səsi ilə *
yağılarına qarşı qala qurdun.
Əllərinin işi olan göyləri, *
öz yerinə düzdüyün ay və ulduzları gördükdə deyirəm:
«İnsan kimdir ki, onun haqqında düşünürsən? *
Bəşər oğlu kimdir ki, onun qayğısını çəkirsən?»
Onu mələklərdən bir az aşağı yaratdın, *
izzət və əzəmət tacını onun başına qoydun,
əllərinin işləri üzərində onu hökmdar etdin. *
Hər şeyi onun ayağının altına qoydun:
Bütün sürü və naxırları, *
çöldə yaşayan heyvanları,
göydəki quşları, dənizdəki balıqları, *
dəryalarda üzənlərin hamısını.
Ey Xudavəndimiz Rəbb, *
İsmin bütün yer üzündə nə qədər əzəmətlidir!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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3-cü nəq. Ey Xudavəndimiz Rəbb, körpələrin 
və çağaların səsi ilə ehtişamını səsləndirdin.
Pasxada: Hər şey sizindir, sizsə Məsihinsiniz, Məsih də Allahındır. 
Alleluya!

Qısa oxunuş (2Pt 3, 13-15a)

Amma biz Allahın vədinə əsasən salehliyin sakin olacağı yeni 
göyləri və yeni yeri gözləyirik. Buna görə, sevimlilər, madam 
ki bunları gözləyirsiniz, Allahın önündə ləkəsiz və nöqsansız 
olaraq sülh içində yaşamağa səy göstərin. Sevimli qardaşımız 
Paulun da ona bəxş edilmiş müdrikliklə sizə yazdığı kimi, 
Rəbbimizin səbrini də xilas fürsəti kimi sayın.

Nəqaratlı cavab
† Dilim və azadlıq verdiyin qəlbim * 
   mədh oxuyub Səni tərənnüm edəcək.
   Dilim və azadlıq verdiyin qəlbim * 
   mədh oxuyub Səni tərənnüm edəcək.
* Dilim daim salehliyindən söyləyəcək, *
   mədh oxuyub Səni tərənnüm edəcək.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Dilim və azadlıq verdiyin qəlbim * 
   mədh oxuyub Səni tərənnüm edəcək. 

Benediktus  
Ya Rəbb, ayaqlarımızı sülh yoluna yönəlt.
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İmanlıların duası 
Uca Allahı izzətləndirək, çünki O, Oğlunun vasitəsilə dünyaya 
ümid və həyat verdi. Ümidlə dua edək:
Xeyirxah Allah, bizi eşit.

Allahım, Sən, bəşəriyyətin Atasısan! Sənin lütfün sayəsində bu
gün yenidən, yeni günə oyana bildik.
- qoy Məsihlə yaşayaraq Səni izzətləndirək.
Sən qəlblərimizə iman, ümid və məhəbbət bəxş etdin
- qoy onları qoruyaq və yaşayaraq çoxaldaq.
Mərhəmətli Ata, qoy gözlərimiz daim Sənə yönəlsin
- və Sənin göstərdiyin yol ilə gedərək Sənin təkliflərinə 
məmnuniyyətlə cavab verə bilək.
Pis ruhların hiylələri və hücumlarını bizdən uzaqlaşdır
- və addımlarımızı büdrəməkdən qoru!
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Uca və əbədi Allah, sonsuz işıq və həqiqi Nursan! Yaratdığın 
kainatda hər sabah yeni gün doğur. Səmimiyyətimizlə xahiş 
edirik ki, çağırışlarımızı eşit və gəl Rəbbim! Gəl ki, Nurunla 
qəlblərimizi işiqlandırıb təqsirlərimizin qaranlığını məhv 
edəsən. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.
* Amin. 
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GÜNORTA MƏDHİ 
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona)

1-ci nəq. Sənin əlin mənə kömək etsin, 
çünki Sənin qayda-qanunlarını seçdim.

Məzmur 119 (118), 169-176
 

Ya Rəbb, mənim fəryadım qoy Sənə çatsın, *
mənə Öz sözünə görə ağıl ver.
Qoy yalvarışım hüzuruna çatsın, *
məni Öz kəlamınla azad et.
Qoy dilimdən həmdlər tökülsün, *
mənə qaydalarını öyrətmisən.
Sənin kəlamını dilim tərənnüm etsin, *
çünki Sənin bütün əmrlərin ədalətlidir.
Sənin əlin mənə kömək etsin, *
çünki Sənin qayda-qanunlarını seçdim.
Ya Rəbb, qurtuluşun üçün həsrət çəkirəm, *
Qanunundan zövq alıram.
Mənə həyat bəxş elə, qoy Sənə həmd oxuyum, *
hökmlərin qoy mənə kömək olsun.
İtən quzu kimi azmışam, qulunu axtar, *
çünki əmrlərini unutmamışam.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Sənin əlin mənə kömək etsin, 
çünki Sənin qayda-qanunlarını seçdim.
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2-ci nəq. Ey Allah, taxtın əbədilik, sonsuzadək qalır!

Məzmur 45 (44), 1-9: Padşah üçün toy mahnısı 
Budur, bəy gəlir, onu qarşılamağa çıxın! (Matta 25, 6)

Qəlbim yaxşı sözlərlə çağlayır, †
qoy şeirlərimi padşahıma söyləyim, *
dilim mahir bir xəttatın qələminə oxşayır.
Bəşər övladlarının ən gözəli sənsən, †
dodaqlarından lətafətli sözlər tökülür, *
çünki Allah səni əbədilik xeyir-dualı edib.
Ey cəngavər, qılıncını belinə bağla, *
əzəmətini, ehtişamını göstər.
Həqiqət, itaətkarlıq və salehlik naminə *
döyüş arabasına qalx, 
əzəmətinlə uğur qazan, *
qoy sağ əlindən möhtəşəm işlər gəlsin.
Nə itidir oxların, †
padşahın düşmənlərinin köksünə saplanır. *
Xalqlar ayağının altına yıxılır.
Ey Allah, taxtın əbədilik, sonsuzadək qalır, *
Sənin şahlıq əsan insaf əsasıdır.
Salehliyi sevib pisliyə nifrət edirsən. †
Ona görə Allah, sənin Allahın *
sevinc yağı ilə yoldaşlarından çox səni məsh edib.
Bütün paltarlarından *
mirra, əzvay və çin darçınının ətri gəlir.
Fil dişindən olan saraylarından *
səni şənləndirən simli alətlərin sədası gəlir.
Şərəfə çatdırdığın qadınlar arasında *
şahzadə xanımlar da var.
Mələkə olacaq qız sağ qoluna girib, *
Ofir qızıllarına bürünüb.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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2-ci nəq. Ey Allah, taxtın əbədilik, sonsuzadək qalır!

3-cü nəq. Mən yeni Yerusəlimi gördüm. 
Şəhər öz bəyi üçün bəzədilmiş gəlin kimi hazırlanmışdı.

Məzmur 45 (44), 10-17: Padşah üçün toy mahnısı 

Dinlə, ey qız, diqqət elə, sözümə qulaq as, *
öz xalqını, ata evini unut.
Sənin gözəlliyin padşahı məftun etsin. *
O sənin ağandır, ona itaət et.
Sur xalqı yanına hədiyyələr gətirəcək, *
xalqın varlıları səndən lütf istəyəcək.

Bu şah qızı sarayına cah-calalla gətirilir, *
paltarları qızıl tikmələrə bürünmüş.
Padşahın yanına əlvan libasda gətirilir, *
rəfiqələri sağdışı-soldışıdır.
Onlar sevinclə, şadlıqla gətirilir, *
padşahın sarayına girirlər.

Ey padşah, ata-baban kimi oğulların olacaq, *
onlara bütün yer üzünün hakimiyyətini verəcəksən.
Adını nəsillərdən-nəsillərə çatdıracağam, *
xalqlar da sonsuza qədər sənə həmd oxuyacaq!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Mən yeni Yerusəlimi gördüm. 
Şəhər öz bəyi üçün bəzədilmiş gəlin kimi hazırlanmışdı.
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Qısa oxunuş 
9-da: bax Dan 6, 26b-27a

Rəbbimiz, var olan Allahdır, əbədi olaraq mövcuddur, Onun 
padşahlığı dağılmaz və hökmranlığı sonsuzdur. O qurtarıb xilas
edər, göydə və yerdə əlamətlər, möcüzələr göstərər. 

12-də: Rom 15, 5-7

Dözüm verən və ürəkləndirən Allah Məsih İsanın istəyinə 
uyğun olaraq sizə həmfikirlilik bəxş etsin ki, hamınız birlikdə 
və bir səslə Rəbbimiz İsa Məsihin Atası olan Allahı 
izzətləndirəsiniz. Buna görə də Məsih sizi qəbul etdiyi kimi siz
də Allahın izzəti üçün bir-birinizi qəbul edin. 

15-də: Flp 4, 8. 9b

Nəhayət, qardaşlar, doğru, ləyaqətli, saleh, pak, cazibəli, 
etibarlı nə varsa, əgər əla və tərifə layiq nə varsa, bunları 
düşünün. Onda sülh qaynağı olan Allah sizinlə olacaq.

† Rəbb Öz xalqından zövq alar.
* Zəfəri ilə itaətkarların üstünə yaraşıq salar. 

Yekun dua
Xeyirxah Ata, Sən əbədi sevgi alovusan! Qəlblərimizi Öz 
məhəbbətin ilə isit ki, Səni hər şeydən çox sevə bilək və Sənə 
görə bacı-qardaşlarımızı da sevək. Bunu, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbbə həmd edək!
* Allaha şükür edək!
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ADVENT DÖVRÜ
   Himnlər

 † SƏHƏR MƏDHİ †
A variantı

Budur, indi yüksək səs eşidilir,
Qədim dağılmış qaranlıq.
Mənəvi yuxu yox olsun, 

Məsih göydən bizə tərəf gəlir.

Qoy, fikrimizi buraxsın 
Günah uyuşması;

Yeni bir ulduz parlayır,
Bizi cəzadan qurtarmaq üçün.

Dünyaya Quzu göndərilir,
Bağışlama nəsib etmək üçün, 

Ona gözlərimizi yönəldək
Məzlumların duası ilə.

Yenidən, göründüyü zaman
Titrəyən dünyaya

O seçilmiş xalqı üçün
Ata qarşısında şəfaətçi oldu.

Allah-Taalaya nəğmə oxuyuruq
Və Oğula qələbə nəğməsi:
Təsəlliverici Ruh ilə onlara
Əbədi həmd olsun. Amin.
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 † SƏHƏR MƏDHİ †
B variantı

Göylərdən güclü bir səs;
Ətrafda eşidilir;

Qayğılar, kədərlər
Yox olsun: Məsih gəlir.

Pislikdən xilas olmuş
Qəlbimiz oyaqdır,
Gecə qaranlığında

Yeni ulduz parıldayır.

Allahdan gələn Quzu
Göydəki qurbanımızdır,
Mərhəmətini, sülhünü

İmanla istəyirik.

Zamanların sonunda
Şanınla gələndə

Mərhəmətli ol bizə
Al bizi cənnətə.

Ataya, Müqəddəs Ruha
və Məsihə həmd,
İndi də, həmişə də
əbədi olaraq olsun. 

Amin. 

 † GÜNORTA MƏDHİ † 
...
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 † AXŞAM MƏDHİ † 
A variantı

Ey ulduzlu göyləri Yaradan,
Möminlər üçün işığın sönməz,

Hamımızı qurtaran, Məsih
Dualarımızı dinlə.

Məhv olan dünya üçün kədərlənib
Özünü çürüməyə məhkum etdin.

Sən bizim xilasımız,
və xəstəliklərimizin şəfası oldun.

Ölüm qaranlığından qalxdın
Sən Allahın həqiqətinin günəşisən:

Möhtəşəm bətndən çıxdın,
Saf Bakirədən doğuldun.

Sənin böyük qüdrətinlə
Bu dünyada hər şey dayanır;

Yer üzü və səma,
Təvazökarlıqla Rəbbə həmd edir.

Sən Müqəddəsə, dua edirik,
Ürəklərin hakimi, hər şeyi bilənsən,

Sınağaçəkənin qəzəbindən,
Bizi əbədiyyət üçün qoru.

 
Sevimli, Padşahımız Məsih,

Yaradan Ata ilə birlikdə 
Təsəlliverici Ruhla, Sənə 

Əbədi şöhrət olsun. 
Amin
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 † AXŞAM MƏDHİ † 
B variantı

Ulduzları yaradan,
Atanın ulu Sözü
Tərif ilahilərini

Kilsə Sənə təqdim edir.

Göy və yer səcdə edər
Önündə uca Kəlam;
Yaratdağın kainat

Uca adına ibadət edər.

Məryəmdən məsum doğan,
Xaça çəkiləndə Sən,
Günaha sürüklənmiş
Həyatı verdin bizə.

Zamanın sonunda,
İkinci gəlişində

Sonsuz mərhəmətinlə
Qurtar bizi düşməndən.

Məryəmdən doğulmuş olan,
Şan, şərəf olsun Sənə,

Ataya, Müqəddəs Ruha
Əbədiyyətə qədər. 

Amin
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ADVENT | 1ci Rəbb günü
ƏRƏFƏ MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Xalqlar arasında bəyan edin ki,* 
 Xilaskarımız Rəbb gələcək

2-ci nəq. Budur Rəbb gələcək * Bütün Müqəddəsləri ilə/ 
  Və o gün işıq böyük olacaq /Alleluya 

3-cü nəq. Rəbb qüdrətli güc ilə gələcək * 
  və Onu bütün bədən görəcək

Qısa oxunuş (1Sal 5,23-24)

Qoy sülh qaynağı olan Allahın Özü sizi tamamilə təqdis etsin 
və Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunda ruhunuz, canınız və 
bədəniniz nöqsansız olaraq qorunsun. Sizi çağıran Allah 
sadiqdir və bunu edəcək.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
   Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
* Və Öz xilasını bizə ver * Sənin mərhəmətini
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Rəbb bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
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Magnifikat
A ili: Ona görə də oyaq olun çünki Rəbbinizin hansı vaxtda 
gələcəyini bilmirsiz

B ili: Budur Rəbbin adı uzaqdan gəlir və bütün dünya Onun 
izzəti ilə dolur

C ili: Günəşdə, ayda və ulduzlarda əlamətlər görünəcək 
millətlər çaşqınlıq içində, və o zaman onlar Bəşər oğlunu 
görəcəklər bulud içində qüdrət və böyük izzətlə gəldiyini

İmanlıların duası
Məsihi çağıraraq, onu gözləyənlərin hamısının sevinci 
və şənliyi ilə deyək:
      Gəl Rəbb, və ləngimə!
Biz sevinclə Sənin gəlişini gözləyirik,
  - gəl, Rəbb İsa!
Bütün əsrlərdən əvvəl mövcud olan,
  - gəl, bizi indiki əsrdə xilas et.
Dünyanı və onun içində yaşayan hər şeyi Yaradan,
  - əlinin işini xilas etməyə gəl.
Sən bizim ölüm təbiətimizdən iyrənmədin,
  - gəl və bizi ölüm səlahiyyətindən qurtar.
Sən gəldin ki, biz bol həyata malik olaq,
  - gəl və bizə Öz əbədi həyatını ver.
Sən bütün insanları, Padşahlığında birləşdirmək qərarına gəldin,
  - ümidlə üzünü görmək istəyənləri, bir araya toplamağa gəl.
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua <<<
Hər şeyə qadir Allah, Sənə yalvarırıq: doğruluq yolunda 
yürüyərək və yaxşılıq edərək, İsa Məsihi qarşılaya bilməmizi 
və beləcə qiyamət günündə də Səninlə olub Səmavi Səltənətə 
qovuşmamızı təmin et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə indi və əbədiyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adına Səndən diləyirik.
M: Amin.
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ADVENT | 1ci Rəbb günü
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. O gün dağlar şərabla damlayacaq, 
  təpələr süd və bal ilə axacaq, Alleluya!

2-ci nəq. Dağlar və təpələr Allahın önünündə nəğmə deyəcək, 
çöldəki bütün ağaclar əl çalacaq: Çünki Rəbb Hökmdar 
gələcək və əbədi padşahlıq edəcək. Alleluya! 

3-cü nəq. Budur, böyük peyğəmbər gələcək, * 
və Yeruselimi yeniləcək, Alleluya

Qısa oxunuş (Rom 13, 11-12)

Zəmanəni, yuxudan ayılmaq vaxtınızın gəldiyini anlayaraq 
belə rəftar edin. Çünki indi xilasımız iman etdiyimiz vaxtda 
olduğundan daha yaxındır. Gecə keçdi, gündüz isə yaxınlaşdı; 
buna görə də qaranlığın əməllərini üzərimizdən ataq və nurun 
silahlarına bürünək.

Nəqaratlı cavab
† Canlı Allahın Oğlu Məsih * bizə rəhm et.
   Canlı Allahın Oğlu Məsih * bizə rəhm et. 
* Sən dünyaya gəlməli olansan * bizə rəhm et.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Canlı Allahın Oğlu Məsih * bizə rəhm et. 
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Benediktus 
A. Əgər evin yiyəsi oğrunun gecə hansı saatda gələcəyini 

bilsəydi, oyaq qalıb evinin yarılmasına imkan verməzdi. 
B. Ona görə də oyaq olun. Çünki ev sahibinin nə vaxt – 

axşammı, gecə yarısımı, xoruz banlayandamı yaxud sübh 
tezdənmi gələcəyini bilmirsiniz. 

C. Başınızı qaldırın və yuxarı baxın, 
çünki satınalınmanız yaxınlaşır.

İmanlıların duası
Rəbbimiz İsa Məsihin, zühurunu gözləmək lütfünü verən 
Ata Allaha dua edərək, yalvaraq:
       Rəbb, bizə mərhəmətini göstər!
Rəbb, ruhumuzu, canımızı və bədənimizi müqəddəsləşdir
-   və Oğlunun gəlişində bizi qüsursuz saxla.
Bu günü müqəddəslik içində keçirməyimizi,
 -   və bu dünyada saleh və mömin yaşamağımızı bizə nəsib et.
Rəbbimiz İsa Məsihə bürünməyi,
  -  və Müqəddəs Ruhla dolu olmağı bizə nəsib et
Ya Rəbb, Oğlunun izzətli gəlişinə qədər
- oyaq qalmağımıza kömək et.
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua
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ADVENT | 1ci Rəbb günü
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Ey Sion qızı, böyük sevinclə coş *
Ey Yerusəlim qızı, bayram et / Alleluya!

2-ci nəq.Yəhya tərəfindən elan edilmiş*
gələn Quzu/ Padşahımız Məsih gələcək.

3-cü nəq. Rəbb deyir, budur, tezliklə gəlirəm *
Verəcəyim mükafat Mənimlədir 
və hər kəsə öz əməlinə görə əvəz verəcəyəm.

Qısa oxunuş (Fil 4,4-5)

Rəbdə həmişə sevinin! Bir də deyirəm: sevinin! Qoy sizin 
mülayimliyiniz bütün insanlara məlum olsun. Rəbb yaxındır.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
   Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
* Və Öz xilasını bizə ver * Sənin mərhəmətini
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Rəbb bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
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Magnifikat
A: Qorxma Məryəm, Müqəddəs Ruh sənin üzərinə enəcək,  
Sən hamilə olub bir Oğul doğacaqsan, müqəddəs Övlad 
Allahın Oğlu adlanacaq. 

B: Qorxma, Məryəm, çünki sən Allahın lütfünə nail oldun * 
Sən hamilə olub bir Oğul doğacaqsan, Alleluya!

С: Rəbbə iman gətirən Məryəm, bəxtiyarsan * 
çünki Rəbdən sənə deyilən sözlər yerinə yetəcək

İmanlıların duası
Yol, Həqiqət və Həyat olan, Qurtuluşumuz İsa Məsihə 
təvazökar duaları yönəldib, Ona yalvaraq; 

             Rəbb, gəl və bizimlə qal!

İsa, Uca Yaradanın Oğlu, baş Mələk Cəbrayıl tərəfindən 
Bakirə Məryəmə elan edildin,
    - gəl və xalqın üzərində əbədi padşah ol.
Müqəddəs Rəbb, Sənin Sələfin Elizavetin bəthində sevindi, 
    - gəl və bütün dünyaya qurtuluş sevinci bəxş et.
Xilaskarımız İsa, Sənin adın Mələk tərəfindən saleh ər olan 
Yusifə açıldı, 
    - gəl xalqını günahlardan qurtar.
Dünyaya nur olan, Səni Şimeon və bütün salehlər gözləyirdi,
    - gəl və bizə öz təsəllini nəsib et.
Yuxarıdan bizə gələn, Zəkəriyyənin xəbər verdiyi sönməz 
şərq,
    -  gəl və ölüm kölgəsində oturanların üzərinə nur saç.
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua
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ADVENT | 1ci həftə | 1ci gün
SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Məzmurlar 1ci həftə 1ci gün <<<

Qısa oxunuş (Yeş 2,3)

«Gəlin Rəbbin dağına, Yaqubun Allahının evinə qalxaq, qoy 
Rəbb bizə Öz yollarını öyrətsin, biz Onun rizləri ilə gedək. 
Siondan Rəbbin təlimi, Yerusəlimdən Onun kəlamı yayılacaq.

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
1-ci həftə: Gözlərini aç, Yerusəlim və Padşahın gücünü gör. 
Budur Xilaskar gələcək və səni zəncirlərindən azad edəcək.

İmanlıların duası
Rəbb İsa Məsih, Diri Tanrının Oğlu, İşıqdan işıq yaradan, 
bizi işığa aparan ki, biz onun həqiqətini görə bilək. 
Onu biz ümidlə çağırırıq.
Gəl, Rəbb İsa!
Çıxmaqda olan sübh işığı, bizim qaranlığımızı örtmək üçün,
- Məsih, bizim imanımızı yuxudan oyat.
Bizə bugünkü günü təhlükəsiz yaşat,
- Sənin parlaqlığınla sevinərək.
Bizə mülayim olmağı öyrət,
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- qoy o bütün insanlara xas olsun.
Bizim üçün yeni məskən yaratmaq üçün gəl,
- hansındakı sülh və ədalət yaşayır.

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 1ci həftə | 1ci gün
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 1ci həftə 1ci gün <<<

Qısa oxunuş (Fil 3,20b-21)

Xilaskar olan Rəbb İsa Məsihi həvəslə gözləyirik. O hər şeyi 
Özünə tabe etməyə qadir olan qüvvəsinin təsiri ilə bizim yazıq
bədənimizi dəyişdirib Öz izzətli bədəninə bənzər hala 
gətirəcək.

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
1 həftə: Rəbbin mələyi Məryəmə xəbər verdi * 
və O, Müqəddəs Ruhdan dölləndi. Alleluya

İmanlıların duası
İtaətlə Tanrını çağırırıq

Gəl və bizi xilas et!
Rəbb İsa Məsih,bütün insanların xilaskarı,

- tez gəl və bizi xilas et.
Sən bu dünyaya gəldin ki,

- bizi dünyanın günahından xilas edəsən.
Sən Atadan gəldin,

- bizi Tanrıya gedən xilas yolunu öyrət.
Sən Müqəddəs Ruhdan dölləndin
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- öz sözünlə bizim ürəklərimizi bu Ruhda təzələ.
Sən Müqəddəs Məryəmin bətnində gerçəkləşdin,

- bizi bədənimizin çürüməsindən xilas et.
Bütün insanları xatırla,Tanrım

- hansıki dünyanın başlanğıcından sonuna kimi sənə ümid 
edərək yaşamışlar.

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 1ci həftə | 2ci gün
SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Məzmurlar 1ci həftə 2ci gün <<<

Qısa oxunuş (Yar 49,10)

Padşahlıq əsası Yəhudanın əlindən getməyəcək, Hökmdarlıq 
əsası onun nəslindən itməyəcək; O vaxta qədər ki əsanın 
Sahibi  gələcək. Onda xalqlar Ona itaət edəcək.

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
1 həftə: Yesseyin kötüyündən yeni bir fidan çıxacaq,* 
və bütün dünya Rəbbin izzəti ilə dolacaq
və bütün bəşər Allahın qurtuluşunu görəcək.

İmanlıların duası
Uca Ata Allah Öz xalqının qalığını geri qaytarmaq üçün 
yenidən əlini uzadacaq. Ona yalvaraq:
Sənin padşahlığın gəlsin, Rəbb.

Ya Rəbb, bizə layiqli tövbə bəhrəsi yaratmağımız üçün kömək 
et,
- beləcə yaxın olan Səltənətini ala bilək.

Ya Rəbb, ürəyimizə gələcək Sözün üçün yol hazırla.
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- Qoy Onun izzəti bizdə görünsün.

Qürurumuzun dağlarını alçalt 
- və zəifliyimizin vadilərini düzəlt.

Millətləri bölən nifrət divarını dağıt 
- və insanlar arasında razılıq yolunu düzəlt.

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 1ci həftə | 2ci gün
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 1ci həftə 2ci gün <<<

Qısa oxunuş (bax 1Kor 1,7b-9)

Biz Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunu gözləyirik. Rəbbimiz İsa 
Məsih Öz günündə nöqsansız olmamız üçün bizi sonadək 
qüvvətləndirəcək. Bizi Oğlu Rəbbimiz İsa Məsihlə şərik 
olmağa çağıran Allah sadiqdir.

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
1 həftə: Tapmaq fürsəti olarkən Rəbbi axtarın, 
O yaxın ikən Onu çağırın.Alleluya

İmanlıların duası
Əbədi Söz Öz bədəninin pərdəsi ilə bizə səmavi ziyarətgaha 
yeni və canlı bir yol göstərdi. Təvazökarlıqla Ona yalvaraq:
Gəl bizi xilas et, ya Rəbb!

Ya Rəbb, Sənə görə yaşayırıq, hərəkət edirik və varıq,
- Gəl bizə aç ki, biz Sənin xalqınıq.

Sən, hər birimizdən uzaq deyilsən
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- Səni axtaranların hamısına, tezliklə Özünü aşkar et.

Kasıbların Atası və yas tutanların təsəllisi, 
- məhbuslara azadlıq və kədər içində olanlara sevinc bəxş et.

Ölümə nifrət etdin, ancaq həyatı sevirsən
- bizi və mərhumları əbədi ölümdən xilas et.

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 1ci həftə | 3cü gün
SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Məzmurlar 1ci həftə 3cü gün <<<

Qısa oxunuş (Yeş 7,14b-15)

Budur, bakirə qız hamilə olub oğlan doğacaq, adını 
İmmanuel qoyacaq. Bu uşaq pisə pis deyib yaxşını seçə 
biləndə kəsmik və bal yeyəcək. 

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
1 həftə: Məndən sonra məndən daha Qüdrətlisi gəlir * 
Mən əyilib Onun çarıqlarının bağını açmağa belə, 
layiq deyiləm.

İmanlıların duası 2ci gündən

Uca Ata Allah Öz xalqının qalığını geri qaytarmaq üçün 
yenidən əlini uzadacaq. Ona yalvaraq:
Sənin padşahlığın gəlsin, Rəbb.

Ya Rəbb, bizə layiqli tövbə bəhrəsi yaratmağımız üçün kömək 
et,
- beləcə yaxın olan Səltənətini ala bilək.

Ya Rəbb, ürəyimizə gələcək Sözün üçün yol hazırla.
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- Qoy Onun izzəti bizdə görünsün.

Qürurumuzun dağlarını alçalt 
- Və zəifliyimizin vadilərini düzəlt.

Millətləri bölən nifrət divarını dağıt 
- və insanlar arasında razılıq yolunu düzəlt
>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 1ci həftə | 3cü gün
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 1ci həftə 3cü gün <<<

Qısa oxunuş (1Kor 4,5)

Buna görə də münasib vaxtdan əvvəl, yəni Rəbb 
gəlməyənədək heç bir işi mühakimə etməyin. O gəlib 
qaranlıqda gizlənən şeylərə işıq salacaq və insan ürəklərinin 
niyyətlərini aşkara çıxaracaq. Onda hər kəs Allahdan ona 
düşən tərifi alacaq.

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
1 həftə: Siondan Rəbbin təlimi, Yerusəlimdən Onun kəlamı 
yayılacaq.

İmanlıların duası (2ci gündən)

Əbədi Söz Öz bədəninin pərdəsi ilə bizə səmavi ziyarətgaha 
yeni və canlı bir yol göstərdi. Təvazökarlıqla Ona yalvaraq:
Gəl bizi xilas et, ya Rəbb!

Ya Rəbb, Sənə görə yaşayırıq, hərəkət edirik və varıq,
- Gəl bizə aç ki, biz Sənin xalqınıq.

Sən, hər birimizdən uzaq deyilsən

Advent, Milad dövrü          496           ADVENT | 1ci həftə | 3cü gün



- Səni axtaranların hamısına, tezliklə Özünü aşkar et.

Kasıbların Atası və yas tutanların təsəllisi 
- məhbuslara azadlıq və kədər içində olanlara sevinc bəxş et.

Ölümə nifrət etdin, ancaq həyatı sevirsən
- bizi və mərhumları əbədi ölümdən xilas et.

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 1ci həftə | 4cü gün
SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Məzmurlar 1ci həftə 4cü gün <<<

Qısa oxunuş (Yeş 45,8)

Ey göylər, yuxarıdan damlayın, qoy buludlar salehlik 
yağdırsın, torpaq açılsın, xilas bəhrəsini yetişdirsin, onunla 
birlikdə salehlik bitsin. 

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
1 həftə: Xilaskar Rəbbimi çoxdan gözləyirəm, 
çünki o artıq yaxındır. Alleluya

İmanlıların duası 2ci gündən

Uca Ata Allah Öz xalqının qalığını geri qaytarmaq üçün 
yenidən əlini uzadacaq. Ona yalvaraq:
Sənin padşahlığın gəlsin, Rəbb.

Ya Rəbb, bizə layiqli tövbə bəhrəsi yaratmağımız üçün kömək 
et,
- beləcə yaxın olan Səltənətini ala bilək.

Ya Rəbb, ürəyimizə gələcək Sözün üçün yol hazırla.
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- Qoy Onun izzəti bizdə görünsün.

Qürurumuzun dağlarını alçalt 
- Və zəifliyimizin vadilərini düzəlt.

Millətləri bölən nifrət divarını dağıt 
- və insanlar arasında razılıq yolunu düzəlt

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 1ci həftə | 4cü gün
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 1ci həftə 4cü gün <<<

Qısa oxunuş (Yaq 5,7-8.9b)

Beləliklə, ey qardaşlar, Rəbbin zühuruna qədər səbirli olun. 
Görün əkinçi birinci və axırıncı yağış yağanacan səbir edərək 
torpağın qiymətli məhsulunu gözləyir. Siz də səbirli və ürəkli 
olun, çünki Rəbbin zühuru yaxındır.  Budur, Hakim qapı 
arxasında durur! 

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
1 həftə: Sən qadınlar arasında xeyir-dualısan, sənin bətninin 
bəhrəsi də xeyir-dualıdır! 

İmanlıların duası (2ci gündən)

Əbədi Söz Öz bədəninin pərdəsi ilə bizə səmavi ziyarətgaha 
yeni və canlı bir yol göstərdi. Təvazökarlıqla Ona yalvaraq:
Gəl bizi xilas et, ya Rəbb!

Ya Rəbb, Sənə görə yaşayırıq, hərəkət edirik və varıq,
- Gəl bizə aç ki, biz Sənin xalqınıq.
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Sən, hər birimizdən uzaq deyilsən
- Səni axtaranların hamısına, tezliklə Özünü aşkar et.

Kasıbların Atası və yas tutanların təsəllisi 
- məhbuslara azadlıq və kədər içində olanlara sevinc bəxş et.

Ölümə nifrət etdin, ancaq həyatı sevirsən
- bizi və mərhumları əbədi ölümdən xilas et.

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 1ci həftə | 5ci gün
SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Məzmurlar 1ci həftə 5ci gün <<<

Qısa oxunuş (bax Yer 30,21a-22)

Rəbb belə bəyan edir. Rəhbəri özlərindən olacaq, başçısı 
aralarından çıxacaq. Onu Özümə yaxınlaşdıracağam, O da 
Mənə yaxınlaşacaq. Beləcə siz Mənim xalqım, Mən də sizin 
Allahınız olacağam.

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
1 həftə: Budur, Davudun nəslindən olan 
Allah və insan taxtda oturmağa gələcək. Alleluya

İmanlıların duası 2ci gündən

Uca Ata Allah Öz xalqının qalığını geri qaytarmaq üçün 
yenidən əlini uzadacaq. Ona yalvaraq:
Sənin padşahlığın gəlsin, Rəbb.

Ya Rəbb, bizə layiqli tövbə bəhrəsi yaratmağımız üçün kömək 
et,
- beləcə yaxın olan Səltənətini ala bilək.
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Ya Rəbb, ürəyimizə gələcək Sözün üçün yol hazırla.
- Qoy Onun izzəti bizdə görünsün.

Qürurumuzun dağlarını alçalt 
- Və zəifliyimizin vadilərini düzəlt.

Millətləri bölən nifrət divarını dağıt 
- və insanlar arasında razılıq yolunu düzəlt

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 1ci həftə | 5ci gün
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 1ci həftə 5ci gün <<<

Qısa oxunuş (2 Pet 3,8b-9)

Rəbb üçün bir gün min il kimidir, min ilsə bir gün 
kimidir.  Bəziləri bunu gecikmə sayar, amma Rəbb vədini 
yerinə yetirməkdə gecikməz, lakin sizə görə səbir edir. Çünki 
O heç kəsin həlak olmasını istəmir, amma hər kəsin tövbə 
etməsini istəyir. 

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
1 həftə: Öz Oğlumu Misirdən çağırdım. Gəlib xalqını xilas 
edəcək. 

İmanlıların duası (2ci gündən)

Əbədi Söz Öz bədəninin pərdəsi ilə bizə səmavi ziyarətgaha 
yeni və canlı bir yol göstərdi. Təvazökarlıqla Ona yalvaraq:
Gəl bizi xilas et, ya Rəbb!

Ya Rəbb, Sənə görə yaşayırıq, hərəkət edirik və varıq,
- Gəl bizə aç ki, biz Sənin xalqınıq.
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Sən, hər birimizdən uzaq deyilsən
- Səni axtaranların hamısına, tezliklə Özünü aşkar et.

Kasıbların Atası və yas tutanların təsəllisi 
- məhbuslara azadlıq və kədər içində olanlara sevinc bəxş et.

Ölümə nifrət etdin, ancaq həyatı sevirsən
- bizi və mərhumları əbədi ölümdən xilas et.

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 1ci həftə | 6cı gün
SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Məzmurlar 1ci həftə 6cı gün <<<

Qısa oxunuş (Yeş 11, 1-3a)

Yesseyin kötüyündən yeni bir fidan çıxacaq, kökündən çıxan 
bir budaq bar verəcək. Rəbbin Ruhu, hikmət və anlayış ruhu, 
öyüd-nəsihət və qüdrət ruhu, bilik və Rəbb qorxusu ruhu 
Onun üzərində olacaq. O, Rəbb qorxusunda sevinc tapacaq. 

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
1 həftə: Qorxma, ey Sion, Allahın gələcək. Alleluya

İmanlıların duası 2ci gündən

Uca Ata Allah Öz xalqının qalığını geri qaytarmaq üçün 
yenidən əlini uzadacaq. Ona yalvaraq:
Sənin padşahlığın gəlsin, Rəbb.

Ya Rəbb, bizə layiqli tövbə bəhrəsi yaratmağımız üçün kömək 
et,
- beləcə yaxın olan Səltənətini ala bilək.

Ya Rəbb, ürəyimizə gələcək Sözün üçün yol hazırla.
- Qoy Onun izzəti bizdə görünsün.
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Qürurumuzun dağlarını alçalt 
- Və zəifliyimizin vadilərini düzəlt.

Millətləri bölən nifrət divarını dağıt 
- və insanlar arasında razılıq yolunu düzəlt

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 2ci Rəbb günü
ƏRƏFƏ MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Ey Sion böyük sevinclə coş, 
Bax padşahın sənə tərəf gəlir, O itaətkar və xilaskardır
2-ci nəq. Zəif əllərə qüvvət verin möhkəmlənin, deyin ki, 
budur Allahımız gələcək və bizi xilas edəcək. Alleluya
3-cü nəq. Qanun Musa vasitəsilə verildi, 
lütf və həqiqət isə İsa Məsih vasitəsilə gəldi.

Qısa oxunuş (1Sal 5,23-24)

Qoy sülh qaynağı olan Allahın Özü sizi tamamilə təqdis etsin 
və Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunda ruhunuz, canınız 
və bədəniniz nöqsansız olaraq qorunsun. Sizi çağıran Allah 
sadiqdir və bunu edəcək. 

Nəqaratlı cavab
† Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini. 
   Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini. 
* Və Öz xilasını bizə ver * Sənin mərhəmətini.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun 
† Rəbb bizə göstər * Sənin mərhəmətini. 

Magnifikat
A ili: Vəftizçi Yəhya  çölündə vəz edərək meydana çıxdı o belə
deyirdi: «Tövbə edin, çünki Səmavi Padşahlıq yaxınlaşıb».
B ili: Budur, Sənin önündə Öz elçimi göndərirəm, O Sənin 
yolunu hazırlayacaq.
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C ili:Ya Rəbb, sülhünlə gəl ki, təmiz ürəklə Sənin qarşısında 
sevinək.

İmanlıların duası
Məsihi çağıraraq, onu gözləyənlərin hamısının sevinci və 
şənliyi ilə deyək: 
Gəl Rəbb, və ləngimə! 

Biz sevinclə Sənin gəlişini gözləyirik, 
- gəl, Rəbb İsa!
Bütün əsrlərdən əvvəl mövcud olan,
- gəl, bizi indiki əsrdə xilas et. 
Dünyanı və onun içində yaşayan hər şeyi Yaradan,
- əlinin işini xilas etməyə gəl.
Sən bizim ölüm təbiətimizdən iyrənmədin,
- gəl və bizi ölüm səlahiyyətindən qurtar.
Sən gəldin ki, biz bol həyata malik olaq, 
- gəl və bizə Öz əbədi həyatını ver.
Sən bütün insanları, Padşahlığında birləşdirmək qərarına gəldin, 
- ümidlə üzünü görmək istəyənləri, bir araya toplamağa gəl. 
Göylərdəki Atamız

Yekun dua <<<
Mərhəmətli və hər şeyə qadir Allah, dünyadakı gündəlik 
qayğılarımızın və cəhdlərimizin Oğlunu qarşılamamıza əngəl 
olmaması üçün bizə yardım et. Onu qəbul etmək və Onunla 
birlikdə yaşama bilmək üçün ilahi hikmətinlə qəlblərimizi 
doldur və hazırla. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə 
indi və əbədiyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin 
adına Səndən diləyirik.
M: Amin.
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ADVENT | 2ci Rəbb günü
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Qüvvətli şəhərimiz var, Allahın qurtuluşu şəhər üçün
divarlar, səngərlər kimidir. Açın şəhərin darvazalarını, qoy 
sadiq qalan saleh millət içəri girsin. Rəbbə həmişə güvənin, 
çünki Rəbb Allah əbədi Qayadır. Alleluya!

2-ci nəq.  Ey bütün susamışlar, gəlin su başına! Tapmaq fürsəti
olarkən Rəbbi axtarın, o yaxın ikən Onu çağırın. Alleluya!

3-cü nəq. Budur, Rəbbimiz böyük qüdrət ilə gələcək 
və öz qullarının gözlərinə nur verəcək. Alleluya!

Qısa oxunuş (Rom 13, 11-12)

Zəmanəni, yuxudan ayılmaq vaxtınızın gəldiyini anlayaraq 
belə rəftar edin. Çünki indi xilasımız iman etdiyimiz vaxtda 
olduğundan daha yaxındır.  Gecə keçdi, gündüz isə yaxınlaşdı;
buna görə də qaranlığın əməllərini üzərimizdən ataq və nurun 
silahlarına bürünək.

Nəqaratlı cavab 
† Canlı Allahın Oğlu Məsih * bizə rəhm et.
   Canlı Allahın Oğlu Məsih * bizə rəhm et. 
* Sən dünyaya gəlməli olansan * bizə rəhm et.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
 Canlı Allahın Oğlu Məsih * bizə rəhm et. 

Benediktus  
A ili: Səhrada nida edənin səsi gəlir: “Rəbbin yolunu 
hazırlayın, Onun keçəcəyi yerləri düz edin”. 
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B ili: Yazıldığı kimi vəftiz edən Yəhya çöldə meydana çıxdı. 
O, insanların günahlarının bağışlanması üçün onların tövbə 
edib vəftiz olunmasını vəz edirdi.  
C ili: O vaxt çöldə Zəkəriyyənin oğlu Yəhyaya Allahın kəlamı
nazil oldu. O da İordan çayının ətrafındakı bütün bölgəni 
dolaşaraq insanların öz günahlarının bağışlanması üçün tövbə 
edib vəftiz olunmasını vəz edirdi.

İmanlıların duası
Əziz bacı-qardaşlar, ölü və diriləri mühakimə etməyə gələn 
Rəbbimiz İsa Məsihi çağıraraq xahiş edək:
Rəbbimiz İsa, gəl.
Günahkarları xilas etmək üçün gələn Rəbb Məsih,
   - bizi sınaqların hər cür təhlükəsindən qoru.
Sənin açıq şəkildə dünyanı mühakimə etməyə gələcəyinə 
iman edirik,
   - xilas gücünü bizə aşkar et. 
Ruhun vasitəsilə Sənin əmrlərini yerinə yetirməyə 
kömək et ki,
   - şanlı gəlişini sevgi ilə qarşılaya bilək.
Əzəldən xeyir-dualı olan, dövrümüzdə mömin və iffətli həyat 
yaşayaraq,
  - Sənin əzəmətinin gəlişini və bəxtiyarlıq gətirən
 ümidimizin gerçəkləşməsini gözləyək.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Mərhəmətli və hər şeyə qadir Allah, dünyadakı gündəlik
qayğılarımızın və cəhdlərimizin Oğlunu qarşılamamıza əngəl
olmaması üçün bizə yardım et. Onu qəbul etmək və Onunla
birlikdə yaşama bilmək üçün ilahi hikmətinlə qəlblərimizi
doldur və hazırla. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə
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indi və əbədiyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin
adına Səndən diləyirik. * Amin.
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.  * Amin.
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ADVENT | 2ci Rəbb günü
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Budur Bəşər Oğlu göyün buludları üzərində 
qüdrətlə gələcək. Alleluya
2-ci nəq. Budur Rəbb gələcək və yalan deyil. 
Gecikmiş kimi görünsə də, gözləyin, 
Hökmən gələcək, gecikməyəcək. Alleluya
3-cü nəq. Rəbdir qanunumuzu qoyan, 
Padşahımız Rəbdir, O gəlib bizi xilas edəcək.

Qısa oxunuş (Fil 4,4-5)

Rəbdə həmişə sevinin! Bir də deyirəm: sevinin! Qoy sizin 
mülayimliyiniz bütün insanlara məlum olsun. Rəbb yaxındır. 

Nəqaratlı cavab
† Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini. 
   Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
* Və Öz xilasını bizə ver * Sənin mərhəmətini.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Rəbb bizə göstər * Sənin mərhəmətini. 

Magnifikat
A ili: Mən sizi tövbəniz üçün su ilə vəftiz edirəm, amma 
məndən sonra Gələn məndən daha qüdrətlidir. O sizi 
Müqəddəs Ruhla və odla vəftiz edəcək.
 B ili: Yəhya belə vəz edirdi: «Məndən sonra məndən daha 
Qüdrətlisi gəlir. Mən əyilib Onun çarıqlarının bağını açmağa 
belə, layiq deyiləm. 
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C ili: Hər dərə yüksəldiləcək, Hər dağ və təpə aşağı 
endiriləcək. Bütün bəşər Allahın xilasını görəcək.

İmanlıların duası
Sevimli bacı-qardaşlar, insanları xilas etmək üçün gələn 
Xilaskar Məsihi ümidlə çağırıb Ondan xahiş edək:

Rəbbimiz İsa, gəl.

Rəbb Məsih, insan təbiəti alaraq dünyaya İlahi Varlığının 
gücünü göstərdin,
   - gəlişinlə bizi canlandır.
Sən bizim zəifliyimizi anladın,
   - bizə Öz mərhəmətini göstər.
Sən birinci gəlişinlə təvazökarlıqla bədən alıb dünyanı 
günahlardan qurtardın, 
    -izzətlə gələn, bizim günahlarımızı bağışla.
Sən yaşayırsan və hər şeyə rəhbərlik edirsən,
   - xeyirxahlığın naminə əbədi irsə çatmağımıza kömək et.
Atanın sağında əyləşən,
   - Sənin üzünün işığı ilə vəfat edənlərin ruhlarını sevindir.
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua
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Advent | 2ci həftə | 1ci gün | Səhər mədhi
>>> Himn <<<

>>> Məzmurlar 2ci həftə 1ci gün <<<
Qısa oxunuş (Yeş 2,3)

«Gəlin Rəbbin dağına, Yaqubun Allahının evinə qalxaq, qoy 
Rəbb bizə Öz yollarını öyrətsin, biz Onun rizləri ilə gedək. 
Siondan Rəbbin təlimi, Yerusəlimdən Onun kəlamı yayılacaq.

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
2-ci həftə: Rəbb deyir: “Tövbə edin! Çünki Səmavi Padşahlıq 
yaxınlaşıb, Alleluya!”

İmanlıların duası
Rəbb İsa Məsih, Diri Tanrının Oğlu, İşıqdan işıq yaradan, 
bizi işığa aparan ki, biz onun həqiqətini görə bilək. 
Onu biz ümidlə çağırırıq.
Gəl, Rəbb İsa!
Çıxmaqda olan sübh işığı, bizim qaranlığımızı örtmək üçün,
- Məsih, bizim imanımızı yuxudan oyat.
Bizə bugünkü günü təhlükəsiz yaşat,
- Sənin parlaqlığınla sevinərək.
Bizə mülayim olmağı öyrət,
- qoy o bütün insanlara xas olsun.
Bizim üçün yeni məskən yaratmaq üçün gəl,
- hansındakı sülh və ədalət yaşayır.
Göylərdəki Atamız
>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 2ci həftə | 1ci gün
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 2ci həftə 1ci gün <<<

Qısa oxunuş (Fil 3,20b-21)

Xilaskar olan Rəbb İsa Məsihi həvəslə gözləyirik. O hər şeyi 
Özünə tabe etməyə qadir olan qüvvəsinin təsiri ilə bizim yazıq
bədənimizi dəyişdirib Öz izzətli bədəninə bənzər hala 
gətirəcək.

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
2-ci həftə: Budur, Padşah gələcək, O, bütün dünyanın 
Rəbbidir, əsirlikdən qurtulub, yükümüzü çiynimizdən 
götürəcək.

İmanlıların duası
İtaətlə Tanrını çağırırıq

Gəl və bizi xilas et!
Rəbb İsa Məsih, bütün insanların xilaskarı,

-tez gəl və bizi xilas et.
Sən bu dünyaya gəldin ki,

-bizi dünyanın günahından xilas edəsən.
Sən Atadan gəldin,

-Bizi Tanrıya gedən xilas yolunu öyrət.
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Sən Müqəddəs Ruhdan dölləndin
-öz sözünlə bizim ürəklərimizi bu Ruhda təzələ.

Sən Müqəddəs Məryəmin bətnində gerçəkləşdin,
-bizi bədənimizin çürüməsindən xilas et.

Bütün insanları xatırla, Tanrım
-hansıki dünyanın başlanğıcından sonuna kimi Sənə 

ümid edərək yaşamışlar.
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua (2ci Rəbb günündən)
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ADVENT | 2ci həftə | 2ci gün
SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Məzmurlar 2ci həftə 2ci gün <<<

Qısa oxunuş (Yar 49,10)

Padşahlıq əsası Yəhudanın əlindən getməyəcək, Hökmdarlıq 
əsası onun nəslindən itməyəcək; O vaxta qədər ki əsanın 
Sahibi  gələcək. Onda xalqlar Ona itaət edəcək.

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
2-ci həftə: «Şadlıq edib sevin, ey Sion qızı! 
Çünki aranızda yaşamağa gəlirəm» bəyan edir Rəbb.

İmanlıların duası
Uca Ata Allah Öz xalqının qalığını geri qaytarmaq üçün 
yenidən əlini uzadacaq. Ona yalvaraq:
Sənin padşahlığın gəlsin, Rəbb.

Ya Rəbb, bizə layiqli tövbə bəhrəsi yaratmağımız üçün kömək et,
- beləcə yaxın olan Səltənətini ala bilək.

Ya Rəbb, ürəyimizə gələcək Sözün üçün yol hazırla.
- Qoy Onun izzəti bizdə görünsün.
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Qürurumuzun dağlarını alçalt 
- və zəifliyimizin vadilərini düzəlt.

Millətləri bölən nifrət divarını dağıt 
- və insanlar arasında razılıq yolunu düzəlt
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua (2ci Rəbb günündən)

Advent, Milad dövrü          519           ADVENT | 2ci həftə | 2ci gün



ADVENT | 2ci həftə | 2ci gün
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 2ci həftə 2ci gün <<<

Qısa oxunuş (bax 1Kor 1,7b-9)

Biz Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunu gözləyirik. Rəbbimiz İsa 
Məsih Öz günündə nöqsansız olmamız üçün bizi sonadək 
qüvvətləndirəcək. Bizi Oğlu Rəbbimiz İsa Məsihlə şərik 
olmağa çağıran Allah sadiqdir.

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
2-ci həftə: Səhrada nida edənin səsi gəlir: “Rəbbin yolunu 
hazırlayın, Onun keçəcəyi yerləri düz edin”»

İmanlıların duası
Əbədi Söz Öz bədəninin pərdəsi ilə bizə səmavi ziyarətgaha 
yeni və canlı bir yol göstərdi. Təvazökarlıqla Ona yalvaraq:
Gəl bizi xilas et, ya Rəbb!

Ya Rəbb, Sənə görə yaşayırıq, hərəkət edirik və varıq,
- Gəl bizə aç ki, biz Sənin xalqınıq.

Sən, hər birimizdən uzaq deyilsən
- Səni axtaranların hamısına, tezliklə Özünü aşkar et.
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Kasıbların Atası və yas tutanların təsəllisi 
- məhbuslara azadlıq və kədər içində olanlara sevinc bəxş et.

Ölümə nifrət etdin, ancaq həyatı sevirsən
- bizi və mərhumları əbədi ölümdən xilas et.
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua (2ci Rəbb günündən)
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ADVENT | 2ci həftə | 3cü gün
SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Məzmurlar 2ci həftə 3cü gün <<<

Qısa oxunuş (Yeş 7,14b-15)

Budur, bakirə qız hamilə olub oğlan doğacaq, adını 
İmmanuel qoyacaq. Bu uşaq pisə pis deyib yaxşını seçə 
biləndə kəsmik və bal yeyəcək. 

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
2-ci həftə: Davudun taxtında və onun padşahlığında o əbədi 
oturacaqdır. 

İmanlıların duası 2ci gündən

Uca Ata Allah Öz xalqının qalığını geri qaytarmaq üçün 
yenidən əlini uzadacaq. Ona yalvaraq:
Sənin padşahlığın gəlsin, Rəbb.

Ya Rəbb, bizə layiqli tövbə bəhrəsi yaratmağımız üçün kömək 
et,
- beləcə yaxın olan Səltənətini ala bilək.

Ya Rəbb, ürəyimizə gələcək Sözün üçün yol hazırla.
- Qoy Onun izzəti bizdə görünsün.
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Qürurumuzun dağlarını alçalt 
- Və zəifliyimizin vadilərini düzəlt.

Millətləri bölən nifrət divarını dağıt 
- və insanlar arasında razılıq yolunu düzəlt
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua (2ci Rəbb günündən)
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ADVENT | 2ci həftə | 3cü gün
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 2ci həftə 3cü gün <<<

Qısa oxunuş (1Kor 4,5)

Buna görə də münasib vaxtdan əvvəl, yəni Rəbb 
gəlməyənədək heç bir işi mühakimə etməyin. O gəlib 
qaranlıqda gizlənən şeylərə işıq salacaq və insan ürəklərinin 
niyyətlərini aşkara çıxaracaq. Onda hər kəs Allahdan ona 
düşən tərifi alacaq.

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
2-ci həftə: Sion, sən bərpa ediləcəksən və sənin yanına 
gəlməli olan, Saleh birini görəcəksən. Alleluya

İmanlıların duası (2ci gündən)

Əbədi Söz Öz bədəninin pərdəsi ilə bizə səmavi ziyarətgaha 
yeni və canlı bir yol göstərdi. Təvazökarlıqla Ona yalvaraq:
Gəl bizi xilas et, ya Rəbb!

Ya Rəbb, Sənə görə yaşayırıq, hərəkət edirik və varıq,
- Gəl bizə aç ki, biz Sənin xalqınıq.

Sən, hər birimizdən uzaq deyilsən
- Səni axtaranların hamısına, tezliklə Özünü aşkar et.
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Kasıbların Atası və yas tutanların təsəllisi 
- məhbuslara azadlıq və kədər içində olanlara sevinc bəxş et.

Ölümə nifrət etdin, ancaq həyatı sevirsən
- bizi və mərhumları əbədi ölümdən xilas et.
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua (2ci Rəbb günündən)
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ADVENT | 2ci həftə | 4cü gün
SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Məzmurlar 2ci həftə 4cü gün <<<

Qısa oxunuş (Yeş 45,8)

Ey göylər, yuxarıdan damlayın, qoy buludlar salehlik 
yağdırsın, torpaq açılsın, xilas bəhrəsini yetişdirsin, onunla 
birlikdə salehlik bitsin. 

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
2-ci həftə: Sənə kömək edəcəyəm, Rəbb bəyan edir. Səni 
Satınalan İsrailin Müqəddəsidir.

İmanlıların duası 2ci gündən

Uca Ata Allah Öz xalqının qalığını geri qaytarmaq üçün 
yenidən əlini uzadacaq. Ona yalvaraq:
Sənin padşahlığın gəlsin, Rəbb.

Ya Rəbb, bizə layiqli tövbə bəhrəsi yaratmağımız üçün kömək 
et,
- beləcə yaxın olan Səltənətini ala bilək.

Ya Rəbb, ürəyimizə gələcək Sözün üçün yol hazırla.
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- Qoy Onun izzəti bizdə görünsün.

Qürurumuzun dağlarını alçalt 
- Və zəifliyimizin vadilərini düzəlt.

Millətləri bölən nifrət divarını dağıt 
- və insanlar arasında razılıq yolunu düzəlt
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua (2ci Rəbb günündən)
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ADVENT | 2ci həftə | 4cü gün
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 2ci həftə 4cü gün <<<

Qısa oxunuş (Yaq 5,7-8.9b)

Beləliklə, ey qardaşlar, Rəbbin zühuruna qədər səbirli olun. 
Görün əkinçi birinci və axırıncı yağış yağanacan səbir edərək 
torpağın qiymətli məhsulunu gözləyir. Siz də səbirli və ürəkli 
olun, çünki Rəbbin zühuru yaxındır.  Budur, Hakim qapı 
arxasında durur! 

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
2-ci həftə: Məndən sonra bir Şəxs gəlir ki, məndən üstündür, 
çünki məndən əvvəl var idi. Mən əyilib Onun çarıqlarının 
bağını açmağa belə, layiq deyiləm.  

İmanlıların duası (2ci gündən)

Əbədi Söz Öz bədəninin pərdəsi ilə bizə səmavi ziyarətgaha 
yeni və canlı bir yol göstərdi. Təvazökarlıqla Ona yalvaraq:
Gəl bizi xilas et, ya Rəbb!

Ya Rəbb, Sənə görə yaşayırıq, hərəkət edirik və varıq,
- Gəl bizə aç ki, biz Sənin xalqınıq.

Advent, Milad dövrü          528           ADVENT | 2ci həftə | 4cü gün



Sən, hər birimizdən uzaq deyilsən
- Səni axtaranların hamısına, tezliklə Özünü aşkar et.

Kasıbların Atası və yas tutanların təsəllisi 
- məhbuslara azadlıq və kədər içində olanlara sevinc bəxş et.

Ölümə nifrət etdin, ancaq həyatı sevirsən
- bizi və mərhumları əbədi ölümdən xilas et.
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua (2ci Rəbb günündən)
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ADVENT | 2ci həftə | 5ci gün
ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT

† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Gəlin; bizim üçün gələn Rəbbə ibadət edək.
Ya da

Nəq. Hökmdarımız olan Rəbbə ibadət edək. O, bizi xilas 
etməyə gəlir.
MƏZMUR 95 (94) VƏ YA 100 (99)

SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Məzmurlar 2ci həftə 5ci gün <<<

Qısa oxunuş (bax Yer 30,21a-22)

Rəbb belə bəyan edir. Rəhbəri özlərindən olacaq, başçısı 
aralarından çıxacaq. Onu Özümə yaxınlaşdıracağam, O da 
Mənə yaxınlaşacaq. Beləcə siz Mənim xalqım, Mən də sizin 
Allahınız olacağam.

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
2-ci həftə: Ürəklərində qorxanlara deyin: 
«Möhkəm olun, qorxmayın! Budur, Allahımız Rəbb gələcək.»
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İmanlıların duası
Xilaskar Məsih, xilasımızın təməli və qaynağı olaraq dünyaya 
gəldi. Təvazökar dualarımızı ona yüksəldək:
Gəl, Rəbb İsa!

Əzəldən bəri peyğəmbərlərin, gələcəyini elan etdikləri şəxs 
olan Sən
- ədalət və sülh cücərtilərini bizdə qüvvətləndir.
Ey Rəbb ümiddə və xilasında birləşmiş olan,
- və Sənə inanan hər kəsi xilas et.
Bütün insanlara xilas etmək üçün gələn ilahi Vasitəçi
- Xristian xalqına mərhəmətlə bax.
Göylərlə yerüzünün barışması üçün gələn sülhün şəhzadəsi 
olan Sən
- hökm etmək üçün təkrar gələndə əbədi ölümdən bizi xilas et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Rəbbim, Oğlunun gəlişini gözləyən bizlərin ayıq-sayıq 
olmağını təmin et; Onu qarşılamaq üçün, Onun sözlərinə sadiq
qalaq və qəlbimizdə iman və sevgi işığını qoruyaq. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin,
hər pislikdən qorusun və əbədi həyata qovuşdursun. Amin.

GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
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Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona) 

Saat 9-nəq. Peyğəmbərlərin əvvəlcədən verdiyi gözəl xəbər 
budur: Xilaskar, Bakirə Məryəmdən doğulacaq.

Saat 12-nəq. Mələk Cəbrail Məryəmi təbrik edərək belə dedi: 
Salam lütflə dolu olan qız, Rəbb səninlədir, bütün qadınlar 
arasında mübarəksən.

Saat 15-nəq. Məryəm dedi: Bu salamın mənası nədir? Ruhum 
təəccüb içində sual verir: Həm Padşahıma həyat verib, həm də 
bakirə qalacağam?

Məzmur 119 (118), 73-80
Əllərinlə yaranmışam, mənə surət vermisən, *
mənə qabiliyyət ver, qoy əmrlərini öyrənim. 
Səndən qorxanlar məni görərkən sevinsinlər, *
çünki Sənin sözünə ümid bağlamışam. 
Ya Rəbb, bilirəm ki, hökmlərin ədalətlidir, *
mənə əzab çəkdirsən də, sədaqətin yox olmur. 
Quluna verdiyin kəlama görə *
məhəbbətin mənə təsəlli versin. 
Mənə mərhəmət et ki, yaşayım, *
çünki qanunundan zövq alıram. 
Mənim barəmdə yalan danışan lovğaları utandır, *
çünki mən qayda-qanunlarını dərindən düşünürəm. 
Səndən qorxanlar yanıma gəlsin, *
onlar Sənin göstərişlərini bilənlərdir. 
Qaydalarına görə mənim qəlbim kamil olsun, *
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qoy heç zaman xəcalət çəkməyim!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

Məzmur 59 (58), 1-4. 9-10. 16-17: İmansızlara qarşı dua
Bu dua, Məsihin Atasına olan sevgisini hər kəsə öyrədir. (Qeysərli Eusebius)

Ey Allahım, məni düşmənlərimdən qurtar, *
əleyhdarlarımın əlindən hifz et. 
Məni şər iş görənlərdən xilas et, *
məni qaniçənlərdən azad et. 
Canımı almaq üçün məni güdürlər, *
güclülər əleyhimə birləşiblər. 
Ya Rəbb, üsyankar, günahkar, təqsirkar olmadığım halda *
onlar mənə qarşı qəti tədbir görürlər. 
Bir oyan, halımı gör, yardım et, †
ey mənə qüvvət verən, Səni gözləyirəm! *
Ey Allahım, qalamsan, mənə məhəbbətini göstərirsən!
Ey Allah, imdad etmək üçün çıxacaqsan, *
düşmənlərimin qırılmasını mənə göstərəcəksən. 
Mən isə Sənin qüdrətini tərənnüm edəcəyəm, *
sübh tezdən məhəbbətini mədh edəcəyəm. 
Çünki Sən mənə qala olmusan, *
dar günümdə mənim pənahımsan. 
Ey mənə qüvvət verən, Səni tərənnüm edəcəyəm! †
Ey Allahım, qalamsan, *
mənə məhəbbətini göstərirsən!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

Məzmur 60 (59): Məğlubiyyətdən sonra dua
Dünyada əziyyətiniz var, amma cəsarətli olun! Mən dünyaya qalib gəldim».

(Yəh 16, 33)

Ey Allah, Sən bizi atmısan, *
müdafiə qüvvələrimizi dağıtmısan. 
Bizə qəzəblənmisən, *
bizi əvvəlki halımıza qaytar. 
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Yeri lərzəyə salmısan, torpağını dağıtmısan. *
Yarıqlarını yenə bitişdir, çünki yer sarsılıb. 
Öz xalqını çətinliyə salmısan, *
şərab içirərək bizi səndələtmisən. 
Səndən qorxanlara isə bayraq vermisən, *
qoy onu həqiqət naminə qaldırsınlar. 
Sevdiyin insanların xilas olması üçün *
sağ əlinlə bizi qurtar, mənə cavab ver! 
Allah Öz müqəddəs məskənindən belə söylədi: †
«Şekemi sevinclə bölüşdürəcəyəm, *
Sukkot dərəsini böləcəyəm. 
Gilead torpağı Mənimdir, *
Menaşşe torpağı da Mənimdir, 
Efrayim başımın dəbilqəsidir, 
Yəhuda Mənim əsamdır. *
Moav yuyunmaq üçün ləyənimdir, 
çarığımı ataraq Edomu tutacağam, *
zəfər harayını Filiştə salacağam». 
Kim məni istehkamlı şəhərə apara bilər? *
Kim mənə Edoma qədər yol göstərər? 
Ay Allah, Sən niyə bizi atmısan? *
Ay Allah, qoşunlarımızla niyə yürüşə çıxmırsan? 
Bizə düşmənin qarşısında imdad et, *
çünki insanın köməyi puçdur. 
Allahın köməyi ilə igidlik edəcəyik, *
O, düşmənlərimizi tapdalayacaq!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

Saat 9-nəq. Peyğəmbərlərin əvvəlcədən verdiyi gözəl xəbər 
budur: Xilaskar, Bakirə Məryəmdən doğulacaq.
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Saat 12-nəq. Mələk Cəbrail Məryəmi təbrik edərək belə dedi: 
Salam lütflə dolu olan qız, Rəbb səninlədir, bütün qadınlar 
arasında mübarəksən.

Saat 15-nəq. Məryəm dedi: Bu salamın mənası nədir? Ruhum 
təəccüb içində sual verir: Həm Padşahıma həyat verib, həm də 
bakirə qalacağam?

Qısa oxunuş 9-da: Yer 29:11.13 

Çünki sizin barənizdə olan fikirlərimi Özüm bilirəm.
Rəbb belə bəyan edir. Mən sizin pisliyiniz deyil, salamatlığınız
barədə düşünürəm ki, sizə ümidli bir gələcək verim. Məni 
axtaracaqsınız, əgər bütün qəlbinizlə axtarsanız, tapacaqsınız.

† Ey Rəbb, bütün millətlər Sənin adından qorxacaqlar.
* Yerüzündəki bütün padşahlar şanından qorxacaqlar.

Qısa oxunuş 12-də: Yer 30:18-19

Rəbb belə deyir: Mən Yaqubun çadırlarını Sürgündən geri 
qaytaracağam. Onun məskənlərinə rəhm edəcəyəm. Şəhər 
yenidən viranələri üzərində tikiləcək, Saray öz yerində bərpa 
olunacaq. Onların arasından Şükür və şənlik səsləri eşidiləcək. 
Mən onları çoxaldacağam, azalmayacaqlar, izzətləndirəcəyəm, 
alçalmayacaqlar.

† Rəbb mərhəmətinlə bizi xatırla!
* Xilasınla bizi ziyarət et.

Qısa oxunuş 15-də: Bar 3:5.6a

Atalarımızın haqsızlıqlarını yada salma, lakin bu zaman 
öz qüdrətini və adını yada sal, çünki Sən bizim Rəbb 
Allahımızsan və biz Səni izzətləndirəcəyik,Ya Rəbb.
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† Ey Rəbb, gəl, gecikmə!
* Xalqını günahdan qurtar!

Yekun dua
Rəbbim, Oğlunun gəlişini gözləyən bizlərin ayıq-sayıq 
olmağını təmin et; Onu qarşılamaq üçün, Onun sözlərinə sadiq
qalaq və qəlbimizdə iman və sevgi işığını qoruyaq. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin. † Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək!
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ADVENT | 2ci həftə | 5ci gün
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 2ci həftə 5ci gün <<<

Qısa oxunuş (2 Pet 3,8b-9)

Rəbb üçün bir gün min il kimidir, min ilsə bir gün 
kimidir.  Bəziləri bunu gecikmə sayar, amma Rəbb vədini 
yerinə yetirməkdə gecikməz, lakin sizə görə səbir edir. 
Çünki O heç kəsin həlak olmasını istəmir, 
amma hər kəsin tövbə etməsini istəyir. 

Nəqaratlı cavab
† Ey Rəbb, kainatın Allahı * bizi xilas etməyə gəl!
   Ey Rəbb, kainatın Allahı * bizi xilas etməyə gəl!
* Üzünü göstər və biz xilas olacağıq * bizi xilas etməyə gəl!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Rəbb, kainatın Allahı * bizi xilas etməyə gəl!

Magnifikat
2-ci həftə: Sevinclə xilas mənbələrindən su çəkəcəksiniz.

İmanlıların duası (2ci gündən)

Yoxsullara müjdəni bildirməyə gələn 
Məsih İsaya imanla yalvaraq:
Ey Rəbb, bütün xalqlar Sənin şanını görsünlər!

Ey Rəbb Səni tanımayanlara Özünü göstər,
- beləcə insanlara sevgini dadmalarını təmin et.

Advent, Milad dövrü          537           ADVENT | 2ci həftə | 5ci gün



Dünyanın hər yerində adın deyilsin,
- bütün insanlar Sənə gələn yolu tapa bilsinlər.
İnsanlığı xilas etməyə gələn Sən,
- xalqının yox olmaması üçün yenidən gəl.
İnsanlara Allahın övladları olma azadlığını verən Sən,
- qanın naminə bizdə əldə etdiyin hədiyyəni qoru.
Dünyanın mühakimə edicisi olan Sən,
- ölüm düşərgələrində ölmüş olanları əbədi sevinc hədiyyəsini 
ver.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Allahım, Oğlunu gözləyərkən ayıq-sayıq olmağımız üçün güc 
ver, beləcə Onun xilas sözü ilə aydınlanmış olaraq, yanan 
şamlarla Onu qarşılamağa gedək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz
İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin,
hər pislikdən qorusun və əbədi həyata qovuşdursun. Amin.

Advent, Milad dövrü          538           ADVENT | 2ci həftə | 5ci gün



ADVENT | 2ci həftə | 6cı gün
ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT

† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Gəlin; bizim üçün gələn Rəbbə ibadət edək.
Ya da

Nəq. Hökmdarımız olan Rəbbə ibadət edək. O, bizi xilas 
etməyə gəlir.
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)

SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Məzmurlar 2ci həftə 6cı gün <<<

Qısa oxunuş (Yeş 11, 1-3a)

Yesseyin kötüyündən yeni bir fidan çıxacaq, kökündən çıxan 
bir budaq bar verəcək. Rəbbin Ruhu, hikmət və anlayış ruhu, 
öyüd-nəsihət və qüdrət ruhu, bilik və Rəbb qorxusu ruhu 
Onun üzərində olacaq. O, Rəbb qorxusunda sevinc tapacaq. 

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
2-ci həftə: Xudavənd millətlər üçün bayraq qaldıracaq, 
əsir düşmüş İsrail övladlarını yığacaq.
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İmanlıların duası
Zamanın sonunda böyük qüdrət və şanla geri gələcək olan 
Xilaskarımız Məsih İsaya bütün ruhumuzla yalvaraq:
Gəl, Rəbb İsa.

Göydəki buludların üzərində möhtəşəm və izzətli görünəcək 
İlahi Padşahımız,
-əsirlikdən bizi qurtar və vermiş olduğun vədlərə bizi layiq qıl.
İncilin işığını bizə açıqlayan Sən,
- daima sözünün şahidləri və müjdəni yayanlardan olmağımızı 
bizə nəsib et.
Əsrlər boyu mübarək olan, insanları və hadisələri birlik və 
sülhə yönəldən Sən,
- bütün həyatları Sənin şanlı gəlişinə yönəlt.
Ziyarətinin lütfünü gözləyənlərə
- dostluğunun təsəllisini ver.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Hər şeyə qadir Allah, Sənə yalvarırıq; ucalığının nuru 
qəlblərimizi aydınlatsın:Yeganə Oğlunun gəlişi, 
qəlblərimizdəki günah qaranlığını dağıtsın və bizim Sənin 
övladların olduğumuzu görsətsin. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz
İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin,
hər pislikdən qorusun və əbədi həyata qovuşdursun. Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona) 

Saat 9-nəq. Peyğəmbərlərin əvvəlcədən verdiyi gözəl xəbər 
budur: Xilaskar, Bakirə Məryəmdən doğulacaq.

Saat 12-nəq. Mələk Cəbrail Məryəmi təbrik edərək belə dedi: 
Salam lütflə dolu olan qız, Rəbb səninlədir, bütün qadınlar 
arasında mübarəksən.

Saat 15-nəq. Məryəm dedi: Bu salamın mənası nədir? Ruhum 
təəccüb içində sual verir: Həm Padşahıma həyat verib, həm də 
bakirə qalacağam?

Məzmur 119 (118), 81-88

Qurtuluş həsrətini çəkməkdən qəlbimdə tab qalmayıb, *
sözünə ümid bağlamışam. 
Sözünün intizarından gözümün nuru sönür. *
Deyirəm: «Nə vaxt mənə təsəlli verəcəksən?» 
Tüstü içindəki tuluq kimi oldum, *
amma qaydalarını unutmuram. 
Qulun daha nə qədər gözləsin? *
Məni təqib edənləri nə vaxt mühakimə edəcəksən? 
Qanununu pozan lovğa insanlar *
mənim üçün quyu qazıblar. 
Sənin bütün əmrlərin etibarlıdır. *
Kömək et! Məni yalançı insanlar təqib edir. 

Advent, Milad dövrü          541           



Az qaldı ki, yer üzündən məni yox etsinlər, *
lakin qayda-qanunlarından çıxmamışam. 
Məhəbbətinə görə mənə həyat ver, *
ağzından çıxan göstərişlərə bağlı qalım.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

Məzmur 61 (60): Qovulmuşların duası
Bu məzmur, əbədi sevincə etibar edən qovulmuşların duasıdır. (Müq. Hilarius)

Ey Allah, fəryadımı eşit, *
duamı dinlə. 
Düşkünlük qəlbimi alıb, *
mən dünyanın ucqarından Səni çağırıram. 
Sən məni əlçatmaz bir qayaya apar. †
Çünki Sən mənim pənahgahımsan, *
düşmənə qarşı möhkəm qülləsən. 
Qoy sonsuzadək çadırında yaşayım, *
qanadlarının altında pənah tapım. 
Sən, ey Allah, etdiyim əhdi eşitdin, *
adından qorxanlara təyin etdiyin payı mənə verdin. 
Sən ömür ver, qoy padşahın yaşasın, *
illəri nəsillərdən-nəsillərə qədər uzansın. 
Allahın hüzurunda daim taxtda otursun, *
məhəbbət və sədaqət ver, onu qorusun. 
Mənsə adını həmişə tərənnüm edəcəyəm, *
hər gün əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

Məzmur 64 (63): Düşmənlərə qarşı dua
Bu məzmur xüsusilə Məsihin əzablarını düşündürür. (Müq. Avqustin)

Ey Allah, eşit səsimi, Sənə şikayət edirəm, *
həyatımı düşmən vahiməsindən qoru. 
Pislərin fəndlərindən, *

Advent, Milad dövrü          542           



şər iş görənlərin vəlvələsindən məni qoru. 
Onlar qılınc kimi dillərini itiləyirlər, *
kamanın üstünə ox kimi acı sözlərini qoyurlar, 
günahsız insana pusqu qurduqları yerlərdən qəfildən, *
çəkinmədən atırlar. 
Bir-birlərini şər iş görməkdə cəsarətləndirirlər, +
gizlənib tələ qurmaq üçün məsləhət edirlər, *
«Bunu kim görəcək?» deyirlər. 
Fitnəkarlıqla qəsd qururlar və belə deyirlər: +
«Ustalıqla fənd işlətdik». *
İnsanın daxili, qəlbi görünməz. 
Lakin Allah onlara ox atacaq, +
onlar qəflətən yaralanacaq. *
Öz dilləri özlərini yıxacaq, 
onları görənlər başını bulayıb xor baxacaq. *
Bütün insanlar qorxacaq, Allahın əməllərini bəyan edəcək, *
onun işləri barədə düşünəcək. 
Saleh insan Rəbbə görə sevinəcək, ona pənah gətirəcək. *
Bütün ürəyidüz insanlar Rəbbə həmd edəcək! 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

Saat 9-nəq. Peyğəmbərlərin əvvəlcədən verdiyi gözəl xəbər 
budur: Xilaskar, Bakirə Məryəmdən doğulacaq.

Saat 12-nəq. Mələk Cəbrail Məryəmi təbrik edərək belə dedi: 
Salam lütflə dolu olan qız, Rəbb səninlədir, bütün qadınlar 
arasında mübarəksən.

Saat 15-nəq. Məryəm dedi: Bu salamın mənası nədir? Ruhum 
təəccüb içində sual verir: Həm Padşahıma həyat verib, həm də 
bakirə qalacağam?
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Qısa oxunuş 9-da: Yeş 4:2

O gün Rəbbin Pöhrəsi gözəl və əzəmətli olacaq, İsrail 
xalqından xilas olub sağ qalanlar torpağın verdiyi bəhrə ilə 
fəxr edib şərəflənəcəklər. 

† Ey Rəbb, bütün millətlər Sənin adından qorxacaqlar.
* Yerüzündəki bütün padşahlar şanından qorxacaqlar.

Qısa oxunuş 12-də: Yeş 4:3

Sionda, yəni Yerusəlimdə sağ qalanlara, orada qeyd olunub 
yaşayanlara «müqəddəs» deyiləcək. 

† Rəbb mərhəmətinlə bizi xatırla!
* Xilasınla bizi ziyarət et.

Qısa oxunuş 15-də: Yeş 61:11

Torpaq zoğlarını necə cücərdirsə, bağ əkilən toxumları necə 
yetişdirirsə, Xudavənd Rəbb də bütün millətlər qarşısında 
salehliyi və həmdi belə yetişdirəcək.

† Ey Rəbb, gəl, gecikmə!
* Xalqını günahdan qurtar!

Yekun dua
Hər şeyə qadir Allah, Sənə yalvarırıq; ucalığının nuru 
qəlblərimizi aydınlatsın:Yeganə Oğlunun gəlişi, 
qəlblərimizdəki günah qaranlığını dağıtsın və bizim Sənin 
övladların olduğumuzu görsətsin. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz
İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.
† Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək!
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ADVENT | 3cü Rəbb günü
ƏRƏFƏ MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Yerusəlim böyük sevinclə sevin, 
çünki Xilaskar sənə tərəf gəlir. Alleluya 
2-ci nəq. Həqiqətimi yaxınlaşdırdım, 
uzaqda deyil və qurtuluşum səngiməyəcək. 
3-cü nəq. Ya Rəbb Ölkənin hökmdarı, 
Seladan səhra yolu ilə Sion dağına, Quzu göndər. 

Qısa oxunuş (1Sal 5,23-24)

Qoy sülh qaynağı olan Allahın Özü sizi tamamilə təqdis etsin 
və Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunda ruhunuz, canınız və 
bədəniniz nöqsansız olaraq qorunsun. Sizi çağıran Allah 
sadiqdir və bunu edəcək.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini. 
   Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini. 
* Və Öz xilasını bizə ver * Sənin mərhəmətini.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun 
† Rəbb bizə göstər * Sənin mərhəmətini. 

Magnifikat
A ili: Məndən əvvəl Allah mövcud olmayıb, Məndən sonra da 
olmayacaq, hər diz önümdə çökəcək, hər dil Allah olduğumu 
bildirəcək. 
B ili: Allahın göndərdiyi bir adam ortaya çıxdı, onun adı 
Yəhya idi. O, şəhadət üçün gəldi ki, Nur barədə şəhadət etsin. 
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C ili: Camaat ondan soruşurdu: Bəs biz nə edək? Yəhya onlara
belə cavab verdi: Iki köynəyi olan birini köynəyi olmayana 
versin. Həmçinin yeməyi olan adam da olmayanla bölüşsün. 

İmanlıların duası
Məsihi çağıraraq, onu gözləyənlərin hamısının sevinci 
və şənliyi ilə deyək: 
Gəl Rəbb və ləngimə! 

Biz sevinclə Sənin gəlişini gözləyirik, 
- gəl, Rəbb İsa!
Bütün əsrlərdən əvvəl mövcud olan,
 - gəl, bizi indiki əsrdə xilas et. 
Dünyanı və onun içində yaşayan hər şeyi Yaradan,
- əlinin işini xilas etməyə gəl.
Sən bizim ölüm təbiətimizdən iyrənmədin,
- gəl və bizi ölüm səlahiyyətindən qurtar.
Sən gəldin ki, biz bol həyata malik olaq, 
- gəl və bizə Öz əbədi həyatını ver.
Sən bütün insanları, Padşahlığında birləşdirmək qərarına gəldin, 
- ümidlə üzünü görmək istəyənləri, bir araya toplamağa gəl.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Allahım, Oğlunun doğuluşunu qeyd etmək üçün nə qədər 
böyük bir imanla hazırlaşdığımızı görürsən. Sənə yalvarırıq, 
Milad bayramının gətirəcəyi nemətlərə nail olmağımızı və 
qurtuluşumuzu hər zaman sevinc içində və təmiz qəlb ilə qeyd 
edə bilməyimizə yardıçı ol. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla
birlikdə indi və əbədiyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adına Səndən diləyirik. * Amin.
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ADVENT | 3cü Rəbb günü
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Rəbb gələcək və gecikməyəcək, qaranlıqda gizlənən 
şeylərə işıq salacaq və Özünü bütün millətlərə aşkar edəcək. 
Alleluya!

2-ci nəq. Hər dağ və təpə ensin, yoldakı əyriliklər düzəlsin və 
kələ-kötür yollar hamarlaşsın. Gəl,Ya Rəbb, gecikmə, Alleluya!

3-cü nəq. Siona xilası, İsrailə izzətimi bəxş edəcəyəm. 
Alleluya! 

Qısa oxunuş (Rom 13:11-12)

Zəmanəni, yuxudan ayılmaq vaxtınızın gəldiyini anlayaraq 
belə rəftar edin. Çünki indi xilasımız iman etdiyimiz vaxtda 
olduğundan daha yaxındır. Gecə keçdi, gündüz isə yaxınlaşdı; 
buna görə də qaranlığın əməllərini üzərimizdən ataq və nurun 
silahlarına bürünək.

Nəqaratlı cavab
† Canlı Allahın Oğlu Məsih * bizə rəhm et.
   Canlı Allahın Oğlu Məsih * bizə rəhm et. 
* Sən dünyaya gəlməli olansan * bizə rəhm et.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Canlı Allahın Oğlu Məsih * bizə rəhm et. 
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Benediktus 
A ili: Yəhya isə Məsihin işlərini zindanda eşidərək öz 
şagirdlərini göndərib. Ondan soruşdu: Gəlməli Olan Sənsənmi,
yoxsa başqasını gözləyək? 
B ili: Yəhya dedi: Rəbbin yolunu düz edin deyə, səhrada nida 
edənin səsiyəm   
C ili: Yəhya onların hamısına belə cavab verdi: 
“Mən sizi su ilə vəftiz edirəm, amma məndən daha Qüdrətlisi 
gəlir. O sizi Müqəddəs Ruhla və odla vəftiz edəcək.”

İmanlıların duası
Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunu gözləmək lütfünü verən 
Ata Allaha dua edərək, yalvaraq: 
Rəbb, bizə mərhəmətini göstər! 
Rəbb, ruhumuzu, canımızı və bədənimizi müqəddəsləşdir
- və Oğlunun gəlişində bizi qüsursuz saxla.
Bu günü müqəddəslik içində keçirməyimizi, 
- və bu dünyada saleh və mömin yaşamağımızı bizə nəsib et.
Rəbbimiz İsa Məsihə bürünməyi, 
- və Müqəddəs Ruhla dolu olmağı bizə nəsib et.
Ya Rəbb, Oğlunun izzətli gəlişinə qədər 
- oyaq qalmağımıza kömək et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Allahım, Oğlunun doğuluşunu qeyd etmək üçün nə qədər 
böyük bir imanla hazırlaşdığımızı görürsən. Sənə yalvarırıq, 
Milad bayramının gətirəcəyi nemətlərə nail olmağımızı və 
qurtuluşumuzu hər zaman sevinc içində və təmiz qəlb ilə qeyd 
edə bilməyimizə yardıçı ol. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla
birlikdə indi və əbədiyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adına Səndən diləyirik. * Amin.
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ADVENT | 3cü Rəbb günü
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Budur, Rəbb şöhrət taxtında başçılarla 
oturmaq üçün gələcək.

2-ci nəq. Xalqın firavanlığı dağlardan aşsın, salehlər təpələri 
dolaşsın, çünki dünyanın işığı olan Rəbb qüdrətlə gəlir.

3-cü nəq. Rəbbin gəlişini gözləyən sevincli bir ümidlə 
saleh və mömin şəkildə yaşayaq.

Qısa oxunuş (Fil 4,4-5)

Rəbdə həmişə sevinin! Bir də deyirəm: sevinin! Qoy sizin 
mülayimliyiniz bütün insanlara məlum olsun. Rəbb yaxındır. 

Nəqaratlı cavab
† Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini. 
   Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
* Və Öz xilasını bizə ver * Sənin mərhəmətini
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Rəbb bizə göstər * Sənin mərhəmətini. 

Magnifikat
A ili: Gəlməli Olan Sənsənmi, yoxsa başqasını gözləyək?  
Gedin, eşidib gördüklərinizi Yəhyaya bildirin: korlar görür, 
ölülər dirilir və yoxsullara Müjdə yayılır. Alleluya!

B ili: Mən su ilə vəftiz edirəm, amma aranızda məndən sonra 
gələn tanımadığınız bir Nəfər dayanıb. Mən Onun heç 
çarığının bağını açmağa da layiq deyiləm.  
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C ili: Yəhya cavab verdi: məndən daha Qüdrətlisi gəlir, 
Öz xırmanını sovurmaq və taxılı anbarına toplamaq üçün 
kürəyi əlində hazırdır.  

İmanlıların duası
Yol, Həqiqət və Həyat olan, Qurtuluşumuz İsa Məsihə 
təvazökar duaları yönəldib, Ona yalvaraq; 
Rəbb, gəl və bizimlə qal! 

İsa, Uca Yaradanın Oğlu, baş Mələk Cəbrayıl tərəfindən 
Bakirə Məryəmə elan edildin,
- gəl və xalqın üzərində əbədi padşah ol.
Müqəddəs Rəbb, Sənin Sələfin Elizavetin bəthində sevindi,
- gəl və bütün dünyaya qurtuluş sevinci bəxş et.
Xilaskarımız İsa, Sənin adın Mələk tərəfindən saleh ər olan 
Yusifə açıldı,
- gəl xalqını günahlardan qurtar.
Dünyaya nur olan, Səni Şimeon və bütün salehlər gözləyirdi, 
- gəl və bizə öz təsəllini nəsib et.
Yuxarıdan bizə gələn, Zəkəriyyənin xəbər verdiyi sönməz şərq,
- gəl və ölüm kölgəsində oturanların üzərinə nur saç.

Yekun dua
Allahım, Oğlunun doğuluşunu qeyd etmək üçün nə qədər 
böyük bir imanla hazırlaşdığımızı görürsən. Sənə yalvarırıq, 
Milad bayramının gətirəcəyi nemətlərə nail olmağımızı və 
qurtuluşumuzu hər zaman sevinc içində və təmiz qəlb ilə qeyd 
edə bilməyimizə yardıçı ol. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla
birlikdə indi və əbədiyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adına Səndən diləyirik. * Amin.
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ADVENT | 3cü həftə | 1ci gün
SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Məzmurlar 3cü həftə 1ci gün <<<

Qısa oxunuş (Yeş 2,3)

«Gəlin Rəbbin dağına, Yaqubun Allahının evinə qalxaq, qoy 
Rəbb bizə Öz yollarını öyrətsin, biz Onun rizləri ilə gedək. 
Siondan Rəbbin təlimi, Yerusəlimdən Onun kəlamı yayılacaq.

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
3-cü həftə: Göylərdən Rəbb Allah gələcək, şərəf və qüdrət 
Onun əlindədir.

İmanlıların duası
Rəbb İsa Məsih, Diri Tanrının Oğlu, İşıqdan işıq yaradan, 
bizi işığa aparan ki, biz onun həqiqətini görə bilək. 
Onu biz ümidlə çağırırıq.
Gəl, Rəbb İsa!
Çıxmaqda olan sübh işığı, bizim qaranlığımızı örtmək üçün,
- Məsih, bizim imanımızı yuxudan oyat.
Bizə bugünkü günü təhlükəsiz yaşat,
- Sənin parlaqlığınla sevinərək.
Bizə mülayim olmağı öyrət,
- qoy o bütün insanlara xas olsun.
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Bizim üçün yeni məskən yaratmaq üçün gəl,
Hansındakı sülh və ədalət yaşayır.
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 3cü həftə | 1ci gün
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 3cü həftə 1ci gün <<<

Qısa oxunuş (Fil 3,20b-21)

Xilaskar olan Rəbb İsa Məsihi həvəslə gözləyirik. O hər şeyi 
Özünə tabe etməyə qadir olan qüvvəsinin təsiri ilə bizim yazıq
bədənimizi dəyişdirib Öz izzətli bədəninə bənzər hala 
gətirəcək.

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
3-ci həftə: Bundan sonra bütün nəsillər məni bəxtiyar sayacaq 
* çünki O, Öz qulunun yazıq halını gördü.

İmanlıların duası
İtaətlə Tanrını çağırırıq

Gəl və bizi xilas et!
Rəbb İsa Məsih,bütün insanların xilaskarı,

-tez gəl və bizi xilas et.
Sən bu dünyaya gəldin ki,

-bizi dünyanın günahından xilas edəsən.
Sən Atadan gəldin,

-Bizi Tanrıya gedən xilas yolunu öyrət.
Sən Müqəddəs Ruhdan dölləndin
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-öz sözünlə bizim ürəklərimizi bu Ruhda təzələ.
Sən Müqəddəs Məryəmin bətnində gerçəkləşdin,

-bizi bədənimizin çürüməsindən xilas et.
Bütün insanları xatırla,Tanrım

-hansıki dünyanın başlanğıcından sonuna kimi sənə 
ümid edərək yaşamışlar.
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 3cü həftə | 2ci gün
SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Məzmurlar 3cü həftə 2ci gün <<<

Qısa oxunuş (Yar 49,10)

Padşahlıq əsası Yəhudanın əlindən getməyəcək, Hökmdarlıq 
əsası onun nəslindən itməyəcək; O vaxta qədər ki əsanın 
Sahibi  gələcək. Onda xalqlar Ona itaət edəcək.

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
3-ci həftə: Qalx, ey Yerusəlim, taxtına otur, zənciri boynundan
qır, ey əsir aparılan Sion qızı!

İmanlıların duası
Uca Ata Allah Öz xalqının qalığını geri qaytarmaq üçün 
yenidən əlini uzadacaq. Ona yalvaraq:
Sənin padşahlığın gəlsin, Rəbb.

Ya Rəbb, bizə layiqli tövbə bəhrəsi yaratmağımız üçün kömək 
et,
- beləcə yaxın olan Səltənətini ala bilək.

Ya Rəbb, ürəyimizə gələcək Sözün üçün yol hazırla.
- Qoy Onun izzəti bizdə görünsün.
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Qürurumuzun dağlarını alçalt 
- Və zəifliyimizin vadilərini düzəlt.

Millətləri bölən nifrət divarını dağıt 
- və insanlar arasında razılıq yolunu düzəlt
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 3cü həftə | 2ci gün
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 3cü həftə 2ci gün <<<

Qısa oxunuş (bax 1Kor 1,7b-9)

Biz Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunu gözləyirik. Rəbbimiz İsa 
Məsih Öz günündə nöqsansız olmamız üçün bizi sonadək 
qüvvətləndirəcək. Bizi Oğlu Rəbbimiz İsa Məsihlə şərik 
olmağa çağıran Allah sadiqdir.

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
3-ci həftə: Amma birlikdə olmalarından əvvəl Məryəmin 
Müqəddəs Ruhdan hamilə olduğu aşkar oldu. Alleluya!

İmanlıların duası
Əbədi Söz Öz bədəninin pərdəsi ilə bizə səmavi ziyarətgaha 
yeni və canlı bir yol göstərdi. Təvazökarlıqla Ona yalvaraq:
Gəl bizi xilas et, ya Rəbb!

Ya Rəbb, Sənə görə yaşayırıq, hərəkət edirik və varıq,
- Gəl bizə aç ki, biz Sənin xalqınıq.

Sən, hər birimizdən uzaq deyilsən
- Səni axtaranların hamısına, tezliklə Özünü aşkar et.
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Kasıbların Atası və yas tutanların təsəllisi 
- məhbuslara azadlıq və kədər içində olanlara sevinc bəxş et.

Ölümə nifrət etdin, ancaq həyatı sevirsən
- bizi və mərhumları əbədi ölümdən xilas et.
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 3cü həftə | 3cü gün
SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Məzmurlar 3cü həftə 3cü gün <<<

Qısa oxunuş (Yeş 7,14b-15)

Budur, bakirə qız hamilə olub oğlan doğacaq, adını 
İmmanuel qoyacaq. Bu uşaq pisə pis deyib yaxşını seçə 
biləndə kəsmik və bal yeyəcək. 

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
3-ci həftə: Allahınız deyir:«Təsəlli verin xalqıma, təsəlli 
verin!»

İmanlıların duası 2ci gündən

Uca Ata Allah Öz xalqının qalığını geri qaytarmaq üçün 
yenidən əlini uzadacaq. Ona yalvaraq:
Sənin padşahlığın gəlsin, Rəbb.

Ya Rəbb, bizə layiqli tövbə bəhrəsi yaratmağımız üçün 
kömək et,
- beləcə yaxın olan Səltənətini ala bilək.

Ya Rəbb, ürəyimizə gələcək Sözün üçün yol hazırla.
- Qoy Onun izzəti bizdə görünsün.

Advent, Milad dövrü          559           ADVENT | 3cü həftə | 3cü gün



Qürurumuzun dağlarını alçalt 
- Və zəifliyimizin vadilərini düzəlt.

Millətləri bölən nifrət divarını dağıt 
- və insanlar arasında razılıq yolunu düzəlt
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 3cü həftə | 3cü gün
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 3cü həftə 3cü gün <<<

Qısa oxunuş (1Kor 4,5)

Buna görə də münasib vaxtdan əvvəl, yəni Rəbb 
gəlməyənədək heç bir işi mühakimə etməyin. O gəlib 
qaranlıqda gizlənən şeylərə işıq salacaq və insan ürəklərinin 
niyyətlərini aşkara çıxaracaq. Onda hər kəs Allahdan ona 
düşən tərifi alacaq.

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
3-ci həftə: Gəlməli olan Sənsən, Səni gözləyirik, Sən xalqını 
xilas edəcəksən.

İmanlıların duası (2ci gündən)

Əbədi Söz Öz bədəninin pərdəsi ilə bizə səmavi ziyarətgaha 
yeni və canlı bir yol göstərdi. Təvazökarlıqla Ona yalvaraq:
Gəl bizi xilas et, ya Rəbb!

Ya Rəbb, Sənə görə yaşayırıq, hərəkət edirik və varıq,
- Gəl, bizə aç ki, biz Sənin xalqınıq.

Sən, hər birimizdən uzaq deyilsən
- Səni axtaranların hamısına, tezliklə Özünü aşkar et.
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Kasıbların Atası və yas tutanların təsəllisi 
- məhbuslara azadlıq və kədər içində olanlara sevinc bəxş et.

Ölümə nifrət etdin, ancaq həyatı sevirsən
- bizi və mərhumları əbədi ölümdən xilas et.
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 3cü həftə | 4cü gün
SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Məzmurlar 3cü həftə 4cü gün <<<

Qısa oxunuş (Yeş 45,8)

Ey göylər, yuxarıdan damlayın, qoy buludlar salehlik 
yağdırsın, torpaq açılsın, xilas bəhrəsini yetişdirsin, onunla 
birlikdə salehlik bitsin. 

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
3-ci həftə: Qalx, qalx, güclən, ey Rəbbin qolu!

İmanlıların duası 2ci gündən

Uca Ata Allah Öz xalqının qalığını geri qaytarmaq üçün 
yenidən əlini uzadacaq. Ona yalvaraq:
Sənin padşahlığın gəlsin, Rəbb.

Ya Rəbb, bizə layiqli tövbə bəhrəsi yaratmağımız üçün kömək 
et,
- beləcə yaxın olan Səltənətini ala bilək.

Ya Rəbb, ürəyimizə gələcək Sözün üçün yol hazırla.
- Qoy Onun izzəti bizdə görünsün.
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Qürurumuzun dağlarını alçalt 
- Və zəifliyimizin vadilərini düzəlt.

Millətləri bölən nifrət divarını dağıt 
- və insanlar arasında razılıq yolunu düzəlt
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 3cü həftə | 4cü gün
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 3cü həftə 4cü gün <<<

Qısa oxunuş (Yaq 5,7-8.9b)

Beləliklə, ey qardaşlar, Rəbbin zühuruna qədər səbirli olun. 
Görün əkinçi birinci və axırıncı yağış yağanacan səbir edərək 
torpağın qiymətli məhsulunu gözləyir. Siz də səbirli və ürəkli 
olun, çünki Rəbbin zühuru yaxındır.  Budur, Hakim qapı 
arxasında durur! 

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
3-ci həftə: Yerusəlimlə birgə sevinin, ey onu sevənlər, hamınız
onun üçün şadlanın.

İmanlıların duası (2ci gündən)

Əbədi Söz Öz bədəninin pərdəsi ilə bizə səmavi ziyarətgaha 
yeni və canlı bir yol göstərdi. Təvazökarlıqla Ona yalvaraq:
Gəl bizi xilas et, ya Rəbb!

Ya Rəbb, Sənə görə yaşayırıq, hərəkət edirik və varıq,
- Gəl bizə aç ki, biz Sənin xalqınıq.

Sən, hər birimizdən uzaq deyilsən
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- Səni axtaranların hamısına, tezliklə Özünü aşkar et.

Kasıbların Atası və yas tutanların təsəllisi 
- məhbuslara azadlıq və kədər içində olanlara sevinc bəxş et.

Ölümə nifrət etdin, ancaq həyatı sevirsən
- bizi və mərhumları əbədi ölümdən xilas et.
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 3cü həftə | 5ci gün
SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Məzmurlar 3cü həftə 5ci gün <<<

Qısa oxunuş (bax Yer 30,21a-22)

Rəbb belə bəyan edir. Rəhbəri özlərindən olacaq, başçısı 
aralarından çıxacaq. Onu Özümə yaxınlaşdıracağam, O da 
Mənə yaxınlaşacaq. Beləcə siz Mənim xalqım, Mən də sizin 
Allahınız olacağam.

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
3-ci həftə: Ədaləti qoruyun, salehliyə əməl edin. 
Çünki xilasım yaxındadır.

İmanlıların duası 2ci gündən

Uca Ata Allah Öz xalqının qalığını geri qaytarmaq üçün 
yenidən əlini uzadacaq. Ona yalvaraq:
Sənin padşahlığın gəlsin, Rəbb.

Ya Rəbb, bizə layiqli tövbə bəhrəsi yaratmağımız üçün kömək 
et,
- beləcə yaxın olan Səltənətini ala bilək.
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Ya Rəbb, ürəyimizə gələcək Sözün üçün yol hazırla.
- Qoy Onun izzəti bizdə görünsün.

Qürurumuzun dağlarını alçalt 
- Və zəifliyimizin vadilərini düzəlt.

Millətləri bölən nifrət divarını dağıt 
- və insanlar arasında razılıq yolunu düzəlt
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 3cü həftə | 5ci gün
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 3cü həftə 5ci gün <<<

Qısa oxunuş (2 Pet 3,8b-9)

Rəbb üçün bir gün min il kimidir, min ilsə bir gün 
kimidir.  Bəziləri bunu gecikmə sayar, amma Rəbb vədini 
yerinə yetirməkdə gecikməz, lakin sizə görə səbir edir. Çünki 
O heç kəsin həlak olmasını istəmir, amma hər kəsin tövbə 
etməsini istəyir. 

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
3-ci həftə: Yəhya Onun barəsində şəhadət etdi və nida edib 
dedi: “Məndən sonra Gələn məndən əvvəl var idi.”

İmanlıların duası (2ci gündən)

Əbədi Söz Öz bədəninin pərdəsi ilə bizə səmavi ziyarətgaha 
yeni və canlı bir yol göstərdi. Təvazökarlıqla Ona yalvaraq:
Gəl bizi xilas et, ya Rəbb!

Ya Rəbb, Sənə görə yaşayırıq, hərəkət edirik və varıq,
- Gəl bizə aç ki, biz Sənin xalqınıq.
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Sən, hər birimizdən uzaq deyilsən
- Səni axtaranların hamısına, tezliklə Özünü aşkar et.

Kasıbların Atası və yas tutanların təsəllisi 
- məhbuslara azadlıq və kədər içində olanlara sevinc bəxş et.

Ölümə nifrət etdin, ancaq həyatı sevirsən
- bizi və mərhumları əbədi ölümdən xilas et.
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua (Rəbb günündən)
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ADVENT | 4cü Rəbb günü
ƏRƏFƏ MƏDHİ

>>> Himn <<<

>>> 4-cü həftədəki Rəbb günündəndir <<<
1-ci nəq. Bütün millətlər gələcək, 
və Rəbbin evi izzətlə dolacaq, alleluya!
.

2-ci nəq. Gəl Ya Rəbb, gecikmə, 
Xalqın İsrailin haqsızlıqlarını sil!
.

3-cü nəq. Budur, Allahın Oğlunu 
yer üzünə göndərdiyi vaxt tamam olur!

Qısa oxunuş (1 Sal 5:23-24)

Qoy sülh qaynağı olan Allahın Özü sizi tamamilə təqdis etsin 
və Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunda ruhunuz, canınız 
və bədəniniz nöqsansız olaraq qorunsun. Sizi çağıran Allah 
sadiqdir və bunu edəcək.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
   Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
* Və Öz xilasını bizə ver * Sənin mərhəmətini
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Rəbb bizə göstər * Sənin mərhəmətini.

Magnifikat
...nəqarat 17-24.12-dandır
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İmanlıların duası
Sevimli bacı-qardaşlarımız, Bakirə Məryəmdən doğulmuş 
Məsihi çağıraq və sevinclə səsləyək:
Gəl, Tanrım, yavaşlamadan gəl!

Biz sevinclə Sənin gəlişini gözləyirik,
   - gəl, Rəbb İsa Məsih!
Bütün əsrlərdə mövcud ol,
   - gəl bizi indiki əsrdə xilas et.
Bütün dünyanı və hərkəsin yaradıcısı, onda yaşayanları,
   - öz əlindəkinin gəl və günahlarını bağışla.
Bizim müvəqqəti təbiətimizə qəzəblənmiyənləri,
   - gəl, bizi ölümün hakimiyyətindən xilas et.
Gəlki biz artıqlamasıyla həyat sürək,
   - gəl, bizə öz əbədi həyatını bəxş et.
Sənin padşahlığına girmək istəyən bütün insanları,
   - gəl, Səninlə üzləşmək üçün susayanları bir yerə yığ.
Ey Hikmət, Uca Olanın ağzından çıxıb gəldim, 
dünyanın bir ucundan o biri ucuna qədər şiddətlə yayılır, 
hər şeyi nizamla qaydaya salır, 
   - gəl, bizi ağıl yolunda öyrət.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua <<<
Allahım, mələyin müjdəsi ilə Oğlunun aramıza gəldiyini 
öyrəndiyimiz kimi Onun iztirablarını və çarmıx üstündə ölümü
ilə dirilişin şanına çatmağımız üçün qəlblərimizdən lütfünü 
əsirgəmə. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi 
və əbədiyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. * Amin.
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ADVENT | 4cü Rəbb günü
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn (16.12.-dən sonra) <<<

>>> 4-cü həftədəki Rəbb günündəndir <<<
1-ci nəq. Sionda şeypur çalın, çünki Rəbbin günü gəlir, 
budur O, bizi xilas etmək üçün gəlir, alleluya!

2-ci nəq. Rəbb gəlir, Onu qarşılamağa çıxın və deyin: 
Sən böyük Başlanğıcsan və Sənin padşahlığının sonu 
olmayacaq; Sən qüdrətli bir Tanrısan Səlahiyyətli, 
dünyanın Hökmdarı alleluya!

3-cü nəq. Sənin Qüdrətli Kəlamın, Ya Rəbb, 
Padşah taxtlarından gəlir, alleluya!

Qısa oxunuş (Rom 13,11-12)

Zəmanəni, yuxudan ayılmaq vaxtınızın gəldiyini anlayaraq 
belə rəftar edin. Çünki indi xilasımız iman etdiyimiz vaxtda 
olduğundan daha yaxındır. Gecə keçdi, gündüz isə yaxınlaşdı; 
buna görə də qaranlığın əməllərini üzərimizdən ataq və nurun 
silahlarına bürünək.

Nəqaratlı cavab
† Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
   Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
* Sən dünyaya gəlməli olansan. * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
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Benediktus 
A ili: Davud oğlu Yusif! Məryəmi özünə arvad etməkdən 
qorxma, çünki onun bətnindəki körpə Müqəddəs Ruhdandır, 
alleluya.
B ili: Allahdan mələk Cəbrayıl, Davudun nəslindən olan Yusif 
adlı bir kişiyə nişanlanan bakirə qızın yanına göndərildi. 
Həmin qızın adı Məryəm idi, alleluya  
C ili: O vaxt Məryəm tələsik qalxıb Yəhudanın dağlıq 
bölgəsindəki bir şəhərə yollandı. O, Zəkəriyyənin evinə girib 
Elizaveti salamladı. 

İmanlıların duası
Əziz bacı-qardaşlar, ölü və diriləri mühakimə etməyə gələn 
Rəbbimiz İsa Məsihi çağıraraq xahiş edək:
Rəbbimiz İsa, gəl.
Günahkarları xilas etmək üçün gələn Rəbb Məsih,
   - bizi sınaqların hər cür təhlükəsindən qoru.
Sənin açıq şəkildə dünyanı mühakimə etməyə gələcəyinə 
iman edirik,
   - xilas gücünü bizə aşkar et. 
Ruhun vasitəsilə Sənin əmrlərini yerinə yetirməyə 
kömək et ki,
   - şanlı gəlişini sevgi ilə qarşılaya bilək.
Əzəldən xeyir-dualı olan, dövrümüzdə mömin və iffətli həyat 
yaşayaraq,
  - Sənin əzəmətinin gəlişini və bəxtiyarlıq gətirən
 ümidimizin gerçəkləşməsini gözləyək.
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua
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ADVENT | 4cü Rəbb günü
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn (16.12.-dən sonra) <<<
Zəbur və Nəğmə 4-cü həftədəki Rəbb günündəndir.

1-ci nəq. Millətlərin qurtuluşu üçün Gələnin 
nə qədər möhtəşəm olduğunu görün.
2-ci nəq. Əyriliklər düzələcək, kələ-kötür yollar hamar olacaq. 
Gəl Ya Rəbb və gecikmə, alleluya!
3-cü nəq. Onun hakimyyətinin 
və sülhünün artmasının sonu olmayacaq, alleluya!

Qısa oxunuş (Fil 4:4-5)

Rəbdə həmişə sevinin! Bir də deyirəm: sevinin! Qoy sizin 
mülayimliyiniz bütün insanlara məlum olsun. Rəbb yaxındır. 

Nəqaratlı cavab
† Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
   Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
* Və Öz xilasını bizə ver * Sənin mərhəmətini
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Rəbb bizə göstər * Sənin mərhəmətini.

Magnifikat
...nəqarat 17-24.12-dandır
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İmanlıların duası
Sevimli bacı-qardaşlar, insanları xilas etmək üçün  gələn 
Xilaskar Məsihi ümidlə çağırıb Ondan xahiş edək:
Rəbbimiz İsa, gəl.

Rəbb Məsih, insan təbiəti alaraq dünyaya İlahi Varlığının 
gücünü göstərdin,
   - gəlişinlə bizi canlandır.
Sən bizim zəifliyimizi anladın,
   - bizə Öz mərhəmətini göstər.
Sən birinci gəlişinlə təvazökarlıqla bədən alıb dünyanı 
günahlardan qurtardın, 
    -izzətlə gələn, bizim günahlarımızı bağışla.
Sən yaşayırsan və hər şeyə rəhbərlik edirsən,
   - xeyirxahlığın naminə əbədi irsə çatmağımıza kömək et.
Atanın sağında əyləşən,
   - Sənin üzünün işığı ilə vəfat edənlərin ruhlarını sevindir.
Göylərdəki Atamız

>>> Yekun dua
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ADVENT DÖVRÜ 17.12-24.12
   Himnlər

 † SƏHƏR MƏDHİ (17-24.12) † 
Peyğəmbərlər bəyan edirlər ki, 

Məsih bizə çox yaxındadır! 
Hamının xilas vaxtı gəldi - 

Baş Kahinin qanı bizi xilas edəcək. 

Onunla bizə yeni həyat yaxınlaşır,
ürəklər xoşbəxtliklə doludur.

Vəftizçi Yəhya Onu doğrudan,  
məşhur və böyük adlandırır. 

Bax bu, Rəbbimizin ilk gəlişidir -
Allah dünyanı cəzalandırmaq istəmir.

O, Öz məhəbbət planına görə 
xəstələri və günahkarları xilas edir.

Məsihin ikinci gəlişi vaxtında
O, Onu sevənləri yığacaq.

Müqəddəslərə izzət tacı verəcək 
və onları cənnətə aparacaq. 

Xilas ulduzu üzərimizdə parlayır,
Əbədi Nur bizə vəd edir. 
Bizi, Padşahlıq oğullarını 

yüksəklərə qalxmağa çağırır. 

Ey Məsih, biz Səltənətində mübarək olaraq
yalnız Səni görmək istəyirik
və bu möhtəşəm görüntüdə 

Sənə əbədi həmd oxuyacağıq. Amin.
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 † GÜNORTA MƏDHİ (17-24.12) † 
...

 † AXŞAM MƏDHİ (17-24.12) † 
Bax Ata Allahın ağzından 

Xilas Sözü bizə gəlir. 
Ey Pak Bakirə Məryəm, 

səndən Allah doğulmalıdır. 

Müqəddəs Ruh göydən enir, 
Bakirənin üstünə Öz qüdrəti kölgə salır.
Məryəmdən doğulacaq müqəddəs Övlad

Allahın Oğlu adlanacaq.

Sən müqəddəs məbədin qapısısan, 
əbədi olaraq hamıya bağlandı.

Yalnız dünyanın əbədi Rəbbinə, 
bu qapı açılacaq.

O, əbədiyyətdən doğulan, 
peyğəmbərlər tərəfindən vəd edilən, 

Mələk Cəbrayıldan müjdələnən 
Bakirə qızın bətninə endi. 

Sevinin, müqəddəs mələklər, 
sevinin, bütün millətlər! 

Ucalardan Ucası təvazökarcasına gəlir
bizi əsarətdən azad edir. 

Sənə, ey möhtəşəm Padşah olan Məsih,  
Sənə və Ata Allaha, 

həmçinin Təsəlliverici Ruha da
əbədi olaraq yeganə Allaha izzət olsun. Amin.
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3-cü həftə

3-cü həftə

3-cü həftə

3-cü həftə

Advent nəqarətləri | 1ci günlər
1-ci nəq. Budur, Rəbb gəlir, yer üzünün padşahlarının başçısı 
olan; Onu qarşılamağa hazır olanlar bəxtiyardır. 

2-ci nəq. Rəbbə yeni ilahi oxuyun; dünyanın ən ucqar 
yerlərindən Ona həmdlər gətirin!

3-cü nəq. Bəşər Oğlu gələndə, yer üzündə iman tapacaqmı?

Advent nəqarətləri | 2ci günlər
1-ci nəq.  Rəbb öz xalqını xilas etmək üçün 
öz müqəddəs məskənindən gəlir, alleluya!

2-ci nəq. Qüvvətli şəhərimiz var, Allahın qurtuluşu 
şəhər üçün divarlar, səngərlər kimidir; 
şəhərin darvazalarını açın, çünki Allah bizimlədir, alleluya!

3-cü nəq. Ya Rəbb, qoy yer üzündə Sənin yolun, 
bütün millətlər arasında qurtuluşun tanınsın, alleluya!
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3-cü həftə

3-cü həftə

3-cü həftə

3-cü həftə

3-cü həftə

3-cü həftə

Advent nəqarətləri | 3cü günlər
1-ci nəq. Külli-İxtiyar Allah Siondan gələcək, 
Öz xalqını xilas etmək üçün. 

2-ci nəq. Salehliyi nur kimi saçanadək, Sion naminə 
susmayacağam.

3-cü nəq. Rəbbin Ruhu üzərimdədir, fəqirlərə Müjdəni 
bildirmək üçün O Məni məsh etdi.

Advent nəqarətləri | 4cü günlər
1-ci nəq. Ya Rəbb, Sənə qəlbimi təqdim edirəm, gəl və məni 
qurtar Sənə güvənirəm.

2-ci nəq. Ya Rəbb, sənə güvənənlərə mükafatını ver qoy 
peyğəmbərlərinə inansınlar. 

3-cü nəq. Qəzəbindən əl çək, Ya Rəbb və qullarına nəzər 
salmağa gecikmə. 
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4-cü həftə

3-cü həftə

3-cü həftə

3-cü həftə

3-cü həftə

3-cü həftə

Advent nəqarətləri | 5cı günlər
1-ci nəq. Rəbb Siondan gəlib Padşahlıq edəcək, İmmanuel 
Onun Uca Adıdır. 

2-ci nəq. Sadiq qalın və Rəbbin sizə göndərəcəyi Xilası 
görəcəksiniz. 

3-cü nəq. Mən isə Rəbbə baxacağam, məni xilas edən Allahı 
gözləyəcəyəm. 

Advent nəqarətləri | 6cı günlər
1-ci nəq. Allah Temandan gəlir, cah-cəlalı günəş tək parıldayır.

2-ci nəq. Ey göylər, yuxarıdan damlayın, qoy buludlar salehlik
yağdırsın torpq açılsın, xilas bəhrəsini yetirşdirsin. 

3-cü nəq. Ey İsrail, Rəbbi qarşılamağa hazır ol, çünki O gəlir. 
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ADVENT | 17.12.
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn (16.12.-dən sonra) <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (Yeş 11:1-3a)

Yesseyin kötüyündən yeni bir fidan çıxacaq, kökündən çıxan 
bir budaq bar verəcək. Rəbbin Ruhu, hikmət və anlayış ruhu, 
öyüd-nəsihət və qüdrət ruhu, bilik və Rəbb qorxusu ruhu 
Onun üzərində olacaq. O, Rəbb qorxusunda sevinc tapacaq. 
.

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
Allahın Padşahlığının yaxınlaşdığını bilin. 
Həqiqətən sizə deyirəm, o gecikməyəcək.

İmanlıların duası
Əbədi planına görə Öz xalqını xilas etmək qərarına gələn Ata 
Allaha dua edək və səslənək: 
Rəbbim, xalqını qoru!
Xalqına saleh bir Pöhrə yetişdirəcəyini vəd edən Rəbbimiz,
    • Kilsənin müqəddəsliyini qoru.
Tanrım, insan qəlbini Sənin sözünə yönəlt,
    • salehlərini müqəddəslik və kamillikdə möhkəmləndir.
Bizi öz Ruhunun sevgisində saxla ki,  
    • Oğlunun izzətlə gələn mərhəmətinə çata bilək.
 Mərhəmətli Allah, Rəbbimiz İsa Məsihin gəlişinə qədər 
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    • bizi  gücləndir.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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ADVENT | 17.12.
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn (16.12.-dən sonra) <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (1Sal 5, 23-24)

Qoy sülh qaynağı olan Allahın Özü sizi tamamilə təqdis etsin 
və Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunda ruhunuz, canınız və 
bədəniniz nöqsansız olaraq qorunsun. Sizi çağıran Allah 
sadiqdir və bunu edəcək. 

Nəqaratlı cavab
† Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
   Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
* Və Öz xilasını bizə ver * Sənin mərhəmətini
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Rəbb bizə göstər * Sənin mərhəmətini.

Magnifikat
Göyləri və yeri yaradan Allah-Taalanın verdiyi hikmət, bir 
başdan o biri başa qədər uzanan və hər bir şeyi əzəmətlə idarə 
edən; gəl və bizə dərrakə yollarını öyrət. 

İmanlıların duası
Gəlin gözləyənlərin sevinc və fərəhi olan Məsihi səsləyib 
mədh edək:
Gəl ya Rəbb, ləngimə.
Gəlişini sevinclə gözləyirik,
   -gəl Rəbb İsa.
Əzəldən Var olan,
   -bu əsr də bizi xilas etməyə gəl.
Dünyanı və burda yaşayanların nhamısını yaradan
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   - gəl və Əllərinin işlərini satın al.
Fani təbiətimizə nifrət etmə,
   -gəl və ölümün  caynağından bizi xilas et.
Bizim bol həyata malik olmağımız üçün Gələn Rəbb, 
   - gəl və bizə əbədi həyatını bağışla.
Bütün insanları Öz Padşahlığında birləşdirməkdən sevinən,
   -gəl və Səninlə görüşmək arzusunda olanları bir yerə topla.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Səhər duası kimi...

Advent, Milad dövrü          585           ADVENT | 17.12.



ADVENT | 18.12.
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn (16.12.-dən sonra) <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (Rom 13,11-12)

Zəmanəni, yuxudan ayılmaq vaxtınızın gəldiyini anlayaraq 
belə rəftar edin. Çünki indi xilasımız iman etdiyimiz vaxtda 
olduğundan daha yaxındır. Gecə keçdi, gündüz isə yaxınlaşdı; 
buna görə də qaranlığın əməllərini üzərimizdən ataq və nurun 
silahlarına bürünək. 

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
Ruhən oyaq olun. Rəbb Allahımızın gəlişi yaxındır.

İmanlıların duası
Əziz bacı-qardaşlar, ölü və diriləri mühakimə etməyə gələn 
Rəbbimiz İsa Məsihi çağıraraq xahiş edək:
Rəbbimiz İsa, gəl.
Günahkarları xilas etmək üçün gələn Rəbb Məsih,
   - bizi sınaqların hər cür təhlükəsindən qoru.
Sənin açıq şəkildə dünyanı mühakimə etməyə gələcəyinə 
iman edirik,
   - xilas gücünü bizə aşkar et. 
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Ruhun vasitəsilə Sənin əmrlərini yerinə yetirməyə 
kömək et ki,
   - şanlı gəlişini sevgi ilə qarşılaya bilək.
Əzəldən xeyir-dualı olan, dövrümüzdə mömin və iffətli həyat 
yaşayaraq,
  - Sənin əzəmətinin gəlişini və bəxtiyarlıq gətirən
 ümidimizin gerçəkləşməsini gözləyək.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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ADVENT | 18.12.
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn (16.12.-dən sonra) <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (Fil 4, 4-5)

Rəbdə həmişə sevinin! Bir də deyirəm: sevinin! Qoy sizin 
mülayimliyiniz bütün insanlara məlum olsun. Rəbb yaxındır.  

Nəqaratlı cavab
† Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
   Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
* Və Öz xilasını bizə ver * Sənin mərhəmətini
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Rəbb bizə göstər * Sənin mərhəmətini.

Magnifikat
O, Adonay və İsrail xalqının rəhbəri, kol arasından od-alov 
içərisində Musaya görünən və ona Sinada Qanun verən; 
qolunu uzadıb bizi xilas etməyə gəl.

İmanlıların duası
Sevimli bacı-qardaşlar, insanları xilas etmək üçün  gələn 
Xilaskar Məsihi ümidlə çağırıb Ondan xahiş edək:
Rəbbimiz İsa, gəl.
Rəbb Məsih, insan təbiəti alaraq dünyaya İlahi Varlığının 
gücünü göstərdin,
   - gəlişinlə bizi canlandır.
Sən bizim zəifliyimizi anladın,
   - bizə Öz mərhəmətini göstər.
Sən birinci gəlişinlə təvazökarlıqla bədən alıb dünyanı 
günahlardan qurtardın, 
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    -izzətlə gələn, bizim günahlarımızı bağışla.
Sən yaşayırsan və hər şeyə rəhbərlik edirsən,
   - xeyirxahlığın naminə əbədi irsə çatmağımıza kömək et.
Atanın sağında əyləşən,
   - Sənin üzünün işığı ilə vəfat edənlərin ruhlarını sevindir.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Səhər duası kimi...
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ADVENT | 19.12.
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn (16.12.-dən sonra) <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (Yeş 2, 3)

«Gəlin Rəbbin dağına, Yaqubun Allahının evinə qalxaq,
Qoy Rəbb bizə Öz yollarını öyrətsin, biz Onun rizləri ilə 
gedək». Siondan Rəbbin təlimi, Yerusəlimdən Onun kəlamı 
yayılacaq.

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
Dünyanın xilaskarı günəş kimi nur saçır, yağışın otun üzərinə 
endiyi kimi Bakirənin bətninə enir. Alleluya!

İmanlıların duası
Sevimlilər, Xilaskara, Ona tərəf dönənləri ölümün əlindən 
qurtamağa gələcək olana, Məsihə dua edək. 
Təvazökarlıqla Onu səsləyək:
Rəbbimiz İsa, gəl.
Rəbbim, Sənin gəlişini elan edirik,
- ürəklərimizi bütün ruhani boşluqlardan təmizlə.
Rəbbim, Sən Öz kilsəni yaratdın,
- bütün millətlər Sənin kilsəndə Sənə həmdlər söyləyəcək.
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Rəbbim, Sənin qanunların gözlərimi aydın edir,
- Sənə iqrar edənləri qanunların qoruyur.
Kilsənin bizə Sənin zühur sevincini elan etməsini arzulayırsan,
- əsl möminliklə Səni qəbul etməyimizə kömək et. 
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Rəbbim, müqəddəs Bakirədən doğulmaqla Öz izzətinin 
nurunu dünyaya elan etməyi lütf etdin. Sənə dua edirik ki, 
belə əzəmətli təcəssüm sirrini bütöv imanla qeyd edək 
və bütün qəlbimizlə onu izzətləndirək. Rəbbimizin adı ilə.
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ADVENT | 19.12.
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn (16.12.-dən sonra) <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (Fil 3, 20b-21)

Bizsə səma vətəndaşlarıyıq və oradan Xilaskar olan Rəbb İsa 
Məsihi həvəslə gözləyirik. O hər şeyi Özünə tabe etməyə qadir
olan qüvvəsinin təsiri ilə bizim yazıq bədənimizi dəyişdirib Öz
izzətli bədəninə bənzər hala gətirəcək. 

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
Ey, millətlərə işarə olan Yesseyin kötüyü, onun qarşısında 
padşahlar ağzını yumacaq, millətlər ona yalvaracaq; bizi azad 
etməyə gəl, ləngimə.

İmanlıların duası
Sevimli bacı-qardaşlarım, təvazökarlıqla ölüləri və diriləri 
mühakimə edəcək Rəbbimiz Məsihi imanla çağıraq: 
Rəbbimiz İsa, gəl.
Rəbbim, göylərin bəyan etdiyi həqiqətini dünyaya bildir,
   - əzəmətin yer üzündə məskən salsın.
Bizim üçün cismani zəifliyi qəbul etməyi Özünə münasib 
gördün, 

Advent, Milad dövrü          592           ADVENT | 19.12.

1-ci gün 2-ci gün 3-cü gün 4-cü gün 5-ci gün 6-cı gün



   - bütün insanların İlahi gücünlə qüvvətlənməsinə kömək et.
Səni tanımayıb qaranlıqda yaşayanları,
   - gəl və hikmətinin işığı ilə nurlandır.
Sən bizim günahlarımızı təmizləmək üçün Özünü alçaltdın,
   - əzəmətinlə bizə əbədi səadəti bəxş et.
Dünyanı Əzəmətinlə mühakimə etməyə gələn Sən, 
   - bütün ölənlərimizi Səmavi Padşahlığına apar.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Rəbbim, müqəddəs Bakirədən doğulmaqla Öz izzətinin 
nurunu dünyaya elan etməyi lütf etdin. Sənə dua edirik ki, 
belə əzəmətli təcəssüm sirrini bütöv imanla qeyd edək 
və bütün qəlbimizlə onu izzətləndirək. Rəbbimizin adı ilə.
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ADVENT | 20.12.
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn (16.12.-dən sonra) <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (Yar 49:10)

Padşahlıq əsası Yəhudanın əlindən getməyəcək, Hökmdarlıq 
əsası onun nəslindən itməyəcək; O vaxta qədər ki əsanın 
Sahibi  gələcək. Onda xalqlar Ona itaət edəcək.

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
Mələk Cəbrayıl Yusifə nişanlı olan Bakirə Məryəmin yanına 
göndərildi.

İmanlıların duası
Əzizlərim, bütün insanları aydınlandıran işığımız 
Rəbb Məsihə sevinclə səslənək:
Rəbbimiz İsa, gəl.

Sənin işığın bizim qaranlığımızı dağıtsın,
- və Sənin ənamlarına layiq olaq.
Rəbb Allahımız, bizi xilas et ki,
- Sənin müqəddəs Adınla tövbə edək.
Ürəyimizdəki odu alovlandır ki, ürəyimiz Sənə susasın,
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- hərarətlə Səninlə birləşməyə can ataq.
Zəifliklərimizi Öz üzərinə götürdün,
- bu gün xəstələrə və dünyanı tərk edənlərə kömək et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Allahım, mələyin müjdəsi ilə ləkəsiz Bakirə sözlə ifadə oluna 
bilməyən Sözünü qəbul etdi və Tanrının evinə çevrilib 
Müqəddəs Ruhun işığı ilə doldu. Sənə dua edirik ki, Onu 
özümüzə nümunə götürərək təvazökarlıqla Sənin iradənin 
ardınca gələk. Rəbbimizin adı ilə.
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ADVENT | 20.12.
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn (16.12.-dən sonra) <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (bax 1Kor 1:7b-9)

Biz Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunu gözləyirik. Rəbbimiz İsa 
Məsih Öz günündə nöqsansız olmamız üçün bizi sonadək 
qüvvətləndirəcək. Bizi Oğlu Rəbbimiz İsa Məsihlə şərik 
olmağa çağıran Allah sadiqdir.

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
Ey Davudun açarı və İsrail nəslinin əsası, açdığını heç kəs 
bağlamayan, bağladığını heç kəs açmayan, məhkumları, 
zülmətdə yaşayan və ölüm kölgəsində olanları zindandan 
qurtar.

İmanlıların duası
Sevimli bacı-qardaşlar, son gündə izzətlə gələcək Xilaskar, 
Rəbb Məsihə dua edək və sevinclə Onu səsləyək:
Rəbbimiz İsa, gəl.
Xilaskarımız Rəbb, cismani doğuluşunla qanunun 
boyunduruğunu üzərimizdən götürdün,
- bizi xeyirxahlığınla mükafatlandır.
İlahiliyinə layiq olanı bizdən qəbul etdin,
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- Səni gözləyən bizlərə bol ənamlar bəxş et.
Arzularımıza çatmaq üçün Öz hüzurunu bizə bəxş et,
- Sevginin atəşi ilə qəlbimizi alovlandır.
İndi imanla və təmiz vicdanla Səni izzətləndiririk,
- bizə Sənin izzətində sevinməyi layiq gör.
Rəbbim, vəfat edənlərin ruhunu hüzuruna al,
- onları Sənin xeyirxahlıq mənbəyindən tamamla.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Allahım, mələyin müjdəsi ilə ləkəsiz Bakirə sözlə ifadə oluna 
bilməyən Sözünü qəbul etdi və Tanrının evinə çevrilib 
Müqəddəs Ruhun işığı ilə doldu. Sənə dua edirik ki, Onu 
özümüzə nümunə götürərək təvazökarlıqla Sənin iradənin 
ardınca gələk. Rəbbimizin adı ilə.
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ADVENT | 21.12.
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn (16.12.-dən sonra) <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (Yeş 7,14b-15)

Budur, bakirə qız hamilə olub oğlan doğacaq, adını 
İmmanuel qoyacaq. Bu uşaq pisə pis deyib yaxşını seçə 
biləndə kəsmik və bal yeyəcək. 

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
Qorxmayın, Rəbb beş günə yanınıza gələcək.

İmanlıların duası
Əzizlər, mərhəməti ilə yanımıza gələn Rəbbimiz İsa Məsihə 
sevinclə səslənək və dua edək:
Rəbbimiz İsa, gəl.
Rəbbim, Sən Atanın qoynundan çıxdın və bizim bədənimizə 
büründün,
- günhakar təbiətimizdən bizi qurtar.
Rəbbim, Sən gələndə seçilmişlərdə izzətini bildirəcəksən,
- gəl və biz günahkarlarına mərhəmətini göstər.
Rəbb Məsih, Sənin izzətinlə öyünürük,
- bizim də qayğımıza qal.
İman sayəsində bizi işığa yönəltdin,
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- Sənin ədalətinlə layiqli əməllərimizə görə 
bizi Özünə məqbul gör.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Rəbbim, lütfkarlıqla dualarımızı dinləməyini xahiş edirik ki,  
Yeganə Oğlunun cismani gəlişinə sevinərək  əzəmətinin izzəti 
ilə gələndə əbədi həyatı qazanaq. Rəbbimiz vasitəsilə Səndən 
xahiş edirik.
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ADVENT | 21.12.
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn (16.12.-dən sonra) <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (1Kor 4,5)

Buna görə də münasib vaxtdan əvvəl, yəni Rəbb 
gəlməyənədək heç bir işi mühakimə etməyin. O gəlib 
qaranlıqda gizlənən şeylərə işıq salacaq və insan ürəklərinin 
niyyətlərini aşkara çıxaracaq. Onda hər kəs Allahdan ona 
düşən tərifi alacaq.

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
Ey sübh şəfəqi, əbədi nur və salehlik günəşi: 
Gəl, zülmət və ölüm kölgəsində yaşayanları işıqlandır.

İmanlıların duası
Əziz bacı-qardaşlar, bizi günahın qaranlığından satınalan 
İsa Məsihi təvazökarlıqla çağıraraq dua edək:
Rəbbimiz İsa, gəl.
Rəbbimiz, bütün ölkələrin xalqlarını bir yerə yığ,
- onlarla əbədi əhdi gücləndir.
Dünyanın günahlarını Öz üzərinə götürməyə gələn Allahın 
Quzusu,
- günahın hər cür murdarlığını bizdən uzaqlaşdır.
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Sən itənləri xilas etmək üçün gəldin,
- yenidən gəldiyin zaman satınalınanları cəzalandırma.
Rəbbimiz, imanımızın yönü Sənə tərəfdir,
- Sən gələndə Səninlə əbədi sevinc tapaq.
Diriləri və ölüləri mühakimə etməyə gələcəksən,
- vəfat etmiş bacı-qardaşlarımızı lütfkarlıqla müqəddəslərin 
toplantısına qəbul et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Rəbbim, lütfkarlıqla dualarımızı dinləməyini xahiş edirik ki,  
Yeganə Oğlunun cismani gəlişinə sevinərək  əzəmətinin izzəti 
ilə gələndə əbədi həyatı qazanaq. Rəbbimiz vasitəsilə Səndən 
xahiş edirik.
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ADVENT | 22.12.
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn (16.12.-dən sonra) <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (Yeş 45,8)

Ey göylər, yuxarıdan damlayın, qoy buludlar salehlik 
yağdırsın, torpaq açılsın, xilas bəhrəsini yetişdirsin, onunla 
birlikdə salehlik bitsin. 

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
Sənin salamının səsi qulağıma çatanda bətnimdəki körpə 
sevinclə tərpəndi. Alleluya!

İmanlıların duası
Əzizlər, zühurunun lütfü ilə bizə bəraət qazandırmağa gələcək 
Xilaskar Məsihi səsləyək. Sevinc səsləri ilə nida edək:
Rəbbimiz İsa, gəl.
Rəbbimiz, peyğəmbərlər Sənin cismani bədəndə doğulacağını 
şəhadət edirdilər,
- fəzilətlərin bünövrəsində bizi möhkəmlət.
Elan etdiyimiz xilasını bizə bəxş et, 
- ona Səndə nail olaq.
Qəlbi sınıqları sağaltmaq üçün gəldin,
- xalqının zəifliyini sağalt.
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Dünyanı Tanrı ilə barışdırmaq üçün gəldin,
- dünyanı mühakimə etməyə gələndə bizi bütün cəzalardan 
qurtar.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Tanrı, büdrəyən insanı görəndə xilası üçün Yeganə Oğlunun 
dünyaya gəlməsini münasib gördün. Sənə dua edirik: Xilaskar 
təcəssümünə hörmət edən təvazökar möminliyimizlə, əbədi  
Müqəddəs Ruhla birlikdə Səninlə yaşayıb hökm edən Allahın 
xidmətçi ruhları olmağımıza izn ver. Rəbbimiz vasitəsilə 
Səndən xahiş edirik.
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ADVENT | 22.12.
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn (16.12.-dən sonra) <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (Yaq 5:7-8.9b)

Beləliklə, ey qardaşlar, Rəbbin zühuruna qədər səbirli olun. 
Görün əkinçi birinci və axırıncı yağış yağanacan səbir edərək 
torpağın qiymətli məhsulunu gözləyir. Siz də səbirli və ürəkli 
olun, çünki Rəbbin zühuru yaxındır.  Budur, Hakim qapı 
arxasında durur! 

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
Bütün millətlərin var-dövləti olan Padşah, guşədaşı olan, 
ikisindən bir edən, gəl və tozdan yaratdığın insanı xilas et.

İmanlıların duası
Əzizlər, bizə görə Özünü aşağı tutan Rəbbimiz Məsihə 
sevinc nidaları ilə səslənək:
Rəbbimiz İsa, gəl.
Rəbb İsa, gəlişinlə dünyaya kömək etdin,
- bədənimiz və ruhumuzu günahdan təmizlə.
Təcəssüm sirrinlə qardaş-bacı adlandırmağa utanmadıqlarını,
- Səndən uzaqlaşmağa imkan vermə.
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Rəbbim, bizə satınalınmanı lütf et, 
- bizi mühakimə etməyə gələndə cəzalandırma.
Məsih, insanlara hər zaman xeyirxahlıq və mərhəmət sərvətini 
bəxş edirsən,
- solmayan izzət tacını almağı bizə nəsib et.
Rəbbim, cismani zəncirlərdən azad etdiyin insan ruhlarını Sənə
əmanət edirik, 
- qoy dünyada öldükdən sonra Sənin üçün əbədi yaşasınlar.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Tanrı, büdrəyən insanı görəndə xilası üçün Yeganə Oğlunun 
dünyaya gəlməsini münasib gördün. Sənə dua edirik: Xilaskar 
təcəssümünə hörmət edən təvazökar möminliyimizlə, əbədi  
Müqəddəs Ruhla birlikdə Səninlə yaşayıb hökm edən Allahın 
xidmətçi ruhları olmağımıza izn ver. Rəbbimiz vasitəsilə 
Səndən xahiş edirik.
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ADVENT | 23.12.
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn (16.12.-dən sonra) <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (bax Yer 30:21a-22)

Rəbb belə bəyan edir. Rəhbəri özlərindən olacaq, başçısı 
aralarından çıxacaq. Onu Özümə yaxınlaşdıracağam, O da 
Mənə yaxınlaşacaq. Beləcə siz Mənim xalqım, Mən də sizin 
Allahınız olacağam.

Nəqaratlı cavab
† Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
   Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.
* İzzəti səni əhatə edəcək * Rəbb nur saçacaq.
  Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Yerusəlim, sənin üzərinə * Rəbb nur saçacaq.

Benediktus 
Mələk vasitəsilə Bakirə Məryəmə deyilən hər şey yerinə yetdi.

İmanlıların duası
Sevimlilər, Oğlunu insanların qurtuluşu üçün göndərən Ata 
Allaha dua edək və təvazökarlıqla çağıraq: 
Rəbbim, bizə mərhəmətini göstər!
Mərhəmətli Ata, biz Sənin Oğlun Məsihi imanla etiraf edirik,
- əməllərimizlə Onun haqqında şəhadət etməyimizə kömək et.
Oğlunu xilas üçün göndərdin,
- bütün dünyadan və ölkəmizdən kədəri təmizlə.
Oğlunun gəlişi ilə şadlanan torpaqlarımız,
- sevincin kamilliyini tapsın.
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Lütfünlə bu dövrdə ağıllı-kamallı və möminliyə uyğun bir 
ömür sürməyə bizlərə kömək et,
- bu ərəfədə bəxtiyarlıq gətirən ümidimizin gerçəkləşməsini 
və  Məsihin izzətinin zühurunu gözləyək.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Əbədi uca Tanrı, Oğlunun cismani dünyaya gəlməsini 
gözləyirik və Sənə layiq olmayan qullarına Bakirə Məryəmdən
doğulan və Müqəddəs Ruhla birlikdə, Səninlə əbədi yaşayıb və
hökm edən Kəlamının mərhəmət göstərməsi üçün dua edirik. 
Rəbbimizin adı ilə.
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ADVENT | 23.12.
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn (16.12.-dən sonra) <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (2 Pet 3:8b-9)

Rəbb üçün bir gün min il kimidir, min ilsə bir gün 
kimidir.  Bəziləri bunu gecikmə sayar, amma Rəbb vədini 
yerinə yetirməkdə gecikməz, lakin sizə görə səbir edir. 
Çünki O heç kəsin həlak olmasını istəmir, 
amma hər kəsin tövbə etməsini istəyir. 

Nəqaratlı cavab
† Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
* Üzündən nur saçıb bizi qurtar * bizi əvvəlki halımıza qaytar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Ordular Allahı * bizi əvvəlki halımıza qaytar.

Magnifikat
İmmanuel, Padşah və Qanunverən, xalqların gözlədiyi, 
Xilaskarımız gəl və bizi xilas et, Rəbb Allahımız.

İmanlıların duası
Fəqirlərə Müjdəni bildirmək üçün gələn Satınalanımıza  
istəklərimizi ucaldaq:
Hər kəs Sənin izzətini görəcək.
Ya Rəbb, Səni tanımayanların hər birinə Özünü göstər,
- Sənin xilasına şahid olsunlar.
Adın hətta yer üzünün qurtaracağında elan edilsin,
- belə ki, hər kəs Sənin yolunu tapa bilsin.
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Sən dünyaya satınalmağa gələn İlksən,
- yenidən gələndə Sənə iman edənləri layiq olduqları ilə 
cəzalandırma.
İnsanları satınalaraq azad etdin,
- onları bütün əsarətlərdən qoru.
Sən ilk dəfə gələndə cismani doğuldun 
və yenidən mühakiməyə gələcəksən,
- gələndə vəfat etmişləri əbədi mükafatla izzətləndirməni xahiş
edirik.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Əbədi uca Tanrı, Oğlunun cismani dünyaya gəlməsini 
gözləyirik və Sənə layiq olmayan qullarına Bakirə Məryəmdən
doğulan və Müqəddəs Ruhla birlikdə, Səninlə əbədi yaşayıb və
hökm edən Kəlamının mərhəmət göstərməsi üçün dua edirik. 
Rəbbimizin adı ilə.
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ADVENT | 24.12.
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn (16.12.-dən sonra) <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

1-ci nəq. Ey Yəhuda torpağındakı Bet-Lexem, sən Yəhuda 
hökmdarları arasında ən kiçik deyilsən, Çünki xalqım İsrailə 
çoban olan Hökmdar səndən çıxacaq.

2-ci nəq. Başınızı qaldırın və yuxarı baxın, çünki 
satınalınmanız yaxınlaşır. 

3-cü nəq. Ordular Rəbbi belə deyir: sabah sizə xilas aşkar 
olunacaq.

Qısa oxunuş (Yeş 11:1-3a)

Yesseyin kötüyündən yeni bir fidan çıxacaq, kökündən çıxan 
bir budaq bar verəcək. Rəbbin Ruhu, hikmət və anlayış ruhu, 
öyüd-nəsihət və qüdrət ruhu, bilik və Rəbb qorxusu ruhu 
Onun üzərində olacaq. O, Rəbb qorxusunda sevinc tapacaq.

Nəqaratlı cavab
† Sabah * yer üzünün günahı silinəcək.
   Sabah * yer üzünün günahı silinəcək.
* Və dünyanın Xilaskarı bizə hökmranlıq edəcək.
* yer üzünün günahı silinəcək.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Sabah * yer üzünün günahı silinəcək.

Benediktus 
Məryəmin doğuş vaxtı çatdı. O, ilk Oğlunu doğdu.
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İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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MİLAD DÖVRÜ 
Himnlər - (A. Epifaniya bayramına qədər)

 † AXŞAM MƏDHİ † 
Ey, Xilaskar Rəbb! 

Atanın yeganə Oğlu Sənsən!
Sənin varlığın ölçülməzdir,

yaradılışdan əvvəl var Olansan!

İmanlıların sonsuz ümidi,
Allahdan saçan nursan, Rəbbim!

Sənə uzanan əllərdən tut
və yüksələn duaları eşit, Rəbbim!

Ey, Xilaskar Rəbb!
Pak bakirədən bədən alıb
insanların arasına endin
və bizlərdən biri oldun!

Bizi xilas etmək üçün
göylərdəki taxtdan enirsən.

Bu gün, məhz bunu xatırladır!
Hər il, məhz bunu qeyd edirik!

Göylər, yerlər və dərin sular,
Yaradanı izzətləndirir!

O, yeganə oğlunu hədiyyə edərək
bizi sevdiyini göstərir!

Dünyaya gəlişini qeyd edən bizlər,
Sənə ilahilər oxuyuruq,

çünki Sənin müqəddəs qanın
günaha qalib gələrək bizi xilas edəcək!

Bakirədən doğulan Rəbb İsa,
Müqəddəs Ruhla birlikdə

Sənə və Ataya
əbədi olaraq həmd olsun! Amin.
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MİLAD DÖVRÜ 
Himnlər - (A. Epifaniya bayramına qədər)

 † AXŞAM MƏDHİ † 

Ey Xilaskar İsa,
Atanın surəti

Əsrlərin Ağası

Əbədi nurun nuru,
Sönməyən ümidimiz,

Dualarımızı dinlə.

Sən Bakirə Məryəmdən
Ölümlü bədən aldın;

Hamımızı xatırla.

Miladın sevincində
Yaratdığın kainat

Önündə səcdə edir.

Dənizlə göylər yerlər
Ahəngli nəğmələrlə
Gəlişini alqışlayar.

Qanınla qurtardığın
Bizlər Sənə ibadət edərik
Həmd və minnətdarlıqla.

Sənə şərəf və izzət
Göylərdən enən İsa,
Əbədi olaraq olsun. 

Amin.

Advent, Milad dövrü          613           ADVENT | 24.12.

B variantı



 † ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT † 
Nəq: Məsih bizim üçün doğuldu, gəlin onu izzətləndirək!

 † OXUNUŞLAR MƏDHİ † 
Əziz Məsih, Allahın əbədi nuru!

Sən bizim həyatımız və həqiqət işığımızsan!
Xilasa açılan qapımız Sənsən!

Yaralarla sarılmış ruhumuzun məlhəmisən!

Mələklərin xoru bütün dünyaya səs salır ki,
Atanın izzəti və bəşərin sülhü,

göylərdən yerə enir  
və yeni xeyir-dualı dövr başlanır.

Ey Müqəddəs Bakirənin pak övladı!
Dünyanın padşahı olsanda axurda yatırsan

Ey əziz, mərhəmətli Rəbb!
Sənə fəryad edən xalqını eşit.

Bizi göylərə yaxınlaşdırmaq üçün yerə enirsən
Bizdən biri kimi Sənin də, bədənin var.
Qəlblərimizi təzələ ki, sevgi ilə dolsun

və hər zaman sənə bağlı qalsın.

Mələklər Müqəddəs Ruh ilə doğuluşun üçün
Atanı, sevinc və coşqu ilə izzətləndirirlər.

Bizim də, səslərimiz onlarınkına qarışsın ki,
Tanrıya ən gözəl mədhləri oxuyaq! Amin.
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 † SƏHƏR MƏDHİ † 
Günəşin yola çıxdığı yerdən,
batdığı ən uzaq yerlərə qədər

bizə görə Bakirədən doğulmuş Məsihə
təntənəli ilahilər oxunulsun!

Dünyanın möhtəşəm Yaradanı
bütün yaradılışı qurtarmaq
və bəşəri xilas etmək üçün

zərif bədən geyindi.

Pak bakirə bədən
lütfün nuru ilə dolduruldu.

Sevinclə dolu qız,
bətninə lütf edilmiş Sirri daşıyır.

Kişi üzü görməyən
Məryəmin pak bədəni

Rəbbin kəlamı ilə
döllənərək məbədə çevrildi.

Elizavetin bətnindəki Yəhya da,
Rəbbin gəlişini hiss edərək sevinclə tərpəndi.

Mələyin müjdələdiyi Rəbb,
Bakirə-anadan doğuldu.

O, axura xor baxmayıb
təvazökarcasına samanlıqda yatır.
Bütün kainatı qidalandıran Rəbb,

körpə kimi ana südünə baxır.

Mələklər Allaha həmd edirlər,
Səmavi ordular nəğmə oxuyurlar ki,

dağlardakı çobanlar Yaxşı çobanı
və öz Yaradanını görsünlər.
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Bakirədən doğulmuş Məsih,
dünyanın Xilaskarı, Səni ucaldırıq!

Səninlə birlikdə Ataya və Müqəddəs Ruha da,
əbədi olaraq həmd olsun! Amin.

 † GÜNORTA MƏDHİ † 
9-da:

Himn
Ey müqəddəs Ruh, indi bizə gəl,

qəlblərimizi sevinclə doldur.
Ata və Oğulla bir Allahsan,
bizi də öz lütfünlə birləşdir.

Dilimiz və qəlbimiz, gücümüz və həyatımız
hər zaman və hər yerdə
sevginlə alovlansın ki,

qardaş-bacılarımız sevgimizi hiss etsinlər.

Sən bizə Atanı tanımağa,
Oğulu sevməyə kömək et ki,

biz də imanımıza
vəfalı olaq. Amin.

Nəq. Körpənin ata-anası Onun barəsində deyilən sözlərə görə
heyrətə gəldi.

>>> Məzmurlar həmin günündəndir <<<
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† GÜNORTA MƏDHİ †
12-də:

Himn
Ey güclü Padşah, vəfalı Allah,

günün hər anını müdrikliklə idarə edirsən.
Günün başlanğıcını nurunla bəzəyirsən,

günorta vaxtı xoş istilik verirsən.

Günahın və qəzəbin alovlarını söndür.
Sağlamlığımızı qoru,

qəlblərimizi eşqlə doldur,
Sən bizləri barışdır.

Xeyirxah Ata, dualarımızı dinlə,
Məsih, izzətli Padşah bizimlə ol,

Ata və Oğulla birlikdə həqiqi Allah olan Müqəddəs Ruh,
bizə hökmdarlıq et. Amin.

Nəq. Məryəm isə bütün bu şeyləri dərin düşünərək 
öz ürəyində saxlayırdı.

>>> Məzmurlar həmin günündəndir <<<
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† GÜNORTA MƏDHİ †
15-də:

Himn
Bütün kainatı hərəkətə gətirsən də

Sən  dəyişməzsən.
Günün vaxtını elə səmərəli bölürsən ki,

incəsənətə bənzəyir.

Həyatın son anı gələndə,
bizi öz məhəbbətində saxla ki,
imanlı və müqəddəs şəkildə

Səmavi Səltənətə girək.

Xeyirxah Ata, dualarımızı dinlə,
Məsih, izzətli Padşah bizimlə ol,

Ata və Oğulla birlikdə həqiqi Allah olan Müqəddəs Ruh,
bizə hökmdarlıq et. Amin.

Nəq. Bütün xalqların gözləri önündə hazırladığın xilası öz
gözlərimlə gördüm.

>>> Məzmurlar həmin günündəndir <<<
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MİLAD BAYRAMI
ƏRƏFƏ MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Sülh padşahı əzəmətlidir. 
Bütün yer üzü Onun hüzurunu görmək istəyir.

Məzmur 113 (112): Uca Allaha ilahi
Hökmdarları taxtlarından endirdi, məzlumları yüksəltdi. (Luka 1, 52)

Ey Rəbbin qulları, həmd edin, +
Rəbbin isminə həmd edin! *
İndidən sonsuzadək Rəbbin isminə alqış olsun!
Gündoğandan günbatanadək *
Rəbbin ismi həmdə layiqdir!
Rəbb bütün millətlərdən ucadır, *
ehtişamı göylərdən yüksəkdir!
Allahımız Rəbbin misli varmı? +
Ucalardakı taxtında oturan, *
göyə, yerə əyilərək baxan Odur.
O, yoxsulları toz-torpaqdan qaldırar, *
fəqirləri küllükdən çıxarar.
Onları əsilzadələrlə, *
Öz xalqının əsilzadələri ilə yanaşı oturdar.
Sonsuz qadının evini tikər, *
ona övlad verməklə bəxtəvər ana edər.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Sülh padşahı əzəmətlidir. 
Bütün yer üzü Onun hüzurunu görmək istəyir.

2-ci nəq. Kəlamını yer üzünə yollar, Onun sözü tez yayılar.
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Məzmur 147 (146), 12-20: Yerusəlimin bərpası
Gəl, mən sənə Quzunun arvadı olacaq gəlini göstərim. (bax Vəhy 21, 9)

Ey Yerusəlim, Rəbbi mədh et! *
Ey Sion, Allahına həmd et!
Çünki darvazalarının cəftələrini bərkidər, *
sənin əhalinə bərəkət verər.
Sərhədinə əmin-amanlıq, *
sənə doyunca əla taxıl yetirər.

Kəlamını yer üzünə yollar, *
Onun sözü tez yayılar.
Ağ yun kimi qar yağdırar, *
kül kimi qırov salar.
Parça-parça dolu tökər. *
Onun soyuğuna kim dözə bilər?
Buyruq verəndə buz əriyər, *
külək əsdirəndə sular sel tək axar.

O, Yaqub nəslinə sözlərini, *
İsraillilərə qanun və hökmlərini bildirir.
Başqa millətlər üçün belə etməyib, +
heç birinə hökmlərini bildirməyib. *
Rəbbə həmd edin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Kəlamını yer üzünə yollar, Onun sözü tez yayılar.

3-cü nəq. Zaman başlamazdan əvvəl Atadan gələn 
göylərdəki Kəlam bu gün Özünü heç etdi və bəşər olub.

Nəğmə  Flp 2, 6-11: Məsih Yahvenin qulu
Məsih İsa, Allah surətində olduğu halda *
O Özünü Allaha bərabər tutmağı bir haqq saymadı.
Lakin Özünü heç etdi +
və qul surətinə salıb *
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insanlara oxşar oldu.
İnsan şəklini alıb *
Özünü aşağı tutdu
və ölümə qədər – çarmıx üzərində ölümə qədər *
itaət göstərdi.
Buna görə də Allah Onu çox ucaltdı *
və Ona lütflə bütün adlardan ali bir ad verdi ki,
göydə, yerdə və yerin altında +
olanların hamısı İsanın adına ehtiram edərək *
diz çöksün
və hər dil Ata Allahın izzəti üçün *
İsa Məsihin Rəbb olduğunu bəyan etsin.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Zaman başlamazdan əvvəl Atadan gələn 
göylərdəki Kəlam bu gün Özünü heç etdi və bəşər olub.

Qısa oxunuş (Qal 4, 4-5)

Vaxt tamam olanda Allah qadından, Qanun altında doğulan 
Öz Oğlunu göndərdi ki, Qanun altında olanları satın alsın 
və biz övladlığa götürülək.

Nəqaratlı cavab
† Bu gün biləcəksiniz ki, * Rəbb zühur edəcək.
   Bu gün biləcəksiniz ki, * Rəbb zühur edəcək.
* Səhər Onun ehtişamını görəcəksiniz. * Rəbb zühur edəcək.
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
Bu gün biləcəksiniz ki, * Rəbb zühur edəcək.

Magnifikat
Gün doğanda Padşahların Padşahını görəcəksiniz. 
O, öz otağından çıxan bəy kimi Atadan gəlir.
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İmanlıların duaları
Məsih Özünü heç etdi və qul surətinə salıb insanlara oxşar 
oldu. Hər cəhətdən bizim kimi sınağa çəkilmiş, lakin günah 
etməmişdir. Ona səcdə edib səmimi imanla xahiş edək: 
Doğumuna görə bizə kömək et!

Sən dünyaya gəlincə, peyğəmbərlər tərəfindən bəhs edilən 
yeni bir dövr başladı
- qoy Kilsən daimi yeniləşsın və yeni göyləri və yeni yerinin 
gəlişinə hazırlaşsın.
İnsan zəifliyini üzərinə götürdün
- korların nuru, zəiflərin gücü və yoxsulların təsəlli ol!
Ya Rəbb, kasıb və fağır vəziyyətində doğulmusan
- dünyanın yoxsullarına bax və onları sevindir!
Sən doğumunla bütün insanlara əbədi həyat üçün sevindirici 
bir ümid verirsən
- ölən insanların ürəklərini ümidlə doldur ki, ölüm vasitəsilə 
səmavi səltənətinə keçsinlər.
Bizi cənnətə gətirmək üçün göydən yerə endin
- qoy mərhumlarımız şöhrətində iştirak etsinlər.

Göylərdəki Atamız
Yekun dua 
Allahım, Sən insanı möcüzəli bir şəkildə yaratdın ona 
fövqəladə bir dəyər verdin və onu qurtararaq bu dəyəri daha 
da, ucaltdın. Sənə yalvarırıq: insanlığımızı paylaşmış olan 
Oğlunun ilahi yaşamına qatılmağımızı təmin et. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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MİLAD BAYRAMI
OXUNUŞLAR MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Rəbb mənə dedi: Sən Mənim oğlumsan, 
Mən bu gün sənə Ata oldum.

Məzmur 2: Məsih Padşah və Qalibdir
Həqiqətən, Sənin məsh etdiyin müqəddəs Qulun İsanın əleyhinə toplaşdı (Həv

İş 4, 27)

Nə üçün millətlər belə vurnuxmaya düşür, *
ümmətlər boş şeylər düşünür?
Dünya şahları yığışır, *
hökmdarlar Rəbbə və Onun məsh etdiyinə qarşı birləşir.
Deyirlər: «Gəlin onların buxovlarını qoparaq, *
üstümüzdəki zəncirlərini ataq».
Göylərin sakini gülür, *
Xudavənd onlara istehza edir.
Sonra onlara hiddəti ilə xəbərdarlıq edəcək, *
qəzəbi ilə onları dəhşətə gətirəcək.
O deyir: «Mən padşahımı *
Müqəddəs dağım Sionda əyləşdirmişəm».
Rəbbin fərmanını elan edəcəyəm. +
Rəbb mənə dedi: «Sən Mənim oğlumsan, *
Mən bu gün sənə Ata oldum.
Məndən istə, onda irs olaraq millətləri, +
mülk olaraq yer üzünün qurtaracağınadək hər yeri *
Sənə verərəm.
Onları dəmir əsa ilə qıracaqsan, *
saxsı qab kimi çilik-çilik edəcəksən».
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İndi, ey şahlar, müdrik olun! *
ey dünya hakimləri, ibrət alın!

Rəbdən qorxub Ona xidmət edin, *
həm titrəyin, həm sevinin.
Oğulu öpün ki, qəzəblənməsin, *
yoxsa tutduğunuz yolda məhv olarsınız.
Çünki qəzəbi tezliklə alovlanar. *
Ona pənah gətirənlərin hamısı nə bəxtiyardır!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Rəbb mənə dedi: Sən Mənim oğlumsan, 
Mən bu gün sənə Ata oldum.

2-ci nəq.  Rəbb öz otağından çıxan bəy kimi gəlir.

Məzmur 19 (18), 1-6: Uca Allah həqiqətin mənbəyidir
Ucalarda bizim üçün Günəş doğacaq ki, ayaqlarımızı sülh yoluna yönəltsin.

(Luka 1, 78b-79b)

Göylər Allahın əzəmətini bəyan edir, *
göy qübbəsi əllərinin işini elan edir.
Hər gün ertəsi günə nəql edir, *
hər gecə o biri gecəyə bilik verir.
Onların nə nitqi, nə də sözləri var, *
onların səsləri eşidilmir.
Amma avazları bütün dünyaya yayılır, *
sözləri yerin ucqarlarına çatır.
Allah günəş üçün göylərdə çadır qurur, +
Günəş gərdəyindən bəy kimi çıxır, *
qaçışa çıxan bir igid kimi şad olur.
Bir tərəfdən çıxır, göylərdə dövrə vurur, *
heç nə istisindən gizlənə bilmir.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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2-ci nəq.  Rəbb öz otağından çıxan bəy kimi gəlir.

3-cü nəq. Dodaqlarından lətafətli sözlər tökülür, 
çünki Allah səni əbədilik xeyir-dualı edib.

Məzmur 45 (44), 1-9: Padşah üçün toy mahnısı
Budur, bəy gəlir, onu qarşılamağa çıxın! (Matta 25, 6)

Qəlbim yaxşı sözlərlə çağlayır, +
qoy şeirlərimi padşahıma söyləyim, *
dilim mahir bir xəttatın qələminə oxşayır.
Bəşər övladlarının ən gözəli sənsən, +
dodaqlarından lətafətli sözlər tökülür, *
çünki Allah səni əbədilik xeyir-dualı edib.
Ey cəngavər, qılıncını belinə bağla, *
əzəmətini, ehtişamını göstər.
Həqiqət, itaətkarlıq və salehlik naminə *
döyüş arabasına qalx, 
əzəmətinlə uğur qazan, *
qoy sağ əlindən möhtəşəm işlər gəlsin.
Nə itidir oxların, +
padşahın düşmənlərinin köksünə saplanır. *
Xalqlar ayağının altına yıxılır.
Ey Allah, taxtın əbədilik, sonsuzadək qalır, *
Sənin şahlıq əsan insaf əsasıdır.
Salehliyi sevib pisliyə nifrət edirsən. +
Ona görə Allah, sənin Allahın *
sevinc yağı ilə yoldaşlarından çox səni məsh edib.
Bütün paltarlarından *
mirra, əzvay və çin darçınının ətri gəlir.
Fil dişindən olan saraylarından *
səni şənləndirən simli alətlərin sədası gəlir.
Şərəfə çatdırdığın qadınlar arasında *
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şahzadə xanımlar da var.
Mələkə olacaq qız sağ qoluna girib, *
Ofir qızıllarına bürünüb.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Dodaqlarından lətafətli sözlər tökülür, 
çünki Allah səni əbədilik xeyir-dualı edib.

Nəqarətli cavab
† Kəlam bəşər olub, * alleluya!
   Kəlam bəşər olub, * alleluya!
* Aramızda məskən saldı, * alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Kəlam bəşər olub, * alleluya!

Oxunuşlar...

Himn Te Deum...

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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MİLAD BAYRAMI
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<

>>> məzmurlar 1-ci həftədəki Rəbb günündəndir <<<

1-ci nəq. Ey çobanlar, bizə deyin! Kimi gördünüz? 
Yer üzündə kimin ortaya çıxdığını bizə bildirin! 
Axurda yatan bələnmiş Körpə və Allaha həmd edən 
çoxsaylı səmavi ordunu gördük. Alleluya!
 .

2-ci nəq. Mələk onlara dedi: Qorxmayın! 
Mən sizə çox sevindirəcək bir Müjdə gətirmişəm. 
Bu gün sizin üçün Xilaskar doğuldu. Bu, Rəbb Məsihdir.

3-cü nəq. Bizim üçün körpə doğuldu, 
Onun adı Qüdrətli Allah olacaq. Alleluya!

Qısa oxunuş (İbr 1, 1-2)

Allah qədim zamanlarda dəfələrlə və müxtəlif yollarla 
əcdadlarımıza peyğəmbərlər vasitəsilə müraciət etmişdi. 
Amma bu axır zamanda O bizə Oğul vasitəsilə müraciət etdi. 
Onu hər şeyin varisi təyin etmişdi və Onun vasitəsilə kainatı 
yaratmışdı.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
* Millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi. * Alleluya, 
Alleluya!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
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Benediktus 
Ən ucalarda Allaha izzət, Yer üzündə Onun razı olduğu 
insanlara sülh olsun! Alleluya!

İmanlıların duası
Zaman başlamazdan əvvəl Var olan və vaxt tamam olanda 
insan təbiəti alan Allahın Kəlamını bütün ürəyimizlə tərifləyək
və izzətləndirək. Böyük səvinclə çağıraq: 
Bütün dünya gəlişinə görə səsini ucaltsın!

Ey Məsih, Əbədi Kəlam! Dünyaya gələndə yer sevincdən 
titrədi.
- Ürəklərimizə gəl və bizi daimi lütfünlə doldur.
Dünyanın Xilaskarı! Doğumun bizə Allahın sədaqətini zahir 
etdi.
- Bizə kömək et ki, canlı imanımızla vəftiz vədlərimizə riayət 
edə bilək.
Göy və yer Padşahı! İnsanlara sülhün gəlişini bəyan etmək 
üçün mələkləri göndərdin.
- Həyatlarımızı Öz sülhü ilə doldur!
Ya Rəbb! Sən həqiqi Meynəsən. Həyat bəhrələri Sən verirsən.
- Qoy həmişə budaqlar kimi Səndə qalıb çoxlu bəhrə verək.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Ey Külli-İxtiyar, Kəlamının bədən alıb insan olması sayəsində 
bizim üçün yeni bir işıq saçdı. Bu işıq ruhumuzu imanla 
aydınlatdığı kimi həyatımızı da, hər zaman aydınlatsın. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 
Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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MİLAD BAYRAMI
GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<

Məzmur 19 (18), 7-14: Uca Allah həqiqətin qaynağıdır.
Səmavi Atanız kamil olduğu kimi siz də kamil olun. (Matta 5, 48)

Rəbbin qanunu kamildir, *
canı təzələyir,
Rəbbin öyüdü etibarlıdır, *
nadanı müdrik edir.
Rəbbin qayda-qanunları düzdür, *
ürəyi sevindirir,
Rəbbin əmrləri pakdır, *
gözləri aydın edir.
Rəbb qorxusu safdır, əbədi yaşayır, *
Rəbbin hökmləri haqdır, hamısı ədalətlidir.
Onlar qızıldan, +
bol miqdarda olan saf qızıldan da çox sevilir, *
onlar baldan, şanı balından da şirindir.
Bəndən bunlardan nəsihət alar, *
onlara əməl edənin bol mükafatı var.
Kim öz səhvlərini duya bilər? *
Məni gizli təqsirlərimdən təmizlə.
Qulunu aşkar günahlardan qoru, *
qoyma onların hökmü altında qalım.
Onda kamilliyə çataram, *
bütün itaətsizliklərdən ayrılaram.
Ağzımdan çıxan sözlər, +
qəlbimdəki düşüncələr hüzurunda qəbul olunsun. *
Ya Rəbb, ey Qayam və Satınalanım!
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Məzmur 47(46): Allah kainatın padşahıdır
O, Allahın sağında əyləşir və Onun hökmdarlığının sonu olmayacaqdır.

Ey bütün xalqlar, əl çalın, *
cuşa gəlib Allaha nida edin!
Haqq-Taala Rəbb necə də zəhmlidir, *
bütün yer üzünün böyük Padşahıdır!
Onun sayəsində xalqlar bizə tabe olub, *
O, ümmətləri ayaqlarımızın altına salıb.
Sevdiyi Yaqubun fəxri olan torpağı *
bizə mülk etmək üçün seçdi.

Allah nida ilə ucaldı, *
Rəbb şeypur səsi ilə yüksəldi.
Tərənnüm edin Allahı, tərənnüm edin! *
Tərənnüm edin Padşahımızı, tərənnüm edin!
Çünki Allah bütün yer üzünün Padşahıdır, *
Onu ilahilərlə tərənnüm edin.
Allah Öz müqəddəs taxtında əyləşir, *
Allah millətlərə padşahlıq edir.
İbrahimin Allahının xalqı ilə bir yerdə olmaq üçün *
xalqların əsilzadələri yığılır,
çünki yer  üzünün sipərləri Allahındır. *
O nə qədər ucadır!

Məzmur 48 (47): Xilas üçün şüküran duası
O məni Ruhda böyük və uca bir dağın başına apardı. Oradan mənə göydən, 
Allahın yanından enən müqəddəs şəhəri, Yerusəlimi göstərdi. (Vəhy 21, 10)

Allahımızın şəhərində, öz müqəddəs dağında *
Rəbb çox əzəmətlidir, bol həmdlərə layiqdir.
Şimala tərəf böyük Padşahın şəhəri +
Sion dağı ucalığı ilə gözəldir, *
dünyanın sevincidir.
Onun qalalarında Allah *

Advent, Milad dövrü          630           MİLAD BAYRAMI



Özünü alınmaz qala kimi göstərmişdir.
Padşahlar bir yerə yığıldılar, *
Siona yürüş etdilər.
Onu görəndə mat qaldılar, *
qorxub tez qaçdılar.
Hamilə qadının ağrısı kimi *
canlarına lərzə düşdü.
Sən şərq küləyi ilə *
Tarşiş gəmilərini parçaladın.
Ordular Rəbbinin şəhərində – Allahımızın şəhərində +
nə eşitmişiksə, onu gördük, *
Allah oranı əbədi saxlayacaq.
Ey Allah, məbədində *
məhəbbətin barədə dərindən düşünürük.
Ey Allah, yerin ucqarlarına qədər adın həmdə layiqdir. *
Sağ əlin ədalətinlə doludur.
Qoy Sion dağı sevinsin. *
Sənin hökmlərinə görə qoy, Yəhuda qızları şad olsun.
Sionun ətrafında gəzib-dolaşın, *
onun qüllələrini sayın.
Divarlarına fikir verin, *
qalalarına diqqətlə baxın.
Gələcək nəslə belə deyin: +
«Əbədi, sonsuzadək bu Allah bizim Allahımızdır. *
Ömrümüzün sonunadək O, bizə yol göstərəcək!»

Qısa oxunuş
9-da: Tit 2, 11-12

Allahın bütün insanlara xilas gətirən lütfü zühur etdi. Bu lütf 
bizə allahsızlığı və dünyəvi ehtirasları rədd edib, bu dövrdə 
ağıllı-kamallı, saleh və möminliyə uyğun bir ömür sürməyi 
öyrədir.
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† Rəbb İsrail nəslinə göstərdiyi məhəbbətini 
* və sədaqətini xatırladı, alleluya!
 
12-də: 1Yəh 4, 9

Allahın bizə olan məhəbbəti belə zahir oldu: Allah Öz vahid 
Oğlunu dünyaya göndərdi ki, biz Onun vasitəsilə yaşayaq.

† Yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə, alleluya!
* Allahımızın zəfərini gördü, alleluya!

15-də: Həv İş 10, 36

Allah, İsrail övladlarına Öz kəlamını göndərdi və hamının 
Sahibi olan İsa Məsih vasitəsilə barışdırma Müjdəsini yaydı.

† Məhəbbətlə həqiqət bir-birinə qovuşacaq, alleluya!
* Salehliklə əmin-amanlıq bir-biri ilə öpüşəcək, alleluya!

Yekun dua 
Allahım, Sən insanı möcüzəli bir şəkildə yaratdın ona 
fövqəladə bir dəyər verdin və onu qurtararaq bu dəyəri daha 
da, ucaltdın. Sənə yalvarırıq: insanlığımızı paylaşmış olan 
Oğlunun ilahi yaşamına qatılmağımızı təmin et. 
O, əbədi olaraq yaşayır və hökm edir. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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MİLAD BAYRAMI
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Doğduğun andan etibarən şərəfli hədiyyələrlə əhatə 
olundun; sonsuz ehtişam içində, yerüzündə sübhdən əvvəl Səni
doğurdum.

Məzmur 110 (109), 1-5.7: Məsih padşah və keşişdir

Rəbb mənim Ağama dedi: +
«Mən düşmənlərini ayaqlarının altına kətil kimi salanadək * 
sağımda otur».
Rəbb Siondan Sənin qüdrətli əsanı göndərəcək, *
düşmənlərinin üzərində sənə hökmranlıq verəcək. 
Doğduğun andan etibarən şərəfli hədiyyələrlə əhatə olundun; †
sonsuz ehtişam içində, *
yerüzündə sübhdən əvvəl Səni doğurdum.
Rəbb and içdi, qərarını dəyişməz: *
«Sən Melkisedeq vəzifəli əbədi bir kahinsən».
Xudavənd sənin sağ tərəfindədir, *
qəzəb günündə padşahları qıracaq.
Yol kənarında olan vadidən su içəcək, *
buna görə güclənib yüksələcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. Doğduğun andan etibarən şərəfli hədiyyələrlə əhatə 
olundun; sonsuz ehtişam içində, yerüzündə sübhdən əvvəl Səni
doğurdum.
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2-ci nəq. Rəbdə məhəbbət var, Onda bol-bol qurtuluş var.

Məzmur 130 (129):  Tövbə ilahisi
O Öz xalqını günahlarından xilas edəcək. (Matta 1, 21)

Ya Rəbb, dərinliklərdən Səni səsləyirəm. *
Ey Xudavənd, səsimi eşit!
Yalvarış səsimi *
yaxşı dinlə.
Ya Rəbb, bizim təqsirlərimizi siyahıya alsan, *
bəs, ey Xudavənd, kim bunun qarşısında dayana bilər?
Amma Sən bağışlayansan, *
ona görə hamı Səndən çəkinir.
Rəbbi gözləyirəm, döyünən ürəyim gözləyir, *
Onun sözünə ümid edirəm.
Keşikçilər səhərin açılmasını gözlər, +
bəli, keşikçilər səhərin açılmasını gözlər, *
qəlbimsə bundan da çox Xudavəndin həsrətini çəkər.
Ey İsrail, Rəbbə ümidini bağla! +
Çünki Rəbdə məhəbbət var, *
Onda bol-bol qurtuluş var.
Ey İsrail, O səni *
bütün təqsirlərindən azad edər!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbdə məhəbbət var, Onda bol-bol qurtuluş var.

3-cü nəq. Başlanğıcda Kəlam var idi. Kəlam Allahla birlikdə 
idi. Kəlam Allah idi. Bu gün dünyanın Xilaskarı kimi doğuldu.
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Nəğmə (bax Kol 1, 3. 12-20): 
Ölülər arasından ilk doğulan Məsihdir

Allaha – Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına *
həmişə şükür edirik.
Müqəddəslərin nurda olan irsinə şərik olmanız üçün +
sizə səlahiyyət verən Ataya *
sevinclə şükür edəsiniz.
O bizi zülmət hakimiyyətindən xilas edib *
Öz sevimli Oğlunun Padşahlığına köçürtdü.
Oğlunda satınalınmaya *
günahlarımızın bağışlanmasına malikik.
Görünməz Allahın surəti *
və bütün yaradılış üzərində ilk doğulan Odur.
Çünki göylərdə və yerdə olan, *
görünən və görünməyən hər şey
taxtlar, ağalar, başçılar, hakimlər *
Onda yarandı.
Nə varsa, *
Onun vasitəsilə və Onun üçün yarandı.
Hər şeydən əvvəl var olan Odur *
və hər şey Onda bərqərar olur.
Bədənin, *
yəni imanlılar cəmiyyətinin Başı da Odur.
Hər şeydə birinci olsun deyə başlanğıc olan, *
ölülər arasından dirilərək ilk doğulan Odur.
Çünki Allah Onda tam bütövlüyü ilə yaşamağa +
və Onun vasitəsilə, *
çarmıxda axıdılan qanı ilə barışıq yaradaraq
həm yerdə, həm də göylərdə olan hər şeyi *
Özü ilə barışdırmağa razı oldu.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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3-cü nəq. Başlanğıcda Kəlam var idi. Kəlam Allahla birlikdə 
idi. Kəlam Allah idi. Bu gün dünyanın Xilaskarı kimi doğuldu.

Qısa oxunuş (1Yəh 1, 1-3)

Biz Həyat Kəlamını elan edirik; bu həmin Kəlamdır ki, 
başlanğıcdan var idi və biz Onu eşitdik, gözlərimizlə gördük, 
seyr etdik və əllərimizlə hiss etdik. Həyat zahir oldu, biz də 
onu görüb şahidlik edirik və Ata ilə birlikdə olub bizə zahir 
olan əbədi həyatı sizə elan edirik. Biz sizə gördüyümüzü və 
eşitdiyimizi elan edirik ki, sizin də bizimlə şərikliyiniz olsun; 
bizim şərikliyimiz də Ata və Onun Oğlu İsa Məsihlədir.

Nəqaratlı cavab
† Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
* Aramızda məskən saldı, * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
Bu gün Məsih doğuldu. Bu gün Xilaskar zühur etdi. 
Bu gün mələklər mahnı oxuyur, çoxsaylı səmavi ordu 
mədh edir, salehlər fərəhlənirlər. Hamı birlikdə deyir: 
Ən ucalarda Allaha izzət olsun! Alleluya!

İmanlıların duaları
Məsihin doğum vaxtında, mələklər dünyaya sülhün gəlişini 
bəyan edirdilər. Biz də sevinc harayı ilə Xilaskarımızı 
izzətləndirək və Ona qüvvətləndirərək xahiş edək: 
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Doğumun bütün insanlara sülh gətirsin.

Ya Rəbb, Kilsəni doğumunun sirri ilə sevindirirsən.
- Həmişə onu lütfün içində saxla.
Sən çobanların başçısı və canlarımızı qoruyan kimi gəldin
- qoy Roma papası və bütün yepiskoplar möhtəşəm lütfünün 
sadiq və ağıllı idarəçiləri olsunlar.
Əbədi Padşah! Sən dünyaya gəldin ki, həyatımızda və onun 
çətinliklərində bizə yaxın olasan.
- Bizə, qeyri-sabit və ölümcül vəziyyətdə yaşayanlara əbədi 
həyatında iştirak etməyə kömək et.
Əsrlərlə gözlənilən və vaxt tamamlayanda gələn Sənsən!
- Səni hələ də gözləyənlərə Özünü zühur et!
Sən insan təbiətini qəbul etmişdin və beləliklə onu bərpa etdin.
- Mərhum insanlara yeni həyatın bütövlüyünü bəxş et!
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Allahım, Sən insanı möcüzəli bir şəkildə yaratdın ona 
fövqəladə bir dəyər verdin və onu qurtararaq bu dəyəri daha 
da, ucaltdın. Sənə yalvarırıq: insanlığımızı paylaşmış olan 
Oğlunun ilahi yaşamına qatılmağımızı təmin et. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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MÜQƏDDƏS AİLƏNİN BAYRAMI
ƏRƏFƏ MƏDHİ

Milad bayramındakı Rəbb günü.
Əgər Milad bayramı Bazar gününə düşsə Müq. Ailənin bayramı dekabrın 30-u qeyd edilir. Bu halda Ərəfə mədhi olmur.

>>>  Himn <<<
1-ci nəq. Yaqubdan Məryəmin əri Yusif törədi. 
Məryəmdən də Məsih adlanan İsa doğuldu.

Məzmur 113 (112): Uca Allaha ilahi
Hökmdarları taxtlarından endirdi, məzlumları yüksəltdi. (Luka 1, 52)

Ey Rəbbin qulları, həmd edin, +
Rəbbin isminə həmd edin! *
İndidən sonsuzadək Rəbbin isminə alqış olsun!
Gündoğandan günbatanadək *
Rəbbin ismi həmdə layiqdir!
Rəbb bütün millətlərdən ucadır, *
ehtişamı göylərdən yüksəkdir!
Allahımız Rəbbin misli varmı? +
Ucalardakı taxtında oturan, *
göyə, yerə əyilərək baxan Odur.
O, yoxsulları toz-torpaqdan qaldırar, *
fəqirləri küllükdən çıxarar.
Onları əsilzadələrlə, *
Öz xalqının əsilzadələri ilə yanaşı oturdar.
Sonsuz qadının evini tikər, *
ona övlad verməklə bəxtəvər ana edər.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. Yaqubdan Məryəmin əri Yusif törədi. 
Məryəmdən də Məsih adlanan İsa doğuldu.
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2-ci nəq. Davud oğlu Yusif! Məryəmi özünə arvad etməkdən 
qorxma, çünki onun bətnindəki körpə Müqəddəs Ruhdandır.

Məzmur 147 (146), 12-20: Yerusəlimin bərpası 
Gəl, mən sənə Quzunun arvadı olacaq gəlini göstərim. (bax Vəhy 21, 9)

Ey Yerusəlim, Rəbbi mədh et! *
Ey Sion, Allahına həmd et!
Çünki darvazalarının cəftələrini bərkidər, *
sənin əhalinə bərəkət verər.
Sərhədinə əmin-amanlıq, *
sənə doyunca əla taxıl yetirər.

Kəlamını yer üzünə yollar, *
Onun sözü tez yayılar.
Ağ yun kimi qar yağdırar, *
kül kimi qırov salar.
Parça-parça dolu tökər. *
Onun soyuğuna kim dözə bilər?
Buyruq verəndə buz əriyər, *
külək əsdirəndə sular sel tək axar.

O, Yaqub nəslinə sözlərini, *
İsraillilərə qanun və hökmlərini bildirir.
Başqa millətlər üçün belə etməyib, +
heç birinə hökmlərini bildirməyib. *
Rəbbə həmd edin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

2-ci nəq. Davud oğlu Yusif! Məryəmi özünə arvad etməkdən 
qorxma, çünki onun bətnindəki körpə Müqəddəs Ruhdandır.
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3-cü nəq. Çobanlar tələsik getdilər. 
Məryəmi, Yusifi və axurda yatan Körpəni tapdılar.

Nəğmə bax. Efs. 1, 3-10: Xilaskar Rəbb

Bizə Məsihdə səmadakı 
hər cür ruhani nemətlə xeyir-dua verən Allaha *

Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına alqış olsun!
O, dünya yaranmazdan qabaq †
bizi Məsihdə seçdi ki, biz məhəbbətdə *
Onun qarşısında müqəddəs və nöqsansız olaq. 
Öz iradəsinin xoş məramına görə †
İsa Məsih vasitəsilə bizi əvvəlcədən təyin etdi ki, *
Özü üçün övladlığa götürsün.
Belə ki, sevimli Oğlunda *
bizə bəxş etdiyi Öz lütfünün izzətini mədh edək.
Tam hikmət və dərrakə ilə bizə bol-bol göstərdiyi *
Öz zəngin lütfünə görə biz Oğlunda, 
Onun qanı vasitəsilə satınalınmaya *
təqsirlərimizin bağışlanmasına malikik.
Allah əvvəlcə sirr olaraq saxladığı iradəsini *
xoş məramına görə bizə bildirdi. 
Bu məramını O, Məsihdə əvvəlcədən təyin etmişdi. *
Vaxt tamam olanda isə bu niyyətini yerinə yetirərək 
həm göylərdə, həm də yerdə olan hər şeyi * 
Məsihdə birləşdirəcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

3-cü nəq. Çobanlar tələsik getdilər. 
Məryəmi, Yusifi və axurda yatan Körpəni tapdılar.
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Qısa oxunuş (2 Kor 8:9)

Rəbbimiz İsa Məsihin lütfündən xəbərdarsınız: siz Onun 
yoxsulluğu vasitəsilə varlı olasınız deyə Özü varlı olduğu 
halda sizin uğrunuzda yoxsullaşdı. 

Nəqaratlı cavab
† Kəlam bəşər olub, * aramızda məskən saldı.
   Kəlam bəşər olub, * aramızda məskən saldı.
* Hamımız Onun bütövlüyündən lütf üstünə lütf aldıq.
* Aramızda məskən saldı.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Kəlam bəşər olub, * aramızda məskən saldı.

Magnifikat 
A ili: Rəbbin bir mələyi Yusifə röyada görünərək dedi: 
«Qalx, Körpə ilə anasını götür, Misirə qaç. 
Mən sənə xəbər verənə qədər orada qal.

B ili: Musanın Qanununa görə paklanma dövrü 
tamamlanandan sonra Yusiflə Məryəm Körpəni 
Rəbbə həsr etmək üçün Yerusəlimə gətirdilər.

C ili: Amma yeniyetmə İsa Yerusəlimdə qaldı, Məryəm ilə 
Yusifin isə bundan xəbəri yox idi. Onlar İsanın səyyahlar 
dəstəsi içində getdiyini düşünürdülər. Onu dostların 
və qohumların arasında axtarmağa başladılar.
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İmanlıların duası
Bəşəri ailənin evladı olmağı lütf edən 
Var Olan Allahın Oğluna səcdə edək və iqrar edək:  

Ya Rəbb, Sən bizə Xilaskar və Nümunəsən.

Ya Məsih, Məryəmə və Yusifə itaətli olmağının sirri vasitəsilə 
- hamını qanuni hakimiyyətə itaətli olmağa öyrət.  
Sən valideynlərini sevdin və Özün də onlar tərəfindən sevildin,
- bütün ailələrə sülh və qarşılıqlı məhəbbət bəxş et. 
Sən Ataya malik olana can atdın, 
- qoy hər bir evdə Allah izzətlənsin. 
Ya Məsih, Səni böyük kədər ilə axtaran valideynlərin Səni 
üçüncü gün Atanın evində tapdılar, 
- hamını ilk olaraq Səmavi Səltənəti axtarmağa öyrət. 
Ya Məsih, Sən Məryəmi və Yusifi Səmavi İzzətinə şərik etdin,
- mərhumları bəxtiyarlar ailəsinə qəbul et. 
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Allah, Sən lütf edib imanlılara Müqəddəs Ailənin 
Nümunəsini bəxş etdin. Ailə fəzilətlərində müvəffəq 
olmağımıza yardım et və aramızda məhəbbət bağlarını 
möhkəmləndir ki, gələcək dünyada Sənin Evinin əbədi 
sevincinə daxil ola bilək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin. 
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MÜQƏDDƏS AİLƏNİN BAYRAMI
ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT

Nəq. Gəlin, Məryəmə və Yusifə itaətli olan 
Allahın Oğlu Məsihə ibadət edək. 
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)

SƏHƏR MƏDHİ
Himn

Məsih, Atanın əbədi əksi,
mübarək Bakirə, Allah Anası,
Yusif, hər ikisinin qəyyumu,

bizim üçün nümunəsiz.

Eviniz xoşbəxtlikdən gülümsəyir
bütün fəzilət çiçəkləri ilə doludur.

Bizim üçün pak sevincin
və imanın mənbəyidir.

Mələklər burada heyrətlənirlər
əbədi Sözü görəndə,

necə O, Öz məxluqlarına
həvəslə xidmət göstərir.

Yusif bəy evin başçısı kimi
təvazökarlıqla qulluq göstərir.

Məryəm Ana da, bütün ürəyindən
hər ikisi üçün yaşayır.

Gözəlliklərlə dolu olan eviniz
bütün sarayların üstündə parıldayır,

çünki oradan bəşəriyyət üçün
qurtuluş günəşi doğdu.
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Məryəm və Yusif,
Rəbb Məsihdən xahiş edin ki,

bizim evlərimizdə də
saf sevinc hökm sürsün.

Ey Məsih, Sənə həmd olsun,
çünki bizə ümid verirsən ki,

Sənin dəyərli valideynlərin kimi
biz də mübarək vətənə çataq. Amin.

Məzmurlar və nəğmə 1-ci həftənin Rəbbin günündən götürülür

1-ci nəq. Hər il İsanın valideynləri 
  Pasxa bayramında Yerusəlimə gedərdi.

2-ci nəq. Uşaq böyüyür, qüvvətlənir və hikmətdə yetkinləşirdi.
  Allahın lütfü də Onun üzərində idi.

3-cü nəq. Körpənin ata-anası 
   Onun barəsində deyilən sözlərə görə heyrətə gəldi.

Qısa oxunuş (Qan 5:16)

Allahın Rəbbin sənə əmr etdiyi kimi ata-anana hörmət et ki, 
ömrün uzun olsun və Allahın Rəbbin sənə verəcəyi torpaqda 
xoş güzəranın olsun.

Nəqaratlı cavab
† Ey Var olan Allahın Oğlu Məsih * bizə rəhm et.
   Ey Var olan Allahın Oğlu Məsih * bizə rəhm et.
* Məryəmə və Yusifə itaətli olan * bizə rəhm et.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Ey Var olan Allahın Oğlu Məsih * bizə rəhm et.
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Benediktus 
A ili: Rəbbin bir mələyi Misirdə Yusifə röyada görünüb dedi: 
«Qalx, Körpə ilə anasını götür, İsrail ölkəsinə qayıt. 
Çünki Körpənin canını almaq istəyənlər öldü.»

B ili: Körpənin ata-anası Onun barəsində deyilən sözlərə görə 
heyrətə gəldi, Alleluya!

C ili: Oğlum, bu nədir başımıza gətirdin? Atanla mən nigaran 
qalıb səni axtarırdıq. «Məni nə üçün axtarırdınız? 
Məgər bilmirdiniz ki, Mən Atamın evində olmalıyam?»

İmanlıların duası
Bəşəri ailənin evladı olmağı lütf edən Var Olan Allahın Oğluna
səcdə edək və səslənək:  
İtaətkar olan İsa, bizi təqdis et.

Ey Özünü Məryəmə və Yusifə 
tabe edən Əbədi Atanın Kəlamı İsa,  
- bizə həlim olmağı öyrət.  
Ey Müəllimimiz, Anan Sənin bütün əməllərini 
və sözlərini Öz qəlbində saxlayırdı, 
- qoy Sənin sözünü dinləyək, onu pak və xeyirxah ürəkdə 
saxlayaq. 
Ey düynanı Yaradan və dülgər Oğlu adlanmağı arzu edən 
Məsih,  
- əməkdə səy göstərməyi bizə öyrət. 
Nazaret ailəsində hikmət, tərəqqi və məhəbbətdə Allah qatında 
və insanlar arasında müvəffəq olan İsa,  
- qoy Səndə dayanmadan kamilləşək, 
çünki Sən bizim Başçımızsan. 
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Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Allah, Sən lütf edib imanlılara Müqəddəs Ailənin 
Nümunəsini bəxş etdin. Ailə fəzilətlərində müvəffəq 
olmağımıza yardım et və aramızda məhəbbət bağlarını 
möhkəmləndir ki, gələcək dünyada Sənin Evinin əbədi 
sevincinə daxil ola bilək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, 
Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin. 

GÜNORTA MƏDHİ
Nəq: Məryəm isə bütün bu şeyləri öz ürəyində saxlayırdı

Qısa oxunuş (Kol 3:14-15)

Bütün bunlardan əlavə, kamil birliyin bağı olan məhəbbətə 
bürünün.  Məsihin sülhü qoy ürəklərinizdə münsiflik etsin, 
çünki bir bədənin üzvləri kimi bu sülhə dəvət olundunuz. 
Həmçinin şükür edənlər olun!

- Mən isə fəqirəm və gəncliyimdən bəri qəmim boldur 
- Yüksəldiyim zaman isə həlim və təvəzökaram

Yekun dua (Səhər Mədhində olduğu kimi)
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MÜQƏDDƏS AİLƏNİN BAYRAMI
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Xoşbəxt səma işığı,

tək ümidimiz sənsən.
Ey İsa, Sənin doğumunla

ailə sevgisi parladı.

Ey Məryəm, lütflərlə dolu olan!
Qadınlar arasında ən xoşbəxtisən,

çünki İsanı sinəndə qızdırırsan
və Onu öpüşlərinlə örtürsən.

Yusif, sən də çox xoşbəxtsən,
çünki ulu-ataların arasında yeganə idin ki,
Məryəm Ananın seçilmiş qəyyumu oldun
və İsa insanlardan yalnız sənə ata deyirdi.

Siz, Yesse qəbiləsinin tumurcuqlarısınız,
millətlərin xilası üçün çiçək kimi açılırsınız,

imanla dolu yalvarışlarımızı eşidin
bizim üçün Allaha dua edin!

Onun lütfü necə də
sizin evinizi fəzilət çiçəkləri ilə bürüyürdü

ailələrimizdə eyni şəkildə   
əsl sevgi ruhu yaşasın.

Ey İsa, Sən Yusiflə Məryəm Anaya
həvəslə, məhəbbətlə itaət etdin.

Sənə, Atana və Müqəddəs Ruha da
əbədi olaraq həmd nəğmələri oxunulsun. Amin.
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1-ci nəq. Üç gündən sonra Onu məbəddə tapdılar. İsa müəllim-
lər arasında oturmuşdu və onlara qulaq asır, suallar verirdi.

Məzmur 122 (121): Yerusalem, Müqəddəs şəhər 
Siz Sion dağına, var olan Allahın şəhərinə – səmavi Yerusəlimə yaxınlaşdınız. 

(bax İbr 12, 22-24)

Mənə «Rəbbin evinə gedək» deyilərkən * 
sevindim. 
Ey Yerusəlim, sənin darvazalarından keçdim, *
torpağına qədəm qoydum.
Bu, Yerusəlim şəhəridir, *
çox sıx tikilmişdir.
İsrail üçün verilən şəhadət naminə †
qəbilələr, Rəbbin qəbilələri *
Rəbbin isminə şükür etmək üçün buranı ziyarət etməyə 
gəlirlər.
Hökm üçün burada taxtlar qurulub, *
bu taxtlarda Davud sülaləsi oturub.
Hamı Yerusəlim üçün sülh diləsin: *
Qoy səni sevənlər dinc həyat sürsün!
Qoy qala divarlarının içində sülh olsun! *
Qoy saraylarındakılar dinc yaşasın!
Yoldaşlarıma, dostlarıma görə *
«Səndə sülh olsun!» deyirəm.
Allahımız Rəbbin evinə görə *
sənə bəxtiyarlıq diləyirəm.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. Üç gündən sonra Onu məbəddə tapdılar. İsa müəllim-
lər arasında oturmuşdu və onlara qulaq asır, suallar verirdi.
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2-ci nəq. Sonra İsa onlarla Nazaretə qayıtdı. O, ata-anasına 
itaətli idi. 

Məzmur 127 (126): Təminatımız Allahdır
Buna görə də mühüm olan əkən ya da sulayan deyil, 

əkiləni böyüdən Allahdır. (1Kor 3, 7)

Evi Rəbb tikməzsə, *
bənnaların zəhməti boşa gedər. 
Şəhəri Rəbb qorumazsa, *
keşikçilər boş yerə orada gözlər. 
Erkən qalxıb gec yatmağınız, †
azuqə üçün özünüzü çox yormağınız faydasızdır. *
Rəbb sevdiklərinə yuxuda olanda belə, verər. 
Övladlar Rəbbin verdiyi paydır, *
bətnin bəhrəsi Onun mükafatıdır. 
İnsanın gənc ikən övladları olarsa, *
bir igidin əlindəki oxlara bənzər. 
Oxdanı bu cür dolu olan nə bəxtiyardır! †
Darvazada əleyhdarları ilə çəkişən zaman *
xəcalətli olmayacaq.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

2-ci nəq. Sonra İsa onlarla Nazaretə qayıtdı. O, ata-anasına 
itaətli idi. 
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3-cü nəq. İsa böyüyürdü və hikmətdə artırdı. 
O, Allahın və insanların qarşısında lütf qazanırdı.
.

Nəğmə bax Ef 1, 3-10: Xilaskar Rəbb
Bizə Məsihdə səmadakı 

hər cür ruhani nemətlə xeyir-dua verən Allaha *
Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına alqış olsun!
O, dünya yaranmazdan qabaq †
bizi Məsihdə seçdi ki, biz məhəbbətdə *
Onun qarşısında müqəddəs və nöqsansız olaq. 
Öz iradəsinin xoş məramına görə †
İsa Məsih vasitəsilə bizi əvvəlcədən təyin etdi ki, *
Özü üçün övladlığa götürsün.
Belə ki, sevimli Oğlunda *
bizə bəxş etdiyi Öz lütfünün izzətini mədh edək.
Tam hikmət və dərrakə ilə bizə bol-bol göstərdiyi *
Öz zəngin lütfünə görə biz Oğlunda, 
Onun qanı vasitəsilə satınalınmaya *
təqsirlərimizin bağışlanmasına malikik.
Allah əvvəlcə sirr olaraq saxladığı iradəsini *
xoş məramına görə bizə bildirdi. 
Bu məramını O, Məsihdə əvvəlcədən təyin etmişdi. *
Vaxt tamam olanda isə bu niyyətini yerinə yetirərək 
həm göylərdə, həm də yerdə olan hər şeyi * 
Məsihdə birləşdirəcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
.
3-cü nəq. İsa böyüyürdü və hikmətdə artırdı. 
O, Allahın və insanların qarşısında lütf qazanırdı.
.
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Qısa oxunuş (Fil 2:6-7)

Allah surətində olduğu halda O Özünü Allaha bərabər tutmağı 
bir haqq saymadı. Lakin Özünü heç etdi və qul surətinə salıb 
insanlara oxşar oldu. 

Nəqaratlı cavab
† Buna görə də O hər cəhətdən qardaşlarına bənzər olmalı idi ki *
   mərhəmətli olsun.
   Buna görə də O hər cəhətdən qardaşlarına bənzər olmalı idi ki *
   mərhəmətli olsun.
* O yer üzünə zühur etdi və insanların arasında gəzdi ki *
   mərhəmətli olsun.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Buna görə də O hər cəhətdən qardaşlarına bənzər olmalı idi ki *
   mərhəmətli olsun.

Magnifikat 
A ili: Yusif gəlib Nazaret deyilən şəhərdə məskən saldı. 
Bu, peyğəmbərlər vasitəsilə söylənən «Ona Nazaretli 
deyiləcək» sözü yerinə yetsin deyə baş verdi.

B ili: Körpə İsa böyüyür, qüvvətlənir və hikmətdə 
yetkinləşirdi. Allahın lütfü də Onun üzərində idi.

C ili: Sonra İsa ata-anası ilə Nazaretə qayıtdı. 
O, ata-anasına itaətli idi. Məryəm isə bütün bu şeyləri 
öz ürəyində saxlayırdı.
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İmanlıların duası
Bəşəri ailənin övladı olmağı lütf edən 
Var Olan Allahın Oğluna səcdə edək və iqrar edək:  

Ya Rəbb, Sən bizə Xilaskar və Nümunəsən! 

Ya Məsih, Məryəmə və Yusifə itaətli olmağının sirri vasitəsilə 
- hamını qanuni hakimiyyətə itaətli olmağa öyrət.  
Sən valideynlərini sevdin və Özün də onlar tərəfindən sevildin,
- bütün ailələrə sülh və qarşılıqlı məhəbbət bəxş et. 
Sən Ataya malik olana can atdın, 
- qoy hər bir evdə Allah izzətlənsin. 
Ya Məsih, Səni böyük kədər ilə axtaran valideynlərin Səni 
üçüncü gün Atanın evində tapdılar, 
- hamını ilk olaraq Səmavi Səltənəti axtarmağa öyrət. 
Ya Məsih, Sən Məryəmi və Yusifi Səmavi İzzətinə şərik etdin, 
- mərhumları bəxtiyarlar ailəsinə qəbul et. 

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Allah, Sən lütf edib imanlılara Müqəddəs Ailənin 
Nümunəsini bəxş etdin. Ailə fəzilətlərində müvəffəq 
olmağımıza yardım et və aramızda məhəbbət bağlarını 
möhkəmləndir ki, gələcək dünyada Sənin Evinin əbədi 
sevincinə daxil ola bilək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin. 
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MİLAD DÖVRÜ - Müq. Stefan (26.12.)
ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT

Nəq. Gəlin, bizim üçün dünyaya gələn Məsihə səcdə edək, 
çünki O Müqəddəs Stefanın başına şərəf tacını qoydu.
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)

SƏHƏR MƏDHİ
Himn

Məsih dünyaya gələn həyatdır.
Əzablarımızı çəkərək ölümü məhv etməyə gəldi.

Bizi xilas etdikdən sonra xoşbəxtlik səltənətinə qalxdı
orada Ata ilə birlikdə hökm edir.

Onun ardınca ilk olaraq Stefan getdi
bu Allah bəndəsi hörmətli titul aldı.

Rəbbin Ruhu ona sevgi gücü verdi ki,
Səmavi səltənəti miras kimi əldə etsin.

Allahsız insanlar qəzəblənib yumruqlarını sıxır,
onlar Stefana şiddətlə daş atırlar.

O isə, qatilləri üçün Allaha yalvarır
və Allahı görür.

Ey ilk müqəddəs şəhid, cənnətin vətəndaşı,
sənə ürəkdən yalvarırıq:

Rəbbə bizim üçün xahiş et ki,
səmavi vətənimizin qapılarını bizə də açsın.

Məsihin şəhidləri ilə sevgidə birləşənlər,
Üçlükdə Bir olan Allahı tərənnüm edək,

çünki sədaqətli insana vəfalı olan O,
Stefana şöhrət tacı və cənnət sevinci verdi.

Amin.
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Məzmur və İlahi 1-ci Rəbb günündəndir
1-ci nəq. Könlüm Sənə bağlanır, çünki Sənə görə, 
ey Allahım, məni daşqalaq edirlər.

2-ci nəq. Stefan gördü ki, göylər yarıldı. Səmavi Səltənəti 
gördü və oraya daxil oldu. O insan bəxtiyardır ki, 
göylər onun üçün yarıldı!

3-cü nəq. Mən göylərin yarıldığını və Bəşər Oğlunun 
Allahın sağında dayandığını görürəm.

Qısa oxunuş (Həv 6, 2-5a)

On İki həvari bütün şagirdləri bir yerə yığıb belə dedi: 
«Allahın kəlamını vəz etmək işini atıb maddi işlərlə məşğul 
olmağımız düzgün deyil. Ey qardaşlar, aranızda etibar 
qazanmış, Ruh və hikmətlə dolu olan yeddi kişi seçin ki, onları
bu işə təyin edək. Biz isə özümüzü duaya və Allahın kəlamını 
yaymağa həsr edək». Bu sözlər bütün toplantının xoşuna gəldi.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb mənim qüvvətimdir, *  mənim məzmurumdur!
   Rəbb mənim qüvvətimdir, *  mənim məzmurumdur!
* O məni xilas etdi! * mənim məzmurumdur!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
Rəbb mənim qüvvətimdir, *  mənim məzmurumdur!

Benediktus 
Müqəddəs Stefan üçün göylər yarıldı və başına tac qoyulan ilk
şəhid oldu.
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İmanlıların duası
Qardaşlar, gəlin, Allahın sözü uğrunda şəhid edilənlər üçün 
sədaqətli şahid olan Xilaskarımızı izzətləndirək və fəryad 
edək: Bizi qanınla Allah üçün satın aldın.
İman şəhadəti üçün ölümü sərbəst qəbul edən 
şəhidlərinizin ləyaqətlərinə görə,
- ya Rəbb, bizə əsl ruh azadlığı ver.
Qan tökəcək qədər iman gətirmiş 
şəhidlərinizin ləyaqətlərinə görə
- ya Rəbb, bizə pak və möhkəm iman ver.
Könüllü olaraq çarmıxı götürüb Sənin ardınca gedən 
şəhidlərinin ləyaqətlərinə görə
- ya Rəbb, bizə həyatın çətinliklərinə 
cəsarətlə dözməyi nəsib et.
Cübbələrini Quzunun qanı ilə yuyan 
şəhidlərinin ləyaqətlərinə görə
- ya Rəbb, bizə cismani və dünyanın sınaqları üzərində 
qələbə bəxş et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Uca Allah, əzab verənləri üçün dua edən və Kilsənin ilk şəhidi 
olan Müqəddəs Stefanın zəfərli ölümünün qeyd edilməsində 
Sənə ürəkdən yalvarırıq: ondan nümunə götürərək 
düşmənlərimizi sevmək üçün bizə güc ver. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına səndən diləyirik. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ - Müq. Stefan (26.12.)
GÜNORTA MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himnlər, Nəqarətlər, Məzmurlar
(saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona) 

Qısa oxunuş 9-da:  1 Pt 5:10-11 
Siz qısa bir müddət əzab çəkdikdən sonra sizi İsa Məsihdə 
Özünün əbədi izzətinə çağırmış, hər cür lütf verən Allah Özü 
sizi bərpa edəcək, möhkəmlədəcək, qüvvətləndirəcək və 
sarsılmaz təmələ oturdacaq. Qüdrət əbədi olaraq Onun olsun! 
Amin.

† Rəbb Onu sevinclə geyindirdi.
* Onun başına parlaq bir tac yerləşdirdi.

Qısa oxunuş 12-də: Yaq 1:12

Sınağa dözən adam nə bəxtiyardır! Çünki sınaqdan keçəndən 
sonra Rəbbin Onu sevənlərə vəd etdiyi həyat tacını alacaq. 

† Allaha güvənirəm, qorxmuram.
* Kim mənə pislik edə bilər!

Qısa oxunuş 15-də: Müd 3:1-3

Ədalətli adamların canı isə Allahın əlindədir, onlara əzab-
əziyyət toxunmayacaq. Ağılsızlar belə hesab edirlər:
«Ədalətli adamlar ölmüş kimi görünürdülər, onların axırının 
bədbəxtlik olduğu güman edilirdi. Bizdən ayrılmaları da heçlik
sayılırdı». Amma onlar sülhdə qalırlar.
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† Göz yaşı ilə əkənlər,
* Sevinc harayı çəkərək biçəcək. 

Yekun dua
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, bu gün Kilsənin ilk iman 
şəhidini xatırlayırıq və Sənə yalvarırıq: Düşmənləri üçün dua 
etmiş və onlar üçün bağışlanma diləyən Müqəddəs Stefandan  
nümunə alaraq bizim də düşmənlərimizi sevməyimizə kömək 
et. Bunun Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. 
Amin.
† Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək!
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MİLAD DÖVRÜ - Müq. Stefan (26.12.)
AXŞAM MƏDHİ

>> Himn, Nəqarətlər, Məzmurlar Milad bayramındandır <<

Qısa oxunuş (1 Yəh 1:5b-7)

Allah nurdur və Onda zərrə qədər də qaranlıq yoxdur. 
O, nurda olduğu kimi biz də nurda gəziriksə, onda bir-
birimizlə şərikliyimiz var və Onun Oğlu İsanın qanı bizi hər 
günahdan təmizləyir. 

Nəqaratlı cavab
† Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
* aramızda məskən saldı * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
    Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
 .
Magnifikat 
Yer üzün səssizlik içində idi və gecənin yarısı idi. Ey Rəbb 
Sənin hər şeyə gücü çatan Kəlamın Padşahlığının taxtından 
yer üzünə endi, Alleluya!

İmanlıların duası
Aramızda yaşamış bizə xilas qapısını açan Allahın Kəlamına 
təvazökarlıqla və inamla dua edək:
Ey Rəbb, hər pislikdən bizi xilas et.

Bədənə bürünməyinin naminə; doğuşun naminə, uşaqlığının 
naminə, Ataya həsr olunmuş həyatının naminə,
Ey Rəbb, hər pislikdən bizi xilas et.
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Etmiş olduğun işlər naminə, verdiyin bütün vəzlər naminə, 
günahkarlar üçün sevgin naminə,
Ey Rəbb, hər pislikdən bizi xilas et.

Əzabların naminə,xaçın və tərk edilməyinin naminə, ölümün 
və dəfn olunmağının naminə,
Ey Rəbb, hər pislikdən bizi xilas et.

Dirilişin və göyə qalxmağının naminə, Müqəddəs Ruhunu 
bizim üzərimizə tökməyinin naminə,
Ey Rəbb, hər pislikdən bizi xilas et.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Mərhəmətli və Uca Allah ölümlü bədənimizdə doğulan 
Oğlunun yeni doğulması, bizi günahın əsarətində tutan köhnə 
köləlikdən xilas etsin. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin,
hər pislikdən qorusun və əbədi həyata qovuşdursun. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ - Müq. Yəhya (27.12.)
ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT

Nəq. Gəlin, Həvarilərin Padşahına səcdə edək!
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)

SƏHƏR MƏDHİ
Himn

Mübarək serafimlərin ordusu,
Rəbbin sevimli şagirdinə ehtiram göstərin!

Onlarla birlikdə biz də mahnı oxuyaq
Rəbbi ilahilərlə tərifləyək.

Yəhya bizi Kəlam haqqında müjdələyir,
necə O, aramızda məskən saldı.
Bakirə qızın bətnində olubsa da,

O, əzəldən Ata ilə qalır.

Ey Yəhya, Rəbb səni seçdi ki,  
Onun əməllərinin şahidi olasan.

Tavor dağında Onun əzəmətini görərdin
və Getsemanidə iztirablarını da.

Rəbb sənə cənnətin bir görünüşü verdi,
göydən möhtəşəm bir səs eşidirsən.

Quzu və Onun gəlin olan kilsəsinin sirlərini də 
dərinlikdə dərk edirsən.

Məsih səni Məryəm anaya əmanət etdi,
sənin ən nəcib anan var.

Sən bizi bakirə ananın himayəsinə verib
Məsihin ürəyində bizi gizlət.

Əbədi Kəlama izzət olsun,
çünki O, bizə görə cism oldu.
Ataya və Müqəddəs Ruha da
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yer və göylər mahnı oxusun. Amin.

Məzmur və İlahi 1-ci Rəbb günündəndir
1-ci nəq. Rəbb Yəhyanı şagirdi və müjdəçi kimi 
seçmişdi və onu digər şagirdlərdən çox sevirdi.

2-ci nəq. Məsih çarmıxda olarkən Məryəm ananı 
Yəhyanın qayğısına verdi.

3-cü nəq. İsanın sevimli şagirdi söylədi: 
Bu, Rəbdir! Alleluya!

Qısa oxunuş (Həv 4:19-20)

Peterlə Yəhya dedilər: Özünüz qərar verin, Allaha deyil, sizə 
qulaq asmaq Allahın gözündə nə qədər doğrudur? Axı eşidib-
gördüklərimizi deməyə bilmərik.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən onlara * 
   bütün yer üzünün hakimiyyətini verəcəksən.
   Ya Rəbb, Sən onlara * 
   bütün yer üzünün hakimiyyətini verəcəksən.
   Adını nəsillərdən-nəsillərə çatdıracaqlar. *
   bütün yer üzünün hakimiyyətini verəcəksən.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
  Ya Rəbb, Sən onlara * 
   bütün yer üzünün hakimiyyətini verəcəksən.

Benediktus
Kəlam bəşər olub, aramızda məskən saldı. 
Biz də Onun ehtişamını gördük. Alleluya!
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İmanlıların duası
Qardaşlar, həvarilərin bünövrəsi üzərində dayanaraq gəlin, 
Uca Atadan müqəddəs xalqı üçün xahiş edək: 
Ey Ata, Kilsəni xatırla!

Ata, Sən istəyirdin ki, dirilmiş Oğlun ilk olaraq 
həvarilərə görünsün
- qoy, dünyanın qurtaracağına qədər hər yerdə 
Onun şahidi olaq.
Sən Oğlunu dünyaya yoxsullara 
xoş xəbəri təbliğ etmək üçün göndərdin
- qoy, Müjdə bütün yaradılışa elan edilsin.
Oğlunu Kəlam toxumunu səpmək üçün göndərdin
- bizə kömək et ki, Məsihin sözlərini zəhmətlə səpdikdən 
sonra onun bəhrəsini sevinclə biçə bilək.
Ey Ata, Sən Oğlunu göndərdin ki, Öz qanı bahasına dünyanı 
Səninlə barışdırsın
- qoy, hamımız bu barışıq işində əməkdaşlıq edə bilək.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Uca Allah, Həvari Yəhya vasitəsilə əbədi Kəlamın sirrini bizə 
açdın. Səndən xahiş edirik ki, aydın düşüncə ilə onun bizə uca 
şəkildə təbliğ etdiyi təlimləri anlamağımıza kömək edəsən. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına səndən 
diləyirik. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ - Müq. Yəhya (27.12.)
GÜNORTA MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himnlər, Nəqarətlər, Məzmurlar
(saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona) 

Qısa oxunuş 9-da:  2 Kor 5:19,20

Belə ki Allah insanların təqsirlərini onların əleyhinə 
qoymayaraq dünyanı Məsihdə Özü ilə barışdırmaqda idi. 
Barışdırma sözünü də bizə əmanət etdi. Beləliklə, biz Məsihin 
nümayəndələriyik, sanki Allah bizim vasitəmizlə rica edir. 
Məsihin adı ilə yalvarırıq ki, Allahla barışın. 

† Xəbər verdikləri Müjdə bütün dünyaya:
* Sözləri bütün yerüzünə yayıldı.

Qısa oxunuş 12-də:  Həv 5:12a,14

Həvarilər vasitəsilə xalq arasında çox əlamətlər və xariqələr 
göstərilirdi. Buna baxmayaraq, get-gedə daha çox qadın və kişi
Rəbbə iman gətirirdi.  

† Sənin şahidliyini qorudum.
* Əmrlərini sevdim.

Qısa oxunuş 15-də:  Həv 5:41-42

Həvarilər bu ad uğrunda təhqirə layiq görüldükləri üçün 
sevinərək Ali Şuranın önündən ayrıldılar. Onlar hər gün 
məbəddə və evlərdə təlim öyrətməkdən, İsanın Məsih olması 
barədə Müjdəni yaymaqdan əl çəkmədilər.
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† Rəbb deyir: sevinin və coşun.
* Adlarınız göylərdə yazılmışdır.

Yekun dua
Uca Allah həvari Yəhyanın vasitəsi ilə Oğlunun sirrli 
dərinliyini açıqlamaq istəyən Sən, Onun Kilsəndə vəz etdiyi 
Sözü bizlərin də dərindən anlamağımıza kömək et. Bunu 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsi ilə Səndən diləyirik. 
Amin.
† Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək!
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MİLAD DÖVRÜ - Müq. Yəhya (27.12.)
AXŞAM MƏDHİ

> Himn, Nəqarətlər və Məzmurlar Milad Bayramındandır <

Qısa oxunuş (Rom 8:3-4)

Beləcə cismani təbiət üzündən gücsüz olan Qanunun edə 
bilmədiyini Allah etdi: Öz Oğlunu günahlı cismin bənzərində 
günah qurbanı olaraq göndərib günahı Onun cismi ilə məhkum
etdi ki, Qanunun ədalətli tələbləri artıq cismani təbiətə görə 
yox, Ruha görə həyat sürən bizlərdə yerinə yetsin.

Nəqaratlı cavab
† Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
* aramızda məskən saldı * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
    Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
 .
Magnifikat 
Bakirə Məryəm, peyğəmbərlərin Məsih üçün əvvəlcədən 
xəbər verdikləri hər şey Sənin vasitənlə tamamlandı. Bir 
bakirə olaraq hamilər qaldın və övladını dünyaya gətirdikdən 
sonra bakirə qalmağa davam etdin.

İmanlıların duası
Böyük sevgisi ilə bizə Oğlunu verən Atamız Allaha, 
dualarımızı yüksəldək:
Ey Rəbb, Oğlunun lütfü bizimlə olsun.

Ey Rəbb, qaranlıqda olanlara mərhəmət göstərən sonsuz 
sevginlə,
- dünyanın xilası üçün Sənə təqdim etdiyimiz duaları qəbul et.
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Bütün dünyaya yayılmış olan Kilsəni xatırla,
- Xristian xalqına birlik və əlaqə ver.

Sülhünü dünyanın hər yerinə göndər
- Bütün insanları İsa Məsihin imanına apar.

İdarəçilərə Müqəddəs Ruhunu ver.
- Yeni bir qardaşlıq və ədalətin olduğu cəmiyyəti 
inşa etmələri üçün birlikdə çalışmalarına kömək et.

Dünyaya sülh Müjdəsini gətirmiş olan Sən,
- vəfat etmiş qardaş-bacılarımıza əbədi hüzuru bağışla

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
İnsan olmuş Oğlunun yeni işığı ilə bizi əhatə edən hər şeyə 
qadir Rəbb Allah, ruhumuzda parlayan iman sirri  
əməllərimizdə də parlasın. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi
həyata qovuşdursun. * Amin.
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MİLAD DÖVRÜ - Betlexemdəki 
Şəhid uşaqların bayramı (28.12.)

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
Nəq. Gəlin, bizim üçün dünyaya gələn Xilaskara səcdə edək, 
çünki O, günahsız Bet-lexemdəki uşaqlara izzət tacını verdi.
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)

SƏHƏR MƏDHİ
Himn

Dəhşətə düşən tiran xəbəri eşidir ki,
Padşahların Padşahı dünyaya gəldi.

Peyğəmbərliyə görə O, İsrailə rəhbərlik edəcək
və Davudun taxtında oturacaq.

Bu xəbərə görə Hirod təlaşa düşmüşdü.
Qışqırır: nizələri götürüb
beşikləri qanla doldurun!

Mən bu Padşahı öldürəcəyəm!

Nə üçün bu qətllər, cinayətlər?
Hirod, bu sənə kömək edəcəkmi?

Axı Məsih yeganə Rəbbdir,
O yaşayır və sən heç nə edə bilməzsən!

Sizə, ey şəhid qönçələri, izzət olsun!
Məsihin düşməni sizi həyatınızın ilk anlarında

qızılgülləri aparan güclü bir külək kimi
o da, sizi dünyadan aparmaq istəyir.

Budur, Məsih üçün ilk qurban:
kəsilməyə aparılan quzular kimi!

İndi isə cənnətdə dəfnə tacı ilə bəzədilib
sevinc içində yaşayırlar.

Ey Bakirədən doğulan İsa,
rahatlıq verən, Əbədi Allah!

Sənə, Ataya, Müqəddəs Ruhla birlikdə
həmişəlik həmd olsun! Amin.
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Məzmur və İlahi 1-ci Rəbb günündəndir
1-ci nəq. Rəbb deyir: Onlar Mənimlə birlikdə 
ağ paltarda gəzəcəklər, çünki buna layiqdirlər.

2-ci nəq. Yeni doğulan körpələr Rəbbə alqış edirlər. 
Yaşayanda danışa bilmirdilər, indi ölümü ilə Rəbbin 
böyüklüyünü bəyan edirlər.

3-cü nəq. Düşməni susdurmaq üçün körpələrin 
və çağaların səsi ilə Kamil həmd aldın.

Qısa oxunuş (Həv 4:19-20)

Ramada bir səs eşidildi, yas və acı fəryad səsləri! Rəhilə 
uşaqları üçün ağlayır, təsəlli istəmir, çünki onlar daha yoxdur.

Nəqaratlı cavab
† Müqəddəslər və salehlər * əbədi yaşayırlar.
   Müqəddəslər və salehlər * əbədi yaşayırlar.
   Onların mükafatı Rəbbdədir * əbədi yaşayırlar.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Müqəddəslər və salehlər * əbədi yaşayırlar.

Benediktus
Günahsız uşaqlar Məsihin uğrunda əzab çəkdilər. Qəddar 
padşah körpələri öldürdü. Onlar indi Quzunun arxasınca kamil
gedib dayanmadan deyirlər: Ya Rəbb, ehtişamlısan!
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İmanlıların duası
Gəlin, Məsihi izzətləndirək, çünki O, silahlı adamların əli ilə 
deyil, günahsız uşaqların dinc çoxluğu ilə tirana qalib gəldi. 
Buna görə də fəryad edək: 
Ya Rəbb, nəcib şəhidlər ordusu Sənə həmd edir!

Ey Məsih, balaca günahsız körpələr Sənin haqqında sözlə 
deyil, qanla şəhadət verdilər
- qoy, Səni həm sözlə, həm də əməllə insanların qarşısında 
etiraf edə bilək.
Onlar hələ döyüşə bilmirdilər və Sən onları qələbə tacına layiq
etdin
- biz, Sənin lütfünün vasitələri ilə varlı olanlar, şərə düçar 
olmayaq.
Sən məsumların paltarlarını Öz qanınla təmizlədin
- bizi hər cür haqsızlıqdan təmizlə.
Padşahlığının ilk bəhrələri olaraq Səndən əvvəl kiçik şəhidləri 
cənnətə göndərdin
- bizi də, əbədi səmavi ziyafətdən kənarda qoyma.
Sən artıq uşaqlıqda təqib və sürgün yaşamısan
- yoxsulluq, müharibə və digər fəlakətlər təhlükəsi altında olan
uşaqları qoru.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Səmavi Ata, bu gün Bet-Lexem övladları Səni sözlərlə deyil, 
şəhidliklə izzətləndirdi. Bizə Öz lütfünü nəsib et ki, dilimizlə 
iqrar etdiyimiz imanı həyatımızla da şahidlik edə bilək. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına səndən diləyirik. 
Amin.
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MİLAD DÖVRÜ - Betlexemdəki 
Şəhid uşaqların bayramı (28.12.)

GÜNORTA MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himnlər, Nəqarətlər, Məzmurlar
(saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona) 

Qısa oxunuş 9-da: Mərs 1:16

Bunlar üçün ağlayıram, gözlərimdən yaş axır. Təsəlli verən 
məndən uzaqdır, məni dirçəldən uzaqdır. Övladlarım yalqız 
qalıb, çünki düşmən zəfər çalıb. 

† Rəbb onları sevinclə geyindirdi.
* Başlarına parlaq tacı yerləşdirdi.

Qısa oxunuş 12-də: Mərs 2:11

Ağlamaqdan gözlərimin nuru gedir, canım əzabdan yanır. 
Əziz xalqım qırıldığına görə ürəyimdən qan axır. Çünki şəhər 
meydanlarındakı körpələrin, uşaqların huşu başından çıxır.

† Müqəddəslər əbədi yaşayırlar.
* Onların mükafatı Rəbbdir.

Qısa oxunuş 15-də: Yer 31:16. 17a

Rəbb belə deyir: «Səsini ağlamaqdan, gözlərini yaş tökməkdən
qoru, çünki çəkdiyin zəhmətin əvəzi veriləcək, xalqım düşmən 
ölkəsindən qayıdacaq» Rəbb belə bəyan edir.

† Müqəddəslər şanda coşurlar.
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* Allahın önündə xoşbəxtliyi tərənnüm edirlər.

Yekun dua
Rəbb Allahımız, bu gün məsum müqəddəslərdə sözlə deyil 
qanla ucaldılan sən, bizə sözlə açıqladığımız imanı 
həyatımızda əks etdirməyimizə kömək et. 
Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.
† Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək!
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MİLAD DÖVRÜ - Betlexemdəki 
Şəhid uşaqların bayramı (28.12.)

AXŞAM MƏDHİ
> Himn, Nəqarətlər və Məzmurlar Milad Bayramındandır <

Qısa oxunuş (Ef 2:3b-5)

Beləliklə, təbiətcə digər insanlar kimi Allahın qəzəbinə düçar 
idik. Lakin mərhəməti bol olan Allah bizi böyük məhəbbətlə 
sevdiyi üçün təqsirlərimiz üzündən ölü olduğumuz halda bizə 
Məsihlə birlikdə həyat verdi. Onun lütfü ilə xilas oldunuz.

Nəqaratlı cavab
† Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
* aramızda məskən saldı * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
    Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
 .
Magnifikat 
Müqəddəs Bakirə bizim üçün sinəsində əmzirdiyi zəif, şəfqətli
körpə olan Allahı doğurdu. Bizi xilas etməyə gələn Rəbbə 
ibadət edək.

İmanlıların duası
Allah Qanun altında yaşanları xilas etmək üçün Qanuna tabe 
olan qadından doğan Oğlunu göndərdi. Bu ümidə güvənərək 
inamla dua edək:
Oğlunun lütfü bizimlə olsun, Tanrım.
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Sevgi və sülh Allahı, bütün Xristianların Oğlunun bədən 
almasına olan imanını yenilə,
- bununla hər zaman Sənə şükür edə bilsinlər.

Zəiflərin, yoxsuların və qocaların ümidlərini artır,
- əzilənlərə yardım, ümidsizlərə güvən və yas tutanlara təsəlli 
ver.

Bütün məhbusları xatırla,
- və vətənindən didərgin düşənləri də yada sal.

Oğlun doğulanda mələklərin Səni izzətləndirilməsi eşidildi,
- qoy vəfat edənlər də cənnət sakitləri ilə birlikdə əbədi olaraq 
Səni izzətlədirə bilsinlər.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Rəbbim, Sən insanı möhtəşəm bir şəkildə yaradarkən, ona 
qeyri-adi bir dəyər verdin və onu xilas edərək bu dəyəri daha 
da ucaltdın. Sənə yalvarırıq: İnsanlığımızı paylaşmış olan 
Oğlunun İlahi həyatına qatılmağımıza kömək et. Bunu, Səninlə
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək!
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MİLAD DÖVRÜ (29.12.)
SƏHƏR MƏDHİ

> Himn, Nəqarətlər, Məzmurlar  
Milad Bayramındandır <

Qısa oxunuş (İbr 1:1-2)

Allah qədim zamanlarda dəfələrlə və müxtəlif yollarla 
əcdadlarımıza peyğəmbərlər vasitəsilə müraciət etmişdi. 
Amma bu axır zamanda O bizə Oğul vasitəsilə müraciət etdi. 
Onu hər şeyin varisi təyin etmişdi və Onun vasitəsilə kainatı 
yaratmışdı.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
* Millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi
* Alleluya, Alleluya!
 Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
 Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!

Benediktus
Çobanlar bir-birinə dedi: Gəlin Bet-Lexemə gedək 
və Rəbbin bizə bildirdiyi bu baş vermiş hadisəni görək.
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İmanlıların duası
Allah, Öz mərhəməti ilə bizə Sülh Şahzadəsi olan Məsihi 
göndərdi. Buna görə də əminliklə səslənək: 
Xoş niyyətli insanlara sülh olsun!

Uca Allah, Rəbbimiz İsa Məsihin Atası! Kilsə bu dövrdə Sənin
xilaskar məhəbbətini qeyd edir
- buna görə də səhər mədhlərimizi lütflə qəbul et.
Sən əvvəldən insanlara Xilaskarımız Məsih vasitəsilə Öz 
qələbəni vəd etdin
- qoy, Müjdənin işığı bütün insanlara nur versin.
İbrahim Sənin Oğlunun gününü sevinclə qabaqcadan görürdü, 
ata-babalar Onu ümidlə gözləyirdilər, peyğəmbərlər xəbər 
verir və xalqlar Onun həsrətini çəkirdi
- qoy, bütün İsrail xalqı Məsihin mədhinə görə qurtuluşunu 
əldə etsin.
Sən istəyirdin ki, səmavi ruhlar Sənin Oğlunun doğulduğunu 
elan etsinlər və Həvarilər, hər yaşdan olan şəhidlər və 
möminlər Onu izzətləndirsinlər
- mələklərin elan etdiyi sülhü bütün dünyaya bəxş et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Uca və gözəgörünməz Allah! Əsl Nur olan İsa Məsihin gəlişi 
ilə Sən dünyanın qaranlığını dağıtdın. Bizə mehribanlıqla bax 
və qoy Oğlunun doğumunu ləyaqətlə qeyd edək. 
Çünki O, Allahdır və Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə 
əbədi olaraq yaşayıb hökmranlıq edir.
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MİLAD DÖVRÜ (29.12.)
GÜNORTA MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himnlər, Nəqarətlər, Məzmurlar
(saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona) 

Qısa oxunuş 9-da: Tit 2:11-12

Çünki Allahın bütün insanlara xilas gətirən lütfü zühur etdi. 
Bu lütf bizə allahsızlığı və dünyəvi ehtirasları rədd edib, bu 
dövrdə ağıllı-kamallı, saleh və möminliyə uyğun bir ömür 
sürməyi öyrədir.

† Rəbb mərhəmətini xatırladı, alleluya!
* İsrailin evinə qarşı sədaqətini xatırladı, alleluya!

Qısa oxunuş 12-də: 1 Yəh 4:9

Allahın bizə olan məhəbbəti belə zahir oldu: Allah Öz vahid 
Oğlunu dünyaya göndərdi ki, biz Onun vasitəsilə yaşayaq. 

† Yerüzünün hər yerində, alleluya!
* Allahın xilasının gücü göründü, alleluya!

Qısa oxunuş 15-də: Həv 10:36

O, İsrail övladlarına Öz kəlamını göndərdi və hamının Sahibi 
olan İsa Məsih vasitəsilə barışdırma Müjdəsini yaydı.

† Sevgi və sədaqət qarşılaşdı, alleluya!
* Sülh və ədalət qucaqlaşdı, alleluya!
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Yekun dua
Rəbbim, Sən insanı möhtəşəm bir şəkildə yaradarkən,ona 
qeyri-adi bir dəyər verdin və onu xilas edərək bu dəyəri daha 
da ucaltdın. Sənə yalvarırıq: İnsanlığımızı paylaşmış olan 
Oğlunun İlahi həyatına qatılmağımıza kömək et. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.
† Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək!
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MİLAD DÖVRÜ (29.12.)
AXŞAM MƏDHİ

> Himn, Nəqarətlər, Məzmurlar Milad Bayramındandır <

Qısa oxunuş (1Yəh 1:1-3)

Biz Həyat Kəlamını elan edirik; bu həmin Kəlamdır ki, 
başlanğıcdan var idi və biz Onu eşitdik, gözlərimizlə gördük, 
seyr etdik və əllərimizlə hiss etdik. Həyat zahir oldu, biz də 
onu görüb şahidlik edirik və Ata ilə birlikdə olub bizə zahir 
olan əbədi həyatı sizə elan edirik. Biz sizə gördüyümüzü və 
eşitdiyimizi elan edirik ki, sizin də bizimlə şərikliyiniz olsun; 
bizim şərikliyimiz də Ata və Onun Oğlu İsa Məsihlədir. 

Nəqaratlı cavab
† Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
* Aramızda məskən saldı, * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!

Magnifikat 
Göyü və yeri yaradan Padşah Bakirədən doğuldu ki, itmiş 
insanı Səmavi Padşahlığa geri çağırsın.
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İmanlıların duası
Gəlin, mərhəmətli Ata Allaha dua edək, çünki O, Öz Oğlunu 
xoş xəbəri yoxsullara təbliğ etmək üçün Müqəddəs Ruhla 
məsh etdi. Güvən içində Ona fəryad edək: 
Mərhəmətli Ata, bizə rəhm et!

Mərhəmətli və əbədi Allah, Sən istəyirsən ki, bütün insanlar 
xilas olub həqiqəti dərk etsinlər. Yeganə Oğlunu dünyaya 
verdiyin üçün Sənə təşəkkür edirik.
- Qoy bütün yer üzü Onun doğulmasına görə sevinsin.
Sən Onu yoxsullara müjdə vermək, əsirləri azadlığa çıxartmaq 
və lütf vaxtını bildirmək üçün göndərdin.
- Bütün insanlara azadlıq və sülh bəxş et.
Sən Ona səcdə etmək üçün bütpərəst müdrikləri Onun yanına 
gətirdin
- həm də imanımızın ifadələri və dualarımızı qəbul et.
Sən bütün insanları qaranlıqdan Öz ecazkar işığına çağırırsan 
ki, İsanın adı qarşısında hər diz çöksün
- qoy, biz də, bu xoş xəbərin sadiq şahidləri olaq.
Sən Bet-Lexemdə doğulan Məsihi başqa millətləri 
işıqlandırmaq üçün Nur təyin etdin
- vəfat etmiş bacı-qardaşlarımıza Üzünün izzətini göstər.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Uca və gözəgörünməz Allah! Əsl Nur olan İsa Məsihin gəlişi 
ilə Sən dünyanın qaranlığını dağıtdın. Bizə mehribanlıqla bax 
və qoy Oğlunun doğumunu ləyaqətlə qeyd edək. 
Çünki O, Allahdır və Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə 
əbədi olaraq yaşayıb hökmranlıq edir. 

Advent, Milad dövrü          679           MİLAD DÖVRÜ (29.12.)



MİLAD DÖVRÜ (30.12.)
SƏHƏR MƏDHİ

> Himn, Nəqarətlər və Məzmurlar Milad Bayramındandır <

Qısa oxunuş (Yeş 9:5(6))

Bizim üçün körpə doğuldu, bizə oğul verildi, hakimiyyət onun
çiyinləri üzərində olacaq, onun adı Ecazkar Məsləhətçi, 
Qüdrətli Allah, Əbədi Ata, Sülh Hökmdarı olacaq.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
* Millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi
* Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!

Benediktus
Məsih doğulanda mələklər uca səslə nida edirdilər: 
Xilas, taxtda oturan Allahımıza və Quzuya məxsusdur!

İmanlıların duası
Gəlin, Atanın hər şeyi bərpa etmək qərarını yerinə yetirən 
Məsihdən xahiş edib Ona inamla fəryad edək: 
Allahın sevimli Oğlu, bizə dinlə!

Allahın Oğlu, Sən başlanğıcdan Ata ilə idin və zamanın 
dolğunluğunda insan oldun
- bizə hamı üçün qardaşlıq sevgisi bəxş et.
Sən kasıb oldun ki, biz Sənin yoxsulluğunla varlanaq. Sən 
Özünü inkar etdin ki, Sənin alçaldışınla biz ucalaq və izzətinə 
şərik olaq.
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- Qoy, biz Müjdənin sadiq xidmətçiləri olaq.
Qaranlıqda və ölümün kölgəsində oturmuş bizlərə Sən işıq 
verdin
- bizə cəsarət, ədalət və əmin-amanlıq nəsib et.
Sözünü xeyirlə dinləmək üçün bizə pak və dürüst bir ürək ver
- qoy, Sənin izzətinə görə yaxşı həyat bəhrələrini verə bilək.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Uca Allah, sevimli Oğlunun doğulmasının ləyaqəti sayəsində 
bizi günah boyunduruğunda saxlayan köhnə köləlikdən azad 
et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
səndən diləyirik. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (30.12.)
GÜNORTA MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himnlər, Nəqarətlər, Məzmurlar
(saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona) 

Qısa oxunuş 9-da: Qanun 4:7

Allahımız Rəbb hər dəfə dua edərkən bizə yaxın olar. Axı 
hansı millət belə üstündür ki, Allahı ona bu cür yaxın olsun? 

† Rəbb lütflə dolu vədini xatırladı, alleluya!
* Xalqı İsrailə olan sədaqətini qorudu, alleluya!

Qısa oxunuş 12-də: Yeş 12:5-6

Rəbbi tərənnüm edin, çünki O, möhtəşəm işlər gördü, qoy 
bütün dünya bunu bilsin! Ey Sion sakinləri, səsinizi ucaldın, 
sevinclə çığırın, çünki aranızdakı İsrailin Müqəddəsi böyükdür.

† Yer üzünün hər tərəfində Onun gəlişi bilinsin.
* Allahımızın xilası hər kəsə məlum olsun, alleluya!

Qısa oxunuş 15-də: Tov 14:6-7

Bütün dünyanın xalqları kökündən dəyişib səmimiliklə 
Allahdan qorxacaqlar. Hamısı onları yalanla azdıran saxta 
bütləri tərk edəcəklər. Salehliklə davranıb əbədi olan Allaha 
alqış edəcəklər. O günlərdə xilas olmuş bütün İsrail övladları 
Allahı səmimiliklə yada salacaqlar. Onlar Yerusəlimə gəlib 
toplaşacaq və əbədi olaraq İbrahimin torpağında əmin-amanlıq 
içində yaşayacaqlar və bu yer onların olacaq. Allahı 
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səmimiliklə sevənlər sevinəcəklər, günah edib haqsızlıq 
edənlər isə yer üzündən silinəcəklər.

† Lütf və həqiqət bir yerə gəldilər, alleluya!
* Ədalət və sülh bir-birinə qarışdılar, alleluya!

Yekun dua
Hər şeyə gücü çatan Allah, Oğlunun insan olaraq doğulması 
ilə bizləri günahın köləliyindən qurtar və yeni bir həyata 
qovuşdur. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.
† Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək!
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MİLAD DÖVRÜ (30.12.)
AXŞAM MƏDHİ

> Himn, Nəqarətlər və Məzmurlar Milad Bayramındandır <

Qısa oxunuş (2 Pt 1:3-4)

Bizi Öz izzəti və alicənablığına Çağıranın ilahi gücü Onu 
tanımağımız vasitəsilə yaşamağımız və mömin olmağımız 
üçün lazım gələn hər şeyi bizə bəxş etdi. Beləliklə, O bizə çox 
böyük və dəyərli vədlər verdi ki, bunlar vasitəsilə ehtirasın 
nəticəsi olan dünyadakı pozğunluqdan qaçıb ilahi təbiətə şərik 
olasınız.

Nəqaratlı cavab
† Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
* Aramızda məskən saldı, * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
 .
Magnifikat 
Allah Anası, səninlə şadlanırıq, çünki Məsihi dünyaya 
gətirdin. Bütün səni tərifləyənlər üçün dua et!

İmanlıların duası
Gəlin, müqəddəs xalqının rəhbəri və çobanı kimi Yəhudeya 
Bet-Lexemindən çıxan Məsihə sevinclə müraciət edib fəryad 
edək: Ya Rəbb, lütfün həmişə bizimlə olsun!

Ey Məsih, xalqların xilaskarı və arzusu! Həyat sözünü hələ 
eşitməmiş ölkələrdə Müjdəni yay
- və bütün insanları Özünə cəlb et.
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Ya Rəbb, İsa Məsih, qoy Kilsən böyüyüb bütün dünyaya 
yayılsın
- bir vaxt Kilsən bütün millətlərdən və dillərdən olan insanları 
qucaqlasın.
Padşahların Padşahı, Sən dövlətlərin başında olanların 
qəlblərini və ağıllarını idarə et
- qoy, ədalətə can atsınlar və beləliklə bütün xalqlar üçün sülh 
və azadlığı təmin etsinlər.
Qüdrətli hökmdar! Sən zəiflərin dəstəyisən, sınağa çəkilənləri 
gücləndirirsən, yıxılanları ayağa qaldırırsan, təhlükədə olanları
qoruyursan
- məyus və ümidsizlərə təsəlli ver və əziyyət çəkənlərin 
güvənini gücləndir.
Ya Rəbb, Sən kədərlilərə təsəlli verənsən,
- ölməkdə olan adamları gücləndirib onları canlı su bulaqlarına
apar!
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Uca Allah, sevimli Oğlunun doğulmasının ləyaqəti sayəsində 
bizi günah boyunduruğunda saxlayan köhnə köləlikdən azad 
et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
səndən diləyirik. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (31.12.)
SƏHƏR MƏDHİ

> Himn, Nəqarətlər və Məzmurlar Milad Bayramındandır <

Qısa oxunuş (Yeş 4:2-3)

O gün Rəbbin Pöhrəsi gözəl və əzəmətli olacaq, İsrail 
xalqından xilas olub sağ qalanlar torpağın verdiyi bəhrə ilə 
fəxr edib şərəflənəcəklər. Sionda, yəni Yerusəlimdə sağ 
qalanlara, orada qeyd olunub yaşayanlara «müqəddəs» 
deyiləcək.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
* Millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi
* Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!

Benediktus
Qəflətən mələyin yanında Allaha həmd edən çoxsaylı səmavi 
ordu göründü. Onlar belə deyirdi: Ən ucalarda Allaha izzət, 
Yer üzündə Onun razı olduğu insanlara sülh olsun! Alleluya!

İmanlıların duası
Təvazökar bir güvənlə Rəbb Məsihə yalvaraq, çünki Onun 
lütfü bütün insanlara nazil oldu. Buna görə də Onu çağıraq: 
Ya Rəbb, bizə mərhəmət et!

Ey bütün əsrlərdən əvvəl Atadan doğulmuş Məsih! Sən Allahın
izzətinin parıltısı və təbiətinin sadiq surətisən. Hər şeyi Öz 
sözünlə təmin edirsən
- Sənə yalvarırıq, bu günümüzü də Müjdənlə işıqlandır.
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Ey Məsih, vaxt tamam olanda Sən bəşər övladını xilas etmək 
və bütün məxluqatı azad etmək üçün doğuldun
- Sənə yalvarırıq, hər kəsə əsl azadlığı hədiyyə et.
Ey Məsih, Sən Ata ilə bir təbiətdə olan Oğulsan. Kainat 
yaranmamışdan əvvəl var olmuş və Müqəddəs Yazıların yerinə
yetməsi üçün Bet-Lexemdə anadan olmuşdun
- Səndən xahiş edirik, qoy Sənin kilsəndə İncildəki yoxsulluq 
parlasın.
Ey Məsih, Sən həqiqi Allah və həqiqi insansan! Sən Davudun 
Rəbbi və onun oğlusan! Sən peyğəmbərlərin Sənin haqqında 
söylədiklərinin hamısını yerinə yetirdin.
- Səndən xahiş edirik, qoy İsrail Səni öz Məsihi kimi tanısın.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Xeyirxah Ata, Oğlunun doğulması insanların Səninlə yeni və 
mükəmməl münasibətini yaratdı. Sənə yalvarırıq, qoy, biz də 
Ona sadiq olanların arasında olaq, çünki O, bütün bəşəriyyətin 
Xilaskarıdır. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
səndən diləyirik. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (31.12.)
GÜNORTA MƏDHİ

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himnlər, Nəqarətlər, Məzmurlar
(saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona) 

Qısa oxunuş 9-da: Yeş 45:13

Mən Kiri ədalətlə hərəkət etməyə vadar etdim.Yollarını dürüst 
edəcəyəm. O, şəhərimi tikəcək, sürgün olunmuş adamlarımı 
fidyəsiz, bəxşişsiz azad edəcək». Bunu Ordular Rəbbi deyir. 

† Rəbb lütflə dolu vədini xatırladı, alleluya!
* Xalqı İsrailə olan sədaqətini xatırladı, alleluya!

Qısa oxunuş 12-də: Yeş 48:20

Babildən çıxın, Xaldeylilərin torpağından qaçın, sevinc səsi ilə
bəyan edin, bunu bildirin, dünyanın ən uzaq yerlərinə bu 
xəbəri çatdırın, deyin: «Rəbb qulu Yaqub nəslini satın aldı».

† Yer üzünün hər tərəfində Onun gəlişi bilinsin.
* Allahımızın xilası hər kəsə məlum olsun, alleluya!

Qısa oxunuş 15-də: Yeş 65:1

«Məni soruşmayanlara Mən zühur etdim, Məni axtarmayanlar 
tərəfindən tapıldım. Adımı çağırmayan millətə dedim: 
“Buradayam! Buradayam!”

† Lütf və həqiqət bir yerə gəldilər, alleluya!
* Ədalət və sülh bir-birinə qarışdılar, alleluya!
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Yekun dua
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, Oğlunun dünyaya gəlməsi ilə 
həqiqi imanın başlanğıcını və tamamlanmasını təmin edən 
Sənə yalvarırıq: Özündə bütün insanların xilasını təcəssüm 
edən Məsih İsaya inananlar arasına bizləri də qəbul et. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.
† Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək!
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ALLAH ANASI OLAN MƏRYƏMİN
BAYRAMI (1.YAN)

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Himn

Salam olsun sənə,
ey dəniz üzərində parlayan ulduz!

Allahın əzəldən və əbədi pak olan seçilmişi
Səmavi Qapıların lütfü.

Sən, ey Bakirə,
Cəbrailin sözünə əməl etdin.

Həvvanın yerini al,
Bizə hüzur Anası ol.

Korun qəlbindən keçən
Günəşin nurunu qaytar bizə,

Fəlakətlər çəkilsin,
Mərhəmət zühur etsin.

Halımıza acı, |  ey Ana,
Bir zaman bizimlə olmaq istəyən Oğlunun

Qəlbinə duaların ilə toxun.

Ey İzzətə bürünmüş Bakirə,
Mülaimlik aynası,

Qəlbimizə həlimlik ver ki, |  azad olsun.

Qarşımızda duran yolu 
düz və dürüst et.

Qoy İsanı görə bilək ki,
Onunla da dirilə bilək.

Həmd olasan ey Ata Allah,
Həmd olsun Atanın Oğulu,
Müqəddəs Ruh ilə bərabər

Müqəddəs Üçlüyə tək bir həmd olsun! Amin.
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1-ci nəq. Ey həyrətamiz dəyişmə! Bəşəriyyətı Yaradan bəşər 
oldu, lütf edib Bakirədən doğuldu, insan toxumu olmadan 
insan oldu, bizə İlahiliyini bəxş etdi!  

Məzmur 113 (112): Uca Allaha ilahi
Hökmdarları taxtlarından endirdi, məzlumları yüksəltdi. (Luka 1, 52)

Ey Rəbbin qulları, həmd edin, +
Rəbbin isminə həmd edin! *
İndidən sonsuzadək Rəbbin isminə alqış olsun!
Gündoğandan günbatanadək *
Rəbbin ismi həmdə layiqdir!
Rəbb bütün millətlərdən ucadır, *
ehtişamı göylərdən yüksəkdir!
Allahımız Rəbbin misli varmı? +
Ucalardakı taxtında oturan, *
göyə, yerə əyilərək baxan Odur.
O, yoxsulları toz-torpaqdan qaldırar, *
fəqirləri küllükdən çıxarar.
Onları əsilzadələrlə, *
Öz xalqının əsilzadələri ilə yanaşı oturdar.
Sonsuz qadının evini tikər, *
ona övlad verməklə bəxtəvər ana edər.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ey həyrətamiz dəyişmə! Bəşəriyyətı Yaradan bəşər 
oldu, lütf edib Bakirədən doğuldu, insan toxumu olmadan 
insan oldu, bizə İlahiliyini bəxş etdi!  

2-ci nəq. O anda ki Sən Bakirədən dilin bəhs etməyə aciz 
qaldığı xariqəli yol ilə doğulduğun, o anda yazılar gerçək oldu:
yağış tək çəmənliyə yağdın ki, insan nəslini xilas edəsən, 
Səni tərənnüm edirik, ey Allahımız.
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Məzmur 147 (146), 1-11: Rəbbin gücü və xeyirxahlığı  
Ya Rəbb, Sənə həmd edirik, Səni yüksəldirik.

Rəbbə həmd edin! †
Allahımızı tərənnüm etmək nə qədər yaxşıdır! *
O buna layiqdir, Ona həmdlər söyləmək xoşdur!
Rəbb Yerusəlimi bərpa edər, *
İsrailin əsarətdə olanlarını yığıb-gətirər.
O, sınıq qəlblərə şəfa verər, *
yaralarını sarıyar.
Ulduzların sayını hesablar, *
hər birini öz adı ilə çağırar.
Xudavəndimiz əzəmətlidir, Qüvvəti çoxdur, *
dərrakəsi hədsizdir!
Rəbb məzlumları ayağa qaldırar, *
pisləri isə toz-torpaq içinə atar.
Rəbbə şükür nəğməsi söyləyin, *
Allahımızı lira ilə tərənnüm edin!
O, göyləri buludlarla bürüyər, †
yer üzünü yağışla təmin edər, *
dağlarda ot bitirər.
O, heyvanlara yem verər, *
çığırışan quzğun balalarını yemlər.
O, güclü atlardan zövq almaz, *
qüvvətli addımlardan razı qalmaz.
Amma Rəbb Ondan qorxanlardan, *
Onun məhəbbətinə ümid bağlayanlardan razı qalar.
.Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin..

2-ci nəq. O anda ki Sən Bakirədən dilin bəhs etməyə aciz 
qaldığı xariqəli yol ilə doğulduğun, o anda yazılar gerçək oldu:
yağış tək çəmənliyə yağdın ki, insan nəslini xilas edəsən, 
Səni tərənnüm edirik, ey Allahımız.
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3-cü nəq. Musanın gördüyü yanar lakin külə-dönməz kolda 
biz Sənin  pozulmaz və möhtərəm bakirəliyini dərk etdik 
Havadarımız ol, ey  Allah Anası!

Nəğmə bax Ef 1, 3-10: Xilaskar Rəbb

Bizə Məsihdə səmadakı 
hər cür ruhani nemətlə xeyir-dua verən Allaha *

Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına alqış olsun!
O, dünya yaranmazdan qabaq †
bizi Məsihdə seçdi ki, biz məhəbbətdə *
Onun qarşısında müqəddəs və nöqsansız olaq. 
Öz iradəsinin xoş məramına görə †
İsa Məsih vasitəsilə bizi əvvəlcədən təyin etdi ki, *
Özü üçün övladlığa götürsün.
Belə ki, sevimli Oğlunda *
bizə bəxş etdiyi Öz lütfünün izzətini mədh edək.
Tam hikmət və dərrakə ilə bizə bol-bol göstərdiyi *
Öz zəngin lütfünə görə biz Oğlunda, 
Onun qanı vasitəsilə satınalınmaya *
təqsirlərimizin bağışlanmasına malikik.
Allah əvvəlcə sirr olaraq saxladığı iradəsini *
xoş məramına görə bizə bildirdi. 
Bu məramını O, Məsihdə əvvəlcədən təyin etmişdi. *
Vaxt tamam olanda isə bu niyyətini yerinə yetirərək 
həm göylərdə, həm də yerdə olan hər şeyi * 
Məsihdə birləşdirəcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

3-cü nəq. Musanın gördüyü yanar lakin külə-dönməz kolda 
biz Sənin  pozulmaz və möhtərəm bakirəliyini dərk etdik 
Havadarımız ol, ey  Allah Anası!
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Qısa oxunuş (Qal 4:4-5)

Lakin vaxt tamam olanda Allah qadından, Qanun altında 
doğulan Öz Oğlunu göndərdi ki, Qanun altında olanları satın 
alsın və biz övladlığa götürülək.

Nəqaratlı cavab
† Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
* Aramızda məskən saldı, * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!

Magnifikat 
Allah bizi böyük məhəbbətlə sevdiyi üçün Öz Oğlunu günahlı 
cismin bənzərində göndərdi, O qadından doğuldu, Qanuna 
tabe oldu, alleluya!

İmanlıların duası
Alqış olsun hüzurumuz olan və bizə vəhdət bəxş etmək üçün 
gələn Rəbb İsaya. Həlimliklə dua edək:

Ya Rəbb, hamıya sülh bəxş et! 

Sən Mövludun ilə bəşəriyyətə Öz xeyirxahlığını 
və insanpərvərliyini bəyan etdin, 
- qoy hər zaman Sənin yaxşılıqlarına görə şükür edək. 
Sən Anan Məryəmi lütf ilə bol etdin, 
- bütün insanlara lütfünün bolluğunu bəxş et.
Sən dünyaya Allahın Müjdəsini gətirdin, 
- Sənin kəlamına qulaq asan və onu vəz edənlərin sayını artır.
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Sən Bakirə Məryəmdən dünyaya gəlib bizə qardaş olmaq 
istədin,
- insanlara biri birilərini qardaş məhəbbəti ilə sevməyi öyrət. 
Sən dünyaya yeni doğulan Günəş tək zühur etdin,
- qoy mərhumlar Sənin Nurlu Simanı seyr etsin.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Allah, Əzəldən Mübarək Məryəmin Bakirə Analığı ilə Sən 
bəşəriyyətə əbədi xilasın sərvətini bəxş etdin, Onun vasitəsi ilə
bizi Əbədi Həyatın Çeşməsindən içməyə laiq gördün. 
Qoy Məryəm Ananın himayəsini və köməyini hər zaman hiss 
edək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. 
Amin. 

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
Nəq. Gəlin Bakirə Məryəmin Analığını bayram edərkən, 
Onun Oğlu Rəbb Məsihə səcdə edək!

Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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ALLAH ANASI OLAN MƏRYƏMİN
BAYRAMI (1.YAN)

SƏHƏR MƏDHİ
Himn

Salam olsun sənə,
ey dəniz üzərində parlayan ulduz!

Allahın əzəldən və əbədi pak olan seçilmişi
Səmavi Qapıların lütfü.

Sən, ey Bakirə,
Cəbrailin sözünə əməl etdin.

Həvvanın yerini al,
Bizə hüzur Anası ol.

Korun qəlbindən keçən
Günəşin nurunu qaytar bizə,

Fəlakətlər çəkilsin,
Mərhəmət zühur etsin.

Halımıza acı, |  ey Ana,
Bir zaman bizimlə olmaq istəyən Oğlunun

Qəlbinə duaların ilə toxun.

Ey İzzətə bürünmüş Bakirə,
Mülaimlik aynası,

Qəlbimizə həlimlik ver ki,  |  azad olsun.

Qarşımızda duran yolu 
düz və dürüst et.

Qoy İsanı görə bilək ki,
Onunla da dirilə bilək.

Həmd olasan ey Ata Allah,
Həmd olsun Atanın Oğulu,
Müqəddəs Ruh ilə bərabər

Müqəddəs Üçlüyə tək bir həmd olsun! Amin.
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(Məzmurlar və Nəğmə 1-ci həftənin Rəbb Günündən götürülür)

1-ci nəq. Yesseyin budağı gül açdı,Yaqubun ulduzu parladı 
Bakirədən Xilaskar doğuldu. Həmd olasan ey Allahımız!

2-ci nəq. Məryəm bizə Xilaskar bəxş etdi, Yəhya Onu görüb 
belə söylədi: Budur, dünyanın günahlarını üzərinə götürən 
Allahın Quzusu, alleluya!

3-cü nəq. Bir Qadın Əbədi Padşahı dünyaya gətirdi, 
Bakirəyə şərəf olsun! Məryəmə həmd olsun! 
Onun bənzəri olmayıb və olmayacaq, alleluya!

Qısa oxunuş (Mik 5:2.3.4.)

Hamilə qadın doğana qədər Rəbb Öz xalqını təslim edəcək. 
İsrail övladlarının yanına Qalan qohumları qayıdacaq. 
Bu hökmdar Allahı Rəbbin əzəmətli adı ilə qalxacaq, 
Rəbbin gücü ilə sürüsünü otaracaq. Çünki yer üzünün 
qurtaracağınadək hər yerdə o böyük olacaq, 
Xalq onun bəxş etdiyi sülhlə yaşayacaq.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb zühur etdi, * Alleluya, Alleluya!
   Rəbb zühur etdi, * Alleluya, Alleluya!
* Xilasını zühur etdi, * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Rəbb zühur etdi, * Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
Heyrətamiz Sirr! İndi hər şey yenilənir, Allah İnsan oldu; 
İlahiliyi dəyişməz qaldı, O bizim bəşəri təbiətimizi qəbul etdi.
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İmanlıların duası
Müqəddəs Ruhdan döllənib Bakirə Məryəmdən doğulan 
Məsihə həmd edək: Bəşəri ailənin övladı olmağı lütf edən 
Var Olan Allahın Oğluna səcdə edək və səslənək:  
.

Ey Bakirə Məryəmin Oğlu, bizə rəhm et! 

Ey Bakirə Məryəmdən doğulan Məsih, Heyrətamiz Oğlan, 
Dünyanın Hökmdarı,  
- lütf et və dünyada sülhü bərqərar et.
Gəlişinə bizi laiq görən Allahımız və Padşahımız,
- Sənə imanımız və davranışımız ilə ehtiram etməyə bizə 
yardım et.
Sən bizə bənzər oldun, 
- qoy biz də Sənə bənzər olaq.  
Sən bizim dünyamıza rəiyyət oldun, 
- Səmavi Vətəndə bizi həmvətənlərindən et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Allah, Əzəldən Mübarək Məryəmin Bakirə Analığı ilə Sən 
bəşəriyyətə əbədi xilasın sərvətini bəxş etdin, Onun vasitəsi ilə
bizi Əbədi Həyatın Çeşməsindən içməyə laiq gördün. 
Qoy Məryəm Ananın himayəsini və köməyini hər zaman hiss 
edək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin. 

Günorta Mədhi üçün:
Nəq: Məryəm isə bütün bu şeyləri öz ürəyində saxlayırdı

Qısa oxunuş (Zək 9, 9): Ey Sion qızı, böyük sevinclə coş, Ey Yerusəlim qızı, hayqır! 
Bax padşahın sənə tərəf gəlir. O ədalətli və xilaskardır.

- Dünyanın hər tərəfi, alleluya 
- Allahın xilasını gördü, alleluya 

Advent, Milad dövrü          698           ALLAH ANASI OLAN MƏRYƏMİN BAYRAMI (1.YAN)



ALLAH ANASI OLAN MƏRYƏMİN
BAYRAMI (1.YAN)

AXŞAM MƏDHİ
Himn

Salam olsun sənə,
ey dəniz üzərində parlayan ulduz!

Allahın əzəldən və əbədi pak olan seçilmişi
Səmavi Qapıların lütfü.

Sən, ey Bakirə,
Cəbrailin sözünə əməl etdin.

Həvvanın yerini al,
Bizə hüzur Anası ol.

Korun qəlbindən keçən
Günəşin nurunu qaytar bizə,

Fəlakətlər çəkilsin,
Mərhəmət zühur etsin.

Halımıza acı, |  ey Ana,
Bir zaman bizimlə olmaq istəyən Oğlunun

Qəlbinə duaların ilə toxun.

Ey İzzətə bürünmüş Bakirə,
Mülaimlik aynası,

Qəlbimizə həlimlik ver ki, |  azad olsun.

Qarşımızda duran yolu 
düz və dürüst et.

Qoy İsanı görə bilək ki,
Onunla da dirilə bilək.

Həmd olasan ey Ata Allah,
Həmd olsun Atanın Oğulu,
Müqəddəs Ruh ilə bərabər

Müqəddəs Üçlüyə tək bir həmd olsun! Amin.
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1-ci nəq. Ey həyrətamiz dəyişmə! Bəşəriyyətı Yaradan bəşər 
oldu, lütf edib Bakirədən doğuldu, insan toxumu olmadan 
insan oldu, bizə İlahiliyini bəxş etdi!  

Məzmur 122 (121): Yerusalem, Müqəddəs şəhər 
Siz Sion dağına, var olan Allahın şəhərinə – səmavi Yerusəlimə yaxınlaşdınız. 

(bax İbr 12, 22-24)

Mənə «Rəbbin evinə gedək» deyilərkən * 
sevindim. 
Ey Yerusəlim, sənin darvazalarından keçdim, *
torpağına qədəm qoydum.
Bu, Yerusəlim şəhəridir, *
çox sıx tikilmişdir.
İsrail üçün verilən şəhadət naminə †
qəbilələr, Rəbbin qəbilələri *
Rəbbin isminə şükür etmək üçün buranı ziyarət etməyə gəlirlər.
Hökm üçün burada taxtlar qurulub, *
bu taxtlarda Davud sülaləsi oturub.
Hamı Yerusəlim üçün sülh diləsin: *
Qoy səni sevənlər dinc həyat sürsün!
Qoy qala divarlarının içində sülh olsun! *
Qoy saraylarındakılar dinc yaşasın!
Yoldaşlarıma, dostlarıma görə *
«Səndə sülh olsun!» deyirəm.
Allahımız Rəbbin evinə görə *
sənə bəxtiyarlıq diləyirəm.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. Ey həyrətamiz dəyişmə! Bəşəriyyətı Yaradan bəşər 
oldu, lütf edib Bakirədən doğuldu, insan toxumu olmadan 
insan oldu, bizə İlahiliyini bəxş etdi!  
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2-ci nəq. O anda ki Sən Bakirədən dilin bəhs etməyə aciz 
qaldığı xariqəli yol ilə doğulduğun, o anda yazılar gerçək oldu:
yağış tək çəmənliyə yağdın ki, insan nəslini xilas edəsən, 
Səni tərənnüm edirik, ey Allahımız.

Məzmur 127 (126): Təminatımız Allahdır
Buna görə də mühüm olan əkən ya da sulayan deyil, 

əkiləni böyüdən Allahdır. (1Kor 3, 7)

Evi Rəbb tikməzsə, *
bənnaların zəhməti boşa gedər. 
Şəhəri Rəbb qorumazsa, *
keşikçilər boş yerə orada gözlər. 
Erkən qalxıb gec yatmağınız, †
azuqə üçün özünüzü çox yormağınız faydasızdır. *
Rəbb sevdiklərinə yuxuda olanda belə, verər. 
Övladlar Rəbbin verdiyi paydır, *
bətnin bəhrəsi Onun mükafatıdır. 
İnsanın gənc ikən övladları olarsa, *
bir igidin əlindəki oxlara bənzər. 
Oxdanı bu cür dolu olan nə bəxtiyardır! †
Darvazada əleyhdarları ilə çəkişən zaman *
xəcalətli olmayacaq.
.Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin..

2-ci nəq. O anda ki Sən Bakirədən dilin bəhs etməyə aciz 
qaldığı xariqəli yol ilə doğulduğun, o anda yazılar gerçək oldu:
yağış tək çəmənliyə yağdın ki, insan nəslini xilas edəsən, 
Səni tərənnüm edirik, ey Allahımız.
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3-cü nəq. Musanın gördüyü yanar lakin külə-dönməz kolda 
biz Sənin  pozulmaz və möhtərəm bakirəliyini dərk etdik 
Havadarımız ol, ey  Allah Anası!

Nəğmə bax Ef 1, 3-10: Xilaskar Rəbb

Bizə Məsihdə səmadakı 
hər cür ruhani nemətlə xeyir-dua verən Allaha *

Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına alqış olsun!
O, dünya yaranmazdan qabaq †
bizi Məsihdə seçdi ki, biz məhəbbətdə *
Onun qarşısında müqəddəs və nöqsansız olaq. 
Öz iradəsinin xoş məramına görə †
İsa Məsih vasitəsilə bizi əvvəlcədən təyin etdi ki, *
Özü üçün övladlığa götürsün.
Belə ki, sevimli Oğlunda *
bizə bəxş etdiyi Öz lütfünün izzətini mədh edək.
Tam hikmət və dərrakə ilə bizə bol-bol göstərdiyi *
Öz zəngin lütfünə görə biz Oğlunda, 
Onun qanı vasitəsilə satınalınmaya *
təqsirlərimizin bağışlanmasına malikik.
Allah əvvəlcə sirr olaraq saxladığı iradəsini *
xoş məramına görə bizə bildirdi. 
Bu məramını O, Məsihdə əvvəlcədən təyin etmişdi. *
Vaxt tamam olanda isə bu niyyətini yerinə yetirərək 
həm göylərdə, həm də yerdə olan hər şeyi * 
Məsihdə birləşdirəcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

3-cü nəq. Musanın gördüyü yanar lakin külə-dönməz kolda 
biz Sənin  pozulmaz və möhtərəm bakirəliyini dərk etdik 
Havadarımız ol, ey  Allah Anası!
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Qısa oxunuş (Gal 4:4-5)

Lakin vaxt tamam olanda Allah qadından, Qanun altında 
doğulan Öz Oğlunu göndərdi ki, Qanun altında olanları satın 
alsın və biz övladlığa götürülək.

Nəqaratlı cavab
† Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
* Aramızda məskən saldı, * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!

Magnifikat 
Səni bətnində daşıyan və Səni əmizdirən nə bəxtiyardır!

İmanlıların duası
Gəlin, Məryəmin hamilə qalaraq dünyaya gətirdiyi Məsihə, 
yəni Emmanuelə həmd edib Ondan təvazökarlıqla xahiş edək:
Məryəmin Oğlu, dualarımızı eşit. 

Sən Məryəmə analıq sevincini bəxş etdin. 
- Qoy bütün valideynlər övladlarından layiqli sevinc 
yaşasınlar.
Sülh padşahı, Sən səltənətini ədalət və məhəbbət üzərində 
qurdun.
- Qoy, hamımız sülh üçün çalışaq. 
Sən bəşər övladlarından müqəddəs xalq yaratmaq üçün 
gəlmisən.
- Bütün xalqları harmoniyaya gətir və onlardan bir ailə yarat.
Sən doğumunla ailə münasibətləri möhkəmləndirdin.
- Ailələrimizin birliyini gücləndir.

Advent, Milad dövrü          703           ALLAH ANASI OLAN MƏRYƏMİN BAYRAMI (1.YAN)



Sən zaman içində doğulmaq istəyirdin.
- Qoy bizim mərhumlarımız Səninlə birlikdə əbədi həyata 
malik olsunlar.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Allah, Əzəldən Mübarək Məryəmin Bakirə Analığı ilə Sən 
bəşəriyyətə əbədi xilasın sərvətini bəxş etdin, Onun vasitəsi ilə
bizi Əbədi Həyatın Çeşməsindən içməyə laiq gördün. 
Qoy Məryəm Ananın himayəsini və köməyini hər zaman hiss 
edək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. 
Amin. 
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MİLAD DÖVRÜ (2.YAN)
SƏHƏR MƏDHİ

Müqəddəs Bazil və Nazianuslu Gregorius 
Kilsənin yepiskopları və müəllimləri xatirə günü

>>> Himn <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar 2-ci həftədəndir<<<

Qısa oxunuş (Yeş 49:8b-9a)

Səni hifz edəcəyəm. Səni xalqım üçün əhd edəcəyəm ki, 
dağılmış ölkəni bərpa edəsən, irs olaraq yenə sahiblərinə 
verəsən. Dustaqlara “çıxın”, zülmətdə oturanlara “Özünüzü 
göstərin!” deyəsən.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
* Millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi
* Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
Ağıllı adamlar göy qübbəsinin parıltısı kimi, çoxunu salehliyə 
döndərənlər, ulduzlar kimi əbədi və daim parlayacaq.
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İmanlıların duası
Gəlin, səmavi insan və yeni Adəmə, yəni həyat verən Məsihə 
dualarımızla müraciət edib fəryad edək: 
Ya Rəbb, rəhm et!

Ey Məsih, ədalət günəşi! Əhdi-Ətiq qurbanlarını tamamlamaq 
üçün bizə izzətini göstərdin 
- qoy, işığın bizi nurlandırsın.
Məsih, mələklər Səni izzətləndirdilər, çobanlar Səni bəyan 
etdilər, Şimeon və Anna açıq şəkildə Səni etiraf etdilər 
- Səndən xahiş edirik ki, seçilmiş xalq da Müjdəni qəbul etsin.
Ey Məsih, Sənin doğulduğun zaman mələklər tərənnüm 
edirdilər: Göylərdəki uca Allaha həmd olsun və yer üzündəki 
xoş məramlı insanlara sülh gəlsin!
- Sənə yalvarırıq ki, Sənin sülhün bütün yer üzünə yayılsın.
Məsih, yeni Adəm olaraq köhnə insanı bərpa etdin və Səmavi 
Padşahlığında bizim üçün bir məskən hazırladın 
- Səndən diləyirik, qoy Sənə olan iman, şər boyunduruğu 
altında əzab çəkənlərin hamısını ayağa qaldırsın.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Tanrı, Sən kilsəni müqəddəs yepiskoplar Bazil və 
Gregoriusun nümunəsi və təlimi ilə işıqlandırdın. 
Qoy, biz Sənin həqiqətini təvazökarlıqla qəbul edək 
və məhəbbətlə dolu olan əməllərimizlə həqiqətini sədaqətlə 
şəhadət edək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (2.YAN)
GÜNORTA MƏDHİ

Müqəddəs Bazil və Nazianuslu Gregorius

† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn (saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona) 

Saat 9-nəq. Yusif və İsanın Anası Məryəm, uşaq üçün 
deyilənlərə heyrət edirdilər.

Saat 12-nəq. Məryəm, Oğlunun bir möhtəşəm hadisələrini 
ürəyində dərindən düşünürdü.

Saat 15-nəq. Gözlərim bütün xalqların gözü qarşısında 
hazırlanan bu xilası gördü.

>>> Məzmurlar həmin günündəndir <<<

Qısa oxunuş 9-da: 1 Tim 1:15

Məsih İsa günahkarları xilas etmək üçün dünyaya gəldi, 
bu söz etibarlı və tamamilə qəbul olunmağa layiq sözdür. 
O günahkarlardan ən betəri mənəm.

† Rəbb lütf dolu vədini xatırladı, alleluya!
* Xalqı İsrailə olan sədaqətini xatırladı, alleluya!

Advent, Milad dövrü          707           MİLAD DÖVRÜ (2.YAN)



Qısa oxunuş 12-də: Vəhy 21:23-24

Şəhərin işıqlanması üçün nə günəşə, nə də aya ehtiyacı var, 
çünki Allahın ehtişamı oranı işıqlandırır, Quzu da oranın 
çırağıdır. Millətlər şəhərin işığında gəzəcək, yer üzünün 
padşahları cah-calalını oraya gətirəcək.

† Yer üzünün hər tərəfində Onun gəlişi bilinsin.
* Allahımızın xilası hər kəsə məlum olsun, alleluya!

Qısa oxunuş 15-də: 1 Yəh 1:5

Məsihdən eşitdiyimiz və sizə elan etdiyimiz xəbər budur: 
Allah nurdur və Onda zərrə qədər də qaranlıq yoxdur.

† Lütf və həqiqət bir yerə gəldilər, alleluya!
* Ədalət və sülh bir-birinə qarışdılar, alleluya!

Yekun dua
Uca Allah, Müqəddəs Bazil və Nazianuslu Gregoriusun 
müəllimliyi və öyrətdikləri ilə kilsəni aydınladan Sən, Sənin 
həqiqətini tanımaq və cəsur bir həyat tərzi ilə onu tətbiq etmək
üçün, bizə onlarda olan təvazökarlıq və atəşli bir ruh ver. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.
† Rəbbə həmd edək! * Allaha şükür edək!
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MİLAD DÖVRÜ (2.YAN)
AXŞAM MƏDHİ

Müqəddəs Bazil və Nazianuslu Gregorius, 
Kilsənin yepiskopları və müəllimləri xatirə günü

>>>  Himn <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (Kol 1, 13-15)

O bizi zülmət hakimiyyətindən xilas edib Öz sevimli Oğlunun 
Padşahlığına köçürtdü. Oğlunda satınalınmaya - 
günahlarımızın bağışlanmasına malikik. Görünməz Allahın 
surəti və bütün yaradılış üzərində ilk doğulan Odur.

Nəqaratlı cavab
† Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
* Aramızda məskən saldı, * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!

Magnifikat 
Kim bu əmrləri yerinə yetirər və başqalarına da öyrədərsə, 
Səmavi Padşahlıqda böyük sayılacaq. 
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İmanlıların duası
Allah dəfələrlə peyğəmbərlər vasitəsilə atalarımızla danışdı, bu
son günlərdə Oğul vasitəsilə bizə danışdı. Ona görə də gəlin, 
Onun mərhəmətini diləyək və inamla fəryad edək: 
Ya Rəbb, rəhm et!

Sənin müqəddəs kilsən üçün: 
- qoy, bütün oğulların və qızların Xilaskarı sədaqətlə və 
cəsarətlə etiraf etsinlər.
Müjdəni təbliğ edənlər üçün: 
- Xilaskarın adını bütün insanlara inamla bəyan etsinlər.
Xəstə qardaş və bacılarımız üçün: 
- imanla Xilaskarın adını çağırıb sağlamlıq əldə etsinlər.
Təqib olunan xristianlar üçün: 
- qoy, Xilaskarın adı uğrunda ədalətsizliyə səbrlə dözə 
bilsinlər.
İnsanlara görə həyatını itirən bacı-qardaşlarımız üçün: 
- Sənin mərhəmətinə əsasən əbədi həyata qovuşsunlar.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Tanrı, Sən kilsəni müqəddəs yepiskoplar Bazil və 
Gregoriusun nümunəsi və təlimi ilə işıqlandırdın. 
Qoy, biz Sənin həqiqətini təvazökarlıqla qəbul edək və 
məhəbbətlə dolu olan əməllərimizlə həqiqətini sədaqətlə 
şəhadət edək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (3.YAN)
SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar 2-ci həftədəndir<<<

Qısa oxunuş (Yeş 62, 11-12)

«Sion qızına deyin: “Budur, qurtuluşun gəlir, Rəbbin mükafatı 
onunladır, Ənamı önündədir”». Sion xalqına «Rəbbin satın 
aldığı, müqəddəs xalq» deyəcəklər.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
* Millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi
* Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
Kəlam bəşər olub, lütf və həqiqətlə dolu olaraq aramızda 
məskən saldı; biz də Onun ehtişamını – Atadan gələn vahid 
Oğulun ehtişamını gördük. Hamımız Onun bütövlüyündən lütf
üstünə lütf aldıq.
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İmanlıların duası
Gəlin, insanı dirçəltmək üçün insan olmuş Xilaskarımızı, 
Allahın Oğlunu sevinclə çağıraq və fəryad edək: 

Ey Emmanuel, bizimlə ol!

Ey İsa, canlı Allahın Oğlu, Atanın əksi, Əbədi Nur, İzzətli 
Padşah, Ədalət günəşi, Bakirə Məryəmin oğlu!
- Təcəssümünün izzəti ilə bu günümüzü nurlandır!
Ey İsa, heyranedici Məsləhətçi, qüdrətli Allah, Əbədiyyət 
Atası, Sülh Şahzadəsi!
- İnsan təbiətində bizə göstərdiyin müqəddəslik yolu ilə bizi 
apar.
Qüdrətli, səbirli, itaətkar, sakit və təvazökar ürəkli İsa!
- Bütün insanlara həlimliyin gücünü göstər.
Ey İsa, kasıbların atası, sadiqlərin izzəti, yaxşı Çoban, 
həqiqi Nur, sonsuz müdriklik, sərhədsiz xeyirxah olan, 
bizim yol və həyatımız! 
- Öz Kilsənə yoxsulluq ruhunu bəxş et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Allah, Məryəmdən doğulan sevimli Oğlun günahdan başqa 
hər şeydə bizim kimi oldu. Sənə yalvarırıq, bizi ilk günahın 
nəticələrindən sağalt ki, yeni yaradılış kimi yeni həyatı 
yaşayaq. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. Amin.

Advent, Milad dövrü          712           MİLAD DÖVRÜ (3.YAN)



MİLAD DÖVRÜ (3.YAN)
AXŞAM MƏDHİ
>>>  Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (1 Yəh 1, 5b. 7) X

Allah nurdur və Onda zərrə qədər də qaranlıq yoxdur. 
Amma O, nurda olduğu kimi biz də nurda gəziriksə, 
onda bir-birimizlə şərikliyimiz var və Onun Oğlu İsanın qanı 
bizi hər günahdan təmizləyir.

Nəqaratlı cavab
† Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
* Aramızda məskən saldı, * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!

Magnifikat 
Gəlin, Rəbbi mədh edək, müqəddəs sevinclə sevinək, çünki 
dünyada əbədi qurtuluş peyda oldu.  Alleluya!

İmanlıların duası
Məsihin gəlişi ilə Allahın müqəddəs xalqı böyüməyə və 
çiçəklənməyə başladı. Buna görə də sevinclə və minnətdarlıq 
hissi ilə Xilaskarımıza deyək: 

Doğulmağın bütün dünyanı sevindirsin.

Ey həyatımız olan Məsih! Sən Kilsənin rəhbəri oldun. 
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- Qoy, sirli bədənin olan Kilsən böyüsün və məhəbbətlə 
tikilsin.
Sən istəyirsən ki, Sənə Allah və insan kimi ibadət edək. 
- Bizə lütf ver ki, Sənin İlahi həyatında iştirak edə bilək.
Öz mücəssəmənlə Allahla insanlar arasında vasitəçi oldun.
- Qoy, Kilsənin xidmətçiləri müqəddəs həyat yaşasınlar və 
beləliklə, Sənin missiyanın daha səmərəli əməkdaşları ola 
bilsinlər.
Sən gəlib dünyada yeni bir nizam yaratdın.
- Bütün millətləri xilasına gətir.
Ey Məsih, doğulmağınla ölüm qandallarını qırdın.
- Bizim mərhumlarımızı bütün onları bağlayan qandallardan 
azad et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Allah, Məryəmdən doğulan sevimli Oğlun günahdan başqa 
hər şeydə bizim kimi oldu. Sənə yalvarırıq, bizi ilk günahın 
nəticələrindən sağalt ki, yeni yaradılış kimi yeni həyatı 
yaşayaq. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (4.YAN)
SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar 2-ci həftədəndir<<<

Qısa oxunuş (Yeş 45, 22-23)

Ey yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə yaşayanlar, Mənə 
tərəf dönün və xilas olun! Çünki Mən Allaham və başqası 
yoxdur! Varlığıma and içdim, ağzımdan çıxan kəlmə doğrudur,
boşa çıxmaz. Hər diz önümdə çökəcək, hər dil Mənə and 
içəcək.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
* Millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi
* Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
Allahın tam bütövlüyündə yaşayan Allahımız olan Məsih, 
bizim zəif bədənimizi Öz üzərinə götürdü və yeni insan kimi 
doğuldu. Alleluya!

İmanlıların duası
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Gəlin, cismani bədəndə zühur edən, mələklərə göstərilən 
və millətlərə bəyan edilən Allahın Kəlamını qeyd edək. 
Gəlin, Onu möminliyə uyğun şəkildə tərifləyib fəryad edək: 

Ey Allahın yeganə Oğlu, Sənə ibadət edirik!

Bəşər övladının Xilaskarı! Sən Məryəm Anadan doğulmusan 
və bizi bərpa etməyə gəlmisən.
- Öz Ananın şəfaəti ilə bizi köhnə köləliyə düşməkdən qoru.
İlahi Günəş! Sən Yer üzünə göylərdəki əbədi ədalətini saçırsan.
- Bizim günümüzü və bütün həyatımızı Öz Nurunla işıqlandır.
Allahın Oğlu, Sən Atanın bizi necə sevdiyini bizə göstərdin. 
- Bizə lütf bəxş et ki, biz də Onu sevgimizlə insanlara göstərə 
bilək.
Sən bizim aramızda qalmaq istədin.
- Layiqli bir şəkildə Səninlə ünsiyyətdə yaşamağı bizə öyrət.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Hər şeyə qadir Allah, Öz Oğlunu İsa Məsihi bütün dünyaya 
xilas işığı gətirmək üçün göndərdin. Bizə nəsib et ki, 
O qəlblərimizi də işıqlandırsın və onları daim yeniləsin. 
Çünki O, Allahdır və Müqəddəs Ruhun birliyində Səninlə 
birlikdə əbədi olaraq yaşayır və hökmranlıq edir. 
Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (4.YAN)
AXŞAM MƏDHİ
>>>  Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (Rom 8:3b-4)

Beləcə cismani təbiət üzündən gücsüz olan Qanunun edə 
bilmədiyini Allah etdi: Öz Oğlunu günahlı cismin bənzərində 
günah qurbanı olaraq göndərib günahı Onun cismi ilə məhkum
etdi ki, Qanunun ədalətli tələbləri artıq cismani təbiətə görə 
yox, Ruha görə həyat sürən bizlərdə yerinə yetsin.

Nəqaratlı cavab
† Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
* Aramızda məskən saldı, * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!

Magnifikat 
Mən Allahdan çıxıb gəlmişəm və indi buradayam. 
Mən Özümdən gəlmədim, lakin O Məni göndərdi.

İmanlıların duası
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Məsih bizim yanımıza gəldi və bizi pak etmək, bizdən yaxşı 
işlərdə çalışan Öz seçilmiş xalqını yaratmaq üçün Özünü 
qurban verdi. Gəlin, Ona səmimi güvənimizlə müraciət edək:

Ya Rəbb, bizə rəhm et!

Sənin müqəddəs kilsən üçün: 
- qoy, bütün onun övladları yeni həyat üçün doğulsun.
Yoxsullar, əsirlər və sürgün həyatında yaşayanlar üçün: 
- qoy, bizim məhəbbət əməllərimizdə Səni, insan olmuş 
Allahın Oğlunu tapsınlar.
Bizim hamımızda bol sevinc olması üçün: 
- qoy,  Atadan aldığımız bir hədiyyə olaraq Səni heyranlıqla 
qəbul edək.
Dünyadan köçmüş bacı-qardaşlarımız üçün:
- qoy, doğuluşunun Nurundan işıqlananlar kimi Üzünün 
izzətini görsünlər.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Hər şeyə qadir Allah, Öz Oğlunu İsa Məsihi bütün dünyaya 
xilas işığı gətirmək üçün göndərdin. Bizə nəsib et ki, 
O qəlblərimizi də işıqlandırsın və onları daim yeniləsin. 
Çünki O, Allahdır və Müqəddəs Ruhun birliyində Səninlə 
birlikdə əbədi olaraq yaşayır və hökmranlıq edir. 
Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (5.YAN)
SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar 2-ci həftədəndir<<<

Qısa oxunuş (Müd 7:26-27)

Müdriklik əbədi işığın şöləsidir, Allah fəaliyyətinin təmiz 
güzgüsü, Onun xeyirxahlığının surətidir. Hikmət tək olsa da, 
hər şeyi bacarır, Özü olduğu kimi qalsa da, hər şeyi təzələyir.
Nəsillər boyu müqəddəs canlara girir, onları Allahın dostlarına
və peyğəmbərlərinə çevirir.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
* Millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi
* Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
Rəbb Öz xalqına nəzər salıb onları satın aldı.

İmanlıların duası
Gəlin, Allahın bizə bəxş etdiyi və bizim üçün hikmət, salehlik, 
müqəddəslik və satınalınma olan Məsihə həmd edək. Gəlin, 
Ondan inamla xahiş edək: 

Ya Rəbb, doğuşun bizi xilas etsin!
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Kainatın Padşahı! Çobanlar Səni qundaqlara bürünmüş 
tapdılar.
- Yoxsulluğunu və təvazökarlığını həvəslə qəbul edib Sənin 
ardınca gəlməyi bizə nəsib et. 
Ey göylərin Rəbbi, Sən padşahlıq taxtından sonuncu yerə 
enmisən.
- Bizə öyrət ki, ən kiçik qardaş və bacılarımıza düzgün dəyər 
verə bilək. 
Ey Məsih, əbədi Nur, Sən insan bədəni qəbul edəndə 
murdarlanmadın.
- Möminlərə kömək et ki, yer üzündəki mallardan istifadə 
edərkən günahla murdarlanmasınlar. 
Kilsənin İlahi bəyi, Sən həmişə Kilsənin yanında alınmaz qala 
kimisən. 
- Qoy, möminlər bu qalada səbrlə və vəfalıqla yaşayıb xilasa 
çatsınlar.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Allah, yeganə Oğlunun doğulması ilə Sən bizi xilas etmə 
əsərinə heyrətamiz şəkildə başladın. Sənə yalvarırıq, 
imanımızı gücləndir ki, Onun köməyi ilə vəd edilmiş izzət 
mükafatına nail olaq. Çünki O, Allahdır və Müqəddəs Ruhun 
birliyində Səninlə birlikdə əbədi olaraq yaşayır və hökmranlıq 
edir. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (5.YAN)
AXŞAM MƏDHİ
Epifaniya bayramı Rəbb günündə olsa. 

Olmasa >>> Epifaniya bayramının Ərəfə mədhi

>>>  Himn <<<
>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (1 Yəh 5:20)

Bunu da bilirik ki, Allahın Oğlu gəlib bizə Haqq Olanı 
tanımaq üçün dərrakə verdi. Biz də Haqq Olanda, Onun Oğlu 
İsa Məsihdəyik. Həqiqi Allah və əbədi həyat Odur.

və ya

Qısa oxunuş (Kol 1, 13-15)

Allah bizi zülmət hakimiyyətindən xilas edib Öz sevimli 
Oğlunun Padşahlığına köçürtdü. Oğlunda satınalınmaya – 
günahlarımızın bağışlanmasına malikik. Görünməz Allahın 
surəti və bütün yaradılış üzərində ilk doğulan Odur.

Nəqaratlı cavab
† Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
* Aramızda məskən saldı, * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!

Magnifikat 
«Musanın Qanunda yazdığı, peyğəmbərlərin də bəhs etdiyi 
Şəxsi – Yusif Oğlu Nazaretli İsanı tapdıq». 
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İmanlıların duası
Bizi günahlarımızın uçurumundan xilas etmək üçün 
dünyaya gələn Allahın Oğlunu tərifləyib izzətləndirək. 
Ondan güvənliklə diləyək: 

Ya Rəbb, bizə mərhəmətini göstər.

Əbədi Kahin, Sən bu dünyaya gələndə mükəmməl bir ibadət 
ayini yaratdın. 
- Qoy, Kilsə vasitəsilə bütün insanlar bu liturgiyada iştirak edə 
bilsin. 
Ruhun və bədənin həkimi, xəstə insanlığa kömək etməyə 
gəldin.
- Xəstə qardaş və bacılarımızı sağalt və gücləndir. 
Doğuşunla hamıya sevinc bəxş etdin.
- Qoy, yoxsullar və peşman olan günahkarlar da Səninlə sevinə
bilsinlər. 
Qüdrətli padşah, köhnə köləliyin qandallarını qırdın. 
- Müəyyən çətinliklərdə yaşayanları azad et və əsirlərə qayğı 
göstər. 
Ya Rəbb, Sən cənnətə gedən yol və onun açıq qapısısan.
-  Nəsib et ki, mərhumlarımız Sənin vasitənlə Ataya çatsınlar.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Bütün xalqların Nuru olan Allah! Xalqına əbədi əmin-amanlıq 
bəxş et və iman vasitəsilə atalarımızın qəlblərini 
işıqlandırdığın Nurunu bizim qəlblərimizə də tök. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən 
diləyirik. 
Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (6.YAN)
Epifaniya bayramı Rəbb günündə olsa

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar 2-ci həftədəndir<<<

Qısa oxunuş (bax Yeş 61:1-2a)

Xudavənd Rəbbin Ruhu üzərimdədir, çünki fəqirlərə müjdəni 
bildirmək üçün, qəlbi sınıq olanlar üçün, yaralarını sarımaq 
üçün, əsirlərə azadlıq, dustaqlara sərbəstlik elan etmək üçün, 
Rəbbin lütf ilini bəyan etmək üçün O məni məsh etdi.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
* Millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi
* Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
Su və qanla gələn Şəxs, Rəbbimiz İsa Məsihdir.

İmanlıların duası
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Gəlin, əsrlər əvvəl var olan və vaxtında bizim üçün doğulan 
Allahın Kəlamını bütün ürəyimizlə tərifləyib Onu izzətləndirək
və sevinclə fəryad edək: 
Sənin gəlişinə görə bütün yer üzü sevinsin!

Ey Məsih, əbədi Kəlam, gəlişinlə yer üzünü sevinclə 
doldurdun.
- Bizi ziyarət et və qəlblərimizi sonsuz lütfünlə sevindir. 
Dünyanın Xilaskarı, Sən doğulmağınla Allahın sədaqətini bizə 
göstərdin.
- Bizə kömək et ki, canlı imanla vəftiz əhdlərimizə əməl edə 
bilək. 
Ey göylərin və yerin Padşahı, insanlara sülh elan etmək üçün 
mələklər göndərdin.
- Həyatlarımızı Öz sülh və hüzurunda saxla. 
Ya Rəbb, Sən həyat bəhrəsini verən həqiqi Meynə kimi gəldin.
- Qoy, həmişə Sənin içində budaqlar kimi qalaq və meyvə 
verək.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ya Rəbb, Sən möminlərini Öz mehribanlığınla işıqlandırırsan. 
Səndən xahiş edirik ki, daima Öz izzətinin Nuru ilə 
qəlblərimizi parlat. Qoy, biz həmişə Xilaskarımızı daha yaxşı 
tanıyaq və səmimi şəkildə Onun ardınca gedə bilək. 
Çünki O, Allahdır və Müqəddəs Ruhun birliyində Səninlə 
birlikdə əbədi olaraq yaşayır və hökmranlıq edir. 
Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (6.YAN)
Epifaniya bayramı Rəbb günündə olsa

AXŞAM MƏDHİ

>>>  Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (Həv 10:37-38)

Bilirsiniz ki, Yəhyanın vəftiz üçün çağırışından sonra 
Qalileyadan başlayaraq bütün Yəhudeyada nələr baş verdi. 
Allah Nazaretli İsanı Müqəddəs Ruhla və qüdrətlə məsh etdi. 
İsa xeyirxahlıq edərək hər yanı gəzib iblisin təzyiqinə məruz 
qalanların hamısını sağaltdı. Çünki Allah Ona yar idi. 

Nəqaratlı cavab
† Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!
* Aramızda məskən saldı, * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Kəlam bəşər olub, * Alleluya, Alleluya!

Magnifikat 
Göylərdən bir səda gəldi: Sən Mənim sevimli Oğlumsan, 
Səndən razıyam.

İmanlıların duası
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Məsihin doğulması zamanı mələklər dünyaya sülh elan etdilər. 
Gəlin, Xilaskarı sevinclə qeyd edək və sədaqətli ürəklə Ondan 
xahiş edək: Doğulmağın bütün insanlara sülh gətirsin!

Ya Rəbb, Kilsəni doğumunun sirri ilə sevindirirsən
- onu bütün xeyir-dualarla əhatə et. 
Sən əsrlər boyu bəşəriyyətin bütün dəyişikliklərinin ortasında 
olmusan,
- Allah və Xilaskar olaraq hər şeyi Özünə çək. 
Əsrlərdən bəri gözlənilən Sən, zamanın dolğunluğunda gəldin.
- Öz varlığını hələ də Səni gözləyənlərə göstər. 
Sən bütün insanları xilas etməyə gəldin.
- Doğulacaq olanların hamısını vəftiz lütfünə gətir. 
Sən insan oldun və ölümlə işarələnmiş insan təbiətini bərpa 
etdin.
- Ölülərə yeni həyatın dolğunluğunu bəxş et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ya Rəbb, Sən möminlərini Öz mehribanlığınla işıqlandırırsan. 
Səndən xahiş edirik ki, daima Öz izzətinin Nuru ilə 
qəlblərimizi parlat. Qoy, biz həmişə Xilaskarımızı daha yaxşı 
tanıyaq və səmimi şəkildə Onun ardınca gedə bilək. 
Çünki O, Allahdır və Müqəddəs Ruhun birliyində Səninlə 
birlikdə əbədi olaraq yaşayır və hökmranlıq edir. 
Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (7.YAN)
Epifaniya bayramı Rəbb günündə olsa

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar 2-ci həftədəndir<<<

Qısa oxunuş (Yeş 9:6)

Bizim üçün körpə doğuldu, bizə oğul verildi, hakimiyyət onun
çiyinləri üzərində olacaq, Onun adı Ecazkar Məsləhətçi, 
Qüdrətli Allah, Əbədi Ata, Sülh Hökmdarı olacaq.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!
* Millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi
* Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Rəbb zəfərini bəyan etdi, * Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
Bu o adamdır ki, onun haqqında yazılıb: Məsih İsraildə anadan
olub və Onun səltənətinin sonu olmayacaq.

İmanlıların duası
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Gəlin, Yer üzünün hər tərəfinin gördüyü Allahımızın xilası 
olan Məsihə həmd edək və sevinclə fəryad edək: 

Sənə, ey Rəbbimiz Məsih həmd olsun!

Bütün insanların Xilaskarı, Sən Yəhudiləri başqa millətlərdən 
ayıran bölgü divarını yıxmağa gəldin.
- Qoy, insan ləyaqətini alçaldan bütün fərqlər dünyadan 
silinsin.
Öz varlığını aramızda təcəssüm və doğuşunla göstərdin.
- Kilsədə və insanlarda çoxşaxəli varlığını dərk etməyi bizə 
öyrət. 
Sən insanlara Allahı tam şəkildə göstərdin.
- Bizə kömək et ki, sarsılmaz iman və əməllərimizlə Sənin 
sözünə cavab verək. 
Emanuel, Sən hər şeyi heyranlıqla bərpa etdin. 
- Qoy, bizdə də hər şey yeni olsun: ürəklər, sözlər və əməllər.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Uca və əbədi Allah, yeganə Oğlunun gəlişi ilə Özünü bizə yeni
işıqda göstərdin. O, Məryəmdən doğulmaqla insan təbiətimizi 
Öz üzərinə götürdüyünə görə, Onun Lütf səltənətində bizə pay
ver. Çünki O, Allahdır və Müqəddəs Ruhun birliyində Səninlə 
birlikdə əbədi olaraq yaşayır və hökmranlıq edir. 
Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (7.YAN)
Epifaniya bayramı Rəbb günündə olsa Epifaniya bayramının Ərəfə mədhi

AXŞAM MƏDHİ

EPİFANİYA BAYRAMI (6.YAN)
və ya yanvarın 2-si 8-i arasındakı Rəbb günü

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Epifaniya bayramından Rəbbin vəftizə qədər oxunur

Himn
Ey Məsihi axtaranlar,  

gözlərinizi göyə qaldırın! 
Orada möhtəşəm bir şey görəcəksiniz:

Onun əbədi şöhrətinin əlamətini.

O ulduzun gözəlliyi və parlaqlığı
günəşdən daha mükəmməldir.

O ulduz yer üzünə bəyan edir ki,
bizi xilas edəcək Allah aramıza endi.

Fars bölgələrində uzaq bir yerdə,
haradan günəş səmaya çıxır,
müdrik adamlar o ulduzda 

Böyük hökmdarın əlamətini görürlər.

Kimdir o Padşah? - deyirlər.
Axı O, ulduzlara əmrlər verir,
səma Onun qarşısında titrəyir 

və Ona xərac vermək məcburidir!

Nəcib bir şeyi müşahidə edirik.
O heyrətamiz, qəribə və ecazkardır.

Ölüm və zamandan asılı deyil, 
hətta ilk parlaqlıqdan əvvəl var olandır.
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Bu tək millətlərin Padşahı 
və Allahın xalqının sevincidir.

O, ulu atalara Allah tərəfindən vəd ediləndir,
ümidimizi O yerinə yetirəcək.

Ey İsa, Sənə həmd olsun! 
Çünki Ata və Müqəddəs Ruhla birlikdə,

əbədi olaraq hökm edirsən 
və bu gün bəşəriyyətə Özünü göstərirsən. Amin.

1-ci nəq.  Zamanın başlanğıcından əvvəl var olan Rəbbimiz 
və Xilaskarımız bu gün dünyaya göründü.

Məzmur 135 (134), 1-12
Möcüzə edən Rəbbə həmd

Rəbbə həmd edin! †
Rəbbin isminə həmd edin, *
ey Rəbbin qulları, həmd edin!
Ey Rəbbin evində xidmət edənlər, *
Allahımızın evinin həyətində duranlar!
Rəbb yaxşıdır, Rəbbə həmd edin, *
O nə qədər şirindir, isminə tərənnüm oxuyun!
Çünki Rəbb Özü üçün Yaqubu seçdi, *
İsraili Özünə məxsus xalq olaraq seçdi.
Bilirəm, Rəbb əzəmətlidir, *
Xudavəndimiz bütün allahlardan üstündür.
Göylərdə, yer üzündə, †
dənizlərdə, bütün ümmanlarda *
Rəbb istədiyini edər.
Yerin ucqarlarından buludları qaldırar, †
şimşəkləri çaxdırar, yağış yağdırar, *
küləkləri öz mənbələrindən çıxarar.
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Rəbb Misirlilərin ilk oğullarını qırdı, *
hər insanın, hər heyvanın ilk balasını öldürdü.
Ey Misir, sənin daxilində, Fironla bütün əyanlarının üzərində *
O, əlamətlərini, möcüzələrini göstərdi.
Nə qədər millətləri qırdı, *
qüdrətli padşahları öldürdü.
Emorluların padşahı Sixonu, †
Başan padşahı Oqu, *
bütün Kənan padşahlarını qırdı.
Onların torpaqlarını, mülklərini *
Öz xalqı İsrailə irs olaraq verdi.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. Zamanın başlanğıcından əvvəl var olan Rəbbimiz 
və Xilaskarımız bu gün dünyaya göründü.

2-ci nəq. Rəbb əzəmətlidir, Xudavəndimiz bütün allahlardan 
üstündür.

Məzmur 135 (134), 13-21
Möcüzə edən Rəbbə həmd

Ya Rəbb, ismin əbədidir! *
Ey Rəbb, şöhrətin nəsillərdən-nəsillərə çatır!
Rəbb xalqına haqq verəcək, *
qullarına rəhm edəcək.
Amma millətlərin bütləri qızıldan, gümüşdən düzəlmişdir, *
onlar insan əllərinin işidir.
Ağızları var, danışa bilmir, *
gözləri var, amma görmür,
qulaqları var, eşitmir, *
ağızlarından nəfəs gəlmir.
Bütləri düzəldən, onlara güvənən insanlar *
bu bütlər kimi cansız olacaqlar.
Ey İsraillilər, Rəbbə alqış edin! *
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Ey Harun nəsli, Rəbbə alqış söyləyin!
Ey Levi nəsli, Rəbbə alqış edin! *
Ey Rəbdən qorxanlar, Ona alqış söyləyin!
Rəbbə Siondan alqış oxunsun! †
Rəbb Yerusəlimdə yaşayır! *
Rəbbə həmd edin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq.  Rəbb əzəmətlidir, Xudavəndimiz bütün allahlardan 
üstündür.

3-cü nəq. O ulduz, od kimi parlayır və padşahların Padşahı 
olan Allahı elan edir. Müdriklər onu görüb böyük Padşaha 
hədiyyələr gətirdilər.

Nəğmə: Məsihin sirri və izzəti (Bax 1Tim 3, 16)

Nəq: Ey bütün xalqlar, Rəbbə həmd edin!
O, cismən zühur etdi, *
Ruh tərəfindən təsdiq olundu.
Nəq: Ey bütün xalqlar, Rəbbə həmd edin!
Mələklərə göründü, *
millətlərə vəz olundu.
Nəq: Ey bütün xalqlar, Rəbbə həmd edin!
Dünyada Ona iman edildi, *
izzətlə göyə çəkildi.
Nəq: Ey bütün xalqlar, Rəbbə həmd edin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

3-cü nəq. O ulduz, od kimi parlayır və padşahların Padşahı 
olan Allahı elan edir. Müdriklər onu görüb böyük Padşaha 
hədiyyələr gətirdilər.
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Qısa oxunuş (2Tim 1:9-10)

Allah bizi əməllərimizə görə deyil, öz məqsədinə və lütfünə 
görə xilas edib müqəddəs olmağa çağırdı. Zaman başlamazdan
əvvəl o lütf bizə Məsih İsada verilmişdi, indi isə Xilaskarımız 
Məsih İsanın zühuru ilə üzə çıxdı. O, ölümü yox etdi, Müjdə 
vasitəsilə həyatı və ölməzliyi aşkar etdi. 

Nəqaratlı cavab
† Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!
   Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!
* Onu bütün millətlər bəxtiyar adlandırsın! * xeyir-dua alsın!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. †
   Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!

Magnifikat 
Müdriklər ulduzu görəndə öz-özünə dedilər: Bu, böyük 
Padşahın əlamətidir. Gedək, Onu tapıb hədiyyələr verək: qızıl, 
buxur və mirra.

İmanlıların duası
Gəlin, bu gün müdriklərin baş əydiyi Xilaskarımıza böyük 
sevinclə səcdə edək və Ondan təvazökarlıqla xahiş edək: 

Ya Rəbb, qullarını xilas et!

Bütün millətlərin Padşahı, Sən ilk bəhrələri olan başqa 
millətlərin müdriklərini Sənə səcdə etməyə çağırdın. 
- Bizə həqiqi ibadət və xidmət ruhunu bəxş et. 
Ey izzət Padşahı, xalqını ədalətlə mühakimə edirsən. 
- Bütün insanlara sülhünün bolluğunu ver. 
Əbədi Padşah, Sən bütün nəsillərdən-nəsillərə Var olansan. 
- Ürəklərimizi sözünün şehi ilə islat. 
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Ey ədalət Padşahı, heç kimin kömək etmədiyi yoxsulları xilas 
edirsən. 
- Kasıblara və məzlumlara mərhəmətlə kömək et. 
Ya Rəbb, İsmin əbədi olaraq təriflənir.
- Mərhum bacı və qardaşlarımıza xilasının möcüzələrini göstər.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Allah, Oğlunu bu gün bir ulduzun rəhbərliyi və işığı ilə 
millətlərə göstərdin. Biz də artıq Səni iman nuru ilə tanıdıq. 
Xahiş edirik, bizi Öz yanına gətir ki, bir gün göylərdə əbədi 
səadət içində İzzətinə baxa bilək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 
Amin.
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EPİFANİYA BAYRAMI (6.YAN)
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Ey Məsihi axtaranlar,  

gözlərinizi göyə qaldırın! 
Orada möhtəşəm bir şey görəcəksiniz:

Onun əbədi şöhrətinin əlamətini.

O ulduzun gözəlliyi və parlaqlığı
günəşdən daha mükəmməldir.

O ulduz yer üzünə bəyan edir ki,
bizi xilas edəcək Allah aramıza endi.

Fars bölgələrində uzaq bir yerdə,
haradan günəş səmaya çıxır,
müdrik adamlar o ulduzda 

Böyük hökmdarın əlamətini görürlər.

Kimdir o Padşah? - deyirlər.
Axı O, ulduzlara əmrlər verir,
səma Onun qarşısında titrəyir 

və Ona xərac vermək məcburidir!

Nəcib bir şeyi müşahidə edirik.
O heyrətamiz, qəribə və ecazkardır.

Ölüm və zamandan asılı deyil, 
hətta ilk parlaqlıqdan əvvəl var olandır.

Bu tək millətlərin Padşahı 
və Allahın xalqının sevincidir.

O, ulu atalara Allah tərəfindən vəd ediləndir,
ümidimizi O yerinə yetirəcək.

Ey İsa, Sənə həmd olsun! 
Çünki Ata və Müqəddəs Ruhla birlikdə,

əbədi olaraq hökm edirsən 
və bu gün bəşəriyyətə Özünü göstərirsən. Amin.
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1-ci nəq. Alelluya! Müdrik adamlar xəzinələrini açıb 
Ona hədiyyələri – qızıl, kündür və mirranı təqdim etdilər. 

2-ci nəq. Alelluya! Dənizlər və çaylar Rəbbi izzətləndirin, 
bulaqlar əbədi olaraq Onu tərənnüm edin. Alelluya!

3-cü nəq. Alelluya! Nur gəldi sənə, Yerusəlim, Rəbbin izzəti 
üzərindən yüksəldi: millətlər sənin işığında gəzəcəklər. 
Alelluya!

Qısa oxunuş (Yeş 52, 7-10)

Sülh xəbəri gətirən, dağları aşıb-gələn müjdəçinin qədəmləri 
necə də gözəldir! O, xoş müjdə gətirir, qurtuluş xəbəri verir,
Sion xalqına «Allahınız hökm sürür!» bəyan edir. Qulaq asın! 
Gözətçilər səslərini ucaldır, birlikdə mədh oxuyur, çünki 
Rəbbin Siona qayıdışını Öz gözləri ilə görür. Ey Yerusəlim 
xarabalıqları, şənlik edin, birlikdə mədh oxuyun, çünki Rəbb 
xalqına təsəlli verdi, Yerusəlimi satın aldı. Rəbb bütün 
millətlərin gözləri önündə Müqəddəs qolunu çırmaladı,
Yer üzünün qurtaracağınadək hər yer Allahımızın gətirdiyi 
xilası görəcək.

Nəqaratlı cavab
† Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!
   Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!
* Qoy bütün millətlər ona xidmət etsin! * Təzim etsin!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!
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Benediktus 
İndi İordan çayında günahdan yuyulan Kilsə, bəyi olan 
Məsihlə birləşir; müdrik adamlar Kral evliliyi üçün 
hədiyyələrlə gəlir və su şərab halına çevrilərək, süfrəni 
şadlandırdı, Alelluya!

İmanlıların duası
Gəlin, bu gün müdriklərin baş əydiyi Xilaskarımıza ehtiram 
göstərək və böyük sevinclə fəryad edək: 
Nurdan Nur, bu günü işıqlandır!
Məsih, Sən bədəndə göründün.
- Allahın sözünə qulaq asmaqla və dua vasitəsilə bizi təqdis et. 
Məsih, Sən Ruhda saleh sayılmısan. 
- Həyatlarımızı hər cür aldanmadan qoru. 
Məsih, Sən Özünü mələklərə göstərdin.
- Qoy, artıq Yer üzündə səmavi sevinci dadaq. 
Məsih, Sən millətlərə elan olundun.
- İnsan qəlblərini Müqəddəs Ruhun gücü ilə aç. 
Məsih, bu dünyada çoxları Sənə iman etdilər. 
- Bütün möminlərin imanını təzələ. 
Məsih, Sən izzət içində Göyə qalxdın.
- Sənin səltənətinə çatmaq həvəsini bizdə alovlandır.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Allah, Oğlunu bu gün bir ulduzun rəhbərliyi və işığı ilə 
millətlərə göstərdin. Biz də artıq Səni iman nuru ilə tanıdıq. 
Xahiş edirik, bizi Öz yanına gətir ki, bir gün göylərdə əbədi 
səadət içində İzzətinə baxa bilək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz 
İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. Amin.
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EPİFANİYA BAYRAMI (6.YAN)
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Padşah Hirod, qəddar düşmənsən! 

Niyə İsadan qorxursan? 
Sənə vətəni göylərdə hazırlayan O,

yerdəki padşahlığını səndən götürməz.

Müdriklər ulduzun ardınca gedir
onun işığında Nur axtarırlar.

Körpənin Allah olduğuna inanaraq, 
onun ayaqlarına hədiyyələr qoyurlar.

Tanrı Quzusu İordan çayına 
tövbə edən günahkarlarla girir. 

O günahsız olaraq təqsirlərimizi yuyur
günahları aradan qaldıran vəftizlə.

Daş küpləri ağzına qədər 
su ilə doldurmağı əmr edərək 

onu şəraba çevirəndə
gücünü bir daha ortaya qoyur.

Ey İsa, Sənə həmd olsun! 
Çünki Ata və Müqəddəs Ruhla birlikdə,

əbədi olaraq hökm edirsən 
və bu gün bəşəriyyətə Özünü göstərirsən. 

Amin.
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1-ci nəq. Sülh Padşahı yer üzünün bütün padşahlarından 
ucadır.

Məzmur 110 (109), 1-5.7: Məsihin təqdis olunması 
Çünki Allah Onun bütün düşmənlərini ayaqlarının altına salanadək 

O, padşahlıq etməlidir. (1Kor 15, 25)

Rəbb mənim Ağama dedi: †
«Mən düşmənlərini ayaqlarının altına *
kətil kimi salanadək sağımda otur».
Rəbb Siondan Sənin qüdrətli əsanı göndərəcək, *
düşmənlərinin üzərində sənə hökmranlıq verəcək. 
Doğduğun andan etibarən şərəfli hədiyyələrlə əhatə olundun; †
sonsuz ehtişam içində, *
yerüzündə sübhdən əvvəl Səni doğurdum.
Rəbb and içdi, qərarını dəyişməz: *
«Sən Melkisedeq vəzifəli əbədi bir kahinsən». 
Xudavənd sənin sağ tərəfindədir, *
qəzəb günündə padşahları qıracaq. 
Yol kənarında olan vadidən su içəcək, *
buna görə güclənib yüksələcək. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. Sülh Padşahı yer üzünün bütün padşahlarından 
ucadır.

2-ci nəq. Salehlər üçün qaranlıqda işıq saçır: mərhəmətli, 
lütfkar və ədalətli Rəbb.
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Məzmur 112 (111): Saleh insan nə bəxtiyardır!
Nur övladları kimi həyat sürün. Çünki nurun bəhrəsi hər cür yaxşılıqda, 

salehlikdə və həqiqətdə görülür. (Ef 5, 8b-9)

Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan, *
əmrlərindən zövq alan insan!
Nəsli yer üzündə güclü olacaq, *
əməlisalehlərin övladları xeyir-dua alacaq.
Evindən bolluq və sərvət əskilməz, *
salehliyi əbədi qalar.
Zülmətdə belə, əməlisaleh insanlar üçün, *
lütfkar, rəhmli və saleh adamlar üçün nur doğar.
Səxavətlə borc verən, *
işlərini ədalətlə görən yaxşı insandır.
Belə adam əsla sarsılmaz, *
saleh insan əbədi olaraq yadda qalacaq.
Pis xəbərdən qorxmaz, *
Rəbbə güvəndiyi üçün ürəyi möhkəmdir,
Cəsur ürəklidir, *
düşmənlərinin süqutunu görənədək qorxmaz.
Səpələyər, fəqirlərə paylayar, †
salehliyi əbədi qalar, *
qüdrəti və hörməti ucalar.
Pis adamsa bunu görüb qəzəblənər, †
dişlərini qıcıdar, yanıb-tökülər, *
pislərin arzusu puç olar.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

2-ci nəq. Salehlər üçün qaranlıqda işıq saçır: mərhəmətli, 
lütfkar və ədalətli Rəbb.
3-cü nəq. Ya Rəbb, yaratdığın bütün millətlər gəlib Sənə səcdə
edəcəklər.
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Nəğmə Vəhy 15, 3-4: Səcdə və mədh nəğməsi
Ey Külli-İxtiyar Rəbb Allah, *
Sənin işlərin böyük və heyrətlidir. 
Ey millətlərin Padşahı, *
Sənin yolların ədalətli və həqiqidir. 
Ya Rəbb, kim Səndən qorxmaz, *
kim Sənin adını izzətləndirməz? 
Çünki yalnız Sən müqəddəssən. †
Bütün millətlər gəlib Sənin önündə səcdə edəcək, *
çünki Sənin ədalətli hökmlərin aşkar oldu.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Ya Rəbb, yaratdığın bütün millətlər gəlib Sənə səcdə
edəcəklər.

Qısa oxunuş (Tit 3:4-5)

Amma Xilaskarımız Allah xeyirxahlığını və insana olan 
sevgisini açıq göstərdiyi zaman bizim salehliklə etdiyimiz 
əməllərlə deyil, Öz mərhəmətinə görə bizi xilas etdi. 
Bunu bizi yumaqla, yəni Müqəddəs Ruhun bizi yenidən 
doğuzdurub təzələməsi ilə etdi. 

Nəqaratlı cavab
† Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!
   Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!
* Onu bütün millətlər bəxtiyar adlandırsın! * xeyir-dua alsın!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!
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Magnifikat 
Üç möcüzə ilə bəzədilmiş bir müqəddəs günü qeyd edirik: bu 
gün ulduz müdrik adamları axura gətirdi; bu gün su toy şərabı 
oldu; bu gün Yəhya Məsihi İordan çayında bizim xilasımız 
üçün vəftiz etdi. Alelluya!

İmanlıların duası
Gəlin, bu gün müdriklərin baş əydiyi Xilaskarımıza böyük 
sevinclə səcdə edək və Ondan təvazökarlıqla xahiş edək: 
Ya Rəbb, qullarını xilas et!

Bütün millətlərin Padşahı, Sən ilk bəhrələrin olan başqa 
millətlərin müdriklərini Sənə səcdə etməyə çağırdın. 
- Bizə həqiqi ibadət və xidmət ruhunu bəxş et. 
Ey izzət Padşahı, xalqını ədalətlə mühakimə edirsən. 
- Bütün insanlara sülhün bolluğunu ver. 
Əbədi Padşah, Sən bütün nəsillərdən-nəsillərə Var olansan. 
- Ürəklərimizi sözünün şehi ilə islat. 
Ey ədalət Padşahı, heç kimin kömək etmədiyi yoxsulları xilas 
edirsən. 
- Kasıblara və məzlumlara mərhəmətlə kömək et. 
Ya Rəbb, İsmin əbədi olaraq təriflənir.
- Mərhum bacı və qardaşlarımıza xilasının möcüzələrini göstər.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Allah, Oğlunu bu gün bir ulduzun rəhbərliyi və işığı ilə 
millətlərə göstərdin. Biz də artıq Səni iman nuru ilə tanıdıq. 
Xahiş edirik, bizi Öz yanına gətir ki, bir gün göylərdə əbədi 
səadət içində İzzətinə baxa bilək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (7.YAN)
(və ya Epifaniyadan sonra Bazar ertəsi (1-ci gün))

SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar 2-ci həftədəndir<<<

Qısa oxunuş (Yeş 9:5(6))

Bizim üçün körpə doğuldu, bizə oğul verildi, hakimiyyət onun
çiyinləri üzərində olacaq, onun adı Ecazkar Məsləhətçi, 
Qüdrətli Allah, Əbədi Ata, Sülh Hökmdarı olacaq.

Nəqaratlı cavab
† Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!
   Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!
* Qoy bütün millətlər ona xidmət etsin! * Təzim etsin!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!

Benediktus
Şərqdən Bet-Lexem şəhərinə müdrik adamlar gəlib Rəbbə 
səcdə qıldılar. Xəzinələrini açıb Ona hədiyyələri – qızıl, həqiqi
Padşah üçün, kündür, həqiqi Allah üçün və mirranı Onun dəfni
üçün təqdim etdilər. Alleluya!

İmanlıların duası
Gəlin, Yer üzünün hər tərəfinin gördüyü Allahımızın xilası 
olan Məsihə həmd edək və sevinclə fəryad edək: 

Sənə, ey Rəbbimiz Məsih həmd olsun!
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Bütün insanların Xilaskarı, Sən Yəhudiləri başqa millətlərdən 
ayıran bölgü divarını yıxmağa gəldin.
- Qoy, insan ləyaqətini alçaldan bütün fərqlər dünyadan 
silinsin.
Öz varlığını aramızda təcəssüm və doğuşla göstərdin.
- Kilsədə və insanlarda çoxşaxəli varlığını dərk etməyi bizə 
öyrət. 
Sən insanlara Allahı tam şəkildə göstərdin.
- Bizə kömək et ki, sarsılmaz iman və əməllərimizlə Sənin 
sözünə cavab verək. 
Emanuel, Sən hər şeyi heyranlıqla bərpa etdin. 
- Qoy, bizdə də hər şey yeni olsun: ürəklər, sözlər və əməllər.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Uca Allah, Əzəmətinin nuru ilə qəlblərimizi nurlandır ki, 
bu dünyanın zülmətindən xoşbəxtliklə keçib əbədi nur 
vətəninə çataq. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin 
adına Səndən diləyirik. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (7.YAN)
(və ya Epifaniyadan sonra Bazar ertəsi (1-ci gün))

AXŞAM MƏDHİ
>>>  Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (2 Pt 1:3-4)

Bizi Öz izzəti və alicənablığına Çağıranın ilahi gücü Onu 
tanımağımız vasitəsilə yaşamağımız və mömin olmağımız 
üçün lazım gələn hər şeyi bizə bəxş etdi. Beləliklə, O bizə çox 
böyük və dəyərli vədlər verdi ki, bunlar vasitəsilə ehtirasın 
nəticəsi olan dünyadakı pozğunluqdan qaçıb ilahi təbiətə şərik 
olasınız.

Nəqaratlı cavab
† Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!
   Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!
* Onu bütün millətlər bəxtiyar adlandırsın! * xeyir-dua alsın!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!

Magnifikat 
Müdriklər ulduzu gördükləri vaxt çox sevindilər. Evə girib, 
Rəbbə qızıl, kündür və mirranı təqdim etdilər.

İmanlıların duası
Qaranlıqda və ölümün kölgəsində oturanları ziyarət edib onlara
işıq saçdığı üçün Rəbb Məsih izzətlənsin. 
Gəlin, Ondan hərarətlə və imanla xahiş edək: 
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Ey Məsih, doğan günəş! Öz Nurunla bizi işıqlandır!

Ey Məsih, Rəbbimiz! Sənin gəlişin sirli bədəninin, yəni 
Kilsənin doğuluşunun səbəbi idi.
- Qoy, Kilsən sevgidə böyüsün və güclənsin.
Sən Öz əlinlə göylər və yer idarə edirsən.
- Qoy, millətlər və onların hökmdarları Sənin padşahlıq 
qüdrətini tanısınlar.
Sən mücəssəmənlə Əbədi Kahin oldun. 
- Qoy, bütün keşişlər satın alınmanın layiqli qulları olsunlar.
Sən Məryəmin bətnində olanda ilahi və insan təbiətinin sirli 
vəhdətini yaratdın.
- Səmavi Bəy olan Sənə təqdis olunan bakirə qızlara xeyir-dua 
ver.
Sən bizim fani insan təbiətimizi götürdün və beləliklə ölümə 
qalib gəldin.
- Ölmüş qardaş və bacılarımıza mərhəmətinlə əbədi həyat bəxş
et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Uca Allah, Əzəmətinin nuru ilə qəlblərimizi nurlandır ki, 
bu dünyanın zülmətindən xoşbəxtliklə keçib əbədi nur vətəninə
çataq. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (8.YAN)
(və ya Epifaniyadan sonra Çərşənbə axşamı (2-ci gün))

SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar 2-ci həftədəndir<<<

Qısa oxunuş (Yeş 4:2-3)

O gün Rəbbin Pöhrəsi gözəl və əzəmətli olacaq, İsrail 
xalqından xilas olub sağ qalanlar torpağın verdiyi bəhrə ilə 
fəxr edib şərəflənəcəklər. Sionda, yəni Yerusəlimdə sağ 
qalanlara, orada qeyd olunub yaşayanlara «müqəddəs» 
deyiləcək.

Nəqaratlı cavab
† Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!
   Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!
* Qoy bütün millətlər ona xidmət etsin! * Təzim etsin!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!

Benediktus 
Xəzinələrini açıb Rəbbə, Allahın Oğluna və böyük Padşaha 
hədiyyələri – qızıl, kündür və mirranı təqdim etdilər.

İmanlıların duası
Gəlin, Məsihin mərhəmətini qeyd edək. O, məxluqatı məhv 
olmaq əsarətindən azad etmək üçün gəldi ki, Allahın 
övladlarının azadlığında iştirak edə bilsin. Onun ilahi 
xeyirxahlığına güvənərək diləyirik: 
Doğulduğuna görə bizi şərdən xilas et!
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Ya Rəbb, Sən əzəldən bəri Var olsan da, zaman içində bir insan
olaraq yaşamağa başladın.
- Doğumunun sirri vasitəsilə bizi həmişə yenilə.
Sən insan təbiətini heyranlıqla qəbul etdin, lakin ilahi olanı 
itirmədin.
- Qoy, Sənin İlahi həyatında mümkün qədər tam iştirak edə 
bilək.
Sən bu dünyaya gələndə millətlərin Nuru və müqəddəslik 
Müəllimi oldun.
- Qoy, Sənin sözlərin addımlarımızı işıqlandırsın.
Allahın Kəlamı, Sən Məryəmin bətnində cism oldun və bu 
dünyaya gəldin.
- Xahiş edirik: iman vasitəsilə həmişə qəlblərimizdə yaşa.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Allah, Sənin yeganə Oğlun bizim insan təbiətimizdə zühur 
etdi və zahirən bizim kimi idi. Dua edirik ki, Onun lütfünün 
köməyi ilə daxilən Ona oxşayaq. Çünki O, Allahdır və 
Müqəddəs Ruhun birliyində Səninlə birlikdə əbədi olaraq 
yaşayır və hökmranlıq edir. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (8.YAN)
(və ya Epifaniyadan sonra Çərşənbə axşamı (2-ci gün))

AXŞAM MƏDHİ
>>>  Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (Ef 2:3b-5)

Beləliklə, təbiətcə digər insanlar kimi Allahın qəzəbinə düçar 
idik. Lakin mərhəməti bol olan Allah bizi böyük məhəbbətlə 
sevdiyi üçün təqsirlərimiz üzündən ölü olduğumuz halda bizə 
Məsihlə birlikdə həyat verdi. Onun lütfü ilə xilas oldunuz.

Nəqaratlı cavab
† Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!
   Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!
* Onu bütün millətlər bəxtiyar adlandırsın! * xeyir-dua alsın!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!

Magnifikat 
Ey Məsih, dünyanın Nuru kimi gəldin və müdrik adamlar Sənə
hədiyyələr təqdim edirlər. Alleluya!

İmanlıların duası
Gəlin, bütün xristianlarla həmd və duada birləşən 
təvazökarlıqla Rəbbdən xahiş edək: 
Müqəddəs Ata, övladlarına qulaq as!

Advent, Milad dövrü          749           MİLAD DÖVRÜ (8.YAN)

1-ci gün 2-ci gün 3-cü gün 4-cü gün 5-ci gün



Ey Allah! Səni səmimi qəlbdən axtaranlara kömək et, 
baxmayaraq ki, hələ onlar üçün naməlum bir Allahsan.
- Məsihin Nurunla onları təzələ.
Sənə Yəqanə Allaha ibadət edənlərin və Səni axır gündə hakim
kimi gələcək gözləyən hamısına bax.
- Qoy, bizimlə birlikdə Sənin mərhəmətli sevginin dadısına 
daim baxsınlar.
Həyat, nur və bütün digər hədiyyələr verdiyinin hər kəsi 
xatırla.
- Qoy, Səndən heç vaxt uzaq olmasınlar.
Bütün səyahətçiləri mələklərin vasitəsilə müşayiət et.
- Onları bütün pisliklərdən, qəfil və tövbəsiz ölümdən qoru.
Ey Allah, Yer üzündə həqiqət işığını göstərdiyin olan bütün 
ölülərimizi xatırla
- onları Öz səmavi gözəlliyinin nəzərinə çatdır.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Allah, Sənin yeganə Oğlun bizim insan təbiətimizdə zühur 
etdi və zahirən bizim kimi idi. Dua edirik ki, Onun lütfünün 
köməyi ilə daxilən Ona oxşayaq. Çünki O, Allahdır və 
Müqəddəs Ruhun birliyində Səninlə birlikdə əbədi olaraq 
yaşayır və hökmranlıq edir. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (9.YAN)
(və ya Epifaniyadan sonra Çərşənbə (3-cü gün))

SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar 2-ci həftədəndir<<<

Qısa oxunuş (Yeş 49:8b-9a)

Səni xalqım üçün əhd edəcəyəm ki, dağılmış ölkəni bərpa 
edəsən, irs olaraq yenə sahiblərinə verəsən. Dustaqlara 
“çıxın”, zülmətdə oturanlara “Özünüzü göstərin!” deyəsən.

Nəqaratlı cavab
† Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!
   Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!
* Qoy bütün millətlər ona xidmət etsin! * Təzim etsin!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!

Benediktus 
Şərqdə Onun ulduzunu gördük və Ona səcdə qılmağa gəldik.

İmanlıların duası
Atadan doğulan Əbədi Kəlam bizə görə zamanın tamlığında 
bir uşaq kimi doğuldu və bizə Atanın Oğul olaraq tanış edildi. 
Onu sevinclə çağıraq: 
Ya Rəbb, Sənə həmd edirik.

Canlı Allahın Oğlu, Sən dünya yaranmazdan əvvəl idin və 
zaman tamamlananda insanları xilas etmək üçün yerə 
gəlmisən.
- Bizi Müjdənə şahid et.
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Ey Məsih, salehlik Günəşi! Sən Atanın qoynundan parladın və 
bütün dünyanı işıqlandırdın. 
- Ölümün kölgəsində oturanların hamısını işıqlandır.
Ey İzzət sahibi! Sən uşaq oldun və axurda yatdın.
- Daxilimizdə uşaqların səmimi sadəliyini bərpa et.
Ey Səmavi manna! Sən bizim xatirimizə əbədi həyat üçün 
canlı Çörək oldun.
- Qoy, Evxaristiya sirri qəlblərimizin sevinci olsun.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Bütün xalqların Nuru olan Allah! Xalqına əbədi əmin-amanlıq 
bəxş et və iman vasitəsilə atalarımızın bəyinlərini 
işıqlandırdığın Nuru qəlblərimizə də tök. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (9.YAN)
(və ya Epifaniyadan sonra Çərşənbə (3-cü gün))

AXŞAM MƏDHİ

>>>  Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (Kol 1:13-15)

Allah bizi zülmət hakimiyyətindən xilas edib Öz sevimli 
Oğlunun Padşahlığına köçürtdü. Oğlunda satınalınmaya – 
günahlarımızın bağışlanmasına malikik. Görünməz Allahın 
surəti və bütün yaradılış üzərində ilk doğulan Odur.

Nəqaratlı cavab
† Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!
   Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!
* Onu bütün millətlər bəxtiyar adlandırsın! * xeyir-dua alsın!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!

Magnifikat 
Hirod müdrik adamlardan soruşdu: Padşahın doğulduğunun 
hansı əlamətini gördüz? Dünyanı işıqlandıran Onun ulduzunu 
gördük.
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İmanlıların duası
Bizi günahlarımızın uçurumundan xilas etmək üçün dünyaya 
gələn Allahın Oğlunu tərifləyib izzətləndirək. Ondan güvənliklə 
diləyək: 

Ya Rəbb, bizə mərhəmətini göstər.

Əbədi Kahin, Sən bu dünyaya gələndə mükəmməl bir ibadət 
iyani yaratdın. 
- Qoy, Kilsə vasitəsilə bütün insanlar bu liturgiyada iştirak edə 
bilsin. 
Ruhun və bədənin həkimi, xəstə insanlığa kömək etməyə gəldin.
- Xəstə qardaş və bacılarımızı sağalt və gücləndir. 
Doğuşunla hamıya sevinc bəxş etdin.
- Qoy, yoxsullar və peşman edən günahkarlar da Səninlə sevinə 
bilsinlər. 
Qüdrətli padşah, köhnə köləliyin qaldanlarını qırdın. 
- Müəyən çətinliklərlə bağlı olanları azad et və əsirlərə qayğı 
göstər. 
Ya Rəbb, Sən cənnətə gedən yol və onun açıq qapısısan.
-  Nəsib et ki, mərhumlarımız Sənin vasitənlə Ataya çatsınlar.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Bütün xalqların Nuru olan Allah! Xalqına əbədi əmin-amanlıq 
bəxş et və iman vasitəsilə atalarımızın bəyinlərini  
işıqlandırdığın Nuru qəlblərimizə də tök. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, 
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (10.YAN)
(və ya Epifaniyadan sonra Cümə axşamı (4cü gün))

SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar 2-ci həftədəndir<<<

Qısa oxunuş (Yeş 62:11-12)

«Sion qızına deyin: “Budur, qurtuluşun gəlir, Rəbbin mükafatı 
onunladır, Ənamı önündədir”». Sion xalqına «Rəbbin satın 
aldığı, müqəddəs xalq» deyəcəklər.

Nəqaratlı cavab
† Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!
   Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!
* Qoy bütün millətlər ona xidmət etsin! * Təzim etsin!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!

Benediktus 
Uzaq yerlərdən bütün millətlər gələcək və hədiyyələrini 
təqdim edecək. Alleluya!

İmanlıların duası
Gəlin, Rəbbin böyük əsərlərini qeyd edək, çünki O, Oğlunun 
doğulması ilə bizi sevindirdi və hamımız böyük sevinclə 
çağıraq: 

Ən uca Allaha həmd olsun! 

Mələklərlə, patriarxlarla və peyğəmbərlərlə birlikdə 
- Sənə, ya Rəbb həmd edirik.
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Allah Anası Məryəm ilə birlikdə
- ya Rəbb, ruhumuz Sənə həmd edir.
Həvarilərlə və müjdəçilərlə birlikdə 
- Sənə şükür edirik, ya Rəbb.
Məsihin bütün müqəddəs şəhidləri ilə birlikdə 
- ya Rəbb, canlı qurban olaraq bədənlərimizi Sənə təqdim 
edirik.
Kilsənin bütün müqəddəs şahidləri ilə birlikdə 
- həyatlarımızı Sənə, ya Rəbb, həsr edirik.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Allah, Oğlunun vasitəsilə Sənin əbədiyyətinin işığı bütün 
millətlərə parladı. Qoy, biz Xilaskarımızı daha yaxşı tanıyaq 
və Onun köməyi ilə əbədi izzət işığına girə bilək. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 
Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (10.YAN)
(və ya Epifaniyadan sonra Cümə axşamı (4cü gün))

AXŞAM MƏDHİ

>>>  Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (1 Yəh 1:5b-7)

Allah nurdur və Onda zərrə qədər də qaranlıq yoxdur. 
Əgər biz «Allahla şərikliyimiz var» dediyimiz halda 
qaranlıqda gəziriksə, demək, yalan danışırıq və həqiqətə əməl 
etmirik. Amma O, nurda olduğu kimi biz də nurda gəziriksə, 
onda bir-birimizlə şərikliyimiz var və Onun Oğlu İsanın qanı 
bizi hər günahdan təmizləyir. 

Nəqaratlı cavab
† Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!
   Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!
* Onu bütün millətlər bəxtiyar adlandırsın! * xeyir-dua alsın!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!

Magnifikat 
Bütün Səba xalqı gəlib qızıl və kündür gətirəcək, Rəbbə 
həmdlər söyləyəcək. Alleluya!
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İmanlıların duası
Gəlin, duada bizimlə birləşən bütün bacı-qardaşlarımızla 
Allaha həmd edək və Ondan diləyək: 
Ya Rəbb, mərhəmətini bizə göstər!

Müqəddəs Ata, Səni yalnız ağıl işığı ilə tanıyanlar üçün Sənə 
yalvarırıq:
- Onları da Oğlunun Müjdəsinin işığı ilə zənginləşdir.
Kilsədən kənarda olan və acınacaqlı vəziyyətindən çıxış yolu 
axtaranların hamısına bax, 
- qoy, onlar Yol, Həqiqət və Həyat olan Məsihi tapsınlar.
Öz dininə görə səmimi yaşayan insanlara kömək et, 
- qoy, onlar Sənin Oğlun Məsihin ecazkar Nuruna gəlsinlər.
Möminlərin qəlblərini daim təmizlə, 
- qoy, Səni getdikcə daha aydın tanısınlar.
Mərhumlara rəhm et 
- və Öz seçilmişlərinin izzəti ilə onları ört.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Allah, Oğlunun vasitəsilə Sənin əbədiyyətinin işığı bütün 
millətlərə parladı. Qoy, biz Xilaskarımızı daha yaxşı tanıyaq və
Onun köməyi ilə əbədi izzət işığına girə bilək. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (11.YAN)
(və ya Epifaniyadan sonra Cümə əgünü (5-ci gün))

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar 2-ci həftədəndir<<<

Qısa oxunuş (Yeş 45:22-23)

Ey yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə yaşayanlar, 
Mənə tərəf dönün və xilas olun! Çünki Mən Allaham 
və başqası yoxdur! Varlığıma and içdim, ağzımdan çıxan 
kəlmə doğrudur, boşa çıxmaz. Hər diz önümdə çökəcək, 
hər dil Mənə and içəcək.

Nəqaratlı cavab
† Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!
   Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!
* Qoy bütün millətlər ona xidmət etsin! * Təzim etsin!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!

Benediktus 
Sənə zülm edənlərin övladları gəlib önündə təzim edəcək. 
Sənə həqarətlə baxanların hamısı ayaqlarına düşüb səcdə 
edəcək.
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İmanlıların duası
Yeni ürək və yeni ruhla olan yeni bir insan yaratmağa gələn 
Məsihə izzət olsun! Gəlin, Ona müraciət edək: 

Ya Rəbb, doğulduğuna görə bizi yenilə. 

Sən insan təbiətini qəbul edəndə ilahi həyatının sirrindən bizə 
pay verdin.
- Kilsəyə əmanət etdiyin söz və vücudun sirri ilə Səni tanımağa
bizə icazə ver.
Bəşəriyyətin Yaradıcısı! Sən Qüsursuz Bakirədən doğulduğuna
görə bizim kimi bir insan oldun.
- Qoy, Məryəm Ananın şəfaəti ilə Sənin ilahi təbiətinlə faydalı 
birliyə nail olaq.
Xilaskarımız, Sən yun üzərində şeh kimi yerə endin.
- Ruhumuzu əbədi həyata axan canlı su ilə dirilt.
Ya Rəbb, Yer üzündəki həyatının başlanğıcını qeyd edirik.
- Qoy, Sənin köməyinlə xristian həyatının mükəmməlliyinə 
nail olmaq üçün səy göstərək.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Hər şeyə qadir Allah, bir ulduzun işığı ilə dünyanın 
Xilaskarının doğulduğunu aşkar etdin. Səndən xahiş edirik ki, 
öz ürəklərimizdə Onun doğulmasının sirrini həmişə daha çox 
bilək. Çünki O, Allahdır və Müqəddəs Ruhun birliyində 
Səninlə birlikdə əbədi olaraq yaşayır və hökmranlıq edir. 
Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (11.YAN)
(və ya Epifaniyadan sonra Cümə günü (5-ci gün))

AXŞAM MƏDHİ

>>>  Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar <<<

Qısa oxunuş (bax Rom 8:3b-4)

Allah Öz Oğlunu günahlı cismin bənzərində günah qurbanı 
olaraq göndərib günahı Onun cismi ilə məhkum etdi ki, 
Qanunun ədalətli tələbləri artıq cismani təbiətə görə yox, Ruha
görə həyat sürən bizlərdə yerinə yetsin.

Nəqaratlı cavab
† Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!
   Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!
* Onu bütün millətlər bəxtiyar adlandırsın! * xeyir-dua alsın!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Onun vasitəsilə insanlar * xeyir-dua alsın!

Magnifikat 
Mələk müdrik adamlara röyada xəbərdarlıq edib onlar başqa 
yolla öz ölkələrinə qayıdırlar.
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İmanlıların duası
Əziz qardaşlar (və bacılar)! 
Gəlin, Məsihi millətlərin Nuru edən Atadan xahiş edək: 

Ey Atamız, bizi eşit! 

Ata Allah, Kilsəni bütün dünyaya yaymağa kömək et.
- Oğlunun izzəti zühur etsin.
Əbədi Ata, Sən Öz Oğlunun yanına bütpərəstlərin müdriklərini
yolladın.
- Qoy, həqiqəti axtaran hər kəs onu Məsihdə tapsın.
Bütün millətləri ecazkar işığına çağır, 
- qoy, İsanın adı qarşısında hər diz çöksün.
Öz məhsuluna işçiləri göndər, 
- qoy, yoxsullara Müjdəni təbliğ edib lütf vaxtını 
müjdələsinlər.
Mərhumlara Öz xilasının tamamlığını bəxş et, 
- qoy, Oğlunun qələbəsində iştirak etdiklərinə görə sevinsinlər.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Hər şeyə qadir Allah, bir ulduzun işığı ilə dünyanın 
Xilaskarının doğulduğunu aşkar etdin. Səndən xahiş edirik ki, 
öz ürəklərimizdə Onun doğulmasının sirrini həmişə daha çox 
bilək. Çünki O, Allahdır və Müqəddəs Ruhun birliyində 
Səninlə birlikdə əbədi olaraq yaşayır və hökmranlıq edir. 
Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (12.YAN)
(və ya Epifaniyadan sonra Şənbə günü (6-cı gün))

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<

>>> Nəqarətlər və Məzmurlar 2-ci həftədəndir<<<

Qısa oxunuş (Müd 7:26-27)

Müdriklik əbədi işığın şöləsidir, Allah fəaliyyətinin təmiz 
güzgüsü, Onun xeyirxahlığının surətidir. Hikmət tək olsa da, 
hər şeyi bacarır, Özü olduğu kimi qalsa da, hər şeyi təzələyir.
Nəsillər boyu müqəddəs canlara girir, onları Allahın dostlarına
və peyğəmbərlərinə çevirir.

Nəqaratlı cavab
† Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!
   Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!
* Qoy bütün millətlər ona xidmət etsin! * Təzim etsin!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Qarşısında bütün padşahlar * təzim etsin!

Benediktus 
İsa Qalileyanın Qana kəndində bu ilk əlamətini göstərdi 
və izzətini üzə çıxardı.
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İmanlıların duası
Gəlin, görünməz Allahın surəti olan Məsihi izzətləndirək və 
Ondan imanla xahiş edək: 

Məsih, Allahın Oğlu, bizi eşit. 

Allahın Oğlu, Sən bizə Atanın məhəbbətini göstərdin.
- Qardaşlıq məhəbbətimizdə onu insanlara göstərməyə davam 
et.
Sən çoxlu möcüzələrlə həyat Rəbbi olduğunu göstərdin.
- bizə Öz həyatında tam iştirak etməyi nəsib et.
Sənin ölümünü bədənimizdə daşıdığımız zaman
- qoy, Sənin həyatın da bizdə açılsın. 
Ey Məsih, qəlblərimizi Nurunla işıqlandır! 
- Qoy, biz Allahın əzəmətini tanıyaq.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Hər şeyə qadir və əbədi Allah, Öz yeganə Oğlunun vasitəsilə 
bizi yeni bir məxluq etdin. Bizə lütf et ki, insan təbiətimizi 
Sənin İlahiliyinlə birləşdirən İsa Məsihə getdikcə daha 
mükəmməl şəkildə bənzəyək. Çünki O, Allahdır və Müqəddəs 
Ruhun birliyində Səninlə birlikdə əbədi olaraq yaşayır və 
hökmranlıq edir. Amin.
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MİLAD DÖVRÜ (12.YAN)
(və ya Epifaniyadan sonra Şənbə günü (6-cı gün)). Axşam mədhi = Epifaniyadan sonrakı Rəbb günü

 İSA MƏSİHİN VƏFTİZ BAYRAMI 
ƏRƏFƏ MƏDHİ

Himn
Əbədi Atanın yeganə Oğlu, 

Sən yaradılışın başlanğıcısan.
Hamını vəftizlə təqdis edirsən 

və bizi Allahın övladına çevirirsən.

İnsanlar xoşbəxt yaşasın deyə
cənnət yüksəkliklərindən gəlmişdin.

Sən məxluqu xilas etmək üçün 
İnsan oğlu kimi çarmıxda öldün.

Ey Məsih, Sənə yalvarırıq,
iman və sevgi bizə bəxş et!

Qəlbimizə Öz Nurunu ver ki, 
onu Sənin Çadırına çevirəcək.

Sən, ya Rəbb, bizimlə ol, 
gecənin qaranlığını bizdən uzaqlaşdır, 

təqsir və günahı qəlblərimizdən yu
və xilasedici dərman olan lütfünü bizə bəxş et.

Ey Məsih, Sən həqiqət və həyatımızsan, 
Sənə hörmət və izzət olsun!

Sən Atanın izzəti və Ruhun parlaqlığısan,
Özünü bizə hər an zühur edirsən. Amin.
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1-ci nəq. Yazıldığı kimi vəftiz edən Yəhya çöldə meydana 
çıxdı. O, insanların günahlarının bağışlanması üçün onların 
tövbə edib vəftiz olunmasını vəz edirdi.

Məzmur 135 (134), 1-12: Möcüzə edən Rəbbə həmd
Rəbbə həmd edin! †
Rəbbin isminə həmd edin, *
ey Rəbbin qulları, həmd edin!
Ey Rəbbin evində xidmət edənlər, *
Allahımızın evinin həyətində duranlar!
Rəbb yaxşıdır, Rəbbə həmd edin, *
O nə qədər şirindir, isminə tərənnüm oxuyun!
Çünki Rəbb Özü üçün Yaqubu seçdi, *
İsraili Özünə məxsus xalq olaraq seçdi.
Bilirəm, Rəbb əzəmətlidir, *
Xudavəndimiz bütün allahlardan üstündür.
Göylərdə, yer üzündə, †
dənizlərdə, bütün ümmanlarda * 
Rəbb istədiyini edər.
Yerin ucqarlarından buludları qaldırar, †
şimşəkləri çaxdırar, yağış yağdırar, *
küləkləri öz mənbələrindən çıxarar.
Rəbb Misirlilərin ilk oğullarını qırdı, *
hər insanın, hər heyvanın ilk balasını öldürdü.
Ey Misir, sənin daxilində, Fironla bütün əyanlarının üzərində *
O, əlamətlərini, möcüzələrini göstərdi.
Nə qədər millətləri qırdı, *
qüdrətli padşahları öldürdü.
Emorluların padşahı Sixonu, †
Başan padşahı Oqu, *
bütün Kənan padşahlarını qırdı.
Onların torpaqlarını, mülklərini *
Öz xalqı İsrailə irs olaraq verdi.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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1-ci nəq. Yazıldığı kimi vəftiz edən Yəhya çöldə meydana 
çıxdı. O, insanların günahlarının bağışlanması üçün onların 
tövbə edib vəftiz olunmasını vəz edirdi.

2-ci nəq. Mən sizi su ilə vəftiz edirəm. 
O sizi Müqəddəs Ruhla və odla vəftiz edəcək.

Məzmur 135 (134), 13-21: Möcüzə edən Rəbbə həmd
Ya Rəbb, ismin əbədidir! *
Ey Rəbb, şöhrətin nəsillərdən-nəsillərə çatır!
Rəbb xalqına haqq verəcək, *
qullarına rəhm edəcək.
Amma millətlərin bütləri qızıldan, gümüşdən düzəlmişdir, *
onlar insan əllərinin işidir.
Ağızları var, danışa bilmir, *
gözləri var, amma görmür,
qulaqları var, eşitmir, *
ağızlarından nəfəs gəlmir.
Bütləri düzəldən, onlara güvənən insanlar *
bu bütlər kimi cansız olacaqlar.
Ey İsraillilər, Rəbbə alqış edin! *
Ey Harun nəsli, Rəbbə alqış söyləyin!
Ey Levi nəsli, Rəbbə alqış edin! *
Ey Rəbdən qorxanlar, Ona alqış söyləyin!
Rəbbə Siondan alqış oxunsun! †
Rəbb Yerusəlimdə yaşayır! *
Rəbbə həmd edin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

2-ci nəq. Mən sizi su ilə vəftiz edirəm. 
O sizi Müqəddəs Ruhla və odla vəftiz edəcək.
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3-cü nəq. İsa vəftiz olunan kimi sudan çıxdı. 
O vaxt göylər yarıldı.
Nəq. Ey bütün xalqlar, Rəbbə həmd edin!

O, cismən zühur etdi, * 
Ruh tərəfindən təsdiq olundu,

Nəq. Ey bütün xalqlar, Rəbbə həmd edin!
Mələklərə göründü, *
Millətlərə vəz olundu,

Nəq. Ey bütün xalqlar, Rəbbə həmd edin!
Dünyada Ona iman edildi, *
İzzətlə göyə çəkildi.

Nəq. Ey bütün xalqlar, Rəbbə həmd edin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

3-cü nəq. İsa vəftiz olunan kimi sudan çıxdı. 
O vaxt göylər yarıldı.

Qısa oxunuş (Həv 10:37-37)

Bilirsiniz ki, Yəhyanın vəftiz üçün çağırışından sonra 
Qalileyadan başlayaraq bütün Yəhudeyada nələr baş verdi. 
Allah Nazaretli İsanı Müqəddəs Ruhla və qüdrətlə məsh etdi. 
İsa xeyirxahlıq edərək hər yanı gəzib iblisin təzyiqinə məruz 
qalanların hamısını sağaltdı. Çünki Allah Ona yar idi. 

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb * xalqının fəryadını eşit!
   Ya Rəbb * xalqının fəryadını eşit!
* Və Оna canlı su mənbəyini aç * xalqının fəryadını eşit!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun.†
   Ya Rəbb * xalqının fəryadını eşit!

Magnifikat 
Köhnə mənliyi yeniləyərək Xilaskar vəftiz olunmağa başladı, 
su ilə çürüyən təbiəti bərpa edərək bizə çürüməz paltar 
geyindirdi. 
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İmanlıların duası
Gəlin, İordanda Yəhyadan təvazökarlıqla vəftiz qəbul edən 
Xilaskarımızı çağıraq və inamla Ona fəryad edək: 
Ya Rəbb, Ruhunu bizə göndər!

Ey Məsih, Allahın qulu, Ata Səni qəbul etdi və Sənə aşiq oldu.
- Qoy, Allahın yaxşı övladları kimi yaşaya bilək.
Allahın seçilmişi olan Məsih, Sən sınmış qamışı qırmadın və 
yanan fitili söndürmədin.
- Səni səmimi qəlbdən axtaranların hamısına rəhm et.
Ey Allahın Oğlu, Ata Səni Yeni Əhddə millətlərin Nuru kimi 
təyin etdi.
- Vəftiz mərasimində hələ Səni tanımayanların gözlərini aç.
Məsih, insanların Xilaskarı, Ata Səni xilasa xidmət etmək üçün
Müqəddəs Ruhla məsh etdi.
- Qoy, bütün insanlar Səni tanıyıb iman etsinlər ki, əbədi 
həyata malik olsunlar.
Ümidimiz olan Məsih, qaranlıqda oturanları xilas işığına 
aparırsan.
- Vəfat etmiş bacı-qardaşlarımızı Öz padşahlığına qəbul et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, İsa Məsih İordan çayında 
vəftiz olunanda və Müqəddəs Ruh Onun
üzərinə enəndə Sən təntənəli şəkildə Onun sevgili Oğlun 
olduğunu bildirdin. Dualarımızı və diləklərimizi qəbul et, su 
və Müqəddəs Ruhla yenidən doğan övladlarının daima 
sevginlə yaşamalarına kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz 
İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. Amin.
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 İSA MƏSİHİN VƏFTİZ BAYRAMI 
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
İsa bu günlərdə bizə parlayır, 

O mehriban və xeyirxah Xilaskarımızdır.
Qoy Onu bütün imanlılar

şən nəğmələrlə tərifləsinlər.

Əbədi Atanın Kəlamı olduğuna baxmayaraq,
Bəşər Oğlu olan Məsih otuz yaşına çatdı.

Heç bir günaha malik olmasa da,
təvazökarlıqla vəftiz istədi.

Yəhya xoşbəxtdir, lakin çəkinir
İsanı su ilə vəftiz etməyə,

çünki Məsih bəşəriyyəti Öz qanı bahasına
bütün günahlardan azad etməyə qadirdir.

Qəflətən Səmadan bir səs gəldi: 
Allah Öz Oğlunu təqdim edir. 

Müqəddəs Ruh Onun üzərinə enib 
xarizmalar Ona bəxş etdi.

Ey Məsih, Sənə ürəkdən yalvarırıq, 
zəifləri qoruyub hamımızı xilas et!
Qoy ağlımız Nurunla aydın olsun 

və saf həyat bizi gözəlləşdirsin.

Ey Məsih, Sən həqiqət və həyatımızsan, 
Sənə hörmət və izzət olsun!

Sən Atanın izzəti və Ruhun parlaqlığısan,
Özünü bizə hər an zühur edirsən. Amin.
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1-ci nəq. Təbəə və nökər olan Yəhya Öz Padşahı, Sahibi və 
Xilaskarını vəftiz edir. İordan çayının suları heyrətamiz şəkildə
doludur, göyərçin şəhadət edir və Atanın səsi eşidilir: 
Bu Mənim Oğlumdur. 

2-ci nəq. Bütün dünyaya Öz möhtəşəmliyini göstərən Məsih su
çeşmələrini təqdis etdi. Qurtuluş mənbələrindən su çəkin, indi 
Rəbbimiz Məsih bütün yaradılmışları təqdis etdi. 

3-cü nəq. İnsanın zəifliklərini Ruh və alovla təmizləyən 
Allahımız və Xilaskarımız, Səni hamımız izzətləndiririk. 

Qısa oxunuş (bax Yeş 61, 1-2a)

Xudavənd Rəbbin Ruhu üzərimdədir, çünki fəqirlərə müjdəni 
bildirmək üçün, qəlbi sınıq olanlar üçün, yaralarını sarımaq 
üçün, əsirlərə azadlıq, dustaqlara sərbəstlik elan etmək üçün, 
Rəbbin lütf ilini bəyan etmək üçün O məni məsh etdi. 

Nəqaratlı cavab
† Ey Var olan Allahın Oğlu Məsih * bizə rəhm et.
   Ey Var olan Allahın Oğlu Məsih * bizə rəhm et.
* Indi yenilənirsən.  * bizə rəhm et.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
   Ey Var olan Allahın Oğlu Məsih * bizər əhm et.

Benediktus
Vəftiz olunan Məsih bütün dünyanı təqdis etdi və 
günahlarımızı bağışladı. Hamımız su və Ruh sayəsində 
təmizlənirik.
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İmanlıların duası
Gəlin, İordanda Yəhyadan təvazökarlıqla vəftiz qəbul edən 
Xilaskarımızı çağıraq və güvənliklə fəryad edək: 
Ya Rəbb, bizə rəhm et!
Məsih, Öz vəhyinlə Nurunun üstümüzdə parlamasına icazə 
verdin.
- Bu gün rastlaşdığımız hər kəsə Sənin Nurunu həyatlarımız 
vasitəsilə göstərə bilək.
Sən Özünü alçaltdın və bizə təvazökarlıq yolunu göstərmək 
üçün Öz qulluqçundan vəftizi qəbul etdin.  
- Bizə də qardaş və bacılarımıza təvazökar xidmət ruhunu bəxş
et.
Vəftizin vasitəsilə biz hər ləkədən yuyulub Atanın övladları 
oluruq.
- Səni axtaranların hamısına oğulluq ruhu bəxş et.
Vəftizlə Sən yaradılışını müqəddəs etdin və insanlara yeni 
həyatın qapısını açdın.
- Bizi Kilsədə və dünyada Öz Müjdənin sadiq xidmətçiləri et.
Vəftiz olunarkən Sən bizə Müqəddəs Üçlüyün sirrini açdın.
- Vəftiz vasitəsilə Padşah kahin dəstəsində iştirak edənlərin 
övladlıq ruhunu təzələ.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, İsa Məsih İordan çayında vəftiz 
olunanda və Müqəddəs Ruh Onun
üzərinə enəndə Sən təntənəli şəkildə Onun sevgili Oğlun 
olduğunu bildirdin. Dualarımızı və diləklərimizi qəbul et, su və
Müqəddəs Ruhla yenidən doğan övladlarının daima sevginlə 
yaşamalarına kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adına Səndən diləyirik. Amin.
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AXŞAM MƏDHİ

Himn
Yaradanın əmr etdiyi tapşırığını 
Yəhya yerinə yetirməli olduqda

Rəbb İsa İordan çayına endi
və sularını təqdis etdi.

Özünü yumağa ehtiyacı yoxdur,
axı Onu Pak Bakirə Ana doğdu.
Bütün insanları isə, bu əməl ilə
günahdan təmizləmək istəyirdi.

Atanın səsi yüksəklərdən eşidilir: 
"Bu mənim sevimli oğlumdur!" 
Və budur, tək göyərçin şəklində

Ruh Onun üzərinə enir.

Bu möhtəşəm sirr içində 
Müqəddəs Kilsənin izzəti görünür:

Üçlükdə bir Olan yeganə Allah
onun daxilində həmişə yaşayır.

Ey Məsih, Sən həqiqət və həyatımızsan, 
Sənə hörmət və izzət olsun!

Sən Atanın izzəti və Ruhun parlaqlığısan,
Özünü bizə hər an zühur edirsən. 

Amin.
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1-ci nəq. Göylərdən bir səda gəldi və Atanın səsi eşidildi: «Bu 
Mənim sevimli Oğlumdur, Ondan razıyam. Ona qulaq asın!» 

Məzmur 110 (109), 1-5.7: Məsih padşah və keşişdir
Rəbb mənim Ağama dedi: +
«Mən düşmənlərini ayaqlarının altına kətil kimi salanadək * 
sağımda otur».
Rəbb Siondan Sənin qüdrətli əsanı göndərəcək, *
düşmənlərinin üzərində sənə hökmranlıq verəcək. 
Doğduğun andan etibarən şərəfli hədiyyələrlə əhatə olundun; †
sonsuz ehtişam içində, *
yerüzündə sübhdən əvvəl Səni doğurdum.
Rəbb and içdi, qərarını dəyişməz: *
«Sən Melkisedeq vəzifəli əbədi bir kahinsən».
Xudavənd sənin sağ tərəfindədir, *
qəzəb günündə padşahları qıracaq.
Yol kənarında olan vadidən su içəcək, *
buna görə güclənib yüksələcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. Göylərdən bir səda gəldi və Atanın səsi eşidildi: «Bu 
Mənim sevimli Oğlumdur, Ondan razıyam. Ona qulaq asın!» 

2-ci nəq. Xilaskar İordan çayında düşmənin başını əzdi və 
hamını onun gücündən qopardı. 

Məzmur 112 (111): Saleh insan nə bəxtiyardır!
Nur övladları kimi həyat sürün. Çünki nurun bəhrəsi hər cür yaxşılıqda, 

salehlikdə və həqiqətdə görülür. (Ef 5, 8b-9)
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Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan, *
əmrlərindən zövq alan insan!
Nəsli yer üzündə güclü olacaq, *
əməlisalehlərin övladları xeyir-dua alacaq.
Evindən bolluq və sərvət əskilməz, *
salehliyi əbədi qalar.
Zülmətdə belə, əməlisaleh insanlar üçün, *
lütfkar, rəhmli və saleh adamlar üçün nur doğar.
Səxavətlə borc verən, *
işlərini ədalətlə görən yaxşı insandır.
Belə adam əsla sarsılmaz, *
saleh insan əbədi olaraq yadda qalacaq.
Pis xəbərdən qorxmaz, *
Rəbbə güvəndiyi üçün ürəyi möhkəmdir,
Cəsur ürəklidir, *
düşmənlərinin süqutunu görənədək qorxmaz.
Səpələyər, fəqirlərə paylayar, †
salehliyi əbədi qalar, *
qüdrəti və hörməti ucalar.
Pis adamsa bunu görüb qəzəblənər, †
dişlərini qıcıdar, yanıb-tökülər, *
pislərin arzusu puç olar.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Xilaskar İordan çayında düşmənin başını əzdi və 
hamını onun gücündən qopardı. 

3-cü nəq. Bu gün böyük bir sirr açılır: Kainatın Yaradanı 
İordan çayında günahlarımızı yuyur.

Nəğmə Vəhy 15, 3-4: Səcdə və mədh nəğməsi
Ey Külli-İxtiyar Rəbb Allah, *
Sənin işlərin böyük və heyrətlidir. 
Ey millətlərin Padşahı, *
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Sənin yolların ədalətli və həqiqidir. 
Ya Rəbb, kim Səndən qorxmaz, *
kim Sənin adını izzətləndirməz? 
Çünki yalnız Sən müqəddəssən. †
Bütün millətlər gəlib Sənin önündə səcdə edəcək, *
çünki Sənin ədalətli hökmlərin aşkar oldu.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Bu gün böyük bir sirr açılır: Kainatın Yaradanı 
İordan çayında günahlarımızı yuyur.

Qısa oxunuş (Həv 10, 37-38)

Bilirsiniz ki, Yəhyanın vəftiz üçün çağırışından sonra 
Qalileyadan başlayaraq bütün Yəhudeyada nələr baş verdi. 
Allah Nazaretli İsanı Müqəddəs Ruhla və qüdrətlə məsh etdi. 
İsa xeyirxahlıq edərək hər yanı gəzib iblisin təzyiqinə məruz 
qalanların hamısını sağaltdı. Çünki Allah Ona yar idi.

Nəqaratlı cavab

† Su ilə və qanla gələn * budur.

   Su ilə və qanla gələn * budur.

* Rəbbimiz İsa Məsih * Su ilə və qanla.

   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †

   Su ilə və qanla gələn * budur.

Magnifikat
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Məsih İsa bizi sevir və Qanı ilə bizi günahlarımızdan 
təmizlədi. O bizi Allaha və Ataya Padşahın kahin dəstəsi etdi. 
Əbədi izzət və hökmranlıq Ona məxsusdur. 

İmanlıların duası
Gəlin, İordanda Yəhyadan təvazökarlıqla vəftiz qəbul edən 
Xilaskarımızı çağıraq və inamla Ona fəryad edək: 
Ya Rəbb, Ruhunu bizə göndər!

Ey Məsih, Allahın qulu, Ata Səni qəbul etdi və Sənə aşiq oldu.
- Qoy, Allahın yaxşı övladları kimi yaşaya bilək.
Allahın seçilmişi olan Məsih, Sən sınmış qamışı qırmadın və 
yanan fitili söndürmədin.
- Səni səmimi qəlbdən axtaranların hamısına rəhm et.
Ey Allahın Oğlu, Ata Səni Yeni Əhddə millətlərin Nuru kimi 
təyin etdi.
- Vəftiz mərasimində hələ Səni tanımayanların gözlərini aç.
Məsih, insanların Xilaskarı, Ata Səni xilasa xidmət etmək üçün
Müqəddəs Ruhla məsh etdi.
- Qoy, bütün insanlar Səni tanıyıb iman etsinlər ki, əbədi 
həyata malik olsunlar.
Ümidimiz olan Məsih, qaranlıqda oturanları xilas işığına 
aparırsan.
- Vəfat etmiş bacı-qardaşlarımızı Öz padşahlığına qəbul et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, İsa Məsih İordan çayında vəftiz 
olunanda və Müqəddəs Ruh Onun
üzərinə enəndə Sən təntənəli şəkildə Onun sevgili Oğlun 
olduğunu bildirdin. Dualarımızı və diləklərimizi qəbul et, su və
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Müqəddəs Ruhla yenidən doğan övladlarının daima sevginlə 
yaşamalarına kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adına Səndən diləyirik. Amin.
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A. Kül çərşənbəsindən 5-ci həftənin şənbəsinə qədər himnlər

 † AXŞAM MƏDHİ † 
Məsih İsa, bizə nümunə oldun ki,

xilas olmağımız üçün
dünyanın naz-nemətindən 

qırx gün ərzində imtina edək.

Rəbbin xalqına kömək et ki,
tövbə ilə təqsirini yuyub

pislikdən qorunaraq 
göylərin mükafatını ala bilsin.

Ey Allahın ən pak Quzusu,
bizi etdiyimiz günahlardan təmizlə,

və öz məhəbbətinlə qoruyaraq
edə biləcəyimiz hər bir günahdan da, uzaq et.

Qoy bu oruc dövrü, bizə kömək etsin ki,
Səmavi səltənəti qazana bilək

və orada Sənin yanında oturaraq 
əbədi Pasxanın sevincini yaşayaq.

Ey Müqəddəs Üçlükdə Bir Olan!
Qoy bütün kainat Sənə səcdə qılsın!

Biz də, Sənin lütfünlə xilas olmuş xalq olaraq,
Səni ucaldaq və sevinc ilahiləri oxuyaq! 

Amin.
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 † TANRINI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT † 
Nəq.Gəlin, bizim üçün əzabla çarmıxa çəkilən 

Rəbbimiz Məsihə ehtiram göstərək.
Ya da

Nəq.Bu gün Rəbbin səsini eşidin: Ürəkləriniz inadkar olmasın.

 † OXUNUŞLAR MƏDHİ † 
İndi, artıq lütf zamanıdır.

Rəbb, bizə bəxş etdiyi bu lütflə bizi sağaldır.
Nəfsindən imtina edə bilmək,

bizi zəifliklərdən və səhvlərdən azad edir. 

Məsihin qələbə günü artıq yaxındır.
Bu gün Məsihin nuru ilə bəzənib. 

Günahlarımızdan xəstə olan qəlblərimizi
Rəbb, oruc vasitəsilə təmizləyir.

 
Oruc günahkarı təmizləsin 
onu arzularla doldursun ki,

vəfalı şəkildə Məsihin ardınca gedərək
əbədi həyatın mükafatını qazansın.

Ey Müqəddəs Üçlükdə Bir Olan!
Qoy bütün kainat Sənə səcdə qılsın!

Biz də, Sənin lütfünlə xilas olmuş xalq olaraq,
Səni ucaldaq və sevinc ilahiləri oxuyaq! Amin.
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 † SƏHƏR MƏDHİ † 
Ey Məsih İsa, həqiqətin parlaqlığı!

Qoy dünyaya nur verəndə
günahların qaranlığı bizdən uzaq olsun
və fəzilətlərin işığı bizi nurlandırsın.

Bizə lütf dövrü bəxş edirsən.
Qoy tövbəmiz səmimi olsun.

Ey Allahım, qəlblərimizi dəyiş ki,
lütfün bizi günahdan azad etsin.

Bizə həqiqi tövbə etməyi öyrət,
təqsirlərimizdən bizi qurtar,
çünki lütfün vasitəsilə bizi

ölümdən dirildirsən.

Nur gəldi, günəş çıxır,
həyatlar canlanır.

Ya Rəbb, qoy lütfün və ümid şüaları
qəlblərimizi isitsin!

Ey Müqəddəs Üçlükdə Bir Olan!
Qoy bütün kainat Sənə səcdə qılsın!

Biz də, Sənin lütfünlə xilas olmuş xalq olaraq,
Səni ucaldaq və sevinc ilahiləri oxuyaq! Amin.
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 † GÜNORTA MƏDHİ † 
9-da:

İman həyatlarımızı canlandırır,
ümid bizi işıqlandırır,

məhəbbət isə, tamamilə yeniləyir.
Uca Məsihə ilahilər oxuyaq.

O, günahsız Rəbb olan 
doqquzuncu saatda əzab çəkməyə başladı:

çarmıxını özü ilə daşıyaraq
bizi də, ölümdən azad etdi.

Qulları satın almağa gedir
dərin ehtiramla ondan diləyək ki,

bizi pislikdən qorusun
və borclarımızı bağışlasın.

Ata və Müqəddəs Ruhla birlikdə
Allahın Oğlunu çağıraq,

Müqəddəs Üçlükdə Bir Olan Rəbb,
Səni çağıranları xilas et! Amin.

Nəq. Günahdan azad olmaq və canlarımızı qurtarmaq üçün 
tövbə günləri bizə yaxınlaşdı.
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12-də:
Məsihin susadığı saatdır!
O, nə qədər əzab çəkdi!

Bizim xilasa susamağımız
ölüm mübarizəsində Ona təsəlli olsun.

Biz də, aclıq və susuzluğu hiss edək
və Allahın Kəlamından qidalanaq!
Ya Rəbb, qoy günahdan nifrət edək

və ruhumuz fəzilətlər arzulasın.

Məzmurlarla Sənə mədh edərkən
Müqəddəs Ruhunla bizi doldur!
Cismani çətinliklərimizi azalt

və ruhumuzu yenilə.

Ata və Müqəddəs Ruhla birlikdə
Allahın Oğlunu çağıraq,

Müqəddəs Üçlükdə Bir Olan Rəbb,
Səni çağıranları xilas et! Amin.

Nəq. Xudavənd Rəbb bəyan edir: Pis adamın ölümündən yox, 
onun öz yolundan dönüb yaşamasından zövq alıram!
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15-də:
Məsihin ölüm saatı çatdı!

Günahsız Rəbb qurban oldu!
Bu müqəddəs saatda 

xilas olunmaq üçün dua edək.

Çarmıx üzərində tövbə edən quldur 
Məsihdən böyük lütf aldı.
Biz də, səmimi tövbə etsək

Rəbb günahlarımızı bağışlayar.

Ölüm ölür – çarmıx ona qalib gəlir.
Qaranlıqlar bitir və üzərimizə nur saçır.

Günahkarı narahat edən qorxu
xilasın nurundan qaçır.

Ata və Müqəddəs Ruhla birlikdə
Allahın Oğlunu çağıraq,

Müqəddəs Üçlükdə Bir Olan Rəbb,
Səni çağıranları xilas et! Amin.

Nəq. Sınaqlarda səbrli olaq gücümüz Allahın salehliyidir.
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 Kül çərşənbəsi 
Zəbur, Nəğmə və nəqaratlar 4-cü həftəsinin Çərşənbə günündəndir, 

amma 3-cü həftəsinin Cümə günündən götürülə bilər.

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 3cü gün <<<

Qısa oxunuş (Qanun 7, 6b. 8-9)

Allahınız Rəbb sizi yer üzündəki bütün xalqlar içərisindən 
Özünə məxsus xalq olaraq seçdi. Rəbb sizi sevdiyi və 
atalarınıza verdiyi vədi yerinə yetirmək istədiyi üçün qüdrətli 
əli ilə sizi Misirdən çıxartdı. O sizi köləlik diyarından, Misir 
padşahı firondan satın aldı. Bilin ki, Allahınız Rəbb əsl 
Allahdır. O, vəfalı Allahdır. Əhdinə sadiq qalıb Onu 
sevənlərin, əmrlərini yerinə yetirənlərin minlərlə nəslinə 
məhəbbətini göstərər.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Oruc tutduğunuz zaman ikiüzlülər kimi qaşqabaqlı gəzməyin.
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İmanlıların duası
Atamız Allaha şükür edək, çünki bizə qırx gün oruc tutma 
imkanı verir. Dua edək ki, Müqəddəs Ruhun qüdrəti ilə bu 
xilas günlərində ürəklərimizi təmizləyib onları məhəbbətlə 
gücləndirsin. Səmimi şəkildə ona xahiş edək: 
Ey Ata, Müqəddəs Ruhunu bizə ver.

Ey Ata, bizdə ruhani aclıq və susuzluq oyan!
Qoy ağızdan çıxan sözlərinə qulaq asmaq arzulayaq.

Bizə kömək et ki, məhəbbətimiz yalnız böyük hallarda yox,
həm də gündəlik həyatımızda yaşaya bilək.

Artıq şeylərdən imtina etməyimizi bizi öyrət ki,
ehtiyac olan bacı-qardaşlarımıza kömək edə bilək.

Allahım, qoy bədəni çətinlikləri vasitəsilə Oğlunun ölümünü 
xatırlayaq
çünki O, öz ölümü vasitəsilə bizə əbədi həyat verdi.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Allahım imanla girdiyimiz bu oruc günlərində nəfsimizə qalib 
gələrək və yaxşılıq edərək mənəvi həyatımızı gücləndirə 
bilməyimiz üçün, lütfünü bizlərdən əsirgəmə. Bunu, Səninlə və
Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. * Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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 Kül çərşənbəsi 
GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Yezekel 18, 30b-32

Tövbə edib bütün günahlarınızdan dönün ki, təqsir sizi məhvə 
sürükləməsin. Etdiyiniz günahların hamısını üstünüzdən 
götürün, özünüzdə yeni ürək və yeni ruh yaradın. Nə üçün 
öləsiniz, ey İsrail nəsli?” Xudavənd Rəbb bəyan edir: “Mən 
məhv olacaq adamın ölümündən zövq almıram. Buna görə də 
günahlardan dönün və yaşayın”. 

12-də: Zəkəriyyə 1, 3b-4b

“Mənə tərəf qayıdın” bəyan edir Ordular Rəbbi, “Mən də sizə 
tərəf qayıdaram” deyir Ordular Rəbbi. “Atalarınız kimi 
olmayın! Əvvəlki peyğəmbərlər onlara müraciət edib 
söylədi ki, Ordular Rəbbi onlara ‹pis əməllərinizdən 
və pis işlərinizdən qayıdın› deyir. 

15-də: Daniel 4, 27

Ədalətlə rəftar etməklə günahlarından, yoxsullara mərhəmət 
etməklə təqsirlərindən vaz keç. Bəlkə bununla sənin əmin-
amanlığının müddəti uzadılar.

† Üzünü tut, günahlarımı görmə,
* bütün təqsirlərimi sil.

Yekun dua (Səhər mədhində kimi)
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 Kül çərşənbəsi 
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 3cü gün <<<

Qısa oxunuş (Flp 2, 12b-15a)

Ey sevimlilərim, qorxu və lərzə ilə xilasınızı əməllərinizdə 
göstərin. Çünki sizdə fəaliyyət göstərən Allahdır, belə ki Onun
xoş məramını həm istəyəsiniz, həm də bunun üçün fəaliyyət 
göstərəsiniz. Hər şeyi şikayətlənmədən, mübahisə etmədən 
yerinə yetirin ki, nöqsansız və saf olaraq bu əyri və azmış nəsil
arasında Allahın ləkəsiz övladları olasınız.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Sən sədəqə verdiyin zaman sol əlin sağ əlinin nə etdiyini 
bilməsin.

İmanlıların duası
Allaha şərəf və həmd olsun! O, Məsihin qanı vasitəsilə öz 
xalqı ilə yeni və əbədi Əhd bağladı və Evxaristiya sirrində onu 
həmişə yeniləyir. Buna görə də Ona şükür edərək səmimi 
şəklində xahiş edək: 
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Ey Ata, xalqına xeyir-dua ver!

Ey Allah, millətlərin və onları idarə edənlərin ağlıları öz 
iradəyə yönəlt
- qoy bütün insanların ümumi xeyirinə səy göstərsinlər.

Hər şeyi tərk edən və Məsihi təqib edənlərin fədakarlığı 
gücləndir və artır
- qoy məsihçilərə iman həyatını daha həvəslə yaşamağa kömək
edib kilsənin müqəddəsliyinə şəhadət etsinlər.

Sən bütün insanları öz surətində yaratdın.
- qoy hər kəs hər bir ədalətsiz ayrı-seçkiliyindən uzaq olsun.

Bütün insanları həqiqətə apar və onlara dostluq ver
- onlara kömək etməyimizi bizə öyrət.

Ölənlərimizi Səltənətinə qəbul et
- qoy Səni izzətləndirib Səninlə birlikdə sevinsinlər.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Allahım imanla girdiyimiz bu oruc günlərində nəfsimizə qalib 
gələrək və yaxşılıq edərək mənəvi həyatımızı gücləndirə 
bilməyimiz üçün, lütfünü bizlərdən əsirgəmə. Bunu, Səninlə və
Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. * Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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 Kül çərşənbəsindən sonrakı 4-cü gün 
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 4cü gün <<<

Qısa oxunuş (bax 1 Pad 8, 51-53a)

Biz Sənin xalqın, Sənin irsinik, Sən bizi Misirdən, dəmir 
kürənin içindən çıxartmısan. Bu qulunun və xalqın İsrailin 
yalvarışına nəzər yetir ki, onların Sənə fəryad etdikləri hər 
sözü eşidəsən. Çünki, ya Xudavənd Rəbb, Sən irsin olmaq 
üçün bizi yer üzünün bütün xalqlarından ayırdın.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım, * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Rəbb deyir: Əgər bir kəs Mənim ardımca gəlmək istəyirsə, 
özündən imtina etsin və çarmıxını götürüb ardımca gəlsin.
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İmanlıların duası
Əziz qardaş-bacılar, Məsihdə göründüyümüz Tanrımızın 
məhəbbətini qeyd edərək səmimi ürəklə xahiş edək: 
Ey Ata, biz Sənin uşaqlarınıq, bizə qulaq as!

Qoy kilsənin sirrini dərk edək
* və hamı üçün daha bəhrəli xilas vasitəsi olaq.

Sən insanları sevirsən. 
Qoy insan camaatının inkişafına kömək edək
* və hər şeydə səmavi səltənətini axtaraq.

Məsih bizə Özünü həyat suyu bulağı kimi verir
* qoy biz Onun üçün həmişə susayaq.

Bizim günahlarımızı bağışla
* və addımlarımızı salehlik və səmimiyyət yolu ilə apar. 
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Ya Qüdrətli Allah, əməllərimizi önceden ilhamlandır və 
köməyinlə bizə dəstək ol. Qoy bütün işlərimizi Səninlə 
başlayaq və yardımınla tamamlayaq. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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 Kül çərşənbəsindən sonrakı 4-cü gün 
GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş 
9-da: Yeşaya 55, 6-7

Tapmaq fürsəti olarkən Rəbbi axtarın, O yaxın ikən Onu 
çağırın. Qoy pis adam öz yolunu, şər adam öz fikirlərini atsın. 
Qoy Rəbbə sarı dönsün ki, Onda mərhəmət tapsın. Qoy 
Allahımıza tərəf dönsün, çünki Onun əfvi boldur.

12-də: Qanun 30, 2-3

Siz və övladlarınız Allahınız Rəbbə tərəf dönüb bu gün sizə 
əmr etdiyim hər işdə Onun sözünü bütün qəlbinizlə və bütün 
varlığınızla qulağınızda saxlasanız, Allahınız Rəbb sizə rəhm 
edib əsirlikdən geri qaytaracaq, sizi yenidən səpələdiyi bütün 
xalqların arasından toplayacaq.

15-də: İbr 10, 35-36

Buna görə cəsarətinizi itirməyin, bu cəsarətə görə mükafatınız 
böyükdür. Çünki Allahın iradəsini yerinə yetirib vəd olunan 
şeyi almaq üçün sizin tab gətirməyə ehtiyacınız var.

† Üzünü tut, günahlarımı görmə,
* bütün təqsirlərimi sil.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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 Kül çərşənbəsindən sonrakı 4-cü gün 
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 4cü gün <<<

Qısa oxunuş (Yaq 4, 7-8. 10)

Buna görə də Allaha tabe olun. İblisə qarşı durun və o sizdən 
qaçacaq. Allaha yaxınlaşın, O da sizə yaxınlaşacaq. 
Ey günahkarlar, əllərinizi paklayın! Ey qərarsız insanlar, 
ürəklərinizi saflaşdırın! Rəbbin önündə özünüzü aşağı tutun, 
O da sizi ucaldacaq.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Rəbb deyir: Mənim uğrumda canını itirən 
onu əbədi qoruyacaq.
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İmanlıların duası
Bizi Müqəddəs Ruhun lütfü ilə işıqlandıran mərhəmətili Allahı
tərifləyirik ki, biz salehlik və iman içində böyüyək. 
Dua edərək yalvaraq:    
Satın aldığın xalqına həyat ver!
† Rəbb, bütün müqəddəsliyin mənbəyi və daşıyıcısı, 
Evxaristiyanın müqəddəs mərasimində Özünü yepiskoplar, 
kahinlər və dyakonlarla daha mükəmməl birləşdir,

- qoy təqdis mərasimində əldə olunan lütf onlarda oyansın.
† Sadiqlərə Allahın Kəlamının və Məsihin bədəninin süfrəsinə 
ləyaqətlə və fəaliyyətlə davam etməyi öyrət ki,

- həyatda və əməldə, iman vasitəsilə 
qazandıqlarını qorusunlar.

† Bizə Oğlunun qanı ilə satın alınan hər bir insanın ləyaqətini 
qiymətləndirmək bacarığı ver,

- və qardaşlarımızın vicdan azadlığına hörmətlə yanaşaq.
† İnsanları durmadan davamlı faydaları axtarmağına kömək et 

- və ehtiyacı olanlara kömək etməyə həmişə hazır olsunlar.
† Bu dünyadan özünə çağırdığın sadiqlərə mərhəmət et,

- və onlara qaçılmaz bir xoşbəxtlik bəxş et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Ya Qüdrətli Allah, əməllərimizi önceden ilhamlandır və 
köməyinlə bizə dəstək ol. Qoy bütün işlərimizi Səninlə 
başlayaq və yardımınla tamamlayaq. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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 Kül çərşənbəsindən sonrakı 5-ci gün 
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 5ci gün <<<

Qısa oxunuş (Yeşaya 53, 11b-12)

Mənim saleh qulum öz biliyi ilə çoxlarına bəraət qazandıracaq,
onların şər əməllərinin yükünü üzərinə götürəcək. Buna görə 
Mən ona böyük adamların arasında pay verəcəyəm. O, 
qəniməti güclülərlə böləcək.
Çünki o, canını fəda etdi, üsyankarlara tay tutuldu. Çox 
adamların günahını üzərinə götürdü, üsyankarlardan ötrü 
yalvardı.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım, * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun.
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət †
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Çılpaq insanı görsən geyindir onu, yaxınlarınızdan köməyini 
əsirgəmə! Onda nurun şəfəq kimi saçacaq, salehliyin qarşında 
gedəcək.
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İmanlıların duası
Bizi ölümü və dirilməsi ilə xilas edən Xilaskar Məsihə deyirik:

Rəbb bizə rəhm et!

† Yerusəlimə getdin və izzətə girmək üçün əzabları qəbul etdin
- kilsəni əbədi Pasxaya apar.

† Xaça qalxaraq, bir döyüşçünün nizə ilə vurulmasını qəbul etdin
- yaralarımıza şəfa ver.

† Çarmıxını həyat ağacı etdin
- vəftiz mərasimində yenidən doğulan bəhrələri bəxş et.

† Ağaca asılıb tövbə edən quldura mərhəmət etdin,
- biz günahkarları da bağışla.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Qüdrətli əbədi Allah, zəifliyimizə lütflə bax və güclənməyimiz 
üçün Öz qüdrətli sağ əlini bizə uzat. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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 Kül çərşənbəsindən sonrakı 5-ci gün 
GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Yeşaya 55, 3

Qulaq asın, Mənim yanıma gəlin, dinləyin ki, sağ qalasınız. 
Mən sizinlə əbədi əhd, Davuda vəd etdiyim sadiq məhəbbət 
əhdi kəsəcəyəm.

12-də: bax Yer 3, 12. 14a

Rəbb belə bəyan edir: “Ey dönük İsrail, geri qayıt! Sənə 
qəzəblə baxmayacağam, çünki Mən mərhəmətliyəm, 
əbədi kin saxlamaram. Ey dönük övladlar, geri qayıdın!”

15-də: Yaq 1, 27

Ata Allahın hüzurunda pak və nöqsansız möminlik budur: 
yetimlərə və dullara onların əziyyətlərində qayğı göstərmək 
və özünü dünyadan qoruyub ləkəsiz olmaq.

† Üzünü tut, günahlarımı görmə,
* bütün təqsirlərimi sil.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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 Kül çərşənbəsindən sonrakı 5-ci gün 
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 5ci gün <<<

Qısa oxunuş (Yaq 5, 16. 19-20)

Beləliklə, günahlarınızı bir-birinizə etiraf edin və bir-biriniz 
üçün dua edin ki, sağalasınız. Saleh adamın duası çox güclü və
təsirlidir. Qardaşlarım, əgər aranızdan biri haqq yolundan azar 
və kimsə onu doğru yola qaytararsa, qoy bilsin ki, günahkarı 
azdığı yolundan qaytaran onun canını ölümdən xilas edər və 
bir çox günahın üstünü örtər.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Bəy yanlarında olanda sağdışı və soldışı yas tuta bilərmi? 
Lakin bəyin onların arasından aparılacağı günlər oruc 
tutacaqlar.
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İmanlıların duası
Ölümü ilə ölümü məhv edən və dirilməsi ilə bizə həyat verən 
Bəşəriyyətin Xilaskarına səcdə edərək Ona təvazökar 
dualarımızı təqdim edirik.

Qanınla satın aldığın insanları müqəddəsləşdir.

† Xilaskarımız, bizə kömək et ki, 
   tövbədə daha çox Sənin iztirablarınla birləşək,

- və gələcək dirilmə izzətinə layiq görülək.
† Qoy Məryəm Ananın örtüyü yas tutanların təsəllisi olsun,

- Və bizi təsəlli etdiyin kimi başqalarınıda da 
   təsəlli verməyimizə kömək et.

† Möminlərinə kömək et ki, əzabları vasitəsi ilə
   əzablarının şərikləri olsunlar,

- və bununla da xilasını şəhadət etsinlər.
† Ya Rəbb, çarmıx ölümünə qədər alçaldıldın və itaətkar oldun

- qullarına təvazökarlıq və itaətkarlıq ənamı ver.
† Ölülərə, Öz izzətli bədənini bəxş et,

- və beləcə bizdə o bədənə nail ola bilək.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Qüdrətli əbədi Allah, zəifliyimizə lütflə bax və güclənməyimiz 
üçün Öz qüdrətli sağ əlini bizə uzat. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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 Kül çərşənbəsindən sonrakı 6-cı gün 
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 6cı gün <<<

Qısa oxunuş (Yeş 1, 16-18)

Yuyunub təmizlənin, gözümün önündə işlərinizi şərdən 
uzaqlaşdırın, pislik etməkdən vaz keçin. Yaxşılıq etməyi 
öyrənin, ədaləti axtarın, məzlumları qurtarın, yetimin haqqını 
qoruyun, dul qadını müdafiə edin. Rəbb deyir: Gəlin indi birgə 
düşünək bu an, günahlarınız qıpqırmızı parça kimi görünsə də, 
onlar qar kimi ağ olacaq, tünd qırmızı rəngə çalsa da, onlar ağ 
yun kimi bəyaz olacaq.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım, * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun.
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət †
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Özünüzə göydə xəzinələr yığın. 
Orada nə güvə, nə pas onları məhv edər.
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İmanlıların duası
Hər zaman və hər yerdə bizi xilas edən Məsihə təşəkkür edirik
və ümidlə Ona dualarımızı təqdim edirik:

Qoy Sənin lütfün bizə kömək etsin.

† Bizə həmişə günahlardan azad olmağımızı bəxş et,
- və qoy Müqəddəs Ruhun yaşayış yeri olaq.

† Bizi səhərdən bəri qardaşlarımıza xidmət etməyi öyrət,
- və gün ərzində hər şeydə Sənin iradəni yerinə yetirək.

† Bizə əbədi həyatın açarı olan yeməkləri arzu etməyi ver,
- hansı ki, Sən səxavətlə bizə bəxş edirsən.

† Günahkarların sığınacağı olan Anan, 
   qoy bizim üçün vəsatətçilik etsin,

- beləcə günahlarımızı mərhəmətlə bağışla.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Qüdrətli əbədi Allah, zəifliyimizə lütflə bax və güclənməyimiz 
üçün Öz qüdrətli sağ əlini bizə uzat.  Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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 Kül çərşənbəsindən sonrakı 6-cı gün 
GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Vəhy 3, 19-20

Mən kimi sevirəm, onu məzəmmət və tərbiyə edirəm. Buna 
görə də qeyrətə gəl və tövbə et. Bax qapının önündə durub onu
döyürəm; kim səsimi eşidib qapını açsa, onun yanına 
gələcəyəm və Mən onunla, o da Mənimlə birgə şam edəcəyik.

12-də: Yeşaya 44, 21-22

Ey Yaqub nəsli, dediyim sözləri xatırla, çünki sən qulumsan, 
ey İsrail, Mən səni yaratdım, sən Mənim qulumsan, Səni 
unutmaram, ey İsrail! Üsyankarlığını bulud kimi dağıtdım, 
günahlarını duman kimi sildim, Mənə tərəf dön, çünki Mən 
səni satın aldım.

15-də: Qal 6, 7-8 

Aldanmayın: Allaha istehza edilməz. Çünki insan nəyi əkərsə, 
onu da biçəcək. Öz cismani təbiəti üçün əkən, bu təbiətdən 
məhv biçəcək. Ruh üçün əkənsə Ruhdan əbədi həyat biçəcək.

† Üzünü tut, günahlarımı görmə,
* bütün təqsirlərimi sil.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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ORUC | 1ci həftə |  1-ci Rəbb günü 
ƏRƏFƏ MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəki Rəbb günündəndir <<<

1-ci nəq. Tanrımız, ruhları itaətli və ürəklərində peşman olan 
bizləri qəbul et, qoy bu gün gətirdiyimiz qurban 
Səni razı salsın, ya Rəbb.
2-ci nəq. O vaxt Rəbbi köməyə çağıracaqsınız, Rəbb cavab 
verəcək. Fəryad edəcəksiniz, O sizə “buradayam” deyəcək.
3-cü nəq. Saleh olan Məsih də saleh olmayanlar uğrunda, 
onların günahları üçün bir dəfə əzab çəkdi ki, bizi Allahın 
hüzuruna gətirsin. O cismən edam edilmiş, amma ruhən həyata
qovuşmuşdur.

Qısa oxunuş (2Kor 6, 1-4a)

Buna görə Allahla birgə işləyən bizlər rica edirik ki, Onun 
lütfünü boş yerə qəbul etməyəsiniz. Çünki O deyir: «Münasib 
vaxtda səni eşitdim, Xilas günü sənə kömək etdim». Budur, 
indi münasib vaxt, budur, indi xilas günü. Xidmətimiz 
etibardan düşməsin deyə heç kimi büdrədən bir şey etmirik. 
Əksinə, Allahın  xidmətçisi olaraq hər şeydə özümüz barədə 
zəmanət veririk.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
* Ey Allah, fəryadımı eşit, duamı dinlə. *
   Sənə qarşı günah etmişik.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.

ORUC | 1ci həftə |  1-ci Rəbb günü                                   805



Magnifikat
A ili: İsa iblis tərəfindən sınağa çəkilmək üçün Ruh tərəfindən 
səhraya aparıldı. O, qırx gün-qırx gecə oruc tutandan sonra 
acdı.
B ili: İsa səhrada qırx gün qaldı və bu müddət ərzində şeytan 
tərəfindən sınağa çəkildi. İsa vəhşi heyvanlar arasında idi və 
mələklər Ona xidmət edirdi.
C ili: İsa Müqəddəs Ruhla dolaraq İordan çayından qayıtdı və 
Ruh tərəfindən səhraya aparıldı. Orada qırx gün ərzində iblis 
tərəfindən sınağa çəkildi.

İmanlıların duası  (Oruc 1ci həftə, 1ci Rəbb günün Ərəfəsi)

Bizim üçün müəllim, nümunə və qardaş olan Rəbb Məsihi 
izzətləndiririk. Onu təvazökarlıqla çağıraq:
   Ya Rəbb, xalqına həyat ver.

† Məsih, günahdan başqa hamımız kimi eyni oldun; 
sevinənlərlə sevinməyi ağlayanlarla isə ağlamağı bizə öyrət;
- beləcə sevgimiz gündən-günə artsın.

† Acların acında Sənə xidmət etməyi bizə nəsib et,
- Və  susayanların, susuzluğunda Sənə xidmət edək.

† Lazarı ölülərdən diriltdin, 
- günahdan ölü olanları iman və tövbə ilə həyata dönməyi 
nəsib et.

† Qoy Mübarək Məryəmin və müqəddəslərin nümunəsinə 
baxaraq 
- insanlar Sənin yollarınla daha səylə və kamillikcə getməyə 
çalışsınlar.

† Qoy ölülər Sənin izzətində dirilsin 
- və Sənin məhəbbətinin xoşbəxtliyində əbədi olaraq qalsınlar.
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Ey Külli-İxtiyar, Sənə yalvarırıq: bizə kömək et ki, bu 
müqəddəs oruc günlərində tövbə edərək və imanlı bir həyat 
sürərək, İsa Məsihi daha yaxşı tanıyıb sevək və onun 
gerçəkləşdirdiyi qurtuluşa layiq olaq. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 
M: Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəki Rəbb günündəndir <<<

1-ci nəq. Bütün ömrüm boyu Sənə alqış edəcəyəm, 
əllərimi qaldırıb adınla Səni səsləyəcəyəm.
2-ci nəq. Allahınız Rəbbə həmişə həmd edin 
və Onu ilahilərlə tərənnüm edin.
3-cü nəq. Rəbb Öz xalqından zövq alar, 
zəfəri ilə itaətkarların üstünə yaraşıq salar.

Qısa oxunuş (bax Neh 8, 9b. 10b)

Bu gün Allahınız Rəbb üçün müqəddəs gündür. Buna görə 
kədərlənməyin və ağlamayın. Bu gün Xudavəndimiz üçün 
müqəddəsdir. Kədərlənməyin, çünki Rəbbin verdiyi sevinc 
sizin qüvvətinizdir.

Nəqaratlı cavab
† Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
   Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
* Şər əməllərimiz naminə cəza aldın. * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!

Benediktus 
A ili: İnsan yalnız çörəklə deyil, Allahın ağzından çıxan hər 
kəlmə ilə yaşayar. 
B ili: İsa Qalileyaya gəlib Allahın Müjdəsini vəz edirdi: Vaxt 
yetişib, Allahın Padşahlığı yaxınlaşıb. Tövbə edin və Müjdəyə 
inanın. 
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C ili: Bu müddətdə İsa heç nə yemədi və qırx gün keçəndən 
sonra acdı.

İmanlıların duası  (Oruc 1ci həftə, 1ci Rəbb günü, Səhər)

Bu xilas vaxtını bizə səxavətlə bəxş edən Xilaskarımızı, 
təvazökarlıqla çağıraq
Rəbb, bizdə yeni bir ruh yarat !
† Sirli şəkildə vəftizlə Səninlə birlikdə dəfn olunmağımızı 
təmin edən və dirilmədə Səninlə birlikdə 
dirilməyimizi istəyən Məsih,

- bu gün təzələnmiş bir həyatda gəzməyimizə kömək et.
† Ya Rəbb, bütün insanlara fayda verdin,

- bizə kömək et ki, yaxşılığın qayğısına qalaq.
† Yer üzərindəki şəhərimizin qurulmasında işləməyə 
   razı olmağımızı bizə öyrət,

- və eyni zamanda səmadakıları axtaraq.
† Bədənin və qəlbin Həkimi, ürəyimizdəki yaraları sağalt ki, 

- müqəddəsliyə çatmaqda daim dəstəyə malik olaq.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Ey Külli-İxtiyar, Sənə yalvarırıq: bizə kömək et ki, bu 
müqəddəs oruc günlərində tövbə edərək və imanlı bir həyat 
sürərək, İsa Məsihi daha yaxşı tanıyıb sevək və onun 
gerçəkləşdirdiyi qurtuluşa layiq olaq. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 
M: Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: 1Sal 4, 1.7

Qardaşlar, necə həyat sürmək və Allahı razı salmaq barədə 
bizdən təlimat aldınız. Nəhayət, Rəbb İsa naminə sizdən xahiş 
edir və yalvarırıq ki, belə həyat sürməkdə daha çox inkişaf 
edin. Çünki Allah bizi murdarlığa deyil, müqəddəsliyə 
çağırmışdır.

12-də: Yeş 30, 15. 18

Xudavənd Rəbb, İsrailin Müqəddəsi belə deyir: «Mənə tərəf 
dönüb rahatlıq tapanda xilas olarsınız, sakitləşib inanmaqla 
qüdrətli olarsınız. Lakin siz bunu istəmirsiniz. Amma Rəbb 
sizə lütf göstərmək üçün gözləyir, yenə də sizə rəhm etməyə 
hazırdır, çünki Rəbb adil Allahdır, Onu intizarla gözləyənlər nə
bəxtiyardır!

15-də: Qanun 4, 29b-31

 Əgər Allahınız Rəbbi bütün qəlbinizlə, bütün varlığınızla 
axtarsanız, tapacaqsınız. Əzabda olarkən, bütün bu hadisələr 
başınıza gələrkən, nəhayət, Rəbbə dönüb Ona qulaq 
asacaqsınız. Axı Allahınız Rəbb rəhmli Allahdır. O sizi atmaz, 
məhv etməz. Atalarınıza andla təsdiq etdiyi əhdi unutmaz.

† Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur,
* Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah!

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəki Rəbb günündəndir <<<

1-ci nəq. Allahın Rəbbə səcdə et və yalnız Ona ibadət et!
2-ci nəq. Budur, indi münasib vaxt, budur, indi xilas günü.
3-cü nəq. Bax Yerusəlimə qalxırıq, Bəşər Oğlu üçün 
peyğəmbərlər vasitəsilə yazılanların hamısı tam yerinə 
yetəcək.

Qısa oxunuş (1Kor 9, 24-25)

Qaçışda yarışanların hamısının qaçdığını, amma təkcə bir 
nəfərin mükafat aldığını bilmirsinizmi? Elə qaçın ki, mükafatı 
qazanasınız. Yarışda iştirak edən hər kəs hər cəhətdən öz 
nəfsinə hakimdir. Onlar bunu solub gedən dəfnə çələngi almaq 
üçün edər, biz isə solmaz tac almaq üçün çalışırıq.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
* Ey Allah, fəryadımı eşit, duamı dinlə. *
   Sənə qarşı günah etmişik. 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.

Magnifikat
A ili: İsa dedi: Rədd ol, Şeytan! Allahın Rəbbə səcdə et və 
yalnız Ona ibadət et - deyə yazılmışdır. Bundan sonra iblis 
İsanı tərk etdi və mələklər gəlib Ona xidmət edirdi.
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B ili: Əbədi Xilaskarımız, bizi qoru! Qoy hiyləgər iblis bizi 
qovub tutmasın, çünki Sən əbədi köməyimizsən!
C ili: İblis sınaqların hamısını qurtarandan sonra bir müddət 
Onu tərk etdi.

İmanlıların duası (Oruc 1ci həftə, 1ci Rəbb günü, Axşam)

Seçilmiş xalqını əbədi Sözü ilə tükənməz toxumdan yenidən 
dünyaya gətirən Ata Allaha həmd olsun. Təvazökarlıqla Ona 
dua edək

Rəbb, xalqına mərhəmətli ol!

† Mərhəmətli Allah, bütün xalqın üçün etdiyimiz duaları eşit,
- Qoy Sənin sözünü bədənin yeməyindən daha çox 
arzulasınlar.

† Bizə, xalqımıza və insanlarına qarşı ədaləti həqiqəti və daimi
sevgini öyrət,
- və bizə kömək et ki, onlara sülh və yaxşılıq gətirək. 

† Vəftiz mərasimində yenidən doğulanlara nəzər sal,
- qoy özlərindən canlı daşlar kimi ruhani bir ev tiksinlər.

† Yunusun təbliği ilə Ninevalıları tövbə etməyə çağırdın;
-Mərhəmətin ilə günahkarların ürəyinə sözünlə toxun.

† Mərhumlara Hakim Məsihlə görüşmək ümidi bəxş et,
- və Sənin hüzurunda əbədi sevinsənlər.
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Ey Külli-İxtiyar, Sənə yalvarırıq: bizə kömək et ki, bu 
müqəddəs oruc günlərində tövbə edərək və imanlı bir həyat 
sürərək, İsa Məsihi daha yaxşı tanıyıb sevək və onun 
gerçəkləşdirdiyi qurtuluşa layiq olaq. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 
M: Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (bax Çıxış 19, 4-6a)

Sizi qartal qanadlarında daşıdığım kimi yanıma gətirdiyimi siz 
özünüz gördünüz. İndi isə əgər sözümə diqqətlə qulaq asıb 
əhdimə riayət etsəniz, siz bütün xalqlar arasından Mənə 
məxsus xalq olacaqsınız. Bütün yer üzü Mənimdir; siz isə 
Mənə xidmət edən kahinlər padşahlığı, müqəddəs millət 
olacaqsınız.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Ey sizlər, Atamın xeyir-dua verdiyi adamlar! Gəlin, dünya 
yaranandan bəri sizin üçün hazırlanmış olan Padşahlığı irs alın.
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İmanlıların duası (Oruc 1ci həftə, 1ci gün, Səhər)

Qoy Xilaskarımız xeyirdualı olsun, ölümü ilə qarşımızda xilas 
yolu açan Rəbbimiz İsa Məsihi çağıraq:
        
   Rəbb, bizi xilas yolu ilə apar.

† Bizə vəftizlə yeni bir həyat bəxş edən mərhəmətli Rəbb,
- bizi Özünə daha çox bənzər et.

† Ehtiyacı olanlara sevinclə və səmimiyyətlə kömək etməyi 
bizə bəxş et
- və bunlardan yararlanaraq Səni onlarda tapaq.

† Bizə səxavətlə və asanlıqla yaxşı işlər görməyi öyrət
- və daim ürəklərimiz Səninlə görüşməyə tələssin.

† Qardaş sevgisinə qarşı etdiyimiz hər şeyi, 
mərhəmətlə bağışla
- və kömək et ki, biz bir ürək və bir ruh halında olaq.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Mərhəmətli Allah və Xilaskarımız, ürəklərimizi Sənə çevir və 
zehnimizi səmavi təlimlə öyrət ki, oruc tutaraq tövbə vasitəsilə
xristian həyatında kamilləşək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz
İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Müd 11, 23-24

Sən hamıya rəhm edirsən, çünki hər şeyə qadirsən. İnsanların 
tövbə etməsindən ötrü onun günahlarının üstündən keçirsən. 
Bəli, Sən bütün varlığı sevirsən, yaratdığın heç bir şeydən 
iyrənmirsən.

12-də: Yezekel 18, 23

Elə bilirsiniz ki, Mən pis adamın ölümündən zövq alıram? 
İstəyirəm ki, o öz yolundan dönsün və yaşasın.

15-də: Yeşaya 58, 6-7

Mənim istədiyim orucsa haqsızlığın buxovlarını qırmaq, 
boyunduruğun iplərini açmaq, sıxıntı içində olanları azad 
etmək, hər cür boyunduruğu məhv etmək deyilmi? Yediyiniz 
çörəyi acla bölüşdürmək, yurdsuz kasıbları evinizə gətirmək 
deyilmi? Mənim istədiyim oruc bu deyilmi? Çılpaq görəndə 
geyindirmək, yaxınlarınızdan köməyinizi əsirgəməmək 
deyilmi?

† Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat,
* daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Rom 12, 1-2) 

Beləliklə, ey qardaşlar, Allahın mərhəməti xatirinə sizə 
yalvarıram ki, bədənlərinizi diri, müqəddəs və Allahı razı salan
bir qurban olaraq Ona təqdim edin; bu sizin ağılla etdiyiniz 
ibadətdir. Bu dövrə uyğunlaşmayın, əksinə, düşüncənizin 
təzələnməsi ilə dəyişin ki, Allahın yaxşı, razı salan və kamil 
iradəsini ayırd edəsiniz.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Siz bu ən kiçik qardaşlarımdan birinə etdiyinizi Mənə etmiş 
oldunuz.
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İmanlıların duası (Oruc 1ci həftə, 1ci gün, Axşam)

Biz, xalqını günahlardan qurtaran Rəbbimiz İsa Məsihə 
təvazökar yalvarışlarımızı təqdim edirik:
      Davud Oğlu, bizə mərhəmət et.

† Su ilə yuyulma və həyat sözü ilə kilsəni müqəddəsləşdirmək 
üçün, Özünü kilsə üçün qurban verən Məsih,
- daim tövbə ilə onu yenilə və təmizlə.

† Yaxşı Müəllim, gənclərə Sənin iradənə uyğun həyat yolu 
göstər,
- qoy bu yolda xeyir və xoşbəxtlik qazansınlar.

† Bütün əziyyət çəkənlərə mərhəmət etdin, 
xəstələrin ümidini gücləndir və onlara şəfa ver,
- elə et ki, bizlər onların köməyinə gəlməyə tələsək. 

† Müqəddəs vəftizdə Səndən aldığımız ləyaqəti 
qiymətləndirməyi bizə öyrət;
- və bizi həmişə Sənin üçün yaşamağı öyrət.

† Mərhumlara sülh və izzət bəxş et
- və bizi də Səltənətinlə şərəfləndir.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Mərhəmətli Allah və Xilaskarımız, ürəklərimizi Sənə çevir və 
zehnimizi səmavi təlimlə öyrət ki, oruc tutaraq tövbə vasitəsilə
xristian həyatında kamilləşək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz
İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yoel 2, 12-13)

Rəbb belə bəyan edir: İndi isə orucla, ağlamaqla, yas tutmaqla 
bütün qəlbinizlə Mənə dönün. Paltarlarınızı deyil, ürəyinizi 
yırtın, Allahınız Rəbbə tərəf qayıdın. Çünki O, lütfkar və 
rəhmlidir, hədsiz səbirlidir, bol məhəbbətlidir, bəla göndərməz,
rəhm edər.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Ya Rəbb, Yəhya öz şagirdlərinə öyrətdiyi kimi Sən də bizə dua
etməyi öyrət.
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İmanlıların duası (Oruc 1ci həftə, 2ci gün, Səhər)

Göydən enib bizə çörək verən Məsihə xeyir-dua verərək, 
xahişlərimizi Ona bildirək:
     
     Həyat çörəyi Məsih, qalamız ol.

† Ya Rəbb, bizi Evxaristiya süfrəsində möhkəmləndir ki, 
- Sənin Pasxa qurbanının xeyir-dualarında mükəmməl 
iştirak edək.

† Bizə kömək et ki, ürəyimizin təmizləyində, 
Sənin Sözünü saxlayaq
- və dəyişməz lütfünün əməkdaşlığında yaxşı bəhrələr verək.

† Mükəmməl bir dünya yaratmağın üçün Sənə çalışaq,
- beləliklə Kilsə dünyaya Sənin müjdəni sərbəst elan 
edə bilsin.

† Ya Rəbb, biz Sənə qarşı günah etdik,
- günahlarımızı lütfünlə məhv et.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Ya Rəbb, Öz ailənə bax və bizə kömək et ki, cismani tövbənin 
təsiri ilə qəlblərimiz Sənin üçün hərarətlə yansın. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.

820                              ORUC | 1ci həftə | Çərşənbə axşamı  2ci gün 



ORUC | 1ci həftə | Çərşənbə axşamı  2ci gün

GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Yoel 2, 17

Rəbbə xidmət edən kahinlər Məbədin eyvanı ilə qurbangah 
arasında ağlayıb desin: Ya Rəbb, xalqına qıyma, Öz irsini 
rüsvay olmağa qoyma! Qoyma onlar millətlərin dilinə düşsün. 
Axı nə üçün xalqlar arasında belə deyilsin: “Bəs hanı onların 
Allahı?”

12-də: Yer 3, 25b

Cavanlığımızdan indiyədək biz və atalarımız Allahımız Rəbbə 
qarşı günah etdik, Allahımız Rəbbin sözünə qulaq asmadıq.

15-də: Yeş 58, 1-2

Avazla çığırın, çəkinməyin, səsinizi şeypur səsi kimi ucaldın, 
xalqıma üsyankarlığını, Yaqub nəslinə günahlarını bildirin! 
Onlar hər gün Məni axtarır, Mənim yolumu öyrənməkdən zövq
alır. Sanki bu əməlisaleh, Allahının hökmündən ayrılmayan 
millət imiş. Onlar Məndən düzgün hökmlər diləyirdi, Allaha 
yaxınlaşmaqdan zövq alırdı.

† Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat,
* daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yaq 2, 14. 17-18)

Qardaşlarım, əgər bir kimsə yaxşı əməlləri olmadığı halda 
imanının olduğunu bildirirsə, bunun xeyri nədir? Belə iman 
onu xilas edə bilərmi? İman da elədir, əgər yaxşı əməlləri 
yoxdursa, özü-özlüyündə ölüdür. Sən imanını mənə əməlsiz 
göstər, mən də sənə imanımı əməllərimlə göstərəcəyəm. 

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Dua etdiyin zaman öz otağına gir və qapını örtüb Atana dua et.

İmanlıların duası (Oruc 1ci həftə, 2ci gün, Axşam)
Rəbb Məsih bizə dua etməyi və oyaq qalmağımızı əmr etdi ki, 
sınağa tab gətirə bilək. Gəlin Ona səmimi dualarımızı bildirək:
Rəbb, bizi eşit və mərhəmətini göstər.

† Sənin adınla dua üçün toplaşanda bizimlə birlikdə olacağına 
söz verən İsa Məsih,
- Müqəddəs Ruhda və Səninlə birlikdə Ataya dua etməyimizi 
təmin et.
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† Kilsənin İlahi Bəyi, onu hər ləkədən təmizlə,
- ona ümid və Müqəddəs Ruhun gücündə getməyi öyrət.

† Bəşər övladlarının dostu, əmr etdiyin kimi qonşumuza qayğı 
göstərməyi bizə öyrət,
- qoy hamı Səni dünyanın işığı kimi daha aydın görsün.

† Sülh Padşahı, Sənin sülhün hər yerdə hökm sürsün,
- bütün insanlar Sənin xilas etdiyin gücünü görə bilsinlər.

† Mərhumlara əbədi xoşbəxtlik yurdunda girməyə icazə ver, 
- onlara qüsursuzluq və izzət göndər.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ya Rəbb, Öz ailənə bax və bizə kömək et ki, cismani tövbənin 
təsiri ilə qəlblərimiz Sənin üçün hərarətlə yansın. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Qanun 7, 6b. 8-9)

Rəbb Allahınız sizi yer üzündəki bütün xalqlar içərisindən 
Özünə məxsus xalq olaraq seçdi. Rəbb sizi sevdiyi və 
atalarınıza verdiyi vədi yerinə yetirmək istədiyi üçün qüdrətli 
əli ilə sizi Misirdən çıxartdı. O sizi köləlik diyarından, 
Misir padşahı firondan satın aldı. Bilin ki, Allahınız Rəbb əsl 
Allahdır. O, vəfalı Allahdır. Əhdinə sadiq qalıb Onu 
sevənlərin, əmrlərini yerinə yetirənlərin minlərlə nəslinə 
məhəbbətini göstərər. 

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Pis və vəfasız nəsil bir əlamət axtarır. Amma ona Yunus 
peyğəmbərin əlamətindən başqa heç bir əlamət verilməyəcək.
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İmanlıların duası (Oruc 1ci həftə, 3cü gün, Səhər)

Qurtuluşumuzu icra edən, lütfü ilə insanın yeni bir yaradılış 
olmasını, keçmişin bitməsini və hər şeyin yenilənməsini 
həyata keçirən Rəbbi canlı imanla çağıraq:

        Ruhunla bizə yeni bir həyat bəxş et.

† Yeni bir göyün və yeni bir yerin olacağını vəd edən Rəbb, 
bizi davamlı olaraq Ruhun ilə yenilə,
- beləcə Səmavi Atanın yurdunda Səninlə sevinə bilək.

† Bu dünyanı Ruhunla canlı etmək üçün Səninlə birlikdə 
işləməyimizə kömək et ki,
- yer üzündə ədalətli, sevgi və sülh şəhəri quraq.

† Laqeydlik və küfrdən çəkinməyimizə kömək et,
- düşüncələrimizi əbədi dəyərlərə yönəlt.

† Bizi bütün pisliklərdən qurtar,
- həqiqi yaxşılığımızı tərk etməyimizə icazə vermə.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Ya Rəbb, xalqının bağlılığına mehribanlıqla bax və bizə kömək
et ki, bədənimizi təmkinlə idarə edək və ruhumuzu yaxşı 
əməllərlə kamilləşdirək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Yezekel 18, 30b-32

Tövbə edib bütün günahlarınızdan dönün ki, təqsir sizi məhvə 
sürükləməsin. Etdiyiniz günahların hamısını üstünüzdən 
götürün, özünüzdə yeni ürək və yeni ruh yaradın. Nə üçün 
öləsiniz, ey İsrail nəsli? Xudavənd Rəbb bəyan edir: Mən 
məhv olacaq adamın ölümündən zövq almıram. Buna görə də 
günahlardan dönün və yaşayın.

12-də: Zəkəriyyə 1, 3b-4b

“Mənə tərəf qayıdın!” bəyan edir Ordular Rəbbi, “Mən də sizə 
tərəf qayıdaram” deyir Ordular Rəbbi. “Atalarınız kimi 
olmayın! Əvvəlki peyğəmbərlər onlara müraciət edib 
söylədi ki, Ordular Rəbbi onlara  ‹pis əməllərinizdən 
və pis işlərinizdən qayıdın› deyir.

15-də: bax Dan 4, 24b

Ədalətlə rəftar etməklə günahlarından, yoxsullara mərhəmət 
etməklə təqsirlərindən vaz keç. Bəlkə bununla sənin əmin-
amanlığının müddəti uzadılar.

† Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat,
* daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Flp 2, 12b-15a)

Ey sevimlilərim, qorxu və lərzə ilə xilasınızı əməllərinizdə 
göstərin. Çünki sizdə fəaliyyət göstərən Allahdır, belə ki Onun 
xoş məramını həm istəyəsiniz, həm də bunun üçün fəaliyyət 
göstərəsiniz. Hər şeyi şikayətlənmədən, mübahisə etmədən 
yerinə yetirin ki, nöqsansız və saf olaraq bu əyri və azmış nəsil
arasında Allahın ləkəsiz övladları olasınız.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Yunus üç gün-üç gecə nəhəng balığın qarnında necə 
qalmışdısa, Bəşər Oğlu da yerin bağrında elə qalacaq.
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İmanlıların duası (Oruc 1ci həftə, 3cü gün, Axşam)

Dünyanı idarə edən Uca Allaha ibadət edirik. O, hər şeyi 
biləndir və xalqının ehtiyaclarını bilir, amma arzulayır ki, 
ən birinci Onun Padşahlığını axtaraq. Buna görə də Ona 
səslənirik:

Qoy Sənin Padşahlığın və salehliyin gəlsin!

† Məsihi bizə çoban göndərən Müqəddəs Ata, çobanlarımızın 
qayğından məhrum olmamaları üçün onları və onlara əmanət 
edilən insanları qoru
- qoyunlarına, itaət etmələri üçün heç bir çatışmamazlıqları 
olmasın.

† Qoy Xristianlar xəstə qardaşlarının köməyinə qayğı 
və mərhəmət ilə gəlsinlər
- və beləcə Sənin Oğluna xidmət etsinlər.

† Müjdəyə hələ inanmayanları kilsənin üzvü ola bilsinlər
- və onu yaxşı işlər ilə sevgi içində qorsunlar.

† Biz günahkarlara əsl tövbəyimizlə mərhəmətini aşkar et
- və bizi kilsən ilə birləşdir.

† Qoy mərhumlar əbədi həyat qazansın
- və Səninlə əbədi ünsiyyəti əldə etsinlər.

Göylərdəki Atamız

828                              ORUC | 1ci həftə |  Çərşənbə  3cü gün  



Yekun dua 
Ya Rəbb, xalqının bağlılığına mehribanlıqla bax və bizə kömək
et ki, bədənimizi təmkinlə idarə edək və ruhumuzu yaxşı 
əməllərlə kamilləşdirək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (bax 1Pad 8, 51-53a)

Biz Sənin xalqın, Sənin irsinik, Sən bizi Misirdən, dəmir 
kürənin içindən çıxartmısan. Bu qulunun və xalqın İsrailin 
yalvarışına nəzər yetir ki, onların Sənə fəryad etdikləri hər 
sözü eşidəsən. Çünki, ya Xudavənd Rəbb, Sən irsin olmaq 
üçün bizi yer üzünün bütün xalqlarından ayırdın.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Beləliklə, siz pis olduğunuz halda öz övladlarınıza yaxşı 
hədiyyələr verməyi bilirsinizsə, göylərdə olan Atanızın Ondan 
diləyənlərə gözəl hədiyyələr verəcəyi nə qədər yəqindir!
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İmanlıların duası (Oruc 1ci həftə, 4cü gün, Səhər)

Rəbb Məsih Özünü dünyanın işığı kimi göstərdi ki,
qaranlıqda gəzməyək, amma həyat işığına malik olaq. 
Təvazökarlıqla Ona dua edək:

    Qoy Sənin sözün yollarımızı işıqlandırsın.

† Allah Oğlu, indi bizə həqiqətən Sənin ardınca getməyi öyrət
- və Adəmin günahından düşmüş təbiətimizi sağalt.

† Qoy Sənin sözün ayağımıza çıraq olsun
- və həqiqətlə hərəkət edərək Sənin sevgində böyüyək.

† Bizə, Sənin xatirinə hamıya yaxşılıq etməyi öyrət,
- qoy Kilsən getdikcə bütün bəşəriyyətin işığına çevrilsin.

† Elə et ki, səmimi tövbə ilə Sənin dostluğunu daha çox 
axtaraq
- və bununla da hikmətinə və sevginə göstərilən ləyaqəti geri 
ala bilək.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Ya Rəbb, Sənə yalvarırıq: bizi həmişə düzgün fikir və 
niyyətlərlə ilhamlandır və onlara əsasən əməl etmək istəyini 
bizə ver. Sənsiz mövcud ola bilməyəcəyimiz üçün bizə Sənin 
iradənə uyğun olaraq yaşamağa kömək et. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Yeş 55, 6-7

Tapmaq fürsəti olarkən Rəbbi axtarın, O yaxın ikən Onu 
çağırın. Qoy pis adam öz yolunu, şər adam öz fikirlərini atsın. 
Qoy Rəbbə sarı dönsün ki, Onda mərhəmət tapsın. Qoy 
Allahımıza tərəf dönsün, çünki Onun əfvi boldur.

12-də: Qanun 30, 2-3

Siz və övladlarınız Allahınız Rəbbə tərəf dönüb bu gün sizə 
əmr etdiyim hər işdə Onun sözünü bütün qəlbinizlə və bütün 
varlığınızla qulağınızda saxlasanız, Allahınız Rəbb sizə rəhm 
edib əsirlikdən geri qaytaracaq, sizi yenidən səpələdiyi bütün 
xalqların arasından toplayacaq.

15-də: İbr 10, 35-36

Buna görə cəsarətinizi itirməyin, bu cəsarətə görə mükafatınız 
böyükdür. Çünki Allahın iradəsini yerinə yetirib vəd olunan 
şeyi almaq üçün sizin tab gətirməyə ehtiyacınız var.

† Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat,
* daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yaq 4, 7-8. 10)

Buna görə də Allaha tabe olun. İblisə qarşı durun və o sizdən 
qaçacaq. Allaha yaxınlaşın, O da sizə yaxınlaşacaq. 
Ey günahkarlar, əllərinizi paklayın! Ey qərarsız insanlar, 
ürəklərinizi saflaşdırın! Rəbbin önündə özünüzü aşağı tutun, 
O da sizi ucaldacaq.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Diləyin, sizə veriləcək, axtarın, tapacaqsınız, 
qapını döyün və sizə açılacaq.

İmanlıların duası (Oruc 1ci həftə, 4cü gün, Axşam)

Qarşılıqlı sevgi haqqında yeni bir əmr verən Rəbb Məsihə 
müraciət edək:
Ya Rəbb, xalqını sevgidə təsdiq et.
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† Yaxşı müəllim, Səni qonşularımızda sevməyi bizə bəxş et,
- beləliklə, onlara xidmət edərək Sənə xidmət etmiş olaq.

† Sən xaçda, Atadan əzab verənlər üçün 
bağışlanma xahiş etdin, 
- bizə güc ver ki, düşmənlərimizi sevək 
və təqibçilərimiz üçün dua edək.

† Bədəninin və Qanının sirrində bizə iman, 
cəsarət və ümid təsdiqi göndər,
- zəiflərə kömək et, məzlumlara təsəlli ver, 
ölənlərin qəlbinə ümid ver.

† Dünyanın işığı olan İsa, insanın görmə qabiliyyətini 
suda yuyunmağı əmr edərək qaytardın,
- elan olunanları su və həyat sözü ilə təqdis et.

† Ölüləri əbədi sevgin ilə doldur,
- və bizi seçilmişlərinin yanına gətir.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ya Rəbb, Sənə yalvarırıq: bizi həmişə düzgün fikir və 
niyyətlərlə ilhamlandır və onlara əsasən əməl etmək istəyini 
bizə ver. Sənsiz mövcud ola bilməyəcəyimiz üçün bizə Sənin 
iradənə uyğun olaraq yaşamağa kömək et. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yeş 53, 11b-12)

Mənim saleh qulum öz biliyi ilə çoxlarına bəraət qazandıracaq,
onların şər əməllərinin yükünü üzərinə götürəcək. 
Buna görə Mən ona böyük adamların arasında pay verəcəyəm. 
O, qəniməti güclülərlə böləcək.
Çünki o, canını fəda etdi, üsyankarlara tay tutuldu. 
Çox adamların günahını üzərinə götürdü, üsyankarlardan ötrü 
yalvardı.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Əgər sizin salehliyiniz ilahiyyatçılarla fariseylərin 
salehliyindən artıq olmasa, Səmavi Padşahlığa əsla girə 
bilməzsiniz.
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İmanlıların duası (Oruc 1ci həftə, 5ci gün, Səhər)

Çarmıxda ölümü ilə bizə həyat verən Rəbb Məsihə təşəkkür 
edirik. Bütün qəlbimizlə dualarımızı Ona təqdim edək:
 Ya Rəbb, Qoy ölümün bizi həyatla doldursun.

† Bizi imana gətirən və ölümü ilə bizə yeni bir həyat verən 
Müəllimimiz və Xilaskarımız,
-kömək et ki, günahlara toxunmayaq.

† Kömək et ki, Bu gün bədənimizi güclənməsi üçün 
yeməyə malik olaq,
- və ehtiyaclı qardaşlarımızın köməyinə gələ bilək.

† Ehtiramla Bu gün Böyük Orucu səndən qəbul edək,
-və mərhəmət işlərimizi sənə həsr edək.

† İradəmizə müqavimət göstərənləri ləğv et,
-qoy biz ürəkdən Sənə təslim olaq.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Ya Rəbb, Səndən xahiş edirik: bizə Pasxa bayramına düzgün 
hazırlaşmağa kömək et ki, qərar verdiyimiz cismani imtina 
əməlləri hamımıza ruhani müqəddəsliyə yaxınlaşmağa xidmət 
etsin. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Yeş 55, 3

Qulaq asın, Mənim yanıma gəlin, dinləyin ki, sağ qalasınız. 
Mən sizinlə əbədi əhd, Davuda vəd etdiyim sadiq məhəbbət 
əhdi kəsəcəyəm.

12-də: bax Yer 3, 12. 14a

Rəbb belə bəyan edir: “Ey dönük İsrail, geri qayıt! Sənə 
qəzəblə baxmayacağam, çünki Mən mərhəmətliyəm, əbədi kin 
saxlamaram. Ey dönük övladlar, geri qayıdın!”

15-də: Yaq 1, 27

Ata Allahın hüzurunda pak və nöqsansız möminlik budur: 
yetimlərə və dullara onların əziyyətlərində qayğı göstərmək və 
özünü dünyadan qoruyub ləkəsiz olmaq.

† Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat,
* daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yaq 5, 16. 19-20)

Beləliklə, günahlarınızı bir-birinizə etiraf edin və bir-biriniz 
üçün dua edin ki, sağalasınız. Saleh adamın duası çox güclü və
təsirlidir. Qardaşlarım, əgər aranızdan biri haqq yolundan azar 
və kimsə onu doğru yola qaytararsa, qoy bilsin ki, günahkarı 
azdığı yolundan qaytaran onun canını ölümdən xilas edər və 
bir çox günahın üstünü örtər.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Qurbangah qarşısına qurbanını gətirdiyin zaman 
yadına düşsə ki, qardaşının sənə qarşı bir şikayəti var, 
qurbanını qurbangahın qarşısında qoy, get, əvvəlcə qardaşınla 
barış və ondan sonra gəl, qurbanını təqdim et.
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İmanlıların duası (Oruc 1ci həftə, 5ci gün, Axşam)

Allah xalqını öz qanı ilə təqdis edən Rəbb İsanı 
təvazökarlıqla çağırırıq:

Ya Rəbb, xalqına mərhəmət et.

† Xilaskarımız Öz iztirablarının sirləri ilə cismani ölümdə 
möminlərə kömək göndər, pisliyə qarşı mübarizədə onları 
qoru, və onlarda ümidi təsdiqlə,
- beləliklə Sənin dirilmə zəfərinə yetərincə hazırlaşsınlar.

† Peyğəmbərlik xidmətlərini yerinə yetirən məsihçilər, 
dünyaya Səni daha çox tanıtmasına kömək et,
- və sənə odlu iman, sarsılmaz ümid və həqiqi sevgi ilə 
şəhadət etsinlər.

† yas tutanların hamısına Öz gücünü bəxş et,
- elə et ki, bizim qardaşlıq qayğımız və diqqətimiz 
onlara təsəlli gətirsin.

† Möminlərinə öyrət ki, öz əzablarında Sənin iztirablarını 
görsünlər,
- və beləcə qurtuluşunun sirri onlarda açılsın.

† Həyat verən, bu dünyanı tərk edənləri xatırla,
-və dirilmə izzətini onlara bəxş et.

Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Ya Rəbb, Səndən xahiş edirik: bizə Pasxa bayramına düzgün 
hazırlaşmağa kömək et ki, qərar verdiyimiz cismani imtina 
əməlləri hamımıza ruhani müqəddəsliyə yaxınlaşmağa xidmət 
etsin. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yeş 1, 16-18)

Yuyunub təmizlənin, gözümün önündə işlərinizi şərdən 
uzaqlaşdırın, pislik etməkdən vaz keçin. Yaxşılıq etməyi 
öyrənin, ədaləti axtarın, məzlumları qurtarın, yetimin haqqını 
qoruyun, dul qadını müdafiə edin. Rəbb deyir: Gəlin indi birgə 
düşünək bu an, günahlarınız qıpqırmızı parça kimi görünsə də, 
onlar qar kimi ağ olacaq, tünd qırmızı rəngə çalsa da, onlar ağ 
yun kimi bəyaz olacaq.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Sizi təqib edənlər üçün dua edin, belə ki, siz göylərdə olan 
Atanızın övladları olasınız.
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İmanlıların duası (Oruc 1ci həftə, 6cı gün, Səhər)

Bizi yeni bir yaradılış etmək üçün,Rəbb Məsih bizə su ilə 
yenidən doğulmanı və öz bədənini və sözünün süfrəsini 
hazırladı, gəlin onu çağıraq: 
Ya Rəbb, qoy Sənin lütfün bizi təzələsin.

† İsa, həlim və təvazökar, bizi mərhəmət, 
təvazökarlıq və sülhlə doldur,
- kömək et ki, hamıya səbirli və mərhəmətli olaq.

† Bizə, kasıblara və əziyyət çəkənlərə həqiqi sevgini verməyi 
öyrət,
- mərhəmətli samariyalı kimi sənə tabe ola bilək.

† Qoy Sənin Anan, Müqəddəs Bakirə Məryəm, 
həyatını Sənə həsr etmiş bütün bakirə qızlar üçün dua etsin ki,
- Sənə olan sədaqətlərini daha da mükəmməl şəkildə 
göstərsinlər.

† Bizə mərhəmət hədiyyəsini göndər
- günahlarımızı bağışla və layiq olduğumuz cəzanı ləğv et.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Əbədi Ata, ürəklərimizi Sənə çevir ki, biz həmişə sadəcə lazım
olan şeyi axtaraq, məhəbbət əməlləri ilə məşğul olaq və 
beləliklə, özümüzü Sənin xidmətinə həsr edək. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Vəhy 3, 19-20

Mən kimi sevirəm, onu məzəmmət və tərbiyə edirəm. Buna 
görə də qeyrətə gəl və tövbə et. Bax qapının önündə durub onu
döyürəm; kim səsimi eşidib qapını açsa, onun yanına 
gələcəyəm və Mən onunla, o da Mənimlə birgə şam edəcəyik.

12-də: Yeş 44, 21-22

Ey Yaqub nəsli, dediyim sözləri xatırla, çünki sən qulumsan, 
ey İsrail, Mən səni yaratdım, sən Mənim qulumsan, Səni 
unutmaram, ey İsrail! Üsyankarlığını bulud kimi dağıtdım, 
günahlarını duman kimi sildim, Mənə tərəf dön, çünki Mən 
səni satın aldım.

15-də: Qal 6, 7-8 

Aldanmayın: Allaha istehza edilməz. Çünki insan nəyi əkərsə, 
onu da biçəcək. Öz cismani təbiəti üçün əkən, bu təbiətdən 
məhv biçəcək. Ruh üçün əkənsə Ruhdan əbədi həyat biçəcək.

† Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat,
* daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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ƏRƏFƏ MƏDHİ

>>> Himn <<<

>>> 2-ci həftədəki Rəbb günündəndir <<<
1-ci nəq. İsa Özü ilə yalnız Peter, Yaqub və Yəhyanı götürüb 
hündür bir dağa çıxdı. Onların qarşısında görünüşü dəyişdi.
2-ci nəq. Üzü günəş kimi parladı və libası işıq kimi ağ oldu.
3-cü nəq. Musa və İlyas İsanın Yerusəlimdə yerinə yetirəcəyi 
bu dünyadan ayrılması barədə danışırdılar. 

Qısa oxunuş (2 Kor 6, 1-4a)

Buna görə Allahla birgə işləyən bizlər rica edirik ki, Onun 
lütfünü boş yerə qəbul etməyəsiniz. Çünki O deyir: «Münasib 
vaxtda səni eşitdim, Xilas günü sənə kömək etdim». Budur, 
indi münasib vaxt, budur, indi xilas günü. Xidmətimiz 
etibardan düşməsin deyə heç kimi büdrədən bir şey etmirik. 
Əksinə, Allahın  xidmətçisi olaraq hər şeydə özümüz barədə 
zəmanət veririk.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
* Ey Allah, fəryadımı eşit, duamı dinlə. *
   Sənə qarşı günah etmişik.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.

Magnifikat
A ili: Peter İsaya dedi: Ya Rəbb! Nə yaxşı ki biz buradayıq. 
Əgər istəyirsənsə, burada üç çardaq qurum – biri Sənin, biri 
Musa, biri də İlyas üçün.
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B ili: İsa onların qarşısında görünüşü dəyişdi. Onun libası göz 
qamaşdırıcı ağ rəng aldı. O an İlyas və Musa onlara göründü. 
Onlar İsa ilə söhbət edirdi.
C ili: İsa dua edərkən üzünün görünüşü dəyişdi və libası 
gözqamaşdırıcı ağ rəng aldı. O anda iki nəfər İsa ilə söhbət 
etməyə başladı. Onlar Musa və İlyas idi.

İmanlıların duası
Bütün insanlara qayğı göstərən Allahı tərənnüm edək 
və Onu çağıraraq deyək:
Ya Rəbb, xilas etdiyinə Qurtuluş bəxş et. 

† Nemət verən və həqiqət mənbəyi olan Allah,  
Yepiskoplar Kollegiyasına xeyir dua ver, 
- və həvarilərin təlimində onlara əmanət olunanlara 
sadiq qalsınlar.

† Həyatın tək çörəyindən yeyənlərin hamısını 
məhəbbətlə doldur,
- beləcə Oğlunun Bədənində daha yaxından birləşsinlər.

† günahkar insanlığımızı kənarlaşdırmağa kömək et, 
- və yeni bir insana, Məsihə, Oğluna bürünməyimizi təmin et.

† Tövbə yolu ilə bütün insanların günahlarının 
bağışlanmasını təmin et,
- və Məsihin təbliğinin təşviqində iştirak etsinlər.

† Dünyadakı ölən mərhumlara, səmada daim 
Səni tərənnüm etməyi nəsib et,
-haradakı, bizdə əbədi həmd liturgiyasında 
iştirak edəcəyimizə ümid edirik.
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Sevimli Oğlunun sözlərinə qulaq asmağımızı istəyən uca 
Allah, sənə yalvarırıq: cənnətdə uca əzəmətini görə bilməyimiz
üçün ruhumuzu sözlərinlə aydınlat və içimizdə təmiz bir qəlb 
yarat. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. * Amin. 

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 2-ci həftədəki Rəbb günündəndir. <<<

1-ci nəq. Rəbbin sağ əli necə əzəmətlidir! 
Rəbbin sağ əli qüdrətli işlər göstərir!
2-ci nəq. Ey salehlər, Rəbbi mədh edin! Üç nəfər sobanın 
içində mədh edərək Rəbbi izzətləndirdi kimi Rəbbi mədh edin!
3-cü nəq. Möhtəşəm göy qübbəsində Rəbbə həmd edin!

Qısa oxunuş (bax Neh 8, 9b. 10b)

Bu gün Allahınız Rəbb üçün müqəddəs gündür. Buna görə 
kədərlənməyin və ağlamayın. Bu gün Xudavəndimiz üçün 
müqəddəsdir. Kədərlənməyin, çünki Rəbbin verdiyi sevinc 
sizin qüvvətinizdir.

Nəqaratlı cavab
† Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
   Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
* Şər əməllərimiz naminə cəza aldın. * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!

Benediktus 
A ili: Budur, buluddan bir səs gəldi: Bu Mənim sevimli 
Oğlumdur, Ondan razıyam, Ona qulaq asın!
B ili: Peter İsaya dedi: Rabbi! Nə yaxşı ki biz buradayıq. 
Gəl üç çardaq quraq, biri Sənin, biri Musa, biri də İlyas üçün.
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C ili: Xilaskarımız Məsih İsa ölümü yox etdi, Müjdə vasitəsilə 
həyatı və ölməzliyi aşkar etdi.

İmanlıların duası 
Allahı, tükənməz yaxşılığ xəzinəsi üçün tərənnüm edək və 
daima bizim üçün vəsatətçilik etmək üçün yaşayan İsa Məsih 
vasitəsilə Onu çağıraq:
Ya Rəbb, bizdə sevginin alovunu yandır!

† Mərhəmətli Allah, bu gün bizə bir çox mərhəmət işlərini 
həyata keçirməkdə kömək et
- və bütün qardaşlıq sevgimizi hiss edək.

† Daşqın zamanı Nuhu gəmidə xilas etdin,
- vəftiz suları vasitəsilə katexumenlərə qurtuluş ver.
. 
† Bizə bir çörək ilə doymamağı nəsib et, 
- Lakin ancaq ağzından çıxan hər sözlə yaşayaq.

† Bütün fikir ayrılığını həll etməyə bizə kömək et, 
- və bizə sülh və sevgi ilə sevinc bəxş et.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Sevimli Oğlunun sözlərinə qulaq asmağımızı istəyən uca 
Allah, sənə yalvarırıq: cənnətdə uca əzəmətini görə bilməyimiz
üçün ruhumuzu sözlərinlə aydınlat və içimizdə təmiz bir qəlb 
yarat. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. * Amin. 

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: 1Sal 4, 1.7

Qardaşlar, necə həyat sürmək və Allahı razı salmaq barədə 
bizdən təlimat aldınız. Nəhayət, Rəbb İsa naminə sizdən xahiş 
edir və yalvarırıq ki, belə həyat sürməkdə daha çox inkişaf 
edin. Çünki Allah bizi murdarlığa deyil, müqəddəsliyə 
çağırmışdır.

12-də: Yeş 30, 15. 18

Xudavənd Rəbb, İsrailin Müqəddəsi belə deyir: «Mənə tərəf 
dönüb rahatlıq tapanda xilas olarsınız, sakitləşib inanmaqla 
qüdrətli olarsınız. Lakin siz bunu istəmirsiniz. Amma Rəbb 
sizə lütf göstərmək üçün gözləyir, yenə də sizə rəhm etməyə 
hazırdır, çünki Rəbb adil Allahdır, Onu intizarla gözləyənlər nə
bəxtiyardır!

15-də: Qanun 4, 29b-31

 Əgər Allahınız Rəbbi bütün qəlbinizlə, bütün varlığınızla 
axtarsanız, tapacaqsınız. Əzabda olarkən, bütün bu hadisələr 
başınıza gələrkən, nəhayət, Rəbbə dönüb Ona qulaq 
asacaqsınız. Axı Allahınız Rəbb rəhmli Allahdır. O sizi atmaz, 
məhv etməz. Atalarınıza andla təsdiq etdiyi əhdi unutmaz.

† Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur,
* Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah!

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<

>>> 2-ci həftədəki Rəbb günündəndir. <<<
1-ci nəq. Rəbb Sənin qüdrətli əsanı göndərəcək.
2-ci nəq. Göyləri və yeri yaradan Rəbb Allah yalnız birdir. 
Biz ona sitayiş edirik.
3-cü nəq. Allah Öz Oğlunu əsirgəməyib 
Onu hamımızın uğrunda ölümə təslim etdi.

Qısa oxunuş (1Kor 9, 24-25)

Qaçışda yarışanların hamısının qaçdığını, amma təkcə bir 
nəfərin mükafat aldığını bilmirsinizmi? Elə qaçın ki, mükafatı 
qazanasınız. Yarışda iştirak edən hər kəs hər cəhətdən öz 
nəfsinə hakimdir. Onlar bunu solub gedən dəfnə çələngi almaq 
üçün edər, biz isə solmaz tac almaq üçün çalışırıq.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
* Ey Allah, fəryadımı eşit, duamı dinlə. *
   Sənə qarşı günah etmişik.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.

Magnifikat
A ili: Bəşər Oğlu ölülər arasından dirilənə qədər gördüyünüzü 
heç kimə söyləməyin.
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B ili: Bu zaman bir bulud onların üzərinə kölgə saldı. 
Buluddan bir səs gəldi: Bu Mənim sevimli Oğlumdur, 
Ona qulaq asın!
C ili: Buluddan bir səs gəldi: Bu Mənim Oğlumdur, 
seçilmişimdir, Ona qulaq asın! Səs kəsiləndə onlar İsanı tək 
gördülər.

İmanlıların duası
Bütün insanlara xidmət etmək və xeyir-dua vermək üçün 
gəlmiş Başçımız olan Məsihə daim təşəkkür edirik. Ondan 
iman və təvazökarlıqla xahiş edək:

Ya Rəbb, xalqına nəzər sal!

† Rəbb, başçı və çoban ləyaqətində iştirak edən kilsənin 
yepiskopları və kahinləri ilə birlikdə qal,
- beləliklə hər kəsi Sənin vasitəsi ilə Atanın yanına gətirə 
bilsinlər.

† Qoy səyahət edənləri mələyin müşayiət etsin,
- və onları bütün təhlükələrdən qurtarsın.

† Sənə xidmət edilmək üçün yox, xidmət etmək üçün gəldin,
- bizə bütün insanlara xidmət etməyi öyrət.

† Kömək et ki, hər cəmiyyətdə qardaş öz qardaşına kömək etsin,
- Sənin varlığınla dəstəklənərək
möhkəmlənmiş bir şəhər kimi olsunlar.

† Mərhumların hamısına mərhəmətli ol,
- və üzünün nuruna onları burax.
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Sevimli Oğlunun sözlərinə qulaq asmağımızı istəyən uca 
Allah, sənə yalvarırıq: cənnətdə uca əzəmətini görə bilməyimiz
üçün ruhumuzu sözlərinlə aydınlat və içimizdə təmiz bir qəlb 
yarat. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. * Amin. 

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 2-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (bax Çıxış 19, 4-6a)

Sizi qartal qanadlarında daşıdığım kimi yanıma gətirdiyimi siz 
özünüz gördünüz. İndi isə əgər sözümə diqqətlə qulaq asıb 
əhdimə riayət etsəniz, siz bütün xalqlar arasından Mənə 
məxsus xalq olacaqsınız. Bütün yer üzü Mənimdir; siz isə 
Mənə xidmət edən kahinlər padşahlığı, müqəddəs millət 
olacaqsınız.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Rəbb deyir: Atanız mərhəmətli olduğu kimi 
siz də mərhəmətli olun.
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İmanlıların duası (Oruc 2ci həftə, 1ci gün, Səhər)

Ata Allahın səxavətliyinə görə, böyük Oruc dövrünün 
bu günündə Ona tərif qurbanı təqdim edirik. 
Ona xeyir-dua verərək  dualarımızı Ona təqdim edək:

Ya Rəbb, təlimimini ürəyimizə tök!

† Uca mərhəmətli Allah, bizə dua və tövbə ruhunu göndər,
- içimizdə Sənə və qardaşlarımıza qarşı sevgi alovu yandır.

† Məsihdə hər şeyin yenilənməsi üçün Sənə çalışaq ki, 
- yer üzündə sülh və ədalət bol olsun.

† Bütün yaradılışın daxili dəyərini bizə bildir,
- beləliklə, birlikdə hər verdiyim nəfəs Sənə həmdlər oxusun. 

† Məsihi yoxsullarda və əzab içində olanlarda 
görmədiyimiz üçün, 
- və qardaşlarımızda Oğula ibadət etmədiyimiz üçün 
bizi bağışla.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Atamız Allah, tövbə vasitəsilə yeni həyat tapmağı bizə öyrət. 
Bizi günahdan qoru, və bizə sevgi əmrlərində yaşamağımıza 
kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. * Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.

ORUC | 2ci həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün                                   855



ORUC | 2ci həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün 
GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Müd 11, 23-24

Sən hamıya rəhm edirsən, çünki hər şeyə qadirsən. İnsanların 
tövbə etməsindən ötrü onun günahlarının üstündən keçirsən. 
Bəli, Sən bütün varlığı sevirsən, yaratdığın heç bir şeydən 
iyrənmirsən.

12-də: Yez 18, 23

Elə bilirsiniz ki, Mən pis adamın ölümündən zövq alıram? 
İstəyirəm ki, o öz yolundan dönsün və yaşasın.

15-də: Yeş 58, 6-7

Mənim istədiyim orucsa haqsızlığın buxovlarını qırmaq, 
boyunduruğun iplərini açmaq, sıxıntı içində olanları azad 
etmək, hər cür boyunduruğu məhv etmək deyilmi? Yediyiniz 
çörəyi acla bölüşdürmək, yurdsuz kasıbları evinizə gətirmək 
deyilmi? Mənim istədiyim oruc bu deyilmi? Çılpaq görəndə 
geyindirmək, yaxınlarınızdan köməyinizi əsirgəməmək 
deyilmi?

† Üzünü tut, günahlarımı görmə,
* bütün təqsirlərimi sil.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)

856                              ORUC | 2ci həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün 



ORUC | 2ci həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 2-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Rom 12, 1-2) 

Beləliklə, ey qardaşlar, Allahın mərhəməti xatirinə sizə 
yalvarıram ki, bədənlərinizi diri, müqəddəs və Allahı razı salan
bir qurban olaraq Ona təqdim edin; bu sizin ağılla etdiyiniz 
ibadətdir. Bu dövrə uyğunlaşmayın, əksinə, düşüncənizin 
təzələnməsi ilə dəyişin ki, Allahın yaxşı, razı salan və kamil 
iradəsini ayırd edəsiniz.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Mühakimə etməyin ki, siz də mühakimə olunmayasınız. Çünki
hansı hökmlə mühakimə etsəniz, onunla da mühakimə 
olunacaqsınız.
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İmanlıların duası (Oruc 2ci həftə, 1ci gün, Axşam)

Ata Allah bizə Öz Oğlunun adı ilə xahiş edəcəyimiz hər şeyi 
göndərəcəyinə vəd etdin. Bu sözə arxalanaraq, 
Ona müraciətlərimizi bildiririk:

Xalqına mərhəmət göstər!

† Rəbb Məsihdə, Sinay dağında Musaya verilən Qanunu 
yerinə yetirdi,
- hamını ürəklərdə yazılan bu Qanunu qəbul etməyə 
və Səninlə əhd bağlamağlarına kömək et.

† Qardaşlarını qidalandırmaq üçün Kilsənin təyin etdiyi 
şəxslərə, əmanət edilənlərə qayğı göstərin,
- sürülər, təvazökarlıqla və səmimiyyətlə rəhbərlərinə 
kömək etsinlər.

† Qüdrətin ilə, Kilsədə peyğəmbərlik xidmətini edənlərin 
ağıllarını və qəlblərini möhkəmləndir,
- Və onlara çox iş yoldaşı və köməkçi göndər.

† Qoy Böyüyən uşaqlar, lütfünülə qidalana bilsin,
- və gənclər Sənin məhəbbətini və salehliyini miras alsın.

† Səndə ölən bütün bacı və qardaşlarımızı xatırla,
- onlara əbədi həyat sevinci bəxş et.

Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Atamız Allah, tövbə vasitəsilə yeni həyat tapmağı bizə öyrət. 
Bizi günahdan qoru, və bizə sevgi əmrlərində yaşamağımıza 
kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. * Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 2-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yoel 2, 12-13)

Rəbb belə bəyan edir: İndi isə orucla, ağlamaqla, yas tutmaqla 
bütün qəlbinizlə Mənə dönün. Paltarlarınızı deyil, ürəyinizi 
yırtın, Allahınız Rəbbə tərəf qayıdın. Çünki O, lütfkar və 
rəhmlidir, hədsiz səbirlidir, bol məhəbbətlidir, bəla göndərməz,
rəhm edər.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Bir Rəhbəriniz var, O da Məsihdir.
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İmanlıların duası (Oruc 2ci həftə, 2ci gün, Səhər)

Bizə Bədən halında gələn yeganə Oğlunu, və yeməyimizə 
və içkimizə çevrilən Kəlamı göndərən Ata Allaha şükür edirik.
Təvazökarlıqla Onu çağıraq:

Qoy Məsihin sözü bizdə qalsın.

† Elə et ki, Böyük Orucun bu dövründə biz daha tez-tez 
sözünü dinləyək
-və səmimi səcdə edərək böyük bir zəfərlə 
Pasxamız olan Məsihi qarşılayaq.

† Sənin Müqəddəs Ruhun bizi inkişaf etdirir
- itirilmişləri və tərəddüd edənləri yaxşı və həqiqi yola 
çağırmağımızı bizə öyrət

† Bizə Məsihin sirri haqqında daha çox mükəmməl bilik bəxş et,
- və bütün həyatımızla buna şəhadət edək.

† Qurtuluş günlərində kilsəni yenilə və təmizlə,
- Onun Sənin haqqında olan şəhadəti daim kamil olsun.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Ya Rəbb, kilsənə bax və Onu sarsılmaz məhəbbətin ilə idarə 
et. Bizə zərər verə biləcək şeylərdən qoru və bizi xilas edəcək 
şeyə apar. Hər zaman bizə kömək et, çünki sənsiz biz uğursuz 
olacağıq. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. * Amin.
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Yoel 2, 17

Rəbbə xidmət edən kahinlər Məbədin eyvanı ilə qurbangah 
arasında ağlayıb desin: Ya Rəbb, xalqına qıyma, Öz irsini 
rüsvay olmağa qoyma! Qoyma onlar millətlərin dilinə düşsün. 
Axı nə üçün xalqlar arasında belə deyilsin: “Bəs hanı onların 
Allahı?”

12-də: Yer 3, 25b

Cavanlığımızdan indiyədək biz və atalarımız Allahımız Rəbbə 
qarşı günah etdik, Allahımız Rəbbin sözünə qulaq asmadıq.

15-də: Yeş 58, 1-2

Avazla çığırın, çəkinməyin, səsinizi şeypur səsi kimi ucaldın, 
xalqıma üsyankarlığını, Yaqub nəslinə günahlarını bildirin! 
Onlar hər gün Məni axtarır, Mənim yolumu öyrənməkdən zövq
alır. Sanki bu əməlisaleh, Allahının hökmündən ayrılmayan 
millət imiş. Onlar Məndən düzgün hökmlər diləyirdi, Allaha 
yaxınlaşmaqdan zövq alırdı.

† Üzünü tut, günahlarımı görmə,
* bütün təqsirlərimi sil.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 2-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yaq 2, 14. 17-18)

Qardaşlarım, əgər bir kimsə yaxşı əməlləri olmadığı halda 
imanının olduğunu bildirirsə, bunun xeyri nədir? Belə iman 
onu xilas edə bilərmi? İman da elədir, əgər yaxşı əməlləri 
yoxdursa, özü-özlüyündə ölüdür. Sən imanını mənə əməlsiz 
göstər, mən də sənə imanımı əməllərimlə göstərəcəyəm. 

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Siz hamınızsa qardaşsınız. Yer üzündə kimsəyə “ata” deməyin.
Çünki bir Atanız var, O da Səmavi Atadır. Kimsə sizə “rəhbər” 
deməsin. Çünki bir Rəhbəriniz var, O da Məsihdir.
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İmanlıların duası (Oruc 2ci həftə, 2ci gün, Axşam)

İsa, Xaç ağacına qalxaraq hər kəsi Özünə cəlb etdi. 
Ona səcdə edərək çağıraq:

Ya Rəbb, hamını Özünə cəlb et.

† Ya Rəbb, qoy hamımız Sənin çarmıxının sirrindən açılan 
işığa can ataq,
- və beləcə Yol, Həqiqət və Həyat olduğunu bilək.
† Səni çox istəyənlərin hamısına canlı su tök,
- qoy əbədi susamasınlar.
† Elm və sənət işçilərini nurlandır,
- qoy başqalarına Sənin Padşahlığını qazanmağına 
kömək etsinlər.
† Günah edib imtahana düşənlərin vicdanlarını oyat;
- Sənin yanına qayıda bilsinlər və Sevgində qalsınlar.
† Bütün mərhum yaxınlarımızı əbədi yurduna gətir,
- qoy Mübarək Məryəmlə və bütün müqəddəslərlə birlikdə 
sevinsinlər.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Ya Rəbb, kilsənə bax və Onu sarsılmaz məhəbbətin ilə idarə 
et. Bizə zərər verə biləcək şeylərdən qoru və bizi xilas edəcək 
şeyə apar. Hər zaman bizə kömək et, çünki sənsiz biz uğursuz 
olacağıq. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. * Amin.
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 2-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Qanun 7, 6b. 8-9)

Rəbb Allahınız sizi yer üzündəki bütün xalqlar içərisindən 
Özünə məxsus xalq olaraq seçdi. Rəbb sizi sevdiyi və 
atalarınıza verdiyi vədi yerinə yetirmək istədiyi üçün qüdrətli 
əli ilə sizi Misirdən çıxartdı. O sizi köləlik diyarından, Misir 
padşahı firondan satın aldı. Bilin ki, Allahınız Rəbb əsl 
Allahdır. O, vəfalı Allahdır. Əhdinə sadiq qalıb Onu 
sevənlərin, əmrlərini yerinə yetirənlərin minlərlə nəslinə 
məhəbbətini göstərər. 

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Bəşər Oğlu gəlmədi ki, Ona xidmət etsinlər, gəldi ki, Özü 
xidmət etsin və çoxlarını satın almaq üçün Öz canını fidyə 
versin.
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İmanlıların duası (Oruc 2ci həftə, 3cü gün, Səhər)

Atamız Allaha şükür edək, çünki bizə qırx gün oruc tutma 
imkanı verir. Dua edək ki, Müqəddəs Ruhun qüdrəti ilə 
bu xilas günlərində ürəklərimizi təmizləyib onları məhəbbətlə 
gücləndirsin. Səmimi şəkildə Ondan xahiş edək:

Ya Rəbb, Müqəddəs Ruhunu bizə ver.

† Bizdə ruhani aclığı və susuzluğu oyat
- Qoy ağızdan çıxan sözlərinə qulaq asmağı arzulayaq.

† Bizə kömək et ki, məhəbbətimiz yalnız böyük hallarda yox, 
- həm də gündəlik həyatımızda yaşaya bilək.

† Artıq şeylərdən imtina etməyimizi bizi öyrət ki, 
- ehtiyac olan bacı-qardaşlarımıza kömək edə bilək.

† Allahım, qoy bədənin çətinlikləri vasitəsilə 
Oğlunun ölümünü xatırlayaq,
- çünki O, öz ölümü vasitəsilə bizə əbədi həyat verdi

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Ata, bizə yaxşı həyat sürməyi öyrət, dəstəyinlə bizi gücləndir 
və bizi əbədi həyata apar. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Yezekel 18, 30b-32

Tövbə edib bütün günahlarınızdan dönün ki, təqsir sizi məhvə 
sürükləməsin. Etdiyiniz günahların hamısını üstünüzdən 
götürün, özünüzdə yeni ürək və yeni ruh yaradın. Nə üçün 
öləsiniz, ey İsrail nəsli? Xudavənd Rəbb bəyan edir: Mən 
məhv olacaq adamın ölümündən zövq almıram. Buna görə də 
günahlardan dönün və yaşayın.

12-də: Zəkəriyyə 1, 3b-4b

“Mənə tərəf qayıdın!” bəyan edir Ordular Rəbbi, “Mən də sizə 
tərəf qayıdaram” deyir Ordular Rəbbi. “Atalarınız kimi 
olmayın! Əvvəlki peyğəmbərlər onlara müraciət edib 
söylədi ki, Ordular Rəbbi onlara  ‹pis əməllərinizdən 
və pis işlərinizdən qayıdın› deyir.

15-də: bax Dan 4, 24b

Ədalətlə rəftar etməklə günahlarından, yoxsullara mərhəmət 
etməklə təqsirlərindən vaz keç. Bəlkə bununla sənin əmin-
amanlığının müddəti uzadılar.

† Üzünü tut, günahlarımı görmə,
* bütün təqsirlərimi sil.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 2-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Flp 2, 12b-15a)

Ey sevimlilərim, qorxu və lərzə ilə xilasınızı əməllərinizdə 
göstərin. Çünki sizdə fəaliyyət göstərən Allahdır, belə ki Onun 
xoş məramını həm istəyəsiniz, həm də bunun üçün fəaliyyət 
göstərəsiniz. Hər şeyi şikayətlənmədən, mübahisə etmədən 
yerinə yetirin ki, nöqsansız və saf olaraq bu əyri və azmış nəsil
arasında Allahın ləkəsiz övladları olasınız.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Bəşər Oğlu millətlərə təslim olunacaq. Onu ölümə məhkum 
edəcəklər, ələ salaraq qamçılayıb çarmıxa çəksinlər deyə başqa
millətlərə təslim edəcəklər. O, üçüncü gün diriləcək.
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İmanlıların duası (Oruc 2ci həftə, 3cü gün, Axşam)

Allaha şərəf və həmd olsun! O, Məsihin qanı vasitəsilə öz 
xalqı ilə yeni və əbədi Əhd bağladı və Evxaristiya sirrində 
onu həmişə yeniləyir. Buna görə də Ona şükür edərək səmimi 
şəklində xahiş edək:

Ya Rəbb Öz xalqına xeyir dua ver!

† Ey Allah, millətlərin və onları idarə edənlərin ağlıları 
öz iradənə yönəlt
- qoy bütün insanların ümumi xeyirinə səy göstərsinlər.
† Hər şeyi tərk edən və Məsihin ardınca gedən çağırılmışların 
fədakarlığını gücləndir və artır ki,
- kilsənin müqəddəsliyini insanların qarşısında şəhadət etsinlər
və məsihçi həyatının nümunəsini göstərsinlər
† Sən bütün insanları öz bənzərində yaratdın.
- qoy hər kəs hər bir ədalətsiz ayrı-seçkiliyindən uzaq olsun.
† Bütün insanları həqiqətə apar və onlara dostluq ver,
- onlara kömək etməyimizi bizə öyrət.
† Mərhumları Səltənətinə qəbul et,
- qoy Səni izzətləndirib Səninlə birlikdə sevinsinlər.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Ata, bizə yaxşı həyat sürməyi öyrət, dəstəyinlə bizi gücləndir 
və bizi əbədi həyata apar. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 2-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (bax 1Padş 8, 51-53a)

Biz Sənin xalqın, Sənin irsinik, Sən bizi Misirdən, dəmir 
kürənin içindən çıxartmısan. Bu qulunun və xalqın İsrailin 
yalvarışına nəzər yetir ki, onların Sənə fəryad etdikləri hər 
sözü eşidəsən. Çünki, ya Xudavənd Rəbb, Sən irsin olmaq 
üçün bizi yer üzünün bütün xalqlarından ayırdın.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Oğlum, yadına sal ki, sən öz həyatında yaxşı şeyləri, Lazar isə 
pis şeyləri almışdır. 
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İmanlıların duası (Oruc 2ci həftə, 4cü gün, Səhər)

Məsihdə gördüyümüz Tanrımızın məhəbbətini qeyd edərək 
səmimi ürəklə Ondan xahiş edək:

Ya Rəbb, Öz övladlarını xatırla !

† Qoy kilsənin sirrini dərk edək
- və hamı üçün daha bəhrəli xilas vasitəsi olaq.

† Sən insanları sevirsən, qoy insan cəmiyyətinin inkişafına 
kömək edək, 
- və hər şeydə səmavi səltənətini axtaraq.

† Məsih bizə Özünü həyat suyu bulağı kimi verir 
- qoy biz Onun üçün həmişə susayaq.

† Bizim günahlarımızı bağışla
- və addımlarımızı salehlik və həqiqət yolu ilə apar.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Sevgi Allahı, bizi Özünə qaytar. Ruhunu bizə göndər ki, 
inamımızı gücləndirsin və yaxşı işlərdə bizi fəal etsin. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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ORUC | 2ci həftə |  Cümə axşamı  4cü gün 
GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Yeşaya 55, 6-7

Tapmaq fürsəti olarkən Rəbbi axtarın, O yaxın ikən Onu 
çağırın. Qoy pis adam öz yolunu, şər adam öz fikirlərini atsın. 
Qoy Rəbbə sarı dönsün ki, Onda mərhəmət tapsın. Qoy 
Allahımıza tərəf dönsün, çünki Onun əfvi boldur.

12-də: Qanun 30, 2-3

Siz və övladlarınız Allahınız Rəbbə tərəf dönüb bu gün sizə 
əmr etdiyim hər işdə Onun sözünü bütün qəlbinizlə və bütün 
varlığınızla qulağınızda saxlasanız, Allahınız Rəbb sizə rəhm 
edib əsirlikdən geri qaytaracaq, sizi yenidən səpələdiyi bütün 
xalqların arasından toplayacaq.

15-də: İbr 10, 35-36

Buna görə cəsarətinizi itirməyin, bu cəsarətə görə mükafatınız 
böyükdür. Çünki Allahın iradəsini yerinə yetirib vəd olunan 
şeyi almaq üçün sizin tab gətirməyə ehtiyacınız var.

† Üzünü tut, günahlarımı görmə,
* bütün təqsirlərimi sil.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 2-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yaq 4, 7-8. 10)

Buna görə də Allaha tabe olun. İblisə qarşı durun və o sizdən 
qaçacaq. Allaha yaxınlaşın, O da sizə yaxınlaşacaq. Ey 
günahkarlar, əllərinizi paklayın! Ey qərarsız insanlar, 
ürəklərinizi saflaşdırın! Rəbbin önündə özünüzü aşağı tutun, O
da sizi ucaldacaq.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Lazara çörək qırıntıları imtina edən varlı insan 
bir su damlasını yalvardı.
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İmanlıların duası (Oruc 2ci həftə, 4cü gün, Axşam)

Bizi Müqəddəs Ruhun lütfü ilə işıqlandıran mərhəmətili 
Allahı tərifləyirik ki, biz salehlik və iman içində böyüyək. 
Dua edərək yalvaraq:

Satın aldığın xalqına həyat ver!

† Rəbb, bütün müqəddəsliyin mənbəyi və daşıyıcısı, 
Evxaristiyanın müqəddəs mərasimində Özünü yepiskoplar, 
kahinlər və dyakonlarla daha mükəmməl birləşdir,
- qoy təqdis mərasimində əldə olunan lütf onlarda oyansın.
† Sadiqlərə Allahın Kəlamının və Məsihin bədəninin süfrəsinə 
ləyaqətlə və fəaliyyətlə davam etməyi öyrət ki,
- həyatda və əməldə, iman vasitəsilə qazandıqlarını qorusunlar.
† Bizə Oğlunun qanı ilə satın alınan hər bir insanın ləyaqətini 
qiymətləndirmək bacarığı ver,
- və qardaşlarımızın vicdan azadlığına hörmətlə yanaşaq.
† İnsanları durmadan davamlı faydaları axtarmağına kömək et 
- və ehtiyacı olanlara kömək etməyə həmişə hazır olsunlar.
† Bu dünyadan özünə çağırdığın sadiqlərə mərhəmət et,
- və onlara qaçılmaz bir xoşbəxtlik bəxş et.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Sevgi Allahı, bizi Özünə qaytar. Ruhunu bizə göndər ki, 
inamımızı gücləndirsin və yaxşı işlərdə bizi fəal etsin. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 2-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yeş 53, 11b-12)

Mənim saleh qulum öz biliyi ilə çoxlarına bəraət qazandıracaq,
onların şər əməllərinin yükünü üzərinə götürəcək. Buna görə 
Mən ona böyük adamların arasında pay verəcəyəm. O, 
qəniməti güclülərlə böləcək. Çünki o, canını fəda etdi, 
üsyankarlara tay tutuldu. Çox adamların günahını üzərinə 
götürdü, üsyankarlardan ötrü yalvardı.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Bu xainləri dəhşətli şəkildə həlak edəcək, üzüm bağını isə 
başqa bağbanlara icarəyə verəcək ki, onlar məhsulu öz 
vaxtında ona versinlər.
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İmanlıların duası (Oruc 2ci həftə, 5ci gün, Səhər)

Bizi ölümü və dirilməsi ilə xilas edən Xilaskar Məsihə deyirik:
     
            Rəbb bizə rəhm et!

† Yerusəlimə getdin və izzətə girmək üçün 
   əzabları qəbul etdin,
- kilsəni əbədi Pasxaya apar.

† Xaça qalxaraq, bir döyüşçünün nizə ilə vurulmasını 
   qəbul etdin,
- yaralarımıza şəfa ver.

† Çarmıxını həyat ağacı etdin
- vəftiz mərasimində yenidən doğulan bəhrələri bəxş et.

† Ağaca asılıb tövbə edən quldura mərhəmət etdin,
- biz günahkarları da bağışla.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Mərhəmətli Ata,qoy tövbə etdiyimiz əməllər bizə Sənin 
bağışlanmağını gətirsin.Ürəyimizi Öz sevginə aç və bizi 
gələcək dirilmə bayramına hazırla. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. * Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Yeşaya 55, 3

Qulaq asın, Mənim yanıma gəlin, dinləyin ki, sağ qalasınız. 
Mən sizinlə əbədi əhd, Davuda vəd etdiyim sadiq məhəbbət 
əhdi kəsəcəyəm.

12-də: bax Yer 3, 12. 14a

Rəbb belə bəyan edir: “Ey dönük İsrail, geri qayıt! Sənə 
qəzəblə baxmayacağam, çünki Mən mərhəmətliyəm, əbədi kin 
saxlamaram. Ey dönük övladlar, geri qayıdın!”

15-də: Yaq 1, 27

Ata Allahın hüzurunda pak və nöqsansız möminlik budur: 
yetimlərə və dullara onların əziyyətlərində qayğı göstərmək və 
özünü dünyadan qoruyub ləkəsiz olmaq.

† Üzünü tut, günahlarımı görmə,
* bütün təqsirlərimi sil.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 2-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yaq 5, 16. 19-20)

Beləliklə, günahlarınızı bir-birinizə etiraf edin və bir-biriniz 
üçün dua edin ki, sağalasınız. Saleh adamın duası çox güclü və
təsirlidir. Qardaşlarım, əgər aranızdan biri haqq yolundan azar 
və kimsə onu doğru yola qaytararsa, qoy bilsin ki, günahkarı 
azdığı yolundan qaytaran onun canını ölümdən xilas edər və 
bir çox günahın üstünü örtər.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
İsanı tutmaq üçün yol axtarırdılar, lakin camaatdan qorxdular, 
çünki camaat Onu peyğəmbər hesab edirdi.
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İmanlıların duası (Oruc 2ci həftə, 5ci gün, Axşam)

Ölümü ilə ölümü məhv edən və dirilməsi ilə bizə həyat verən 
Bəşəriyyətin Xilaskarına səcdə edərək, 
Ona təvazökar dualarımızı təqdim edirik.

Qanınla satın aldığın insanları müqəddəsləşdir.

† Xilaskarımız, bizə kömək et ki, tövbədə daha çox 
Sənin iztirablarınla birləşək,
- və gələcək dirilmə izzətinə layiq görülək.
† Qoy Ananın örtüyü yas tutanların təsəllisi olsun,
- Və bizi təsəlli etdiyin kimi başqalarınıda da təsəlli 
verməyimizə kömək et.
† Möminlərinə kömək et ki, əzabları vasitəsi ilə, 
Səni əzablarının şərikləri olsunlar,
- və bununla da xilasını şəhatəd etsinlər.
† Ya Rəbb, çarmıx ölümünə qədər alçaldıldın və itaətkar oldun
- qullarına təvazökarlıq və itaətkarlıq ənnamı ver.
† Ölülərə, Öz izzətli bədənini bəxş et,
-və beləcə bizdə o bədənə nail ola bilək.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Mərhəmətli Ata,qoy tövbə etdiyimiz əməllər bizə Sənin 
bağışlanmağını gətirsin.Ürəyimizi Öz sevginə aç və bizi 
gələcək dirilmə bayramına hazırla. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. * Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 2-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yeş 1, 16-18)

Yuyunub təmizlənin, gözümün önündə işlərinizi şərdən 
uzaqlaşdırın, pislik etməkdən vaz keçin. Yaxşılıq etməyi 
öyrənin, ədaləti axtarın, məzlumları qurtarın, yetimin haqqını 
qoruyun, dul qadını müdafiə edin. Rəbb deyir: Gəlin indi birgə 
düşünək bu an, günahlarınız qıpqırmızı parça kimi görünsə də, 
onlar qar kimi ağ olacaq, tünd qırmızı rəngə çalsa da, onlar ağ 
yun kimi bəyaz olacaq.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Ata, mən göyə və sənə qarşı günah etdim. Mən artıq sənin 
oğlun adlanmağa layiq deyiləm. Məni öz muzdlu işçilərinin 
biri kimi qəbul et.
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İmanlıların duası (Oruc 2ci həftə, 6cı gün, Səhər)

Hər zaman və hər yerdə bizi xilas edən Məsihə təşəkkür edirik
və ümidlə Ona dualarımızı təqdim edirik:

   Qoy Sənin lütfün bizə kömək etsin.

† Bizə həmişə günahlardan azad olmağımızı bəxş et,
- və qoy Müqəddəs Ruhun yaşayış yeri olaq.

† Bizi səhərdən bəri qardaşlarımıza xidmət etməyi öyrət,
- və gün ərzində hər şeydə Sənin iradəni yerinə yetirək.

† Bizə əbədi həyatın açarı olan yeməkləri arzu etməyi ver,
- hansı ki, Sən səxavətlə bizə bəxş edirsən.

† Günahkarların sığınacağı olan Anan, 
qoy bizim üçün vəsatətçilik etsin,
- beləcə günahlarımızı mərhəmətlə bağışla.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Atamız Allah yer üzündə bizə verdiyin hədiyyələrin ilə 
Sənin həyatını paylaşırıq. Etdiyimiz hər şeydə bizi 
səltənətinin işığına yönəlt. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, 
Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. * Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Vəhy 3, 19-20

Mən kimi sevirəm, onu məzəmmət və tərbiyə edirəm. Buna 
görə də qeyrətə gəl və tövbə et. Bax qapının önündə durub onu
döyürəm; kim səsimi eşidib qapını açsa, onun yanına 
gələcəyəm və Mən onunla, o da Mənimlə birgə şam edəcəyik.

12-də: Yeşaya 44, 21-22

Ey Yaqub nəsli, dediyim sözləri xatırla, çünki sən qulumsan, 
ey İsrail, Mən səni yaratdım, sən Mənim qulumsan, Səni 
unutmaram, ey İsrail! Üsyankarlığını bulud kimi dağıtdım, 
günahlarını duman kimi sildim, Mənə tərəf dön, çünki Mən 
səni satın aldım.

15-də: Qal 6, 7-8 

Aldanmayın: Allaha istehza edilməz. Çünki insan nəyi əkərsə, 
onu da biçəcək. Öz cismani təbiəti üçün əkən, bu təbiətdən 
məhv biçəcək. Ruh üçün əkənsə Ruhdan əbədi həyat biçəcək.

† Üzünü tut, günahlarımı görmə,
* bütün təqsirlərimi sil.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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ORUC | 3cü həftə |  3-cü Rəbb günü 
ƏRƏFƏ MƏDHİ

>>> Himn <<<

>>> 3-cü Rəbb günündə kimi <<<
1-ci nəq. Rəbb deyir: Tövbə edin və Müjdəyə inanın.
2-ci nəq. Sənə şükür qurbanları təqdim edəcəyəm, 
Rəbbin adını çağıracağam.
3-cü nəq. Mən canımı qurban verirəm ki, sonra onu geri alım.

Qısa oxunuş (2Kor 6, 1-4a)

Buna görə Allahla birgə işləyən bizlər rica edirik ki, Onun 
lütfünü boş yerə qəbul etməyəsiniz. Çünki O deyir: «Münasib 
vaxtda səni eşitdim, Xilas günü sənə kömək etdim». Budur, 
indi münasib vaxt, budur, indi xilas günü. Xidmətimiz 
etibardan düşməsin deyə heç kimi büdrədən bir şey etmirik. 
Əksinə, Allahın  xidmətçisi olaraq hər şeydə özümüz barədə 
zəmanət veririk.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
* Ey Allah, fəryadımı eşit, duamı dinlə. *
   Sənə qarşı günah etmişik.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.

Magnifikat
A ili: Rəbb deyir: Mənim verəcəyim sudan kim içsə, heç vaxt 
susamaz.
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B ili: İsa dedi: Bunları buradan götürün. Atamın evini bazara 
döndərməyin.
C ili: Mən sizə deyirəm: tövbə etməsəniz, hamınız onlar kimi 
məhv olacaqsınız.

İmanlıların duası
>>> 1-ci Rəbb günündəki <<<

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Rəbbimiz, hər yaxşılq və mərhəmətin qaynağı olan Sənsən. 
İnsan oruc tutaraq, dua edərək və yaxşılıq edərək necə 
qurtuluşa çatacağını bizə öyrətdin. Nə qədər peşman 
olduğumuzu gör və sevginlə bizə güc ver. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. * Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<

>>>3-cü həftədəki Rəbb günündəndir.<<<
1-ci nəq. Ya Rəbb, gur suların uğultusundan da 
öyüdlərin tamamilə etibarlıdır.
2-ci nəq. Bulaqlar, Rəbbə mədh edin 
və əbədi olaraq Onu tərifləyin.
3-cü nəq. Ey dünya padşahları və bütün ümmətlər, 
Rəbbə həmd edin!

Qısa oxunuş (bax Neh 8, 9b. 10b)

Bu gün Allahınız Rəbb üçün müqəddəs gündür. Buna görə 
kədərlənməyin və ağlamayın. Bu gün Xudavəndimiz üçün 
müqəddəsdir. Kədərlənməyin, çünki Rəbbin verdiyi sevinc 
sizin qüvvətinizdir.

Nəqaratlı cavab
† Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
   Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
* Şər əməllərimiz naminə cəza aldın. * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!

Benediktus 
A ili: O zaman gəlir və artıq gəlib ki, həqiqi ibadət edənlər 
Ataya ruhda və həqiqətdə ibadət etsin. Ata da Özünə belə 
ibadət edənlər axtarır.
B ili: Bu məbədi dağıdın, üç günə Mən onu təzədən quraram. 
Lakin İsa məbəd deyəndə Öz bədənini nəzərdə tuturdu.
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C ili: İmanla saleh sayıldığımız üçün Rəbbimiz İsa Məsih 
vasitəsilə Allahla barışmış oluruq.

İmanlıların duası
>>> 1-ci Rəbb günündə kimi <<<

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Rəbbimiz, hər yaxşılq və mərhəmətin qaynağı olan Sənsən. 
İnsan oruc tutaraq, dua edərək və yaxşılıq edərək necə 
qurtuluşa çatacağını bizə öyrətdin. Nə qədər peşman 
olduğumuzu gör və sevginlə bizə güc ver. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. * Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<

Qısa oxunuş
9-da: 1 Sal 4, 1.7

Qardaşlar, necə həyat sürmək və Allahı razı salmaq barədə 
bizdən təlimat aldınız. Nəhayət, Rəbb İsa naminə sizdən xahiş 
edir və yalvarırıq ki, belə həyat sürməkdə daha çox inkişaf 
edin. Çünki Allah bizi murdarlığa deyil, müqəddəsliyə 
çağırmışdır.

12-də: Yeş 30, 15. 18

Xudavənd Rəbb, İsrailin Müqəddəsi belə deyir: «Mənə tərəf 
dönüb rahatlıq tapanda xilas olarsınız, sakitləşib inanmaqla 
qüdrətli olarsınız. Lakin siz bunu istəmirsiniz. Amma Rəbb 
sizə lütf göstərmək üçün gözləyir, yenə də sizə rəhm etməyə 
hazırdır, çünki Rəbb adil Allahdır, Onu intizarla gözləyənlər nə
bəxtiyardır!

15-də: Qanun 4, 29b-31

 Əgər Allahınız Rəbbi bütün qəlbinizlə, bütün varlığınızla 
axtarsanız, tapacaqsınız. Əzabda olarkən, bütün bu hadisələr 
başınıza gələrkən, nəhayət, Rəbbə dönüb Ona qulaq 
asacaqsınız. Axı Allahınız Rəbb rəhmli Allahdır. O sizi atmaz, 
məhv etməz. Atalarınıza andla təsdiq etdiyi əhdi unutmaz.

† Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur,
* Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah!

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<

>>> 3-cü həftədəki Rəbb günündəndir <<<
1-ci nəq. Ey bizi qurtaran Allah, İsmin şərəfinə 
Sən bizə yardım et, bizi xilas et!
2-ci nəq. Qüsursuz və ləkəsiz quzuya bənzəyən 
Məsihin qiymətli qanı bahasına satın alınmışıq.
3-cü nəq. Bizim xəstəliklərimizi O çəkdi, 
naxoşluqlarımızı Öz üzərinə götürdü.

Qısa oxunuş (1Kor 9, 24-25)

Qaçışda yarışanların hamısının qaçdığını, amma təkcə bir 
nəfərin mükafat aldığını bilmirsinizmi? Elə qaçın ki, mükafatı 
qazanasınız. Yarışda iştirak edən hər kəs hər cəhətdən öz 
nəfsinə hakimdir. Onlar bunu solub gedən dəfnə çələngi almaq 
üçün edər, biz isə solmaz tac almaq üçün çalışırıq.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
* Ey Allah, fəryadımı eşit, duamı dinlə. *
   Sənə qarşı günah etmişik.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.

Magnifikat
A ili: Daha çox adam da İsanın sözünə görə iman etdi. Onlar 
qadına deyirdilər: Biz artıq sənin sözlərinə görə iman etmirik, 
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elə özümüz də eşidib bildik ki, həqiqətən, dünyanın Xilaskarı 
Budur.
B ili: İsa Pasxa bayramı zamanı Yerusəlimdə olanda göstərdiyi
əlamətləri görən bir çox adam Onun adına iman etdi.
C ili: Ağa, bir il də buna əl dəymə. Mən onu belləyib 
dövrəsinə peyin tökərəm. Bəlkə gələn il bu ağac meyvə gətirdi.

İmanlıların duası
>>> 1-ci Rəbb günündə kimi <<<

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Rəbbimiz, hər yaxşılq və mərhəmətin qaynağı olan Sənsən. 
İnsan oruc tutaraq, dua edərək və yaxşılıq edərək necə 
qurtuluşa çatacağını bizə öyrətdin. Nə qədər peşman 
olduğumuzu gör və sevginlə bizə güc ver. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. * Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (bax Çıxış 19, 4-6a)

Sizi qartal qanadlarında daşıdığım kimi yanıma gətirdiyimi siz 
özünüz gördünüz. İndi isə əgər sözümə diqqətlə qulaq asıb 
əhdimə riayət etsəniz, siz bütün xalqlar arasından Mənə 
məxsus xalq olacaqsınız. Bütün yer üzü Mənimdir; siz isə 
Mənə xidmət edən kahinlər padşahlığı, müqəddəs millət 
olacaqsınız.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Sizə doğrusunu deyirəm: heç bir peyğəmbər öz yurdunda 
qəbul edilməz.

ORUC | 3cü həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün                                   891



İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 1-ci gün kimi <<<

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Mərhəmətli Allah, kilsəni günahdan azad et və onu şərdən 
qoru. Bizə rəhbərlik et, çünki Sənsiz xilas ola bilmərik. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. * Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Müd 11, 23-24

Sən hamıya rəhm edirsən, çünki hər şeyə qadirsən. İnsanların 
tövbə etməsindən ötrü onun günahlarının üstündən keçirsən. 
Bəli, Sən bütün varlığı sevirsən, yaratdığın heç bir şeydən 
iyrənmirsən.

12-də: Yez 18, 23

Elə bilirsiniz ki, Mən pis adamın ölümündən zövq alıram? 
İstəyirəm ki, o öz yolundan dönsün və yaşasın.

15-də: Yeş 58, 6-7

Mənim istədiyim orucsa haqsızlığın buxovlarını qırmaq, 
boyunduruğun iplərini açmaq, sıxıntı içində olanları azad 
etmək, hər cür boyunduruğu məhv etmək deyilmi? Yediyiniz 
çörəyi acla bölüşdürmək, yurdsuz kasıbları evinizə gətirmək 
deyilmi? Mənim istədiyim oruc bu deyilmi? Çılpaq görəndə 
geyindirmək, yaxınlarınızdan köməyinizi əsirgəməmək 
deyilmi?

† Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur,
* Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah!

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Rom 12, 1-2) 

Beləliklə, ey qardaşlar, Allahın mərhəməti xatirinə sizə 
yalvarıram ki, bədənlərinizi diri, müqəddəs və Allahı razı salan
bir qurban olaraq Ona təqdim edin; bu sizin ağılla etdiyiniz 
ibadətdir. Bu dövrə uyğunlaşmayın, əksinə, düşüncənizin 
təzələnməsi ilə dəyişin ki, Allahın yaxşı, razı salan və kamil 
iradəsini ayırd edəsiniz.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
İsa onların arasından keçərək oradan çıxıb getdi.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 1-ci gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Mərhəmətli Allah, kilsəni günahdan azad et və onu şərdən 
qoru. Bizə rəhbərlik et, çünki Sənsiz xilas ola bilmərik. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. * Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yoel 2, 12-13)

Rəbb belə bəyan edir: İndi isə orucla, ağlamaqla, yas tutmaqla 
bütün qəlbinizlə Mənə dönün. Paltarlarınızı deyil, ürəyinizi 
yırtın, Allahınız Rəbbə tərəf qayıdın. Çünki O, lütfkar və 
rəhmlidir, hədsiz səbirlidir, bol məhəbbətlidir, bəla göndərməz,
rəhm edər.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
İsa Peterə dedi: Sənə deyirəm: yeddi dəfə yox, yetmiş dəfə 
yeddi bağışlamalısan.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 2-ci gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Ya Rəbb, bizi Öz xidmətinə çağırdın, aramızda xilas işini 
davam etdir. Qoy sevgin bizi əsla tərk etməsin. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Yoel 2, 17

Rəbbə xidmət edən kahinlər Məbədin eyvanı ilə qurbangah 
arasında ağlayıb desin: Ya Rəbb, xalqına qıyma, Öz irsini 
rüsvay olmağa qoyma! Qoyma onlar millətlərin dilinə düşsün. 
Axı nə üçün xalqlar arasında belə deyilsin: “Bəs hanı onların 
Allahı?”

12-də: Yer 3, 25b

Cavanlığımızdan indiyədək biz və atalarımız Allahımız Rəbbə 
qarşı günah etdik, Allahımız Rəbbin sözünə qulaq asmadıq.

15-də: Yeş 58, 1-2

Avazla çığırın, çəkinməyin, səsinizi şeypur səsi kimi ucaldın, 
xalqıma üsyankarlığını, Yaqub nəslinə günahlarını bildirin! 
Onlar hər gün Məni axtarır, Mənim yolumu öyrənməkdən zövq
alır. Sanki bu əməlisaleh, Allahının hökmündən ayrılmayan 
millət imiş. Onlar Məndən düzgün hökmlər diləyirdi, Allaha 
yaxınlaşmaqdan zövq alırdı.

† Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur,
* Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah!

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yaq 2, 14. 17-18)

Qardaşlarım, əgər bir kimsə yaxşı əməlləri olmadığı halda 
imanının olduğunu bildirirsə, bunun xeyri nədir? Belə iman 
onu xilas edə bilərmi? İman da elədir, əgər yaxşı əməlləri 
yoxdursa, özü-özlüyündə ölüdür. Sən imanını mənə əməlsiz 
göstər, mən də sənə imanımı əməllərimlə göstərəcəyəm. 

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Hər biriniz qardaşlarınızı ürəkdən bağışlamasanız, Səmavi 
Atam da sizə elə edər.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 2-ci gün kimi <<<

Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Ya Rəbb, bizi Öz xidmətinə çağırdın, aramızda xilas işini 
davam etdir. Qoy sevgin bizi əsla tərk etməsin. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Qanun 7, 6b. 8-9)

Rəbb Allahınız sizi yer üzündəki bütün xalqlar içərisindən 
Özünə məxsus xalq olaraq seçdi. Rəbb sizi sevdiyi və 
atalarınıza verdiyi vədi yerinə yetirmək istədiyi üçün qüdrətli 
əli ilə sizi Misirdən çıxartdı. O sizi köləlik diyarından, Misir 
padşahı firondan satın aldı. Bilin ki, Allahınız Rəbb əsl 
Allahdır. O, vəfalı Allahdır. Əhdinə sadiq qalıb Onu 
sevənlərin, əmrlərini yerinə yetirənlərin minlərlə nəslinə 
məhəbbətini göstərər. 

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Rəbb deyir: Sanmayın ki, Mən Qanun və Peyğəmbərlərin 
sözlərini ləğv etmək üçün gəldim. Mən onları ləğv etmək üçün 
yox, yerinə yetirmək üçün gəldim.
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İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 3-cü gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Ya Rəbb, bu Oruc dövründə bizi həyat sözün ilə bəslə, bizi 
sevgi və duada bir et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Yezekel 18, 30b-32

Tövbə edib bütün günahlarınızdan dönün ki, təqsir sizi məhvə 
sürükləməsin. Etdiyiniz günahların hamısını üstünüzdən 
götürün, özünüzdə yeni ürək və yeni ruh yaradın. Nə üçün 
öləsiniz, ey İsrail nəsli? Xudavənd Rəbb bəyan edir: Mən 
məhv olacaq adamın ölümündən zövq almıram. Buna görə də 
günahlardan dönün və yaşayın.

12-də: Zəkəriyyə 1, 3b-4b

“Mənə tərəf qayıdın!” bəyan edir Ordular Rəbbi, “Mən də sizə 
tərəf qayıdaram” deyir Ordular Rəbbi. “Atalarınız kimi 
olmayın! Əvvəlki peyğəmbərlər onlara müraciət edib 
söylədi ki, Ordular Rəbbi onlara  ‹pis əməllərinizdən 
və pis işlərinizdən qayıdın› deyir.

15-də: bax Dan 4, 24b

Ədalətlə rəftar etməklə günahlarından, yoxsullara mərhəmət 
etməklə təqsirlərindən vaz keç. Bəlkə bununla sənin əmin-
amanlığının müddəti uzadılar.

† Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur,
* Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah!

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Flp 2, 12b-15a)

Ey sevimlilərim, qorxu və lərzə ilə xilasınızı əməllərinizdə 
göstərin. Çünki sizdə fəaliyyət göstərən Allahdır, belə ki Onun 
xoş məramını həm istəyəsiniz, həm də bunun üçün fəaliyyət 
göstərəsiniz. Hər şeyi şikayətlənmədən, mübahisə etmədən 
yerinə yetirin ki, nöqsansız və saf olaraq bu əyri və azmış nəsil
arasında Allahın ləkəsiz övladları olasınız.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Kim Rəbbin əmrlərini yerinə yetirər və başqalarına da 
öyrədərsə, Səmavi Padşahlıqda böyük sayılacaq.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 3-cü gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız
 .
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Yekun dua 
Ya Rəbb, bu Oruc dövründə bizi həyat sözün ilə bəslə, bizi 
sevgi və duada bir et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (bax 1 Pad 8, 51-53a)

Biz Sənin xalqın, Sənin irsinik, Sən bizi Misirdən, dəmir 
kürənin içindən çıxartmısan. Bu qulunun və xalqın İsrailin 
yalvarışına nəzər yetir ki, onların Sənə fəryad etdikləri hər 
sözü eşidəsən. Çünki, ya Xudavənd Rəbb, Sən irsin olmaq 
üçün bizi yer üzünün bütün xalqlarından ayırdın.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Əgər Mən cinləri Allahın qüdrəti ilə qovuramsa, deməli, 
Allahın Padşahlığı üzərinizə gəlib.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 4-cü gün kimi <<<

Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Ya Rəbb, yalvarırıq ki, xilas bayramımıza yaxınlaşdıqca Pasxa 
sirrinin qeyd edilməsinə daha səmimi şəkildə, daha böyük 
imanla hazırlaşa bilək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Yeşaya 55, 6-7

Tapmaq fürsəti olarkən Rəbbi axtarın, O yaxın ikən Onu 
çağırın. Qoy pis adam öz yolunu, şər adam öz fikirlərini atsın. 
Qoy Rəbbə sarı dönsün ki, Onda mərhəmət tapsın. Qoy 
Allahımıza tərəf dönsün, çünki Onun əfvi boldur.

12-də: Qanun 30, 2-3

Siz və övladlarınız Allahınız Rəbbə tərəf dönüb bu gün sizə 
əmr etdiyim hər işdə Onun sözünü bütün qəlbinizlə və bütün 
varlığınızla qulağınızda saxlasanız, Allahınız Rəbb sizə rəhm 
edib əsirlikdən geri qaytaracaq, sizi yenidən səpələdiyi bütün 
xalqların arasından toplayacaq.

15-də: İbr 10, 35-36

Buna görə cəsarətinizi itirməyin, bu cəsarətə görə mükafatınız 
böyükdür. Çünki Allahın iradəsini yerinə yetirib vəd olunan 
şeyi almaq üçün sizin tab gətirməyə ehtiyacınız var.

† Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur,
* Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah!

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yaq 4, 7-8. 10)

Buna görə də Allaha tabe olun. İblisə qarşı durun və o sizdən 
qaçacaq. Allaha yaxınlaşın, O da sizə yaxınlaşacaq. 
Ey günahkarlar, əllərinizi paklayın! Ey qərarsız insanlar, 
ürəklərinizi saflaşdırın! Rəbbin önündə özünüzü aşağı tutun, 
O da sizi ucaldacaq.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Bir qadın camaatın arasından uca səslə dedi: Səni bətnində 
daşıyan və Səni əmizdirən nə bəxtiyardır! Amma İsa dedi: 
Daha doğrusu, Allahın kəlamını eşidib ona riayət edənlər nə 
bəxtiyardır!

İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 4-cü gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Ya Rəbb, yalvarırıq ki, xilas bayramımıza yaxınlaşdıqca Pasxa 
sirrinin qeyd edilməsinə daha səmimi şəkildə, daha böyük 
imanla hazırlaşa bilək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yeşaya 53, 11b-12)

Mənim saleh qulum öz biliyi ilə çoxlarına bəraət qazandıracaq,
onların şər əməllərinin yükünü üzərinə götürəcək. Buna görə 
Mən ona böyük adamların arasında pay verəcəyəm. O, 
qəniməti güclülərlə böləcək. Çünki o, canını fəda etdi, 
üsyankarlara tay tutuldu. Çox adamların günahını üzərinə 
götürdü, üsyankarlardan ötrü yalvardı.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Müəllim, əmrlərin ən əsası hansıdır? İsa cavab verdi: Allahın 
Rəbbi bütün qəlbinlə, bütün varlığınla, bütün düşüncənlə və 
bütün gücünlə sev.
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İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 5-ci gün kimi <<<

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Ya Rəbb, Səndən diləyirik: qəlblərimizi Öz lütfünlə doldur ki, 
özümüzü pis əməllərdən qoruyaq və Sənin köməyinlə səmavi 
ilhamlara sadiq qalaq. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Yeşaya 55, 3

Qulaq asın, Mənim yanıma gəlin, dinləyin ki, sağ qalasınız. 
Mən sizinlə əbədi əhd, Davuda vəd etdiyim sadiq məhəbbət 
əhdi kəsəcəyəm.

12-də: bax Yer 3, 12. 14a

Rəbb belə bəyan edir: “Ey dönük İsrail, geri qayıt! Sənə 
qəzəblə baxmayacağam, çünki Mən mərhəmətliyəm, əbədi kin 
saxlamaram. Ey dönük övladlar, geri qayıdın!”

15-də: Yaq 1, 27

Ata Allahın hüzurunda pak və nöqsansız möminlik budur: 
yetimlərə və dullara onların əziyyətlərində qayğı göstərmək və 
özünü dünyadan qoruyub ləkəsiz olmaq.

† Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur,
* Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah!

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yaq 5, 16. 19-20)

Beləliklə, günahlarınızı bir-birinizə etiraf edin və bir-biriniz 
üçün dua edin ki, sağalasınız. Saleh adamın duası çox güclü və
təsirlidir. Qardaşlarım, əgər aranızdan biri haqq yolundan azar 
və kimsə onu doğru yola qaytararsa, qoy bilsin ki, günahkarı 
azdığı yolundan qaytaran onun canını ölümdən xilas edər və 
bir çox günahın üstünü örtər.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Qonşunu da özün kimi sevmək qurbanların hamısından daha 
vacibdir.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 5-ci gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Ya Rəbb, Səndən diləyirik: qəlblərimizi Öz lütfünlə doldur ki, 
özümüzü pis əməllərdən qoruyaq və Sənin köməyinlə səmavi 
ilhamlara sadiq qalaq. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> zəburlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yeş 1, 16-18)

Yuyunub təmizlənin, gözümün önündə işlərinizi şərdən 
uzaqlaşdırın, pislik etməkdən vaz keçin. Yaxşılıq etməyi 
öyrənin, ədaləti axtarın, məzlumları qurtarın, yetimin haqqını 
qoruyun, dul qadını müdafiə edin. Rəbb deyir: Gəlin indi birgə 
düşünək bu an, günahlarınız qıpqırmızı parça kimi görünsə də, 
onlar qar kimi ağ olacaq, tünd qırmızı rəngə çalsa da, onlar ağ 
yun kimi bəyaz olacaq.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Vergiyığan isə uzaqda durub gözlərini göyə qaldırmağa belə, 
cəsarət etmirdi, amma sinəsinə vurub hey deyirdi: Ya Allah! 
Mən günahkara rəhm et!
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İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 6-cı gün kimi <<<

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Xeyirxah Ata, bu oruc dövründə mənəvi sevinclə tövbə edirik. 
Səndən xahiş edirik: Pasxa sirrini həmişə daha dərindən 
yaşamağa bizə kömək et ki, onun xilasedici nəticələrinə bol 
şəkildə nail olaq. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı
ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Vəhy 3, 19-20

Mən kimi sevirəm, onu məzəmmət və tərbiyə edirəm. Buna 
görə də qeyrətə gəl və tövbə et. Bax qapının önündə durub onu
döyürəm; kim səsimi eşidib qapını açsa, onun yanına 
gələcəyəm və Mən onunla, o da Mənimlə birgə şam edəcəyik.

12-də: Yeşaya 44, 21-22

Ey Yaqub nəsli, dediyim sözləri xatırla, çünki sən qulumsan, 
ey İsrail, Mən səni yaratdım, sən Mənim qulumsan, Səni 
unutmaram, ey İsrail! Üsyankarlığını bulud kimi dağıtdım, 
günahlarını duman kimi sildim, Mənə tərəf dön, çünki Mən 
səni satın aldım.

15-də: Qal 6, 7-8 

Aldanmayın: Allaha istehza edilməz. Çünki insan nəyi əkərsə, 
onu da biçəcək. Öz cismani təbiəti üçün əkən, bu təbiətdən 
məhv biçəcək. Ruh üçün əkənsə Ruhdan əbədi həyat biçəcək.

† Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur,
* Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah!

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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ƏRƏFƏ MƏDHİ

>>> Himn <<<

>>> 4-cü həftədəki Rəbb günündəndir <<<
1-ci nəq. Rəbbin evinə sevinclə gedək!
2-ci nəq. Ey yatan, oyan və ölülər arasından diril! 
Məsih sənin üzərinə nur saçacaq.
3-cü nəq. Mərhəməti bol olan Allah bizi böyük məhəbbətlə 
sevdiyi üçün təqsirlərimiz üzündən ölü olduğumuz halda 
bizə Məsihlə birlikdə həyat verdi. 

Qısa oxunuş (2Kor 6, 1-4a)

Buna görə Allahla birgə işləyən bizlər rica edirik ki, Onun 
lütfünü boş yerə qəbul etməyəsiniz. Çünki O deyir: «Münasib 
vaxtda səni eşitdim, Xilas günü sənə kömək etdim». Budur, 
indi münasib vaxt, budur, indi xilas günü. Xidmətimiz 
etibardan düşməsin deyə heç kimi büdrədən bir şey etmirik. 
Əksinə, Allahın  xidmətçisi olaraq hər şeydə özümüz barədə 
zəmanət veririk.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
* Ey Allah, fəryadımı eşit, duamı dinlə. *
   Sənə qarşı günah etmişik.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
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Magnifikat
A ili: Rabbi, kim günah etdi ki, bu adam kor doğuldu: özü, 
yoxsa ata-anası? İsa cavab verdi: Nə özü günah etdi, nə də ata-
anası. Amma Allahın işləri onun həyatında görünsün deyə belə 
oldu.
B ili: Musa çöldə ilanı yuxarı qaldırdığı kimi Bəşər Oğlu da 
yuxarı qaldırılmalıdır ki, Ona iman edən hər kəs əbədi həyata 
malik olsun.
C ili: Durub atamın yanına gedəcəyəm və ona deyəcəyəm: 
Ata, mən göyə və sənə qarşı günah etdim. Mən artıq sənin 
oğlun adlanmağa layiq deyiləm.

İmanlıların duası
Əziz qardaşlar və bacılar, gəlin hər şeylə qayğıkeş Ata Allahı 
izzətləndirək və Onu hərarətlə çağıraq: 
Səmavi Ata, satın alınanlara qurtuluş ver. 

Bütün yaxşılıqları verən və həqiqət mənbəyi olan Allah, 
yepiskopları hədiyyələrinlə doldur 
- və onlara əmanət edilən möminlərini də həvarilərin təlimində
saxla.
Eyni müqəddəs həyat çörəyindən yeyənlərin hamısına Öz 
sevgini tök
- qoy Oğlunun sirli bədəni olan Kilsədə getdikcə daha dolğun 
birliyini yaşayaq. 
Ey Ata, qoy köhnə insanı və onun əməllərini üzərimizdən 
çıxardaq 
- və Sənin Oğlun, İsa Məsihin yeni mənliyinə bürünək.
Tanrı, nəsib et ki, hamı səmimi tövbə ilə günahlarının 
bağışlanmasına nail olsun 
- və Məsihin mükəmməl məmnunluğuna şərik olsunlar.
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Qoy rəhmətə gedən bacı-qardaşlarımız Səni cənnətdə sonsuz 
tərifləsinlər 
- biz də,  ümid etdiyimiz kimi orada əbədi olaraq Səni 
izzətləndirəcəyik.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Allahım, dünyaya gəlmiş  yəganə Oğlun sayəsində bütün 
insanları əfv edib onlara təkrar olunmaz bir sülh qurdun. Bütün
xristianların yaxında olacaq Pasxa bayramına iman və sevgi ilə
hazırlanmalara kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adına Səndən diləyirik. 

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<

>>> 4-cü həftədəki Rəbb günündəndir <<<
1-ci nəq. Allahım Sənsən, Sənə şükür edəcəyəm! 
Allahımsan, Səni yüksəldəcəyəm!
2-ci nəq. Ey Allahımız Rəbb, bizi düşmənin əlindən qurtar, 
bizi xilas et!
3-cü nəq. Qüdrətli işləri üçün Rəbbə həmd edin!

Qısa oxunuş (bax Neh 8, 9b. 10b)

Bu gün Allahınız Rəbb üçün müqəddəs gündür. Buna görə 
kədərlənməyin və ağlamayın. Bu gün Xudavəndimiz üçün 
müqəddəsdir. Kədərlənməyin, çünki Rəbbin verdiyi sevinc 
sizin qüvvətinizdir.

Nəqaratlı cavab
† Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
   Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
* Şər əməllərimiz naminə cəza aldın. * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!

Benediktus 
A ili: İsa deyilən Adam palçıq düzəldib gözlərimə sürtdü və 
mənə “get, yuyun” dedi, mən də gedib yuyundum və gözlərim 
açıldı.
B ili: Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu verdi, bunu ona
görə etdi ki, Ona iman edən hər kəs həlak olmasın, amma 
əbədi həyata malik olsun. 
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C ili: Tez olun, ən gözəl xalat gətirin və onu geyindirin. 
Barmağına üzük və ayaqlarına çarıq taxın. Çünki bu oğlum 
ölmüşdü, yenə həyata qayıtdı. O itmişdi, tapıldı.

İmanlıların duası
Gəlin Allaha Onun xeyirxahlığının tükənməz xəzinəsinə görə 
həmd edək və əbədi olaraq yaşayan və bizim üçün vasitəçilik 
edən İsa Məsih vasitəsilə biz Ondan hərarətlə xahiş edək:
Bizdə məhəbbətinin alovunu yandır. 

Mərhəmətli Allah, nəsib et ki, bu gün sevgi əməllərini 
səxavətlə yerinə yetirək, 
- hər kəs bizim yaxşılığımızı hiss etsin.
Daşqın zamanı Nuhu gəmidə xilas etdin. 
- katexumenlərimizi də vəftiz suyunda xilas et.
Ey Allah, qoy biz tək çörəklə doymayaq, 
- amma Sənin ağzından çıxan hər sözlə doya bilək. 
Bütün ixtilafları aradan qaldırmağa kömək et 
- qoy Sənin sülhün və məhəbbətinin hədiyyəsinə sevinə bilək.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Allahım, dünyaya gəlmiş  yəganə Oğlun sayəsində bütün 
insanları əfv edib onlara təkrar olunmaz bir sülh qurdun. Bütün
xristianların yaxında olacaq Pasxa bayramına iman və sevgi ilə
hazırlanmalara kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adına Səndən diləyirik. 

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: 1Sal 4, 1.7

Qardaşlar, necə həyat sürmək və Allahı razı salmaq barədə 
bizdən təlimat aldınız. Nəhayət, Rəbb İsa naminə sizdən xahiş 
edir və yalvarırıq ki, belə həyat sürməkdə daha çox inkişaf 
edin. Çünki Allah bizi murdarlığa deyil, müqəddəsliyə 
çağırmışdır.

12-də: Yeş 30, 15. 18

Xudavənd Rəbb, İsrailin Müqəddəsi belə deyir: «Mənə tərəf 
dönüb rahatlıq tapanda xilas olarsınız, sakitləşib inanmaqla 
qüdrətli olarsınız. Lakin siz bunu istəmirsiniz. Amma Rəbb 
sizə lütf göstərmək üçün gözləyir, yenə də sizə rəhm etməyə 
hazırdır, çünki Rəbb adil Allahdır, Onu intizarla gözləyənlər nə
bəxtiyardır!

15-də: Qanun 4, 29b-31

 Əgər Allahınız Rəbbi bütün qəlbinizlə, bütün varlığınızla 
axtarsanız, tapacaqsınız. Əzabda olarkən, bütün bu hadisələr 
başınıza gələrkən, nəhayət, Rəbbə dönüb Ona qulaq 
asacaqsınız. Axı Allahınız Rəbb rəhmli Allahdır. O sizi atmaz, 
məhv etməz. Atalarınıza andla təsdiq etdiyi əhdi unutmaz.

† Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur,
* Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah!

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<

Zəbur və Nəğmə 4-cü həftədəki Rəbb günündəndir.

1-ci nəq. Allahın təyin etdiyi ölülərlə dirilərin Hakimi İsadır.
2-ci nəq. Rəbbə görə lütfkar, rəhmli və saleh adamlar 
əsla sarsılmaz.
3-cü nəq. Allah peyğəmbərlərin dili ilə Öz Məsihinin əzab 
çəkməsi barədə əvvəlcədən bəyan etdiyini yerinə yetirdi.

Qısa oxunuş (1Kor 9, 24-25)

Qaçışda yarışanların hamısının qaçdığını, amma təkcə bir 
nəfərin mükafat aldığını bilmirsinizmi? Elə qaçın ki, mükafatı 
qazanasınız. Yarışda iştirak edən hər kəs hər cəhətdən öz 
nəfsinə hakimdir. Onlar bunu solub gedən dəfnə çələngi almaq 
üçün edər, biz isə solmaz tac almaq üçün çalışırıq.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
* Ey Allah, fəryadımı eşit, duamı dinlə. *
   Sənə qarşı günah etmişik.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.

926                              ORUC | 4cü həftə |  4-cü Rəbb günü  



Magnifikat
A ili: Əzəldən bəri eşidilməyib ki, var olan Allahın Oğlu 
Məsihdən başqa kimsə anadangəlmə kor bir adamın gözlərini 
açsın.
B ili: Həqiqətə əməl edən nura tərəf gələr ki, əməllərini Allah 
naminə etdiyi bəlli olsun.
C ili: Oğlum, axı sən həmişə mənimləsən və bütün varım 
sənindir. Lakin sevinmək və şadlanmaq lazımdır. Çünki sənin 
bu qardaşın ölmüşdü, həyata qayıtdı. O itmişdi, tapıldı!

İmanlıların duası
Qardaşlar və bacılar! Gəlin bizim Başımız və Müəllimimiz 
olan Məsihə dayanmadan şükür edək. O, hamıya xidmət və 
yaxşılıq etmək üçün gəldi. Buna görə də təvazökarlıq və 
güvənmə ilə Ondan xahiş edək: 
Ya Rəbb, Öz ailəni qoru. 

Ya Rəbb, Başçı və Çoban rolunda pay verdiyin Kilsənin 
yepiskoplarına və keşişlərinə kömək et. 
- Qoy Sənin vasitənlə hamını Atanın yanına gətirə bilsinlər.
Ya Rəbb, Sənin mələklərin bütün səyahətçiləri müşayiət 
etsinlər!
- Qoy ruhun və bədənin təhlükələrindən xilas olsunlar.
Ey Məsih! Bizə - insanlara təvazökarlıqla və məhəbbətlə 
xidmət etməyi öyrət!
- Qoy Səni təqlid edə bilək, çünki Sən gəlmədin ki, Sənə 
xidmət etsinlər, amma xidmət etməyə gəldin.
Qoy hər bir insan cəmiyyətində qardaş qardaşa kömək etsin, 
- Sənin köməyinlə bu cəmiyyətlər güclü şəhər kimi olsun.
Bütün mərhumlara rəhm et! 
- Qoy Sənin üzünün nurunu görsünlər.
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Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Allahım, dünyaya gəlmiş  yəganə Oğlun sayəsində bütün 
insanları əfv edib onlara təkrar olunmaz bir sülh qurdun. Bütün
xristianların yaxında olacaq Pasxa bayramına iman və sevgi ilə
hazırlanmalara kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adına Səndən diləyirik. 

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 1ci gün <<<

Qısa oxunuş (bax Çıxış 19, 4-6a)

Sizi qartal qanadlarında daşıdığım kimi yanıma gətirdiyimi siz 
özünüz gördünüz. İndi isə əgər sözümə diqqətlə qulaq asıb 
əhdimə riayət etsəniz, siz bütün xalqlar arasından Mənə 
məxsus xalq olacaqsınız. Bütün yer üzü Mənimdir; siz isə 
Mənə xidmət edən kahinlər padşahlığı, müqəddəs millət 
olacaqsınız.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 

Kefernahumda hökmdarın bir məmuru var idi. Onun oğlu 
xəstələnmişdi. O, İsanın Yəhudeyadan Qalileyaya gəldiyini 
eşidib yanına getdi və Ondan xahiş etdi ki, gəlib oğlunu 
sağaltsın.
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İmanlıların duası
>>> Oruc, 2ci həftə, 1ci gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Uca Allah, Öz əzəmətli müqəddəs nişanların ilə dünyanı 
yeniləyirsən. Sənə yalvarırıq ki, Kilsə bu Sənin varlığının 
əlamətləri ilə güclənsin və heç vaxt Sənin atalıq köməyindən 
məhrum olmasın. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı
ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Müd 11, 23-24

Sən hamıya rəhm edirsən, çünki hər şeyə qadirsən. İnsanların 
tövbə etməsindən ötrü onun günahlarının üstündən keçirsən. 
Bəli, Sən bütün varlığı sevirsən, yaratdığın heç bir şeydən 
iyrənmirsən.

12-də: Yezekel 18, 23

Elə bilirsiniz ki, Mən pis adamın ölümündən zövq alıram? 
İstəyirəm ki, o öz yolundan dönsün və yaşasın.

15-də: Yeşaya 58, 6-7

Mənim istədiyim orucsa haqsızlığın buxovlarını qırmaq, 
boyunduruğun iplərini açmaq, sıxıntı içində olanları azad 
etmək, hər cür boyunduruğu məhv etmək deyilmi? Yediyiniz 
çörəyi acla bölüşdürmək, yurdsuz kasıbları evinizə gətirmək 
deyilmi? Mənim istədiyim oruc bu deyilmi? Çılpaq görəndə 
geyindirmək, yaxınlarınızdan köməyinizi əsirgəməmək 
deyilmi?

† Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat,
* daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 1ci gün <<<

Qısa oxunuş (Rom 12, 1-2) 

Beləliklə, ey qardaşlar, Allahın mərhəməti xatirinə sizə 
yalvarıram ki, bədənlərinizi diri, müqəddəs və Allahı razı salan
bir qurban olaraq Ona təqdim edin; bu sizin ağılla etdiyiniz 
ibadətdir. Bu dövrə uyğunlaşmayın, əksinə, düşüncənizin 
təzələnməsi ilə dəyişin ki, Allahın yaxşı, razı salan və kamil 
iradəsini ayırd edəsiniz.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
O zaman ata başa düşdü ki, İsa elə həmin vaxt ona «oğlun sağ-
salamatdır» demişdi. Onda özü də, bütün ev əhli də İsaya iman
etdi.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 2ci həftə, 1ci gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Uca Allah, Öz əzəmətli müqəddəs nişanların ilə dünyanı 
yeniləyirsən. Sənə yalvarırıq ki, Kilsə bu Sənin varlığının 
əlamətləri ilə güclənsin və heç vaxt Sənin atalıq köməyindən 
məhrum olmasın. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı
ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 2ci gün <<<

Qısa oxunuş (Yoel 2, 12-13)

Rəbb belə bəyan edir: İndi isə orucla, ağlamaqla, yas tutmaqla 
bütün qəlbinizlə Mənə dönün. Paltarlarınızı deyil, ürəyinizi 
yırtın, Allahınız Rəbbə tərəf qayıdın. Çünki O, lütfkar və 
rəhmlidir, hədsiz səbirlidir, bol məhəbbətlidir, bəla göndərməz,
rəhm edər.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Məni sağaldan Şəxs mənə dedi: “döşəyini götür və yeri!”.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 2ci həftə, 2ci gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Mərhəmətli Allah, bu Oruc dövründə etdiyimiz dualar və tövbə
əməlləri ürəklərimizi Pasxa lütflərini həvəslə qəbul etməyə 
hazırlasın və beləliklə, Xilasın barədə olan müjdəni dünyaya 
çatdıra bilək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

ORUC | 4cü həftə | Çərşənbə axşamı2 
GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş 
9-da: Yoel 2, 17

Rəbbə xidmət edən kahinlər Məbədin eyvanı ilə qurbangah 
arasında ağlayıb desin: Ya Rəbb, xalqına qıyma, Öz irsini 
rüsvay olmağa qoyma! Qoyma onlar millətlərin dilinə düşsün. 
Axı nə üçün xalqlar arasında belə deyilsin: “Bəs hanı onların 
Allahı?”
12-də: Yer 3, 25b

Cavanlığımızdan indiyədək biz və atalarımız Allahımız Rəbbə 
qarşı günah etdik, Allahımız Rəbbin sözünə qulaq asmadıq.
15-də: Yeş 58, 1-2

Avazla çığırın, çəkinməyin, səsinizi şeypur səsi kimi ucaldın, 
xalqıma üsyankarlığını, Yaqub nəslinə günahlarını bildirin! 
Onlar hər gün Məni axtarır, Mənim yolumu öyrənməkdən zövq
alır. Sanki bu əməlisaleh, Allahının hökmündən ayrılmayan 
millət imiş. Onlar Məndən düzgün hökmlər diləyirdi, Allaha 
yaxınlaşmaqdan zövq alırdı.
† Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat,
* daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.
Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 2ci gün <<<

Qısa oxunuş (Yaq 2, 14. 17-18)

Qardaşlarım, əgər bir kimsə yaxşı əməlləri olmadığı halda 
imanının olduğunu bildirirsə, bunun xeyri nədir? Belə iman 
onu xilas edə bilərmi? İman da elədir, əgər yaxşı əməlləri 
yoxdursa, özü-özlüyündə ölüdür. Sən imanını mənə əməlsiz 
göstər, mən də sənə imanımı əməllərimlə göstərəcəyəm. 

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Bax sən sağaldın, bir də günah etmə ki, başına daha pis iş 
gəlməsin.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 2ci həftə, 2ci gün kimi <<<

Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Mərhəmətli Allah, bu Oruc dövründə etdiyimiz dualar və tövbə
əməlləri ürəklərimizi Pasxa lütflərini həvəslə qəbul etməyə 
hazırlasın və beləliklə, Xilasın barədə olan müjdəni dünyaya 
çatdıra bilək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 3cü gün <<<

Qısa oxunuş (Qanun 7, 6b. 8-9)

Rəbb Allahınız sizi yer üzündəki bütün xalqlar içərisindən 
Özünə məxsus xalq olaraq seçdi. Rəbb sizi sevdiyi və 
atalarınıza verdiyi vədi yerinə yetirmək istədiyi üçün qüdrətli 
əli ilə sizi Misirdən çıxartdı. O sizi köləlik diyarından, Misir 
padşahı firondan satın aldı. Bilin ki, Allahınız Rəbb əsl 
Allahdır. O, vəfalı Allahdır. Əhdinə sadiq qalıb Onu 
sevənlərin, əmrlərini yerinə yetirənlərin minlərlə nəslinə 
məhəbbətini göstərər. 

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Rəbb deyir: Mənim sözümə qulaq asıb Məni Göndərənə 
inanan şəxs əbədi həyata malikdir.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 2ci həftə, 3cü gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Ey mərhəmətli Allah, Sən salehləri ləyaqətlərinə görə 
mükafatlandırırsan və günahkarları tövbələrinə görə 
bağışlayırsan. Biz Sənə ürəkdən yalvarırıq: bizə mərhəmətli ol 
və günahlarımızı təvazökarlıqla etiraf etməyimizə kömək et ki,
Sənin bağışlanmağını əldə edə bilək. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
>>> Himn <<<

Qısa oxunuş
9-da: Yezekel 18, 30b-32

Tövbə edib bütün günahlarınızdan dönün ki, təqsir sizi məhvə 
sürükləməsin. Etdiyiniz günahların hamısını üstünüzdən 
götürün, özünüzdə yeni ürək və yeni ruh yaradın. Nə üçün 
öləsiniz, ey İsrail nəsli? Xudavənd Rəbb bəyan edir: Mən 
məhv olacaq adamın ölümündən zövq almıram. Buna görə də 
günahlardan dönün və yaşayın.

12-də: Zəkəriyyə 1, 3b-4b

“Mənə tərəf qayıdın!” bəyan edir Ordular Rəbbi, “Mən də sizə 
tərəf qayıdaram” deyir Ordular Rəbbi. “Atalarınız kimi 
olmayın! Əvvəlki peyğəmbərlər onlara müraciət edib 
söylədi ki, Ordular Rəbbi onlara  ‹pis əməllərinizdən 
və pis işlərinizdən qayıdın› deyir.

15-də: bax Dan 4, 24b

Ədalətlə rəftar etməklə günahlarından, yoxsullara mərhəmət 
etməklə təqsirlərindən vaz keç. Bəlkə bununla sənin əmin-
amanlığının müddəti uzadılar.

† Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat,
* daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 3cü gün <<<

Qısa oxunuş (Flp 2, 12b-15a)

Ey sevimlilərim, qorxu və lərzə ilə xilasınızı əməllərinizdə 
göstərin. Çünki sizdə fəaliyyət göstərən Allahdır, belə ki Onun 
xoş məramını həm istəyəsiniz, həm də bunun üçün fəaliyyət 
göstərəsiniz. Hər şeyi şikayətlənmədən, mübahisə etmədən 
yerinə yetirin ki, nöqsansız və saf olaraq bu əyri və azmış nəsil
arasında Allahın ləkəsiz övladları olasınız.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Rəbb deyir: Mən Özümdən heç nə edə bilmərəm, eşitdiyim 
kimi mühakimə edərəm və Mənim verdiyim hökm ədalətlidir. 

İmanlıların duası
>>> Oruc, 2ci həftə, 3cü gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Ey mərhəmətli Allah, Sən salehləri ləyaqətlərinə görə 
mükafatlandırırsan və günahkarları tövbələrinə görə 
bağışlayırsan. Biz Sənə ürəkdən yalvarırıq: bizə mərhəmətli ol 
və günahlarımızı təvazökarlıqla etiraf etməyimizə kömək et ki,
Sənin bağışlanmağını əldə edə bilək. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 4cü gün <<<

Qısa oxunuş (bax 1Pad 8, 51-53a)

Biz Sənin xalqın, Sənin irsinik, Sən bizi Misirdən, dəmir 
kürənin içindən çıxartmısan. Bu qulunun və xalqın İsrailin 
yalvarışına nəzər yetir ki, onların Sənə fəryad etdikləri hər 
sözü eşidəsən. Çünki, ya Xudavənd Rəbb, Sən irsin olmaq 
üçün bizi yer üzünün bütün xalqlarından ayırdın.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Rəbb deyir: İnsandan şəhadət qəbul etdiyim üçün deyil, yalnız 
sizin xilas olmağınız üçün bunları söyləyirəm.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 2ci həftə, 4cü gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Mərhəmətli Allah, bu Oruc dövründə bizə tövbə etməklə 
özümüzü islah etmək və yaxşı əməllərlə özümüzü təqdis etmək
üçün lütf bəxş edirsən. Təvazökarlıqla Sənə yalvarırıq: 
əmrlərini sədaqətlə yerinə yetirməyə bizə kömək et ki, biz 
Pasxa bayramlarını səmimi ürəklə qeyd edə bilək. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Yeşaya 55, 6-7

Tapmaq fürsəti olarkən Rəbbi axtarın, O yaxın ikən Onu 
çağırın. Qoy pis adam öz yolunu, şər adam öz fikirlərini atsın. 
Qoy Rəbbə sarı dönsün ki, Onda mərhəmət tapsın. Qoy 
Allahımıza tərəf dönsün, çünki Onun əfvi boldur.

12-də: Qanun 30, 2-3

Siz və övladlarınız Allahınız Rəbbə tərəf dönüb bu gün sizə 
əmr etdiyim hər işdə Onun sözünü bütün qəlbinizlə və bütün 
varlığınızla qulağınızda saxlasanız, Allahınız Rəbb sizə rəhm 
edib əsirlikdən geri qaytaracaq, sizi yenidən səpələdiyi bütün 
xalqların arasından toplayacaq.

15-də: İbr 10, 35-36

Buna görə cəsarətinizi itirməyin, bu cəsarətə görə mükafatınız 
böyükdür. Çünki Allahın iradəsini yerinə yetirib vəd olunan 
şeyi almaq üçün sizin tab gətirməyə ehtiyacınız var.

† Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat,
* daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 4cü gün <<<

Qısa oxunuş (Yaq 4, 7-8. 10)

Buna görə də Allaha tabe olun. İblisə qarşı durun və o sizdən 
qaçacaq. Allaha yaxınlaşın, O da sizə yaxınlaşacaq. Ey 
günahkarlar, əllərinizi paklayın! Ey qərarsız insanlar, 
ürəklərinizi saflaşdırın! Rəbbin önündə özünüzü aşağı tutun, O
da sizi ucaldacaq.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Rəbb deyir: İndi etdiyim bu işlər Mənim barəmdə 
şəhadət edir ki, Ata Məni göndərib.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 2ci həftə, 4cü gün kimi <<<

Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Mərhəmətli Allah, bu Oruc dövründə bizə tövbə etməklə 
özümüzü islah etmək və yaxşı əməllərlə özümüzü təqdis etmək
üçün lütf bəxş edirsən. Təvazökarlıqla Sənə yalvarırıq: 
əmrlərini sədaqətlə yerinə yetirməyə bizə kömək et ki, biz 
Pasxa bayramlarını səmimi ürəklə qeyd edə bilək. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 5ci gün <<<

Qısa oxunuş (Yeşaya 53, 11b-12)

Mənim saleh qulum öz biliyi ilə çoxlarına bəraət qazandıracaq,
onların şər əməllərinin yükünü üzərinə götürəcək. Buna görə 
Mən ona böyük adamların arasında pay verəcəyəm. O, 
qəniməti güclülərlə böləcək. Çünki o, canını fəda etdi, 
üsyankarlara tay tutuldu. Çox adamların günahını üzərinə 
götürdü, üsyankarlardan ötrü yalvardı.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Rəbb deyir: Doğrudan da, Məni tanıyırsınızmı, haradan 
gəldiyimi bilirsinizmi? Mən Özümdən gəlmədim, lakin Atam 
Məni göndərdi.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 2ci həftə, 5ci gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Mərhəmətli Ata, biz, kövrək insanlar üçün lazımi 
möhkəmləndirmə hazırladın. Səndən xahiş edirik: xilas 
bəhrələrini minnətdar bir ürəklə almağa və imanlı həyatla 
mənəvi yenilənməyimizi göstərməyə kömək et. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
>>> Himn <<<

Qısa oxunuş
9-da: Yeşaya 55, 3

Qulaq asın, Mənim yanıma gəlin, dinləyin ki, sağ qalasınız. 
Mən sizinlə əbədi əhd, Davuda vəd etdiyim sadiq məhəbbət 
əhdi kəsəcəyəm.
12-də: bax Yer 3, 12. 14a

Rəbb belə bəyan edir: “Ey dönük İsrail, geri qayıt! Sənə 
qəzəblə baxmayacağam, çünki Mən mərhəmətliyəm, əbədi kin 
saxlamaram. Ey dönük övladlar, geri qayıdın!”
15-də: Yaq 1, 27

Ata Allahın hüzurunda pak və nöqsansız möminlik budur: 
yetimlərə və dullara onların əziyyətlərində qayğı göstərmək və 
özünü dünyadan qoruyub ləkəsiz olmaq.

† Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat,
* daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.
Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 5ci gün <<<

Qısa oxunuş (Yaq 5, 16. 19-20)

Beləliklə, günahlarınızı bir-birinizə etiraf edin və bir-biriniz 
üçün dua edin ki, sağalasınız. Saleh adamın duası çox güclü və
təsirlidir. Qardaşlarım, əgər aranızdan biri haqq yolundan azar 
və kimsə onu doğru yola qaytararsa, qoy bilsin ki, günahkarı 
azdığı yolundan qaytaran onun canını ölümdən xilas edər və 
bir çox günahın üstünü örtər.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Heç kəs İsaya toxunmadı, çünki Onun vaxtı hələ çatmamışdı.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 2ci həftə, 5ci gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Mərhəmətli Ata, biz, kövrək insanlar üçün lazımi 
möhkəmləndirmə hazırladın. Səndən xahiş edirik: xilas 
bəhrələrini minnətdar bir ürəklə almağa və imanlı həyatla 
mənəvi yenilənməyimizi göstərməyə kömək et. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Zəbur, Nəğmə - 4cü həftə, 6cı gün <<<

Qısa oxunuş (Yeş 1, 16-18)

Yuyunub təmizlənin, gözümün önündə işlərinizi şərdən 
uzaqlaşdırın, pislik etməkdən vaz keçin. Yaxşılıq etməyi 
öyrənin, ədaləti axtarın, məzlumları qurtarın, yetimin haqqını 
qoruyun, dul qadını müdafiə edin. Rəbb deyir: Gəlin indi birgə 
düşünək bu an, günahlarınız qıpqırmızı parça kimi görünsə də, 
onlar qar kimi ağ olacaq, tünd qırmızı rəngə çalsa da, onlar ağ 
yun kimi bəyaz olacaq.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Hələ indiyəcən heç bir insan belə danışmayıb.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 2ci həftə, 5ci gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Ey Rəbbimiz və Allahımız, mərhəmətli məhəbbətinlə 
qəlblərimizi Sənə tərəf çək, çünki Sənin lütfün olmadan bütün 
müqəddəsliyin mənbəyi olan Səni razı sala bilmərik. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
>>> Himn <<<

Qısa oxunuş
9-da: Vəhy 3, 19-20

Mən kimi sevirəm, onu məzəmmət və tərbiyə edirəm. Buna görə də 
qeyrətə gəl və tövbə et. Bax qapının önündə durub onu döyürəm; kim 
səsimi eşidib qapını açsa, onun yanına gələcəyəm və Mən onunla, o 
da Mənimlə birgə şam edəcəyik.

12-də: Yeşaya 44, 21-22

Ey Yaqub nəsli, dediyim sözləri xatırla, çünki sən qulumsan, ey İsrail,
Mən səni yaratdım, sən Mənim qulumsan, Səni unutmaram, ey İsrail! 
Üsyankarlığını bulud kimi dağıtdım, günahlarını duman kimi sildim, 
Mənə tərəf dön, çünki Mən səni satın aldım.

15-də: Qal 6, 7-8 

Aldanmayın: Allaha istehza edilməz. Çünki insan nəyi əkərsə, onu da 
biçəcək. Öz cismani təbiəti üçün əkən, bu təbiətdən məhv biçəcək. 
Ruh üçün əkənsə Ruhdan əbədi həyat biçəcək.
† Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat, 
* daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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ƏRƏFƏ MƏDHİ

>>> Himn <<<

>>> məzmurlar 1-ci həftədəki Rəbb günündəndir <<<
1-ci nəq. Qanunlarımı onların ürəklərinə yazacağam. 
Mən onların Allahı, onlar da Mənim xalqım olacaq.
2-ci nəq. Rəbbim Məsih İsanı tanımağın 
ali dəyərinin yanında hər şeyi ziyan hesab edirəm.
3-cü nəq. O, Oğul olduğu halda çəkdiyi əzablarla 
itaətli olmağı öyrəndi.

Qısa oxunuş (1Pt 1, 18-21)

Bildiyiniz kimi, siz ata-babalarınızdan irs olaraq aldığınız puç 
həyat tərzindən qızıl ya gümüş kimi fani şeylərlə deyil, 
qüsursuz və ləkəsiz quzuya bənzəyən Məsihin qiymətli qanı 
bahasına satın alınmısınız. Dünya yaranmazdan əvvəl tanınmış
Məsih bu axır zamanda sizə görə zühur etdi. Məsih vasitəsilə 
siz Onu ölülər arasından dirildib izzətləndirən Allaha iman 
edirsiniz. Beləliklə, imanınız və ümidiniz Allaha bağlıdır.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
* Ey Allah, fəryadımı eşit, duamı dinlə. *
   Sənə qarşı günah etmişik.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
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Magnifikat
A ili: Dostumuz Lazar uyuyub. Mən onu oyatmaq üçün 
gedirəm.
B ili: Əgər bir buğda dənəsi torpağa düşüb ölmürsə, tək qalır, 
amma ölürsə, çoxlu məhsul verir.
C ili: İsa əyilib barmağı ilə yerə yazı yazmağa başladı. Sizdən 
kim günahsızdırsa, qadına birinci daş atsın.

İmanlıların duası
>>> 1-ci Rəbb günündəki <<<

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Allahım, Oğlun insanlara olan sevgisinə görə  həyatını fəda 
etdi. Eyni fədakarlığı edə bilməyimiz və həyatımızda eyni 
sevgini göstərə bilməyimiz üçün bizlərdən köməyini əsirgəmə. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən 
diləyirik. 

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Allahım qayamdır, Ona pənah gətirəcəyəm.
2-ci nəq. Əzəmətli qüvvətinlə bizi qurtar 

 və ölüm qüvvəsindən bizi xilas et.
3-cü nəq. Bəşər Oğlunun izzətlənmək vaxtı gəldi.

Qısa oxunuş (Lev 23, 4-7)

Rəbbin təyin etdiyi bu müqəddəs toplantı günlərini bayramlar 
elan edin. Birinci ayın on dördü axşamçağı Rəbbin Pasxa 
bayramıdır. Həmin ayın on beşi Rəbbin Mayasız Çörək 
bayramıdır. Yeddi gün mayasız çörək yeyin. Birinci gün 
müqəddəs toplantınız olsun, gündəlik işlərinizi görməyin.

Nəqaratlı cavab
† Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
   Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
* Şər əməllərimiz naminə cəza aldın. * Ya Rəbb, bizə rəhm et!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ey Məsih, var olan Allahın Oğlu! * Ya Rəbb, bizə rəhm et!

Benediktus 
A ili: Dirilmə və həyat Mənəm. Mənə iman edən ölsə də, 
yaşayar, yaşayıb Mənə iman edən də heç vaxt ölməz.
B ili: Kim Mənə xidmət etmək istəsə, ardımca gəlsin. Mən 
harada olacağamsa, Mənim xidmətçim də orada olacaq.
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C ili: Bu sözləri eşidənlər başda ağsaqqallar olmaqla bir-bir 
oradan uzaqlaşdılar. İsanı tək qoydular, qadın da ortada idi.

İmanlıların duası
>>> 1-ci Rəbb günündəki <<<

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Allahım, Oğlun insanlara olan sevgisinə görə  həyatını fəda 
etdi. Eyni fədakarlığı edə bilməyimiz və həyatımızda eyni 
sevgini göstərə bilməyimiz üçün bizlərdən köməyini əsirgəmə. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən 
diləyirik. 

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: 2Kor 4, 10-11

İsanın ölümünü bədənimizdə həmişə daşıyırıq ki, Onun həyatı 
bədənimizdə aydın görünsün. Çünki İsanın həyatı fani 
cismimizdə aydın görünsün deyə biz yaşaya-yaşaya İsa üçün 
həmişə ölümə təslim edilirik.

12-də: 1Pt 4, 13-14

Məsihin əzablarına nə qədər şərik olursunuzsa, o qədər 
sevinin ki, Onun izzətli zühurunda hədsiz sevinəsiniz. 
Məsihin adına görə təhqir olunsanız, siz nə bəxtiyarsınız! 
Çünki Allahın izzətli Ruhu üzərinizdə qalır.

15-də: 1Pt 5, 10-11

Siz qısa bir müddət əzab çəkdikdən sonra sizi İsa Məsihdə 
Özünün əbədi izzətinə çağırmış, hər cür lütf verən Allah Özü 
sizi bərpa edəcək, möhkəmlədəcək, qüvvətləndirəcək və 
sarsılmaz təmələ oturdacaq. Qüdrət əbədi olaraq Onun olsun! 
Amin.

† Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur,
* Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah!

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<

>>> məzmurlar 1-ci həftədəki Rəbb günündəndir <<<
1-ci nəq. Musa çöldə ilanı yuxarı qaldırdığı kimi 
Bəşər Oğlu da yuxarı qaldırılmalıdır.
2-ci nəq. Ordular Rəbbi gəlib bizi xilas edir. 
O bizi qoruyur və qurtarır.
3-cü nəq. Bizim üsyankarlığımıza görə 
Onun bədəni deşildi, şər əməllərimiz naminə əzildi, 
Onun yaraları ilə biz şəfa tapdıq.

Qısa oxunuş (Həv İş 13, 26-30)

Qardaşlar, ey İbrahimin nəslinin övladları və aranızda olan 
Allahdan qorxanlar, bu xilas sözü bizə göndərilib. Çünki 
Yerusəlim əhalisi və onların rəhbərləri İsanı tanımadı. 
Beləliklə, Onu mühakimə etməklə hər Şənbə günü oxunan 
peyğəmbərlərin sözünü yerinə yetirdilər. Onda ölümə layiq heç
bir təqsir tapmasalar da, Pilatdan Onun edam olunmasını tələb 
etdilər. Onun barəsində yazılanların hamısını tam yerinə 
yetirəndən sonra Onu çarmıxdan düşürüb qəbirə qoydular. 
Lakin Allah Onu ölülər arasından diriltdi.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
* Ey Allah, fəryadımı eşit, duamı dinlə. *
   Sənə qarşı günah etmişik.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, bizə rəhm et! * Sənə qarşı günah etmişik.
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Magnifikat
A ili: Ya Rəbb, inanıram ki, dünyaya gəlməli olan Allahın 
Oğlu Məsih Sənsən.
B ili: Mən yerdən yuxarı qaldırılsam, bütün insanları Özümə 
cəzb edəcəyəm.
C ili: Qadın, onlar hara getdilər? Bəs heç kim səni məhkum 
etmədi? Qadın «heç kim, Ağa» dedi. Onda İsa dedi: Mən də 
səni məhkum etmirəm, get, daha günah etmə.

İmanlıların duası
>>> 1-ci Rəbb günündəki <<<

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Allahım, Oğlun insanlara olan sevgisinə görə  həyatını fəda 
etdi. Eyni fədakarlığı edə bilməyimiz və həyatımızda eyni 
sevgini göstərə bilməyimiz üçün bizlərdən köməyini əsirgəmə. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən 
diləyirik. 

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yer 11, 19-20)

Mənsə kəsilməyə aparılan müti quzu kimi idim, bilmirdim ki, 
onlar «ağacı və meyvəsini məhv edək, onu dirilər arasından 
yox edək ki, adı bir daha xatırlanmasın» deyərək mənə qəsd 
qururlar. Ancaq, ey Ordular Rəbbi, ürəkləri və fikirləri sınayan 
ədalətli Hakim, mənə imkan ver ki, onlardan alacağın qisasını 
görüm! Çünki mən öz işimi Sənə tapşırdım.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Mənim ardımca gələn heç vaxt qaranlıqda gəzməyəcək, həyat 
nuruna malik olacaq.
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İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 1-ci gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Mərhəmətli Allah, ağlasığmaz sevginlə bizə bol nemətlərlə 
xeyir-dua verirsən. Sənə yalvarırıq: günahkar vərdişlərimizi 
tərk etməyimizə və fəzilətli həyata başlamağa kömək et ki, 
özümüzü Səmavi Padşahlığının izzətinə hazırlayaq. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Yezekel 33, 10-11a

Üsyanlarımız və günahlarımız bizi üzür və biz onların içində 
əriyib yox oluruq. Belə halda necə yaşaya bilərik? Xudavənd 
Rəbb bəyan edir: Varlığıma and olsun, pis adamın ölümündən 
yox, onun öz yolundan dönüb yaşamasından zövq alıram.

12-də: Yer 18, 20b

Unutma, mən önündə ona görə dayanmışam ki, onlar üçün 
yaxşı şey istəyim, onlardan qəzəbini döndərim.

15-də: Yer 31, 2.3b.4a

Rəbb belə deyir: Mən İsrailə dinclik verməyə gedəndə 
qılıncdan qaçıb qurtulan xalq çöldə lütf tapdı. Səni əbədi bir 
məhəbbətlə sevdim, buna görə də sevgi ilə səni Özümə tərəf 
çəkdim. Səni yenidən ayağa qaldıracağam, sən də ayağa 
qalxacaqsan, ey bakirə qıza bənzəyən İsrail!

† Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur,
* Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah!

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<
Qısa oxunuş (Rom 5, 8-9)

Allah bizə olan məhəbbətini bununla sübut edir ki, biz hələ 
günahkar ola-ola Məsih bizim uğrumuzda öldü. Beləcə Onun 
qanı ilə indi saleh sayıldığımıza görə Onun vasitəsilə də 
Allahın qəzəbindən mütləq xilas olacağıq.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Rəbb deyir: Mən Öz barəmdə şəhadət edirəm, 
Məni göndərən Ata da Mənim barəmdə şəhadət edir.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 1-ci gün kimi <<<

Yekun dua 
Mərhəmətli Allah, ağlasığmaz sevginlə bizə bol nemətlərlə 
xeyir-dua verirsən. Sənə yalvarırıq: günahkar vərdişlərimizi 
tərk etməyimizə və fəzilətli həyata başlamağa kömək et ki, 
özümüzü Səmavi Padşahlığının izzətinə hazırlayaq. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik.
Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Zəkəriyyə 12, 10-11a)

Davud nəsli və Yerusəlimdə yaşayanların üzərinə lütf və 
yalvarış ruhunu tökəcəyəm. Onlar Mənə – bədənini deşdikləri 
şəxsə baxacaq və vahid oğluna yas tutan adam kimi ona yas 
tutacaq, ilk oğlu üçün dərd çəkən adam kimi dərd çəkəcək. 
O gün Yerusəlimdə böyük matəm olacaq.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
İsa dedi: Bəşər Oğlunu yuxarı qaldırdığınız vaxt 
biləcəksiniz ki, O Mənəm.
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İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 2-ci gün kimi <<<

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Əbədi olan Allah, Sənin iradəni israrla yerinə yetirməkdə və 
Sənə həvəslə xidmət etməkdə bizə kömək et ki, Kilsən sayca 
çoxalsın və xeyirxah əməllərlə zənginləşsin. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: (1Kor 1, 18-19)

Çarmıx barəsindəki kəlam məhv yolunda olanlar üçün 
ağılsızlıq, xilas yolunda olan bizlər üçünsə Allahın qüdrətidir. 
Necə ki yazılıb: Müdriklərin müdrikliyini məhv edəcəyəm, 
aqillərin ağlını yox edəcəyəm.

12-də: (1Kor 1, 22-24)

Yəhudilər möcüzəli əlamətlər istəyir, Yunanlar müdriklik 
axtarırlar. Bizsə çarmıxa çəkilmiş Məsihi vəz edirik. Bu, 
Yəhudilər üçün büdrəmə daşı, başqa millətlər üçün isə 
ağılsızlıq sayılır. Amma çağırılan həm Yəhudilər, həm də 
Yunanlar üçün Məsih Allahın qüdrəti və Allahın müdrikliyidir.

15-də: (bax 1Kor 1, 25. 27a)

Allahın «ağılsızlığı» insan müdrikliyindən daha üstündür, 
Allahın «zəifliyi» insan gücündən daha güclüdür. Allah isə 
müdrikləri utandırmaq üçün dünyanın ağılsız saydığı seçdi.

† Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur,
* Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah!

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (1Kor 1, 27b-30)

Allah isə müdrikləri utandırmaq üçün dünyanın ağılsız saydığı,
güclüləri utandırmaq üçün dünyanın zəif saydığı, dünyanın 
dəyərli sayılanlarını heç etmək üçün dünyanın xor baxdığı, 
əsilsiz və dəyərsiz sayılan kəsləri də seçdi ki, Allahın 
qarşısında heç bir insan öyünməsin. Amma siz Allahın 
sayəsində Məsih İsadasınız. O bizim üçün ilahi müdriklik, 
salehlik, müqəddəslik və satınalınma oldu.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Məni Göndərən Mənimlədir. O Məni tək qoymadı, çünki Mən 
daim Onun xoşuna gələnləri edirəm.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 2-ci gün kimi <<<

Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Əbədi olan Allah, Sənin iradəni israrla yerinə yetirməkdə və 
Sənə həvəslə xidmət etməkdə bizə kömək et ki, Kilsən sayca 
çoxalsın və xeyirxah əməllərlə zənginləşsin. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yeş 50, 5-7)

Xudavənd Rəbb qulağımı açdı, Mən qarşı durmadım, geri 
çəkilmədim. Məni döyənlər üçün belimi açdım, üzümü 
saqqalımı yolanlara tərəf uzatdım. Təhqirlərdən, 
tüpürcəklərdən üzümü gizlətmədim. Xudavənd Rəbb mənə 
kömək etdiyinə görə utanmayacağam. Buna görə də üzümü 
çaxmaq daşı kimi etdim. Bilirəm ki, əsla xəcalət 
çəkməyəcəyəm.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
Əgər siz Mənim sözümə sadiq qalsanız, həqiqətən, Mənim 
şagirdlərimsiniz. Onda siz həqiqəti biləcəksiniz və həqiqət sizi 
azad edəcək.
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İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 3-cü gün kimi <<<

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Mərhəmətli Allah, tövbə ilə təmizlənmiş qəlblərimizi 
müqəddəs et və Sənə sədaqətlə xidmət etməkdə bizə kömək et 
ki, Səndən təvazökarlıqla yalvardığımız lütflərini əldə edək. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: 1Tim 2, 4-6

Allah bütün insanların xilas olub həqiqəti dərk etməsini istəyir.
Çünki bir Allah və Allahla insanlar arasında bir Vasitəçi vardır.
O, İnsan olan Məsih İsadır. O hamını satın almaq üçün Özünü 
fidyə verdi və bu da münasib vaxtda edilən şəhadətdir.

12-də: Rom 15, 3

Məsih də Özünü razı salmadı. Necə ki yazılıb: Səni təhqir 
edənlərin təhqirləri altında qaldım.

15-də: İbr 9, 28

Məsih bir çoxlarının günahını Öz üzərinə götürmək üçün bir 
dəfə təqdim edilmişdir və ikinci dəfə günahın öhdəsindən 
gəlmək üçün deyil, xilas gətirmək üçün Onu gözləyənlərə 
zühur edəcək.

† Üzünü tut, günahlarımı görmə,
* bütün təqsirlərimi sil.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Ef 4, 32 – 5, 2)

Bir-birinizə qarşı xeyirxah, rəhmli olun və Allah Məsihdə sizi 
bağışladığı kimi siz də bir-birinizi bağışlayın. Beləliklə, 
sevimli övladlar kimi Allahdan nümunə götürün. Məsih bizi 
necə sevdisə, Özünü bizim üçün Allahın xoşuna gələn ətirli 
təqdim və qurban olaraq fəda etdisə, siz də məhəbbətdə elə 
həyat sürün.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Niyə Məni, Allahdan eşitdiyi həqiqəti sizə söyləyən Adamı 
öldürməyə çalışırsınız?

İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 3-cü gün kimi <<<

Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Mərhəmətli Allah, tövbə ilə təmizlənmiş qəlblərimizi 
müqəddəs et və Sənə sədaqətlə xidmət etməkdə bizə kömək et 
ki, Səndən təvazökarlıqla yalvardığımız lütflərini əldə edək. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (İbr 2, 9b-10)

Allahın lütfü ilə hər kəsin uğrunda ölmək üçün mələklərdən az 
müddət ərzində aşağı tutulmuş Şəxsi, yəni İsanı görürük. 
Çəkdiyi ölüm əzabına görə Onun başına izzət və əzəmət tacı 
qoyuldu. Hər şey Allah üçün və Allah vasitəsilə mövcuddur. 
Bir çox övladı izzətə çatdırmaq üçün onların xilasının Banisini 
əzablar vasitəsilə kamil etməsi Allaha münasib idi.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
İsa Ona inanmış Yəhudilərə dedi: Allahdan olan şəxs Allahın 
sözlərini dinləyər. Sizsə dinləmirsiniz, çünki Allahdan 
deyilsiniz.
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İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 4-cü gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Uca Allah, dualarımızı eşit və bizi qoru, çünki biz yalnız Sənin
mərhəmətinə ümid bağlayırıq. Bizi günah ləkəsindən təmizlə 
və fəzilətli həyatı yaşamaqda bizə səbirli olmağımıza kömək et
ki, bizə vəd etdiyin əbədi irsə sahib olaq. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.

ORUC | 5ci həftə |  Cümə axşamı  4cü gün                                   977



ORUC | 5ci həftə |  Cümə axşamı  4cü gün 
GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: İbr 4, 14-15

Beləliklə, Allahın Oğlu İsa göylərdən keçən böyük Baş 
Kahinimiz olduğuna görə əqidəmizi möhkəm tutaq. Çünki 
bizim Baş Kahinimiz belə deyil ki, zəifliklərimizdə bizim 
halımıza acıya bilməsin. Əksinə, hər cəhətdən bizim kimi 
sınağa çəkilmiş, lakin günah etməmişdir.

12-də: İbr 7, 26-27

Həqiqətən, bizə belə bir Baş Kahinin olması münasibdir ki, 
O, müqəddəs, günahsız, ləkəsiz, günahkarlardan ayrılmış, 
göylərdən daha ucalara qaldırılmış olsun. O başqa baş kahinlər
kimi əvvəlcə öz günahları, sonra da xalqın günahları üçün hər 
gün qurban təqdim etmək məcburiyyətində deyil. Çünki Özünü
qurban verməklə bunu birdəfəlik etdi.

15-də: İbr 9, 11-12

Lakin Məsih indi gələn nemətlərin Baş Kahini olaraq gəldi. 
İnsan əli ilə qurulmayan, yəni bu yaradılışdan olmayan daha 
böyük və daha mükəmməl çadırdan keçib təkələrlə danaların 
qanı ilə yox, Öz qanı ilə Ən Müqəddəs yerə birdəfəlik daxil 
oldu; əbədi satınalınmanı təmin etdi.

† Üzünü tut, günahlarımı görmə,
* bütün təqsirlərimi sil.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (İbr 13, 12-15)

İsa da Öz qanı ilə xalqı təqdis etmək üçün şəhər darvazasının 
kənarında əzab çəkdi. Buna görə Onun gördüyü təhqiri 
daşıyaraq düşərgənin kənarına çıxıb Onun yanına gedək. Çünki
burada daimi şəhərimiz yoxdur, amma biz gələcək şəhəri 
axtarırıq. Onda İsa vasitəsilə həmişə Allaha həmd qurbanını, 
yəni Onun adını iqrar edənlərin dilinin bəhrəsi olan sözləri 
təqdim edək.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Sənin heç əlli yaşın yoxdur, İbrahimi necə görmüsən? 
İbrahim olmazdan qabaq Var Olan Mənəm.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 4-cü gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Uca Allah, dualarımızı eşit və bizi qoru, çünki biz yalnız Sənin
mərhəmətinə ümid bağlayırıq. Bizi günah ləkəsindən təmizlə 
və fəzilətli həyatı yaşamaqda bizə səbirli olmağımıza kömək et
ki, bizə vəd etdiyin əbədi irsə sahib olaq. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yeş 52, 13-15)

Budur, Mənim qulum uğur qazanacaq, O yüksəldiləcək, 
ucaldılacaq, çox izzətlənəcək. Çoxları onun qarşısında mat 
qalacaq. Bəli, onun görkəmi çox dəyişmişdi, zahirən insan 
surətindən çıxmışdı. Lakin o, çox millətləri heyrətə salacaq, 
Onun qarşısında padşahlar ağzını yumacaq, çünki onlar 
bilmədiklərini görəcək, eşitmədiklərini anlayacaq.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
İsa onlara dedi: Sizə Atadan gələn çoxlu yaxşı iş göstərdim. 
Siz bunların hansına görə Məni öldürmək istəyirsiniz?

İmanlıların duası 
>>> Oruc, 1ci həftə, 5-ci gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Mərhəmətli Allah, bizim təqsirlərimizi bağışla və Öz 
Xeyirxahlığına əsasən bizi kövrəkliyimizə görə düşmüş 
olduğumuz günah tələlərindən qurtar. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: Yeş 53, 2-3

O, Rəbbin önündə bir fidan kimi, quru torpaqda bitən kök kimi
böyüdü. Baxanda onun nə görkəmi, nə gözəlliyi var idi, 
gözümüzü oxşayan zahiri siması da yox idi. Adamlar ona 
həqarətlə baxıb rədd etdi.
O, dərdli, xəstəlikləri görən insan idi, adamlar ondan üz 
döndərdi, xor baxdı. Biz ona qiymət vermədik.

12-də: Yeş 53, 4-5

Əslində xəstəliklərimizi o çəkdi, dərdlərimizi öz üzərinə 
götürdü. Biz isə onun Allah tərəfindən cəzalandırıldığını, 
vurulub iztirab çəkdiyini zənn etdik. Bizim üsyankarlığımıza 
görə onun bədəni deşildi,
şər əməllərimiz naminə əzildi, bizim əmin-amanlığımız üçün o
cəza aldı, Onun yaraları ilə biz şəfa tapdıq.

15-də: Yeş 53, 6-7

Hamımız qoyun kimi yolu azmışdıq, hər birimiz öz yolumuzla 
gedirdik. Rəbb hamımızın şər əməllərinin yükünü onun 
üzərinə qoydu. Ona zülm etdilər, O iztirab çəkdi, amma ağzını 
açmadı. Kəsilməyə aparılan quzu kimi, qırxımçıların 
qabağında dilsiz qoyun kimi ağzını açmadı.

† Üzünü tut, günahlarımı görmə,
* bütün təqsirlərimi sil.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (1Pt 2, 21b-24)

Məsih də sizin üçün əzab çəkdi və sizə nümunə oldu ki, siz də 
Onun izi ilə gedəsiniz. O heç bir günah etmədi, ağzından hiylə 
sözü çıxmadı. Onu söydülər, O isə cavabında söymürdü, əzab 
çəkərək heç kimi hədələmirdi, əksinə, ədalətli Hakimə Özünü 
təslim etdi. O, bədəni çarmıxa çəkilərək bizim günahlarımızı 
Öz üzərinə götürdü ki, biz günaha münasibətdə ölüb salehlik 
üçün yaşayaq. Onun yaraları ilə siz şəfa tapdınız.

Nəqaratlı cavab
† Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!
* Canıma şəfa ver, çünki Sənə qarşı günah etmişəm. *
   Ya Rəbb, mənə rəhm et! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Mən dedim: * Ya Rəbb, mənə rəhm et!

Magnifikat
Atamın işlərini görürəmsə, Mənə inanmasanız da, 
bunlara inanın. 

İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 5-ci gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Mərhəmətli Allah, bizim təqsirlərimizi bağışla və Öz 
Xeyirxahlığına əsasən bizi kövrəkliyimizə görə düşmüş 
olduğumuz günah tələlərindən qurtar. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar 1-ci həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Yeş 65, 1b-3)

Adımla çağırılmayan millətə dedim: “Buradayam! 
Buradayam!” Pis yolla gedən, öz düşüncələri ilə hərəkət edən 
dikbaş xalqa gün boyu əllərimi uzadıb durdum. O xalq ki, 
bağlarda qurban kəsərək, kərpiclərin üstündə buxur yandırıb 
gözüm önündə daima Məni təhqir edir.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım. 
* Bütün qəlbimlə ona bağlanım * qanununa görə yaşayım.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, * 
   qanununa görə yaşayım.

Benediktus 
İsa Allahın hər tərəfə səpələnmiş övladlarını bir yerə toplamaq 
üçün öldü.

İmanlıların duası
>>> Oruc, 1ci həftə, 6-cı gün kimi <<<
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Mərhəmətli Allah, Sən insanları hər vaxt xilasa çatdırırsan, 
lakin bu günlərdə bizi qeyri-adi lütflərlə əhatə edirsən. Xahiş 
edirik: seçdiyin xalqa bax, atalıq məhəbbəti ilə bütün vəftiz 
olunanları qoru və vəftizi qəbul etməyə hazırlaşanları 
gücləndir. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
Qısa oxunuş
9-da: 1Yəh 1, 8-9

Əgər günahsız olduğumuzu iddia ediriksə, özümüzü aldadırıq 
və daxilimizdə həqiqət yoxdur. Amma günahlarımızı etiraf 
ediriksə, Allah sadiq və ədalətli olduğu üçün günahlarımızı 
bağışlayacaq və bizi hər haqsızlıqdan təmizləyəcək.

12-də: 1Yəh 2, 1b-2

Atanın hüzurunda Vəsatətçimiz var. O, saleh olan İsa Məsihdir.
O bizim günahlarımıza görə – təkcə bizim günahlarımıza görə 
deyil, bütün dünyanın günahlarına görə kəffarə qurbanıdır.

15-də: 1Yəh 2, 8b-10

Qaranlıq keçir və həqiqi nur artıq parlayır. Kim nurda 
olduğunu deyir, amma qardaşına nifrət edirsə, hələ də 
qaranlıqdadır. Qardaşını sevən nurda qalır və onda büdrəmə 
səbəbi yoxdur.

† Üzünü tut, günahlarımı görmə,
* bütün təqsirlərimi sil.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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Himnlər
 † AXŞAM MƏDHİ † 

Budur, Padşahın bayraqları dalğalanır!
Çarmıx isə, böyük sirr göstərir.

İnsanı Yaradanın bədəni
çarmıxda ağrılar çəkir.

İti nizə onun ürəyinə qədər sancılır.
Rəbb öz ölümü naminə həyatımızı qoruyur.

Rəbbin qəlbindən axan qan və su
bizi günahlarımızdan təmizləyir.

Qana boyanmış bənzərsiz ağac,
səndən işgəncə görən Padşah hökm edir!

Bu müqəddəs bədəni daşıdığın üçün
sənə ehtiram edirik.

Şərəfli ağac, sənin budaqlarından
dünyanın xilası asılır.

O, bizi ölümün əllərindən alaraq
bəşərə əbədi həyatı bəxş etdi.

Qurbangaha və Qurbana ehtiram göstərərək
Rəbbin əzablarını yad edək.

O, ölümü ilə insanların həyatı uğruna 
ölüm üzərində qələbəsini çaldı.

Ey ümidimizi xatırladan çarmıx,
bizə Məsihin əzablarını göstərirsən!

İmanlılara Rəbbin lütfünü artır
və yıxılanları ayağa qaldır!

Müqəddəs Üçlükdə Bir Olan Rəbb,
Sən xilasın mənbəyisən!

Bütün kainat sənə tabe olsun
və sadiqlər səndəki həyatı dadsın. Amin.
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 † ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT † 

Nəq. Gəlin, bizim üçün əzabla çarmıxa çəkilən 
Rəbbimiz Məsihə ehtiram göstərək.

Ya da

Nəq. Bu gün Rəbbin səsini eşidin: 
Ürəkləriniz inadkar olmasın.

 † OXUNUŞLAR MƏDHİ † 

Böyük mübarizəni qeyd edirik!
Əbədi məhvin səbəbkarını məğlub edən

çarmıxın dərin mənasını
şadlıq içində sevinclə tərif edək!

Qurban olan Quzu sayəsində
bəşər ölüm üzərində qələbə çaldı!

İlk insanlar yalanlara inanaraq
öz evinin qapılarını ölümə açdılar.

Ağacın meyvəsi onları zəhərləyərək
qəlblərindəki Tanrı sevgisini söndürdü.
Rəbb isə, bu qəzanı bərpa etsinlər deyə
onlara yeni bir həyat ağacı göndərdi.
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Onların yaşadığı bu əzablardan sonra
ədalətli olsun deyə 

bizi yaralayan hiyləgər
uçuruma atılaraq 
vurduğu zərbənin 

layiqli cəzasını aldı.

İnsanların Allaha susadığı 
ən çətin zamanlarda 

kainatın yaradıcısı Rəbb 
öz oğlunu göndərdi

və O, Bakirədən vücud alıb
yeni həyat ağacı kimi bar verdi.

İnsan ömrünün ən gözəl çağlarında
əzab çəkmək üçün seçilən
və xilaskarımız olan Rəbb,

itaətlə bu əzablara boyun əydi.
Beləliklə, insanlar günahsız Quzunu 

çarmıxa çəkərək qurban etdilər.

Ey Ata, Müqəddəs Ruhla birlikdə 
sənə və Məsihə əbədi olaraq həmd olsun!
Çünki O, bədən olaraq bizimlə eyni olan,

çarmıxda bizə görə əzab çəkən
və öz əzabları ilə bizim günahlarımızı ödəyən

Xilaskarımız və Rəbbdir! Amin.
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 † SƏHƏR MƏDHİ † 

Budur, öd, sirkə, tüpürcək, pazlar,
qamış və nizə 

bədənə işgəncə edərək 
onun böyründən su və qan axır.

Bu xüsusi bulaq yerləri və göyləri 
torpağı və dənizləri paklayır. 

Ey çarmıx, ən gözəl ağacsan!
Bütün ağacların arasında mirvari kimisən!

İndiyə qədər heç bir bağın sənin kimi
belə bir budağı, gülü və bəhrəsi olmamışdır!

Qiymətli ağac, dəyərli yükü daşıyaraq
möhtəşəm əzəmətinlə qarşımızdasan!

Ey ağac! Yaradan səni torpaqdan ucaldanda
nə qədər sərt və möhkəm boy atsanda 

əzəmətli gövdəni və budaqlarını aşağı əy ki,
dikəlmiş sərtliyin bir az yumşalsın!
Bizim xilasımızın girovu Rəbbin
yaralarını tarım çəkib göynətmə!

Bu şərəf yalnız sənə nəsib oldu ki,
həyat verəni budaqlarında daşıdın.

Günahda boğulan bəşər üçün
qaranlıqda yol göstərən mayak kimisən,

Quzunun lütfü və qanı sayəsində 
bəşərin susuzluğunu yatırdın.

Ey Ata, Müqəddəs Ruhla birlikdə 
Sənə və Məsihə əbədi olaraq həmd olsun!
Çünki O, bədən olaraq bizimlə eyni olan,

çarmıxda bizə görə əzab çəkən
və öz əzabları ilə bizim günahlarımızı ödəyən

Xilaskarımız və Rəbbdir! Amin.
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 † GÜNORTA MƏDHİ  † 

Allahın xalqı, xilas tapdığı üçün 
Rəbbə mədhlər oxusun.

O, çarmıx çiyinlərində bəşəri qoruyaraq 
ölümü taxtdan endirdi.

Budur, izdiham Məsih üçün oxuyur
„Hosanna“, Rəbbə eşq olsun!

Xurma və zeytun budaqları ilə 
Rəbbin yolu xalça kimi döşənilir.

Biz də, səmavi padşahın qarşısına çıxıb
sevinclə onu qarşılayaq.  

Hər kəs əllərində budaqlar 
Rəbbə mədhlər oxusun!

 
Onun məhəbbət lütfü bizi 

həyat yollarımızda da, qorusun ki,
hər zaman şükürlər içində
Məsihi sədaqətlə izləyək.

Hər şeyi sevgidə yeniləyən Ataya, 
Onun sevimli Oğluna 
və Təsəlli edən Ruha  

əbədi  şan-şərəf olsun. Amin.
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9-da:
Nəq. Pasxa bayramı ərəfəsi idi. İsa artıq bu dünyadan ayrılıb 
Atanın yanına gedəcəyi məqamın gəldiyini bilirdi. O, dünyada 
Özünə məxsus olanları həmişə sevmişdi və axıra qədər də 
sevdi. 

12-də:
Nəq. Necə ki Ata Məni tanıyır və Mən Atanı tanıyıram, eləcə 
də özümünküləri tanıyıram, özümünkülər də Məni tanıyır. Mən
quzular uğrunda canımı qurban verirəm.

15-də: 
Nəq. Mənim üçün yaşamaq Məsihdir, ölməksə qazancdır. 
Rəbbimiz İsa Məsihin çarmıxından başqa şeylə əsla 
öyünmərəm. 
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 6-cı Rəbb günü 
İsa Məsihin Yerusəlimə girişi bayramı

ƏRƏFƏ MƏDHİ

>>> Himn <<<

(2-ci həftədəki Rəbb günündəndir)
1-ci nəq. Mən hər gün məbəddə sizinlə birlikdə olanda siz 
Mənə əl qaldırmadınız. Amma indi məni vurmağa və çarmıxa 
çəkməyə aparırsız.
2-ci nəq. Xudavənd Rəbb mənə kömək etdiyinə görə 
utanmayacağam.
3-cü nəq. İsa Məsih Özünü aşağı tutdu və ölümə qədər – 
çarmıx üzərində ölümə qədər itaət göstərdi.

Qısa oxunuş (1Pt 1, 18-21)

Bildiyiniz kimi, siz ata-babalarınızdan irs olaraq aldığınız puç 
həyat tərzindən qızıl ya gümüş kimi fani şeylərlə deyil, 
qüsursuz və ləkəsiz quzuya bənzəyən Məsihin qiymətli qanı 
bahasına satın alınmısınız. Dünya yaranmazdan əvvəl tanınmış
Məsih bu axır zamanda sizə görə zühur etdi.Məsih vasitəsilə 
siz Onu ölülər arasından dirildib izzətləndirən Allaha iman 
edirsiniz. Beləliklə, imanınız və ümidiniz Allaha bağlıdır.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, sənə ibadət edib alqış edirik * Sənə təşəkkürlər olsun!
   Ya Rəbb, sənə ibadət edib alqış edirik. * Sənə təşəkkürlər olsun!
* Çünki dünyanı xaçın vasitəsilə xilas etdin. * 
   Sənə təşəkkürlər olsun!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. †
   Ya Rəbb, sənə ibadət edib alqış edirik. * Sənə təşəkkürlər olsun!
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Magnifikat
A ili: Sion qızına deyin ki, “Bax Padşahın sənə tərəf gəlir; 
O itaətkardır və bir eşşəyə – eşşəyin balası olan sıpaya minib 
gəlir”.
B ili: Bir çoxu paltarlarını, bəzisi də ətrafdakı ağaclardan 
kəsdikləri budaqları yola döşədi və belə nida edirdilər: 
Hosanna! Ən ucalarda hosanna!
C ili: Sıpanı İsanın yanına gətirdilər və öz paltarlarını sıpanın 
üstünə sərib İsanı onun belinə mindirdilər. O irəli gedərkən 
insanlar öz paltarlarını yola döşəyirdi.

İmanlıların duası
Öz əzablarından əvvəl Yerusəlim üçün ağlayan Məsihə baş 
əyək, çünki şəhər onun ziyarət vaxtını anlamadı. Gəlin 
günahlarımıza görə peşman olaq və təvazökarlıqla Ondan 
xahiş edək: Ya Rəbb, xalqına rəhm et!

Ya Rəbb, toyuq balalarını yığdığı kimi Sən də Yerusəlim 
övladlarını toplamaq istəyirdin. 
- Hamıya Sənin səfərinin vaxtını anlamağı öyrət. 
Səni tərk edən möminlərini tərk etmə, ya Rəbb! 
- Bizi döndər, biz də Sənə tərəf dönəcəyik.
Sən Öz əzablarınla dünyaya lütf bəxş etdin, 
- qoy vəftiz zamanı içimizə tökdüyün Ruhunla həmişə yaşaya 
bilək.
Qoy Sənin işgəncənə görə möminlər öz bədənlərini ram 
etsinlər 
- və beləliklə, onlar özlərini Sənin dirilməyini qeyd etməyə 
getdikcə daha yaxşı hazırlaşsınlar.
Sən Ata Allahın izzəti ilə padşahlıq edirsən 
- bu gün bu dünyadan gedənləri xatırla!
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, vahid Oğlun xilaskarımız İsa 
Sənin istəklərini yerinə yetirərək insanlara bir təvazökarlıq 
nümunəsi olmaqla, bizə bənzər bir bədənlə çarmıx üzərində 
əzab çəkərək öldü. Sənə yalvarırıq: onun izində 
addımlamağımıza və onun şanlı dirilişinə qatılmağımıza 
kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. 
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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 6-cı Rəbb günü 
İsa Məsihin Yerusəlimə girişi bayramı

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<

(2-ci həftədəki Rəbb günündəndir)
1-ci nəq. Bayrama gələn böyük kütlə İsanın Yerusəlimə 
gələcəyini eşidəndə qışqırırdı: Hosanna! Rəbbin ismi ilə gələnə
alqış olsun!
2-ci nəq. Mələklərlə və uşqlarla birlikdə ölümdən qələbə 
gələnə çağıraq: Hosanna! 
3-cü nəq. Rəbbin ismi ilə gələn Padşaha alqış olsun! 
Göydə sülh, ən ucalarda izzət olsun!

Qısa oxunuş (Zək 9, 9)

Ey Sion qızı, böyük sevinclə coş, ey Yerusəlim qızı, hayqır! 
Bax padşahın sənə tərəf gəlir. O ədalətli və xilaskardır. O 
itaətkardır və bir eşşəyə – eşşəyin balası olan sıpaya minib 
gəlir.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Öz qanı bahasına * bizi günahlarımızdan azad etdin.
   Ya Rəbb, Öz qanı bahasına * bizi günahlarımızdan azad etdin.
* Hər tayfadan, dildən, xalqdan və millətdən olanları *
   bizi günahlarımızdan azad etdin. 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. 
   Ya Rəbb, Öz qanı bahasına * bizi günahlarımızdan azad etdin.
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Benediktus 
A ili: Rəbbə səcdə etmək üçün Rəbbin önündə yerə qapanaq, 
onu məzmurlar və ilahilərlə qarşılamağa çıxaraq oxuyaq: Alqış
olsun Rəbbə!
B ili: İsanın önündə gedənlər və ardınca gələnlər belə nida 
edirdilər: Hosanna! Rəbbin ismi ilə Gələnə alqış olsun! Atamız
Davudun gələn Padşahlığı xeyir-dualı olsun! Ən ucalarda 
hosanna!
C ili: Çoxlu şagird sevinib uca səslə Allaha həmd etməyə 
başladı. Onlar deyirdi: Rəbbin ismi ilə gələn Padşaha alqış 
olsun! Göydə sülh, ən ucalarda izzət olsun!

İmanlıların duası
Qardaş və bacılar! Məsihə ibadət edək, çünki O, Yerusəlimə 
girəndə camaat Onun Padşah və Məsih olduğunu bəyan edirdi.
Gəlin biz də sevinclə etiraf edək: 
Rəbbin adı ilə gələn nə bəxtiyardır! 

Ey Davud Oğlu və əsrlərin Padşahı, Sənə Hosanna, Sənə izzət 
olsun! 
- Sənə hosanna, ey ölüm və cəhənnəmə qalib gələn!
Sən əzab çəkmək üçün Yerusəlimə yüksəldin və beləcə izzət 
qazandın. 
- Yer üzündə səyahət edən Kilsəni əbədi Pasxa sevincinə gətir.
Sən Öz ölümünlə xaç taxtasını həyat ağacına çevirdin.
- Vəftizdə yenidən doğulanlara xilas bəhrələrini bəxş et.
Xilaskarımız, Sən günahkarları xilas etməyə gəldin.
- Sənə iman edənləri, Sənə ümid bağlayanları və Sənə görə 
məhəbbət əməlləri edənləri Öz səltənətinə gətir.

Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, vahid Oğlun xilaskarımız İsa 
Sənin istəklərini yerinə yetirərək insanlara bir təvazökarlıq 
nümunəsi olmaqla, bizə bənzər bir bədənlə çarmıx üzərində 
əzab çəkərək öldü. Sənə yalvarırıq: onun izində 
addımlamağımıza və onun şanlı dirilişinə qatılmağımıza 
kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. 
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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 6-cı Rəbb günü 
İsa Məsihin Yerusəlimə girişi bayramı

GÜNORTA MƏDHİ
Qısa oxunuş
9-da: (2 Kor 4, 10-11)

İsanın ölümünü bədənimizdə həmişə daşıyırıq ki, Onun həyatı 
bədənimizdə aydın görünsün. Çünki İsanın həyatı fani 
cismimizdə aydın görünsün deyə biz yaşaya-yaşaya İsa üçün 
həmişə ölümə təslim edilirik.

12-də:  (1Pt 4, 13-14)

Məsihin əzablarına nə qədər şərik olursunuzsa, o qədər 
sevinin ki, Onun izzətli zühurunda hədsiz sevinəsiniz. 
Məsihin adına görə təhqir olunsanız, siz nə bəxtiyarsınız! 
Çünki Allahın izzətli Ruhu üzərinizdə qalır.

15-də:  (1Pt 5, 10-11)

Siz qısa bir müddət əzab çəkdikdən sonra sizi İsa Məsihdə 
Özünün əbədi izzətinə çağırmış, hər cür lütf verən Allah Özü 
sizi bərpa edəcək, möhkəmlədəcək, qüvvətləndirəcək və 
sarsılmaz təmələ oturdacaq. Qüdrət əbədi olaraq Onun olsun! 
Amin.

† Bizim üsyankarlığımıza görə onun bədəni deşildi,
* Onun yaraları ilə biz şəfa tapdıq.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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 6-cı Rəbb günü 
İsa Məsihin Yerusəlimə girişi bayramı

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<

(2-ci həftədəki Rəbb günündəndir)

1-ci nəq. Məsih əzab çəkdi, 
amma Allah onu Öz sağ tərəfinə qaldırdı.
2-ci nəq. Allaha ibadət edə bilməmiz üçün 
Məsihin qanı bizi hər günahdan təmizləyir.
3-cü nəq. O, bədəni çarmıxa çəkilərək 
bizim günahlarımızı Öz üzərinə götürdü ki, 
biz günaha münasibətdə ölüb salehlik üçün yaşayaq. 

Qısa oxunuş (Həv İş 13, 26-30)

Qardaşlar, ey İbrahimin nəslinin övladları və aranızda olan 
Allahdan qorxanlar, bu xilas sözü bizə göndərilib. Çünki 
Yerusəlim əhalisi və onların rəhbərləri İsanı tanımadı. 
Beləliklə, Onu mühakimə etməklə hər Şənbə günü oxunan 
peyğəmbərlərin sözünü yerinə yetirdilər. Onda ölümə layiq heç
bir təqsir tapmasalar da, Pilatdan Onun edam olunmasını tələb 
etdilər. Onun barəsində yazılanların hamısını tam yerinə 
yetirəndən sonra Onu çarmıxdan düşürüb qəbirə qoydular. 
Lakin Allah Onu ölülər arasından diriltdi.
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Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, sənə ibadət edib alqış edirik * Sənə təşəkkürlər olsun!
   Ya Rəbb, sənə ibadət edib alqış edirik. * Sənə təşəkkürlər olsun!
* Çünki dünyanı xaçın vasitəsilə xilas etdin. * 
   Sənə təşəkkürlər olsun!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. †
   Ya Rəbb, sənə ibadət edib alqış edirik. * Sənə təşəkkürlər olsun!

Magnifikat
A ili: Belə yazılıb: “Çobanı vuracağam, sürünün qoyunları 
pərən-pərən olacaq”. Amma Mən diriləndən sonra sizdən 
qabaq Qalileyaya gedəcəyəm. Orada məni görəcəksiniz.
B ili: Ey Padşahımız, Davudun oğlu, dünyanın Xilaskarı, Sənə 
həmd olsun! Peyğəmbərlər Səni gələcək Xilaskar kimi bəyan 
etdilər.
C ili: Sizə deyirəm: bu yazılmış olan “Üsyankarlara tay 
tutuldu” sözü Məndə tam yerinə yetməlidir. Çünki Mənim 
barəmdə yazılanlar tamam olur.

İmanlıların duası
Bəşəriyyətin Xilaskarı əzab çəkmək və beləliklə, 
izzət qazanmaq üçün Yerusəlimə yüksəldi. 
Biz Ondan təvazökarlıqla xahiş edək: 
Öz qanınla satın aldığın xalqı müqəddəs et!

Xilaskarımız İsa, qoy tövbə etməklə Sənin əzablarına daha bol
şəkildə şərik olaq
- və beləliklə, əzəmətli dirilməyə nail olaq.
Ya Rəbb, nəsib et ki, əziyyət çəkənlərə təsəlli verən Ananın 
himayəsi altında həmişə yaşayaq, 
- və kədərliləri Sənin bizə verdiyin təsəlli ilə gücləndirə bilək.
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Bizim bədxahlığımızdan yolda huşunu itirənlərə bax, 
- onların qayğısına qal və bizi islah et ki, ədalət və sevgi qalib 
gəlsin.
Sən Özünü alçaltdın və ölümə, hətta çarmıxdakı ölümə qədər 
itaət etdin. 
- Biz bəndələrinə itaət və səbir ruhu bəxş et.
Mərhumlarımıza rəhm et və onlara bir gün dirilməkdə pay ver.
- Ölümdən sonra bizi də onlarla birlikdə əbədi izzətə qəbul et.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, vahid Oğlun xilaskarımız İsa 
Sənin istəklərini yerinə yetirərək insanlara bir təvazökarlıq 
nümunəsi olmaqla, bizə bənzər bir bədənlə çarmıx üzərində 
əzab çəkərək öldü. Sənə yalvarırıq: onun izində 
addımlamağımıza və onun şanlı dirilişinə qatılmağımıza 
kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. 
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

(2-ci həftədəki 1-ci gün)

1-ci nəq.İsa onlara belə dedi: Ürəyimi elə dərin kədər bürüyüb,
az qalır ki, ölüm. Burada qalın və Mənimlə birlikdə oyaq olun.
2-ci nəq. İndi isə bu dünyaya hökm veriləcək 
və bu dünyanın hökmdarı bayıra atılacaq.
3-cü nəq. İsa, qarşısına qoyulan sevincə görə 
rüsvayçılığı heç sayıb çarmıxa çəkilməyə tab gətirdi 
və Allahın taxtının sağında oturdu.
 
Qısa oxunuş (Yer 11, 19-20)

Mənsə kəsilməyə aparılan müti quzu kimi idim, bilmirdim ki, 
onlar «ağacı və meyvəsini məhv edək, onu dirilər arasından 
yox edək ki, adı bir daha xatırlanmasın» deyərək mənə qəsd 
qururlar. Ancaq, ey Ordular Rəbbi, ürəkləri və fikirləri sınayan
ədalətli Hakim, mənə imkan ver ki, onlardan alacağın qisasını 
görüm! Çünki mən öz işimi Sənə tapşırdım.

Nəqaratlı cavab
†  Ya Rəbb, Sən bizi * Öz qanın bahasına satın aldın.
    Ya Rəbb, Sən bizi * Öz qanın bahasına satın aldın.
* Hər tayfadan, dildən, xalqdan və millətdən olanları *
   Öz qanın bahasına satın aldın. 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Ya Rəbb, Sən bizi * Öz qanın bahasına satın aldın.
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Benediktus 
Ey ədalətli Ata, dünya Səni tanımadı, Mənsə Səni tanıdım, 
bunlar da Sənin Məni göndərdiyini bildilər.

İmanlıların duası 
(bütün 6-cı həftə ərzində HƏR GÜN eyni olur)

Əziz qardaşlar və bacılar! Gəlin bizi Öz ölümü və dirilməsi ilə
satın alan Xilaskarımız Məsihə müraciət edib inamla fəryad 
edək: Ya Rəbb, bizə rəhm et. 

Sən əzab çəkmək üçün Yerusəlimə yüksəldin və beləcə izzət 
qazandın. 
- Yer üzündə səyahət edən Kilsəni əbədi Pasxa sevincinə gətir.
Sən çarmıxa qaldırıldın və əsgərin nizəsi ilə deşildin. 
- Günah yaralarımızı müqəddəs lütfün müalicəvi gücü ilə 
sağalt.
Sən Öz ölümünlə xaç taxtasını həyat ağacına çevirdin.
- Vəftizdə yenidən doğulanlara xilas bəhrələrini bəxş et.
Sən çarmıxda ölərkən tövbə edən cinayətkarı bağışladın. 
- Biz günahkarların bütün günahlarını bağışla.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Uca Allah, zəif olduğumuza və tez-tez yıxıldığımıza görə 
Səndən xahiş edirik ki, Sənin sevimli Oğlunun əzabları bizi 
gücləndirsin. Çünki O, Allahdır və Müqəddəs Ruhun birliyində
Səninlə birlikdə əbədi olaraq yaşayır və hökmranlıq edir. 
Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
>>> Himn <<<

Qısa oxunuş
9-da: Yez 33, 10b-11a

Üsyanlarımız və günahlarımız bizi üzür və biz onların içində 
əriyib yox oluruq. Belə halda necə yaşaya bilərik? Varlığıma 
and olsun, pis adamın ölümündən yox, onun öz yolundan 
dönüb yaşamasından zövq alıram, Xudavənd Rəbb bəyan edir.

12-də: Yer 18, 20b

Unutma, mən önündə ona görə dayanmışam ki, onlar üçün 
yaxşı şey istəyim, onlardan qəzəbini döndərim.

15-də: Yer 31, 2.3b.4a

Rəbb belə deyir: «Mən İsrailə dinclik verməyə gedəndə 
qılıncdan qaçıb qurtulan xalq çöldə lütf tapdı». Səni əbədi bir 
məhəbbətlə sevdim, buna görə də sevgi ilə səni Özümə tərəf 
çəkdim. Səni yenidən ayağa qaldıracağam, sən də ayağa 
qalxacaqsan, ey bakirə qıza bənzəyən İsrail!

† Bizim üsyankarlığımıza görə onun bədəni deşildi,
* Onun yaraları ilə biz şəfa tapdıq.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ
>>> Himn <<<

(2-ci həftədəki 1-ci gün)

1-ci nəq. Baxanda onun nə görkəmi, nə gözəlliyi var idi, 
gözümüzü oxşayan zahiri siması da yox idi.
2-ci nəq. Mən ona böyük adamların arasında pay verəcəyəm, 
çünki o, canını fəda etdi.
3-cü nəq. Allah bizə sevimli Oğlunda Öz lütfünü bəxş etdi. 
Onun qanı vasitəsilə satınalınmaya – təqsirlərimizin 
bağışlanmasına malikik.
 
Qısa oxunuş (Rom 5, 8-9)

Lakin Allah bizə olan məhəbbətini bununla sübut edir ki, biz 
hələ günahkar ola-ola Məsih bizim uğrumuzda öldü. Beləcə 
Onun qanı ilə indi saleh sayıldığımıza görə Onun vasitəsilə də 
Allahın qəzəbindən mütləq xilas olacağıq.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, sənə ibadət edib alqış edirik. * 
   Sənə təşəkkürlər olsun!
   Ya Rəbb, sənə ibadət edib alqış edirik. * 
   Sənə təşəkkürlər olsun!
* Çünki dünyanı xaçın vasitəsilə xilas etdin. * 
   Sənə təşəkkürlər olsun!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. †
   Ya Rəbb, sənə ibadət edib alqış edirik. * 
   Sənə təşəkkürlər olsun!
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Magnifikat
Musa çöldə ilanı yuxarı qaldırdığı kimi Bəşər Oğlu da yuxarı 
qaldırılmalıdır ki, Ona iman edən hər kəs əbədi həyata malik 
olsun.

İmanlıların duası 
(bütün 6-cı həftə ərzində HƏR GÜN eyni olur)

Qardaşlar və bacılar! Gəlin Öz ölümü ilə ölümümüzə 
qalib gələn və Öz dirilməsi ilə həyatımızı bərpa edən 
bəşər övladının Xilaskarına ibadət edək. 
Ondan təvazökarlıqla xahiş edək: 
Öz qanınla satın aldığın xalqı müqəddəs et!

Xilaskarımız İsa, qoy tövbə etməklə Sənin əzablarına 
daha bol şəkildə şərik olaq
- və beləliklə, əzəmətli dirilməyə nail olaq.
Ya Rəbb, nəsib et ki, əziyyət çəkənlərə təsəlli verən Ananın 
himayəsi altında həmişə yaşayaq, 
- və kədərliləri Sənin bizə verdiyin təsəlli ilə gücləndirə bilək.
Həyatımızın çətinlikləri vasitəsilə Sənin işgəncəndə 
iştirak edə bilək, 
- qoy bizim vasitəmizlə Xilasın göstərilsin.
Sən Özünü alçaltdın və ölümə, hətta çarmıxdakı ölümə qədər 
itaət etdin. 
- Biz bəndələrinə itaət və səbir ruhu bəxş et.
Mərhumlarımıza rəhm et və onlara bir gün dirilməkdə pay ver.
- Ölümdən sonra bizi də onlarla birlikdə əbədi izzətə qəbul et.
Göylərdəki Atamız
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Yekun dua 
Uca Allah, zəif olduğumuza və tez-tez yıxıldığımıza görə 
Səndən xahiş edirik ki, Sənin sevimli Oğlunun əzabları bizi 
gücləndirsin. Çünki O, Allahdır və Müqəddəs Ruhun birliyində
Səninlə birlikdə əbədi olaraq yaşayır və hökmranlıq edir. 
Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

(2-ci həftədəki 2-ci gün)

1-ci nəq. Ey Allah, etibarsız millətə qarşı olan mübarizəmdən 
məni haqlı çıxart, məni hiyləgər, fitnəkar adamın əlindən 
qurtar.
2-ci nəq. Münaqişəmi həll edib Özün məni azad etdin, 
mənə kəlamına görə həyat bəxş etdin, ey Allahım, Rəbbim.
3-cü nəq. Mənim saleh qulum öz biliyi ilə çoxlarına bəraət 
qazandıracaq, onların şər əməllərinin yükünü üzərinə 
götürəcək.
 
Qısa oxunuş (Zək 12, 10-11a)

Davud nəsli və Yerusəlimdə yaşayanların üzərinə lütf və 
yalvarış ruhunu tökəcəyəm. Onlar Mənə – bədənini deşdikləri 
şəxsə baxacaq və vahid oğluna yas tutan adam kimi ona yas 
tutacaq, ilk oğlu üçün dərd çəkən adam kimi dərd çəkəcək. O 
gün Yerusəlimdə böyük matəm olacaq.

Nəqaratlı cavab
†  Ya Rəbb, Sən bizi * Öz qanın bahasına satın aldın.
    Ya Rəbb, Sən bizi * Öz qanın bahasına satın aldın.
* Hər tayfadan, dildən, xalqdan və millətdən olanları *
   Öz qanın bahasına satın aldın. 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Ya Rəbb, Sən bizi * Öz qanın bahasına satın aldın.
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Benediktus 
Ey Ata, dünya yaranmazdan əvvəl mən Sənin yanında olarkən 
malik olduğum izzəti indi mənə Öz yanında ver.

İmanlıların duası 
(bütün 6-cı həftə ərzində HƏR GÜN eyni olur)

Əziz qardaşlar və bacılar! Gəlin bizi Öz ölümü və dirilməsi ilə
satın alan Xilaskarımız Məsihə müraciət edib inamla fəryad 
edək: Ya Rəbb, bizə rəhm et. 

Sən əzab çəkmək üçün Yerusəlimə yüksəldin və beləcə izzət 
qazandın. 
- Yer üzündə səyahət edən Kilsəni əbədi Pasxa sevincinə gətir.
Sən çarmıxa qaldırıldın və əsgərin nizəsi ilə deşildin. 
- Günah yaralarımızı müqəddəs lütfün müalicəvi gücü ilə 
sağalt.
Sən Öz ölümünlə xaç taxtasını həyat ağacına çevirdin.
- Vəftizdə yenidən doğulanlara xilas bəhrələrini bəxş et.
Sən çarmıxda ölərkən tövbə edən cinayətkarı bağışladın. 
- Biz günahkarların bütün günahlarını bağışla.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Uca və əbədi Allah, Rəbbin əzab və ölümünün sirrini səmimi 
imanla qeyd etməkdə bizə kömək et ki, günahlarımızın 
bağışlanmasına nail ola bilək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz
İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
Himn və nəqarat - bax B. Oruc dövrü üçün

Qısa oxunuş
9-da: 1Kor 1, 18-19

Çarmıx barəsindəki kəlam məhv yolunda olanlar üçün 
ağılsızlıq, xilas yolunda olan bizlər üçünsə Allahın qüdrətidir. 
Necə ki yazılıb: Müdriklərin müdrikliyini məhv edəcəyəm, 
aqillərin ağlını yox edəcəyəm.

12-də: 1Kor 1, 22-24

Yəhudilər möcüzəli əlamətlər istəyir, Yunanlar müdriklik 
axtarırlar. Bizsə çarmıxa çəkilmiş Məsihi vəz edirik. Bu, 
Yəhudilər üçün büdrəmə daşı, başqa millətlər üçün isə 
ağılsızlıq sayılır. Amma çağırılan həm Yəhudilər, həm də 
Yunanlar üçün Məsih Allahın qüdrəti və Allahın müdrikliyidir.

15-də: bax 1Kor 1, 25-28

Allahın «ağılsızlığı» insan müdrikliyindən daha üstündür, 
Allahın «zəifliyi» insan gücündən daha güclüdür. Allah isə 
müdrikləri utandırmaq üçün dünyanın ağılsız saydığı, güclüləri
utandırmaq üçün dünyanın zəif saydığı seçdi.

† Bizim üsyankarlığımıza görə onun bədəni deşildi,
* Onun yaraları ilə biz şəfa tapdıq.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ
>>> Himn <<<

(2-ci həftədəki 2-ci gün)

1-ci nəq. Rüsvayçılıq, təhqir, ibrət və dəhşət hədəfiyəm, 
amma Rəbb igid bir döyüşçü kimi mənimlədir.
2-ci nəq. Ey Rəbb Allahım, məni xilas et, 
yanımda ol və heç kim məni məğlub edə bilməz.
3-cü nəq. Ya Rəbb, Sən kəsildin və bizi Allah üçün 
Öz qanın bahasına satın aldın.
  

Qısa oxunuş (1Kor 1, 27b-30)

Allah isə müdrikləri utandırmaq üçün dünyanın ağılsız saydığı,
güclüləri utandırmaq üçün dünyanın zəif saydığı, dünyanın 
dəyərli sayılanlarını heç etmək üçün dünyanın xor baxdığı, 
əsilsiz və dəyərsiz sayılan kəsləri də seçdi ki, Allahın 
qarşısında heç bir insan öyünməsin. Amma siz Allahın 
sayəsində Məsih İsadasınız. O bizim üçün ilahi müdriklik, 
salehlik, müqəddəslik və satınalınma oldu.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, sənə ibadət edib alqış edirik. * Sənə təşəkkürlər olsun!
   Ya Rəbb, sənə ibadət edib alqış edirik. * Sənə təşəkkürlər olsun!
* Çünki dünyanı xaçın vasitəsilə xilas etdin. *
   Sənə təşəkkürlər olsun! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. †
   Ya Rəbb, sənə ibadət edib alqış edirik. * Sənə təşəkkürlər olsun!

Magnifikat
Canımı Məndən heç kəs ala bilməz, amma onu Özüm verirəm. 
Onu verməyə də, sonra geri almağa da ixtiyarım var.
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İmanlıların duası 
(bütün 6-cı həftə ərzində HƏR GÜN eyni olur)

Qardaşlar və bacılar! Gəlin Öz ölümü ilə ölümümüzə 
qalib gələn və Öz dirilməsi ilə həyatımızı bərpa edən 
bəşər övladının Xilaskarına ibadət edək. 
Ondan təvazökarlıqla xahiş edək: 
Öz qanınla satın aldığın xalqı müqəddəs et!

Xilaskarımız İsa, qoy tövbə etməklə Sənin əzablarına 
daha bol şəkildə şərik olaq
- və beləliklə, əzəmətli dirilməyə nail olaq.
Ya Rəbb, nəsib et ki, əziyyət çəkənlərə təsəlli verən Ananın 
himayəsi altında həmişə yaşayaq, 
- və kədərliləri Sənin bizə verdiyin təsəlli ilə gücləndirə bilək.
Həyatımızın çətinlikləri vasitəsilə Sənin işgəncəndə 
iştirak edə bilək, 
- qoy bizim vasitəmizlə Xilasın göstərilsin.
Sən Özünü alçaltdın və ölümə, hətta çarmıxdakı ölümə qədər 
itaət etdin. 
- Biz bəndələrinə itaət və səbir ruhu bəxş et.
Mərhumlarımıza rəhm et və onlara bir gün dirilməkdə pay ver.
- Ölümdən sonra bizi də onlarla birlikdə əbədi izzətə qəbul et.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Uca və əbədi Allah, Rəbbin əzab və ölümünün sirrini səmimi 
imanla qeyd etməkdə bizə kömək et ki, günahlarımızın 
bağışlanmasına nail ola bilək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz
İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

(2-ci həftədəki 3-cü gün)

1-ci nəq. Dar günümdə Xudavəndi axtarıram, Ona əl açmışam.
2-ci nəq. Əgər Məsihlə ölmüşüksə, 
Onunla yaşayacağımıza da inanırıq.
3-cü nəq. İsa Məsih bizim üçün ilahi müdriklik, 
salehlik, müqəddəslik və satınalınma oldu.
 
 
Qısa oxunuş (Yeş 50, 5-7)

Xudavənd Rəbb qulağımı açdı, Mən qarşı durmadım, geri 
çəkilmədim. Məni döyənlər üçün belimi açdım, üzümü 
saqqalımı yolanlara tərəf uzatdım. Təhqirlərdən, 
tüpürcəklərdən üzümü gizlətmədim. Xudavənd Rəbb mənə 
kömək etdiyinə görə utanmayacağam. Buna görə də üzümü 
çaxmaq daşı kimi etdim. Bilirəm ki, əsla xəcalət 
çəkməyəcəyəm.

Nəqaratlı cavab
†  Ya Rəbb, Sən bizi * Öz qanın bahasına satın aldın.
    Ya Rəbb, Sən bizi * Öz qanın bahasına satın aldın.
* Hər tayfadan, dildən, xalqdan və millətdən olanları *
   Öz qanın bahasına satın aldın. 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Ya Rəbb, Sən bizi * Öz qanın bahasına satın aldın.
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Benediktus 
Əbədi Ruh vasitəsilə Özünü qüsursuz olaraq Allaha təqdim 
etmiş Məsihin qanı var olan Allaha ibadət edə bilməmiz üçün 
vicdanımızı ölüm gətirən əməllərdən nə qədər çox 
təmizləyəcək!

İmanlıların duası 
(bütün 6-cı həftə ərzində HƏR GÜN eyni olur)

Əziz qardaşlar və bacılar! Gəlin bizi Öz ölümü və dirilməsi ilə
satın alan Xilaskarımız Məsihə müraciət edib inamla fəryad 
edək: Ya Rəbb, bizə rəhm et. 

Sən əzab çəkmək üçün Yerusəlimə yüksəldin və beləcə izzət 
qazandın. 
- Yer üzündə səyahət edən Kilsəni əbədi Pasxa sevincinə gətir.
Sən çarmıxa qaldırıldın və əsgərin nizəsi ilə deşildin. 
- Günah yaralarımızı müqəddəs lütfün müalicəvi gücü ilə 
sağalt.
Sən Öz ölümünlə xaç taxtasını həyat ağacına çevirdin.
- Vəftizdə yenidən doğulanlara xilas bəhrələrini bəxş et.
Sən çarmıxda ölərkən tövbə edən cinayətkarı bağışladın. 
- Biz günahkarların bütün günahlarını bağışla.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Müqəddəs Allah, Öz Oğlunu bizim üçün çarmıxda ölməyə və 
bizi qədim düşmənin əlindən qurtarmağa göndərdin. Sənə 
yalvarırıq: həm də Onun əzəmətli dirilməsində bizə pay ver.  
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
>>> Himn <<<

Qısa oxunuş
9-da: bax 1Tim 2, 3-6

Xilaskarımız Allah bütün insanların xilas olub həqiqəti dərk 
etməsini istəyir. Çünki bir Allah və Allahla insanlar arasında 
bir Vasitəçi vardır. O, İnsan olan Məsih İsadır. O hamını satın 
almaq üçün Özünü fidyə verdi və bu da münasib vaxtda edilən 
şəhadətdir.

12-də: Rom 15, 3

Məsih də Özünü razı salmadı. Necə ki yazılıb: «Səni təhqir 
edənlərin təhqirləri altında qaldım».

15-də: İbr 9, 28

Eləcə də Məsih bir çoxlarının günahını Öz üzərinə götürmək 
üçün bir dəfə təqdim edilmişdir və ikinci dəfə günahın 
öhdəsindən gəlmək üçün deyil, xilas gətirmək üçün Onu 
gözləyənlərə zühur edəcək.

† Bizim üsyankarlığımıza görə onun bədəni deşildi,
* Onun yaraları ilə biz şəfa tapdıq.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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AXŞAM MƏDHİ
>>> Himn <<<

(2-ci həftədəki 3-cü gün)

1-ci nəq. Yanlış fikrə düşənlər dedilər: Ədalətli adama 
tələ quracağıq, çünki o, bizim işlərimizə əngəl olur.
2-ci nəq. Məsih, çox adamların günahını üzərinə götürdü, 
üsyankarlardan ötrü yalvardı.
3-cü nəq. Onun qanı vasitəsilə satınalınmaya 
– təqsirlərimizin bağışlanmasına malikik.
 
Qısa oxunuş (Ef 4, 32 – 5, 2)

Bir-birinizə qarşı xeyirxah, rəhmli olun və Allah Məsihdə sizi 
bağışladığı kimi siz də bir-birinizi bağışlayın. Beləliklə, 
sevimli övladlar kimi Allahdan nümunə götürün. Məsih bizi 
necə sevdisə, Özünü bizim üçün Allahın xoşuna gələn ətirli 
təqdim və qurban olaraq fəda etdisə, siz də məhəbbətdə elə 
həyat sürün.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, sənə ibadət edib alqış edirik. * 
   Sənə təşəkkürlər olsun!
   Ya Rəbb, sənə ibadət edib alqış edirik. * 
   Sənə təşəkkürlər olsun!
* Çünki dünyanı xaçın vasitəsilə xilas etdin. * 
   Sənə təşəkkürlər olsun! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. 
   Ya Rəbb, sənə ibadət edib alqış edirik. * 
   Sənə təşəkkürlər olsun!

Magnifikat
Müəllim deyir: Vaxtım yaxınlaşdı, şagirdlərimlə birgə 
Pasxanı sənin evində keçirəcəyəm.

1020                              ORUC | 6cı həftə |  Çərşənbə  3cü gün 



İmanlıların duası 
(bütün 6-cı həftə ərzində HƏR GÜN eyni olur)

Qardaşlar və bacılar! Gəlin Öz ölümü ilə ölümümüzə 
qalib gələn və Öz dirilməsi ilə həyatımızı bərpa edən 
bəşər övladının Xilaskarına ibadət edək. 
Ondan təvazökarlıqla xahiş edək: 
Öz qanınla satın aldığın xalqı müqəddəs et!

Xilaskarımız İsa, qoy tövbə etməklə Sənin əzablarına 
daha bol şəkildə şərik olaq
- və beləliklə, əzəmətli dirilməyə nail olaq.
Ya Rəbb, nəsib et ki, əziyyət çəkənlərə təsəlli verən Ananın 
himayəsi altında həmişə yaşayaq, 
- və kədərliləri Sənin bizə verdiyin təsəlli ilə gücləndirə bilək.
Həyatımızın çətinlikləri vasitəsilə Sənin işgəncəndə 
iştirak edə bilək, 
- qoy bizim vasitəmizlə Xilasın göstərilsin.
Sən Özünü alçaltdın və ölümə, hətta çarmıxdakı ölümə qədər 
itaət etdin. 
- Biz bəndələrinə itaət və səbir ruhu bəxş et.
Mərhumlarımıza rəhm et və onlara bir gün dirilməkdə pay ver.
- Ölümdən sonra bizi də onlarla birlikdə əbədi izzətə qəbul et.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Müqəddəs Allah, Öz Oğlunu bizim üçün çarmıxda ölməyə və 
bizi qədim düşmənin əlindən qurtarmağa göndərdin. Sənə 
yalvarırıq: həm də Onun əzəmətli dirilməsində bizə pay ver.  
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

(2-ci həftədəki 4-cü gün)

1-ci nəq. Ya Rəbb, Üzünü məndən gizlətmə, 
tez cavab ver, çünki əzab çəkirəm.
2-ci nəq. Allah xilasımdır, Ona güvənəcəyəm 
və qorxmayacağam.
3-cü nəq. Rəbb bizə taxılın əlasını yedirdi, 
bizi qayadan axan balla bəslədi.
 
Qısa oxunuş (İbr 2, 9-10)

Allahın lütfü ilə hər kəsin uğrunda ölmək üçün mələklərdən az 
müddət ərzində aşağı tutulmuş Şəxsi, yəni İsanı görürük. 
Çəkdiyi ölüm əzabına görə Onun başına izzət və əzəmət tacı 
qoyuldu. Hər şey Allah üçün və Allah vasitəsilə mövcuddur. 
Bir çox övladı izzətə çatdırmaq üçün onların xilasının Banisini 
əzablar vasitəsilə kamil etməsi Allaha münasib idi.

Nəqaratlı cavab
†  Ya Rəbb, Sən bizi * Öz qanın bahasına satın aldın.
    Ya Rəbb, Sən bizi * Öz qanın bahasına satın aldın.
* Hər tayfadan, dildən, xalqdan və millətdən olanları *
   Öz qanın bahasına satın aldın. 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Ya Rəbb, Sən bizi * Öz qanın bahasına satın aldın.
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Benediktus
Mən əzab çəkməzdən əvvəl bu Pasxa yeməyini sizinlə birgə 
yeməyi çox arzulayırdım.

İmanlıların duası 
(bütün 6-cı həftə ərzində HƏR GÜN eyni olur)

Əziz qardaşlar və bacılar! Gəlin bizi Öz ölümü və dirilməsi ilə
satın alan Xilaskarımız Məsihə müraciət edib inamla fəryad 
edək: Ya Rəbb, bizə rəhm et. 

Sən əzab çəkmək üçün Yerusəlimə yüksəldin və beləcə izzət 
qazandın. 
- Yer üzündə səyahət edən Kilsəni əbədi Pasxa sevincinə gətir.
Sən çarmıxa qaldırıldın və əsgərin nizəsi ilə deşildin. 
- Günah yaralarımızı müqəddəs lütfün müalicəvi gücü ilə 
sağalt.
Sən Öz ölümünlə xaç taxtasını həyat ağacına çevirdin.
- Vəftizdə yenidən doğulanlara xilas bəhrələrini bəxş et.
Sən çarmıxda ölərkən tövbə edən cinayətkarı bağışladın. 
- Biz günahkarların bütün günahlarını bağışla.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Xeyirxah Allah! Səni hər şeydən çox sevmək ədalətlidir, çünki 
Öz Oğlunun ölümü ilə bizə əbədi həyat üçün ümid verirsən. 
Onun dirilməsi bahasına həyatımızın məqsədinə çatmaq üçün 
bizdə möhtəşəm lütfünün ənamlarını çoxalt. 
Çünki O, Allahdır və Müqəddəs Ruhun birliyində Səninlə 
birlikdə əbədi olaraq yaşayır və hökmranlıq edir. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
>>> Himn <<<

Qısa oxunuş
9-da: İbr 4, 14-15

Beləliklə, Allahın Oğlu İsa göylərdən keçən böyük Baş 
Kahinimiz olduğuna görə əqidəmizi möhkəm tutaq. Çünki 
bizim Baş Kahinimiz belə deyil ki, zəifliklərimizdə bizim 
halımıza acıya bilməsin. Əksinə, hər cəhətdən bizim kimi 
sınağa çəkilmiş, lakin günah etməmişdir.

12-də: İbr 7, 26-27

Həqiqətən, bizə belə bir Baş Kahinin olması münasibdir ki, 
O, müqəddəs, günahsız, ləkəsiz, günahkarlardan ayrılmış, 
göylərdən daha ucalara qaldırılmış olsun. O başqa baş kahinlər
kimi əvvəlcə öz günahları, sonra da xalqın günahları üçün hər 
gün qurban təqdim etmək məcburiyyətində deyil. Çünki Özünü
qurban verməklə bunu birdəfəlik etdi. 

15-də: İbr 9, 11-12

Lakin Məsih indi gələn nemətlərin Baş Kahini olaraq gəldi. 
İnsan əli ilə qurulmayan, yəni bu yaradılışdan olmayan daha 
böyük və daha mükəmməl çadırdan keçib təkələrlə danaların 
qanı ilə yox, Öz qanı ilə Ən Müqəddəs yerə birdəfəlik daxil 
oldu; əbədi satınalınmanı təmin etdi.

† Bizim üsyankarlığımıza görə onun bədəni deşildi,
* Onun yaraları ilə biz şəfa tapdıq.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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MÜQƏDDƏS CÜMƏ AXŞAMI
AXŞAM MƏDHİ

AXŞAM MƏDHİnı yalnız Rəbbin Pasxa yeməyinin xatirəsində 
iştirak etməyənlər dua edirlər.

Himn
Ey həyat verən çörək, 

Məsihin məhəbbətinin rəmzisən!
Qoy, qəlbim səndən qidalansın

və hər zaman səni arzulasın.

Xeyirxah Məsih, fədakar Qutan kimi
qanınla günahlarımı təmizlə,

çünki bir damla qanın bəs edir ki,
bütün dünyanı xilas edəsən.

Dünyanın son günü Səninlə üz-üzə gələndə
Sənin əzəmətin nuru məni əhatə edəcək,

mələklərlə birlikdə Atanı, Səni, Müqəddəs Ruhu
səmimi məhəbbətimlə izzətləndirəcəm. Amin. 

(2-ci həftədəki 4-cü gün)

1-ci nəq. O, padşahların Padşahı və ölülər arasından dirilərək 
ilk doğulan bizdən bir padşahlıq təşkil edən və bizi Öz Atası 
Allah üçün kahinlər təyin etdi.
2-ci nəq. Rəbb imdad deyib çağıran fəqirləri, məzlumları, 
köməksizləri qurtarır.
3-cü nəq. Müqəddəslər Quzunun qanı və öz şəhadət sözləri 
vasitəsilə qalib gəldilər.
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Qısa oxunuş (İbr 13, 12-15)

İsa da Öz qanı ilə xalqı təqdis etmək üçün şəhər darvazasının 
kənarında əzab çəkdi. Buna görə Onun gördüyü təhqiri 
daşıyaraq düşərgənin kənarına çıxıb Onun yanına gedək. Çünki
burada daimi şəhərimiz yoxdur, amma biz gələcək şəhəri 
axtarırıq. Onda İsa vasitəsilə həmişə Allaha həmd qurbanını, 
yəni Onun adını iqrar edənlərin dilinin bəhrəsi olan sözləri 
təqdim edək.

Nəqaratlı cavab
Məsih bizə görə Özünü aşağı tutdu və ölümə qədər * 
çarmıx üzərində ölümə qədər itaət göstərdi.

Magnifikat
Onlar yeyəndə İsa çörək götürdü, şükür duası edib onu böldü 
və şagirdlərə verdi.

İmanlıların duası 
(bütün 6-cı həftə ərzində HƏR GÜN eyni olur)

Qardaşlar və bacılar! Gəlin Öz ölümü ilə ölümümüzə 
qalib gələn və Öz dirilməsi ilə həyatımızı bərpa edən 
bəşər övladının Xilaskarına ibadət edək. 
Ondan təvazökarlıqla xahiş edək: 
Öz qanınla satın aldığın xalqı müqəddəs et!

Xilaskarımız İsa, qoy tövbə etməklə Sənin əzablarına 
daha bol şəkildə şərik olaq
- və beləliklə, əzəmətli dirilməyə nail olaq.
Ya Rəbb, nəsib et ki, əziyyət çəkənlərə təsəlli verən Ananın 
himayəsi altında həmişə yaşayaq, 
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- və kədərliləri Sənin bizə verdiyin təsəlli ilə gücləndirə bilək.
Həyatımızın çətinlikləri vasitəsilə Sənin işgəncəndə 
iştirak edə bilək, 
- qoy bizim vasitəmizlə Xilasın göstərilsin.
Sən Özünü alçaltdın və ölümə, hətta çarmıxdakı ölümə qədər 
itaət etdin. 
- Biz bəndələrinə itaət və səbir ruhu bəxş et.
Mərhumlarımıza rəhm et və onlara bir gün dirilməkdə pay ver.
- Ölümdən sonra bizi də onlarla birlikdə əbədi izzətə qəbul et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Allahımız və Atamız, vahid Oğlun, yediyi son yemək zamanı, 
ölümü qəbul etməzdən əvvəl, Kilsəyə əbədi “Əhdin” yeni 
qurbanını vermək istədi. Allahım, sən bu axşam da, bu 
müqəddəs yeməyi qeyd etməyi əmr edirsən. Sənə yalvarırıq: 
Sənin sevginin sirri olan bu yeməyin bizə daima sevgi və həyat
qazandırmasına kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

(2-ci həftədəki 5-ci gün)
1-ci nəq. Allah Öz Oğlunu belə, əsirgəməyib 
Onu hamımızın uğrunda ölümə təslim etdi.
2-ci nəq. İsa Məsih bizi sevir və Öz qanı bahasına 
bizi günahlarımızdan azad etdi.
3-cü nəq. Ya Rəbb, çarmıxına ehtiram göstəririk, dirilişini 
tərifləyib qeyd edirik, çünki çarmıx ağacı bütün dünyaya 
sevinc gətirmişdir.

Qısa oxunuş (Yeş 52, 13-15)

Budur, mənim qulum uğur qazanacaq, o yüksəldiləcək, 
ucaldılacaq, çox izzətlənəcək. Çoxları onun qarşısında mat 
qalacaq. Bəli, onun görkəmi çox dəyişmişdi, zahirən insan 
surətindən çıxmışdı. Lakin o, çox millətləri heyrətə salacaq, 
onun qarşısında padşahlar ağzını yumacaq, çünki onlar 
bilmədiklərini görəcək, eşitmədiklərini anlayacaq.

Nəqaratlı cavab
Məsih bizə görə Özünü aşağı tutdu və ölümə qədər – çarmıx 
üzərində ölümə qədər itaət göstərdi.

Benediktus 
Başı üzərinə «Yəhudilərin Padşahı İsa budur» ittihamını yazıb 
qoydular.
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İmanlıların duası
Gəlin bizim üçün işgəncələrə məruz qalıb dəfn edilən və ölülər
arasından dirilən Xilaskarımıza ürəkdən ibadət edək. 
Təvazökarlıqla Ona müraciət edək: 
Ya Rəbb, bizə rəhm et. 

Ey Rəbbimiz və Müəllimimiz, bizim üçün ölümə qədər 
itaətkar oldun. 
- Səmavi Atanın iradəsinə tabe olmağı bizə öyrət.
Sən bizim həyatımızsan! Çarmıxda öləndə yeraltı dünyanı və 
ölümü fəth etdin.
- Qoy Səninlə ölək ki, Səninlə birlikdə izzət içində dirilək.
Ey Padşahımız, Sən insanların istehzasına məruz qaldın və 
qurd kimi ayaqlar altında tapdalandın.
- Bizə öyrət ki, bizi xilas etdiyin təvazökarlıq kimi yaşayaq.
Bizim xilasımız Sənsən! Sevimli qardaşların üçün Öz canını 
verdin.
- Qoy Sənin bizi sevdiyin kimi biz də bir-birimizi sevək.
Ey Xilaskarımız, bütün nəsilləri Özünə çəkmək üçün çarmıxda
əllərini açdın.  
- Bütün səpələnmiş Allahın övladlarını Öz Padşahlığına topla!
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Allahım, bizi çox sevdiyini bilirik, çünki insanları xilas etmək 
üçün yeganə Oğlunu dünyaya göndərməkdən çəkinmədin. 
Bu gün də, bizə sevgini göstər: ölümə doğru öz istəyi ilə 
addımlayan İsa Məsihi izləmək istəyirik. Onu 
qüvvətləndirdiyin kimi, bizləri də qüvvətləndir və müqəddəs 
qıl. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. Amin.
† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ

Himn

9-da:
Ey dünyanın xilaskarı Məsih,

Sənin simanın nuru ilə seçilənləri xilas et!
Sən ölümünlə bəşəri ölümdən azad etdin

və indi də, izn vermə ki, yenidən günaha batsın.

Sürgündə olanlara mərhəmət et,
günahkarların təqsirlərini əhv et,

qoy, qanınla xilas olan hamı
əbədi olaraq Səninlə xoşbəxt olsunlar. Amin.

12-də:
Dünyaya xeyir-dua gətirən çarmıx,
sənsiz xoşbəxtlik və xilas yoxdur.

Əzəli lənətin və məhvin rəmzi oldun
indi isə, Səmavi Səltənətin qapısısan.

Sənin üzərində qəlbləri özünə çağıran
Müqəddəs qurban asılır.

Qaranlıqlar padşahı tələlər qurur,
amma Nura məğlub olaraq geri çəkilir.

Ata və Müqəddəs Ruhla birlikdə
Sənə həmd olsun ki,

çarmıxda qalibiyyət qazanaraq bizə,
ilahi məhəbbətində yaşamağı təklif etdin. Amin.
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15-də:
Ey Məsih, səndən diləyirik ki,

çarmıx vasitəsilə bizi əbədi xoşbəxtliyə çatdır.
Sən bizi satın almaq üçün 

ölməyə razı oldun. 

Sənin məhəbbət qanunun
köhnə günah dəftərini bağlayaraq

əzəli cəzanı ortadan qaldırdı
və bizə həqiqi azadlıq verdi.

Ata və Müqəddəs Ruhla birlikdə
Sənə həmd olsun ki,

çarmıxda qalibiyyət qazanaraq bizə,
ilahi məhəbbətində yaşamağı təklif etdin. Amin.

Nəqarat
9-da: Üçüncü saat idi ki, İsanı çarmıxa çəkdilər.
12-də: Altıncı saatdan doqquzuncu saata qədər bütün yer 
üzünə qaranlıq çökdü.
15-də: Doqquzuncu saata yaxın İsa uca səslə nida edərək dedi:
Ey Allahım, Allahım, niyə Məni tərk etdin?
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Məzmur 40(39): şüküran duası və yardım diləyi
Qurban və təqdim istəmədin, amma Mənə bir bədən hazırladın. (İbr 10, 5)

Rəbbi səbir edərək gözlədim, *
mənə tərəf dönərək fəryadımı eşitdi. 
O məni çamırlı quyudan, *
lilli bataqlıqdan çıxartdı. 
Ayağımı qaya üzərində bərkitdi, *
hər addımımı möhkəm etdi. 
Dilimə yeni bir nəğmə verdi, *
ilahi ilə Allahımıza həmd etdim. 
Bax nə qədər adam bunu görəcək, *
qorxub Rəbbə güvənəcək. 
Rəbbə ümidlə arxalanan, +
təkəbbürlülərə üz tutmayan, *
bütlərə aldananlara qoşulmayan insan nə bəxtiyardır! 
Ya Rəbb Allahım, Sənə bənzəyən yoxdur! *
Bizə aid xariqələrin, düşüncələrin çoxdur. 
Onlardan danışmaq istəsəm, belə deyərdim: *
«Sayı- hesabı yoxdur». 
Qurbandan, təqdimdən xoşun gəlmədi, +
yandırma qurbanı, günah qurbanı tələb etmədin, *
amma mənim qulağımı açdın. 
O zaman dedim: «Budur, gəlmişəm, *
Sənin tumarında mənim haqqımda yazılıb. 
Ey Allahım, Sənin iradəni yerinə yetirmək mənə zövq verir, *
qanunun qəlbimdədir».
Çoxlu camaat arasında salehliyini car çəkdim, *
ya Rəbb, Sən bilirsən ki, ağzımı yummadım. 
Salehliyini qəlbimdə gizlətmədim, *
xilaskar olduğunu, sədaqətini söylədim. 
Çoxlu camaat arasından məhəbbətini, *
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həqiqətini gizli saxlamadım. 
Ya Rəbb, mərhəmətini məndən əsirgəmə, *
daim məni məhəbbətinlə, həqiqətinlə qoru. 
Çünki sonsuz bəlalar ətrafımı bürüdü, *
günahlarım mənə sarıldı. 
Görə bilmirəm, çünki məndə ürək qalmadı, *
onlar başımın tükündən çoxdur. 
Ya Rəbb, lütfünlə məni xilas et, *
ya Rəbb, dadıma tez çat! 
Lakin Səni axtaranlar *
Sənə görə qoy şad olub sevinsinlər. 
Xilaskar olduğunu sevənlər *
daim «Qoy ucalsın Rəbb!» desinlər. 
Budur, bir məzlum, bir fəqirəm, *
lakin Xudavənd qayğıma qalır. 
Köməyim, xilaskarım Sənsən, *
ey Allahım, ləngimə!

Məzmur 54 (53), 1-4. 6-7: 
Zəiflərin haqqını qoruyan Allaha dua

Məzmurçu əzab verənlərin pisliyindən Rəbbin adı ilə qurtulması haqqında
danışır. (Kassiodorus)

Ey Allah, isminlə məni qurtar, *
qüvvənlə mənə bəraət ver. 
Ey Allah, mənim duamı dinlə, *
dilimdən çıxan sözlərə qulaq as. 
Yadellilər əleyhimə qalxıblar, +
zalımlar canımı almaq üçün məni axtarırlar, *
heç Allaha baxmırlar. 
Budur, Allah mənə kömək edir, *
Xudavənd ömrümə dayaq olur. 
Sənə könüllü qurban kəsəcəyəm, ya Rəbb, *
gözəl isminə şükür edəcəyəm! 
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Məni hər darlıqdan xilas etdin, *
gözüm düşmənlərimin məhvini gördü.

Məzmur 88 (87): Ağır xəstənin duası
 İndi sizin vaxtınızdır, zülmət hökmranlığıdır. (bax Luka 22, 53)

Ya Rəbb, ey məni qurtaran Allah, *
gecə-gündüz Sənə yalvarıram!
Qoy duam Sənə çatsın, *
qulaq as naləmə.
Bəlalardan canım boğazıma gəldi, *
həyatım ölülər diyarına yaxınlaşır.
Qəbirə düşənlərin içində sayılıram, *
sanki məndə taqət qalmayıb.
Elə bil ölülər içinə düşmüşəm, *
Yaddaşından silinmişəm,
köməyindən əlimi üzmüşəm, *
məzarda yatan meyitlər kimiyəm.
Məni dərin qəbirə, *
dərin, qaranlıq bir yerə saldın.
Qəzəbin üstümə gəldi, *
təlatümün tamamilə məni əzdi.
Tanışlarımı məndən uzaqlaşdırdın, *
onlarda mənə qarşı ikrah yaratdın.
Qapalı qalmışam, çıxa bilmirəm, *
bu zülmümdən gözlərimin nuru sönür.
Ya Rəbb, hər gün Səni çağırıram, *
Sənə əl açıram.
Xariqələrini ölülərəmi göstərəcəksən? *
Kölgələrmi qalxıb Sənə şükür edəcək?
Məhəbbətin məzardamı, *
sədaqətin Həlak yerindəmi bəyan olunacaq?
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Xariqələrin qaranlıqdamı, *
ədalətin unudulma diyarındamı tanınacaq?
Mən isə, ya Rəbb, Səni imdada çağırıram, *
duam hər səhər hüzuruna qalxır.
Ya Rəbb, niyə məni rədd edirsən? *
Niyə məndən üzünü gizlədirsən?
Mən uşaqlıqdan məzlumam, ölümcül haldayam, *
göstərdiyin dəhşətlərdən çarəsiz qalmışam.
Qəzəbin üzərimdən basır, *
verdiyin vahimələrdən məhv oluram.
Bunlar sel kimi məni dövrəyə salır, *
bunlar birgə həmişə başımın üstünü alır.
Yarımı, yoldaşımı məndən uzaqlaşdırmısan, *
yalnız qaranlıqla həmdəm olmuşam.

Qısa oxunuş
9-da: Yeş 53, 2-3

O, Rəbbin önündə bir fidan kimi, quru torpaqda bitən kök kimi
böyüdü. Baxanda onun nə görkəmi, nə gözəlliyi var idi, 
gözümüzü oxşayan zahiri siması da yox idi. Adamlar ona 
həqarətlə baxıb rədd etdi.
O, dərdli, xəstəlikləri görən insan idi, adamlar ondan üz 
döndərdi, xor baxdı. Biz ona qiymət vermədik.

12-də: Yeş 53, 4-5

Əslində xəstəliklərimizi o çəkdi, dərdlərimizi öz üzərinə 
götürdü. Biz isə onun Allah tərəfindən cəzalandırıldığını, 
vurulub iztirab çəkdiyini zənn etdik. Bizim üsyankarlığımıza 
görə onun bədəni deşildi,
şər əməllərimiz naminə əzildi, bizim əmin-amanlığımız üçün o
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cəza aldı, Onun yaraları ilə biz şəfa tapdıq. 

15-də: Yeş 53, 6-7

Hamımız qoyun kimi yolu azmışdıq, hər birimiz öz yolumuzla 
gedirdik. Rəbb hamımızın şər əməllərinin yükünü onun 
üzərinə qoydu. Ona zülm etdilər, O iztirab çəkdi, amma ağzını 
açmadı. Kəsilməyə aparılan quzu kimi, qırxımçıların 
qabağında dilsiz qoyun kimi ağzını açmadı.

† Ey İsa, Öz Padşahlığına gələndə 
* məni xatırla!

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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MÜQƏDDƏS CÜMƏ 
AXŞAM MƏDHİ

AXŞAM MƏDHİnı yalnız Müqəddəs Cümə liturgiyasında iştirak etməyənlər dua edirlər.

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Gəlin bütün millətlər, əzablarıma baxın!

Məzmur 116, 10-19: şüküran duası
Onda İsa vasitəsilə həmişə Allaha həmd qurbanını, yəni Onun adını iqrar

edənlərin dilinin bəhrəsi olan sözləri təqdim edək. (İbr 13, 15)

«Mən çox əzab çəkirəm» deyərkən *
inamımı itirməmişdim. 
Mən təlaşa düşüb belə demişdim: *
«Bütün insanlar yalançıdır». 
Mənə etdiyi comərdliyə görə *
Rəbbin borcunu necə qaytara bilərəm? 
Qurtuluş piyaləsini qaldıracağam, *
Rəbbin ismini çağıracağam. 
Rəbbə Onun bütün xalqı qarşısında *
əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm. 
Rəbbin gözündə *
hər bir möminin ölümü çox bahadır. 
Aman, ya Rəbb, mən Sənin qulunam, *
qulunam, kənizinin oğluyam, 
buxovlarımı açmısan. +
Sənə şükür qurbanları təqdim edəcəyəm, *
Rəbbin adını çağıracağam. 
Rəbbə Onun bütün xalqı qarşısında *
əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm 
Rəbbin evinin həyətində, *
ey Yerusəlim, sənin mərkəzində.
1-ci nəq. Gəlin bütün millətlər, əzablarıma baxın!
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2-ci nəq. Ruhdan düşmüşəm, bu dəhşət qəlbimi sarsıtdı.

Məzmur 143 (142), 1-11: Möhtacın duası
İnsan Qanuna əməl etməklə deyil, 

yalnız İsa Məsihə iman etməklə saleh sayılır. (bax Qal 2, 16)

Ya Rəbb, eşit duamı, yalvararkən məni dinlə, *
mənə sədaqətin, salehliyin naminə cavab söylə.
Qulunu məhkəməyə çəkmə, *
bu bəşəriyyət içindən kimsə qarşında saleh çıxmaz.
Məni düşmən təqib etdi, *
yerə vurdu, həyatım əldən getdi.
Sanki lap çoxdan ölənlərin biriyəm, *
bu düşmən məni zülmətə saldı.
Ona görə ruhdan düşmüşəm, *
bu dəhşət qəlbimi sarsıtdı.
Qədim dövrlər yadıma düşür, +
Sənin bütün işlərini dərindən düşünürəm, *
əməllərin barədə hey fikirləşirəm.
Sənə sarı əllərimi açmışam, *
bir quraq torpaq kimi Sənin üçün susamışam.
Ya Rəbb, mənə tez cavab ver, *
çünki ürəyim çəkilir.
Üzünü məndən gizlətmə, *
qoyma qəbirə düşən insanlara bənzəyim.
Hər səhər məhəbbətini mənə hiss etdir, *
çünki Sənə güvənirəm.
Gedəcəyim yolu mənə öyrət, *
çünki varlığımı Sənə verirəm.
Ya Rəbb, məni düşmənlərdən qurtar, *
Sənə pənah gətirirəm.
Mənə Sənin iradənə əməl etməyi öyrət, *
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çünki mənim Allahım Sənsən. 
Sənin Ruhun yaxşıdır, *
düz yer üçün mənə yol göstər.
Ya Rəbb, mənə ismin naminə həyat ver, *
Salehliyin naminə canımı dardan qurtar.

2-ci nəq. Ruhdan düşmüşəm, bu dəhşət qəlbimi sarsıtdı.
3-cü nəq. İsa şərab sirkəsini daddı. Sonra «tamam oldu» dedi 
və başını əyib ruhunu tapşırdı.

Nəğmə  Flp 2, 6-11: Məsih Yahvenin qulu
Məsih İsa, Allah surətində olduğu halda *
O Özünü Allaha bərabər tutmağı bir haqq saymadı. 
Lakin Özünü heç etdi +
və qul surətinə salıb * 
insanlara oxşar oldu.
İnsan şəklini alıb *
Özünü aşağı tutdu 
və ölümə qədər – çarmıx üzərində ölümə qədər * 
itaət göstərdi. 
Buna görə də Allah Onu çox ucaltdı * 
və Ona lütflə bütün adlardan ali bir ad verdi ki, 
göydə, yerdə və yerin altında + 
olanların hamısı İsanın adına ehtiram edərək * 
diz çöksün
və hər dil Ata Allahın izzəti üçün * 
İsa Məsihin Rəbb olduğunu bəyan etsin.
 
3-cü nəq. İsa şərab sirkəsini daddı. Sonra «tamam oldu» dedi 
və başını əyib ruhunu tapşırdı.

MÜQƏDDƏS CÜMƏ                                   1039



Qısa oxunuş (1Pt 2, 21b-24)

Məsih də sizin üçün əzab çəkdi və sizə nümunə oldu ki, siz də 
Onun izi ilə gedəsiniz. O heç bir günah etmədi, ağzından hiylə 
sözü çıxmadı. Onu söydülər, O isə cavabında söymürdü, əzab 
çəkərək heç kimi hədələmirdi, əksinə, ədalətli Hakimə Özünü 
təslim etdi. O, bədəni çarmıxa çəkilərək bizim günahlarımızı 
Öz üzərinə götürdü ki, biz günaha münasibətdə ölüb salehlik 
üçün yaşayaq. Onun yaraları ilə siz şəfa tapdınız. Hamınız 
qoyun kimi yolunuzu azmışdınız, indi isə canınızın Çobanına 
və Nəzarətçisinə tərəf döndünüz.

Nəqaratlı cavab
Məsih bizə görə Özünü aşağı tutdu və ölümə qədər – çarmıx 
üzərində ölümə qədər itaət göstərdi.

Magnifikat
Allahın düşməni olduğumuz vaxt Onun Oğlunun ölməsi ilə 
Allahla barışdıq.

İmanlıların duası
Biz iman və dərin minnətdarlıq hissi ilə Rəbbimiz İsa Məsihin 
ölümünü xatırlayırıq, çünki ondan dünyaya həyat gəldi. 
Gəlin Ata Allahdan ürəkdən xahiş edək: 
Ey Ata, Oğlunun ölümü üçün bizi eşit. 

Kilsəni birləşdir. 
Papamız ...(ad)-i qoru. 
Kilsənin bütün təqdis edilmiş xidmətçilərini və imanlılarını 
Ruhunla təqdis et.
Katexumenlərin imanını və biliyini artır. 
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Bütün xristianları birləşdir. 
Yəhudi xalqını xilasın tamlığına çatdır. 
Məsihə iman etməyənləri Müjdənin işığı ilə işıqlandır. 
İnanmayanlara yaradılmış şeylərdə məhəbbətinin əlamətlərini 
aşkar etməyə kömək et. 
Dövlətləri idarə edənlərin ağlına və ürəyinə rəhbərlik et. 
Çətinliklərə dözənlərin hamısına təsəlli ol.
Mərhumların qayğısına qal və onları əbədi sevincə apar.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Allahım, bizi çox sevdiyini bilirik, çünki insanları xilas etmək 
üçün yeganə Oğlunu dünyaya göndərməkdən çəkinmədin. 
Bu gün də, bizə sevgini göstər: ölümə doğru öz istəyi ilə 
addımlayan İsa Məsihi izləmək istəyirik. Onu 
qüvvətləndirdiyin kimi, bizləri də qüvvətləndir və müqəddəs 
qıl. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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MÜQƏDDƏS ŞƏNBƏ GÜNÜ

OXUNUŞLAR MƏDHİ
Göylərin sahibi, hər şeyə qadir Olan,

dünyanın xilaskarı və padşahlar padşahı!
Çarmıxda qalibiyyət qazanaraq  
bəşərin ölüm qandallarını açdın.

Biz səmimi şəkildə səndən diləyirik ki,
çarmıxda qurban gedərkən

müqəddəs sirrlərdə saxladığın
lütfünün hədiyyələrini bizə bəxş et.

Bizim yolumuzda fəda olunan,
günahsız və məsum Quzu,

qəlblərimizi günah ləkəsindən
Öz qanı ilə təmizlədi.

Yaralarından axan qanla,
borclarımızı ödəmişdi.

Sən, ölümdən dirilmiş Məsih,
bizi Səltənətinə aparırsan.

Öz dirilişinlə, müxtəlif xalqlardan 
Atan üçün Padşahlıq yaratdın,
bizi də, bütün xilas olunanların

sırasına daxil et. Amin.
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1-ci nəq. Arxayın yatıb yuxuya gedirəm.

Məzmur 4 (5): Minnətdarlıq 
 Ölülər arasından dirildiyi Rəbb möhtəşəmdir. (Müq. Avqustin)

Səni çağıranda mənə cavab ver, ey adil Allahım! *
Dara düşən zaman məni genişə çıxar,
mənə lütf edib * 
duama qulaq as!
Ey insan övladları, nə vaxtadək *
şərəfimi rüsvayçılığa çevirəcəksiniz?
Nə vaxtadək boş şeylərə meyl göstərib *
yalan axtaracaqsınız?
Bilin ki, mömin insanı Rəbb Özü üçün ayırıb. *
Nə vaxt Rəbbi çağırsam, məni eşidir.
Qorxub-titrəyin, günah etməyin, *
yatağınızda olarkən ürəyinizdə düşünün, dinməyin.
Salehlik qurbanları kəsin, *
Rəbbə güvənin.
Çoxları deyir: «Kim bizə yaxşılıq edəcək?» *
Ya Rəbb, üzünün nurunu üstümüzə sal.
Onların bol taxıl və təzə şəraba görə sevindiklərindən də çox *
mənim qəlbimə sevinc verdin.
Arxayın yatıb yuxuya gedirəm, *
çünki yalnız Sən, ya Rəbb, məni əmin-amanlıqda yaşadırsan!

1-ci nəq. Arxayın yatıb yuxuya gedirəm.
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2-ci nəq. Cismim əmin-amanlıqda yaşayır.

Məzmur 16 (15): Ya Rəbb, mənim qismətimsən!
Allah İsanı diriltdi, çünki Onu ölüm tutub saxlaya bilməzdi. (bax Həv İş 2, 24)

Ey Allah, məni hifz et, *
Sənə pənah gətirmişəm.
Rəbbə dedim: «Mənim Xudavəndim Sənsən. *
Səndən başqa mənim xoşbəxtliyim yoxdur.
Yer üzünün müqəddəsləri isə nəcib insanlardır, *
yalnız belələrindən zövq alıram.
Yad allahların ardınca qaçanların dərdi artacaq, +
onlar üçün qan təqdimləri vermərəm, *
adlarını dilimə gətirmərəm.
Ya Rəbb, mənim qismətimsən, kasama düşən paysan, *
püşkümə düşən Səndən asılıdır.
Qismətimə gözəl yerlər düşdü, *
bəli, mənə nemət nəsib oldu.
Mənə nəsihət verən Rəbbə alqış edirəm, *
hətta gecələr də vicdanım mənə ağıl öyrədir.
Rəbbə əbədilik üz tutmuşam, *
sağımda olduğu üçün sarsılmaram.
Elə bunun üçün qəlbim sevinir, ruhum şad olur, *
cismim əmin-amanlıqda yaşayır.
Çünki məni ölülər diyarına atmazsan, *
mömin insanını qəbirə salmazsan.
Mənə həyat yolunu öyrədirsən, +
doyunca sevinc Sənin hüzurundadır, *
Sağ əlində hər zaman səadət var.

2-ci nəq. Cismim əmin-amanlıqda yaşayır.
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3-cü nəq. Ey darvazalar, başlarınızı qaldırın, ey qədim qapılar, 
açılın, Əzəmətli Padşah içəri daxil olsun!

Məzmur 24 (23): Məbədə giriş ilahisi
Rəbb Məsih göyə çıxdığı zaman göyün qapılarını açdı. (Müq. İreneus)

Rəbbindir yer üzü və orada mövcud olanlar, *
dünya və orada yaşayanlar. 
O, yerin təməlini dənizlər üstündə qurdu, *
dünyanı sular üzərində yaratdı. 
Rəbbin dağına kim çıxa bilər? *
Müqəddəs məskəninə kim girə bilər? 
Əlləri pak, qəlbi təmiz, +
hiyləyə könül verməyən, *
yalandan and içməyən insan. 
O, Rəbdən bərəkət alacaq, *
xilaskarı Allahdan salehlik alacaq. 
Belə adam Rəbbi soraqlayar, *
Yaqubun Allahının üzünü axtarar. 
Ey darvazalar, başlarınızı qaldırın, +
ey qədim qapılar, açılın, *
əzəmətli Padşah içəri daxil olsun! 
Bu əzəmətli Padşah kimdir? +
Odur, güclü-qüdrətli Rəbb, *
döyüşdə qüvvətli Rəbb. 
Ey darvazalar, başlarınızı qaldırın, +
ey qədim qapılar, açılın, *
əzəmətli Padşah içəri daxil olsun! 
Bu əzəmətli Padşah kimdir? *
Ordular Rəbbi, Odur əzəmətli Padşah!

3-cü nəq. Ey darvazalar, başlarınızı qaldırın, ey qədim qapılar, 
açılın, Əzəmətli Padşah içəri daxil olsun!
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Nəqaratlı cavab
† Ey Xudavənd Allahım, 
   münaqişəmi həll edib Özün məni azad et,
* mənə kəlamına görə həyat bəxş et.

1-ci oxunuş: İbr 4, 1-13

Beləliklə, Allahın rahatlıq diyarına girmək vədi hələ də 
qüvvədə olarkən hər birinizin bundan məhrum olmasından 
qorxaq. Çünki Misirdən çıxanlar kimi biz də Müjdə aldıq. 
Amma onların eşitdiyi kəlam onlara xeyir gətirmədi, çünki bu 
kəlama qulaq asanların imanına şərik olmadılar. Biz iman 
etmişlərsə rahatlıq diyarına girməkdəyik, necə ki Allah 
demişdir: «Buna görə qəzəblənib and içmişəm: “Onlar Mənim 
rahatlıq diyarıma girməyəcəklər”». Halbuki Onun işləri dünya 
yaranandan bəri tamamlanmışdır. Çünki bir yerdə yeddinci gün
barəsində belə deyib: «Allah bütün gördüyü işlərdən ayrılıb 
yeddinci gün istirahət etdi». Bu barədə yenə deyib: «Onlar 
Mənim rahatlıq diyarıma girməyəcəklər». Beləliklə, bəzilərinə 
o rahatlıq diyarına girmək üçün, şübhəsiz ki, imkan qalır. 
Lakin Müjdəni əvvəlcədən eşidənlər itaətsizliyə görə ora girə 
bilmədilər. Bu səbəbə görə Allah xeyli vaxt keçəndən sonra 
Davud vasitəsilə «bu gün» deyərək təkrar müəyyən bir gün 
təyin edir, necə ki əvvəlcə deyilmişdir: «Bu gün əgər Onun 
səsini eşitsəniz, qoy ürəkləriniz inadkar olmasın». Çünki Yeşua
onlara rahatlıq diyarı versəydi, Allah bundan sonra başqa bir 
gün barəsində danışmazdı. Beləcə Allahın xalqı üçün hələ də 
bir istirahət qalır. Allah Öz işlərini qurtarıb Şənbə günü 
istirahət etdiyi kimi Onun rahatlıq diyarına girən də öz işlərini 
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qurtarıb istirahət etdi. Buna görə də bu rahatlıq diyarına 
girməyə çalışaq ki, heç kəs eyni itaətsizlik nümunəsinə əməl 
edib yıxılmasın. Allahın kəlamı canlı və təsirlidir, hər ikiağızlı 
qılıncdan da itidir, canla ruhu, oynaqlarla iliyi bir-birindən 
ayıraraq keçir, ürəyin fikir və niyyətlərini ayırd edir. Allahdan 
gizli heç nə yoxdur. Lakin Onun gözləri qarşısında hər şey 
çılpaq və açıq-aşkardır. Biz Ona hesabat verəcəyik.

Nəqaratlı cavab
† Onu qəbrinə qoyub qəbirin ağzına bir iri daş yuvarlayıblar 
və qəbir daşına möhür basdılar. 
* Qəbirin qarşısında keşikçi dəstəsi qoydular.
† Başçı kahinlərlə fariseylər Pilatın yanına toplaşıb dedilər ki, 
qəbirin təhlükəsizliyi qorunsun. 
* Qəbirin qarşısında keşikçi dəstəsi qoydular.

2-ci oxunuş: Zo starobylej homílie na svätú a veľkú sobotu
(PG 43, 439. 451. 462-463)
Pánovo zostúpenie do ríše zosnulých

Čo sa to deje? Aké je dnes veľké ticho na zemi! Veľké ticho a 
osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ spí. Zem sa zľakla a 
zatíchla (Ž 76,9), lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo 
spali od vekov. Boh v tele zomrel a otriasol ríšou zosnulých.
Isto ide hľadať prvého otca ako stratenú ovcu (porov. Lk 15,3-
4). Určite chce navštíviť tých, čo sedia vo tme a v tôni smrti 
(porov. Lk 1,79). Áno, Boh a jeho Syn idú vyslobodiť z múk 
uväzneného Adama a s ním uväznenú Evu (porov. Gn 3,15).
Pán k nim prišiel s víťaznou zbraňou kríža v náručí. Len čo ho
zbadal prvý otec Adam, od úžasu sa bil do pŕs a zavolal na 
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všetkých: „Môj Pán so všetkými.“ A Kristus odpovedá 
Adamovi: „I s duchom tvojím.“ Berie ho za ruku, budí ho a 
hovorí: „‚Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a zažiari ti 
Kristus.‘ (Ef 5,14)
Ja som tvoj Boh a kvôli tebe som sa stal tvojím synom, kvôli 
tebe a kvôli tým, čo vzídu z teba, teraz hovorím a svojou 
mocou rozkazujem tým, čo sú vo väzení: Vyjdite, tým, čo sú 
vo tme: Zažiarte, a tým, čo spia: Vstaňte!
Rozkazujem ti: Prebuď sa, ty, čo spíš! Veď som ťa nestvoril na
to, aby si bol uväznený v podsvetí. Vstaň z mŕtvych; ja som 
život tých, čo zomreli. Vstaň, dielo mojich rúk! Vstaň, moja 
podoba, stvorená na môj obraz (porov. Gn 1,27)! Vstaň, 
vyjdime stadiaľto! Veď ty si vo mne a ja v tebe (porov. Jn 
17,21.23); sme jedna a nerozdielna prirodzenosť.
Pre teba som sa ja, tvoj Boh, stal tvojím synom. Pre teba som 
si ja, tvoj Pán, vzal tvoju prirodzenosť sluhu. Pre teba som ja, 
čo som nad nebesiami, prišiel na zem, ba zostúpil som do 
podsvetia. Pre teba, človeka, stal som sa človekom, ktorému 
niet pomoci; moje lôžko je medzi mŕtvymi (porov. Ž 88,5-6). 
Pre teba, čo si odišiel zo záhrady (porov. Gn 3,23), v záhrade 
som bol vydaný Židom (porov. Jn 18,1) a v záhrade som bol 
ukrižovaný (porov. Jn 19,41).
Pozri na sliny na mojej tvári, ktoré som prijal pre teba, aby 
som ti vrátil prvotný život (porov. Gn 2,7). Pozri, ako ma bili 
po tvári; zniesol som to, aby som obnovil tvoju znetvorenú 
tvár podľa svojho obrazu.
Pozri sa na môj zbičovaný chrbát, na rany, ktoré som prijal, 
aby som odstránil bremeno tvojich hriechov, ktoré zaťažovali 
tvoj chrbát. Pozri na moje ruky, pre teba klincami pevne 
pribité k drevu, lebo ty si kedysi siahol rukou po strome zla.
Zaspal som na kríži a kopija prenikla do môjho boku, lebo ty 
si zaspal v raji a z tvojho boku vzišla Eva. Môj bok zahojil 
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ranu tvojho boku. Môj spánok ťa vyvedie zo spánku v ríši 
smrti. Moja kopija odrazila kopiju namierenú proti tebe.
Vstaň, poďme stadiaľto. Nepriateľ ťa vylákal z rajskej krajiny 
a ja ti dám miesto už nie v raji, ale na nebeskom tróne. On ti 
zahatal obrazný strom života, ale ja, ktorý som sám život, 
spojil som sa s tebou. Ustanovil som cherubov, aby ťa strážili 
ako sluhovia; teraz urobím, že sa ti budú klaňať, akoby si bol 
Boh.
Nebeský trón je prihotovený, nosiči ochotní a prichystaní, 
svadobná komnata zariadená, jedlá pripravené, večné stánky a 
príbytky vyzdobené, pokladnice otvorené a nebeské 
kráľovstvo je od vekov pripravené.“

Nəqaratlı cavab
† Odišiel náš pastier, prameň živej vody, a pri jeho prechode 
sa slnko zatmelo, lebo aj ten sa dostal do zajatia, čo držal 
prvého človeka v zajatí. * Dnes náš Spasiteľ rozlámal brány a 
závory smrti.
† Zbúral ohradu podsvetia a zničil moc diabla. * Dnes náš 
Spasiteľ rozlámal brány a závory smrti.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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MÜQƏDDƏS ŞƏNBƏ GÜNÜ
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Ey Xilaskarımız, biz kədərlə

sənə ilahilər oxuyuruq.
Günahlarımızı etiraf edərək xahiş edirik ki, 

təqsirlərimizi əhv edib bizə mərhəmət edəsən.

Çarmıx və ölüm vasitəsilə
əzəli düşmənə qalib gəlirsən

və bu çarmıxla möhürlənmiş bizlər
iman bayrağını daşıyırıq.

Şər qüvvələri bizdən uzaqlaşdır ki,
heç vaxt bizə ziyan vurmasın,
çünki sən, bizi dəyərli qanınla

günahın əsirliyindən satın aldın.

Bizə olan sevgindən
ölülər diyarına endin ki,

ölüm dustaqlarına
əbədi həyat verəsən.

Yerin hərəkətini dayandırdığın gün,
qiyamət günü olacaqdır

və hər kəs öz əməllərinə görə
Səndən mükafat alacaq.

Ey Məsih, buna görə səndən diləyirik ki,
yaralarımıza məlhəm ol!

Sənə, Ataya və Müqəddəs Ruha
daimi mədhlər oxuyaq! Amin.
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1-ci nəq. İlk oğlu üçün dərd çəkən adam kimi dərd çəkəcəklər, 
çünki günahsız Rəbbi öldürdülər.

Məzmur 64 (63): Düşmənlərə qarşı dua
Bu məzmur xüsusilə Məsihin əzablarını düşündürür. (Müq. Avqustin)

Ey Allah, eşit səsimi, Sənə şikayət edirəm, *
həyatımı düşmən vahiməsindən qoru. 
Pislərin fəndlərindən, *
şər iş görənlərin vəlvələsindən məni qoru. 
Onlar qılınc kimi dillərini itiləyirlər, *
kamanın üstünə ox kimi acı sözlərini qoyurlar, 
günahsız insana pusqu qurduqları yerlərdən qəfildən, *
çəkinmədən atırlar. 
Bir-birlərini şər iş görməkdə cəsarətləndirirlər, +
gizlənib tələ qurmaq üçün məsləhət edirlər, *
«Bunu kim görəcək?» deyirlər. 
Fitnəkarlıqla qəsd qururlar və belə deyirlər: +
«Ustalıqla fənd işlətdik». *
İnsanın daxili, qəlbi görünməz. 
Lakin Allah onlara ox atacaq, +
onlar qəflətən yaralanacaq. *
Öz dilləri özlərini yıxacaq, 
onları görənlər başını bulayıb xor baxacaq. *
Bütün insanlar qorxacaq, Allahın əməllərini bəyan edəcək, *
onun işləri barədə düşünəcək. 
Saleh insan Rəbbə görə sevinəcək, ona pənah gətirəcək. *
Bütün ürəyidüz insanlar Rəbbə həmd edəcək! 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. İlk oğlu üçün dərd çəkən adam kimi dərd çəkəcəklər, 
çünki günahsız Rəbbi öldürdülər.
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2-ci nəq. Ya Rəbb, ölülər diyarının əlindən məni xilas et. 

Nəğmə Yeş 38, 10-14. 17-20: Can verənin ürək sıxlığı,
sağalmışın sevinci

Diri Olan Mənəm. Mən ölmüşdüm, indi isə əbədi olaraq diriyəm. 
Ölümün və ölülər diyarının açarları Məndədir. (Vəhy 1, 18)

Ömrüm yarıya çatan zaman +
ölülər diyarının qapısından keçməliyəm, *
həyatımın qalan illərindən məhrum olmuşam. 
Dedim: “Rəbbi dirilər arasında, *
bəli, Rəbbi bir daha görməyəcəyəm. 
Bu dünyada yaşayanlar kimi *
artıq insan üzü görməyəcəyəm. 
Evim çoban çadırı kimi dağıldı, *
əlimdən alındı. 
Həyatım dəzgahda toxunan saplar kimi dövr edirdi, +
ya Rəbb, bu dəzgahdan məni kəsdin. *
Bir günün içində əcəlimi çatdırdın. 
Səhərə qədər ağrılardan çığırdım, +
Rəbb aslan tək bütün sümüklərimi qırır. *
Bir günün içində əcəlimi çatdırdın. 
Qaranquş kimi, durna kimi çığırdım, *
mən göyərçin tək inləyirəm. 
Göyə baxmaqdan gözlərim yoruldu. *
Ya Xudavənd, imdadıma çat, zülmə düşmüşəm! 
Çəkdiyim əzab-əziyyətim mənim xeyrimə oldu. +
Sən sevginlə canımı qəbirdən qurtardın, *
bütün günahlarımı aradan götürdün. 
Axı ölülər diyarı Sənə şükür etməz, +
ölüm həmdlər söyləməz, *
qəbirə düşənlər Sənin sədaqətinə ümid etməz. 
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Bu gün Sənə etdiyim kimi dirilər, +
yalnız dirilər Sənə şükür edər. *
Atalar Sənin sədaqətini övladlarına tanıtdırır. 
Rəbb mənə qurtuluş verdi, +
ömrümüz boyu Rəbbin məbədində *
Səni simli alətlərlə, ilahilərlə mədh edərik». 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Ya Rəbb, ölülər diyarının əlindən məni xilas et. 
3-cü nəq. Mən ölmüşdüm, indi isə əbədi olaraq diriyəm. 
Ölümün və ölülər diyarının açarları Məndədir.

Məzmur 150: Rəbbə həmd edin!
Bütün qəlbinlə oxuyun, bütün ağılla oxuyun, 

yəni ruh və bədənlə Allahı izzətləndirin! (Hesychius)

Müqəddəs məskənində Allaha həmd edin! *
Möhtəşəm göy qübbəsində Ona həmd edin!
Qüdrətli işləri üçün Ona həmd edin! *
Bol əzəmətinə görə Ona həmd edin!

Şeypur səsi ilə Ona həmd edin! *
Çənglə, lira ilə Ona həmd edin!
Dəflə, rəqslərlə Ona həmd edin! *
Sazla, tütəklə Ona həmd edin!

Xoş səsli sinclərlə Ona həmd edin! +
Cingildəyən sinclərlə Ona həmd edin! *
Ey bütün canlı varlıqlar, Rəbbə həmd edin!
 Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Mən ölmüşdüm, indi isə əbədi olaraq diriyəm. 
Ölümün və ölülər diyarının açarları Məndədir.
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Qısa oxunuş (Huşə 5:15d – 6:2)

Rəbb belə deyir: Bəlaya düşəndə həsrətlə Məni axtaracaqlar:
Gəlin Rəbbə qayıdaq. O bizi parçaladı, O da bizə şəfa verəcək.
O bizi yaraladı, O da yaramızı sarıyacaq. İki gün sonra bizi 
dirildəcək, üçüncü gün ayağa qaldıracaq, Onun hüzurunda 
yaşayacağıq.

Nəqaratlı cavab
† Məsih bizə görə Özünü aşağı tutdu və ölümə qədər – çarmıx 
üzərində ölümə qədər itaət göstərdi. * Buna görə də Allah Onu
çox ucaltdı və Ona lütflə bütün adlardan ali bir ad verdi.

Benediktus 
Dünyanın Xilaskarı, bizi qurtar, çünki bizi çarmıx və qanınla 
xilas etdin. Bizə kömək et, ey Allahımız, Sənə müraciət edirik.

İmanlıların duası
Gəlin bizim üçün işgəncələrə məruz qalıb dəfn edilən və ölülər
arasından dirilən Xilaskarımıza ürəkdən ibadət edək. 
Təvazökarlıqla Ona müraciət edək: 
Ya Rəbb, bizə rəhm et. 

Ey Məsih, Xilaskarımız! Sən istəyirdin ki, kədərli Anan 
çarmıxın altında və dəfnin zamanı Sənə yaxın olsun.
- Nəsib et ki, biz də əziyyət çəkəndə Sənin əzablarına şərik 
olaq.
Ey Məsih, bizim Rəbbimiz! Sən toxum kimi torpağa düşdün 
və bizim üçün ilahi həyatın bəhrəsini qazandın.
- Bizə kömək et ki, günah üçün ölək və Allah üçün yaşayaq. 
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Çobanımız, Sən məzarda yatanda adamların gözündən gizli 
idin.
- Bizə öyrət ki,  Ataya yaxın, Səninlə gizli olan həyatı sevək.
Yeni Adəm! Sən salehlərin ruhlarını ölüm zindanından azad 
etmək üçün ölülər diyarına endin. 
- Qoy günah qəbrində yatanların hamısı Sənin səsini eşitsin və 
canlansın.
Ey Məsih, Var olan Allahın Oğlu! Sən bizə lütf verdin ki, 
vəftizdə Səninlə birgə dəfn olduq. 
- Qoy qiyamət günündə Sənin kimi dirilək və yeni həyat 
yaşayaq.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Qüdrətli və əbədi Allah, Sənin yeganə Oğlun yerin dibinə endi 
və ölülər arasından əzəmətlə dirildi. Sənə yalvarırıq ki, 
vəftizdə Onunla birgə dəfn edilən imanlılar Onun dirilməsinə 
görə əbədi həyata qovuşsunlar. Çünki O, Allahdır və 
Müqəddəs Ruhun birliyində Səninlə birlikdə əbədi olaraq 
yaşayır və hökmranlıq edir. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun 
və əbədi həyata qovuşdursun.  * Amin.
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MÜQƏDDƏS ŞƏNBƏ GÜNÜ
GÜNORTA MƏDHİ

Himn 
Cümə günü kimi

Nəqarat:
9-da: Rəbbin xeyirxahlığını dirilər arasında görəcəyəm, buna 

şübhəm yoxdur.
12-də: Ya Rəbb, canımı ölülər diyarından azad etdin.
15-də: Yaşayış yeri sülhdür, məskəni Siondadır.
 

Məzmur 27(26), 1-6: Allahın yanında qorxu yoxdur
Budur, Allahın məskəni insanların arasındadır. (Vəhy 21, 3)

Rəbdir nurum, qurtuluşum! *
Mən kimdən qorxum? 
Rəbdir ömrümün qalası, *
mən kimdən vahimələnim? 
Ətimi yemək üçün hücum edən şər adamlar *
yağılarım, düşmənlərim büdrəyərək yıxılarlar. 
Bir ordu qarşımda düzülsə belə, *
ürəyim qorxmaz, 
mənimlə döyüşsələr də, *
arxayınam. 
Rəbdən bir arzum, bir istəyim var: *
bütün ömrüm boyu Rəbbin evində yaşayım, 
məbədində Rəbbin camalına baxım, *
ona pərəstiş edim. 
Dar gündə məni çardağında gizlər, +
çadırının örtüyü ilə örtər, *
qaya başındakı yüksək yerə gətirər. 
İndi ətrafımdakı düşmənlərimin üzərində *
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qələbələr çalacağam, 
Rəbbin çadırında şənlik qurub qurbanlar kəsəcəyəm, *
Onu ilahilərlə tərənnüm edəcəyəm. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
Məzmur 30 (29): Ölüm təhlükəsindən sonra şüküran duası

İsa Məsih dirilişinə görə Ataya şükür edir. (Kassianus)

Ya Rəbb, Səni ucaldıram, çünki Sən məni qurtardın, *
düşməni mənə görə sevinməyə qoymadın. 
Ya Rəbb Allahım, Səni imdada çağırarkən *
mənə şəfa verdin. 
Ya Rəbb, canımı ölülər diyarından azad etdin, *
qəbirə düşməyim deyə Sən mənə həyat verdin. 
Ey Rəbbin möminləri, Onu tərənnüm edin, *
müqəddəsliyini yada salın, Ona şükürlər edin. 
Çünki qəzəbi bir anlıq olur, *
lütfü isə ömür boyu qalır. 
Kimin bir gecə gözündən yaş tökülərsə, *
onun üçün sübh tezdən sevinc doğar. 
Dinclik tapanda dedim: *
«Əsla sarsılmaram». 
Ya Rəbb, lütfünlə məni *
bir dağ kimi möhkəm etdin. 
Sonra məndən üz gizlətdin, *
canıma vəlvələ düşdü. 
Ya Rəbb, Səni çağırdım, *
Xudavəndə belə yalvardım: 
«Qanımı töküb qəbirə düşsəm, *
Sənə fayda verərmi? 
Torpaq Sənə şükür edə bilərmi, *
sədaqətini elan edə bilərmi? 
Ya Rəbb, dinlə, mənə lütf et, *
ya Rəbb, köməyimə çat». 
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Yasımı şənliyə çevirdin, *
çulumu çıxarıb məni sevincə bürüdün. 
Ona görə susmayacağam, *
Səni ucadan tərənnüm edəcəyəm. 
Ya Rəbb Allahım, *
Sənə daim şükür edəcəyəm! 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

Məzmur 76 (75): Qalibiyyət üçün təşəkkür 
Bəşər Oğlunun göyün buludları üzərində qüdrət və böyük izzətlə gəldiyini

görəcək. (Mt 24, 30)

Allah Yəhudada şöhrətlidir, *
İsraildə Onun adı böyükdür.
Çardağı Salemdədir, *
məskəni Siondadır.
Allah orada alovlu oxları, *
qalxan-qılıncı və bütün silahları qırdı.

Ey Allah, şərəfli Sənsən, *
ulu dağlardan da əzəmətlisən!
Cəsur ürəklilər talan oldu, +
ölüm yuxusuna daldı, *
bütün cəngavərlərin əlləri sustaldı.
Ey Yaqubun Allahı, Sənin məzəmmətindən *
arabaçılar və atlar uyumuş qaldı. 

Sən zəhmlisən, Sən! *
Qəzəblənəndə qarşında kim dura bilər?
Öz hökmünü göylərdən elan etdin, *
yer vahimələndi və səsini kəsdi.
Onda, ey Allah, hökm çıxarmaq üçün, *
dünyadakı məzlumların hamısını qurtarmaq üçün qalxdın.

Qəzəbli insanlar belə, Sənə şükür edir, *
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qəzəbdən qurtulanları Özünə bağlayırsan.
Allahınız Rəbbə əhd edin və yerinə yetirin, *
ey bütün ətraf xalqlar, o Zəhmli Olana xərac gətirin.
O, hökmdarların nəfəsini kəsər, *
dünya padşahlarını vahimələndirər. 
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
Qısa oxunuş
9-da: 1Yəh 1, 8-9

Əgər günahsız olduğumuzu iddia ediriksə, özümüzü aldadırıq 
və daxilimizdə həqiqət yoxdur. Amma günahlarımızı etiraf 
ediriksə, Allah sadiq və ədalətli olduğu üçün günahlarımızı 
bağışlayacaq və bizi hər haqsızlıqdan təmizləyəcək.

12-də: 1Yəh 2, 1b-2

Atanın hüzurunda Vəsatətçimiz var; O, saleh olan İsa 
Məsihdir. O bizim günahlarımıza görə – təkcə bizim 
günahlarımıza görə deyil, bütün dünyanın günahlarına görə 
kəffarə qurbanıdır.

15-də: 1Yəh 2, 8b-10

Çünki qaranlıq keçir və həqiqi nur artıq parlayır. Kim nurda 
olduğunu deyir, amma qardaşına nifrət edirsə, hələ də 
qaranlıqdadır. Qardaşını sevən nurda qalır və onda büdrəmə 
səbəbi yoxdur.

† Məni ölülər diyarına atmazsan,
* mömin insanını qəbirə salmazsan.

Yekun dua (Səhərdəki kimi)
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MÜQƏDDƏS ŞƏNBƏ GÜNÜ
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Xilasımızın yeganə səbəbi,
bəşəriyyətin qoruyucusu,

ey padşahımız Məsih,
çarmıxın bizə qoyduğun dəyərdir!

Ölümünlə ölümü yox etdin.
Həyatınla bizə həyat bəxş etdin.
Çarmıxın sənə iman gətirənləri

ölümün qara nəfəsindən qoruyur.

Bədənin qəbirə qoyularkən
ardınca gələnlər kədərlə ağlayırdı.

Sən isə, ölülər diyarına enib 
orada olanlara əbədi həyatı bəyan etdin.

Müqəddəs Qurban, Atanın yanına,
göylərə qalxaraq bizə nur saçırsan,

Öz qanın bahasına satın aldığın bizləri
sevgindən kənarda qoyma.

Ya Rəbb, işığın mənbəyi,
Sənin açdığın cığırla ardınca gəlirik,

çarmıxından güc alaraq
dünya həvəslərindən əl çəkirik.

Ata və Müqəddəs Ruhla birlikdə
Sənə həmd olsun ki,

çarmıxda qalibiyyət qazanaraq bizə,
ilahi məhəbbətində yaşamağı təklif etdin. Amin.
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1-ci nəq. Ölüm, mən sənin ölümün olacağam, ölülər diyarı, 
mən səni məhv edəcəyəm.

Məzmur 116 (114-115), 10-19: şüküran duası
Onda İsa vasitəsilə həmişə Allaha həmd qurbanını, yəni Onun adını iqrar

edənlərin dilinin bəhrəsi olan sözləri təqdim edək. (İbr 13, 15)

«Mən çox əzab çəkirəm» deyərkən *
inamımı itirməmişdim. 
Mən təlaşa düşüb belə demişdim: *
«Bütün insanlar yalançıdır». 
Mənə etdiyi comərdliyə görə *
Rəbbin borcunu necə qaytara bilərəm? 
Qurtuluş piyaləsini qaldıracağam, *
Rəbbin ismini çağıracağam. 
Rəbbə Onun bütün xalqı qarşısında *
əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm. 
Rəbbin gözündə *
hər bir möminin ölümü çox bahadır. 
Aman, ya Rəbb, mən Sənin qulunam, *
qulunam, kənizinin oğluyam, 
buxovlarımı açmısan. +
Sənə şükür qurbanları təqdim edəcəyəm, *
Rəbbin adını çağıracağam. 
Rəbbə Onun bütün xalqı qarşısında *
əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm 
Rəbbin evinin həyətində, *
ey Yerusəlim, sənin mərkəzində.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ölüm, mən sənin ölümün olacağam, ölülər diyarı, 
mən səni məhv edəcəyəm.
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2-ci nəq. Yunus üç gün-üç gecə nəhəng balığın qarnında necə 
qalmışdısa, Bəşər Oğlu da üç gün-üç gecə yerin bağrında elə 
qalacaq.

Məzmur 143 (142), 1-11: Narahatlıq vəziyyətində dua
İnsan Qanuna əməl etməklə deyil, yalnız İsa Məsihə 

iman etməklə saleh sayılır. (bax Qal 2, 16)

Ya Rəbb, eşit duamı, +
yalvararkən məni dinlə, *
mənə sədaqətin, salehliyin naminə cavab söylə.
Qulunu məhkəməyə çəkmə, *
bu bəşəriyyət içindən kimsə qarşında saleh çıxmaz.

Məni düşmən təqib etdi, *
yerə vurdu, həyatım əldən getdi.
Sanki lap çoxdan ölənlərin biriyəm, *
bu düşmən məni zülmətə saldı.
Ona görə ruhdan düşmüşəm, *
bu dəhşət qəlbimi sarsıtdı.

Qədim dövrlər yadıma düşür, +
Sənin bütün işlərini dərindən düşünürəm, *
Əməllərin barədə hey fikirləşirəm.
Sənə sarı əllərimi açmışam, *
bir quraq torpaq kimi Sənin üçün susamışam.

Ya Rəbb, mənə tez cavab ver, *
çünki ürəyim çəkilir.
Üzünü məndən gizlətmə, *
qoyma qəbirə düşən insanlara bənzəyim.
Hər səhər məhəbbətini mənə hiss etdir, *

1062                              MÜQƏDDƏS ŞƏNBƏ GÜNÜ



çünki Sənə güvənirəm.
Gedəcəyim yolu mənə öyrət, *
çünki varlığımı Sənə verirəm.

Ya Rəbb, məni düşmənlərdən qurtar, *
Sənə pənah gətirirəm.
Mənə Sənin iradənə əməl etməyi öyrət, *
çünki mənim Allahım Sənsən.
Sənin Ruhun yaxşıdır, *
düz yer üçün mənə yol göstər.

Ya Rəbb, mənə ismin naminə həyat ver, *
Salehliyin naminə canımı dardan qurtar.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Yunus üç gün-üç gecə nəhəng balığın qarnında necə 
qalmışdısa, Bəşər Oğlu da üç gün-üç gecə yerin bağrında elə 
qalacaq.
3-cü nəq. İsa dedi: «Bu məbədi dağıdın, üç günə Mən onu 
təzədən quraram». Lakin İsa məbəd deyəndə Öz bədənini 
nəzərdə tuturdu.

Nəğmə  Flp 2, 6-11: Məsih Yahvenin qulu

Məsih İsa, Allah surətində olduğu halda *
O Özünü Allaha bərabər tutmağı bir haqq saymadı. 
Lakin Özünü heç etdi +
və qul surətinə salıb * 
insanlara oxşar oldu.
İnsan şəklini alıb *
Özünü aşağı tutdu 
və ölümə qədər – çarmıx üzərində ölümə qədər * 
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itaət göstərdi. 
Buna görə də Allah Onu çox ucaltdı * 
və Ona lütflə bütün adlardan ali bir ad verdi ki, 
göydə, yerdə və yerin altında + 
olanların hamısı İsanın adına ehtiram edərək * 
diz çöksün
və hər dil Ata Allahın izzəti üçün * 
İsa Məsihin Rəbb olduğunu bəyan etsin.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. İsa dedi: «Bu məbədi dağıdın, üç günə Mən onu 
təzədən quraram». Lakin İsa məbəd deyəndə Öz bədənini 
nəzərdə tuturdu.
 
Qısa oxunuş (1Pt 1, 18-21)

Bildiyiniz kimi, siz ata-babalarınızdan irs olaraq aldığınız puç 
həyat tərzindən qızıl ya gümüş kimi fani şeylərlə deyil, 
qüsursuz və ləkəsiz quzuya bənzəyən Məsihin qiymətli qanı 
bahasına satın alınmısınız. Dünya yaranmazdan əvvəl tanınmış
Məsih bu axır zamanda sizə görə zühur etdi. Məsih vasitəsilə 
siz Onu ölülər arasından dirildib izzətləndirən Allaha iman 
edirsiniz. Beləliklə, imanınız və ümidiniz Allaha bağlıdır.

Nəqaratlı cavab
† Məsih bizə görə Özünü aşağı tutdu və ölümə qədər – çarmıx 
üzərində ölümə qədər itaət göstərdi. * Buna görə də Allah Onu
çox ucaltdı və Ona lütflə bütün adlardan ali bir ad verdi.

Magnifikat
İndi Bəşər Oğlu izzətləndi və Allah da Onda izzətləndi. 
Allah Onu tezliklə izzətləndirəcək.
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İmanlıların duası
Gəlin bizim üçün işgəncələrə məruz qalıb dəfn edilən və ölülər
arasından dirilən Xilaskarımıza ürəkdən ibadət edək. 
Təvazökarlıqla Ona müraciət edək: 
Ya Rəbb, bizə rəhm et. 
Ya Rəbb İsa, nizə ilə deşilmiş böyründən bütün Kilsənin 
heyranedici sirri olan qan və su tökdün.
- Öz ölümün, dəfnin və dirilməyin ilə Sənin sirli Gəlinin olan 
Kilsəni dirilt.
Ya Rəbb İsa, Sənin ölülər arasından diriləcəyinə dair vədlərini 
unudanları xatırladın.
- Dirilməyin haqqında xəbəri olmayan və ümidsiz yaşayanları 
unutma. 
Allahın Quzusu, Sən bizim Pasxa quzumuz kimi hamı üçün 
qurban oldun.
- Bütün insanları Özünə cəlb et.
Ya Rəbb, bütün dünya Sənin əlində olduğuna baxmayaraq, 
Sən Özünü qəbrə qapanmağa imkan verdin. 
- Bəşəriyyəti cəhənnəm qüdrətindən azad et və ona 
ölümsüzlük izzətini bəxş et.
Ey Məsih, Canlı Allahın Oğlu! Sən çarmıxda olarkən 
cinayətkara cənnət qapısını açdın.
- Ölüm və dəfndə Sənə oxşayan vəfat edənləri dirilişinin 
izzətinə şərik et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Qüdrətli və əbədi Allah, Sənin yeganə Oğlun yerin dibinə endi 
və ölülər arasından əzəmətlə dirildi. Sənə yalvarırıq ki, 
vəftizdə Onunla birgə dəfn edilən imanlılar Onun dirilməsinə 
görə əbədi həyata qovuşsunlar. Çünki O, Allahdır və 
Müqəddəs Ruhun birliyində Səninlə birlikdə əbədi olaraq 
yaşayır və hökmranlıq edir. Amin.
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PASXA DÖVRÜ
Pasxa dövrünün 1-ci hissəsi üçün himnlər

 †  ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT  † 
Rəbb, həqiqətən də, dirildi! Alleluya!

 †  SƏHƏR MƏDHİ  †     A VARİANT:
Günəşin ilk şüaları səmaya saçılır

və əzəmətli mədhlər oxunulur!
Bütün kainat sevincindən coşur!
Yalnız qaranlıqlar təlaş içindədir!

Çünki əzəmətli və hökmlü Padşah, 
ölümə güc gələrək həyatı xilas etdi.

Zülmət dünyasının darvazalarını qıraraq
ölüm əsirlərini boyunduruqdan azad etdi!

Əsgərlər, Onun iri daşla bağlanmış
və möhürlənmiş qəbrini qoruyurdular.

Möcüzələr möcüzəsi baş verərək
Məsih qəbirdən qalibiyyətlə çıxır. 

Artıq ölüm dərdi və əzablar
Onun dirilişi ilə yox oldu!

Mələklər isə, səmalardan müjdələyir:
„Rəbb Məsih, dediyi kimi dirilmişdir!“

Ya Rəbb, bizim üçün 
əbədi Pasxa sevinci ol!

Lütfünlə yenidən doğulan bizləri
şər üzərindəki qalibiyyətinə şərik et!

Ölümdən dirilən uca Rəbbimizə,
Ataya və Müqəddəs Ruha, 

günahdan xilas olduğumuz üçün
əbədi olaraq həmd və şükürlər olsun! Amin.
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həftə



 † SƏHƏR MƏDHİ  †     B VARİANT:
Qoy, yeni Yerusəlim şəhərində,
Rəbbə yeni nəğmə oxunulsun.

Əbədi Pasxa bayramını qeyd edərək
şəhərdəki hamı sevinclə dolsun!

Çünki qalib olan Aslan, Məsih,
dirildi və iblisi məhv etdi.
Onun bu zəfərinin səsi, 

ölüləri həyata oyadır.

Qəbirlər də, bu səsdən çəkinib
ölüləri əsirlikdən azad edirlər.
Quzunun qanı onları paklayır

və ardınca izdiham aparır.

O, səmavi səltənətlə dünyanı
bir ailə olaraq birləşdirdi

və bu zəfərlə təntənəli şəkildə
yeni xalqının önündə gedir.

Gəlin, Ona ehtiram göstərək!
Dualarımızı Rəbbə ucaldaq ki,

əzəmətli Padşahımız bizi 
Səmavi səltənətinə ucaltsın.

Ya Rəbb, bizim üçün 
əbədi Pasxa sevinci ol!

Lütfünlə yenidən doğulan bizləri
şər üzərindəki qalibiyyətinə şərik et!

Ölümdən dirilən uca Rəbbimizə,
Ataya və Müqəddəs Ruha, 

günahdan xilas olduğumuz üçün
əbədi olaraq həmd və şükürlər olsun! Amin.
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 †  OXUNUŞLAR MƏDHİ  †      A VARİANT:

Bu gün, həqiqətən də, 
əzəmətlə parlayan Rəbbin günüdür!
Çünki Məsihin qanı bütün dünyanı
günah boyunduruğundan azad etdi.

O, korların gözlərini açdı 
və günaha görə əzab çəkənlərə ümid verdi.

Rəbb, hətta çarmıxda belə, qulduru bağışladısa,
kim hələ də, bağışlanmamaqdan qorxur?!

Mələklər heyrət içində 
Məsihin əzablarına baxırlar.

Səmimi peşmanlıq duyan quldur isə,
Səmavi səltənətdə olacağı vədini aldı.

Bu, möhtəşəm bir sirrdir!
Allah, insan bədənini alıb 

insanı günahdan azad edərək
onun ruhunu sağaltdı. 

Bundan daha dəyərli bir şey varmı?
Məsih, təqsirlərimizi lütfü ilə sardı,
qorxularımızı məhəbbətlə qucaqladı

və öz ölümü ilə bizə əbədi həyatı qazandı.

Ya Rəbb, bizim üçün 
əbədi Pasxa sevinci ol!

Lütfünlə yenidən doğulan bizləri
şər üzərindəki qalibiyyətinə şərik et!

Ölümdən dirilən uca Rəbbimizə,
Ataya və Müqəddəs Ruha, 

günahdan xilas olduğumuz üçün
əbədi olaraq həmd və şükürlər olsun! Amin.
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 †  OXUNUŞLAR MƏDHİ  †     B variant:

Uca səmalardan sevinc yayılsın,
dənizlər coşsun, kainat canlansın,

çünki çarmıxda ölən Rəbb, dirilişi ilə
bizə əbədi həyatı bəxş etdi.

Lütf dövrü yeniləndi,
xilas günümüz yetişdi!

Bu, o gündür ki, Quzunun qanı sayəsində
dünya paklanaraq yenidən çiçəkləndi.

Onun ölümü, günahlarımızın əfvinin
və sönməz məhəbbətinin rəmzidir.
Əzab çəkərkən gücünü itirməyib

ölümə təslim olaraq onu məğlub etdi!

Ona ümid və iman edirik ki,
Onun zəfərində iştirak edərək

əbədi həyatı qazanıb
sülh içində xoşbəxt olacağıq.

Buna görə də, biz hamımız
Onun ləkəsiz, müqəddəs qurbanını
imanla, təntənəli şəkildə qeyd edək,

çünki O, yaxşılığın mənbəyidir!

Ya Rəbb, bizim üçün 
əbədi Pasxa sevinci ol!

Lütfünlə yenidən doğulan bizləri
şər üzərindəki qalibiyyətinə şərik et!

Ölümdən dirilən uca Rəbbimizə,
Ataya və Müqəddəs Ruha, 

günahdan xilas olduğumuz üçün
əbədi olaraq həmd və şükürlər olsun! Amin.
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 †  GÜNORTA MƏDHİ  † 
9-da

Artıq doqquzuncu saatdır,
Məsih çarmıxı çiyinlərinə alır.

Qoy, düşüncələrimiz günahdan uzaq olsun
və ruhumuz səmalara bağlansın.

Məsihi səmimi qəlbdən qəbul edən kəs,
Rəbb ilə duada görüşdükcə

Müqəddəs Ruh onun qəlbini doldurar
və o, hər pislikdən uzaq olmağa can atar.

Məhz bu saatda günahın və iblisin
xeyir üzərində hökmü sınır.

Budur, bəxtiyarlıq dövrü yaxınlaşır 
və Məsih məhəbbəti ilə bizi qucaqlayır. 

Ölümdən dirilən uca Rəbbimizə,
Ataya və Müqəddəs Ruha, 

günahdan xilas olduğumuz üçün
əbədi olaraq həmd və şükürlər olsun! 

Amin.
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 †  GÜNORTA MƏDHİ  † 
12-də

Ey insanlar, gəlin!
Rəbbimizə, İsa Məsihə,

həm söz, həm də qəlblərimizlə
layiqli həmdlər oxuyaq.

İndi, insanların hökümdarı olan
ölümlü bir insanın,

Onu, ədalətsiz hökmlə
mühakimə etdiyi həmin vaxtdır!

Bizi dəhşət, qorxu və təqsirlərdən
yalnız məhəbbət xilas edər.
Şeytanın zəhərli silahlarını

yalnız onun gücü məğlub edər.

Ataya, Onun Oğluna
və Müqəddəs Ruha həmd olsun!

Üç simada Yeganə Allaha
səmimi qəlbdən ibadət edək. 

Amin.
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 †  GÜNORTA MƏDHİ  † 
15-də

Kainata qatı qaranlıq çökdü,
orada yalnız çarmıx parlayır.

Bütün dünya əzablar içində ağlayanda
yalnız Məsihin nuru qaranlıqları parçalayır.

Ey insanlar, buna baxın!
Ölülər qəbirlərindən ayağa qalxır.
Torpaqdan cücərən toxumlar kimi

Ruhun nəfəsi ilə ölü bədənlər canlanır.

Ölüm dünyanı qandallamışdı,
lakin həyat ona qalib gəldi.

Bu nümunə ilə Rəbb Məsih, 
bizi əbədiyyətə apardığına ümid verdi.

Ölümdən dirilən uca Rəbbimizə, 
Ataya və Müqəddəs Ruha, 

günahdan xilas olduğumuz üçün 
əbədi olaraq həmd və şükürlər olsun! 

Amin.
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                            †  AXŞAM MƏDHİ  †     A VARIANT:
Quzunun Pasxa süfrəsi zamanı

yeni libaslarımızı geyinərək
Qırmızı dənizdən keçib

Məsihə şadlıq içində ilahilər oxuyaq!

Məsihin bədənini yeyib 
müqəddəs qanını içərkən

çarmıxdakı Qurbanı xatırlayıb
Rəbbdə həyata qovuşuruq.

Onun Pasxa yeməyi,
bəşəriyyəti ölümün əllərindən aldı.
Xeyirxah Rəbb, bizi xilas edərək
Fironun köləliyindən azad etdi.

Mayasız və pak çörək olan Rəbb,
bizi öz bədəni ilə qidalandırır.

Allahın məsum Quzusu, 
bizim üçün Pasxa ziyafətinə çevrilir.

Ey şanlı və əvəzsiz Qurban!
Sən, bütün şər qüvvələri məhv edirsən!

Bizi köləlikdən azad edərək
Atanın yanına, göylərə ucaldırsan!

Rəbb Məsih dirildi!
O, ölümün qaranlığından qalib çıxaraq

zülmətlər padşahını qandalladı!
Budur, göylərin darvazaları açılır!

Ya Rəbb, bizim üçün,
əbədi Pasxa sevinci ol!

Lütfün sayəsində yenilənmiş bizləri,
öz qalibiyyətinə şərik et!

Ölümdən dirilən uca Rəbbimizə,
Ataya və Müqəddəs Ruha, 

günahdan xilas olduğumuz üçün
əbədi olaraq həmd və şükürlər olsun! Amin.
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                                †  AXŞAM MƏDHİ  †      B VARIANT:
Ya Rəbb, ey zamana hökm edən!

Allahın Oğlu, Atanın əbədi sevgisi!
İlk insanlar olan Adəm və Həvvanı

öz qismində və özünə bənzər yaratdın.

Bəşəriyyətin düşməni olan iblis
onları hiyləyə salanda,

Sən bakirədən bədən alıb 
əzablarla bəşərə xilas bəxş etdin.

Bizə görə insan olub
insanların içində yaşadın.

Sən, ey Xilaskarımız!
Vəftiz yolu ilə bizi günahdan azad etdin.

Bizə olan məhəbbətin naminə
çarmıxda əzablar çəkdin.

Müqəddəs qanınla borcumuzu ödəyərək
bizi, əbədi ölümdən xilas etdin.

Ey Məsih, sən ölülər arasından dirildin
və Atanın sağında oturaraq izzətləndirildin.

Biz hamımız ürəkdən iman edirik ki,
bizi də, əbədi həyata qovuşduracaqsan.

Ya Rəbb, bizim üçün 
əbədi Pasxa sevinci ol!

Lütfünlə yenidən doğulan bizləri
qalibiyyətinə şərik et!

Ölümdən dirilən uca Rəbbimizə,
Ataya və Müqəddəs Ruha, 

günahdan xilas olduğumuz üçün
əbədi olaraq həmd və şükürlər olsun! Amin.
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 †  GECƏ DUASI (A VARİANT) † 

Ey Xilaskarımız İsa,
sən Atanın əbədi Kəlamısan!

İlahi nurdan Nur olansan
və bizi məhəbbətində qoruyursan!

Dünyanın yaradanı və uca Rəbbimizsən!
Gündüzləri oyadıb gecələri bitirirsən.
Gündəlik yorğunluqlarımızdan sonra

bizə rahatlıq içində yuxu bəxş et.

Ölüm üzərində qələbə çaldın!
Bizi də, iblisin tələlərindən qoru!

Günahlarımız uğruna qanını axıtdın
izn vermə ki, günahla yenidən kirlədək onu.

Ya Rəbb, dinc yuxu zamanı
beynimizi və bədənimizi rahatlat.

Qoy cismimizə ruhumuz hakim olsun ki,
əbədi həyatlarımızı qazana bilək.

Ölümdən dirilən uca Rəbbimizə,
Ataya və Müqəddəs Ruha, 

günahdan xilas olduğumuz üçün
əbədi olaraq həmd və şükürlər olsun! Amin.

      və ya:
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 †  GECƏ DUASI (B VARİANT) † 

Ey Məsih, sən gündüzlərimizin nurusan!
Gecənin qaranlığını və kölgəsini yendin!

Rəbbim, sən Nurdan Nursan
və göyləri işıqlandırırsan.

Ya Rəbb, səndən xahiş edirik ki,
bu gecə də, bizləri qoru.

Qoy bu gecənin qaranlığında
qəlblərimiz Səninlə sülh tapsın.

Qoy gözlərimiz yuxuya gedəndə
qəlblərimiz Sənin üçün ayıq olsun

və bütün səni sevənlər 
Sənin yaxşılığından agah olsun!

Ya Rəbb, hər zaman bizi
iblisin sınaqlarından qoru

və günahın nəfəsini bizdən uzaq et,
çünki bizi qanın bahasına satın aldın.

Rəbb Məsih, xeyirxah və mərhəmətli padşah!
Ataya, Sənə və hər şeyi sevgidə yeniləyən Müqəddəs Ruha,

indi və əbədi olaraq həmd olsun! Amin!
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PASXA | 1ci həftə |  Rəbb günü 
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Məsih dirildi, xalqını nurlandırdı və Öz qanının 
bahasına onu satın aldı. Alleluya!
2-ci nəq. Bizim Xilaskarımız ölülər arasından dirildi, gəlin, 
Rəbb-Allahımızı mədh edək. Alleluya!
3-cü nəq. Alleluya, Rəbb dediyi kimi dirildi, Alleluya!

Qısa oxunuş (bax Həv 10: 40-43)

Allah İsanı üçüncü gün diriltdi və bütün xalqa deyil, 
əvvəlcədən seçdiyi Öz şahidlərinə – ölülər arasından 
dirilməsindən sonra Onunla birlikdə yeyib-içən bizlərə aydın 
göstərdi. Bizə isə əmr verdi ki, “Allahın təyin etdiyi ölülərlə 
dirilərin Hakimi Budur” deyə bunu xalqa şəhadət etməklə vəz 
edək. Onun barəsində bütün peyğəmbərlər şəhadət edir ki, 
Ona iman edən hər kəsin günahı Onun adı ilə bağışlanır».

Nəqaratlı cavab
Bu günü Rəbb yaratdı * Onda sevinib şadlıq edək! Alleluya!

Benediktus
Həftənin ilk günü səhər tezdən, günəş doğanda qadınlar 
qəbirin yanına gəldilər, Alleluya!

İmanlıların duası
 Allah hǝyat bulağı olan Mǝsihi diriltdi. O, öz gücü ilǝ bizi dǝ
dirildǝcǝk. Buna görǝ dǝ Ona səslənək:
Ey Mǝsih, hǝyatımızsan! Bizi qurtar!
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Ey Mǝsih, qaranlıqda parlayan Nur, hǝyat mənbəyi, ölümlü
insanları müqǝddǝsliyinǝ çağıran!
- Qoy bu günkü ǝmǝllǝrimiz Sǝni ucaltsın.
Ya Rǝbb, Sǝn ǝzabları çǝkǝrǝk çarmıx yolu ilǝ getdin.
- Qoy Sənin Əzablarına və Ölümünə şərik olub, Səninlə dirilə 
bilək.
Atanın Oğlu vǝ bizim qardaşımız! Sǝn bizi Padşahlığa vǝ 
kahinliyǝ şǝrik etdin,
- qoy sevinclǝ Sǝnǝ şükür qurbanını tǝqdim edǝ bilǝk!
Əzǝmǝtli Padşah, Zühurunun şanlı gününü gözlǝyirik.
- Qoy göylǝrdǝ ǝbǝdi olaraq üzünǝ baxıb bǝxtiyar ola bilǝk!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Allahım, ölümə qalib gələn yeganə oğlun sayəsində cənnətin 
qapısını bizlərə açdın. Onun şanlı dirilişini qeyd edərkən, 
həqiqi həyatın işığında addımlaya bilməyimiz üçün Müqəddəs 
Ruhun qüdrəti ilə daxilimizdə yeni bir həyat yarat. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.
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PASXA | 1ci həftə |  Rəbb günü 
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Məcdəlli Məryəm və o biri Məryəm 
 qəbirin yanına gəldilər, Alleluya!

2-ci nəq. Gəlin, Rəbbi hara qoyulduğunu görün, Alleluya!
3-cü nəq. İsa onlara dedi: «Qorxmayın! Gedin, qardaşlarıma 
xəbər verin ki, Qalileyaya getsinlər. Məni orada görəcəklər». 
Alleluya!

Qısa oxunuş (İbr 10, 12-14)

Məsih günahlar üçün yalnız bir qurban təqdim edəndən sonra 
əbədi olaraq Allahın sağında oturdu. O vaxtdan bəri O, 
düşmənlərinin Onun ayaqları altına kətil kimi salınmasını 
gözləyir. Çünki O yalnız bir təqdim vasitəsilə təqdis 
olunmaqda olanları həmişəlik kamilləşdirdi.

Nəqaratlı cavab
Bu günü Rəbb yaratdı * Onda sevinib şadlıq edək! Alleluya!

Magnifikat
O gün – həftənin ilk günü axşam çağı şagirdlərin olduqları 
yerin qapıları bağlı olsa da, İsa ortada durub onlara 
«Sizə salam olsun!» dedi.

İmanlıların duası
Ölmüş, dirilmiş vǝ bizim üçün daimi vǝsatǝtçilik edǝn 
Rəbbimiz İsa Mǝsihdǝn sevinclǝ xahiş edǝk:
Qǝlǝbǝ qazanan Padşah, bizi eşit!
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Ey Mǝsih! Millǝtlǝrin Nuru vǝ Xilaskarısan!
- Sǝnin dirilişini qeyd edən bizlərə Müqǝddǝs Ruhun alovunu 
göndǝr!
Qoy İsrail xalqı Sǝni vǝd edilmiş Mǝsihi kimi qǝbul etsin
- vǝ bütün dünya izzǝtini görsün.
Qoy bu dünyada müqǝddǝslǝrinin ünsiyyǝtindǝ yaşayaq ki,
- onlarla birlikdǝ Padşahlığında dincǝlǝ bilǝk!
Düşmǝn olan olümǝ qalib gǝldin! 
Bu düşmǝni bizdǝ dǝ mǝhv et ki,
- Sǝninlǝ vǝ Sǝnin üçün ǝbǝdi yaşayaq.
Ey Xilaskarımız! Sǝn ölümǝ qǝdǝr itaǝt göstǝrdin, 
buna görǝ dǝ Allah Sǝni ucaltdı
- lütflǝ bu dünyadan köçmüş bacı-qardaşlarımızı 
Öz Padşahlığına qǝbul et!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 1ci həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün 

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar Pasxa Rəbb günündəndir <<<

Qısa oxunuş (Rom 10, 8b-10)

«Kəlam sənə çox yaxındır, o sənin dilində və ürəyindədir». 
Biz elə həmin iman kəlamını vəz edirik: əgər sən İsanın Rəbb 
olduğunu dilinlə iqrar edib Allahın Onu ölülər arasından 
diriltdiyinə ürəkdən inansan, xilas olacaqsan. Çünki insan 
ürəkdən iman etməklə saleh sayılır və dili ilə iqrar etməklə 
xilas olur.

Nəqaratlı cavab
Bu günü Rəbb yaratdı * Onda sevinib şadlıq edək! Alleluya!

Benediktus
Tez gedin, Onun şagirdlərinə belə söyləyin: 
“İsa ölülər arasından dirildi. Alleluya!

İmanlıların duası (Pasxa 1-ci həftə)

Ata Allah tǝrǝfindǝn izzǝtlǝndirilmiş vǝ bütün millǝtlǝrin 
Rəbbi tǝyin edilmiş İsanı ucaldıb xahiş edǝk:
Qǝlǝbǝ çaldığına görǝ bizi xilas et!

Mǝsih, Sǝn ölülǝr diyarının qapılarına qalib gǝlǝrǝk günahı 
vǝ ölümü mǝhv etdin!
- Bu gün günaha qalib gǝlmǝk üçün bizǝ kömǝk et!
Ölümün əsarətindən bizi xilas etdin vǝ bizǝ yeni hǝyat bǝxş 
etdin,
- qoy bu gün verdiyin yeni hǝyatını yaşaya bilǝk!
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Bütün bǝşǝriyyǝtin millǝtlǝrini ölümdǝn hǝyata keçirtdin vǝ 
ruhən ölü olanlara hǝyat verdin
- bu gün ǝrzindǝ görüşdüklǝrimizǝ ǝbǝdi hǝyat ver!
Rǝbb, qǝbrini qoruyanları pǝrt etdin vǝ şagirdlǝrini sevindirdin
- qoy, bizdə, Sənin xidmətçilərində, Pasxa sevinci bol olsun!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Külli-İxtiyar, Sən hər zaman Kilsǝnǝ yeni insanları 
çağırırsan. Bütün mǝsihçilǝrǝ kömǝk et ki, imanla qǝbul etdiyi 
vǝftizin öhdǝliklǝrini dürüst şǝklindǝ yerinǝ yetirsinlǝr. Bunu, 
Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm 
edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. 
Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.  * Amin.
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PASXA | 1ci həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar Pasxa Rəbb günündəndir <<<

Qısa oxunuş (İbr 8:1b-3a)

Bizim elə bir Baş Kahinimiz var ki, göylərdəki möhtəşəm 
Allahın taxtının sağında oturub. O, Müqəddəs məkanda 
və insanın deyil, Rəbbin qurduğu həqiqi çadırda xidmət edir. 
Hər baş kahin təqdim və qurban gətirmək üçün təyin olunur. 

Nəqaratlı cavab
Bu günü Rəbb yaratdı * Onda sevinib şadlıq edək! Alleluya!

Magnifikat
İsa «Sizə salam!» deyə onların qarşısına çıxdı. 
Onlar da yaxınlaşıb İsanın ayaqlarına sarılaraq 
Ona səcdə qıldılar. Alleluya!

İmanlıların duası (Pasxa 1-ci həftə)

Müqǝddǝs Ruh İsanı diriltdi vǝ Onu hǝyat bulağı tǝyin etdi. 
Sevincdən cuşa gəlib Mǝsihǝ səslənək:
Ya Rǝbb, bizi yenilǝ vǝ hǝr şeyi canlandır!

Ey Mǝsih, dünyanın Xilaskarı! Yeni yaradılışın Padşahısan. 
Fikirlǝrimizi Padşahlığına yönǝlt
- çünki Sǝn orada Allahın sağında oturursan.
Ya Rǝbb, Sǝn hǝmişǝ Kilsǝndǝ yaşayırsan
- Müqəddəs Ruhunun vasitǝsilǝ ona hǝr hǝqiqǝtǝ aparan yolu 
göstǝr.
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Yorğun, xǝstǝ vǝ ölüm ayağında olan adamlara 
Öz mǝrhǝmǝtini göstǝr,
- məhəbbətinlə təsəlli ver və onları gücləndir.
Sönmǝz Nur olan Mǝsih! 
Günǝş batanda bizim mǝdhlǝrimizi qǝbul et
- qoy dünyadan köçmüş bacı-qardaşlarımıza Pasxa nuru 
saçsın.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 1ci həftə |  Çərşənbə axşamı 2 

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar Pasxa Rəbb günündəndir <<<

Qısa oxunuş (bax Həv 13, 30-33)

Allah İsanı ölülər arasından diriltdi və O, xeyli günlər ərzində 
daha əvvəl Qalileyadan Onunla Yerusəlimə gələnlərə göründü.
Bu adamlar indi Onun barəsində xalq üçün şahiddir. Biz indi 
sizə bu Müjdəni bəyan edirik: ata-babalarımıza verilən vəd 
həyata keçib, Allah İsanı diriltməklə bu vədi onların övladları 
olan bizlər üçün yerinə yetirib. İkinci məzmurda belə yazılıb:  
“Sən Mənim Oğlumsan, Mən bu gün Sənə Ata oldum”.

Nəqaratlı cavab
Bu günü Rəbb yaratdı * Onda sevinib şadlıq edək! Alleluya!

Benediktus
İsa ona «Məryəm!» dedi. O da dönüb İsaya ibranicə 
«Rabbuni!» dedi. İsa ona dedi: «Mənə toxunma, 
çünki Mən hələ Atanın yanına qalxmamışam. Alleluya!

İmanlıların duası (Pasxa 1-ci həftə)

Mǝsih öz qüdrəti ilǝ dağıdılmış bǝdǝnin mǝbǝdini bǝrpa etdi. 
Buna görǝ şadlanaraq ona sǝylǝ dua edǝk:
Ya Rǝbb, Dirilişinin bǝhrǝlǝrini bizǝ bǝxş et!

Ey Xilaskar, İsa Mǝsih! Bütün dünyaya xilas gǝtirǝn 
Dirilişinin xoş xəbərini qadınlara vǝ hǝvarilǝrǝ açıqladın,
- qoy Sənin şahidlərindən ola bilək!
Sadiqlǝrinǝ vǝd etdin ki, ölümdən yeni hǝyata diriləcəklər,
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- qoy Müjdǝni hǝr insana yaya bilǝk!
Bir neçǝ dǝfǝ şagirdlǝrinǝ görünürdün vǝ onların üzǝrinǝ 
üfürǝrǝk Müqǝddǝs Ruhu verdin
- hǝr şeyi yenilǝyǝn vǝ müqǝddǝslǝşdirǝn Ruhun ǝnamlarını 
bizdǝ canlandır.
Hǝvarilǝrinǝ söz verdin ki, dövrün sonuna qǝdǝr hǝr gün 
onlarla qalacaqsan
- bu gün vǝ hǝmişǝlik bizimlǝ qal!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Hǝr şeyǝ qadir Allah, Pasxa sirri ilǝ bizi azad etdin vǝ 
daxilimizi yenilədin. Lütfünlǝ yanımızda ol vǝ bizi hǝqiqi 
azadlığa apar. Qoy Mǝsihin dirilmǝkdǝn gǝlǝn sevinci sǝmavi 
xoşbǝxtliyindǝ zirvǝyǝ çatsın. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs 
Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz 
İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.  * Amin.
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PASXA | 1ci həftə |  Çərşənbə axşamı 2 

AXŞAM MƏDHİ
>>> Himn <<<

>>> məzmurlar Pasxa Rəbb günündəndir <<<
Qısa oxunuş (1 Pt 2, 4-5)

İnsanların rədd etdiyi, amma Allahın qiymətli sayıb-seçdiyi 
diri Daşa, Rəbbə yaxınlaşaraq özünüz də diri daşlar kimi 
hörülün ki, ruhani ev qurulsun. Orada müqəddəs kahin dəstəsi 
olasınız və İsa Məsih vasitəsilə Allaha məqbul olan ruhani 
qurbanlar təqdim edəsiniz.

Nəqaratlı cavab
Bu günü Rəbb yaratdı * Onda sevinib şadlıq edək! Alleluya!

Magnifikat
Mən qəbirin bayırında ağlayaraq, Rəbbimi gördüm. Alleluya!

İmanlıların duası (Pasxa 1-ci həftə)

Mǝsih qəbirin zülmətində yeni ehtişamın işığını gördü. 
Mǝsihǝ sevinclǝ səslənərək, Ondan dilǝyǝk:
Əzǝmǝtli Padşah, eşit bizi!
Ya Rǝbb, yepiskoplar, keşişlǝr vǝ dyakonlar üçün dua edirik.
- Qoy Sǝnǝ sǝylǝ xidmǝt edib bütün imanlıları hǝr yaxşı ǝmǝl 
etmǝyi öyrǝtsinlǝr.
Kilsǝdǝ xidmǝt göstǝrǝn iman müǝllimlǝri üçün dua edirik.
- Qoy tǝmiz qǝlblǝrlǝ hǝqiqǝt axtarsınlar.
Bütün Kilsǝ üzvlǝri üçün dua edirik.
- Qoy iman uğrunda sarsılmaz mübarizǝ aparıb Padşahlığında 
mükafatını ala bilsinlǝr.
Sǝn bizim mǝhkumluğumuzu çarmıxa mıxlayaraq lǝğv etdin
- günah buxovlarımızı qır vǝ ruhani qaranlıqdan bizi azad et!
Ölülǝr diyarına enib onun qapılarını açdın 
- mǝrhum bacı vǝ qardaşlarımızı öz Padşahlığına qǝbul et!
Göylərdəki Atamız          Yekun dua
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PASXA | 1ci həftə |  Çərşənbə  3cü gün 

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar Pasxa Rəbb günündəndir <<<

Qısa oxunuş (Rom 6, 8-11)

Əgər Məsihlə ölmüşüksə, Onunla yaşayacağımıza da inanırıq. 
Çünki bilirik ki, Məsih ölülər arasından dirildiyinə görə bir 
daha ölməyəcək və ölüm Ona artıq hökmranlıq etməz. Onun 
ölümü günahın müqabilində ilk və son ölüm oldu, yaşadığı 
həyatı isə Allah üçün yaşayır. Beləcə siz də özünüzü Məsih 
İsada olaraq günaha münasibətdə ölü, Allaha münasibətdə isə 
diri sayın.

Nəqaratlı cavab
Bu günü Rəbb yaratdı * Onda sevinib şadlıq edək! Alleluya!

Benediktus
İsa onlara Musa ilə bütün peyğəmbərlərdən başlayaraq 
Müqəddəs Yazıların hamısında Özü haqqında olanları izah 
etdi.

İmanlıların duası (Pasxa 1-ci həftə)

Məsih bizim tǝqsirlǝrimizǝ görǝ ölümǝ tǝslim edildi vǝ bizə 
bəraət bəxş etmək üçün dirildi. Buna görǝ Onu çağıraq:
Ya Rǝbb, Qələbən ilə bizi xilas et!

Ey Xilaskarımız! Ölüm üzǝrindǝ qǝlǝbǝn ilǝ bizi sevindirdin, 
dirilmǝklǝ ucaltdın vǝ öz ənamlarınla bizi sǝxavǝtlǝ bol etdin
- qǝlblǝrimizi alovlandır vǝ bu günü Müqǝddǝs Ruhun lütfü ilǝ
tǝqdis et.
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Rǝbb İsa, göylǝrdǝ mǝlǝklǝr Sǝnə həmd edir vǝ yerdǝ insanlar 
Sǝnǝ sǝcdǝ qılırlar
- bu Pasxa dövründǝ Sǝnǝ verǝcǝyimiz izzǝtimizi dǝ qǝbul et!
Rǝbb, İsa Mǝsih, xalqın dirilmǝ ümidi ilǝ yaşayır.
- mǝrhǝmǝtli sevgini bizǝ göstǝr vǝ bu gün bizi bütün 
pisliklǝrdǝn qoru!
Şöhrǝtli Padşah, hǝyat verǝn Sǝnsǝn! Bizǝ mǝrhǝmǝtli ol,
- əsrlərin sonunda Zühur edəndə, qoy mǝrhumlarımızla 
birlikdǝ şan-şöhrǝt içindǝ Sǝninlə zühur edək.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Mǝrhǝmǝtli Allah, Sǝnin mǝrhǝmǝtinǝ görǝ hǝr il Mǝsihin 
dirilmǝsinin sevincini yaşayırıq. Xahiş edirik ki, ötüb keçǝn 
bayramların qeyd olunması bizi ǝbǝdi sevincǝ aparsın. Bunu, 
Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm 
edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. 
Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun. * Amin.
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PASXA | 1ci həftə |  Çərşənbə  3cü gün 

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar Pasxa Rəbb günündəndir <<<

Qısa oxunuş (İbr 7:24-27)

İsa əbədi yaşadığı üçün daimi kahinliyə malikdir. 
Buna görə O Özü vasitəsilə Allaha yaxınlaşanları tam xilas 
etməyə qadirdir. Çünki O onlar üçün vəsatətçilik etməkdən 
ötrü həmişə yaşayır. Həqiqətən, bizə belə bir Baş Kahinin 
olması münasibdir ki, O, müqəddəs, günahsız, ləkəsiz, 
günahkarlardan ayrılmış, göylərdən daha ucalara qaldırılmış 
olsun. O başqa baş kahinlər kimi əvvəlcə öz günahları, 
sonra da xalqın günahları üçün hər gün qurban təqdim etmək 
məcburiyyətində deyil. Çünki Özünü qurban verməklə 
bunu birdəfəlik etdi.

Nəqaratlı cavab
Bu günü Rəbb yaratdı * Onda sevinib şadlıq edək! Alleluya!

Magnifikat
İsa onlarla qalmaq üçün içəri girdi. O onlarla süfrəyə oturanda 
çörək götürüb şükür duası etdi, böldü və onlara verdi. 
Alleluya!

İmanlıların duası (Pasxa 1-ci həftə)

Ölümdǝn dirilib Atanın sağında oturan Mǝsihi tǝvazökarlıqla 
çağıraq:
Ey əbədi-yaşar Mǝsih, bizi eşit!

Ya Rǝbb, xidmǝtinǝ özlǝrini hǝsr edǝnlǝrini unutma,
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- qoy xalqına müqǝddǝs hǝyat nümunǝsi verǝ bilsinlǝr.
Dövlǝt xadimlǝrinǝ ǝdalǝt vǝ sülh ruhu bǝxş et
- qoy insan cǝmiyyǝtindǝ birlikdǝ yaşaya bilǝk!
Günlǝrimizi ǝbǝdi xilasa yönǝlt 
- yerin bǝhrǝlǝrini çoxalt ki, heç kim gündǝlik çörǝyindǝn 
qalmasın.
Ey Xilaskarımız, dirilmǝyinlǝ bütün dünyanı nurlandırdın vǝ 
çürümǝyǝ mǝruz qalan bütün varlıqları hǝyata çağırdın
- qoy mǝrhum bacı-qardaşlarımıza ǝbǝdi işıq saçsın.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 1ci həftə |  Cümə axşamı  4cü gün 

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar Pasxa Rəbb günündəndir <<<

Qısa oxunuş (Rom 8, 10-11)

Əgər Məsih sizdədirsə, bədəniniz günah səbəbindən ölü, 
ruhunuzsa salehlik səbəbindən diridir.  Əgər İsanı ölülər 
arasından Dirildənin Ruhu sizdə yaşayırsa, Məsihi ölülər 
arasından Dirildən, sizdə yaşayan Ruhu ilə sizin də fani 
bədənlərinizə həyat verəcək.

Nəqaratlı cavab
Bu günü Rəbb yaratdı * Onda sevinib şadlıq edək! Alleluya!

Benediktus
İsa Özü şagirdlərinin aralarında durub onlara «Sizə salam 
olsun!» dedi. Alleluya!

İmanlıların duası (Pasxa 1-ci həftə)

Ölülǝrdǝn dirilmiş vǝ hǝlǝ dǝ öz Kilsǝsindǝ yaşayan Mǝsihi 
izzǝtlǝndirǝk vǝ Ona sǝslǝnǝk:
Ya Rǝbb, bizimlǝ qal!

Günah vǝ ölümün qalibi olan Rǝbb İsa, Sǝn ǝbǝdi yaşayırsan
- hǝmişǝ aramızda ol!
Ya Rǝbb, yenilmǝz gücünlǝ bizǝ gǝl
- bizǝ ilahi yaxşılığını göstǝr!
Nifaqla silkǝlǝnmiş dünyaya kömǝk et
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- insan qǝlbini bǝrpa etmǝk vǝ barışdırmaq gücü yalnız 
Sǝndǝdir.
Son qǝlǝbǝnǝ imanımızı güclǝndir
- vǝ şǝrǝfli gǝlǝcǝyinin ümidi ilǝ bizi möhkǝmlǝndir!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Allah vǝ Atamız! Adını iqrar etmǝk üçün çoxsaylı xalqları 
birlǝşdirdin. Xahiş edirik ki, vǝftiz vasitǝsilǝ doğulanların 
hamısını canlı iman vǝ bəhrəli sevgi birlǝşdirsin. Bunu, 
Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm 
edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. 
Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.  * Amin.
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PASXA | 1ci həftə |  Cümə axşamı  4cü gün 

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar Pasxa Rəbb günündəndir <<<

Qısa oxunuş (1 Pt 3, 18. 21b-22)

Saleh olan Məsih saleh olmayanlar uğrunda, onların günahları 
üçün bir dəfə əzab çəkdi ki, sizi Allahın hüzuruna gətirsin.
O cismən edam edilmiş, amma ruhən həyata qovuşmuşdur.
Bu nümunəyə uyğun olaraq vəftiz indi sizə İsa Məsihin 
dirilməsi ilə xilas gətirir. Vəftiz cismani çirki yumaqdan ötrü 
deyil, təmiz vicdanla Allah qarşısında söz vermək üçündür.
İsa Məsih göyə qalxıb və Allahın sağındadır. Mələklər, 
hakimlər və qüvvələr də Ona tabedir.

Nəqaratlı cavab
Bu günü Rəbb yaratdı * Onda sevinib şadlıq edək! Alleluya!

Magnifikat
Əllərimə və ayaqlarıma baxın. Bu – Mən Özüməm! Alleluya.

İmanlıların duası (Pasxa 1-ci həftə)

Mǝsih ölülǝr arasından, vǝfatedǝnlǝrin ilki olaraq dirildi. 
Onu izzǝtlǝndirib dua edǝk:
Dirilmiş Rǝbb İsa, bizi eşit!

Ey Mǝsih, hǝvarilǝrin ǝsasında qurduğun Kilsǝni xatırla
- onu yerin uclarına yay vǝ bütün imanlılara xeyir-dua ver!
Sǝn ruhumuzun vǝ bǝdǝnimizin hǝkimisǝn,
- sevginlǝ bizi xilas et!
Xǝstǝlǝrin vǝziyyǝtlǝrini yaxşılaşdır vǝ onları güclǝndir ki,
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- öz çarmıxlarını iman vǝ sevgi ilǝ daşıya bilsinlǝr.
Mǝzlumlara vǝ mǝyus olanlara kömǝk et
- ehtiyacı olanlara mǝrhǝmǝtlǝ bax!
Çarmıx vǝ dirilmǝnlǝ hamıya ölümsüzlük yolunu açdın,
- ölǝn qardaş vǝ bacılarımıza sǝltǝnǝtinin sevincini bǝxş et!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 1ci həftə |  Cümə  5ci gün  

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar Pasxa Rəbb günündəndir <<<

Qısa oxunuş (Həv 5:30-32)

Ata-babamızın Allahı sizin çarmıxa çəkib öldürdüyünüz İsanı 
diriltdi. İsrailə günahlarından tövbə və bağışlanma imkanı 
vermək üçün Allah Onu Bani və Xilaskar olaraq Öz sağ 
tərəfinə qaldırdı.  Bu şeylər barədə biz şahidik, Allahın Özünə 
itaət edənlərə verdiyi Müqəddəs Ruh da şahiddir».

Nəqaratlı cavab
Bu günü Rəbb yaratdı * Onda sevinib şadlıq edək! Alleluya!

Benediktus
İsa ölülər arasından dirildikdən sonra artıq üçüncü dəfə idi ki, 
şagirdlərə görünürdü. Alleluya!

İmanlıların duası (Pasxa 1-ci həftə)

Mǝsihin dirilmǝsi ilǝ bizǝ yeni hǝyat verǝn Ata Allaha 
tǝvazökarlıqla dua edǝk vǝ imanla çağıraq:
Ata, Mǝsihin izzǝti ilǝ bizi ilhamlandır!

Ey Allah, dünyaya olan qayğını, yaratdığın möhtǝşǝm 
ǝsǝrlǝrindǝ görǝ bilǝrik
- bütün Sǝninlǝ işlǝyǝnlǝrinǝ xeyir-dua ver!
Hǝqiqǝtin nuru ilǝ bizi pak et vǝ qǝlblǝrimizi müqǝddǝs et
- qoy Sǝnin üçün doğru vǝ xoş olanı edǝk!
Üzünü bizə çevir 
- bütün günahlarımızı bağışla vǝ bizi lütflǝrinlǝ doldur!

Pasxa dövrü         1098           



Mǝsih vasitǝsilǝ bizi Özünlǝbarışdırdın
- bizǝ vǝ yer üzündǝki bütün insanlara sülh bǝxş et!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Qüdrǝtli vǝ ǝbǝdi Allah, Oğlunun əzabları vǝ dirilmǝsi ilǝ 
insanlarla barışıq ǝhdi bağladın. Qoy Pasxa bayramını qeyd 
edərək iqrar etdiyimiz imana həyatımızla şəhadət verə bilək. 
Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn 
hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz
İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.  * Amin.
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PASXA | 1ci həftə |  Cümə  5ci gün  

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar Pasxa Rəbb günündəndir <<<

Qısa oxunuş (İbr 5:8-10)

O, Oğul olduğu halda çəkdiyi əzablarla itaətli olmağı öyrəndi. 
Kamilliyə çatandan sonra Ona itaət edənlərin hamısı üçün 
əbədi xilas qaynağı oldu və Allah tərəfindən Melkisedeq 
vəzifəli Baş Kahin təyin edildi.

Nəqaratlı cavab
Bu günü Rəbb yaratdı * Onda sevinib şadlıq edək! Alleluya!

Magnifikat
İsanın sevimli şagirdi «Bu, Rəbbdir» söylədi. Alleluya!

İmanlıların duası (Pasxa 1-ci həftə)

Əziz qardaş vǝ bacılar, gǝlin Yol, hǝqiqǝt vǝ hǝyatı olan 
Mǝsihi izzǝtlǝndirib çağıraq:
Ey Var Olan Allahın Oğlu, xalqına xeyir-dua ver!

Ey Mǝsih, kilsǝnin ruhani çobanları üçün xahiş edirik
- qoy Hǝyat Çörǝyini qardaş vǝ bacılarına paylayaraq özlǝrini 
dǝ Onunla bǝslǝyib güclǝndirsinlǝr.
Bütün xristianlar üçün xahiş edirik
- qoy öz peşǝlǝrinǝ uyğun lǝyaqǝtlǝ yaşasın vǝ sülh içindǝ 
ruhun birliyini qorusunlar.
Bizi idarǝ edǝnlǝr üçün dua edirik. Qoy vəzifələrini ǝdalǝtli vǝ
mǝrhǝmǝtli şǝkildǝ yerinǝ yetirsinlǝr
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- vǝ millǝtlǝr arasında razılıq vǝ sülh olmağına sǝy 
göstǝrsinlǝr.
Ya Rǝbb, mǝrhum bacı-qardaşlarımızı mǝrhǝmǝtli sevginǝ 
tapşırırıq
- qoy biz dǝ onlarla vǝ müqǝddǝslǝrinlǝ birlikdǝ Sǝni 
izzǝtlǝndirmǝyǝ layiq ola bilǝk.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 1ci həftə |  Şənbə  6cı gün 

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar Pasxa Rəbb günündəndir <<<

Qısa oxunuş (Rom 14:7-9)

Bizim heç birimiz özümüz üçün yaşamırıq və özümüz üçün 
ölmürük.  Yaşayırıqsa, Rəbb üçün yaşayırıq, ölürüksə, Rəbb 
üçün ölürük. Buna görə yaşasaq da, ölsək də Rəbbə məxsusuq.
Çünki Məsih ona görə ölüb yenə yaşadı ki, həm ölülərin, həm 
də yaşayanların Rəbbi olsun.

Nəqaratlı cavab
Bu günü Rəbb yaratdı * Onda sevinib şadlıq edək! Alleluya!

Benediktus
İsa həftənin birinci günü səhər tezdən, diriləndən sonra əvvəlcə
yeddi cin qovduğu Məcdəlli Məryəmə göründü. Alleluya!

İmanlıların duası (Pasxa 1-ci həftə)

Gǝlin, Hǝyat çörǝyi olan Mǝsihǝ dua edǝk! O, axırıncı gün 
Onun sözü vǝ bǝdǝninin süfrǝsindǝn qidalananları dirildǝcǝk. 
Buna görǝ dǝ çağıraq:
Rǝbb, bizǝ sülh vǝ sevinc bǝxş et!

Allahın Oğlu, Sǝn ölülǝrdǝn dirildin vǝ hǝyat Hökmdarısan
- bizǝ vǝ bütün qardaş vǝ bacılarımıza xeyir-dua ver vǝ bizi 
tǝqdis et!
Sǝnǝ iman edǝnlǝrǝ sülh vǝ sevinc bǝxş et
- qoy nur övladları kimi yaşayaq vǝ qǝlǝbǝnǝ görǝ sevinǝk.
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Yer üzündǝ sǝyahǝt edǝn kilsǝnin imanını artır ki,
- dünyaya dirilmǝn barǝdǝ şǝhadǝt edǝ bilsin.
Sǝn çox ǝziyyǝt çǝkdin vǝ belǝliklǝ Atanın izzǝtinǝ daxil oldun
- kǝdǝrlǝnǝnin ağrıları vǝ dǝrdlǝrini şǝnli sevincǝ çǝvir.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Gözǝl Ata, bol lütfün ilǝ Sǝnǝ iman edǝnlǝrin sayını 
çoxaldırsan. Vǝftiz vasitǝsilǝ yenidǝn doğulan seçilmişlǝrini 
mehribanlıqla qoru vǝ onları bir vaxt xoşbǝxt ölmǝzliyin 
libasını geyindir. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ 
indi vǝ ǝbǝdiyyǝnhökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin 
adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun və əbədi 
həyata qovuşdursun.  * Amin.
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PASXA | 2ci həftə |  Rəbb günü 
 Allahın Mərhəməti 

ƏRƏFƏ MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar Pasxa Rəbb günündəndir <<<

Qısa oxunuş (1 Pt 2, 9-10)

Siz seçilmiş nəsil, Padşahın kahin dəstəsi, müqəddəs millət, 
Allaha məxsus olan xalqsınız. Sizi qaranlıqdan Öz heyrətamiz 
nuruna çağıran Allahın çox gözəl işlərini elan etmək üçün 
seçilmisiniz. Bir zamanlar xalq deyildiniz, amma indi Allahın 
xalqısınız. Bir zamanlar mərhəmət tapmamışdınız, indi isə 
mərhəmət almısınız.

Nəqaratlı cavab
Bu günü Rəbb yaratdı * Onda sevinib şadlıq edək! Alleluya!

Magnifikat
Səkkiz gündən sonra, qapılar bağlı olsa da, İsa içəri girdi və 
«Sizə salam olsun!» dedi. Alleluya!

İmanlıların duası (Pasxa, 2ci Rəbb günü)

Dirilmǝklǝ ölümü mǝhv edǝn 
vǝ hǝyatı yenilǝyǝn Mǝsihi çağıraq: 
Ey, Əbǝdi-yaşar Mǝsih, bizi eşit!

Sǝn inşaatçıların rǝdd etdiyi, lakin tǝmǝl daşı olmuş Daşsan
- Kilsǝndǝ bizi canlı daş kimi qoy!
Sǝn sadiq vǝ hǝqiqi Şahidsǝn, ölülǝr arasından ilk dirilǝnsǝn.
- Qoy Kilsǝn Sənin Dirilişin barǝsindǝ daim şǝhadǝt etsin.
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Sǝnin yaralı böyüründən doğulan Kilsǝnin Yeganǝ Bǝyi 
Sǝnsǝn.
- Qoy bu sirli nişan üçün biz şahidlik edǝ bilǝk.
Birinci vǝ Sonuncu Olan Sǝnsǝn. Ölmüşdün, 
indi isǝ dirisǝn.
- Vǝftiz olunanların sǝdaqǝtini ölümǝ qǝdǝr saxla ki, 
ǝbǝdi izzǝtin tacına layiq olsun.
Allahın Müqǝddǝs şǝhǝrinin Nurusan.
- Mǝrhumlarımıza nur saç ki, Sǝninlǝ birlikdǝ ǝbǝdi olaraq
hökmranlıq edǝ bilsinlǝr.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Mərhəmətli və hər şeyə qadir Allah, qeyd elədiyimiz Pasxa 
bayramı ilə imanımızı qüvvətləndirirsən. Vəftiz sayəsində necə
təmizlənib, Müqəddəs Ruhla yeni bir həyat qazanıb və sevimli 
Oğlunun qanı ilə necə qurtulduğumuzu daha yaxşı başa düşə 
bilməyimiz üçün bizlərdən lütflərini əsirgəmə. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.
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PASXA | 2ci həftə |  Rəbb günü 
 Allahın Mərhəməti 

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar Pasxa Rəbb günündəndir <<<

Qısa oxunuş (bax Həv 10: 40-43)

Allah İsanı üçüncü gün diriltdi və bütün xalqa deyil, 
əvvəlcədən seçdiyi Öz şahidlərinə – ölülər arasından 
dirilməsindən sonra Onunla birlikdə yeyib-içən bizlərə aydın 
göstərdi. Bizə isə əmr verdi ki, “Allahın təyin etdiyi ölülərlə 
dirilərin Hakimi Budur” deyə bunu xalqa şəhadət etməklə vəz 
edək. Onun barəsində bütün peyğəmbərlər şəhadət edir ki, 
Ona iman edən hər kəsin günahı Onun adı ilə bağışlanır».

Nəqaratlı cavab
Bu günü Rəbb yaratdı * Onda sevinib şadlıq edək! Alleluya!

Benediktus 
 «Barmağını buraya uzat, əllərimə bax, əlini də uzat, 
böyrümə qoy. İmansız olma, imanlı ol!» Alleluya!

İmanlıların duası (Pasxa, 2ci Rəbb günü)

Gǝlin, Padşahımız vǝ Xilaskarımız İsanı diriltmiş 
Uca Ata Allaha müraciǝt edǝk: 
Ata, Mǝsihin izzǝti ilǝ bizi ilhamlandır!

Müqǝddǝs Ata, sevimli Oğlunu İsanı ölüm zülmǝtindǝn
izzǝtinin işığına çıxartdın
- qoy biz dǝ Sǝnin möhtǝşǝm işığına daxil ola bilǝk.
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Ey Ata, Oğlunun dirilişinǝ imanımız ilə bizi xilas etdin,
- qoy bu gün dǝ vǝftizlǝ etiraf etdiyimiz imana görǝ yaşayaq.
Bizǝ ǝmr edirsǝn ki, ucalardakı şeylǝri axtaraq, çünki orada
Mǝsih Sǝnin sağında oturub.
- Xahiş edirik, bizi günahdan qoru!
Mǝsihlǝ birlikdǝ Sǝndǝ gizlǝnmiş hǝyatımız dünyaya işıq 
saçsın ki,
- yeni bir göy vǝ yeni bir yer artıq indi elan olunsun.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
1-ci Axşam duasındakı kimi
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PASXA | 2ci həftə |  Rəbb günü 
 Allahın Mərhəməti 

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> məzmurlar Pasxa Rəbb günündəndir <<<

Qısa oxunuş (İbr 10:12-14)

Məsih günahlar üçün yalnız bir qurban təqdim edəndən sonra 
əbədi olaraq Allahın sağında oturdu. O vaxtdan bəri O, 
düşmənlərinin Onun ayaqları altına kətil kimi salınmasını 
gözləyir. Çünki O yalnız bir təqdim vasitəsilə təqdis 
olunmaqda olanları həmişəlik kamilləşdirdi.

Nəqaratlı cavab
Bu günü Rəbb yaratdı * Onda sevinib şadlıq edək! Alleluya!

Magnifikat
Tomas «Sən Məni gördüyün üçünmü iman etdin? 
Görmədən iman edənlər nə bəxtiyardır!» Alleluya!

İmanlıların duası (Pasxa, 2ci Rəbb günü)

Mǝsihi dirildǝn vǝ Onu Öz sağına qaldıran Ata Allahdan
ürǝkdǝn dilǝyǝk:
Ey Ata, Mǝsihin izzǝtinǝ görǝ xalqını hifz et!

Saleh Ata, çarmıxın qǝlǝbǝsi ilǝ İsanı yerdǝn yuxarı qaldırdın,
- qoy hǝr şey Ona istiqamǝtlǝnsin.
Ucaltdığın Oğlun vasitǝsilǝ Kilsǝyǝ Müqǝddǝs Ruhu göndǝr,
- qoy bütün bǝşǝriyyǝtin birliyinin rǝmzi olsun!
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Sudan vǝ Müqǝddǝs Ruhdan kilsǝnin yeni üzvlǝrini dünyaya 
gǝtirdin
- onları ǝbǝdi hǝyat üçün lütfündǝ saxla!
İzzǝtlǝnmiş Oğlunun xatirinə yoxsullara kömǝk et, mǝhbusları 
azad et, xǝstǝlǝrǝ şǝfa ver
- vǝ bütün dünyanı xilasa aparan hǝdiyyǝlǝrinlǝ sevindir! 
Ölǝn qardaş vǝ bacılarımızı İzzǝtinə çatmış Mǝsihin bǝdǝni 
vǝ qanı ilə qidalandırdın,
- qoy dünyanın son günündǝ Onun dirilişindǝ dǝ iştirak 
etsinlǝr!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA|2ci,4cü,6cı həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün 

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 2ci həftə     >>> 4cü həftə      >>> 6cı həftə

Qısa oxunuş (Rom 10, 8b-10)

Kəlam sənə çox yaxındır, o sənin dilində və ürəyindədir. 
Biz elə həmin iman kəlamını vəz edirik: əgər sən İsanın Rəbb 
olduğunu dilinlə iqrar edib Allahın Onu ölülər arasından 
diriltdiyinə ürəkdən inansan, xilas olacaqsan. Çünki insan 
ürəkdən iman etməklə saleh sayılır və dili ilə iqrar etməklə 
xilas olur.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus
2ci: Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: bir kəs yenidən 
doğulmasa, Allahın Padşahlığını görə bilməz. Alleluya!
4cü: Yaxşı çoban Mənəm, qoyunlarımı otarıram və qoyunlar 
uğrunda canımı qurban verirəm. Alleluya! 
6cı: Allah yenidən doğulmamızı təmin etdi. İsa Məsihin ölülər 
arasından dirilməsi ilə bizi canlı ümidə,  çürüməz bir irsə 
qovuşdurdu. Alleluya! 
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İmanlıların duası
Oğlunun ölümü vǝ dirilmǝsi ilǝ izzǝtlǝnǝn Ata Allaha inamla 
dua edib çağıraq: Ata, zehnimizi aydınlat!
† Ey Allah, Nurun Atası! Mǝsihin möhtǝşǝm dirilmǝsinin nuru
ilǝ dünyanı işıqlandırdın,
- bu gün iman işığı ilǝ bizi müşayiǝt et!
† Oğlunun dirilmǝsi ilǝ insanlara ǝbǝdiyyǝtǝ yol açdın,
- bu günkü işlǝrimizdǝ bizi ǝbǝdi hǝyat ümidi ilǝ güclǝndir!
† Dirilmiş Oğlunun vasitǝsilǝ dünyaya Müqǝddǝs Ruhu 
göndǝrdin,
- qǝlblǝrimizi mǝnǝvi mǝhǝbbǝt atǝşi ilǝ yandır!
† Bizi azad etmək üçün Özünü Çarmıx ağacında ucaldan İsa 
Mǝsihin xidmətlərinə görə,
- bütün insanlara sülh vǝ qurtuluş bǝxş et!
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
2ci: Qüdrǝtli vǝ ǝbǝdi Tanrı, biz ərk edib Sǝni Ata adlandıra 
bilirik, çünki bizi övladların kimi qǝbul etdin. Vǝd edilmiş irsǝ 
nail ola bilǝcǝyimiz üçün bizim övlad mǝhǝbbǝtindǝ 
böyümǝyimizǝ kömǝk et! Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla 
birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa 
Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
4cü: Ey Külli-İxtiyar, Sǝn Öz Oğlunun alçalması vasitǝsilǝ 
günaha düşmüş insanları qaldırdın. Günah ǝsarǝtindǝn 
qurtardığın sadiq insanlara müqǝddǝs sevinc bǝxş et vǝ onları 
ǝbǝdi xoşbǝxtliyǝ qovuşdur. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs 
Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz 
İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
6cı: Mǝrhǝmǝtli Allah, qoy Pasxa bayramında verdiyin lütflǝr 
gündǝlik hǝyatımızın ǝmǝllǝrindǝ ǝks olunsun. Bunu, Sǝninlǝ 
vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn 
Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
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PASXA|2ci,4cü,6cı həftə | Bazar ertəsi 1ci gün

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 2ci həftə      >>> 4cü həftə      >>> 6cı həftə

Qısa oxunuş (Heb 8,1b-3a)

Bizim elə bir Baş Kahinimiz var ki, göylərdəki möhtəşəm 
Allahın taxtının sağında oturub. O, Müqəddəs məkanda və 
insanın deyil, Rəbbin qurduğu həqiqi çadırda xidmət edir.
Hər baş kahin təqdim və qurban gətirmək üçün təyin olunur. 

Nəqaratlı cavab
† Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya! 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!
* Rəbbi görəndə * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
2ci: Bəşərdən doğulan bəşərdir, Ruhdan doğulan ruhdur. 
Alleluya! 
4cü: Bu ağıldan olmayan başqa quzularım var ki, onları da 
gətirməliyəm. Onlar da səsimi eşidəcək, beləcə tək sürü, 
tək Çoban olacaq. Alleluya! 
6cı: Atanın yanından çıxan həqiqət Ruhu Mənim barəmdə 
şəhadət edəcək. Siz də şəhadət edəcəksiniz. Alleluya! 
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İmanlıların duası
Dirilişi ilǝ dünyanı parladan Rǝbb Mǝsihǝ 
sevinclǝ dua edib çağıraq: 
Hǝyatımız olan Mǝsih, bizi eşit!

Rǝbb İsa Mǝsih, Sǝn yolda ikǝn şagirdlǝrinǝ bir bǝlǝdçi kimi 
qoşuldun,
- sǝyahǝtdǝ olan kilsǝni hǝmişǝ müşayiǝt et!
Sadiqlǝrinin imanının solmasına imkan vermǝ,
- qoy ölümǝ qalib gǝldiyini etiraf etsinlǝr.
Hǝyat yolunda Sǝni hǝlǝ tanımayanlara iltifatla bax,
- Özünü onlara göstǝr ki, Sǝni Xilaskar kimi qǝbul etsinlǝr.
Bǝdǝnin sayǝsindǝ çarmıxdakı qurbanla bütün insanları 
barışdırdın,
- bütün millǝtlǝrǝ sülh vǝ birlik bǝxş et!
Sǝn dirilǝrin vǝ ölülǝrin Hakimisǝn!
- Sǝnǝ iman edǝn mǝrhumlarımızı sǝltǝnǝtinǝ qǝbul et.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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 PASXA|2ci,4cü,6cı həftə|Çərşənbə axşamı 2

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 2ci həftə      >>> 4cü həftə      >>> 6cı həftə

Qısa oxunuş (bax Həv 13, 30-33)

Allah İsanı ölülər arasından diriltdi. İsa xeyli günlər ərzində 
daha əvvəl Qalileyadan Onunla Yerusəlimə gələnlərə göründü. 
Bu adamlar indi Onun barəsində xalq üçün şahiddir. Biz indi 
sizə bu Müjdəni bəyan edirik: ata-babalarımıza verilən vəd 
həyata keçib, Allah İsanı diriltməklə bu vədi onların övladları 
olan bizlər üçün yerinə yetirib. İkinci məzmurda belə yazılıb: 
“Sən Mənim Oğlumsan, Mən bu gün Sənə Ata oldum”. 

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus
2ci: Mənəm, Alfa və Omeqa, Birinci və Sonuncu, Mən 
Davudun Kökü və Nəsli, parlaq Dan Ulduzuyam. Alleluya!
4cü: Atamın adı ilə gördüyüm işlər Mənim barəmdə şəhadət 
edir. Alleluya! 
6cı:  Az bir müddətdən sonra dünya daha Məni görməyəcək, 
amma siz Məni görəcəksiniz. Mən yaşadığım üçün siz də 
yaşayacaqsınız. Alleluya! 
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İmanlıların duası
Dünyanın günahlarını üzərinə götürüb həyat bəxş edən 
Qüsursuz Quzunun və bizim Atamız olan Allaha şüküranlıqla 
səslənək: Hǝyatın Yaradıcısı, bizi dirilt!

Hǝyatın Yaradıcısı olan Allah! Çarmıxda öldürülǝn Quzunun
işgǝncǝ vǝ dirilmǝsini xatırla,
- bizim üçün hər zaman vəsatətçilik edən Onun fəryadını eşit.
Ey Tanrı, qoy köhnǝ kin vǝ pislik mayasını ata bilǝk
- paklıq vǝ hǝqiqǝtin mayasız Çörǝyi olan Mǝsihdǝn 
qidalanaq.
Ey Ata, nifrət və ədavət günahından azad olmaq üçün 
bizə yardım et,
- qoy bacı-qardaşlarımızın ehtiyaclarını daha hǝvǝslǝ 
qarşılaya bilǝk.
Qoy İncil ruhu aramızda hökm sürsün
- bu gün vǝ hǝmişǝ ǝmrlǝrinǝ uyğun olaraq yaşaya bilǝk. 

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
2ci: Uca Allah, Pasxa sirrindǝ xilasımızın zəmanətini verdin. 
Bizə yardım et ki, Dirilmiş Rǝbbin qǝlǝbǝsini iqrar edib Onun 
ǝbǝdi hǝyatına qovuşa bilək. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs 
Ruhla birlikdǝ  indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz
İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
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4cü: Uca Allah, bu Pasxa dövründǝ minnǝtdar bir ürǝklǝ 
Rǝbbin dirilmǝsinin sirrini qeyd edirik. Sǝndǝn xahiş edirik ki,
xilasımızın sevincini tam yaşaya bilǝk. Bunu, Sǝninlǝ vǝ 
Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun,
Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.

6cı: Qüdrǝtli vǝ ǝbǝdi Tanrı, qoy ruhən bərpa etdiyin və övlad 
ləyaqətinə qovuşdurduğun xalqın sevinib möhkəm ümidlə öz 
dirilmə gününü gözləsin! Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla 
birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa 
Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin. 
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PASXA|2ci,4cü,6cı həftə |Çərşənbə axşamı 2

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 2ci həftə      >>> 4cü həftə      >>> 6cı həftə

Qısa oxunuş (1 Pt 2, 4-5)

İnsanların rədd etdiyi, amma Allahın qiymətli sayıb-seçdiyi 
diri Daşa, Rəbbə yaxınlaşaraq özünüz də diri daşlar kimi 
hörülün ki, ruhani ev qurulsun. Orada müqəddəs kahin dəstəsi 
olasınız və İsa Məsih vasitəsilə Allaha məqbul olan ruhani 
qurbanlar təqdim edəsiniz. 

Nəqaratlı cavab
† Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya! 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!
* Rəbbi görəndə * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
2ci: O, yolda bizimlə danışıb bizim ürəklərimiz 
alışıb-yanmırdımı? Alleluya!
4cü: Quzularımı tanıyıram və onlar Mənim ardımca gəlirlər. 
Mən  onlara əbədi həyat verirəm. Alleluya! 
6cı: Mən sizə həqiqəti söyləyirəm: Mənim getməyim sizin 
xeyrinizədir. Çünki getməsəm, Vəsatətçi yanınıza gəlməz. 
Alleluya! 
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İmanlıların duası
Gǝlin, Dirilmǝsi ilǝ xalqının ümidini doğruldan 
Mǝsihə səslənək: Ey Əbǝdi-yaşar Mǝsih, bizi dinlǝ!

Rǝbb İsa, nizǝ ilǝ deşilən böyründǝn qan vǝ su axdı.
- Qoy Kilsǝn Sənin qarşında Pak Gəlin tək görünsün!
Uca Çoban, Dirilişindǝn sonra Peter mǝhǝbbǝtini etiraf 
edǝrkǝn ona qoyunlarını otarmaq ǝmrini verdin. 
- Roma Papası A-nın həvari sevgisini vǝ şövqünü alovlandır!
Rǝbb İsa, şagirdlǝrini insan tutan “balıqçı” etdin.
- Onların işlǝrini davam etdirmǝk üçün kilsǝnǝ çox sayda işçi 
göndǝr!
Dǝniz sahilindǝ şagirdlǝr üçün çörǝk vǝ balıq hazırladın.
- Qoy tǝqsirlǝrimizǝ görǝ bacı-qardaşlarımız acından ölmǝsin.
Rǝbb İsa, Sǝn yeni Adǝm vǝ hǝyat mǝnbǝyisǝn!
- Mǝrhumlarımızı Özünǝ oxşat, onları sevincinǝ şərik olmağa 
layiq gör!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA|2ci,4cü,6cı həftə |  Çərşənbə  3cü gün 

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 2ci həftə      >>> 4cü həftə      >>> 6cı həftə

Qısa oxunuş (Rom 6, 8-11)

Əgər Məsihlə ölmüşüksə, Onunla yaşayacağımıza da inanırıq. 
Çünki bilirik ki, Məsih ölülər arasından dirildiyinə görə bir 
daha ölməyəcək və ölüm Ona artıq hökmranlıq etməz. Onun 
ölümü günahın müqabilində ilk və son ölüm oldu, yaşadığı 
həyatı isə Allah üçün yaşayır. Beləcə siz də özünüzü Məsih 
İsada olaraq günaha münasibətdə ölü, Allaha münasibətdə isə 
diri sayın.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus
2ci: Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu verdi; bunu ona 
görə etdi ki, Ona iman edən hər kəs həlak olmasın, amma 
əbədi həyata malik olsun. Alleluya!
4cü: Rəbb deyir: Mən dünyaya nur olub gəldim ki, Mənə iman 
edən hər kəs qaranlıqda qalmasın. Alleluya!
6cı: Hələ sizə söylənəcək çoxlu sözüm var, amma indi bunlar 
ağlınıza sığmaz. Lakin O – həqiqət Ruhu gələndə sizə hər 
həqiqətə yol göstərəcək. Alleluya! 
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İmanlıların duası
Hǝvarilǝrǝ Dirilmiş Mǝsihi göstǝrǝn Ata Allahdan xahiş edǝk: 
Ata, Mǝsihin İzzǝti ilǝ bizi güclǝndir!

Ey Allah, Nur Atası! Minnǝtdar olaraq bu gün dǝ Sǝnə həmd 
edirik, çünki bizi mǝrhǝmǝtinǝ çatdırmaq üçün heyranedici 
işığına çağırdın. 
- Qoy hǝmişǝ hǝqiqǝtinin işığında addımlayaq. 
Ruhunun gücü ilǝ insan cǝmiyyǝtinin sǝylǝrini saf və möhkəm
et,
- qoy insanların hǝyatı daha layiqli olsun vǝ bütün dünyada 
ǝdalǝt vǝ ǝmin-amanlıq olsun! 
Tanrı, qoy insanlara elǝ xidmǝt edǝk ki,
- bütün bəşəriyyət Sǝnə şirin bir qurban olsun!
Bu günün başlanğıcında bizi mǝrhǝmǝtinlǝ doldur,
- qoy bütün günü Sǝnin İzzətinə sevinclə şəhadət verə bilək!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
2ci: Rəhimli və Mərhəmətli Allah, Oğlunun Əzabları vǝ 
Dirilmǝsi Sirri ilǝ insanın ilkin lǝyaqǝtini bǝrpa etdin vǝ bizǝ 
şǝrǝfli dirilişǝ ümid verdin. Xahiş edirik ki, hǝr il imanla qeyd 
etdiyimiz Pasxa Sirrinin bǝhrǝli sevgi ilǝ yaşamağımıza kömǝk
edǝsǝn. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ 
ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına 
Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
4cü: Ey Əvvəli və Sonu olmayan Allah, Sǝn möminlǝrin hǝyatı,
tǝvazökarların izzǝti vǝ salehlǝrin xoşbǝxtliyisǝn. Tǝvazökar 
dualarımızı eşit vǝ sǝxavǝtindǝ bizǝ vǝd etdiyin hǝdiyyǝlǝri 
bəxş et. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ 
ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına 
Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
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6cı: Ey Allahımız və Atamız! Bu günlǝrdǝ Oğlunun 
dirilmǝsinin sirrini qeyd etdiyimiz kimi, qoy, bir gün bütün 
müqǝddǝslǝrlǝ birlikdǝ Onun izzǝt içindǝ gǝlmǝsini 
mǝmnuniyyǝtlǝ qarşılayaq! Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla 
birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa 
Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin. 
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PASXA|2ci,4cü,6cı həftə |  Çərşənbə  3cü gün 

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 2ci həftə      >>> 4cü həftə     >>> 6cı həftə

Qısa oxunuş (İbr 7, 24-27)

İsa əbədi yaşadığı üçün daimi kahinliyə malikdir. Buna görə O 
Özü vasitəsilə Allaha yaxınlaşanları tam xilas etməyə qadirdir. 
Çünki O onlar üçün vəsatətçilik etməkdən ötrü həmişə yaşayır.
Həqiqətən, bizə belə bir Baş Kahinin olması münasibdir ki, O, 
müqəddəs, günahsız, ləkəsiz, günahkarlardan ayrılmış, 
göylərdən daha ucalara qaldırılmış olsun. O başqa baş kahinlər
kimi əvvəlcə öz günahları, sonra da xalqın günahları üçün hər 
gün qurban təqdim etmək məcburiyyətində deyil. Çünki Özünü
qurban verməklə bunu birdəfəlik etdi.

Nəqaratlı cavab
† Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya! 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!
* Rəbbi görəndə * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
2ci: Həqiqətə əməl edənsə nura tərəf gələr ki, əməllərini Allah 
naminə etdiyi bəlli olsun. Alleluya.   
4cü: Allah dünyanı mühakimə etmək üçün deyil, Oğlunun 
vasitəsilə xilas etmək üçün Onu dünyaya göndərdi. Alleluya! 
6cı: Ruh Məni izzətləndirəcək, çünki Mənim olandan götürüb 
sizə bildirəcək. Alleluya!
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İmanlıların duası
Ölümdǝn dirilǝn Oğlunda bizǝ ǝbǝdi hǝyata yol açan Allaha 
dua edǝrǝk ürǝkdǝn çağıraq: 
Mǝsihin qǝlǝbǝsi naminǝ satın alınanları qurtar!

Ey atalarımızın Allahı! İsanı ölülǝr arasından dirilmǝsi ilǝ 
izzǝtlǝndirdin.
- Yeni bir hǝyat yaşamaq üçün bizi səmimi tövbǝ etmǝyǝ 
tǝşviq et!
İtmiş qoyunları kimi 
bizi canlarımızın Çobanı vǝ Pǝnahın yanına gǝtirdin,
- Kilsǝ çobanlarının rǝhbǝrliyi altında bizi imanda saxla!
Oğlunun ilk şagirdlǝrini yǝhudi xalqından seçmişdin,
- İsrail övladlarına bildir ki, Mǝsihdǝ atalarına verilǝn vǝdi 
yerinǝ yetirdin.
Bütün tǝrk edilmiş insanları, yetim uşaqları 
vǝ dul qadınları xatırla,
- Oğlunun ölümü ilǝ Sǝninlǝ barışan insanları tǝk qoyma!
Ey Allah, Sənin sağ ǝlindǝ İsanın dayandığını etiraf edǝn 
ilk şǝhid Stefanı Özünǝ çağırdın.
- Məsihin Gǝlişini iman vǝ sevgi ilǝ gözlǝyǝn mərhum bacı-
qardaşlarımızı qǝbul et! 

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA|2ci,4cü,6cı həftə | Cümə axşamı  4

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 2ci həftə      >>> 4cü həftə      >>> 6cı həftə

Qısa oxunuş (Rom 8, 10-11) 

Əgər Məsih sizdədirsə, bədəniniz günah səbəbindən ölü, 
ruhunuzsa salehlik səbəbindən diridir. Əgər İsanı ölülər 
arasından Dirildənin Ruhu sizdə yaşayırsa, Məsihi ölülər 
arasından Dirildən, sizdə yaşayan Ruhu ilə sizin də fani 
bədənlərinizə həyat verəcək.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus
2ci:Ata Oğulu sevir və hər şeyi Onun ixtiyarına verib. Alleluya!
4cü: Şagird müəllimindən üstün deyil, amma tam təlim alandan 
sonra hər şagird öz müəllimi kimi olacaq. Alleluya! 
6cı: Rəbb deyir: Az bir müddətdən sonra Məni artıq 
görməyəcəksiniz, az bir müddətdən də sonra Məni yenə 
görəcəksiniz, çünki Atanın yanına gedirəm. Alleluya! 

İmanlıların duası
Ata Allah bütün insanları övladlığa götürǝrǝk ǝbǝdi hǝyata 
dǝvǝt etmişdi vǝ onların dirilmǝsinin başlanğıcını Mǝsihi etdi. 
Buna görǝ dǝ etibarla dua edib səslənək:
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Qoy Rǝbb İsa hǝyatımız olsun!

Ey Allah, xalqını sǝhrada alov dirǝyinin işığı ilǝ apardın,
- qoy dirilmiş Mǝsih bu gün bizim üçün Hǝyat işığı olsun!
Musanın sǝsi vasitǝsilǝ Sinay dağında öz xalqına öyrǝtdin,
- qoy dirilmiş Mǝsih bu gün bizim üçün Hǝyat sözü olsun!
Öz xalqını sǝhrada manna ilǝ yedizdirdin,
- qoy dirilmiş Mǝsih bu gün bizim üçün Hǝyat çörǝyi olsun!
Öz xalqına qayadan su çıxartdın,
- qoy dirilmiş Oğlun bizǝ bu gün Hǝyat Ruhu bǝxş etsin!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
2ci: Mǝrhǝmǝtli Allah, qoy Pasxa bayramında bizə bəxş etdiyin
lütf həyatımızın hər günündə bəhrə versin. Bunu, Sǝninlǝ vǝ 
Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun,
Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
4cü: Ey Allahımız və Atamız, satınalınma ilǝ insana 
yaradıldığından daha yüksǝk bir lǝyaqǝt verirsǝn. Sevginin bu 
izaholunmaz sirrinǝ görǝ vǝftizlǝ yenidǝn doğulan hǝr kǝs 
üçün xahiş edirik. Onları lütfündǝ saxla vǝ xeyir-duanla 
müşayiǝt et! Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi 
vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına 
Sǝndǝn dilǝyirik. Amin. 
6cı: Gözǝl Allah, Oğlunun ölümü vǝ dirilmǝsi ilǝ biz Sǝnin 
seçilmiş xalqın olduq. Qoy gündǝlik hǝyatımızda Rǝbbimiz 
İsa Mǝsihin şǝrǝfli qǝlǝbǝsinin sevincini ifadǝ edǝ bilǝk, 
çünki O ǝbǝdiyyǝn Var olandır, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla 
birlikdǝ ǝbǝdi olaraq hökm edir. Amin. 
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PASXA|2ci,4cü,6cı həftə |  Cümə axşamı  4

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 2ci həftə      >>> 4cü həftə      >>> 6cı həftə

Qısa oxunuş (1 Pt 3, 18. 21b-22)

Saleh olan Məsih də saleh olmayanlar uğrunda, onların 
günahları üçün bir dəfə əzab çəkdi ki, sizi Allahın hüzuruna 
gətirsin. O cismən edam edilmiş, amma ruhən həyata 
qovuşmuşdur. İsa Məsih göyə qalxıb və Allahın sağındadır. 
Mələklər, hakimlər və qüvvələr də Ona tabedir.

Nəqaratlı cavab
† Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya! 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!
* Rəbbi görəndə * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
2ci: Oğula iman edən şəxs əbədi həyata malikdir. Alleluya. 
4cü: Qoyunların çobanı Mənəm! Gəldim ki, onlar həyata, bol 
həyata malik olsun. Alleluya! 
6cı: Kədəriniz sevincə dönəcək və heç kəs sevincinizi sizdən 
ala bilməyəcək. Alleluya! 
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İmanlıların duası
Ata Allah Məsihdə bizə ümidin və dirilmənin zəmatənini 
bəxş etdi. Şadlanaraq Ona dua edək:
Əzǝmǝtli Padşah, bizi eşit!

Rǝbb İsa, Öz Qanın ilǝ Ən Müqǝddǝs yerǝ girdin 
vǝ Dirilmǝ vasitǝsilǝ bizǝ ǝbǝdi satınalınmanı tǝmin etdin,
- bizi Atanın izzǝtinǝ apar!
Dirilişinlǝ şagirdlǝrinin imanını güclǝndirdin vǝ bütün 
dünyaya göndǝrdin,
- qoy yepiskoplar vǝ keşişlǝr Müjdǝnin sadiq elçilǝri olsun!
Ya Rǝbb, Sǝn dirilişinlǝ sülh vǝ barışmamız oldun,
- qoy mǝsihçilǝr kamil iman vǝ mǝhǝbbǝt birliyindǝ 
yaşasınlar!
Ey dirilmiş Mǝsih, topal olan bir kişi mǝbǝdin Gözǝl adlı
qapısında Sǝnin adına olan imanla sağaldı.
- Xǝstǝlǝrǝ bax vǝ onların hǝyatında Öz izzǝtini göstǝr!
Vǝfat edǝnlǝrin vǝ dirildǝnlǝrin İlki oldun,
- qoy Sǝnǝ ümid edǝnlǝr izzǝtindǝ iştirak etsinlǝr!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA|2ci,4cü,6cı həftə |  Cümə  5ci gün  

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 2ci həftə      >>> 4cü həftə      >>> 6cı həftə

Qısa oxunuş (Həv 5, 30-32) 

Ata-babamızın Allahı sizin çarmıxa çəkib öldürdüyünüz İsanı 
diriltdi. İsrailə günahlarından tövbə və bağışlanma imkanı 
vermək üçün Allah Onu Bani və Xilaskar olaraq Öz sağ 
tərəfinə qaldırdı. Bu şeylər barədə biz şahidik, Allahın Özünə 
itaət edənlərə verdiyi Müqəddəs Ruh da şahiddir».

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus
2ci: O zaman İsa çörəkləri götürüb şükür edərək oturanlara hər 
kəsə payladı.   
4cü: Sizin üçün yer hazırlamağa gedirəm. Sizi Öz yanıma 
götürəcəyəm ki, Mənim olduğum yerdə siz də olasınız. 
Alleluya! 
6cı: Çəkdiyi ölüm əzabına görə İsanın başına izzət və əzəmət 
tacı qoyuldu. Alleluya!
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İmanlıların duası
Ata Allah Ruh vasitǝsilǝ Mǝsihi diriltdi vǝ fani bǝdǝnlǝrimizi 
dǝ canlandıracaq. Belǝliklǝ Ona səslənək: 
Ata, bizi Müqǝddǝs Ruhunla canlandır!

Müqǝddǝs Ata, Oğlunun qurbanını qǝbul etdin 
vǝ Onu diriltdin,
- bizim bu günkü qurbanımızı da qǝbul et vǝ bizi ǝbǝdi
hǝyata gǝtir!
Bu yeni gündǝ bütün işlǝrimizǝ mǝrhǝmǝtlǝ bax,
- qoy onlar Sǝni izzǝtlǝndirsin vǝ bizi müqǝddǝslǝşdirsin!
Ey Ata, qoy bu günkü bütün sǝylǝrimiz daha yaxşı bir dünya 
qurmağa xidmǝt etsin,
- bizǝ elǝ işlǝmǝyǝ kömǝk et ki, Sǝltǝnǝtinǝ girǝk!
Bizǝ kömǝk et ki, gözlǝrimizi vǝ qǝlblǝrimizi 
bacı-qardaşlarımızın ehtiyaclarına açaq,
- bir-birimizi sevǝk vǝ bir-birimizǝ sǝmimi kömǝk edǝk.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
2ci: Müqǝddǝs Allah, Oğlunu bizim üçün çarmıxda ölmǝk 
vǝ qədim düşmǝnin hökmündən qurtarmaq üçün göndǝrdin. 
Dua edirik ki, biz dǝ Onun izzǝtli Dirilişindǝ iştirak edǝ bilǝk. 
Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn 
hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn 
dilǝyirik. Amin.
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4cü: Gözǝl Allah, azadlığımızın vǝ qurtuluşumuzun 
mǝnbǝyisǝn! Bizi Oğlunun qiymǝtli qanı ilǝ xilas etdin. 
Sǝndǝn xahiş edirik: hǝyatımızın gücü ol ki, Sǝndǝ davamlı 
sevinc vǝ arxayınlıq tapa bilǝk. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs 
Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz 
İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.

6cı: Xoş qǝlbli Ata, qoy Müjdǝni elan etmǝk vasitǝsilǝ bütün 
insanlar Oğlunun ölümü vǝ dirilmǝsi ilǝ tǝmin etdiyi xilasa 
qovuşsunlar. Xahiş edirik ki, biz dǝ, ǝbǝdi Hǝqiqǝt olan İsa 
Mǝsihin vǝd etdiyi övlad ləyaqətinə çataq. Çünki O ǝbǝdiyyǝn 
Var olandır, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ ǝbǝdi olaraq 
hökm edir. Amin. 
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PASXA|2ci,4cü,6cı həftə |  Cümə  5ci gün  

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 2ci həftə      >>> 4cü həftə      >>> 6cı həftə

Qısa oxunuş (İbr 5, 8-10)

O, Oğul olduğu halda çəkdiyi əzablarla itaətli olmağı öyrəndi. 
Kamilliyə çatandan sonra Ona itaət edənlərin hamısı üçün 
əbədi xilas qaynağı oldu və Allah tərəfindən Melkisedeq 
vəzifəli Baş Kahin təyin edildi.

Nəqaratlı cavab
† Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya! 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!
* Rəbbi görəndə * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
2ci: Rəbb, çarmıx üzərində ölərkən ölülər diyarını məğlub etdi, 
qüdrətə bürünüb üçüncü gün dirildi. Alleluya!
4cü: Yaxşı çoban qoyunlar uğrunda canını qurban verdi. 
Alleluya! 
6cı: Göydə olan Atanız Ondan diləyənlərə Müqəddəs Ruhu 
verəcək. Alleluya!
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İmanlıların duası
Gǝlin, bütün hǝyatın vǝ hǝr fǝzilǝtin mənbəyi olan Mǝsihi 
izzǝtlǝndirǝk vǝ dua edǝk:
Ya Rǝbb, dünyada Sǝltǝnǝtini bərqərar et!

Xilaskar İsa, cismǝn öldürüldün, amma Ruh tǝrǝfindǝn 
canlandın,
- qoy günaha münasibǝtdǝ ölǝk vǝ Ruha görǝ yaşayaq.
Şagirdlǝrini hər yaradılışa Müjdǝni vǝz etmǝk üçün bütün 
dünyaya göndǝrdin,
- qoy müjdǝçilǝr Ruhuna görǝ yaşasınlar!
Sǝnǝ hǝqiqǝtǝ şahidlik etmǝk üçün göydǝ vǝ yerdǝ 
bütün güc verildi,
- bizi idarǝ edǝnlǝrin ürǝyini hǝqiqǝt ruhunda saxla.
Sǝn hǝr şeyi yenidǝn qurursan vǝ Sǝltǝnǝtini gözlǝmǝk üçün 
bizǝ oyaq olmağı ǝmr edirsǝn,
- qoy yeni göylǝri vǝ yeni yeri gözlǝdikcǝ bu dünyanı kamil 
etdirmǝyǝ daha çox can ataq. 
Sǝn Xoş xǝbǝr sevincini müjdǝlǝmǝk üçün ölülǝr diyarına 
endin,
- bütün mǝrhumlarımızın xoşbǝxtliyi vǝ şǝrǝfli ümidi ol!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA|2ci,4cü,6cı həftə |  Şənbə  6cı gün 

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 2ci həftə      >>> 4cü həftə      >>> 6cı həftə

Qısa oxunuş (Rom 14, 7-9)

Bizim heç birimiz özümüz üçün yaşamırıq və özümüz üçün 
ölmürük. Yaşayırıqsa, Rəbb üçün yaşayırıq, ölürüksə, Rəbb 
üçün ölürük. Buna görə yaşasaq da, ölsək də Rəbbə məxsusuq. 
Yaşayırıqsa, Rəbb üçün yaşayırıq, ölürüksə, Rəbb üçün ölürük.
Buna görə yaşasaq da, ölsək də Rəbbə məxsusuq.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus
2ci: Sizə salam olsun! Mənəm. Alleluya. Qorxmayın! Alleluya.
4cü: Baş Çoban zühur etdiyi zaman siz solmayan izzət tacı 
alacaqsınız. Alleluya! 
6cı: Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: Mənim adımla 
Atadan nə diləyirsinizsə, O sizə verəcək. Alleluya!

İmanlıların duası
Əbǝdi hǝyatı bizim üçün açan Mǝsihǝ sǝmimi dualarımızla 
səslənək: 
Ya Rǝbb, Sǝnin Dirilişin bizi lütflǝ doldursun!
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Əbǝdi Çoban, yeni bir günǝ girǝn xalqına nəzər sal, 
- onu Kəlamının vǝ Çörǝyinin bolluğu ilǝ yaşat.
Bizi yırtıcı canavarların vǝ ya vǝfasız muzdurların qurbanı 
olmağa imkan vermǝ,
- qoy sǝsinǝ sǝdaqǝtlǝ qulaq asaq!
Sǝn vǝz edǝnlǝri kömǝyinlǝ müşayiǝt edirsǝn vǝ onların 
sözlǝrini tǝsdiqlǝyirsǝn,
- qoy bu gün dǝ İncilǝ uyğun olaraq Dirilişini müjdǝlǝyǝk!
Sǝn Özün bizim oğurlanmaz sevincimiz ol!
- Qoy günahın kədərini rǝdd edib, ǝbǝdi hǝyata isǝ can ataq.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
2ci: Sevgili Ata, Sǝn bizi Oğlun vasitǝsilǝ satın aldın 
vǝ Öz sevimli övladlarını kimi qǝbul etdin. Dua edirik ki, 
bütün Mǝsihǝ iman edǝnlǝrini hǝqiqi azadlığa vǝ ǝbǝdi hǝyata 
qovuşacağına ata sevgisi ilǝ müşayiǝt et. Bunu, Sǝninlǝ vǝ 
Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun,
Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
4cü: Qüdrǝtli vǝ ǝbǝdi Allah, Müqǝddǝs vǝftizdǝ bizǝ yeni 
hǝyat bǝxş etdin! Daxilimizdǝ Pasxa sirrini daimə yaşat ki, 
qorumanın altında ǝmǝllǝrimizin bol bǝhrǝlǝrini Sǝnǝ gǝtirǝ 
bilǝk vǝ ǝbǝdi hǝyatın sevincinǝ qovuşaq. Bunu, Sǝninlǝ vǝ 
Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun,
Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin. 
6cı: Uca Tanrı, Sǝndǝn xahiş edirik ki, iradǝmizi yaxşı işlǝr 
görmǝyǝ tǝşviq edǝsǝn. Qoy hǝmişǝ daha yaxşı olan üçün sǝy 
göstǝrǝk vǝ Pasxa sirrini daha da dǝrindǝn anlayaraq yaşaya 
bilǝk. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ 
ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına 
Sǝndǝn dilǝyirik. Amin. 
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PASXA | 3cü həftə |  Rəbb günü 
ƏRƏFƏ MƏDHİ

>>> Himn <<<
1-ci nəq. Rəbbin ehtişamı göylərdən yüksəkdir! 
O, yoxsulları toz-torpaqdan qaldırır. Alleluya!
2-ci nəq. Ya Rəbb, buxovlarımı açmısan. 
Sənə şükür qurbanları təqdim edəcəyəm. Alleluya!
3-cü nəq. Allahın Oğlu, çəkdiyi əzablarla itaətli olmağı 
öyrəndi. Ona itaət edənlərin hamısı üçün 
əbədi xilas qaynağı oldu. Alleluya!
 .

Qısa oxunuş (1 Pt 2, 9-10)

Siz seçilmiş nəsil, Padşahın kahin dəstəsi, müqəddəs millət, 
Allaha məxsus olan xalqsınız. Sizi qaranlıqdan Öz heyrətamiz 
nuruna çağıran Allahın çox gözəl işlərini elan etmək üçün 
seçilmisiniz. Bir zamanlar xalq deyildiniz, amma indi Allahın 
xalqısınız. Bir zamanlar mərhəmət tapmamışdınız, indi isə 
mərhəmət almısınız.

Nəqaratlı cavab
† Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya! 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!
* Rəbbi görəndə * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
A: Bizimlə qal, çünki axşam düşür və gün batmaq üzrədir. 
Alleluya! 
B: İsa ortada durub onlara «Sizə salam olsun!» dedi. Alleluya! 
C: İsa şagirdlərinə dedi: İndi tutduğunuz balıqlardan gətirin.  
Şimon Peter qayığa minib böyük balıqla dolu toru quruya 
çəkdi. Alleluya! 
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İmanlıların duası
Gǝlin, Hǝyatımız vǝ Dirilişimiz olan Mǝsihǝ müraciǝt edib
imanla səslənək: Ey Var olan Allahın Oğlu, xalqını qoru!
 
Mǝsih, Katolik Kilsǝn üçün Sǝndǝn xahiş edirik.
- Onu müqǝddǝslǝşdir ki, Sǝltǝnǝtin millǝtlǝr arasında 
möhkǝmlǝnsin.
Xǝstǝlikdǝn, kǝdǝrdǝn, ǝsarǝtdǝn vǝ sürgündǝn ǝziyyǝt 
çǝkǝnlǝr üçün xahiş edirik.
- Qoy rahatlıq vǝ kömǝk tapsınlar.
Yolundan uzaq gǝzǝnlǝr üçün xahiş edirik.
- Bağışlanma lütfünü vǝ yeni hǝyatın sevincini qǝbul etsinlǝr.
Xilaskarımız, Sǝn çarmıxa çǝkildin, ölülǝrdǝn dirildin vǝ 
dünyanı mühakimǝ etmǝyǝ gǝlǝcǝksǝn.
- Bizǝ, günahkarlara mǝrhǝmǝtli ol!
Bu dünyada bütün yaşayanlar üçün dua edirik.
- Eyni zaman bu dünyanı dirilmǝ ümidi ilǝ tǝrk edǝnlǝr üçün 
dǝ Sǝndǝn xahiş edirik. 
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
İsa Məsihin dirilişi ilə möminlərini gücləndirən və onlara yeni 
bir həyat qazandıran uca Allah, hər zaman sevinc içində 
yaşamağımız üçün bizlərdən yardımını əsirgəmə. Madam ki, 
bizlərə Allahın övladları olmağı nəsib etdin, o halda diriliş 
ümidi içində yaşamağımıza kömək et. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.
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PASXA | 3cü həftə |  Rəbb günü 
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
1-ci nəq. Rəbb hökmranlıq edir, əzəmət libasıdır, alleluya!
2-ci nəq. Yaradılış özü də çürüməyə əsir olmaqdan xilas olub, 
Allah övladlarının izzətli azadlığına qovuşacaq. Alleluya!
3-cü nəq. Rəbbin ismi ucadır. Əzəməti göylərin, 
yerin üstündədir. Alleluya!

Qısa oxunuş  (bax Həv 10, 40-43)

Allah İsanı üçüncü gün diriltdi və bütün xalqa deyil, 
əvvəlcədən seçdiyi Öz şahidlərinə – ölülər arasından 
dirilməsindən sonra Onunla birlikdə yeyib-içən bizlərə aydın 
göstərdi. Bizə isə əmr verdi ki, “Allahın təyin etdiyi ölülərlə 
dirilərin Hakimi Budur” deyə bunu xalqa şəhadət etməklə vəz 
edək. Onun barəsində bütün peyğəmbərlər şəhadət edir ki, 
Ona iman edən hər kəsin günahı Onun adı ilə bağışlanır».

Nəqaratlı cavab
† Ey Məsih, Var Olan Allahın Oğlu, bizə rəhm et * 
   Alleluya, Alleluya!
   Ey Məsih, Var Olan Allahın Oğlu, bizə rəhm et * 
   Alleluya, Alleluya!
* Sən ölülərdən dirildin * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Ey Məsih, Var Olan Allahın Oğlu, bizə rəhm et * 
   Alleluya, Alleluya!
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Benediktus 
A: Məsih əzab çəkib üçüncü gün ölülər arasından dirilməliydi. 
Alleluya!
B: Əllərimə və ayaqlarıma baxın. Bu – Mən Özüməm! Mənə 
toxunun və baxın! Alleluya!
C: İsa gəlib çörəyi götürdü və onlara verdi, eləcə balığı da 
verdi. İsa ölülər arasından dirildikdən sonra artıq üçüncü dəfə 
idi ki, şagirdlərə görünürdü. Alleluya!

İmanlıların duası
Allah hǝyat bulağı olan Mǝsihi diriltdi. O, öz gücü ilǝ bizi dǝ
dirildǝcǝk. Buna görǝ dǝ Ona səslənək:
Ey Mǝsih, hǝyatımızsan! Bizi qurtar!
Ey Mǝsih, qaranlıqda parlayan Nur, hǝyat mənbəyi, ölümlü
insanları müqǝddǝsliyinǝ çağıran!
- Qoy bu günkü ǝmǝllǝrimiz Sǝni ucaltsın.
Ya Rǝbb, Sǝn ǝzabları çǝkǝrǝk çarmıx yolu ilǝ getdin.
- Qoy Sənin Əzablarına və Ölümünə şərik olub, Səninlə dirilə 
bilək.
Atanın Oğlu vǝ bizim qardaşımız! Sǝn bizi Padşahlığa vǝ 
kahinliyǝ şǝrik etdin,
- qoy sevinclǝ Sǝnǝ şükür qurbanını tǝqdim edǝ bilǝk!
Əzǝmǝtli Padşah, Zühurunun şanlı gününü gözlǝyirik.
- Qoy göylǝrdǝ ǝbǝdi olaraq üzünǝ baxıb bǝxtiyar ola bilǝk!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 3cü həftə |  Rəbb günü 
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
1-ci nəq. O, günahlardan təmizlənməni təmin edəndən sonra 
ucalarda möhtəşəm Allahın sağında oturdu. Alleluya!
2-ci nəq. Rəbb Öz xalqına qurtuluş göndərdi. Alleluya!
3-cü nəq. Alleluya! Rəbb Padşahlıq taxtına çıxdı! 
Şad olaq, Onu izzətləndirək! Alleluya!

Qısa oxunuş (İbr 10, 12-14)

Məsih günahlar üçün yalnız bir qurban təqdim edəndən sonra 
əbədi olaraq Allahın sağında oturdu. O vaxtdan bəri O, 
düşmənlərinin Onun ayaqları altına kətil kimi salınmasını 
gözləyir. Çünki O yalnız bir təqdim vasitəsilə təqdis 
olunmaqda olanları həmişəlik kamilləşdirdi.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb, doğrudan da, dirilmiş * Alleluya, Alleluya! 
   Rəbb, doğrudan da, dirilmiş * Alleluya, Alleluya!
* və Şimona görünmüşdür * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb, doğrudan da, dirilmiş * Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
A: İsa onlarla süfrəyə oturanda çörək götürüb şükür duası etdi, 
böldü və onlara verdi.  Bu anda onların gözləri açıldı və onlar 
İsanı tanıdılar. Alleluya! 
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B: Belə yazılıb: Məsih əzab çəkib üçüncü gün ölülər arasından
dirilməlidir. Bütün millətlərə günahların bağışlanması üçün 
tövbə Onun adı ilə vəz edilməlidir. Alleluya! 
C: Ey Yəhya oğlu Şimon, Məni sevirsənmi? Ya Rəbb, Sən hər 
şeyi bilirsən, Səni sevdiyimi bilirsən. İsa ona dedi: Quzularımı 
bəslə. Alleluya!

İmanlıların duası
Ölmüş, dirilmiş vǝ bizim üçün daimi vǝsatǝtçilik edǝn 
Rəbbimiz İsa Mǝsihdǝn sevinclǝ xahiş edǝk:
Qǝlǝbǝ qazanan Padşah, bizi eşit!

Ey Mǝsih! Millǝtlǝrin Nuru vǝ Xilaskarısan!
- Sǝnin dirilişini qeyd edən bizlərə Müqǝddǝs Ruhun alovunu 
göndǝr!
Qoy İsrail xalqı Sǝni vǝd edilmiş Mǝsihi kimi qǝbul etsin
- vǝ bütün dünya izzǝtini görsün.
Qoy bu dünyada müqǝddǝslǝrinin ünsiyyǝtindǝ yaşayaq ki,
- onlarla birlikdǝ Padşahlığında dincǝlǝ bilǝk!
Düşmǝn olan olümǝ qalib gǝldin! 
Bu düşmǝni bizdǝ dǝ mǝhv et ki,
- Sǝninlǝ vǝ Sǝnin üçün ǝbǝdi yaşayaq.
Ey Xilaskarımız! Sǝn ölümǝ qǝdǝr itaǝt göstǝrdin, 
buna görǝ dǝ Allah Sǝni ucaltdı
- lütflǝ bu dünyadan köçmüş bacı-qardaşlarımızı 
Öz Padşahlığına qǝbul et!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 3cü,5ci həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün 

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 3cü həftə      >>> 5ci həftə

Qısa oxunuş (Rom 10, 8b-10)

Kəlam sənə çox yaxındır, o sənin dilində və ürəyindədir. 
Biz elə həmin iman kəlamını vəz edirik: əgər sən İsanın 
Rəbb olduğunu dilinlə iqrar edib Allahın Onu ölülər arasından 
diriltdiyinə ürəkdən inansan, xilas olacaqsan. Çünki insan 
ürəkdən iman etməklə saleh sayılır və dili ilə iqrar etməklə 
xilas olur.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus
3cü: Keçib-gedən yemək üçün deyil, əbədi həyat verən, daim 
qalan yemək üçün işlər görün. Alleluya!
5ci: Məni sevəni Atam sevəcək. Mən də onu sevib Özümü ona 
zahir edəcəyəm. Alleluya! 

İmanlıların duası   >>> 1-ci həftənin 1-ci günündəki kimi

Göylərdəki Atamız
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Yekun dua
3cü: Mǝrhǝmǝtli Allah, Sən azmış insanlara doğru yola 
qayıtmaq üçün hǝqiqǝtinin nurunu göstǝrirsǝn. Bütün 
mǝsihçilǝrǝ imanlarına zidd olanı rǝdd etmǝyǝ vǝ xristian 
çağırışına uyğun olanı etmǝyǝ çalışmağa kömǝk et. Bunu, 
Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm 
edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. 
Amin.

5ci: Sǝmavi Ata, imanlıların zehnini yaxşılıq üçün ümumi sǝylǝ
birlǝşdirirsǝn. Əmr etdiklǝrini sevmǝyimizǝ vǝ vǝd etdiyin 
şeylǝri arzulamağımıza kömǝk et ki, bu dünyanın keçici 
işlǝrinin içindǝ olmağımıza baxmayaraq qǝlblǝrimiz 
cǝnnǝtdǝki hǝqiqi sevincǝ yönǝldilsin. Bunu, Sǝninlǝ vǝ 
Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun,
Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin 

Pasxa dövrü         1144           



PASXA | 3cü,5ci həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 3cü həftə      >>> 5ci həftə

Qısa oxunuş (İbr 8, 1b-3a)  

Bizim elə bir Baş Kahinimiz var ki, göylərdəki möhtəşəm 
Allahın taxtının sağında oturub. O, Müqəddəs məkanda və 
insanın deyil, Rəbbin qurduğu həqiqi çadırda xidmət edir. Hər 
baş kahin təqdim və qurban gətirmək üçün təyin olunur. 

Nəqaratlı cavab
† Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya! 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!
* Rəbbi görəndə * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
3cü: Allahın istədiyi iş budur: Onun göndərdiyi Şəxsə iman 
edin. Alleluya.
5ci: Vəsatətçi – Atanın Mənim adımla göndərəcəyi Müqəddəs 
Ruh hər şeyi sizə öyrədəcək və söylədiyim bütün sözləri 
yadınıza salacaq. Alleluya! 

İmanlıların duası >>> 1-ci həftənin 1-ci günündəki kimi

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 3cü,5ci həftə |Çərşənbə axşamı 2

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 3cü həftə      >>> 5ci həftə

Qısa oxunuş (bax Həv 13, 30-33)

Allah İsanı ölülər arasından diriltdi. İsa xeyli günlər ərzində 
daha əvvəl Qalileyadan Onunla Yerusəlimə gələnlərə göründü. 
Bu adamlar indi Onun barəsində xalq üçün şahiddir. Biz indi 
sizə bu Müjdəni bəyan edirik: ata-babalarımıza verilən vəd 
həyata keçib, Allah İsanı diriltməklə bu vədi onların övladları 
olan bizlər üçün yerinə yetirib. İkinci məzmurda belə yazılıb: 
“Sən Mənim Oğlumsan, Mən bu gün Sənə Ata oldum”. 

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
3cü: Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: sizə göydən çörək 
verən Musa deyildi, göydən həqiqi çörəyi sizə verən Atamdır. 
Alleluya.  
5ci: Aranızda sülh qoyub gedirəm, alleluya! Öz sülhümü sizə 
verirəm. Alleluya! 

İmanlıların duası   >>> 1-ci həftənin 2-ci günündəki kimi

Göylərdəki Atamız
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Yekun dua
3cü: Rǝbbimiz vǝ Allahımız, bütün su vǝ Müqǝddǝs Ruhdan 
doğulanlarına Sǝmavi Padşahlığın qapısını açırsan. Sǝnǝ 
yalvarırıq: vǝftiz lütfünü bizdǝ bol et ki, günaha qarşı çıxaq 
vǝ vǝd etdiyin sǝmavi xoşbǝxtliyǝ qovuşaq. Bunu, Sǝninlǝ 
vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn 
Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin. 

5ci: Uca Tanrı, Mǝsihin dirilmǝsi ilǝ bizi ǝbǝdi hǝyat üçün yeni 
bir yaradılış kimi yaratdın. Sǝndǝn möhkǝm iman vǝ ümid 
dilǝyirik ki, etdiyin vǝdlǝrin yerinǝ yetirilǝcǝyinǝ heç vaxt 
şübhǝ etmǝyǝk. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ 
indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin 
adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
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PASXA | 3cü,5ci həftə |Çərşənbə axşamı 2

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 3cü həftə      >>> 5ci həftə

Qısa oxunuş (1 Pt 2, 4-5)  
İnsanların rədd etdiyi, amma Allahın qiymətli sayıb-seçdiyi 
diri Daşa, Rəbbə yaxınlaşaraq özünüz də diri daşlar kimi 
hörülün ki, ruhani ev qurulsun. Orada müqəddəs kahin dəstəsi 
olasınız və İsa Məsih vasitəsilə Allaha məqbul olan ruhani 
qurbanlar təqdim edəsiniz. 

Nəqaratlı cavab
† Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya! 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!
* Rəbbi görəndə * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
3cü: Allahın çörəyi budur ki, göydən enir və dünyaya həyat 
verir. Alleluya!
5ci: Əgər Məni sevsəydiniz, Atanın yanına gedəcəyimə 
sevinərdiniz. Alleluya! 

İmanlıların duası >>> 1-ci həftənin 2-ci günündəki kimi

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 3cü,5ci həftə |  Çərşənbə  3cü gün 

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 3cü həftə      >>> 5ci həftə

Qısa oxunuş (Rom 6, 8-11)

Əgər Məsihlə ölmüşüksə, Onunla yaşayacağımıza da inanırıq. 
Çünki bilirik ki, Məsih ölülər arasından dirildiyinə görə bir 
daha ölməyəcək və ölüm Ona artıq hökmranlıq etməz. Onun 
ölümü günahın müqabilində ilk və son ölüm oldu, yaşadığı 
həyatı isə Allah üçün yaşayır. Beləcə siz də özünüzü Məsih 
İsada olaraq günaha münasibətdə ölü, Allaha münasibətdə isə 
diri sayın.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
3cü: Atamın iradəsi budur ki, Oğulu görüb Ona iman edən hər 
şəxs əbədi həyata malik olsun və Mən onu son gündə dirildim. 
Alleluya!
5ci: Mən həqiqi Meynəyəm, alleluya! Sizsə budaqlarsınız. 
Alleluya! 

İmanlıların duası >>> 1-ci həftənin 3-cü günündəki kimi
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Göylərdəki Atamız

Yekun dua
3cü: Ey mǝrhǝmǝtli Ata, xalqının dualarını dinlǝ! 
Bizǝ kömǝk et ki, verdiyin imana görǝ yaşayaq vǝ ǝbǝdi 
hǝyatda dirilmiş Oğlunun izzǝtindǝ iştirak edǝ bilǝk! 
Çünki O ǝbǝdiyyǝn Var olandır, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla 
birlikdǝ ǝbǝdi olaraq hökm edir. Amin. 

5ci: Mǝrhǝmǝtli Allah, günahsızlığı sevirsǝn vǝ onu tövbǝ edǝn 
günahkarlara qaytarırsan. Sǝn bizi inamsızlıq zülmǝtindǝn 
hǝqiqǝtin nuruna gǝtirdin. Qoy qǝlblǝrimiz Sǝnǝ bağlı olsun ki,
nurundan heç vaxt üz döndǝrmǝyǝk. Bunu, Sǝninlǝ vǝ 
Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun,
Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin. 
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PASXA | 3cü,5ci həftə |  Çərşənbə  3cü gün 

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 3cü həftə      >>> 5ci həftə

Qısa oxunuş (İbr 7, 24-27)

İsa əbədi yaşadığı üçün daimi kahinliyə malikdir. Buna görə O
Özü vasitəsilə Allaha yaxınlaşanları tam xilas etməyə qadirdir.
Çünki O onlar üçün vəsatətçilik etməkdən ötrü həmişə yaşayır.
Həqiqətən, bizə belə bir Baş Kahinin olması münasibdir ki, 
O, müqəddəs, günahsız, ləkəsiz, günahkarlardan ayrılmış, 
göylərdən daha ucalara qaldırılmış olsun. O başqa baş kahinlər
kimi əvvəlcə öz günahları, sonra da xalqın günahları üçün hər 
gün qurban təqdim etmək məcburiyyətində deyil. Çünki 
Özünü qurban verməklə bunu birdəfəlik etdi.

Nəqaratlı cavab
† Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya! 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!
* Rəbbi görəndə * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
3cü: Atanın Mənə verdiyi şəxslərin hamısı yanıma gələcək və 
yanıma gələni heç vaxt kənara atmaram. Alleluya! 
5ci: Əgər Məndə qalsanız və sözlərim sizdə qalsa, nə 
istəyirsinizsə, diləyin, sizə veriləcək. Alleluya! 

İmanlıların duası   >>> 1-ci həftənin 3-cü günündəki kimi

Göylərdəki Atamız
Yekun dua
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PASXA | 3cü,5ci həftə | Cümə axşamı 4

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 3cü həftə      >>> 5ci həftə

Qısa oxunuş (Rom 8, 10-11)

Əgər Məsih sizdədirsə, bədəniniz günah səbəbindən ölü, 
ruhunuzsa salehlik səbəbindən diridir. Əgər İsanı ölülər 
arasından Dirildənin Ruhu sizdə yaşayırsa, Məsihi ölülər 
arasından Dirildən, sizdə yaşayan Ruhu ilə sizin də fani 
bədənlərinizə həyat verəcək.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
3cü: Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: iman edən əbədi 
həyata malikdir. Alleluya!
5ci: Əgər əmrlərimə riayət etsəniz, Mənim məhəbbətimdə 
qalacaqsınız. Alleluya! 

İmanlıların duası >>> 1-ci həftənin 4-cü günündəki kimi

Yekun dua
3cü: Qüdrǝtli vǝ ǝbǝdi Tanrı, bu Pasxa dövründǝ Sǝnin Ata 
mərhəmətini daha dǝrindən dərk edirik, çünki bizi 
günahlarımızın zülmətindən qurtardın. Xahiş edirik ki, 
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hǝqiqǝtinǝ sadiq qalmağımızda bizǝ kömǝk edǝsǝn. Bunu, 
Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm 
edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. 
Amin.

5ci: Müqǝddǝs Allah, Sǝnin mǝhǝbbǝtin bizi günahdan lütfǝ, 
yoxsulluqdan bǝxtiyarlığa aparır. Sǝndǝn xahiş edirik, 
mǝhǝbbǝtinin işini bizdǝ möhkǝmlǝndir ki, imana ǝsasǝn 
bəraət verdiyin bizlər sona qǝdǝr yaxşılıqda qalaq. Bunu, 
Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm 
edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. 
Amin.
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PASXA | 3cü,5ci həftə |  Cümə axşamı  4

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 3cü həftə      >>> 5ci həftə

Qısa oxunuş (1 Pt 3, 18. 21b-22)

Saleh olan Məsih də saleh olmayanlar uğrunda, onların 
günahları üçün bir dəfə əzab çəkdi ki, sizi Allahın hüzuruna 
gətirsin. O cismən edam edilmiş, amma ruhən həyata 
qovuşmuşdur. İsa Məsih göyə qalxıb və Allahın sağındadır. 
Mələklər, hakimlər və qüvvələr də Ona tabedir.

Nəqaratlı cavab
† Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya! 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!
* Rəbbi görəndə * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
3cü: Göydən enmiş canlı çörək Mənəm. Əgər kimsə bu 
çörəkdən yesə, əbədi yaşayar. Dünyanın həyatı üçün verəcəyim
çörək Öz ətimdir. Alleluya! 
5ci: Bu sözləri sizə söylədim ki, sevincim sizdə olsun və 
sevinciniz kamil olsun. Alleluya! 

İmanlıların duası   >>> 1-ci həftənin 4-cü günündəki kimi

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 3cü,5ci həftə |  Cümə  5ci gün  

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 3cü həftə      >>> 5ci həftə

Qısa oxunuş (Həv 5, 30-32)

Ata-babamızın Allahı sizin çarmıxa çəkib öldürdüyünüz İsanı 
diriltdi. İsrailə günahlarından tövbə və bağışlanma imkanı 
vermək üçün Allah Onu Bani və Xilaskar olaraq Öz sağ 
tərəfinə qaldırdı. Bu şeylər barədə biz şahidik, Allahın Özünə 
itaət edənlərə verdiyi Müqəddəs Ruh da şahiddir.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
3cü: Mənim ətimdən yeyib qanımdan içən Məndə qalır, Mən də
onda qalıram. Alleluya!
5ci: Mənim əmrim belədir: Mən sizi sevdiyim kimi siz də bir-
birinizi sevin. Alleluya! 

İmanlıların duası  >>> 1-ci həftənin 5-ci günündəki kimi

Göylərdəki Atamız
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Yekun dua
3cü: Uca Allah, iman edib iqrar edirik ki, Rǝbbimiz İsa Mǝsih 
bizim üçün öldü vǝ ölülǝr arasından dirildi. Xahiş edirik: 
Qoy Müqǝddǝs Ruhun mǝhǝbbǝti bizi daha kamil hǝyata 
aparsın! Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi 
vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına 
Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.

5ci: Xeyirxah Allah, sevinclǝ qeyd etdiyimiz Pasxa sirrinǝ 
ǝsasǝn hǝyatımızı qurmağa kömək etmǝyini xahiş edirik. 
Qoy Mǝsihin dirilmǝsinin gücü bizi qorusun vǝ xilasa aparsın! 
Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn 
hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn 
dilǝyirik. Amin. 
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PASXA | 3cü,5ci həftə |  Cümə  5ci gün  

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 3cü həftə      >>> 5ci həftə

Qısa oxunuş (İbr 5, 8-10)

O, Oğul olduğu halda çəkdiyi əzablarla itaətli olmağı öyrəndi. 
Kamilliyə çatandan sonra Ona itaət edənlərin hamısı üçün 
əbədi xilas qaynağı oldu və Allah tərəfindən Melkisedeq 
vəzifəli Baş Kahin təyin edildi.

Nəqaratlı cavab
† Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya! 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!
* Rəbbi görəndə * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
3cü: Çarmıxa çəkilmiş ölülər arasından dirildi və bizi satın aldı.
Alleluya! 
5ci: Heç kəsin məhəbbəti dostları uğrunda canını qurban verən 
adamın məhəbbətindən üstün ola bilməz. Alleluya! 

İmanlıların duası  >>> 1-ci həftənin 5-ci günündəki kimi

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 3cü,5ci həftə |  Şənbə  6cı gün 

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> 3cü həftə      >>> 5ci həftə

Qısa oxunuş (Rom 14, 7-9)

Bizim heç birimiz özümüz üçün yaşamırıq və özümüz üçün 
ölmürük. Yaşayırıqsa, Rəbb üçün yaşayırıq, ölürüksə, Rəbb 
üçün ölürük. Buna görə yaşasaq da, ölsək də Rəbbə məxsusuq. 
Yaşayırıqsa, Rəbb üçün yaşayırıq, ölürüksə, Rəbb üçün ölürük.
Buna görə yaşasaq da, ölsək də Rəbbə məxsusuq.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
3cü: Şimon Peter dedi: Ya Rəbb, biz kimin yanına gedək? 
Əbədi həyatın sözlərini söyləyən Sənsən. Biz də iman etmişik 
və bilirik ki, Allahın Müqəddəsi Sənsən. Alleluya!
5ci: Məsih ona görə ölüb yenə yaşadı ki, həm ölülərin, həm də 
yaşayanların Rəbbi olsun. Alleluya! 

İmanlıların duası  >>> 1-ci həftənin 6-cı günündəki kimi

Göylərdəki Atamız
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Yekun dua
3cü: Ey Külli-İxtiyar, vǝftiz sirrindǝ Sǝnǝ iman edǝnlǝrǝ yeni 
hǝyat bəxş edirsən. Şərə qarşı çıxmaq vǝ lütfünü qorumaq 
üçün bütün Mǝsihdǝ yenidǝn doğulanlara kömǝk et. Bunu, 
Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm 
edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. 
Amin. 

5ci: Qüdrǝtli vǝ ǝbǝdi Tanrı, vǝftiz sirri vasitǝsilǝ bizǝ 
hǝyatında iştirak etmǝyi bǝxş etdin vǝ bizi xoşbǝxt 
ölümsüzlüyǝ qadir etdin. Bizǝ kömǝk et ki, izzǝtindǝ olan 
hǝyat bütövlüyünǝ çataq. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla 
birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa 
Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
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PASXA | 4cü həftə |  Rəbb günü 
ƏRƏFƏ MƏDHİ

.

>>> Himn <<<
1-ci nəq. Məsihin sülhü qoy ürəklərinizdə münsiflik etsin. 
Alleluya! 
2-ci nəq. Sən kəsildin və bizi Allah üçün Öz qanın bahasına 
satın aldın. Alleluya! 
3-cü nəq. Məsih bu əzabları çəkib Öz izzətinə qovuşmalı 
deyildimi? Alleluya! 

Qısa oxunuş (1 Pt 2, 9-10)

Siz seçilmiş nəsil, Padşahın kahin dəstəsi, müqəddəs millət, 
Allaha məxsus olan xalqsınız. Sizi qaranlıqdan Öz heyrətamiz 
nuruna çağıran Allahın çox gözəl işlərini elan etmək üçün 
seçilmisiniz. Bir zamanlar xalq deyildiniz, amma indi Allahın 
xalqısınız. Bir zamanlar mərhəmət tapmamışdınız, indi isə 
mərhəmət almısınız.

Nəqaratlı cavab
† Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya! 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!
* Rəbbi görəndə * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
A: Doğrusunu sizə deyirəm: qapıdan girən qoyunların 
çobanıdır. Onların önündə gedər və qoyunlar da ardınca gedər, 
çünki onun səsini tanıyırlar. Alleluya! 
B: Yaxşı çoban Mənəm, yaxşı çoban qoyunlar uğrunda canını 
qurban verər. Alleluya! 
C: Quzularım səsimi eşidir, Mən də onları tanıyıram. Alleluya!
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İmanlıların duası >>> 2-ci Rəbb günündəki 1-ci axşam mədhindəndir

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, yaxşı bir çoban kimi öz həyatını
fəda etmiş sevimli Oğlun Kilsənin rəhbəri oldu. Onun 
rəhbərləyi ilə bizləri cənnətin xoşbəxtliyinə çatdır və 
hamımızın, ölümə qarşı zəfər qazanmış, Xilaskarımız İsa 
Məsihlə birlikdə əbədiyyən yaşamağımıza kömək et. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.
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PASXA | 4cü həftə |  Rəbb günü 
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Ölməyib sağ qalacağam, 
Rəbbin işlərini bəyan edəcəyəm. Alleluya! 
2-ci nəq. Allahın adı əbədi olaraq izzətlənsin! 
Onun müqəddəs adına şükür edin! Alleluya! 
3-cü nəq. Rəbbə alqış edin! Onun işləri kamildir, 
çünki bütün yolları haqdır. Alleluya! 

Qısa oxunuş  (bax Həv 10, 40-43)

Allah İsanı üçüncü gün diriltdi və bütün xalqa deyil, 
əvvəlcədən seçdiyi Öz şahidlərinə – ölülər arasından 
dirilməsindən sonra Onunla birlikdə yeyib-içən bizlərə aydın 
göstərdi. Bizə isə əmr verdi ki, “Allahın təyin etdiyi ölülərlə 
dirilərin Hakimi Budur” deyə bunu xalqa şəhadət etməklə vəz 
edək. Onun barəsində bütün peyğəmbərlər şəhadət edir ki, 
Ona iman edən hər kəsin günahı Onun adı ilə bağışlanır».

Nəqaratlı cavab
† Ey Məsih, Var Olan Allahın Oğlu, bizə rəhm et * 
   Alleluya, Alleluya!
   Ey Məsih, Var Olan Allahın Oğlu, bizə rəhm et * 
   Alleluya, Alleluya!
* Sən ölülərdən dirildin * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Ey Məsih, Var Olan Allahın Oğlu, bizə rəhm et * 
   Alleluya, Alleluya!
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Benediktus 
A: Qapı Mənəm, kim Məndən girərsə, xilas olar və özünə 
otlaq tapar. Alleluya! 
B: Qoyunların çobanı Mənəm! Yol, həqiqət və həyat Mənəm. 
Yaxşı çoban Mənəm, özümünküləri tanıyıram, özümünkülər də
Məni tanıyır. Alleluya!
C: Mən quzularıma əbədi həyat verirəm. Onlar heç vaxt həlak 
olmayacaq və heç kim onları əlimdən qapmayacaq. Alleluya! 

İmanlıların duası >>> 2-ci Rəbb günündəki səhər mədhindəndir

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 4cü həftə |  Rəbb günü 
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Ucalardakı şeyləri axtarın. 
Orada Məsih Allahın sağında oturub. Alleluya!
2-ci nəq. Zülmətdə belə, əməlisaleh insanlar üçün nur doğar. 

Alleluya!
3-cü nəq. Alleluya! Xilas, izzət və qüdrət Allahımıza 
məxsusdur! Alleluya!

Qısa oxunuş (İbr 10, 12-14)

Məsih günahlar üçün yalnız bir qurban təqdim edəndən sonra 
əbədi olaraq Allahın sağında oturdu. O vaxtdan bəri O, 
düşmənlərinin Onun ayaqları altına kətil kimi salınmasını 
gözləyir. Çünki O yalnız bir təqdim vasitəsilə təqdis 
olunmaqda olanları həmişəlik kamilləşdirdi.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb, doğrudan da, dirilmiş * Alleluya, Alleluya! 
   Rəbb, doğrudan da, dirilmiş * Alleluya, Alleluya!
* və Şimona görünmüşdür * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb, doğrudan da, dirilmiş * Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
A: Yaxşı çoban Mənəm! Gəldim ki, onlar həyata, bol həyata 
malik olsun. Alleluya! 
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B: Bu ağıldan olmayan başqa quzularım var ki, onları da 
gətirməliyəm. Onlar da səsimi eşidəcək, beləcə tək sürü, tək 
Çoban olacaq. Alleluya! 
C: Onları Mənə verən Atam hamıdan böyükdür. Onları heç 
kim Atanın əlindən qapa bilməz. Alleluya! 

İmanlıların duası >>> 2-ci Rəbb günündəki 2-ci axşam mədhindəndir

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 5ci həftə |  Rəbb günü 
ƏRƏFƏ MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Açılan əllərim axşam qurbanı kimi 
qəbul olunsun! Alleluya! 
2-ci nəq. Canımı zindandan qurtardın ki, 
isminə şükür edim! Alleluya! 
3-cü nəq. Allahın Oğlu, çəkdiyi əzablarla itaətli olmağı 
öyrəndi və Ona itaət edənlərin hamısı üçün 
əbədi xilas qaynağı oldu. Alleluya! 

Qısa oxunuş (1 Pt 2, 9-10)

Siz seçilmiş nəsil, Padşahın kahin dəstəsi, müqəddəs millət, 
Allaha məxsus olan xalqsınız. Sizi qaranlıqdan Öz heyrətamiz 
nuruna çağıran Allahın çox gözəl işlərini elan etmək üçün 
seçilmisiniz. Bir zamanlar xalq deyildiniz, amma indi Allahın 
xalqısınız. Bir zamanlar mərhəmət tapmamışdınız, indi isə 
mərhəmət almısınız.

Nəqaratlı cavab
† Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya! 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!
* Rəbbi görəndə * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!
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Magnifikat
A: Gedib sizin üçün yer hazırlayandan sonra yenə gəlib sizi Öz
yanıma götürəcəyəm ki, Mənim olduğum yerdə siz də olasınız.
Alleluya!  
B: Mən həqiqi Meynəyəm, Atam da Bağbandır. Bəhrə verən 
hər budağı təmizləyir ki, daha çox bəhrə versin. Alleluya! 
C: İndi Bəşər Oğlu izzətləndi və Allah da Onda izzətləndi. 
Alleluya! 

İmanlıların duası
3-cü həftədəki 1-ci axşam mədhindəndir

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Bizi xilas etmək üçün Oğlunu dünyaya göndərən və onun 
sayəsində bizləri övladlı olaraq qəbul edən uca Allah, sənə 
yalvarırıq: Bir ata kimi sevdiklərinə mərhəmətlə bax və İsa 
Məsihə iman edən bizlərə doğru azadlığı və əbədi həyatı ver. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən 
diləyirik.
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PASXA | 5ci həftə |  Rəbb günü 
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Susayan qoy gəlsin, arzu edən 
həyat suyunu müftə götürsün. Alleluya! 
2-ci nəq. Göyü, yeri, dənizi və su qaynaqlarını 
Yaradana səcdə edin! Alleluya! 
3-cü nəq. Müqəddəslər mədh oxuyub 
Rəbbi tərənnüm edəcəklər. Alleluya! 

Qısa oxunuş  (bax Həv 10, 40-43)

Allah İsanı üçüncü gün diriltdi və bütün xalqa deyil, 
əvvəlcədən seçdiyi Öz şahidlərinə – ölülər arasından 
dirilməsindən sonra Onunla birlikdə yeyib-içən bizlərə aydın 
göstərdi. Bizə isə əmr verdi ki, “Allahın təyin etdiyi ölülərlə 
dirilərin Hakimi Budur” deyə bunu xalqa şəhadət etməklə vəz 
edək. Onun barəsində bütün peyğəmbərlər şəhadət edir ki, 
Ona iman edən hər kəsin günahı Onun adı ilə bağışlanır».

Nəqaratlı cavab
† Ey Məsih, Var Olan Allahın Oğlu, bizə rəhm et * 
   Alleluya, Alleluya!
   Ey Məsih, Var Olan Allahın Oğlu, bizə rəhm et * 
   Alleluya, Alleluya!
* Sən ölülərdən dirildin * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Ey Məsih, Var Olan Allahın Oğlu, bizə rəhm et * 
   Alleluya, Alleluya!
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Benediktus 
A: Yol, həqiqət və həyat Mənəm. Mənim vasitəm olmadan heç
kim Atanın yanına gələ bilməz. Alleluya!
B: Rəbb deyir: Kim Məndə qalsa, Mən də onda qalsam, çoxlu 
bəhrə verər. Alleluya!
C: Rəbb deyir: Sizə yeni bir əmr verirəm! Bir-birinizi sevin, 
Mən sizi sevdiyim kimi siz də bir-birinizi sevin! Alleluya!

İmanlıların duası
1-ci həftədəki səhər mədhindəndir

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 5ci həftə |  Rəbb günü 
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Rəbb, doğrudan da, dirilmiş 
və Allahın sağında oturub. Alleluya!
2-ci nəq. Ata Allah bizi zülmət hakimiyyətindən xilas edib 
Öz sevimli Oğlunun Padşahlığına köçürtdü. Alleluya!
3-cü nəq. Alleluya! Rəbb Allahımız Padşahlıq taxtına çıxdı! 
Şad olaq, Onu izzətləndirək! Alleluya!

Qısa oxunuş (İbr 10, 12-14)

Məsih günahlar üçün yalnız bir qurban təqdim edəndən sonra 
əbədi olaraq Allahın sağında oturdu. O vaxtdan bəri O, 
düşmənlərinin Onun ayaqları altına kətil kimi salınmasını 
gözləyir. Çünki O yalnız bir təqdim vasitəsilə təqdis 
olunmaqda olanları həmişəlik kamilləşdirdi.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb, doğrudan da, dirilmiş * Alleluya, Alleluya! 
   Rəbb, doğrudan da, dirilmiş * Alleluya, Alleluya!
* və Şimona görünmüşdür * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb, doğrudan da, dirilmiş * Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
A: Ya Rəbb, Atanı bizə göstər, bu bizim üçün kifayətdir. İsa 
ona dedi: Xeyli müddətdir ki, Mən sizinləyəm, Məni 
tanımadınmı, Filip? Məni görən, Atanı görmüş olur. Alleluya! 
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B: Sizin çoxlu bəhrə verərək Mənim şagirdlərim olmağınızla 
Atam izzətlənir. Alleluya!
C: .Əgər bir-birinizə məhəbbətiniz olsa, bütün insanlar 
biləcək ki, siz Mənim şagirdlərimsiniz. Alleluya!

İmanlıların duası
Pasxa bayramının axşam mədhindəndir.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 6cı həftə |  Rəbb günü 
ƏRƏFƏ MƏDHİ

>>> Himn <<<
1-ci nəq. Həqiqətə əməl edənsə nura tərəf gələr. Alleluya! 
2-ci nəq. Rəbb ölüm əzablarından qurtulub 
şanlı şəkildə ölülərdən dirildi. Alleluya! 
3-cü nəq. Məsih bu əzabları çəkib 
Öz izzətinə qovuşmalı deyildimi? Alleluya! 

Qısa oxunuş (1 Pt 2, 9-10)

Siz seçilmiş nəsil, Padşahın kahin dəstəsi, müqəddəs millət, 
Allaha məxsus olan xalqsınız. Sizi qaranlıqdan Öz heyrətamiz 
nuruna çağıran Allahın çox gözəl işlərini elan etmək üçün 
seçilmisiniz. Bir zamanlar xalq deyildiniz, amma indi Allahın 
xalqısınız. Bir zamanlar mərhəmət tapmamışdınız, indi isə 
mərhəmət almısınız.

Nəqaratlı cavab
† Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya! 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!
* Rəbbi görəndə * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Şagirdlər sevindilər,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
A: Mən də Atadan xahiş edəcəyəm və O sizə başqa bir 
Vəsatətçi göndərəcək ki, daim sizinlə olsun. Alleluya! 
B: Ata Məni sevdiyi kimi Mən də sizi sevdim. Mənim 
məhəbbətimdə qalın. Alleluya! 
C: Kim Məni sevsə, sözümə riayət edər, Atam da onu sevər və 
Biz onun yanına gəlib onunla məskən salarıq. Alleluya! 
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İmanlıların duası
2-ci Rəbb günü kimi

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Külli-İxtiyar, sənə yalvarırıq: bu bayram günlərində 
Oğlunun dirilişini sevinc və imanla bayram etməyimiz üçün 
bizlərdən lütfünü əsirgəmə. Bu Pasxa sirri həyatımıza təsir 
edərək bizi hər zaman aydınlatsın. Bunu, Səninlə və Müqəddəs
Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz 
İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 
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PASXA | 6cı həftə |  Rəbb günü 
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
1-ci nəq. Bu günü Rəbb yaratdı. Alleluya! 
2-ci nəq. Ey Allahımız! Möhtəşəm göy qübbəsində Sənə 
həmd olsun! Təriflənən və əbədi olaraq ucalansan. Alleluya! 
3-cü nəq. Taxtda oturan Allahımıza səcdə edib deyək: 

Amin! Alleluya!

Qısa oxunuş  (bax Həv 10, 40-43)

Allah İsanı üçüncü gün diriltdi və bütün xalqa deyil, 
əvvəlcədən seçdiyi Öz şahidlərinə – ölülər arasından 
dirilməsindən sonra Onunla birlikdə yeyib-içən bizlərə aydın 
göstərdi. Bizə isə əmr verdi ki, “Allahın təyin etdiyi ölülərlə 
dirilərin Hakimi Budur” deyə bunu xalqa şəhadət etməklə vəz 
edək. Onun barəsində bütün peyğəmbərlər şəhadət edir ki, 
Ona iman edən hər kəsin günahı Onun adı ilə bağışlanır».

Nəqaratlı cavab
† Ey Məsih, Var Olan Allahın Oğlu, bizə rəhm et * 
   Alleluya, Alleluya!
   Ey Məsih, Var Olan Allahın Oğlu, bizə rəhm et * 
   Alleluya, Alleluya!
* Sən ölülərdən dirildin * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Ey Məsih, Var Olan Allahın Oğlu, bizə rəhm et * 
   Alleluya, Alleluya!
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Benediktus 
A: Sizi yetim qoymaram, gedib yanınıza gələcəyəm. 
Onda ürəyiniz sevinəcək. Alleluya! 
B: Bu sözləri sizə söylədim ki, sevincim sizdə olsun 
və sevinciniz kamil olsun. Alleluya! 
C: Vəsatətçi – Atanın Mənim adımla göndərəcəyi Müqəddəs 
Ruh hər şeyi sizə öyrədəcək və söylədiyim bütün sözləri 
yadınıza salacaq. Alleluya! 

İmanlıların duası
2-ci həftədəki səhər mədhindəndir

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 6cı həftə |  Rəbb günü 
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<

1-ci nəq. Allah Məsihi ölülər arasından dirildib 
səmada Öz sağında oturtdu. Alleluya!
2-ci nəq. Bütlərdən var olan həqiqi Allaha tərəf döndünüz. 

   Alleluya!
3-cü nəq. Alleluya! Xilas, izzət və qüdrət 

  Allahımıza məxsusdur! Alleluya!

Qısa oxunuş (İbr 10, 12-14)

Məsih günahlar üçün yalnız bir qurban təqdim edəndən sonra 
əbədi olaraq Allahın sağında oturdu. O vaxtdan bəri O, 
düşmənlərinin Onun ayaqları altına kətil kimi salınmasını 
gözləyir. Çünki O yalnız bir təqdim vasitəsilə təqdis 
olunmaqda olanları həmişəlik kamilləşdirdi.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb, doğrudan da, dirilmiş * Alleluya, Alleluya! 
   Rəbb, doğrudan da, dirilmiş * Alleluya, Alleluya!
* və Şimona görünmüşdür * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb, doğrudan da, dirilmiş * Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
A: Məni sevəni Atam sevəcək. Mən də onu sevib 
Özümü ona zahir edəcəyəm. Alleluya! 
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B: Mənim əmrim belədir: Mən sizi sevdiyim kimi siz də 
bir-birinizi sevin. Heç kəsin məhəbbəti dostları uğrunda canını 
qurban verən adamın məhəbbətindən üstün ola bilməz. 
Alleluya! 
C: Aranızda sülh qoyub gedirəm, Öz sülhümü sizə verirəm. 
Mən onu sizə dünyanın verdiyi kimi vermirəm. Qoy ürəyiniz 
təlaşa düşməsin və qorxmayın. Alleluya! 

İmanlıların duası
2-ci Rəbb günündəki 2-ci axşam mədhindəndir

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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Pasxa dövrünün 2-ci hissəsi üçün himnlər

 †  SƏHƏR MƏDHİ  † 
.

Hər kəsin çox arzuladığı
o müqəddəs gün gəldi!
O gün dünyanın ümidi,

Rəbb Məsih izzətlə göylərə yüksəldi.

Əzablı mübarizədə günahları öz qanı ilə yuyaraq
dünyanın hökmdarını məğlub etdi.
Öz bədənindəki əzablı yaralarını

Ata Allaha göstərdi.

Nur saçan buludlar üzərində
izzət içində göylərə qalxaraq

ulu valideynlərin bağladığı cənnəti
bizim üçün yenidən sevinclə açır.

Hamı üçün böyük bir şadlıqdır!
Pak bakirədən doğulan Oğul

dəhşətlər içində işgəncədən sonra
Atanın ehtişamına sahib olur.

Buna görə minnətdar olaq
Xilaskarımız Məsihə!

İnsan təbiətini qəbul edərək
təntənə və zəfərlə göylərə qalxdı.

Səmavi səltənət ilə birlikdə
sevinc içində şadlanaq!

Məsih göylərdə onlarla birlikdədir,
amma bizi də, tək qoymadı!

Ey İsa, İzzətli Padşah!
Ürəklərimizi Özünə çək!

Atadan bizə Ruhunu göndər ki,
Sənə qovuşa bilək. Amin.
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 †  GÜNORTA MƏDHİ  † 
Pasxa dövründəki kimi

 †  AXŞAM MƏDHİ  † 
.

Gəl, Yaradan Müqəddəs Ruh!
Gəl, sadiqlərinə baş çək!

Müdrikliklə yaratdığın qəlblərimizi
lütfünlə bol et!

Təsəlli verən Sənsən!
Göydən enən Rəbbimin ənamısan.
Həyatın mənbəyi, alovlu məhəbbət 

və ürəklərin məlhəmi Sənsən.

Sən ənamların bolluğusan.
Uca Rəbbin yaradılış barmağısan.

Atanın vədi Sənsən,
Rəbbin Kəlamını Çatdıransan.

Bizi nurlandır! Ruhumuzu gücləndir!
Ürəklərimizə alovlu məhəbbətini tök!

Bədənimiz zəif olanda
onu lütfünün gücü ilə ruhlandır.

Bizi düşmənlərdən qoru,
sülhünü üstümüzdən heç vaxt əsirgəmə!

Sənin iradən altında ikən
bütün pis təsirlərdən azad oluruq.

Atanı tanımağı bizə öyrət,
Oğlunu necə sevməyi bizə öyrət,

ey Allahın Ruhu, qoy Sənə,
içdən güvənərək iman edək. Amin.
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† İSA MƏSİHİN GÖYƏ QALXMASI BAYRAMI †
ƏRƏFƏ MƏDHİ

Himn

Ey günahdan peşman qəlblərin Xilası,
Sənsən, məhəbbət və günlərimizin Günəşi.

Kainat və bəşəriyyətin ilk və sonuncu,
insan təbiətli Yaradanı, ey İsa!

Necə ulu, necə uca məhəbbətsən ki,
günahlarımızı Üzərinə götürdün?

Əzabla dəhşətli ölümdən keçdin ki,
ölümün lənəti bizdən ötürdün!?

İblisin məhbuslarını satın alasan deyə
ölülər diyarına endin, Rəbbim!

İndi isə, ölüm üzərində qələbənlə  
Atanın sağında əyləşirsən böyük şərəflə.

Bizə mərhəmətlə baxmağının
tək səbəbi məhəbbətdir.

İçimizdəki pisliyi məhv et,
bizi qoru və sevindir.

Sadiqlərin mükafatı olan Rəbbim! 
Sevincimiz də, yalnız Sən ol!
Qoy izzətimiz Səndən olsun,
çünki Sənsən əbədi-yaşar! 

Amin.
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1-ci nəq. Atanın yanından dünyaya gəldim, yenə dünyanı tərk 
edib Atanın yanına gedirəm. Alleluya!

Məzmur 113 (112): Uca Allaha ilahi
Hökmdarları taxtlarından endirdi, məzlumları yüksəltdi. (Luka 1, 52)

Ey Rəbbin qulları, həmd edin, +
Rəbbin isminə həmd edin! *
İndidən sonsuzadək Rəbbin isminə alqış olsun!
Gündoğandan günbatanadək *
Rəbbin ismi həmdə layiqdir!
Rəbb bütün millətlərdən ucadır, *
ehtişamı göylərdən yüksəkdir!
Allahımız Rəbbin misli varmı? +
Ucalardakı taxtında oturan, *
göyə, yerə əyilərək baxan Odur.
O, yoxsulları toz-torpaqdan qaldırar, *
fəqirləri küllükdən çıxarar.
Onları əsilzadələrlə, *
Öz xalqının əsilzadələri ilə yanaşı oturdar.
Sonsuz qadının evini tikər, *
ona övlad verməklə bəxtəvər ana edər.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. Atanın yanından dünyaya gəldim, yenə dünyanı tərk 
edib Atanın yanına gedirəm. Alleluya!
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2-ci nəq. Rəbb İsa şagirdlərlə danışandan sonra göyə qaldırıldı
və Allahın sağında oturdu. Alleluya!

Məzmur 117 (116): Rəhmli Rəbbə həmd
Başqa millətlər də Allahın mərhəmətinə görə Onu izzətləndirirlər. (bax Rom

15, 9)

Ey bütün millətlər, Rəbbə həmd edin! *
Ey bütün ümmətlər, Onu mədh edin!
Bizə olan məhəbbəti böyükdür, †
Rəbbin sədaqəti əbədidir! *
Rəbbə həmd edin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbb İsa şagirdlərlə danışandan sonra göyə qaldırıldı
və Allahın sağında oturdu. Alleluya!
3-cü nəq. Heç kəs göyə çıxmayıb, yalnız göydən enmiş Bəşər 
Oğlu orada olub. Alleluya!

Nəğmə (bax Vəhy 11, 17-18. 12, 10b-12a): 
Allahın məhkəməsi

Ey Var Olan, Var Olmuş †
Külli-İxtiyar Rəbb Allah, *
Sənə şükür edirik!
Çünki Öz böyük qüdrətini alıb *
Padşahlıq taxtına çıxdın.
Millətlər qəzəbləndi, *
Sənin də qəzəbinin vaxtı gəldi. 
Ölüləri mühakimə etmək, †
Sənin qulların olan peyğəmbərlərə, müqəddəslərə, *
Sənin adından qorxanlara,
kiçiklərə və böyüklərə mükafat vermək, †
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yer üzünü məhv edənləri *
məhv etmək vaxtı çatdı.

İndi Allahımızın xilası, gücü, Padşahlığı *
və Onun Məsihinin hakimiyyəti həyata keçdi.
Çünki bacı-qardaşlarımızı Allahımızın önündə *
gecə-gündüz təqsirləndirən ittihamçı kənara atıldı.
Onlar Quzunun qanı və öz şəhadət sözləri vasitəsilə *
Ona qalib gəldilər.
Hətta ölümlə üzbəüz olanda da *
öz canlarını sevmədilər.
Buna görə də, ey göylər *
və orada məskən salanlar, bayram edin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Heç kəs göyə çıxmayıb, yalnız göydən enmiş Bəşər 
Oğlu orada olub. Alleluya!

Qısa oxunuş (Ef 2, 4-6)

Mərhəməti bol olan Allah bizi böyük məhəbbətlə sevdiyi üçün
təqsirlərimiz üzündən ölü olduğumuz halda bizə Məsihlə 
birlikdə həyat verdi. Onun lütfü ilə xilas oldunuz. Allah bizi 
Məsih İsada, Onunla birlikdə dirildib səmada oturtdu.

Nəqaratlı cavab
† Allah nida ilə ucaldı, * Alleluya, Alleluya! 
   Allah nida ilə ucaldı, * Alleluya, Alleluya!
* Rəbb şeypur səsi ilə yüksəldi. * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Allah nida ilə ucaldı, * Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
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Ey Ata, Mənə verdiyin adamlara Sənin adını aşkar etdim. 
Onlar üçün xahişim var. Dünya üçün deyil, çünki Sənin yanına
gəlirəm. Alleluya! 

İmanlıların duası
Gǝlin, sevinc içindǝ Atanın sağında oturan Mǝsihi çağıraq: 
Ey Mǝsih, Əzǝmǝtli Padşahsan!

Şöhrǝtli Padşah, kövrǝk insan bǝdǝnini Özünlǝ birlikdǝ 
göyǝ apardın vǝ qeyd etdin.
- Köhnǝ günahın tǝqsirini bizdǝn uzaqlaşdır vǝ ilk hǝyatın 
lǝyaqǝtini bizǝ ver!
Sǝn yanımıza sevgi yolu ilǝ enmisǝn,
- qoy biz dǝ eyni yolla Sǝnin yanına qalxaq. 
Hamını Özünǝ cǝzb edǝcǝyinǝ söz verdin.
- Heç birimizǝ sirli bǝdǝnin olan Kilsǝdǝn ayrılmağa icazǝ 
vermǝ!
Sǝn göylǝrǝ izzǝtli qalxdın,
- qoy Sǝni qǝtiyyǝtli bir ağıl vǝ ürǝklǝ izlǝyǝk. 
İndi Sǝni hǝqiqi Allah vǝ Hakim olaraq gözlǝyirik,
- qoy bir gün mǝrhumlarımızla birlikdǝ Sǝni izzǝtindǝ 
mǝrhǝmǝtli Rǝbb kimi görǝk.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, qəlbimiz sevinc və şüküranla 
doludur. Çünki Oğlunun göyə yüksəlişi ilə bizləri də 
yüksəltmiş oldun. Xilaskarımız İsa Məsihin çatdığı ilahi 
hikmətə, onun mənəvi bədəni olan bizlərin də bu dünyada 
iman və ümidlə yaşayaraq çatacağına olan güvənimizi 
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qüvvətləndir. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. 
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† İSA MƏSİHİN GÖYƏ QALXMASI BAYRAMI †
ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT

† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq: Alleluya! Gəlin, göylərə qalxan Rəbb Məsihə səcdə 
edək! Alleluya!
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)

SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

1-ci nəq. Ey Qalileyalılar, niyə səmaya baxa-baxa qalmısınız? 
Aranızdan götürülüb göyə qaldırılan İsa yenə də qayıdacaq. 
Alleluya! 
2-ci nəq. Padşahların Padşahını ucaldın, Onu ilahilərlə 
tərənnüm edin. Alleluya! 
3-cü nəq. Həvarilərin gözləri qarşısında İsa yuxarı qaldırıldı. 
Bir bulud Onu götürüb onlardan gizlədi. Alleluya! 

Qısa oxunuş (İbr 10, 12-14)

Məsih günahlar üçün yalnız bir qurban təqdim edəndən sonra 
əbədi olaraq Allahın sağında oturdu. O vaxtdan bəri O, 
düşmənlərinin Onun ayaqları altına kətil kimi salınmasını 
gözləyir. Çünki O yalnız bir təqdim vasitəsilə təqdis 
olunmaqda olanları həmişəlik kamilləşdirdi.

Nəqaratlı cavab
† Məsih ucalara çıxıb, * Alleluya, Alleluya! 
   Məsih ucalara çıxıb, * Alleluya, Alleluya!
* əsirləri Özü ilə apardı. * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Məsih ucalara çıxıb, * Alleluya, Alleluya!
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Benediktus 
Öz Atamın – sizin Atanızın, Öz Allahımın – sizin Allahınızın 
yanına qalxıram. Alleluya! 

İmanlıların duası
Gǝlin, yer üzündǝn qaldırılmış vǝ hǝr kǝsi Özünǝ cǝzb edǝn 
Rǝbbi sevinclǝ çağıraraq dua edǝk: 
Mǝsih, Sǝn Əzǝmǝtli Padşahsan!

Rǝbb İsa, Əzǝmǝtli Padşah, günahlara görǝ yeganǝ bir qurban 
verdikdǝn sonra qalib kimi Atanın sağına qalxdın.
- Qanın ilǝ satın aldığınları ǝbǝdi tǝqdis et!
Əbǝdi Kahin vǝ Yeni ǝhdin Vasitǝçisi, Sǝn bizim üçün 
vǝsatǝtçilik etmǝkdǝn ötrü hǝmişǝ yaşayırsan.
- Müqǝddǝs Ruhda Sǝninlǝ birlǝşǝrǝk dua edǝn xalqını xilas et!
Ölüm ǝzabını çǝkǝndǝn sonra qırx gün hǝvarilǝrǝ çoxlu 
inandırıcı dǝlillǝrlǝ Özünü diri olaraq göstǝrdin. 
- Bu gün vǝ hǝmişǝ imanımızı güclǝndir! 
Bu gün şagirdlǝrinǝ yer üzünün qurtaracağınadǝk hǝr yerdǝ 
şahid olmaq üçün Müqǝddǝs Ruhu vǝd etdin.
- Müqǝddǝs Ruhun gücü ilǝ şahidliyimizǝ güc ver!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua (Səhər mədhidəki kimi)
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† İSA MƏSİHİN GÖYƏ QALXMASI BAYRAMI †
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
(Ərəfə mədhindəki kimi)

1-ci nəq. İsa Məsih göyə qalxıb orada Allahın sağında oturub. 
Alleluya! 

Məzmur 110 (109), 1-5.7: Məsih padşah və keşişdir

Rəbb mənim Ağama dedi: +
«Mən düşmənlərini ayaqlarının altına kətil kimi salanadək * 
sağımda otur».
Rəbb Siondan Sənin qüdrətli əsanı göndərəcək, *
düşmənlərinin üzərində sənə hökmranlıq verəcək. 
Doğduğun andan etibarən şərəfli hədiyyələrlə əhatə olundun; †
sonsuz ehtişam içində, *
yerüzündə sübhdən əvvəl Səni doğurdum.
Rəbb and içdi, qərarını dəyişməz: *
«Sən Melkisedeq vəzifəli əbədi bir kahinsən».
Xudavənd sənin sağ tərəfindədir, *
qəzəb günündə padşahları qıracaq.
Yol kənarında olan vadidən su içəcək, *
buna görə güclənib yüksələcək.

1-ci nəq. İsa Məsih göyə qalxıb orada Allahın sağında oturub. 
Alleluya!
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2-ci nəq. Allah nida ilə ucaldı, Rəbb şeypur səsi ilə yüksəldi. 
Alleluya!

Məzmur 47(46): Allah kainatın padşahıdır
O, Allahın sağında əyləşir və Onun hökmdarlığının sonu olmayacaqdır.

Ey bütün xalqlar, əl çalın, *
cuşa gəlib Allaha nida edin! 
Haqq-Taala Rəbb necə də zəhmlidir, *
bütün yer üzünün böyük Padşahıdır! 
Onun sayəsində xalqlar bizə tabe olub, *
O, ümmətləri ayaqlarımızın altına salıb. 
Sevdiyi Yaqubun fəxri olan torpağı *
bizə mülk etmək üçün seçdi. 

Allah nida ilə ucaldı, *
Rəbb şeypur səsi ilə yüksəldi. 
Tərənnüm edin Allahı, tərənnüm edin! *
Tərənnüm edin Padşahımızı, tərənnüm edin! 
Çünki Allah bütün yer üzünün Padşahıdır, *
Onu ilahilərlə tərənnüm edin. 
Allah Öz müqəddəs taxtında əyləşir, *
Allah millətlərə padşahlıq edir. 
İbrahimin Allahının xalqı ilə bir yerdə olmaq üçün *
xalqların əsilzadələri yığılır, 
çünki yer üzünün sipərləri Allahındır. *
O nə qədər ucadır!

2-ci nəq. Allah nida ilə ucaldı, Rəbb şeypur səsi ilə yüksəldi. 
Alleluya!
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3-cü nəq. İndi Bəşər Oğlu izzətləndi və Allah da Onda 
izzətləndi. Alleluya!

Nəğmə (bax. Vəhy 11, 17-18; 12, 10-12): 
Rəbbin mühakiməsi

Ey Var Olan, Var Olmuş Külli-İxtiyar Rəbb Allah, *
Sənə şükür edirik! 
Çünki Öz böyük qüdrətini alıb *
Padşahlıq taxtına çıxdın. 
Millətlər qəzəbləndi, † 
Sənin də qəzəbinin vaxtı *
ölüləri mühakimə etmək vaxtı gəldi.
Sənin qulların olan peyğəmbərlərə, müqəddəslərə, †
Sənin adından qorxanlara, kiçiklərə və böyüklərə *
mükafat vermək vaxtı çatdı. 
İndi Allahımızın xilası, gücü, Padşahlığı *
və Onun Məsihinin hakimiyyəti həyata keçdi. 
Çünki bacı-qardaşlarımızı Allahımızın önündə *
gecə-gündüz təqsirləndirən ittihamçı kənara atıldı. 
Onlar Quzunun qanı və öz şəhadət sözləri vasitəsilə *
Ona qalib gəldilər. 
Hətta ölümlə üzbəüz olanda da *
Öz canlarını sevmədilər. 
Buna görə də, ey göylər və orada məskən salanlar, *
bayram edin! 

3-cü nəq. İndi Bəşər Oğlu izzətləndi və Allah da Onda 
izzətləndi. Alleluya!
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Qısa oxunuş (1 Pt 3, 18. 21b-22)

Saleh olan Məsih də saleh olmayanlar uğrunda, onların 
günahları üçün bir dəfə əzab çəkdi ki, sizi Allahın hüzuruna 
gətirsin. O cismən edam edilmiş, amma ruhən həyata 
qovuşmuşdur. İsa Məsih göyə qalxıb və Allahın sağındadır. 
Mələklər, hakimlər və qüvvələr də Ona tabedir.

Nəqaratlı cavab
† Öz Atamın – sizin Atanızın yanına qalxıram. * Alleluya, Alleluya! 
   Öz Atamın – sizin Atanızın yanına qalxıram. * Alleluya, Alleluya!
*Öz Allahımın – sizin Allahınızın yanına qalxıram*Alleluya,Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
  Öz Atamın – sizin Atanızın yanına qalxıram. * Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
Əzəmətli Padşah, Ordular Rəbbi! Bu gün təntənəli şəkildə 
bütün göylər üzərinə çıxdın. Bizi yetim qoyma və Atanın vəd 
etdiyi həqiqi Ruhu bizə göndər! Alleluya!

İmanlıların duası (Ərəfə mədhidəki kimi)

Gǝlin, sevinc içindǝ Atanın sağında oturan Mǝsihi çağıraq: 
Ey Mǝsih, Əzǝmǝtli Padşahsan!

Şöhrǝtli Padşah, kövrǝk insan bǝdǝnini Özünlǝ birlikdǝ 
göyǝ apardın vǝ qeyd etdin.
- Köhnǝ günahın tǝqsirini bizdǝn uzaqlaşdır vǝ ilk hǝyatın 
lǝyaqǝtini bizǝ ver!
Sǝn yanımıza sevgi yolu ilǝ enmisǝn,
- qoy biz dǝ eyni yolla Sǝnin yanına qalxaq.
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Hamını Özünǝ cǝzb edǝcǝyinǝ söz verdin.
- Heç birimizǝ sirli bǝdǝnin olan Kilsǝdǝn ayrılmağa icazǝ 
vermǝ!
Sǝn göylǝrǝ izzǝtli qalxdın,
- qoy Sǝni qǝtiyyǝtli bir ağıl vǝ ürǝklǝ izlǝyǝk. 
İndi Sǝni hǝqiqi Allah vǝ Hakim olaraq gözlǝyirik,
- qoy bir gün mǝrhumlarımızla birlikdǝ Sǝni izzǝtindǝ 
mǝrhǝmǝtli Rǝbb kimi görǝk.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, qəlbimiz sevinc və şüküranla 
doludur. Çünki Oğlunun göyə yüksəlişi ilə bizləri də 
yüksəltmiş oldun. Xilaskarımız İsa Məsihin çatdığı ilahi 
hikmətə, onun mənəvi bədəni olan bizlərin də bu dünyada 
iman və ümidlə yaşayaraq çatacağına olan güvənimizi 
qüvvətləndir. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. 
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PASXA | 7ci həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün 

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Rom 10, 8b-10)

Kəlam sənə çox yaxındır, o sənin dilində və ürəyindədir. Biz 
elə həmin iman kəlamını vəz edirik: əgər sən İsanın Rəbb 
olduğunu dilinlə iqrar edib Allahın Onu ölülər arasından 
diriltdiyinə ürəkdən inansan, xilas olacaqsan. Çünki insan 
ürəkdən iman etməklə saleh sayılır və dili ilə iqrar etməklə 
xilas olur.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
Dünyada əziyyətiniz var, amma cəsarətli olun! Mən dünyaya 
qalib gəldim. Alleluya!

İmanlıların duası
Gǝlin, Atadan bir Vǝsatǝtçi göndǝrǝcǝyini vǝd edǝn Mǝsihǝ 
hǝmd edib çağıraq: Rǝbb, bizǝ Öz Ruhunu ver!

Ey Mǝsih, Sǝnǝ vǝ Sǝnin vasitǝnlǝ Müqǝddǝs Ruhda Ataya 
şükür edirik.
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- Qoy bu gün danışacağımız vǝ edǝcǝyimiz hǝr şeyi Sǝnin 
naminǝ edǝk!
Rǝbb, qoy Müqǝddǝs Ruh içimizdǝ yaşasın
- vǝ belǝcǝ sirli bǝdǝnin olan Kilsǝnin canlı üzvlǝri ola bilǝk!
Bizi bacı-qardaşlarımızı mühakimǝ etmǝkdǝn vǝ onlara xor 
baxmaqdan qoru,
- çünki hamımız bir gün Sǝnin hökm kürsüsünün qarşısında 
dayanacağıq.
Bizi imandan gǝlǝn sevinc vǝ sülhlǝ doldur,
- qoy Müqǝddǝs Ruhun ümidi vǝ qüvvǝsi ilǝ bol olaq.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Rǝbb vǝ Allahımız, Müqǝddǝs Ruhun gücü bizǝ enmǝsini 
Sǝndǝn dilǝyirik. Qoy hǝmişǝ Sǝnin iradǝnǝ tabe olaq vǝ Onu 
övlad sǝdaqǝti ilǝ yerinǝ yetirǝk. Bunu, Sǝninlǝ vǝ
Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun,
Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
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PASXA | 7ci həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Rom 8, 14-17)

Allahın Ruhu ilə yönəldilənlərin hamısı Allahın oğullarıdır. 
Axı siz köləlik ruhunu almadınız ki, yenə də qorxu içində 
yaşayasınız; övladlıq Ruhunu aldınız. Elə o Ruhun vasitəsilə 
Allaha «Abba, Ata» deyə nida edirik. Elə Ruh Özü bizim 
ruhumuzla birgə şəhadət edir ki, biz Allahın övladlarıyıq. Əgər
Onun övladlarıyıqsa, deməli, həm də varisləriyik. Əgər 
Məsihin izzətinə şərik olmaq üçün Onun çəkdiyi əzablara şərik
oluruqsa, Allahın varisləri və Məsihin irs şəriki oluruq.

Nəqaratlı cavab
† Vəsatətçi –Müqəddəs Ruh * Alleluya, Alleluya!
   Vəsatətçi –Müqəddəs Ruh * Alleluya, Alleluya!
* hər şeyi sizə öyrədəcək *Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Vəsatətçi –Müqəddəs Ruh,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
Vəsatətçi –Müqəddəs Ruh sizinlə qalır və daxilinizdə olacaq. 
Alleluya!

İmanlıların duası
Hǝvarilǝri vǝ bütün kilsǝni Müqǝddǝs Ruhun tǝsǝllisi ilǝ 
dolduran Mǝsihǝ şükür edǝk vǝ bütün imanlılarla birlikdǝ 
çağıraq: Ya Rǝbb, kilsǝnǝ tǝsǝlli ver!
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Allahla insanlar arasındakı Vasitǝçi, keşişlǝri Öz hǝmkarların 
kimi seçmisǝn,
- onlara kömǝk et ki, hamını Atanın yanına gǝtirsinlǝr!
Bütün insanları fǝrq qoymayaraq sevirsǝn.
- Qoy kasıblar vǝ varlılar qarşılıqlı hörmǝtdǝ bir qardaş 
dünyası qurmaq üçün bir araya gǝlsinlǝr!
Müjdǝni bütün millǝtlǝrǝ bildir,
- qoy hamı itaǝtkarlıqla imanı qǝbul edib ona uyğun olaraq 
yaşasınlar.
Kamil Vǝsatǝtçin olan Ruhunu göndǝr,
- qoy bütün ǝzab çǝkǝnlǝrin göz yaşlarını silsin!
Mǝrhumların qǝlblǝrini pak et,
- onları göydǝki müqǝddǝslǝrin vǝ seçilmişlǝrin arasına apar!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 7ci həftə |  Çərşənbə axşamı 2 

SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (bax Həv 13, 30-33)

Allah İsanı ölülər arasından diriltdi. İsa xeyli günlər ərzində 
daha əvvəl Qalileyadan Onunla Yerusəlimə gələnlərə göründü.
Bu adamlar indi Onun barəsində xalq üçün şahiddir. Biz indi 
sizə bu Müjdəni bəyan edirik: ata-babalarımıza verilən vəd 
həyata keçib, Allah İsanı diriltməklə bu vədi onların övladları 
olan bizlər üçün yerinə yetirib. İkinci məzmurda belə yazılıb: 
“Sən Mənim Oğlumsan, Mən bu gün Sənə Ata oldum”. 

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
Rəbb dediyi kimi dirilmişdir! Sevinib şadlanaq, çünki O əbədi 
hökmranlıq edir. Alleluya!

İmanlıların duası
Gǝlin, Atadan tǝsǝlliverici Ruhu göndǝrǝcǝyini vǝd edǝn Rǝbb
Mǝsihi izzǝtlǝndirǝrǝk çağıraq: 
Mǝsih, bizǝ Ruhunu bǝxş et!
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Mǝsih, qoy Kǝlamın bütün zǝnginliyi ilǝ aramızda yaşasın!
- Sǝnǝ mǝzmurlar, ilahilǝr vǝ ruhani nǝğmǝlǝr ilǝ tǝşǝkkür 
edǝk.
Sǝn bizi Ruhunla Allahın övladları etdin,
- qoy Sǝninlǝ birlikdǝ Müqǝddǝs Ruhun vasitǝsilǝ Allaha 
«Abba, Ata» deyǝ nida edǝ bilǝk!
Bizǝ ǝmǝllǝrimizdǝ hikmǝtlik ver,
- hǝr şeyi Allahı izzǝtlǝndirmǝk üçün edǝ bilǝk!
Sǝn xeyirxah vǝ çox mǝrhǝmǝtlisǝn!
- Qoy bütün insanlarla barışıb sülh içindǝ yaşayaq.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Qüdrǝtli vǝ mǝrhǝmǝtli Allah, bizǝ Müqǝddǝs Ruhunu 
göndǝr ki, Öz lütfünlǝ bizdǝ yaşasın vǝ bizdǝn izzǝt mǝbǝdi 
düzǝltsin. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi 
vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına 
Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
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PASXA | 7ci həftə |  Çərşənbə axşamı 2 

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Rom 8, 26-27)

Beləcə Ruh da bizə zəif olarkən kömək edir. Biz nə üçün və 
necə dua etmək lazım olduğunu bilmirik, lakin Ruh Özü dillə 
deyilməyən ahlarla vəsatətçilik edir. Ürəkləri sınayan Allah da 
Ruhun nə düşündüyünü bilir, çünki Ruh Allahın iradəsinə görə
müqəddəslər üçün vəsatətçilik edir.

Nəqaratlı cavab
† Vəsatətçi –Müqəddəs Ruh * Alleluya, Alleluya!
   Vəsatətçi –Müqəddəs Ruh * Alleluya, Alleluya!
* hər şeyi sizə öyrədəcək *Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Vəsatətçi –Müqəddəs Ruh,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
Müqəddəs Ruh üzərinizə enəndə siz qüvvə alacaqsınız və yer 
üzünün qurtaracağınadək hər yerdə Mənim şahidlərim 
olacaqsınız. Alleluya!

İmanlıların duası
Gǝlin, Mǝsihi izzǝtlǝndirib şǝrǝflǝndirǝk, çünki sadiqlǝri 
Müqǝddǝs Ruha qovuşdurdu. Ona sǝslǝnǝk:
Ey Mǝsih, bizi eşit!

Kilsǝyǝ Atadan gǝlǝn Müqǝddǝs Ruhu bǝxş et.
- Qoy O onu saflaşdırsın, güclǝndirsın vǝ dünyaya yaysın!
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Ya Rǝbb, bizi idarǝ edǝnlǝrǝ Ruhunla kömǝk et ki, 
- qoy hamının xeyirinǝ xidmǝt etsinlǝr!
Yoxsulların atası olan Ruhunu göndǝr,
- qoy bütün ehtiyacı olanlara kömǝk etsin vǝ onları ruhǝn 
qaldırsın. 
Sirlǝrini idarǝ edǝn kimi seçdiyin insanlar üçün dua edirik,
- qoy xidmǝtindǝ sadiq qalsınlar!
Sǝn Öz ölümün, dirilmǝn vǝ göyǝ qalxman ilǝ xilas işini 
hǝyata keçirdin.
- Ölǝnlǝrin canlarında vǝ cǝsǝdlǝrindǝ Öz ǝsǝrini yekunlaşdır!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 7ci həftə |  Çərşənbə  3cü gün 

SƏHƏR MƏDHİ

 >>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Rom 6, 8-11)

Əgər Məsihlə ölmüşüksə, Onunla yaşayacağımıza da inanırıq. 
Çünki bilirik ki, Məsih ölülər arasından dirildiyinə görə bir 
daha ölməyəcək və ölüm Ona artıq hökmranlıq etməz. Onun 
ölümü günahın müqabilində ilk və son ölüm oldu, yaşadığı 
həyatı isə Allah üçün yaşayır. Beləcə siz də özünüzü Məsih 
İsada olaraq günaha münasibətdə ölü, Allaha münasibətdə isə 
diri sayın.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə bizə qələbə bəxş edən Allaha 
şükür olsun! Alleluya!

İmanlıların duası
Müqǝddǝs Ruh ruhumuzla birlikdǝ Allahın övladları 
olduğumuzu tǝsdiq edir. Buna görǝ dǝ, Ata Allaha şükür edib 
dua edǝk: Ey Atamız, övladlarını dinlǝ!
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Sǝbir vǝ rahatlıq verǝn Allah, qoy İsa Mǝsihin fikirlǝri ilǝ bir-
birimizi düşünǝk!
- Bizǝ kömǝk et ki, yekdilliklǝ Sǝni bir ağızla tǝriflǝyǝk.
Qoy qonşularımıza hörmǝt vǝ sevgi ilǝ yanaşaq!
- Bizǝ kömǝk et ki, hǝmişǝ onların mǝnǝvi yaxşılığını vǝ 
tǝşviqini axtaraq.
Günaha aparan dünyanın ruhu bizi idarǝ etmǝsinǝ icazǝ 
vermǝ!
- Qoy Sǝndǝn çıxan Müqǝddǝs Ruhda yaşayaq.
İnsan qǝlblǝrini araşdıran Sǝnsǝn,
- daim bizi paklıq vǝ hǝqiqǝt yolu ilǝ apar!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Mǝrhǝmǝtli Allah, Müqǝddǝs Ruh tǝrǝfindǝn toplanan kilsǝnǝ 
kömǝk et ki, Sǝnǝ tamamilǝ sǝdaqǝtli olsun vǝ sǝmimi sevgidǝ 
harmoniyanı vǝ birliyini qorusun. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs 
Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz 
İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.

Pasxa dövrü         1203           



PASXA | 7ci həftə |  Çərşənbə  3cü gün 

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (1 Kor 2, 9-10)

Allahın Onu sevənlər üçün hazırladıqlarını nə göz görüb, nə 
qulaq eşidib, nə də insan ürəyi dərk edib. Bizə isə Allah 
bunları Öz Ruhu ilə açdı. Çünki Ruh hər bir şeyi, Allahın dərin
düşüncələrini belə, araşdırır. Alleluya!

Nəqaratlı cavab
† Vəsatətçi –Müqəddəs Ruh * Alleluya, Alleluya!
   Vəsatətçi –Müqəddəs Ruh * Alleluya, Alleluya!
* hər şeyi sizə öyrədəcək *Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Vəsatətçi –Müqəddəs Ruh,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
Məsih  sizi Müqəddəs Ruhla və odla vəftiz edəcək. Alleluya!

İmanlıların duası
Gǝlin, hǝvarilǝrlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhun ilk sǝmǝrǝlǝrinǝ sahib 
olanlarla birlikdǝ Allahı tǝriflǝyǝk vǝ Ona sǝslǝnǝk: 
Ey Ata, bizi eşit!

Uca Tanrı, Mǝsihi göydǝ izzǝtlǝndirdin,
- qoy bütün insanlar Onun kilsǝdǝ Var olduğunu iman 
vasitǝsilǝ dǝrk edǝ bilsinlǝr!
Müqǝddǝs Ata, Sǝn Mǝsih haqqında dedin: Bu Mǝnim sevimli 
Oğlumdur, Ona qulaq asın!
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- Qoy hamı Onun sǝsini dinlǝsin vǝ qurtuluşa nail olsun.
Möminlǝrin qǝlblǝrinǝ Ruhunu göndǝr,
- qoy bütün murdarlıq yuyub tǝmizlǝnsin vǝ susuz qǝlblǝrimizi
nǝmlǝndirsin! 
Ey Allah, Ruhun gǝlsin vǝ zamanın keçmǝsinǝ rǝhbǝrlik etsin!
- Qoy hǝr şeyi bǝrpa etsin!
Mǝrhumlarımızı firavanlıq vǝ barış diyarına qǝbul et!
- Gǝlǝcǝk dirilmǝyǝ ümidimizi güclǝndir!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 7ci həftə |  Cümə axşamı  4cü gün 

SƏHƏR MƏDHİ

 >>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Rom 8, 10-11)

Əgər Məsih sizdədirsə, bədəniniz günah səbəbindən ölü, 
ruhunuzsa salehlik səbəbindən diridir. Əgər İsanı ölülər 
arasından Dirildənin Ruhu sizdə yaşayırsa, Məsihi ölülər 
arasından Dirildən, sizdə yaşayan Ruhu ilə sizin də fani 
bədənlərinizə həyat verəcək.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
Beləliklə, dünyanın hər tərəfinə gedin, bütün millətləri Mənim 
şagirdim edin; onları Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh adı ilə vəftiz
edin! Alleluya!

İmanlıların duası
Hamımızı Müqǝddǝs Ruhun vasitǝsilǝ Ataya qovuşduran 
Rǝbb İsa Mǝsih ucaldılsın! Dua edǝk: 
Mǝsih, bizi dinlǝ!
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Ya Rǝbb, qǝlblǝrin arzulanan qonağı olan Ruhunu göndǝr,
- qoy Onu ǝsla kǝdǝrlǝndirmǝyǝk! 
Ölülǝrdǝn dirildin vǝ Allahın sağında oturursan,
- hǝmişǝ bizim üçün Ataya vǝsatǝtçilik et!
Ruhun vasitǝsilǝ bizi Özünlǝ birlǝşdir,
- qoy heç vaxt bizi Sǝnin sevgindǝn nǝ ǝziyyǝt, nǝ tǝqib, 
nǝ dǝ tǝhlükǝlǝr ayıra bilmǝsin!
Sǝn bizi Allahın izzǝti üçün qǝbul etdiyin kimi,
- biz dǝ, bir-birimizi mehribancasına qǝbul edǝk!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Uca Allah, Sǝndǝn xahiş edirik ki, Müqǝddǝs Ruh bizi Öz 
ǝnamları ilǝ doldursun. Qoy daima istǝdiyin kimi düşünǝk 
vǝ bizǝ göstǝrdiyin kimi davranaq. Bunu, Sǝninlǝ 
vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn 
Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
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PASXA | 7ci həftə |  Cümə axşamı  4cü gün 

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (1 Kor 6, 19-20)

Məgər bilmirsiniz ki, bədəniniz Allahdan aldığınız, sizdə 
yaşayan Müqəddəs Ruhun məbədidir? Siz özünüzə məxsus 
deyilsiniz, çox baha qiymətə satın alınmısınız. Beləliklə, 
bədəninizlə Allaha izzət gətirin. 

Nəqaratlı cavab
† Vəsatətçi –Müqəddəs Ruh * Alleluya, Alleluya!
   Vəsatətçi –Müqəddəs Ruh * Alleluya, Alleluya!
* hər şeyi sizə öyrədəcək *Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Vəsatətçi –Müqəddəs Ruh,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
Həqiqət Ruhu gələndə sizə hər həqiqətə yol göstərəcək və 
gələcəyi sizə bildirəcək. Alleluya!

İmanlıların duası
Gǝlin, ǝbǝdi ucaldılan Mǝsihdǝn xahiş edǝk ki, satın aldığı 
hǝr kǝsǝ Müqǝddǝs Ruhu göndǝrsin. Ona dua edib sǝslǝnǝk: 
Ya Rǝbb, bütün satın aldıqlarına bax!

Kilsǝyǝ birlik Ruhunu göndǝr.
- Qoy fikir ayrılıqları, nifrǝt vǝ ixtilaflarını dayandırsın! 
Sǝn insanları pis ruhun gücündǝn xilas etdin.
- Dünyanı başına gǝlǝn hǝr bir pislikdǝn azad et!
Dua etdiyin zaman Ruh Sǝni Xilaskar xidmǝti üçün mǝsh 
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etdi.
- Qoy keşişlǝr dua etsinlǝr vǝ öz işlǝrindǝ Müqǝddǝs Ruhun 
rǝhbǝrliyinǝ tabe olsunlar! 
Ruhun bütün dövlǝt mǝmurlarına rǝhbǝrlik etmǝsi üçün dua 
edirik.
- Qoy onlar ümumi rifaha can atsınlar! 
Sǝn Ata Allahın izzǝtindǝ yaşayırsan.
- Mǝrhumlarımızı izzǝtinǝ çağır!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 7ci həftə |  Cümə  5ci gün  

SƏHƏR MƏDHİ

 >>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Həv 5, 30-32)

Ata-babamızın Allahı sizin çarmıxa çəkib öldürdüyünüz İsanı 
diriltdi. İsrailə günahlarından tövbə və bağışlanma imkanı 
vermək üçün Allah Onu Bani və Xilaskar olaraq Öz sağ 
tərəfinə qaldırdı. Bu şeylər barədə biz şahidik, Allahın Özünə 
itaət edənlərə verdiyi Müqəddəs Ruh da şahiddir.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
İsa Məsih ölüb-dirildi, Allahın sağındadır, yaşayır və bizim 
üçün vəsatətçilik edir. Alleluya!

İmanlıların duası
Əbǝdi izzǝt vǝ şǝrǝfǝ sahib olan Rǝbb, Müqǝddǝs Ruhun gücü 
vasitǝsilǝ bizǝ ümid bǝxş et. Dua edǝk: 
Ağa, bizǝ kömǝk et vǝ bizi xilas et!

† Uca Ata, Sǝn bilirsǝn ki, biz hǝtta dua edǝrkǝn zǝifik.
- Ruhunu bizǝ ver ki, bizim üçün vǝsatǝtçilik etsin!
† Xoşbǝxtlik verǝn Ruhunu bizǝ bǝxş et!
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- Qoy ürǝklǝrimizi Nurunla doldursun.
† Ya Rǝbb, biz ǝllǝrinin ǝsǝrlǝriyik.
- Pis meyllǝrimizi bizdǝn üstün tutmasına imkan vermǝ! 
† Qoy zǝiflǝrǝ vǝ xǝstǝlǝrǝ iman vǝ hörmǝtlǝ qayğı göstǝrǝk.
- Onlara hirsli vǝ sǝbirsiz deyil, mehriban vǝ sǝmimiliklǝ 
yanaşaq. 

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Əbǝdi Allah, İsa Mǝsihin izzǝti vǝ Müqǝddǝs Ruhun 
göndǝrilmǝsi ilǝ bizǝ ǝbǝdi hǝyatın qapısını açdın. 
Qoy bu böyük hǝdiyyǝ, imanımızı artırmağa vǝ Sǝnǝ sǝdaqǝtlǝ
xidmǝt etmǝyimizǝ kömǝk etsin. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs 
Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz 
İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
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PASXA | 7ci həftə |  Cümə  5ci gün  

AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Qal 5, 16.22.23a.25)

Müqəddəs Ruha görə həyat sürün, o zaman siz cismani 
təbiətin ehtirasını əsla icra etməzsiniz. Müqəddəs Ruhun 
səmərəsi isə budur: məhəbbət, sevinc, sülh, səbir, xeyirxahlıq, 
yaxşılıq, sədaqət, həlimlik, nəfsə hakim olmaq. Bu kimi 
şeylərə qarşı qanun yoxdur. Madam ki, biz Ruha görə 
yaşayırıq, Ruha görə də rəftar edək.

Nəqaratlı cavab
† Vəsatətçi –Müqəddəs Ruh * Alleluya, Alleluya!
   Vəsatətçi –Müqəddəs Ruh * Alleluya, Alleluya!
* hər şeyi sizə öyrədəcək *Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Vəsatətçi –Müqəddəs Ruh,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
Hamı İsanın anası Məryəmlə birlikdə dayanmadan 
dua edirdilər. Alleluya!
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İmanlıların duası
Müqǝddǝs Ruhun lütfünü bütün millǝtlǝrǝ bǝxş edǝn 
Ataya tǝşǝkkür edib tǝvazökarlıqla yalvaraq: 
Ey Ata, qoy Müqǝddǝs Ruhun lütfü bizdǝ çoxalsın!

† Ata, Sǝn Seçdiyini millǝtlǝrǝ Nur olaraq tǝyin etdin, 
- korların gözlǝrini aç vǝ qaranlıqda oturanları 
zindandan çıxart!
† Müqǝddǝs Ruhun gücü ilǝ xilas etmǝk üçün 
İsanı mǝsh etdin.
- Qoy indi dǝ, Öz sadiqlǝrinin vasitǝsilǝ dünyada gǝzsin, 
xeyirxah ǝmǝllǝri etsin vǝ hamını sağaltsın! 
† Qǝlblǝrin işığı olan Ruhunu göndǝr,
- sarsılmış imanlıları möhkǝmlǝndirsin!
† Əmǝk vǝ çǝtinliklǝrdǝ rahatlıq verǝn Ruhunu göndǝr, 
- ruhǝn yorulmuş vǝ sınmış insanları qaldırsın! 
† Ölǝnlǝrin ümidini yerinǝ yetir, 
- qoy Mǝsihin ikinci gǝlişindǝ dirilmǝ şöhrǝtinǝ çatsınlar!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 7ci həftə |  Şənbə  6cı gün 

SƏHƏR MƏDHİ

 >>>> Himn <<<
>>> Məzmurlar 3-cü həftədəndir <<<

Qısa oxunuş (Rom 14, 7-9)

Bizim heç birimiz özümüz üçün yaşamırıq və özümüz üçün 
ölmürük. Yaşayırıqsa, Rəbb üçün yaşayırıq, ölürüksə, Rəbb 
üçün ölürük. Buna görə yaşasaq da, ölsək də Rəbbə məxsusuq. 
Yaşayırıqsa, Rəbb üçün yaşayırıq, ölürüksə, Rəbb üçün ölürük.
Buna görə yaşasaq da, ölsək də Rəbbə məxsusuq.

Nəqaratlı cavab
† Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!
* Bizim üçün çarmıxda ölmüş,*Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Rəbb qəbirdən dirildi,* Alleluya, Alleluya!

Benediktus 
Budur, Mən dövrün sonuna qədər hər gün sizinləyəm. 
Alleluya!

İmanlıların duası
Gǝlin, Müqǝddǝs Ruhda vǝftiz olunanlarla birlikdǝ Rǝbbi 
izzǝtlǝndirǝk vǝ Ona müraciǝt edǝk: 
Rǝbb İsa, bizi Müqǝddǝs Ruhun vasitǝsilǝ müqǝddǝs et!
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† Ya Rǝbb, Müqǝddǝs Ruhunu bizǝ göndǝr!
- Qoy insanların qarşısında Padşah vǝ Rǝbb olduğunu iqrar 
edǝk.
† Sǝmimi mǝhǝbbǝti bizǝ bǝxş et, 
- qoy Sǝnin bizi sevdiyin kimi, biz dǝ bir-birimizi sevǝk! 
† İmanlıların qǝlblǝrini lütfünlǝ hazırla,
- qoy Müqǝddǝs Ruhun ǝnamlarını sevinc vǝ hǝvǝslǝ qǝbul 
etsinlǝr!
† Rǝbb İsa, bizǝ Müqǝddǝs Ruhun gücünü bǝxş et, 
- daxilimizdǝki bütün yaraları sağaldıb bizi güclǝndirsin!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Qüdrǝtli Tanrı, Sǝndǝn xahiş edirik ki, ǝlli gün ǝrzindǝ qeyd 
etdiyimiz Pasxa sirri düşüncǝmizi ǝhatǝ etsin vǝ gündǝlik 
hǝyatımızda tǝzahür etsin. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla 
birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa 
Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
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PASXA | 7ci həftə |  Rəbb günü 
ƏRƏFƏ MƏDHİ

>>> Himnp <<<

1-ci nəq. Rəbbin ehtişamı göylərdən yüksəkdir! 
O, yoxsulları toz-torpaqdan qaldırır. Alleluya!
2-ci nəq. Ya Rəbb, buxovlarımı açmısan. 
Sənə şükür qurbanları təqdim edəcəyəm. Alleluya!
3-cü nəq. Allahın Oğlu, çəkdiyi əzablarla itaətli olmağı 
öyrəndi. Ona itaət edənlərin hamısı üçün 
əbədi xilas qaynağı oldu. Alleluya!
 .

Qısa oxunuş (1 Pt 2, 9-10)

Siz seçilmiş nəsil, Padşahın kahin dəstəsi, müqəddəs millət, 
Allaha məxsus olan xalqsınız. Sizi qaranlıqdan Öz heyrətamiz 
nuruna çağıran Allahın çox gözəl işlərini elan etmək üçün 
seçilmisiniz. Bir zamanlar xalq deyildiniz, amma indi Allahın 
xalqısınız. Bir zamanlar mərhəmət tapmamışdınız, indi isə 
mərhəmət almısınız.

Nəqaratlı cavab
† Vəsatətçi – Müqəddəs Ruh * Alleluya, Alleluya!
   Vəsatətçi – Müqəddəs Ruh * Alleluya, Alleluya!
* hər şeyi sizə öyrədəcək *Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Vəsatətçi – Müqəddəs Ruh,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
A: Əbədi həyat da budur ki, Səni – yeganə həqiqi Allahı və 
göndərdiyin İsa Məsihi tanısınlar. Alleluya! 
B: Ey Müqəddəs Ata, onları Mənə verdiyin adınla qoru ki, 
Bizim kimi bir olsunlar. Alleluya! 
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C: Yalnız onlar üçün deyil, onların sözü ilə Mənə iman 
edənlər üçün də xahiş edirəm ki, hamısı bir olsun. Alleluya! 

İmanlıların duası
...
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
...
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən 
diləyirik.
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PASXA | 7ci həftə |  Rəbb günü 
SƏHƏR MƏDHİ

>>> Himn <<<
1-ci nəq. Rəbb hökmranlıq edir, əzəmət libasıdır, alleluya!
2-ci nəq. Yaradılış özü də çürüməyə əsir olmaqdan xilas olub, 
Allah övladlarının izzətli azadlığına qovuşacaq. Alleluya!
3-cü nəq. Rəbbin ismi ucadır. Əzəməti göylərin, 
yerin üstündədir. Alleluya!

Qısa oxunuş  (bax Həv 10, 40-43)

Allah İsanı üçüncü gün diriltdi və bütün xalqa deyil, 
əvvəlcədən seçdiyi Öz şahidlərinə – ölülər arasından 
dirilməsindən sonra Onunla birlikdə yeyib-içən bizlərə aydın 
göstərdi. Bizə isə əmr verdi ki, “Allahın təyin etdiyi ölülərlə 
dirilərin Hakimi Budur” deyə bunu xalqa şəhadət etməklə vəz 
edək. Onun barəsində bütün peyğəmbərlər şəhadət edir ki, 
Ona iman edən hər kəsin günahı Onun adı ilə bağışlanır».

Nəqaratlı cavab
† Ey Məsih, Var Olan Allahın Oğlu, bizə rəhm et * 
   Alleluya, Alleluya!
   Ey Məsih, Var Olan Allahın Oğlu, bizə rəhm et * 
   Alleluya, Alleluya!
* Sən ölülərdən dirildin * Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Ey Məsih, Var Olan Allahın Oğlu, bizə rəhm et * 
   Alleluya, Alleluya!
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Benediktus 
A: Mən yerinə yetirməyi tapşırdığın işi tamamlamaqla Səni 
yer üzündə izzətləndirdim. Alleluya!
B: İndi isə Sənin yanına gəlirəm. Dünyada ikən bu sözləri 
söyləyirəm ki, Mənim sevincim onlarda kamil olsun. Alleluya!
C: Mənə verdiyin izzəti Mən də onlara verdim ki, Biz bir 
olduğumuz kimi onlar da bir olsun. Alleluya!

İmanlıların duası
....

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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PASXA | 7ci həftə |  Rəbb günü 
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himnp <<<

1-ci nəq. O, günahlardan təmizlənməni təmin edəndən sonra 
ucalarda möhtəşəm Allahın sağında oturdu. Alleluya!

2-ci nəq. Rəbb Öz xalqına qurtuluş göndərdi. Alleluya!

3-cü nəq. Alleluya! Rəbb Padşahlıq taxtına çıxdı! 
Şad olaq, Onu izzətləndirək! Alleluya!

Qısa oxunuş (İbr 10, 12-14)

Məsih günahlar üçün yalnız bir qurban təqdim edəndən sonra 
əbədi olaraq Allahın sağında oturdu. O vaxtdan bəri 
O, düşmənlərinin Onun ayaqları altına kətil kimi salınmasını 
gözləyir. Çünki O yalnız bir təqdim vasitəsilə təqdis 
olunmaqda olanları həmişəlik kamilləşdirdi.

Nəqaratlı cavab
† Vəsatətçi – Müqəddəs Ruh * Alleluya, Alleluya!
   Vəsatətçi – Müqəddəs Ruh * Alleluya, Alleluya!
* hər şeyi sizə öyrədəcək *Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Vəsatətçi – Müqəddəs Ruh,* Alleluya, Alleluya!
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Magnifikat
A: Atadan sizə göndərəcəyim Vəsatətçi – Atanın yanından 
çıxan həqiqət Ruhu gəldiyi zaman Mənim barəmdə şəhadət 
edəcək. Alleluya!
B: Sən Məni dünyaya göndərdiyin kimi Mən də onları 
dünyaya göndərdim. Mən Özümü onların uğrunda təqdis 
edirəm ki, onlar da həqiqətlə təqdis olunsun. Alleluya!
C: Ey Ata, istəyirəm ki, Mənə verdiyin şəxslər də Mənim 
olduğum yerdə Mənimlə birlikdə olub Mənim izzətimi 
görsünlər. Alleluya!

İmanlıların duası
...

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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† PENTEKOST BAYRAMI †
ƏRƏFƏ MƏDHİ

>>> Himnp <<<
(Gəl, Yaradan Müqəddəs Ruh)

1-ci nəq. Əllinci Gün bayramı zamanı onların hamısı 
 bir yerə yığılmışdı. Alleluya!

Məzmur 113 (112): Uca Allaha ilahi
Hökmdarları taxtlarından endirdi, məzlumları yüksəltdi. (Luka 1, 52)

Ey Rəbbin qulları, həmd edin, +
Rəbbin isminə həmd edin! *
İndidən sonsuzadək Rəbbin isminə alqış olsun!
Gündoğandan günbatanadək *
Rəbbin ismi həmdə layiqdir!
Rəbb bütün millətlərdən ucadır, *
ehtişamı göylərdən yüksəkdir!
Allahımız Rəbbin misli varmı? +
Ucalardakı taxtında oturan, *
göyə, yerə əyilərək baxan Odur.
O, yoxsulları toz-torpaqdan qaldırar, *
fəqirləri küllükdən çıxarar.
Onları əsilzadələrlə, *
Öz xalqının əsilzadələri ilə yanaşı oturdar.
Sonsuz qadının evini tikər, *
ona övlad verməklə bəxtəvər ana edər.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Əllinci Gün bayramı zamanı onların hamısı bir yerə 
yığılmışdı. Alleluya!
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2-ci nəq. Onlara göründü ki, nə isə alov kimi dillərə 
parçalanaraq hər birinin üstünə düşür. Onların hamısı 
Müqəddəs Ruhla doldu. Alleluya!

Məzmur 147 (146), 1-11: Rəbbin gücü və xeyirxahlığı  
Ya Rəbb, Sənə həmd edirik, Səni yüksəldirik.

Rəbbə həmd edin! †
Allahımızı tərənnüm etmək nə qədər yaxşıdır! *
O buna layiqdir, Ona həmdlər söyləmək xoşdur!
Rəbb Yerusəlimi bərpa edər, *
İsrailin əsarətdə olanlarını yığıb-gətirər.
O, sınıq qəlblərə şəfa verər, *
yaralarını sarıyar.
Ulduzların sayını hesablar, *
hər birini öz adı ilə çağırar.
Xudavəndimiz əzəmətlidir, Qüvvəti çoxdur, *
dərrakəsi hədsizdir!
Rəbb məzlumları ayağa qaldırar, *
pisləri isə toz-torpaq içinə atar.
Rəbbə şükür nəğməsi söyləyin, *
Allahımızı lira ilə tərənnüm edin!
O, göyləri buludlarla bürüyər, †
yer üzünü yağışla təmin edər, *
dağlarda ot bitirər.
O, heyvanlara yem verər, *
çığırışan quzğun balalarını yemlər.
O, güclü atlardan zövq almaz, *
qüvvətli addımlardan razı qalmaz.
Amma Rəbb Ondan qorxanlardan, *
Onun məhəbbətinə ümid bağlayanlardan razı qalar.
.Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin..
2-ci nəq. Onlara göründü ki, nə isə alov kimi dillərə 
parçalanaraq hər birinin üstünə düşür. Onların hamısı 
Müqəddəs Ruhla doldu. Alleluya!
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3-cü nəq. Atanın yanından çıxan Ruh Məni izzətləndirəcək. 
Alleluya!

Nəğmə Vəhy 15, 3-4: Səcdə və mədh nəğməsi
Ey Külli-İxtiyar Rəbb Allah, *
Sənin işlərin böyük və heyrətlidir. 
Ey millətlərin Padşahı, *
Sənin yolların ədalətli və həqiqidir. 
Ya Rəbb, kim Səndən qorxmaz, *
kim Sənin adını izzətləndirməz? 
Çünki yalnız Sən müqəddəssən. †
Bütün millətlər gəlib Sənin önündə səcdə edəcək, *
çünki Sənin ədalətli hökmlərin aşkar oldu.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Atanın yanından çıxan Ruh Məni izzətləndirəcək. 
Alleluya!

Qısa oxunuş (Rom 8, 11)

Əgər İsanı ölülər arasından Dirildənin Ruhu sizdə yaşayırsa, 
Məsihi ölülər arasından Dirildən, sizdə yaşayan Ruhu ilə sizin 
də fani bədənlərinizə həyat verəcək.

Nəqaratlı cavab
† Vəsatətçi – Müqəddəs Ruh * Alleluya, Alleluya!
   Vəsatətçi – Müqəddəs Ruh * Alleluya, Alleluya!
* hər şeyi sizə öyrədəcək *Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Vəsatətçi – Müqəddəs Ruh,* Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
Gəl, Müqəddəs Ruh! İmanlıların qəlblərini dolduub içimizdə  
sevginin alovunu yandır! Fərqli dillərə baxmayaraq bütün 
millətləri iman birliyinə toplamısan. Alleluya!
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İmanlıların duası
Pentekost günü gǝlǝndǝ Allah hǝvarilǝri göydǝn gǝlǝn 
Müqǝddǝs Ruhla doldurdu. Buna görǝ dǝ, 
Onu hǝvǝslǝ izzǝtlǝndirǝk vǝ Ondan dilǝyǝk: 
Ya Rǝbb, Ruhunu göndǝr vǝ dünyanı yenilǝ!

† Ey Xudavǝnd Rǝbb, başlanğıcda göylǝri vǝ yeri yaratdın. 
Vaxt tamam olanda Mǝsih vasitǝsilǝ hǝr şeyi yenidǝn qurdun.
- Müqǝddǝs Ruhun vasitǝsilǝ yer üzünǝ yeni hǝyat ver 
vǝ hamını xilas et! 
† İlk insana hǝyat nǝfǝsi üfürdün.
- Kilsǝyǝ Ruhunu göndǝr ki, yaşasın, böyüsün 
vǝ bütün insanları canlandırsın!
† Bütün insanları Ruhunun nuru ilǝ işıqlandır 
vǝ günlǝrimizdǝki qaranlıq buludlarını dağıt, 
- qoy nifrǝt sevgiyǝ, ağrılar sevincǝ, 
müharibǝlǝr sülhǝ çevirsin!
† Mǝsihin böyründǝn axan ruhani su ilǝ insanları tǝmizlǝ, 
- onları bütün pislik tǝlǝsindǝn qurtar!
† Müqǝddǝs Ruhun vasitǝsilǝ insanları hǝyat 
vǝ izzǝtǝ gǝtirirsǝn.
- Qoy Onun vasitǝsilǝ mǝrhumlara sǝmavi diyarda, 
sevgi vǝ sevinc bǝxş etsinlǝr! 
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Qüdrǝtli vǝ ǝbǝdi Tanrı, ǝlli gün ǝrzindǝ Sǝnin iradǝnǝ uyğun 
olaraq Pasxa sirri tamamlandı. Müqǝddǝs Ruhun gücü ilǝ 
bütün millǝtlǝri birlǝşdir ki, Sǝnin adını fǝrqli dildǝ olan 
insanlar birlikdǝ etiraf etsinlǝr. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs 
Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz 
İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
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† PENTEKOST BAYRAMI †
ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT

† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.
Nəq: Alleluya! Rəbbin Ruhu Yer üzünü doldurur. 

  Gəlin, Allaha səcdə edək. Alleluya!
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)

SƏHƏR MƏDHİ
Himn

Bu günkü bayram günündə
sevinc və xoşbəxtlik içindəyik,

çünki həvarilərin üzərinə
Müqəddəs Ruh endi.

Bu gün Müqəddəs Ruh alov dillərinə parçalanaraq
bir-bir bütün həvarilərin üzərinə enir.

Müqəddəs Ruh onları təpədən-dırnağa dolduraraq
məhəbbət və müdriklik lütf edir.

Bütün dillərdə danışmağa başladıqca
böyük izdihamı çaş-baş qoydular.

Lakin onlar şirin şərabdan sərxoş deyil,
Allahın Ruhundan dolduruldular. 

Bunun mənası böyük bir sirrdir,
Pasxa dövrünün sonu gəldi.

Əbədi bayramı qeyd etmək üçün
lütf qanununun vaxtı çatdı.

İndi Sənə, ey Allah,
səmimi imanla səslənirik:

qoy Müqəddəs Ruh bizə də,
Öz ənamları bəxş etsin!
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Qəlblərimizi Sən pakladın,
lütfünlə təqdis etdin.

Bizi övladlığa qəbul etdin
və məhəbbətlə doldurdun.

Ey Müqəddəs Ruh, gəl bizə!
Ata Allahı tanımağı öyrət bizə,

qoy Onun Oğlunu sevək
və Səninlə xoşbəxt olaq. Amin.

1-ci nəq. Ya Rəbb! Daxilimizdə olan Ruhun nə yaxşıdır, 
nə xoşdur. Alleluya!
2-ci nəq. Bulaqlar və sularda qaynaşan məxluqlar, 
Allahı ilahilərlə tərənnüm edin. Alleluya!
3-cü nəq. Həvarilər Müqəddəs Ruhla doldu və başqa 
dillərdə Allahın əzəmətli işlərindən danışırdılar. Alleluya!

Qısa oxunuş (Həv 5, 30-32)

Ata-babamızın Allahı sizin çarmıxa çəkib öldürdüyünüz İsanı 
diriltdi. İsrailə günahlarından tövbə və bağışlanma imkanı 
vermək üçün Allah Onu Bani və Xilaskar olaraq Öz sağ 
tərəfinə qaldırdı. Bu şeylər barədə biz şahidik, Allahın Özünə 
itaət edənlərə verdiyi Müqəddəs Ruh da şahiddir.

Nəqaratlı cavab
† Onların hamısı Müqəddəs Ruhla doldu * Alleluya, Alleluya!
   Onların hamısı Müqəddəs Ruhla doldu * Alleluya, Alleluya!
* və danışmağa başladılar. *Alleluya, Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Onların hamısı Müqəddəs Ruhla doldu * Alleluya, Alleluya!
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Benediktus 
Müqəddəs Ruhu alın! Kimin günahlarını bağışlasanız, 
bağışlanır. Alleluya!

İmanlıların duası
Müqǝddǝs Ruhun vasitǝsilǝ Öz Kilsǝsini toplayan Rǝbb 
Mǝsihǝ ümidlǝ müraciǝt edǝk: 
Ya Rǝbb, Yer üzünǝ yeni hǝyat ver!

† Rǝbb İsa, çarmıxa qaldırıldığın zaman böyründǝn 
canlı su axdı,
- bizǝ Canlandıran Ruhunu göndǝr! 
† Rǝbb İsa, Allahın sağında izzǝtlǝnǝndǝ şagirdlǝrinǝ 
Atanın hǝdiyyǝsini bǝxş etdin.
- Bütün dünyanı bǝrpa etmǝk üçün Ruhunu göndǝr! 
† Hǝvarilǝrǝ Ruhunda günahları bağışlamaq üçün güc verdin.
- Dünyada günahları mǝhv et ki, insanlar sülhdǝ yaşasınlar! 
† Bizǝ hǝr şeyi öyrǝtmǝk vǝ dediklǝrini xatırlatmaq üçün 
Müqǝddǝs Ruhu vǝd etdin.
- İmanımızın işığı olan Ruhu bizǝ göndǝr! 
† Sǝnǝ şǝhadǝt vermǝk üçün hǝqiqǝt Ruhunu göndǝrǝcǝyinǝ 
söz verdin.
- Ruhunu bizǝ göndǝr ki, bizi etibarlı şahidlǝrini etsin!
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Allahım, bu gün qeyd etdiyimiz Müqəddəs Ruhla Kilsənin 
müqəddəsliyini bütün ölkələrdə gerçəkləşdirirsən.Yer üzünü 
Müqəddəs Ruhun nemətləri ilə doldur və Kilsənin ilk 
günlərində gerçəkləşdirdiyin  xilas əsərini sənə iman edənlərin 
qəlblərində davam etdir. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adına Səndən diləyirik. 
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† PENTEKOST BAYRAMI †
GÜNORTA MƏDHİ

>>> Himn <<<
9-da: 

Rəbb əvvəllər olduğu yerə qayıtdı,
Allahın yanına getdi.

Atanın vəd etdiyi Ruhu
bəşəriyyətə göndərdi.

Ən sevincli vaxt çatdı, 
göydən güclü bir səs gəldi.

Dua edən həvarilərə
Allahın xoş xəbəri səsləndi.

Əbədi Alov, Müqəddəs Ruh
qəlblərində məskən saldı.

Məsihə sadiq insanlar
yeni həyata həvəsləndi.

Gəl bizə, Müqəddəs Ruh!
Öz canlı məbədinə çevir bizi.
Qoy o, fəzilətlə çiçəklənsin!

Sənə həmişə həmd olsun!

Atanı tanımağı bizə öyrət,
Oğlunu necə sevməyi bizə öyrət,

ey Allahın Ruhu, qoy Sənə,
içdən güvənərək iman edək. Amin.

12-də: Pasxa dövründəki kimi
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15-də:  Pasxa dövründəki kimi
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† PENTEKOST BAYRAMI †
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn <<<
1-ci nəq. Allahın Ruhu dünyanı doldurur. Alleluya!
2-ci nəq. Ey Allah, Yerusəlimdəki məbədinə görə bizim üçün 
işlətdiyin qüvvətini göstər. Alleluya!
3-cü nəq. Onların hamısı Müqəddəs Ruhla doldu 
və danışmağa başladılar. Alleluya!

Qısa oxunuş (Ef 4, 3-6)

Ruhun birliyini sülh bağı ilə qorumağa çalışın. Çağırış aldıqda 
bir ümidə çağırıldığınız kimi bədən bir, Ruh bir, Rəbb bir, 
iman bir, vəftiz bir, hamının Allahı və Atası birdir. 
O hamı üzərində, hamı ilə və hamıdadır.

Nəqaratlı cavab
† Allahın Ruhu dünyanı doldurur * Alleluya, Alleluya!
   Allahın Ruhu dünyanı doldurur * Alleluya, Alleluya!
* O hər şeyi saxlayır və hər birini öz adı ilə çağırır *Alleluya, 
Alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Allahın Ruhu dünyanı doldurur * Alleluya, Alleluya!

Magnifikat
Bu gün Pentekost bayramıdır. Alleluya! Bu gün Müqəddəs 
Ruh alov kimi həvarilərə görünərək onlara ruhani ənamları 
verdi. Dünyanın hər tərəfinə Müjdəni vəz etməyə onları 
göndərdi: İman edib vəftiz olan kəs xilas olacaq! Alleluya!
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İmanlıların duası
Mǝsih vasitǝsilǝ Kilsǝsini toplayan Ata Allahı tǝriflǝyǝrǝk 
xahiş edǝk: Kilsǝyǝ Müqǝddǝs Ruhunu göndǝr!

Ey Ata, Ruhda bir vǝftizlǝ Mǝsihin mistik bǝdǝnindǝ bütün 
insanları birlǝşdirmǝk istǝyirsǝn.
- Qoy imanlıların hamısı canbir qǝlbdǝ olsun!
Bütün dünyanı Ruhunla doldurmaq istǝyirsǝn.
- Qoy bütün insanlar ǝdalǝtli vǝ dinc bir dünyanı qursunlar! 
Ey bütün yaradılışın Atası, bir iman vasitǝsilǝ sǝpǝlǝnmiş oğul 
vǝ qızlarını toplamaq istǝyirsǝn.
- Müqǝddǝs Ruhunun lütfü ilǝ bütün insanları aydınlat! 
Sǝn Ruhunun vasitǝsilǝ hǝr şeyi yenilǝyirsǝn.
- Xǝstǝlǝrǝ şǝfa, ǝzab çǝkǝnlǝrǝ tǝsǝlli vǝ hamıya xilas bǝxş et!
Müqǝddǝs Ruhun vasitǝsilǝ Oğlunu ölülǝrin arasından 
diriltdin.
- Mǝrhumlarımıza Mǝsihin Dirilişinin şanında iştirak 
etmǝyǝ icazǝ ver!

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Səhər mədhindəndir
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† ADİ DÖVR †
Hər Rəbb günündə 

Benediktus, Magnifikat və Yekun dua üçün 
öz mətnləri var
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1-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
İsa Məsihin Vəftizi bayramı

1-ci həftə

Dua
Rəbbim, sənə yalvaran xalqının səslərini böyük lütfünlə dinlə: 
hərkəsin etməli olduğu şeyləri yaxşı başa düşməsinə və onların
yerinə yetirilməsində onlara kömək et. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

2-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
2-ci həftə

 ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Dünyanın günahını aradan götürən Allah Quzusu budur! 
Aleluya!
B ili: Yəhyanın iki şagirdi onun sözlərini eşidib İsanın ardınca 
getdi. İsaya dedilər: Rabbi, Sən harada qalırsan? 
İsa onlara dedi: Mənimlə gəlin, görərsiniz.
C ili: Qalileyanın Qana kəndində toy oldu. 
İsanın anası da orada idi.

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Məndən sonra bir Şəxs gəlir ki, „məndən üstündür, çünki
məndən əvvəl var idi” deyib haqqında danışdığım Kəs budur.
B ili: Onlar gedib İsanın harada qaldığını gördülər və həmin 
gün Onunla qaldılar.
C ili: Anası xidmətçilərə dedi: „Sizə nə desə, edin“. 
İsa onlara dedi: „Küpləri su ilə doldurun“. Su şəraba çevrildi.
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 AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Müqəddəs Ruh bədəncə göyərçin şəklində İsanın üzərinə
endi. Müqəddəs Ruhla vəftiz edən Odur.
B ili: Andrey qardaşı Şimonu tapıb ona „biz Məsihi tapdıq“ 
dedi. Onu İsanın yanına apardı.
C ili: İsa Qalileyanın Qana kəndində bu ilk əlamətini göstərdi 
və izzətini üzə çıxardı. Şagirdləri də Ona iman etdi.

Dua 
Bütün dünyaya hökm edən və insanların ürəklərini idarə edən 
uca Allah, sənə yalvarırıq: İnsanlar arasında ədaləti bərpa 
etmək üçün çalışanlara güc ver və günlərimizin hüzur içində 
keçməsinə kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

3-CÜ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
3-cü həftə

 ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Rəbb belə deyir: Tövbə edin! Çünki Səmavi Padşahlıq 
yaxınlaşıb.
B ili: İsa Qalileyaya gəlib Allahın Müjdəsini vəz edirdi: 
Vaxt yetişib, Allahın Padşahlığı yaxınlaşıb. Tövbə edin 
və Müjdəyə inanın.
C ili: İsa Ruhun qüdrəti ilə gəldi və sinaqoqlarında təlim 
öyrətməyə başladı. Hamı Onu izzətləndirirdi.
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SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: İsa Qalileya gölünün sahilində gəzərkən suya tor atan iki 
qardaşı gördü. Onlara dedi: Ardımca gəlin! Onlar dərhal torları
kənara atıb Onun ardınca getdilər.
B ili: İsa onlara dedi: Ardımca gəlin, Mən sizi elə balıqçı 
edəcəyəm ki, insan tutacaqsınız.
C ili: Rəbbin Ruhu üzərimdədir, çünki fəqirlərə Müjdəni 
bildirmək üçün O Məni məsh etdi.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: İsa Səmavi Padşahlığın Müjdəsini vəz edir, xalq arasında
hər cür xəstəliyə və hər cür naxoşluğa şəfa verirdi.
B ili: Onlar dərhal torları kənara atıb öz Rəbb və Xilaskarın 
ardınca getdilər. Aleluya!
C ili: İsa tumarı bağladı və onlara danışmağa başladı: 
Eşitdiyiniz bu Müqəddəs Yazı bu gün yerinə yetdi.

Dua
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, sevimli Oğlunun lütfü 
sayəsində, yaxşılıqla dolu bir həyat davam etməyimiz üçün 
istəklərinə və sevginə uyğun həyatımızı yönəlt. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.
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4-CÜ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
4-cü həftə

 ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Göydə və yerdə hamı İsanın adına ehtiram edərək 
diz çöksün. Aleluya!
B ili: Onun təliminə təəccüblənirdilər, çünki onlara səlahiyyət 
sahibi kimi təlim öyrədirdi.
C ili: Hamı Onun ağzından çıxan lütf dolu kəlmələrə 
heyrət edirdi.

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Rəbb deyir: Nə bəxtiyardır ürəyi təmiz olanlar! 
Çünki onlar Allahı görəcək.
B ili: Hamını heyrət bürüdü və onlar bir-birindən soruşdular: 
Bu nədir? Səlahiyyətli yeni bir təlimdir! O, natəmiz ruhlara 
belə, əmr edir və bunlar da Ona itaət edirlər.
C ili: Sizə doğrusunu deyirəm: heç bir peyğəmbər öz yurdunda
qəbul edilməz.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Rəbb deyir: Nə bəxtiyardır sülhyaradanlar!
 Çünki onlar Allahın övladları adlanacaq.
B ili: İsa haqqında xəbər dərhal Qalileya bölgəsinin hər 
tərəfinə yayıldı.
C ili: İsanı şəhərin kənarına qovdular. Onu uçurumdan atmaq 
üçün şəhərin qurulduğu təpənin başına gətirdilər. 
Amma İsa onların arasından keçərək oradan çıxıb getdi.
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Dua
Uca Allah, sənə yalvarırıq, bütün qəlbimizlə sənə ibadət edə 
bilməyimiz və gərçək sevgi ilə bütün insanları sevə bilməyimiz
üçün bizlərdən yardımını əsirgəmə. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

5-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
1-ci həftə

 ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Rəbb şagirdlərinə deyir: Siz yer üzünün duzusunuz. 
Amma duz öz dadını itirərsə, nə ilə duzlanar? 
B ili: Axşam gün batanda bütün xəstələri və cinə tutulmuşları 
İsanın yanına gətirdilər. O da onlara şəfa verdi.
C ili: İsa bir qayığa minib oturdu və qayıqdan izdihama təlim 
öyrətməyə başladı.

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Siz dünyanın nurusunuz. Eləcə də sizin nurunuz 
insanların qarşısında elə parlasın ki, onlar xeyirxah işlərinizi 
görüb göylərdə olan Atanızı izzətləndirsinlər.
B ili: Səhər alaqaranlıqda İsa qalxıb evdən çıxdı və kimsəsiz 
bir yerə gedib orada dua etdi.
C ili: Ustad, biz bütün gecə çalışdıq, lakin heç nə tuta 
bilmədik. Amma Sənin sözünə görə yenə də torları ataram.
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AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Sizin nurunuz elə parlasın ki, evdəkilərin hamısını 
işıqlandırsın.
B ili: Şimon və onun yanındakılar dedilər: „Hamı Səni 
axtarır“. İsa onlara dedi: „Gəlin başqa yerlərə – ətrafdakı 
şəhərlərə gedək və orada da vəz edim, çünki Mən bunun üçün 
gəlmişəm.“
C ili: Peter İsaya dedi: Ya Rəbb, məndən uzaqlaş, axı mən 
günahkar bir adamam. Amma İsa ona dedi: Qorxma, bundan 
belə, balıq əvəzinə adam tutacaqsan.

Dua
Allahım, sənə yalvarırıq: yeganə ümidimiz sənsən. 
Sonsuz sevginlə həmişə bizə yol göstər. Xüsusilə çətinlik 
və zəiflik qarşısında bizi qoru və qüvvətləndir. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

6-CI RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
2-ci həftə

 ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Rəbb deyir: Kim bu əmrləri yerinə yetirər və başqalarına 
da öyrədərsə, Səmavi Padşahlıqda böyük sayılacaq.
B ili: Ya Rəbb, əgər istəsən, məni pak edə bilərsən! İsa dedi: 
İstəyirəm, pak ol!
C ili: Nə bəxtiyarsınız, ey yoxsullar! Çünki Allahın Padşahlığı 
sizindir. Nə bəxtiyarsınız, ey indi aclıq çəkənlər! Çünki 
doyacaqsınız.

 † ADİ DÖVR † 1241



SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Əgər sizin salehliyiniz ilahiyyatçılarla fariseylərin 
salehliyindən artıq olmasa, Səmavi Padşahlığa əsla girə 
bilməzsiniz.
B ili: İsanın ona rəhmi gəldi. Əlini uzadıb ona toxundu. 
Dərhal bu adam cüzamdan sağalıb pak oldu.
C ili: Rəbb deyir: Nə bəxtiyarsınız, ey indi ağlayanlar! 
Çünki güləcəksiniz.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Qurbangah qarşısına qurbanını gətirdiyin zaman yadına 
düşsə ki, qardaşının sənə qarşı bir şikayəti var, qurbanını 
qurbangahın qarşısında qoy, get, əvvəlcə qardaşınla barış 
və ondan sonra gəl, qurbanını təqdim et. Aleluya!
B ili: Bax heç kəsə bir söz demə, lakin get, özünü kahinə 
göstər. Hər kəsə şəhadət olsun deyə cüzamdan paklandığın 
üçün Musanın buyurduğu təqdimləri apar. Lakin o çıxıb bu 
sözü vəz edərək hər yanda yaymağa başladı.
C ili: Bəşər Oğluna görə insanlar sizə nifrət edəndə nə 
bəxtiyarsınız! Sevinin və sevincdən atılıb-düşün! 
Çünki göydə mükafatınız böyükdür.

Dua
Təmiz və dürüst qəlbləri sevən Allah, sənə yalvarırıq: 
qəlblərimizi sənə layiq bir şəkildə hazırlaya bilməyimiz üçün, 
çəkdiyin yolda uyğun bir həyat sürməyimizə kömək et. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.
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7-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
3-cü həftə

 ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Düşmənlərinizi sevin, sizi təqib edənlər üçün dua edin. 
Belə ki, siz göylərdə olan Atanızın övladları olasınız.
B ili: Onun yanına yataqda yatan bir iflic adamı gətirdilər. 
İsa onların imanını görəndə iflic olan adama dedi: 
Cəsarətli ol, oğlum, günahların bağışlandı.
C ili: Rəbb deyir: İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini 
istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin.
 

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Atanız, günəşini həm pislərin, həm yaxşıların üzərinə 
doğurur, yağışını da həm salehlərin, həm də saleh olmayanların
üzərinə yağdırır.
B ili: İsa dedi: „Lakin siz bilin ki, Bəşər Oğlunun yer üzündə 
günahları bağışlamaq səlahiyyəti var“ və onda iflicə dedi: 
„Qalx, yatağını götür və evinə get!“
C ili: Mühakimə etməyin, siz də mühakimə olunmazsınız. 
Çünki hansı hökmlə mühakimə etsəniz, onunla da mühakimə 
olunacaqsınız.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Rəbb deyir: Səmavi Atanız kamil olduğu kimi siz də 
kamil olun.
B ili: Xəstə qalxdı və dərhal döşəyini götürərək hamının 
qarşısında çıxıb getdi. Hamı mat qaldı və Allahı izzətləndirdi.
C ili: Başqalarını bağışlayın, siz də bağışlanacaqsınız. Verin, 
sizə də veriləcək. Çünki hansı ölçü ilə ölçsəniz, sizin üçün də 
eyni ölçü ilə ölçüləcək.
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Dua
Yeganə Oğlunla bizə sözlərini bildirən mərhəmətli Allah, Sənə 
yalvarırıq: sözlərimiz və bütün həyatımız Sənin xoşuna gəlsin 
deyə, istədiklərini düzgün anlamağımıza və 
dəyərləndirməyimizə kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz
İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

8-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
4-cü həftə

 ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Göydə uçan quşlara baxın: onlar nə əkir, nə biçir, nə də 
anbarlarda saxlayır. Amma Səmavi Atanız onları yedizdirir. 
Siz onlardan daha qiymətli deyilsinizmi?
B ili: Bəy yanlarında olanda sağdışı və soldışı oruc tutarmı? 
Nə qədər ki, bəy onların yanındadır, onlar oruc tutmazlar.
C ili: Əvvəlcə öz gözündən tiri çıxar, onda aydın görərsən ki, 
qardaşının gözündəki çöpü necə çıxarmaq olar.

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Beləliklə, “Nə yeyəcəyik?”, “Nə içəcəyik?” və ya 
“Nə geyəcəyik?” deyə qayğı çəkməyin. Səmavi Atanız bütün 
bunlara ehtiyacınız olduğunu bilir.
B ili: Sənin ürəyincə olan sözlər deyəcəyəm. Səni sədaqətlə 
Özümə nişanlayacağam, Sən də Rəbbi tanıyacaqsan.
C ili: Yaxşı ağac pis bəhrə gətirməz, pis ağac da yaxşı bəhrə 
gətirməz.
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AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Əvvəlcə Allahın Padşahlığını və Onun salehliyini 
axtarın. Onda bunların hamısı sizə əlavə olaraq veriləcək.
B ili: Heç kim təzə şərabı köhnə tuluqlara doldurmaz. 
Təzə şərab təzə tuluqlara doldurulmalıdır.
C ili: Yaxşı adam ürəyinin yaxşılıq xəzinəsindən yaxşı şeylər 
çıxarır, pis adamsa pislik xəzinəsindən pis şeylər çıxarır. 
Çünki ürək doluluğundan ağız danışar.

Dua
Dünyadakı hadisələrin axışını və insanların talehini yazan uca 
Allah, sənə yalvarırıq: Hüzur içində və sevinclə sənə xidmət 
edə bilməyimiz üçün, dünyamızı qurduğun nizama əsasən 
idarə et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.

9-CU RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
1-ci həftə

 ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Mənə “ya Rəbb, ya Rəbb” deyən hər kəs Səmavi 
Padşahlığa girməyəcək; lakin göylərdə olan Atamın iradəsini 
yerinə yetirən oraya girəcək.
B ili: İnsan Şənbə günü üçün deyil, Şənbə günü insan üçün 
yaradılıb.
C ili: Bu yüzbaşı İsa haqqında eşidəndə gəlib qulunu sağaltsın 
deyə Yəhudilərin bəzi ağsaqqallarını Onun yanına göndərdi.
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SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Sözlərimi eşidib onlara əməl edən hər kəs öz evini qaya 
üzərində quran ağıllı adama bənzəyir.
B ili: İsa fariseylərə dedi: Bəşər Oğlu Şənbə gününün 
Sahibidir.
C ili: Ya Rəbb, zəhmət çəkmə. Mən layiq deyiləm ki, 
Sən mənim evimə girəsən. Amma bir söz söylə ki, 
xidmətçim sağalsın.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Yağış yağar, sellər gələr, yellər əsər və o evə hücum edər.
Amma ev uçmaz, çünki təməli qaya üzərində qurulub.
B ili: Əli qurumuş adama dedi: „Əlini uzat!“ O, əlini uzatdı 
və əli əvvəlki halına qayıtdı. 
C ili: İsa yüzbaşıya heyrət etdi və dedi: Sizə deyirəm: heç 
İsraildə də bu qədər böyük iman görmədim. Göndərilən 
adamlar evə qayıdanda xəstə qulun sağlam olduğunu gördülər.

Dua
Allahımız və Atamız, çaşmaz  və əbədi hikmətinə güvənirik. 
Bizlərdən hər pisliyi uzaqlaşdır və nemətlərini bizlərdən 
əsirgəmə. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.
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10-CU RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
2-ci həftə

 ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: İsa oradan keçəndə vergi yığılan yerdə oturan Matta adlı 
bir adamı görüb ona dedi: „Ardımca gəl“. O da durub İsanın 
ardınca getdi.
B ili: Mən cinləri Allahın qüdrəti ilə qovuramsa, deməli, 
Allahın Padşahlığı üzərinizə gəlib. 
C ili: Rəbb dul qadını görəndə ona rəhmi gəldi və qadına dedi: 
Ağlama!

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: İsa evdə süfrəyə oturanda bir çox vergiyığanlarla 
günahkarlar gəlib Onunla və şagirdləri ilə birgə oturdular.
B ili: Əgər güclü bir adam təpədən-dırnağadək silahlanıb öz 
evini qoruyursa, onun əmlakı əmin-amanlıqdadır.
C ili: İsa dedi: „Ey cavan oğlan, sənə deyirəm: qalx!“ Ölü 
durub oturdu və danışmağa başladı. İsa onu anasına verdi.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Mən qurban deyil, mərhəmət istəyirəm, çünki Mən 
salehləri deyil, günahkarları çağırmaq üçün gəlmişəm.
B ili: Rəbb deyir: Kim Allahın iradəsini yerinə yetirirsə, 
Mənim qardaşım, bacım və anam odur.
C ili: Aramızda böyük bir peyğəmbər ortaya çıxdı 
və Allah Öz xalqına nəzər saldı!
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Dua
Hər yaxşılığın qaynağı olan uca Allah, sənə yalvarırıq: nəyin 
doğru olduğunu bilmək və Sənin köməyinlə onu yerinə 
yetirməyimiz üçün, Müqəddəs Ruhunla bizi aydınlat. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.

11-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
3-cü həftə

 ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Lakin izdihamı görəndə İsanın onlara rəhmi gəldi, 
çünki çobansız qoyunlar kimi taqətsiz və çarəsiz idilər.
B ili: Allahın Padşahlığı torpağa toxum səpən əkinçiyə 
bənzəyir. O, gecə yatır, gündüz qalxır. Toxum cücərib boy atır, 
amma əkinçi bunun necə baş verdiyini bilmir.
C ili: Həmin şəhərdə günahkar bir qadın yaşayırdı. O, ağ 
mərmər bir qabda ətirli yağ gətirdi, ağlayaraq göz yaşları ilə 
İsanın ayaqlarını islatmağa başladı. Onun ayaqlarını öpdü 
və onlara ətirli yağ çəkdi.

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: İsa on iki nəfəri belə əmrlə göndərdi: İsrail xalqının itmiş
qoyunlarının yanına gedin.
B ili: Allahın Padşahlığı xardal toxumuna bənzəyir ki, yer 
üzündə torpağa əkilən toxumların ən kiçiyi olsa da, əkiləndən 
sonra böyüyüb bütün bostan bitkilərindən hündür olur. 
C ili: Bu qadının çox olan günahları bağışlandı. Böyük 
məhəbbət göstərməsi də bu səbəbdəndir. Kimə az bağışlanıbsa,
az sevər.
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AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Getdiyiniz yerlərdə „Səmavi Padşahlıq yaxınlaşıb” deyə 
vəz edin. Müftə aldınız, müftə verin.
B ili: İsa xalqın başa düşəcəyi dərəcədə buna bənzər çoxlu 
məsəllərlə kəlam söyləyirdi. Amma Öz şagirdləri ilə tək 
qalanda hər şeyi izah edirdi.
C ili: İsa qadına dedi: Sənin günahların bağışlandı. İmanın səni
xilas etdi. Arxayın get.

Dua
Ümidimiz və qurtuluşumuz olan uca Allah, diləklərimizi dinlə 
və qəbul et. Əmrlərinə əməl edərək, düşüncələrimiz, 
sözlərimiz və bütün həyatımızla salehliyini qazanmağımız 
üçün  bizlərdən köməyini əsirgəmə. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

12-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
4-cü həftə

 ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Sizə qaranlıqda dediklərimi gün işığında söyləyin 
və qulağınıza pıçıldananı damlardan bəyan edin.
B ili: Ya Rəbb, bizi xilas et, biz həlak oluruq! Allahım, əmr ver
və sakitlik olacaq. 
C ili: İsa şagirdlərinə dedi: „Bəs siz nə deyirsiniz? Sizcə Mən 
kiməm?“ Peter cavab verdi: „Sən Allahın Məsihisən“.
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SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Sizin başınızdakı saçlar belə, sayılıb. Ona görə də 
qorxmayın!
B ili: İsa durub küləyə qadağan etdi və gölə dedi: „Sus, sakit 
ol!“ Külək dayandı və dərin sükut çökdü.
C ili: Bəşər Oğlu çox əzab çəkməli, rədd olunmalı, öldürülməli
və üçüncü gün dirilməlidir.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: İnsanlar qarşısında Məni iqrar edən hər kəsi 
Mən də göylərdə olan Atamın qarşısında iqrar edəcəyəm.
B ili: Onlar dəhşətə düşüb bir-birindən soruşdular: 
Bu Adam kimdir ki, külək də, göl də Ona itaət edir? 
C ili: Rəbb deyir: Əgər bir kəs Mənim ardımca gəlmək 
istəyirsə, özündən imtina etsin və hər gün çarmıxını götürüb 
ardımca gəlsin.

Dua
Allahım, müqəddəs adını hər zaman ucaltmağımıza və Sənin 
sevginlə yaşamağımıza kömək et. Çünki sevginə bağlı 
olanların heç birindən yardımını əsirgəməzsən. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.
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13-CÜ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
1-ci həftə

 ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Rəbb deyir: Çarmıxını götürüb ardımca gəlməyən kəs də 
Mənə layiq deyil.
B ili: Qadın bu cür düşünürdü: Heç olmasa paltarına 
toxunsam, sağalaram.
C ili: Tülkülərin də yuvası, göydə uçan quşların da yuvası var. 
Amma Bəşər Oğlunun başını qoymağa belə, yeri yoxdur.

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Sizi qəbul edən kəs Məni qəbul edər. Məni qəbul edən də
Məni Göndərəni qəbul edər.
B ili: İsa ətrafa baxıb qadına dedi: Qızım, imanın səni xilas 
etdi. Arxayın get və xəstəliyindən sağal.
C ili: Qoy ölülər öz ölülərini dəfn etsin. Sən isə get, Allahın 
Padşahlığını bəyan et.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Kim bu kiçiklərdən birinə şagird olduğu üçün hətta bir 
kasa soyuq su içirdərsə, sizə doğrusunu deyirəm: mükafatsız 
qalmayacaq.
B ili: Uşaq ölməyib, sadəcə olaraq yatıb. İsa uşağın əlindən 
tutub dedi: „Qızcığaz, sənə deyirəm, qalx!“
C ili: Rəbb deyir: Kotanı tutub geriyə baxan Allahın 
Padşahlığına layiq deyil.
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Dua
Lütfünə qovuşmaq sürəti ilə, nur övladları olmağımızı istəyən 
uca Allah, səhv və qüsurların bizləri qaranlıqlara boğmaması 
üçün, bizdən yardımını əsirgəmə. Daima Sənin göstərdiyin 
işıqda yaşamağımıza kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz
İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

14-CÜ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
2-ci həftə

 ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Ey yerin-göyün Sahibi olan Ata! Səndən razıyam ki, 
bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə 
agah etdin.
B ili: Onu dinləyən adamların çoxu təəccüblənərək dedi: 
Bu Adamda belə şeylər haradandır? Bu Adam həmin dülgər 
deyilmi? Məryəmin oğlu deyilmi?
C ili: Məhsul çoxdur, işçilər isə azdır. Buna görə də məhsulun 
Sahibinə yalvarın ki, Öz məhsulunu yığmaq üçün işçilər 
göndərsin.

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Mənim boyunduruğumu üzərinizə götürün və Məndən 
öyrənin. Çünki Mən həlim və qəlbən itaətkaram. Bununla 
canınıza rahatlıq taparsınız.
B ili: Bir peyğəmbərə öz yurdundan, qohum-əqrəbaları 
arasından və öz evindən başqa heç bir yerdə xor baxmazlar.
C ili: Hansı bir evə girsəniz, əvvəl „Bu evə əmin-amanlıq 
olsun!” deyin. Dilədiyiniz əmin-amanlıq onun üzərində 
qalacaq.
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AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Rəbb deyir: Mənim boyunduruğum rahat və yüküm 
yüngüldür.
B ili: İsa onların imansızlığına heyrət edirdi. Sonra ətraf 
kəndlərdə təlim öyrədərək oraları gəzib-dolaşdı.
C ili: Rəbb deyir: Sevinin ki, adlarınız göylərdə yazılıb.
                                            

Dua
Oğlunun təvazökarlığı sayəsində, günahkar insanları xilas edən
mərhəmətli Allah, sənə şükür edirik və yalvarırıq, günahın 
əsarətindən qurtulduğumuz üçün sevinclə coşmağımıza və bir 
gün əbədi xoşbəxtliyə qovuşmağımıza kömək et. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.

15-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
3-cü həftə

 ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: İsa bir məsəl danışdı: 
Bir əkinçi toxumunu səpməyə çıxdı.
B ili: İsa On İki şagirdi yanına çağırıb 
onlara natəmiz ruhlar üzərində səlahiyyət verdi.
C ili: Allahın Rəbbi bütün qəlbinlə sev 
və qonşunu özün kimi sev.
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SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: İsa şagirdlərinə dedi: Allahın Padşahlığının sirlərini 
bilmə qabiliyyəti sizə verilmişdir. Başqalarına isə hər şeyi 
məsəllərlə danışıram.
B ili: Onlar da yola düşdülər və vəz edərək insanları tövbəyə 
çağırdılar.
C ili: Samariyalı bir adam quldurların əlinə düşən adamı 
görəndə ona rəhmi gəldi. Ona yaxınlaşdı və yaralarını sarıdı.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Toxum Allahın kəlamıdır, əkinçi Məsihdir. Onun sözünə 
qulaq asan şəxs əbədi həyata malikdir.
B ili: Çoxlu cin çıxartdılar, yağla məsh edərək çox xəstəyə şəfa
verdilər.
C ili: Səncə, bu üç nəfərdən hansı quldurların əlinə düşən 
adamın qonşusu idi? Qanunşünas cavab verdi: Ona mərhəmət 
göstərən. İsa da ona dedi: Get, sən də elə et.

Dua
Rəhbərimiz olan uca Allah, sən ki, yolunu azanlara doğru yolu 
tapa bilmələri üçün, həqiqət işığını göstərirsən, özlərini xristian
hesab edənlərin bu ada yaraşmayan şeyləri tərgidərək, imana 
layiq bir şəkildə yaşamalarına kömək et. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.
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16-CI RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
4-cü həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Əvvəlcə dəlicələri toplayın və yandırmaq üçün onlardan 
dərz bağlayın, buğdanı isə anbarlarıma toplayın.
B ili: Həvarilər İsanın yanına yığıldı və gördükləri işlər, 
öyrətdikləri təlim haqqında Ona nəql etdilər.
C ili: İsa şagirdləri ilə bir kəndə girdi. Burada Marta adlı bir 
qadın Onu öz evinə dəvət etdi.

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Səmavi Padşahlıq xəmir mayasına bənzəyir. 
Qadın onu götürüb üç kisə una qarışdırıb bütün xəmir 
acıyanadək saxlayır.
B ili: Rəbb deyir: Gəlin, kimsəsiz yerdə bir az dincəlin!
C ili: Məryəm Rəbbin ayaqları yanında oturub 
Onun sözünə qulaq asırdı.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Dövrün sonunda salehlər özlərinin Atasının 
Padşahlığında günəş kimi parlayacaqlar.
B ili: İsa böyük bir izdiham gördü və onlara rəhmi gəldi, 
çünki onlar çobansız qoyunlara bənzəyirdi. 
C ili: Məryəm yaxşısını seçdi. Bu da onun əlindən 
alınmayacaq.
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Dua
Allahım, sənə güvənən bizlərə mərhəmətini göstər 
və nemətlərini artır. Sənin əmrlərini hər zaman yerinə yetirə 
bilməyimiz üçün ürəyimizdəki iman, ümid və sevgini qoru 
və qüvvətləndir. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı
ilə Səndən diləyirik. Amin.

17-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
1-ci həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Səmavi Padşahlıq gözəl mirvarilər axtaran bir tacirə 
bənzəyir. O, çox dəyərli olan bir mirvari tapanda gedib bütün 
varını satdı və onu satın aldı.
B ili: İsa başını qaldıraraq böyük bir izdihamın yanına 
gəldiyini görüb Filipə dedi: „Haradan çörək alıb bu adamları 
yedirək?“ Bu sözləri onu sınamaq məqsədi ilə söylədi, çünki 
Özü nə edəcəyini bilirdi.
C ili: İsa bir yerdə dua edirdi. Şagirdlərindən biri Ona dedi: 
Ya Rəbb, bizə dua etməyi öyrət.

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Səmavi Padşahlıq dənizə atılan və hər cür balıq tutan bir 
tora bənzəyir. Tor dolduğu zaman onu sahilə çəkdilər və oturub
yaxşılarını qablara yığdılar, pisləri isə kənara atdılar.
B ili: Rəbb beş minə yaxın izdihamı beş kiçik arpa çörəyi ilə 
iki balığı doydurdu.
C ili: Diləyin, sizə veriləcək, axtarın, tapacaqsınız, 
qapını döyün və sizə açılacaq.
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AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Səmavi Padşahlıq üçün şagirdlik etmiş hər ilahiyyatçı 
xəzinəsindən təzə və köhnə şeylər çıxaran ev sahibinə 
bənzəyir.
B ili: O zaman İsanın göstərdiyi əlaməti görən adamlar 
„Həqiqətən, dünyaya gəlməli olan peyğəmbər Budur!“ deyirdi.
C ili: Siz pis olduğunuz halda öz övladlarınıza yaxşı 
hədiyyələr verməyi bilirsinizsə, göydə olan Atanın Ondan 
diləyənlərə Müqəddəs Ruhu verəcəyi nə qədər yəqindir!

Dua
Güvənən insanları hər zaman qoruyan uca Allah, sənə 
yalvarırıq. İnsan sənsiz gücsüz və günahkardır. Rəhbərimiz ol 
və lütflərini artır ki, maddi nemətləri yaxşı qiymətləndirərək 
əbədi xoşbəxtliyə çata bilək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz
İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

18-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
2-ci həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: İsanın yanına böyük bir izdiham gəldi və yeməyə heç 
nələri yox idi. İsa şagirdlərini yanına çağırıb dedi: Bu camaata 
yazığım gəlir. 
B ili: Keçib-gedən yemək üçün deyil, əbədi həyat verən, daim 
qalan yemək üçün işlər görün.
C ili: Diqqətli olun, hər cür tamahkarlıqdan özünüzü qoruyun. 
Çünki insanın həyatı var-yoxunun bolluğundan asılı deyil.
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SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: İsa beş çörəyi və iki balığı camaata payladı. Yemək 
yeyən adamların sayı qadınlar və uşaqlardan başqa, beş min 
nəfərə yaxın idi.
B ili: İsa onlara dedi: Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: sizə
göydən çörək verən Musa deyildi, göydən həqiqi çörəyi sizə 
verən Atamdır.
C ili: Özünüzə göydə xəzinələr yığın. Orada nə güvə, nə pas 
onları məhv edər.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Hamı yeyib-doydu. Artıq qalan hissələrdən on iki dolu 
zənbil yığdılar.
B ili: Həyat çörəyi Mənəm. Mənim yanıma gələn heç vaxt 
acmaz, Mənə iman edən heç vaxt susamaz.
C ili: Ey qardaşlar, əgər həqiqətən də zəngin olmaq 
istəyirsinizsə, əsl var-dövləti sevin.  

Dua
Allahım biz övladlarınla bir ol və sənə yalvaranlara sonsuz 
sevgini göstər. Yaradıcımız və həyatımızın rəhbəri olan Səni 
tanıdığımız üçün qürur duyuruq. İçimizdə yeni bir qəlb yarat 
və bizi hər pislikdən qoru. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.
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19-CU RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
3-cü həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: İsa camaatı göndərəndən sonra dua etmək üçün tək-tənha
dağa çıxdı. Axşam olanda orada tək idi.
B ili: Əgər Məni göndərən Ata bir kəsi cəzb etməsə, o Mənim 
yanıma gələ bilməz. Yanıma gələni isə Mən son gündə 
dirildəcəyəm.
C ili: Rəbb deyir: Xəzinən haradadırsa, ürəyin də orada olacaq.

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: İsa lərzəyə düşən şagirdlərə müraciət edib dedi: 
Cəsarətli olun, Mənəm, qorxmayın!
B ili: Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: iman edən əbədi 
həyata malikdir. Aleluya!
C ili: Nə bəxtiyardır o qullar ki, ağa qayıdanda və qapını 
döyəndə onları oyaq görür!

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Peter dedi: „Ya Rəbb, əgər Sənsənsə, mənə əmr et ki, 
suların üstü ilə yanına gəlim“. İsa əlini uzadıb onu tutdu 
və dedi: „Ey imanı az olan adam, nə üçün şübhə etdin?“
B ili: Bu isə göydən enən elə bir çörəkdir ki, 
ondan yeyən şəxs heç vaxt ölməz.
C ili: Qoy qurşaqlarınız bellərinizdə bağlı 
və çıraqlarınız yana-yana qalsın.
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Dua
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, səni bir Ata sayaraq sənə 
səslənirik. Çünki bizi övladların olaraq qəbul etdin 
və ürəklərimizə Oğlunun Ruhunu göndərdin. Bizə kömək et ki,
bir uşağın atasına güvəndiyin kimi, bizlər də hər zaman sənə 
güvənək və beləcə vəd etdiyin əbədi həyata qovuşa bilək. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.

20-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
4-cü həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Kənanlı bir qadın çığırırdı: Ya Rəbb, ey Davud Oğlu, 
mənə rəhm elə. Qızım ağır bir halda cinə tutulub. 
B ili: Göydən enmiş canlı çörək Mənəm. 
Əgər kimsə bu çörəkdən yesə, əbədi yaşayar.
C ili: Mən yer üzünə od yağdırmağa gəlmişəm. 
Kaş ki bu od artıq alışıb-yanaydı!

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Kənanlı bir qadın İsaya yaxınlaşdı və Ona səcdə qılıb 
dedi: Ya Rəbb, mənə imdad et.
B ili: Mənim ətim həqiqi yemək, qanım da həqiqi içkidir. 
Mənim ətimdən yeyib qanımdan içən əbədi həyata malikdir.
C ili: Mənim alacağım bir vəftiz var. Bu vəftiz yerinə yetib 
qurtaranadək nə qədər sıxıntı çəkməliyəm!
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AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: İsa qadına dedi: Ey qadın! İmanın böyükdür; 
sənə istədiyin kimi olsun.
B ili: Var olan Ata Məni göndərdiyi kimi, Mən də Atanın 
sayəsində yaşadığım kimi Məndən yeyən də Mənim sayəmdə 
yaşayacaq.
C ili: Siz düşünürsünüz ki, Mən yer üzünə sülh gətirməyə 
gəlmişəm? Xeyr, sizə deyirəm ki, Mən ayrılıq gətirməyə 
gəlmişəm!

Dua
Səni sevənlərə gözlə görünməz nemətlər bağışlayan Allahım, 
sənə yalvarırıq. İçimizdə elə bir ürək yarat ki, hər zaman səni 
hər şeydən üstün sevərək, bizə vəd edilən və arzuladığımızdan 
daha üstün olan mirasa çataq. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz
İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.  

21-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
1-ci həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Sən var olan Allahın Oğlu Məsihsən. Nə bəxtiyarsan, 
ey Yunus oğlu Şimon! Çünki bunu sənə bildirən göylərdə olan 
Atamdır.
B ili: Həyat verən Ruhdur, cismani təbiətinsə heç faydası 
yoxdur. Sizə söylədiyim sözlər Ruh və həyat gətirir.
C ili: Dar qapıdan girməyə çalışın. Sizə bunu deyirəm: çoxları 
bu qapıdan girməyə can atacaq, amma girə bilməyəcək.
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SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Mən sənə deyirəm ki, sən Petersən və Mən cəmiyyətimi 
bu Qayanın üzərində quracağam.
B ili: Rəbb deyir: Əgər Ata bir kəsə imkan verməsə, 
o Mənim yanıma gələ bilməz.
C ili: Adamlar şərqdən, qərbdən, şimaldan, cənubdan gəlib 
İbrahim, İshaq və Yaqubla birlikdə Allahın Padşahlığında 
süfrəyə oturacaq.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Səmavi Padşahlığın açarlarını sənə verəcəyəm. 
Yer üzündə bağlayacağın hər şey göylərdə bağlanmış olacaq 
və yer üzündə açacağın hər şey göylərdə açılmış olacaq.
B ili: Ya Rəbb, biz kimin yanına gedək? Əbədi həyatın 
sözlərini söyləyən Sənsən. Biz də iman etmişik və bilirik ki, 
Allahın Müqəddəsi Sənsən.
C ili: Rəbb deyir: Budur, elə axırıncılar var ki, birinci olacaq, 
elə birincilər var ki, axırıncı olacaq.

Dua
Sənə inananların ürəklərini ümid yolunda birləşdirən uca 
Allah, sənə yalvarırıq. Bu ötəri dünyada ürəklərimizin gerçək 
xoşbəxtliyinə bağlı qalması üçün əmrlərini sevə-sevə yerinə 
yetirməyimizi və vədlərinin həyata keçməsini səbirlə 
gözləməyimizə kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.
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22-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
2-ci həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: İsa şagirdlərinə danışmağa başladı ki, Özü Yerusəlimə 
getməli, çox əzab çəkməli, öldürülməli və üçüncü gün 
dirilməlidir.
B ili: Allahınız Rəbbin əmrlərinə riayət edin. Yalnız o vaxt 
xalqların gözündə ağıllı və müdrik olacaqsınız.
C ili: Toya dəvət olunanda gedib ən aşağı başda otur ki, səni 
dəvət edən adam gəlib sənə „Dostum! Yuxarı başa keç“ desin; 
o zaman Səninlə birgə oturanların hamısının qarşısında hörmət 
qazanarsan.

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: İnsan bütün dünyanı qazanıb canını itirərsə, 
ona nə xeyri var? 
B ili: Ürəyinizə əkilən, canlarınızı xilas etməyə qadir olan 
kəlamı həlimliklə qəbul edin.
C ili: Özünü yüksəldən hər kəs aşağı tutulacaq, özünü aşağı 
tutansa yüksəldiləcək.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Bəşər Oğlu Atasının izzəti içində Öz mələkləri ilə 
gələcək və o zaman hər kəsə öz əməlinə görə əvəzini verəcək.
B ili: Rəbbin sizə verdiyi əmrləri dinləyin və anlayın.
C ili: Qonaqlıq verəndə yoxsulları, əlilləri, topalları, korları 
çağır. Onda onlar sənə əvəzini verə bilmədiyinə görə sən 
bəxtiyar olacaqsan. Çünki salehlər dirildiyi zaman sənə əvəz 
veriləcək.
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Dua
Bütün nemətlərin və hər xeyirxahlığın qaynağı olan uca Allah, 
sənə yalvarırıq: Sənin adına olan sevgimizi qüvvətləndir 
və bizləri özünə o qədər bağla ki, qəlblərimiz yaxşılıqla 
dolsun. Bizə hər zaman şəfqətlə bax və daxilimizə əkdiyin 
ilahi həyatını qoru. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə,
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı
ilə Səndən diləyirik. Amin.

23-CÜ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
3-cü həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Əgər qardaşın sənə qarşı günah işlədərsə, get, onun 
günahını ona göstər. Qoy hər şey yalnız ikinizin arasında 
qalsın. O sənə qulaq asarsa, qardaşını qazandın.
B ili: Dekapolis bölgəsindən keçərək bir kar və pəltək adamı 
İsanın yanına gətirdilər və yalvardılar ki, əlini onun üzərinə 
qoysun.
C ili: Kim Mənim yanıma gəlib öz həyatını Məndən üstün 
tutsa, Mənim şagirdim ola bilməz.

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Yer üzündə sizlərdən iki nəfər diləyəcəkləri hər hansı bir 
şey üçün razılığa gələrsə, göylərdə olan Atam onların 
istəklərini yerinə yetirəcək.
B ili: İsa göyə baxdı, ah çəkərək kar və pəltək adama dedi: 
Effata!, yəni Açıl!
C ili: Öz çarmıxını daşıyıb ardımca gəlməyən kəs də Mənim 
şagirdim ola bilməz.
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AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Rəbb deyir: Harada iki və ya üç nəfər Mənim adımla 
yığılarsa, Mən də orada, onların arasındayam.
B ili: Hər işin öhdəsindən yaxşı gəlir: həm karların qulağını, 
həm də lalların dilini açır.
C ili: Eyni tərzdə sizdən hər biriniz bütün əmlakından 
əl çəkməsə, Mənim şagirdim ola bilməz.

Dua 
Bizləri Oğlun sayəsində xilas edən və öz övladların olaraq 
qəbul edən uca Allah, sənə yalvarırıq. Bir ata sevgisi ilə 
sevdiyin bizlərə bax və İsa Məsihə inananların hamısına 
gerçək azadlığı və əbədi həyatı bağışla. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.    

24-CÜ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
4-cü həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Neçə dəfə mən qardaşımı bağışlamalıyam? 
Yeddi dəfəmi? İsa Peterə dedi: Sənə deyirəm: yeddi dəfə yox, 
yetmiş dəfə yeddi.
B ili: İsa onlardan soruşdu: Bəs siz nə deyirsiniz? 
Sizcə, Mən kiməm? Peter Ona cavab verdi: Sən Məsihsən.
C ili: Sizlərdən birinin yüz qoyunu olsa və onlardan birini 
itirsə, doxsan doqquzunu çöldə qoyub itmiş qoyunu tapanadək 
onu axtarmazmı?
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SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Ağasının o qula rəhmi gəldi, onu buraxdı və borcunu 
bağışladı.
B ili: Bəşər Oğlu çox əzab çəkməli, ağsaqqallar tərəfindən 
rədd edilməli, öldürülməli və üç gündən sonra dirilməlidir.
C ili: Sizə bunu deyirəm: beləcə də göydə tövbə edən bircə 
günahkara görə daha çox sevinc olacaq.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Ey pis qul, bütün o borcu sənə bağışladım, çünki mənə 
yalvardın. Mən sənə mərhəmət etdiyim kimi sən də yoldaşına 
mərhəmət etməli deyildinmi?
B ili: Rəbb deyir: Kim Mənimlə Müjdə uğrunda canını itirirsə, 
onu xilas edəcək.
C ili: On dirhəmi olan hansı bir qadın bir dirhəmini itirsə, 
çıraq yandırıb evi süpürərək onu tapanadək diqqətlə axtarmaz?

Dua
Hər şeyin yaradıcısı olan və tarixə hökm edən uca Allah, Sənə 
yalvarırıq. Sevginin qüdrətini hiss edə bilməyimiz üçün 
dualarımıza qulaq as və hər zaman şəfqətinlə bizi qucaqla 
və qoru. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.
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25-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
1-ci həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Siz də üzüm bağına gedin və haqqınızı düz verərəm.
B ili: Əgər bir kəs birinci olmaq istəyirsə, hamıdan axırıncı 
və hamının xidmətçisi olsun.
C ili: Haqsız qazanc olan sərvətlə özünüzə dostlar qazanın ki, 
bu sərvət yox olduqda siz əbədi məskənlərə qəbul olunasınız.

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Səmavi Padşahlıq səhər erkən durub öz üzüm bağı üçün 
işçi tutmağa çıxan ev sahibinə bənzəyir.
B ili: Kim Məni qəbul edərsə, Məni yox, Məni Göndərəni 
qəbul edər.
C ili: Rəbb deyir: Ən balaca bir işdə sadiq olan kəs böyük işdə 
də sadiqdir.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Axşam olanda bağ sahibi dedi: İşçiləri çağır 
və axırıncılardan başlayaraq birincilərə kimi muzdlarını ver.
B ili: Kim Mənim adımla belə uşaqlardan birini qəbul edərsə, 
Məni qəbul edər.
C ili: Heç bir nökər iki ağaya qulluq edə bilməz. 
Siz həm Allaha, həm də sərvətə qulluq edə bilməzsiniz.

Dua
Rəbbim, əmrlərinin əsasının Səni və insanları sevməkdən 
ibarət olduğunu bildirdin. Sənə yalvarırıq; bizə yardım et ki, 
əmrlərini yerinə yetirərək əbədi həyata qovuşa bilək. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
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edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.

26-CI RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
2-ci həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Rəbb deyir: Pis adam etdiyi bütün günahlardan dönərsə, 
bütün qaydalarıma riayət edib ədalətli və saleh işlər görərsə, 
əlbəttə, ölməyib yaşayacaq.
B ili: Elə bir adam yoxdur ki, Mənim adımla möcüzə göstərsin
və sonra Məni pisləsin. Əleyhimizə olmayan bizim 
tərəfimizdədir.
C ili: Bir gün yoxsul adam öldü və mələklər onu İbrahimin 
qucağına apardı.

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Sizə doğrusunu deyirəm: vergiyığanlar və fahişələr 
Allahın Padşahlığına sizdən qabaq girirlər, çünki iman etdilər.
B ili: Məsihə məxsus olduğunuz üçün kim sizə bir kasa su 
içirdərsə, sizə doğrusunu deyirəm: mükafatsız qalmayacaq.
C ili: Oğlum, yadına sal ki, sən öz həyatında yaxşı şeyləri, 
Lazar isə pis şeyləri almışdır. İndi isə o, təsəlli tapır, amma sən 
əzab çəkirsən.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Mənə „ya Rəbb, ya Rəbb” deyən hər kəs Səmavi 
Padşahlığa girməyəcək; lakin göylərdə olan Atamın iradəsini 
yerinə yetirən oraya girəcək.
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B ili: Rəbb deyir: Sənin əbədi həyata şikəst olaraq daxil 
olmağın iki əllə cəhənnəmə, sönməz oda düşməyindən 
yaxşıdır.
C ili: Nə bəxtiyarsınız, ey yoxsullar! Çünki Allahın Padşahlığı 
sizindir. Nə bəxtiyarsınız, ey indi aclıq çəkənlər! Çünki 
doyacaqsınız. Nə bəxtiyarsınız, ey indi ağlayanlar! Çünki 
güləcəksiniz.

Dua
Allahım, sən xüsusilə bağışlamaq və mərhəmət eləməklə 
qüdrətini göstərirsən. Vicdanımız qəlbimizi günahlandırsa da, 
dualarımızı qəbul et və vədlərinə tərəf sevinclə qaçıb, bir gün 
əbədi həyata çata bilməyimiz üçün bizlərdən lütflərini 
əsirgəmə. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin. 

27-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
3-cü həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Məhsul vaxtı çatanda məhsulunu almaq üçün qullarını 
bağbanların yanına göndərdi.
B ili: Bəzi fariseylər İsanın yanına gəlib Onu sınamaq üçün 
belə bir sual verdilər: Kişinin öz arvadını boşamağa icazəsi 
varmı? İsa onlara cavab verdi: Qoy Allahın birləşdirdiyini 
insan ayırmasın.
C ili: Həvarilər Rəbbə dedilər: İmanımızı artır! Aleluya!
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SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Bağın sahibi gəldikdə bu xainləri dəhşətli şəkildə həlak 
edəcək, üzüm bağını isə başqa bağbanlara icarəyə verəcək ki, 
onlar məhsulu öz vaxtında ona versinlər.
B ili: Uşaqları buraxın, qoy Mənim yanıma gəlsinlər! Onlara 
mane olmayın! Çünki Allahın Padşahlığı belələrinə məxsusdur.
C ili: Rəbb onlara belə dedi: Bir xardal toxumu qədər imanınız
olsaydı, bu tut ağacına „Kökündən çıx və dənizdə əkil!“ 
deyərdiniz, o da sizin sözünüzə baxardı.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: İsa dedi: Məgər siz Müqəddəs Yazılarda bunu heç 
oxumamısınız? „Bənnaların rədd etdiyi daş guşədaşı olub. 
Bu, Rəbbin işi idi, gözümüzdə xariqəli bir işdir”.
B ili: Sizə doğrusunu deyirəm: kim Allahın Padşahlığını bir 
uşaq kimi qəbul etməsə, oraya əsla daxil ola bilməz.
C ili: Beləcə siz də sizə əmr olunanların hamısını yerinə 
yetirəndən sonra deyin: Biz dəyərsiz qullarıq, çünki görməli 
olduğumuz işləri etmişik.

Dua
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, sənə yalvaran bizlərə, tükənməz
sevginlə dilədiyimizdən daha çoxnemət və layiq 
olduğumuzdan daha çox lütflər bağışlayarsan. Bizlərə əzab 
verən günahlarımızı bağışla və bizə daim mərhəmət et. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.
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28-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
4-cü həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Səmavi Padşahlıq oğluna toy ziyafəti verən bir padşaha 
bənzəyir. O, toy ziyafətinə dəvət olunanları çağırmaq üçün 
qullarını göndərdi.
B ili: Sənin bir şeyin çatışmır: get nəyin varsa, satıb yoxsullara
payla. Onda göydə xəzinən olacaq. Sonra qayıt, Mənim 
ardımca gəl.
C ili: İsanı on nəfər cüzamlı kişi qarşıladı. Onlar uzaqda durub
ucadan çığırdılar: İsa, Ustad, bizə rəhm et!

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Dəvət olunanlara deyin ki, budur, mən ziyafətimi 
hazırladım, toy ziyafətinə gəlin!
B ili: İsa şagirdlərinə dedi: Var-dövləti olanların Allahın 
Padşahlığına daxil olması nə qədər çətindir!
C ili: Onlardan biri isə sağaldığını görəndə uca səslə Allahı 
izzətləndirərək qayıtdı. Aleluya!

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Toy ziyafəti hazırdır, fəqət dəvət olunanlar buna layiq 
deyil. Beləliklə, yolayrıclarına gedin və kimi tapsanız, toy 
ziyafətinə dəvət edin.
B ili: Hər şeyi qoyub Mənim ardımca gələnlər yüz qat artıq 
alacaqlar və əbədi həyatın varisi olacaqlar.
C ili: Bu yadellidən savayı geri dönüb Allaha izzət verən 
olmadımı? Sonra o adama dedi: Ayağa qalx, get. İmanın səni 
xilas etdi.
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Dua 
Allahım, sənə yalvarırıq: bezmədən və yorulmadan daim 
yaxşılıq edə bilməyimiz üçün lütfünü bizlərdən əsirgəmə 
və heç vaxt onu bizdən əskik etmə. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin. 

29-CU RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
1-ci həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Müəllim, biz bilirik ki, Sən etibarlı adamsan, 
Allahın yolunu həqiqətə görə öyrədirsən.
B ili: Mənim içdiyim kasadan siz də içəcəksiniz, 
Mənim vəftiz olduğum kimi siz də vəftiz olacaqsınız.
C ili: İsa şagirdlərinə daim dua etmək və heç ruhdan 
düşməmək lazım olduğu barədə danışırdı.

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Gündoğandan günbatanadək hamı bilsin ki, Allahınız 
Rəbb Mənəm, başqası yoxdur. Məndən başqa Allah yoxdur.
B ili: Sizlərdən böyük olmaq istəyən xidmətçiniz olsun. 
Aranızda birinci olmaq istəyən hamının qulu olsun.
C ili: Məgər Allah Öz seçdiklərini, gecə-gündüz Ondan imdad 
istəyənlərin haqqını qorumayacaqmı? 
Onları çox gözlədəcəkmi?
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AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Qeysərin haqqını qeysərə, Allahın haqqını Allaha verin.
B ili: Bəşər Oğlu gəlmədi ki, Ona xidmət etsinlər, gəldi ki, 
Özü xidmət etsin və çoxlarını satın almaq üçün Öz canını fidyə
versin.
C ili: Bəşər Oğlu gələndə yer üzündə iman tapacaqmı?

Dua 
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, sənə yalvarırıq: iradənə uyğun 
bir həyat sürməyimizə kömək et və təmiz qəlblə sənə ibadət 
edə bilməyimiz üçün bizdən yardımını əsirgəmə. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.

30-CU RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
2-ci həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Müəllim, Qanunda ən böyük əmr hansıdır? İsa ona dedi: 
Allahın Rəbbi bütün qəlbinlə sev.
B ili: İsa Yerixodan çıxanda bir kor dilənçi İsaya bağırmağa 
başladı ki, gözləri açılsın.
C ili: Vergiyığan isə uzaqda durub gözlərini göyə qaldırmağa 
belə, cəsarət etmirdi, amma sinəsinə vurub hey deyirdi: 
Ya Allah! Mən günahkara rəhm et!

 † ADİ DÖVR † 1273



SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Rəbb şagirdlərine dedi: Qonşunu özün kimi sev!
B ili: Ey Davud Oğlu İsa! Mənə rəhm elə! Nə istəyirsən, 
sənin üçün edim? Rabbuni, gözlərim açılsın.
C ili: Sizə deyirəm ki, o farisey yox, vergiyığan evinə saleh 
sayılaraq getdi. 

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Allahın Rəbbi sev. Qonşunu özün kimi sev. 
Bütün Qanun və Peyğəmbərlərin sözləri bu iki əmrə əsaslanır.
B ili: İsa kor adama dedi: Get, imanın səni xilas etdi. Həmin an
bu adamın gözləri açıldı və o da İsanın ardınca getdi.
C ili: Özünü yüksəldən hər kəs aşağı tutulacaq, özünü aşağı 
tutansa yüksəldiləcək.

Dua 
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, qəlblərimizdə iman, ümid 
və sevgini qüvvətləndirir. Vəd etdiyin yaxşılıqlara çata 
bilməyimiz üçün əmrlərinə hörmət və sevgi bəsləməyimizə 
kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.
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31-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
3-cü həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Siz hamınız qardaşsınız, çünki bir Atanız var, 
O da Səmavi Atadır.
B ili: Allahın Rəbbi bütün qəlbinlə, bütün varlığınla, bütün 
düşüncənlə və bütün gücünlə sev. Qonşunu özün kimi sev. 
Bunlardan böyük əmr yoxdur.
C ili: Ey Zakkay, tez aşağı düş. Bu gün Mən sənin evində 
qalmalıyam. O tez aşağı düşüb İsanı sevinclə qəbul etdi.

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Sizin bir Müəlliminiz var, çünki bir Rəhbəriniz var, 
O da Məsihdir.
B ili: Allah yeganədir, Ondan başqası yoxdur. Onu bütün 
qəlbinlə sevmək ən vacibdir.
C ili: Bu gün Zakkayın evinə xilas gəldi, çünki o da İbrahimin 
oğludur.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Aranızda ən böyük olan xidmətçiniz olsun. Kim özünü 
yüksəldərsə, aşağı tutulacaq və kim özünü aşağı tutarsa, 
yüksəldiləcək. 
B ili: İlahiyyatçının dərrakəli cavab verdiyini görən İsa ona 
dedi: Sən Allahın Padşahlığından uzaq deyilsən.
C ili: Bəşər Oğlu itmişləri axtarıb xilas etmək üçün gəlmişdir.
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Dua
Mərhəmətli və hər şeyə qadir Allah, yalnız Sənin köməyinlə 
lazımi şəkildə sənə xidmət və ibadət edə bilərik. Sənə 
yalvarırıq: bizlərə vəd etdiyin əbədi xoşbəxtliyə çatmağımıza 
qarşı gələn bütün əngəlləri yollarımızdan qaldır. Bunu, Səninlə
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

32-Cİ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
4-cü həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Ey ağıllı qızlar, öz çıraqlarını düzəldin! 
Bəy gəlir, onu qarşılamağa çıxın!
B ili: İsa məbədin ianə qutusunun qarşısında oturub bir kasıb 
dul qadının atmasına baxırdı. Bu qadın, dolanmaq üçün əlində 
nə varsa, hamısını verdi.
C ili: Ölülər arasından dirilməyə layiq sayılanlar mələklərə 
bənzəyirlər və  Allahın övladlarıdır.

SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Gecə yarısı bir qışqırıq qopdu: Budur, bəy gəlir, onu 
qarşılamağa çıxın!
B ili: Sizə doğrusunu deyirəm: Bu kasıb dul qadın ianə 
qutusuna hamıdan çox pul atdı.
C ili: Ölülərin dirildiyini Musa da kolla bağlı əhvalatda Rəbbi 
„İbrahimin Allahı, İshaqın Allahı və Yaqubun Allahı” 
adlandıraraq göstərib. Allah ölülərin deyil, dirilərin Allahıdır.
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AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Beləliklə, oyaq olun. Çünki siz nə günü, 
nə də saatı bilirsiniz.
B ili: Bu qadın kasıblığına baxmayaraq, 
dolanmaq üçün əlində nə varsa, hamısını verdi.
C ili: Allah ölülərin deyil, dirilərin Allahıdır. 
Çünki Onun yanında hamı diridir».

Dua
Mərhəmətli və hər şeyə qadir Allah, qarşımıza çıxan bütün 
əngəlləri yox et. Beləcə maddi və mənəvi çətinlikdən 
qurtularaq sərbəst və hüzur içində iradəni yerinə yetirə bilək. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən 
diləyirik. Amin.

33-CÜ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ
1-ci həftə

ƏRƏFƏ MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Ağa, sən mənə beş talant əmanət etdin. Budur, 
mən daha beş talant qazandım.
B ili: O zaman onlar Bəşər Oğlunun buludlar içində böyük 
qüdrət və izzətlə gəldiyini görəcək. Aleluya!
C ili: Rəbb deyir: Müharibələr və üsyanlar barədə eşidəndə 
təlaşa düşməyin. Çünki bunlar əvvəlcədən baş verməlidir, 
amma hər şeyin axırı tez gəlməyəcək.
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SƏHƏR MƏDHİ
Benediktus
A ili: Afərin, yaxşı və sadiq qulum! Sən xırda işlərdə sadiq 
oldun, səni böyük işlər üzərinə qoyacağam. 
B ili: Onda Bəşər Oğlu mələklərini göndərəcək və yer üzünün 
ucundan göyün ucuna qədər dörd külək istiqamətindən 
Öz seçdiklərini toplayacaq.
C ili: Mən sizə elə danışıq qabiliyyəti və hikmət verəcəyəm ki,
sizə qarşı çıxanların heç biri nə ona etiraz edə biləcək, 
nə də ona qarşı dura biləcək.

AXŞAM MƏDHİ
Magnifikat
A ili: Afərin, yaxşı və sadiq qulum! Sən xırda işlərdə sadiq 
oldun. Ağanın sevincinə şərik ol!
B ili: Sizə doğrusunu deyirəm: Yer və göy keçib gedəcək, 
amma Mənim sözlərim əsla keçib getməyəcək.
C ili: Dayanıb dözməklə canlarınızı qurtarın.

Dua
Hər xeyirxahlığın qaynağı olan uca Allah, Sənə yalvarırıq: 
İradəni yerinə yetirməklə əsl azadlığı və xidmətinə sadiq 
qalmaqla tam xoşbəxtliyi tapacağımızı dərk etməyimiz üçün 
bizdən köməyini əsirgəmə. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.
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34-CÜ RƏBB GÜNÜ ADİ DÖVRDƏ

İSA MƏSİHİN PADŞAHLIĞI
BAYRAMI
ƏRƏFƏ MƏDHİ

Himn
Ey Məsih, Sən əbədi hökmdarsan,

bütün xalqların padşahısan,
Rəbb və qəlbimizin məhəbbətisən,

bunu biz etibarla etiraf edirik.

Göylərin sakinləri mədhləri oxuyaraq
qabağında baş əyirlər.

Biz də uca Padşahımız olduğunu
həvəslə bəyan edirik.

Ey Məsih, Sən, Sülh Hökmdarısan!
Bizi və bütün üsyankar qəlbləri,
xəstə və azmış qoyunların kimi

məhəbbətinlə Padşahlığında topla.

Bunun üçün çarmıxda əzab çəkdin,
qollarını işgəncədən çəkmədin.
Nizə ilə yaralanmış yanından

alovlu sevgin çaxdı.

Məhəbbətinin sirrli rəmzində,
çörək və şərab şəklində,

insanları xilas etmək üçün
daimi aramızda qaldın.

Ya Rəbb İsa, Sənə şükür olsun!
Sevginlə bizi qurtardın.

Ataya və Müqəddəs Ruha da
əbədi olaraq həmd olsun! Amin.
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1-ci nəq. Onun adı Sülh Hökmdarı olacaq və onun taxtı əbədi 
möhkəm qalacaq.

Məzmur 113 (112): Uca Allaha ilahi
Hökmdarları taxtlarından endirdi, məzlumları yüksəltdi. (Luka 1, 52)

Ey Rəbbin qulları, həmd edin, +
Rəbbin isminə həmd edin! *
İndidən sonsuzadək Rəbbin isminə alqış olsun! 
Gündoğandan günbatanadək *
Rəbbin ismi həmdə layiqdir! 
Rəbb bütün millətlərdən ucadır, *
ehtişamı göylərdən yüksəkdir! 
Allahımız Rəbbin misli varmı? +
Ucalardakı taxtında oturan, *
göyə, yerə əyilərək baxan Odur. 
O, yoxsulları toz-torpaqdan qaldırar, *
fəqirləri küllükdən çıxarar. 
Onları əsilzadələrlə, *
Öz xalqının əsilzadələri ilə yanaşı oturdar. 
Sonsuz qadının evini tikər, *
ona övlad verməklə bəxtəvər ana edər.
.Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Onun adı Sülh Hökmdarı olacaq və onun taxtı əbədi 
möhkəm qalacaq.

2-ci nəq. Onun padşahlığı əbədi padşahlıq olacaq və bütün 
hökmdarlar Ona qulluq edib itaət edəcək.
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Məzmur 117 (116): Rəhmli Rəbbə həmd
Başqa millətlər də Allahın mərhəmətinə görə Onu izzətləndirirlər. (bax Rom

15, 9)

Ey bütün millətlər, Rəbbə həmd edin! *
Ey bütün ümmətlər, Onu mədh edin!
Bizə olan məhəbbəti böyükdür, +
Rəbbin sədaqəti əbədidir! *
Rəbbə həmd edin!
.Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Onun padşahlığı əbədi padşahlıq olacaq və bütün 
hökmdarlar Ona qulluq edib itaət edəcək.

3-cü nəq. Məsihə hakimiyyət, izzət və padşahlıq verildi ki, 
bütün xalqlara, millətlərə və dillərə mənsub olan insanlar Ona 
xidmət etsin.

Nəğmə (bax Vəhy 4, 11. 5, 9.10.12): 
Xilas olunanların himni

Ey bizim Rəbbimiz və Allahımız! *
Sən izzət, şərəf və qüdrət almağa layiqsən.
Çünki hər şeyi Sən yaratdın, *
hər şey Sənin iradənlə var olub yarandı.
Sən tumarı götürüb *
onun möhürlərini qırmağa layiqsən.
Çünki Sən kəsildin +
və hər tayfadan, dildən, xalqdan və millətdən olanları *
Allah üçün Öz qanın bahasına satın aldın.
Onları Allahımızla birgə +
padşahlığa və kahinliyə şərik etdin. *
Onlar da yer üzünə padşahlıq edəcək.
Kəsilmiş Quzu +
qüdrəti, sərvəti, hikməti, qüvvəti, *
şərəfi, izzəti və alqışı almağa layiqdir.
.Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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3-cü nəq. Məsihə hakimiyyət, izzət və padşahlıq verildi ki, 
bütün xalqlara, millətlərə və dillərə mənsub olan insanlar Ona 
xidmət etsin.

Qısa oxunuş (bax Ef 1:20-23)

Allah Məsihi ölülər arasından dirildib səmada Öz sağında 
oturtdu və hər başçı, hakim, qüvvə və ağadan, yalnız bu dövrdə
deyil, gələcək dövrdə də çəkiləcək hər addan Onu çox 
yüksəltdi. Hər şeyi Ona tabe edərək ayaqlarının altına qoydu 
və Onu hər şey üzərində baş olsun deyə imanlılar cəmiyyətinə 
verdi. Bu cəmiyyət Onun bədənidir və hər şeyi hərtərəfli 
Bütövləşdirənin bütövlüyüdür.

Nəqaratlı cavab
† Ey Padşah! Padşahlıq, əzəmət, * izzət və cah-calal Sənindir! 
   Ey Padşah! Padşahlıq, əzəmət, * izzət və cah-calal Sənindir!
* Ya Rəbb, hər yerdə hökmranlıq edirsən! * 
   izzət və cah-calal Sənindir!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Ey Padşah! Padşahlıq, əzəmət, * izzət və cah- calal Sənindir!

Magnifikat
Rəbb Allah Ona atası Davudun taxtını verəcək. O, Yaqub 
nəslinin üzərində əbədi olaraq Padşah olacaq və Onun 
Padşahlığının sonu olmayacaq. Alleluya!

İmanlıların duası (Axşam mədhindəki kimi)

Göylərdəki Atamız

Yekun dua (Səhər duasındakı kimi)

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
Nəq. Gəlin, İsa Məsihə səcdə edək! O Padşahların Padşahıdır!
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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İSA MƏSİHİN PADŞAHLIĞI
BAYRAMI
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Atanın mükəmməl əksi!

Allahdan Allah, Nurdan Nur!
Hökmdarlıq və hakimiyyət Sənindir,

Xilaskarımız, Sənə alqış olsun!

Həmişə Var olan Sənsən,
zamanın mərkəzi, kainatın ümidi,
biz özümüzü Sənə təslim edirik,

çünki gücün sevgi ilə axır.

Pak bakirədən pak bir gülsən,
bəşəriyyətin başı Sənsən.

Dünyaya xoşbəxtlik səpmək üçün
göylərin ucalığından enirsən.

Qəddar tiranın hökmü altında
insanlar əsrlər boyu məhbus idilər.

Bizi xilas etmək üçün
günah qandallarımızı qırdın.

Müəllimimiz və Baş kahinimizsən!
Məhəbbət qanunu Sən verdin,

Padşahların Padşahı, yalnız Sən,
Bizi öz qanınla xilas etdin.

Sənə, Ataya və Müqəddəs Ruha
təşəkkürlər və həmd olsun!

Bizi günahlardan azad etdin,
Padşahlığına apar bizi. Amin.

Məzmur və İlahi 1-ci Rəbb günündəndir
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1-ci nəq. Budur, ucalardan gələn taxtında oturub 
hökmranlıq edəcək və millətlərə sülh elan edəcək.
2-ci nəq. Rəbb yer üzünün qurtaracağınadək hakimlik edir. 
Onun adı Sülh Padşahıdır .
3-cü nəq. Göylərin Allahı Ona padşahlığı, qüvvəti, 
qüdrəti və izzəti verib. Bütün xalqlara, millətlərə və dillərə 
mənsub olan insanlar Ona xidmət edəcəklər.

Qısa oxunuş (Ef 4, 15-16)

Əksinə, məhəbbətlə həqiqəti yerinə yetirərək bədənin Başı 
olan Məsihə bənzəmək üçün hərtərəfli böyüyək. Bütün bədən 
Onunla birləşdiyi üçün hər buğumun köməyi ilə üzvi surətdə 
Ona bağlanıb qurulur və hər üzvün ahəngdar işləməsi ilə 
böyüyür, məhəbbətlə inkişaf edir.

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, möminlərin Sənə alqış edəcək. * 
   Padşahlığının əzəmətindən deyəcəklər.
   Ya Rəbb, möminlərin Sənə alqış edəcək. * 
   Padşahlığının əzəmətindən deyəcəklər.
* Qüdrətindən danışacaqlar.
* Padşahlığının əzəmətindən deyəcəklər.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
  Ya Rəbb, möminlərin Sənə alqış edəcək. * 
   Padşahlığının əzəmətindən deyəcəklər.

Benediktus
Ölülər arasından ilk doğulan, yer üzünün padşahlarının başçısı 
olan Öz Atası Allahüçün bizdən bir padşahlıq təşkil etdi. 
Alleluya!

1284 İSA MƏSİHİN PADŞAHLIĞI BAYRAMI



İmanlıların duası
İsa Məsihə, hər şeydən əvvəl var olana və hər şey Onda 
bərqərar olana, Padşahın Padşahına dua edək:
Ya Rəbb, qoy Padşahlığın gəlsin!

† Ey Məsih, Xilaskar, sən Rəbbimiz və Allahımız, 
Padşahımız və Çobanımızsan
- xalqını həyat çəmənlərində otar.
† Yaxşı çoban, qoyunların üçün öz canını qurban verdin
- bizim qayğımıza qal ki, heç bir şeyə möhtac olmayaq
† Xilaskarımız, bütün dünyaya Padşah təyin olundun
- qoy Yer üzündə hər şey yenilənsin.
† Kainatın padşahı, həqiqət haqqında şəhadət vermək üçün 
dünyaya gəlmişdin,
- qoy, hər kəs hər şeyin dəyərini qəbul etsin.
† Ya Rəbb, bizi padşahlığına gətirdin, Sən nümunəmiz 
və müəllimimizsən!
- bizə kömək et ki, müqəddəs, pak və qüsursuz şəklində 
yaşamağa çalışaq.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Sevimli Oğlunun göylərə və yer üzünə hökm etməsini və Onun
sayəsində dünyada yeni bir nizamın qurulmasını istəyən uca 
Allah, sənə yalvarırıq, bütün varlıqlar Sənin qüdrətinlə 
pislikdən qurtulub, ucalığını tanısın bunu Səninlə və əbədiyyən
hökm edən Oğlunun Rəbbimiz İsa Məsihin adına səndən 
diləyirik. Amin.

GÜNORTA MƏDHİ
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Himn adi dövrdəndir

Nəq. Rəbbdir hakim olan, Rəbdir qanunumuzu qoyan, 
Padşahımız Rəbdir, Odur bizi qurtaran.

Məzmurlar 1-ci Rəbb günündəndir.

Qısa oxunuş (bax Kol 1, 12-13)

Müqəddəslərin nurda olan irsinə şərik olmamız üçün bizə 
səlahiyyət verən Ataya sevinclə şükür edək. O bizi zülmət 
hakimiyyətindən xilas edib Öz sevimli Oğlunun Padşahlığına 
köçürtdü.

† Rəbb əbədi Padşahdır, taxtında oturub.
* O, xalqına firavanlıq və bərəkət verir.

Son duası 
Səhər duasındakı kimi

İSA MƏSİHİN PADŞAHLIĞI
BAYRAMI
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AXŞAM MƏDHİ

Himn
Ərəfə mədhindəki kimidir

1-ci nəq. O, Davudun taxtında oturaraq əbədi hökmranlıq 
edəcək. Aleluya!

Məzmur 110 (109), 1-5.7: Məsih padşah və keşişdir
Rəbb mənim Ağama dedi: +
«Mən düşmənlərini ayaqlarının altına kətil kimi salanadək * 
sağımda otur». 
Rəbb Siondan Sənin qüdrətli əsanı göndərəcək, *
düşmənlərinin üzərində sənə hökmranlıq verəcək. 
Doğduğun andan etibarən şərəfli hədiyyələrlə əhatə olundun; † 
sonsuz ehtişam içində, *
yerüzündə sübhdən əvvəl Səni doğurdum.
Rəbb and içdi, qərarını dəyişməz: *
«Sən Melkisedeq vəzifəli əbədi bir kahinsən». 
Xudavənd sənin sağ tərəfindədir, *
qəzəb günündə padşahları qıracaq. 
Yol kənarında olan vadidən su içəcək, *
buna görə güclənib yüksələcək.
.Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. O, Davudun taxtında oturaraq əbədi hökmranlıq 
edəcək. Aleluya!

2-ci nəq. Sənin padşahlığın əbədi padşahlıqdır, Səltənətin 
nəsildən-nəslə qədər uzanır.

Məzmur 145 (144), 1-13: Allahın əzəmətinin mədhi  
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Ey Var Olan, Var Olmuş Müqəddəs Olan,Sən ədalətlisən! (bax Vəhy 16, 5)

Ey Padşahım olan Allahım, Səni yüksəldəcəyəm, *
İsminə sonsuza qədər alqış edəcəyəm.
Sənə hər gün alqış edəcəyəm, *
İsminə əbədilik həmd edəcəyəm.
Rəbb əzəmətlidir, bol həmdə layiqdir, *
Onun əzəməti insan ağlına sığmaz.
Əməllərin nəsildən-nəslə qədər mədh ediləcək, *
qüdrətli işlərin bəyan ediləcək.
Əzəmətindən, izzətindən, şərəfindən deyiləcək, *
xariqəli işlərini dərindən düşünəcəyəm.
İnsanlar zəhmli işlərinin qüdrətindən danışacaq, *
Sənin əzəmətini elan edəcəyəm.
İnsanlar Sənin bol xeyirxahlığını bəyan edəcəklər, *
Salehliyini mədh edəcəklər.
Rəbb lütfkar və rəhmlidir, *
hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir.
Rəbb hamıya xeyirxahlıq edər, *
yaratdıqlarının hər birinə mərhəmət göstərər.
Ya Rəbb, bütün yaratdıqların Sənə şükür edəcək, *
möminlərin Sənə alqış edəcək.
Padşahlığının əzəmətindən deyəcəklər, *
Qüdrətindən danışacaqlar.
Qoy bəşər övladları Sənin qüdrətini, *
Padşahlığının izzətini, əzəmətini bilsin.
Sənin padşahlığın əbədi padşahlıqdır, *
Səltənətin nəsildən-nəslə qədər uzanır.
.Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Sənin padşahlığın əbədi padşahlıqdır, Səltənətin 
nəsildən-nəslə qədər uzanır.
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3-cü nəq. Onun paltarının və budunun üstündə bu ad yazılıb: 
Padşahların Padşahı və ağaların Ağası. Ona əbədi olaraq izzət 
və qüdrət olsun!

Nəğmə 
(bax. Vəhy. 19, 1-7: Quzunun toyu)

Alleluya!
Xilas, izzət və qüdrət Allahımıza məxsusdur! * 
(Alleluya!)
Çünki Onun hökmləri həqiqi və ədalətlidir.
Alleluya!

Alleluya!
Ey Onun bütün qulları, böyükdən kiçiyə qədər * 
(Alleluya!)
Ondan qorxanlar, Allahımızı mədh edin!
Alleluya!

Alleluya!
Çünki Külli-İxtiyar Rəbb Allahımız Padşahlıq taxtına çıxdı! *
(Alleluya!)
Gəlin sevinib şad olaq, Onu izzətləndirək!
Alleluya!

Alleluya!
Çünki Quzunun toyu başlayır. * 
(Alleluya!)
Gəlini özünü hazırlayıb.
Alleluya!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Ami.
3-cü nəq. Onun paltarının və budunun üstündə bu ad yazılıb: 
Padşahların Padşahı və ağaların Ağası. Ona əbədi olaraq izzət 
və qüdrət olsun!
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Qısa oxunuş (1Kor 15, 25-28)

Allah Onun bütün düşmənlərini ayaqlarının altına salanadək 
O, padşahlıq etməlidir. Aradan götürüləcək son düşmən isə 
ölümdür. Çünki Allah «hər şeyi Onun ayağının altına qoydu». 
Amma Məsihə hər şey tabe oldu deyiləndə aydın olur ki, hər 
şeyi Ona tabe etdirən Allah buraya daxil deyil. Hər şey Oğula 
tabe olandan sonra Oğul Özü də Ona hər şeyi tabe etdirən 
Ataya tabe olacaq ki, Allah hər şeydə hər şey olsun.

Nəqaratlı cavab
† Ey Allah, taxtın əbədilik, * sonsuzadək qalır. 
   Ey Allah, taxtın əbədilik, * sonsuzadək qalır.
   Sənin şahlıq əsan insaf əsasıdır, * sonsuzadək qalır.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun † 
   Ey Allah, taxtın əbədilik, * sonsuzadək qalır.

Magnifikat
Rəbb deyir: Göydə və yer üzündə bütün səlahiyyət Mənə 
verilmişdir.

İmanlıların duası
İsa Məsihə, hər şeydən əvvəl var olan və hər şey Onda 
bərqərar olan Padşahımıza dua edək:
Ya Rəbb, qoy Padşahlığın gəlsin!
† Ey Məsih, Padşahımız və Çobanımız, qoyunlarını bütün 
ölkələrdən topla
- həqiqət və həyat çəmənliklərində onları otar.
† Xilaskarımız və Rəhbərimiz, qoy bütün insanlar xalqın 
olsun, xəstələrə şəfa ver, itirilmişləri axtar, zəifləri qoru
- uzaqda olanları çağır, səpələnmişləri topla və məhzun olanları
təşviq et.
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† Əbədi hakim! Ata Allah səltənətini təslim edəcəyi zaman bizi
Öz sağına çağır
- qoy dünya yaranandan bəri bizim üçün hazırlanmış 
Padşahlığı irs alaq.
† Sülh Hökmdarı, insanların ürəklərini müharibə 
planlarından qoru
- bütün millətlərə sülh və rahatlıq nəsib et.
† Bütün millətlərin varisi! Atanın bəxş etdiyi Padşahlıq olan 
Kilsəndə bəşəriyyəti bütün dəyərləri ilə topla
- qoy hamı Səni Müqəddəs Ruhun birliyində Başçı kimi 
tanısınlar.
† Ey Məsih, ölülər arasından, vəfat edənlərin 
ilki olaraq dirilən Sənsən.
- Qoy bizim mərhumlarımız da Səndə əbədi həyata 
qovuşsunlar.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua 
Səhər duasındakı kimi

34-CÜ HƏFTƏ ADİ DÖVRDƏ
2-ci həftə     

Yekun dua
Rəbbim, sənə yalvarırıq, sənə inanan və güvənən bizlərin 
cəsarətini artırır. Səndən daha böyük yardımlar görə 
bilməyimiz üçün nemətlərindən yaxşı şəkildə yararlanmağı 
bilək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Səndən diləyirik. Amin.
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BAYRAMLAR

Evxaristiya bayramı
Ərəfə Səhər    Axşam

Müqəddəs Üçlük bayramı
Ərəfə Səhər    Axşam

İsa Məsihin Padşahlığı bayramı
Ərəfə Səhər    Axşam

Müqəddəs Yusif bayramı (19.3)
Ərəfə Səhər    Axşam

Xoş Xəbər bayramı (25.3)
Ərəfə Səhər    Axşam

Məryəm Məsihçilərin Köməkçisi bayramı (24.05)
Ərəfə Səhər    Axşam

Müqəddəs Ştefan Bayramı (26.12)
 Səhər    Axşam

Müqəddəs Yəhya Bayramı (27.12)
 Səhər    Axşam
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MÜQƏDDƏS ÜÇLÜK BAYRAMI
ƏRƏFƏ MƏDHİ

Himn
Ey Qüdrətli Allah,

əbədiyən Üçlüyündə mövcudsan.
Qüdrətinlə hər şeyi yaratdın,
vaxt da Sənin hökmündədir.

Mükəmməl xoşbəxtlik üçün
tək Sən yetərsən,

amma Yeri, göyü və bizi,
həm də məhəbbətinlə əhatə edirsən.

Ey Ata, lütfün qaynağı Sənsən.
Ey Oğul, Atanın izzətisən.
Sən, Müqəddəs Ruh da,

Onların Əbədi məhəbbəti, həqiqi Allahsan.

Müqəddəs Üçlükdə olan bir Allah!
Hər cür yaxşılıq, həyat və gözəlliklər

öz başlanğıcını Səndən,
Pak mənbəyindən götürür.

Sən bizi övladlığa götürdün,
buna görə biz nə çox xoşbəxtik.

Bizdən canlı daşların tək
Müqəddəs Ruhun məbədlərini qur.

Günlər sona çatanadək onların Nuru Sənsən!
Bizi göydə mələklərin içinə qat ki,

sevinc içində şükür edərkən
əbədi olaraq yalnız Səni mədh edək. Amin.
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1-ci nəq. Ey bir olan Allah, Müqəddəs Üçlük! Sənə indi və 
əbədi olaraq izzət, əzəmət, qüdrət və səlahiyyət olsun!

Məzmur 113 (112): Uca Allaha ilahi
Hökmdarları taxtlarından endirdi, məzlumları yüksəltdi.(Luka 1, 52)

Ey Rəbbin qulları, həmd edin, +
Rəbbin isminə həmd edin! *
İndidən sonsuzadək Rəbbin isminə alqış olsun! 
Gündoğandan günbatanadək *
Rəbbin ismi həmdə layiqdir! 
Rəbb bütün millətlərdən ucadır, *
ehtişamı göylərdən yüksəkdir! 
Allahımız Rəbbin misli varmı? +
Ucalardakı taxtında oturan, *
göyə, yerə əyilərək baxan Odur. 
O, yoxsulları toz-torpaqdan qaldırar, *
fəqirləri küllükdən çıxarar. 
Onları əsilzadələrlə, *
Öz xalqının əsilzadələri ilə yanaşı oturdar. 
Sonsuz qadının evini tikər, *
ona övlad verməklə bəxtəvər ana edər.
.Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Ey bir olan Allah, Müqəddəs Üçlük! Sənə indi və 
əbədi olaraq izzət, əzəmət, qüdrət və səlahiyyət olsun!
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2-ci nəq. Müqəddəs Üçlüyə və ayrılmaz Birliyə həmd olsun! 
Onu izzətləndirək, çünki bizə mərhəmət göstərdi.

Məzmur 147 (146), 12-20: Yerusəlimin bərpası 
Gəl, mən sənə Quzunun arvadı olacaq gəlini göstərim. (bax Vəhy 21, 9)

Ey Yerusəlim, Rəbbi mədh et! *
Ey Sion, Allahına həmd et!
Çünki darvazalarının cəftələrini bərkidər, *
sənin əhalinə bərəkət verər.
Sərhədinə əmin-amanlıq, *
sənə doyunca əla taxıl yetirər.

Kəlamını yer üzünə yollar, *
Onun sözü tez yayılar.
Ağ yun kimi qar yağdırar, *
kül kimi qırov salar.
Parça-parça dolu tökər. *
Onun soyuğuna kim dözə bilər?
Buyruq verəndə buz əriyər, *
külək əsdirəndə sular sel tək axar.

O, Yaqub nəslinə sözlərini, *
İsraillilərə qanun və hökmlərini bildirir.
Başqa millətlər üçün belə etməyib, +
heç birinə hökmlərini bildirməyib. *
Rəbbə həmd edin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Müqəddəs Üçlüyə və ayrılmaz Birliyə həmd olsun! 
Onu izzətləndirək, çünki bizə mərhəmət göstərdi.
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3-cü nəq. Üçlükdə bir olan Allaha hörmət və izzət olsun! 
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha əbədi olaraq izzət, 
şərəf və həmd olsun!

Nəğmə bax. Efs. 1, 3-10: Xilaskar Rəbb

Bizə Məsihdə səmadakı 
hər cür ruhani nemətlə xeyir-dua verən Allaha *

Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına alqış olsun!
O, dünya yaranmazdan qabaq †
bizi Məsihdə seçdi ki, biz məhəbbətdə *
Onun qarşısında müqəddəs və nöqsansız olaq. 
Öz iradəsinin xoş məramına görə †
İsa Məsih vasitəsilə bizi əvvəlcədən təyin etdi ki, *
Özü üçün övladlığa götürsün.
Belə ki, sevimli Oğlunda *
bizə bəxş etdiyi Öz lütfünün izzətini mədh edək.
Tam hikmət və dərrakə ilə bizə bol-bol göstərdiyi *
Öz zəngin lütfünə görə biz Oğlunda, 
Onun qanı vasitəsilə satınalınmaya *
təqsirlərimizin bağışlanmasına malikik.
Allah əvvəlcə sirr olaraq saxladığı iradəsini *
xoş məramına görə bizə bildirdi. 
Bu məramını O, Məsihdə əvvəlcədən təyin etmişdi. *
Vaxt tamam olanda isə bu niyyətini yerinə yetirərək 
həm göylərdə, həm də yerdə olan hər şeyi * 
Məsihdə birləşdirəcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Üçlükdə bir olan Allaha hörmət və izzət olsun! 
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha əbədi olaraq izzət, 
şərəf və həmd olsun!
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Qısa oxunuş (Rom 11, 33-36)

Allahın zənginliyi nə böyük, Hikməti və biliyi nə dərindir! 
Onun hökmləri necə də ağlasığmaz, yolları necə də 
anlaşılmazdır! Rəbbin ağlını kim dərk etdi? Ona kim 
məsləhətçi oldu? Kim Ona bir şey verdi ki, əvəzini Ondan 
istəyə bilsin? Çünki hər şeyin mənbəyi Odur, hər şey Onun 
vasitəsilə və Onun üçün var oldu. Ona əbədi olaraq izzət olsun!
Amin.

Nəqaratlı cavab
† Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha mədh edək * 
   əbədi olaraq Onu tərifləyək.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha mədh edək * 
   əbədi olaraq Onu tərifləyək.
* Bir olan Allaha hörmət və izzət olsun! *
   əbədi olaraq Onu tərifləyək.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun! † 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha mədh edək * 
   əbədi olaraq Onu tərifləyək.

Magnifikat
Ey Allah, Sənə şükürlər olsun! Sənə, həqiqi və bir olan Üçlüyə,
Yeganə, ucalardan Uca, Müqəddəs və Üçlükdə tək olan Allaha 
minnətdarıq.
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İmanlıların duası
Ata Allah Müqəddəs Ruh vasitəsilə Oğlunun İsa Məsihin 
bədənini canlandırdı və beləliklə onu bizim üçün həyat 
mənbəyi etdi. Gəlin, şanlı səsimizi qaldıraq və Üçlük olan 
yeganə Allahı çağıraq:
Ataya,Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun!

† Uca və Əbədi Allah, Oğlunun Kilsəsinə 
Müqəddəs Ruhu göndər
- Kilsəni mükəmməl sevgi və həqiqət birliyində qoru.
† Ata, bütün millətləri öyrətmək və onları Ata, Oğul 
və Müqəddəs Ruhun adına vəftiz etmək üçün işçiləri göndər
- qoy məsihçilərin imanına dəstək olsunlar.
† Allahım, Oğlunun adına görə təqib olunanlara kömək et
- çünki O bizə söz verdi ki, danışan siz yox, sizdə danışan 
Atanızın Ruhu olacaq.
† Ey Qüdrətli Ata, hər kəsə bildir ki, Sən, Əbədi Söz 
və Müqəddəs Ruh bir Allahdır,
- qoy Səni sevəndə yeganə Allaha iman və ümid etsinlər.
† Ey Allah, dirilərin Atası! Qoy mərhumlarımız şöhrətində 
iştirak etsinlər
- çünki Oğlun Müqəddəs Ruhun birliyində Səninlə əbədi hökm
edir.
Göylərdəki Atamız

Son duası 
Səhər duasındakı kimi

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
Nəq. Gəlin, həqiqi Allaha səcdə edək! 
O, Üçlükdə bir olan yeganə Allahdır!
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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MÜQƏDDƏS ÜÇLÜK BAYRAMI
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Uca Allah, əbədi Hökmdarsan!

İnsanların qəlbini sevginlə idarə edirsən.
Əbədi dövrlər boyunca,

Sənə sonsuz həmdlər oxunsun.

Dünyanın yaradıcısı, Mərhəmətli Ata,
həyat verən Sənsən, biz Sənin övladlarınıq.

Qoy sevimli Oğlunun nümunəsi tək
imanlı həyatlarımızı yaşaya bilək.

Ey Allahın Oğlu, sonsuz işığın əksi!
Aramızda yaşayırsan və bizə qardaş deyirsən. 
Bərəkətli üzüm tənəyisən, biz isə, pöhrələrin,

qoy Sənə layiqincə bəhrə verə bilək.

Müqəddəs Ruh, Sevgi atəşisən! 
Kainatı qüdrət və məhəbbətinlə idarə edirsən.

Düşüncələrimizi təmizlə, qəlbləri yaxşılığa yönəlt,
qoy hər daim məhəbbətinlə dolu olaq.

Ya Rəbb, sevimli qəlbin qonağısan.
Bizi Özünə möhkəm məhəbbət ilə bağla!

Qoy həyat, sevinc və xoşbəxtliyimiz çoxalıb
Səndə əbədiyyətə çevrilsin. Amin.
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Zəburlar 1-ci həftədəki Rəbb günündəndir
1-ci nəq. Ey Müqəddəs Üçlük! Sənə izzət və qüdrət, 
alqış və şərəf, həmd və şadlıq əbədi olaraq olsun!
2-ci nəq. Ey Müqəddəs Üçlük! Sənə heyran olanlar haqlıdır, 
bütün yaradılışın Sənə həmd oxuyur, səcdə və alqış edirlər.
3-cü nəq. Hər şeyin mənbəyi Odur, hər şey Onun vasitəsilə 
və Onun üçün var oldu. Ona əbədi olaraq izzət olsun!

Qısa oxunuş (1Kor 12, 4-6)

Müxtəlif ənamlar var, amma Ruh eynidir. Müxtəlif növlü 
xidmətlər var, amma Rəbb eynidir. Müxtəlif fəaliyyətlər də 
var, amma hamısını hər adamda göstərən Allah eynidir.

Nəqaratlı cavab
† Sənə izzət və həmd olsun, * ey Müqəddəs Üçlük! 
   Sənə izzət və həmd olsun, * ey Müqəddəs Üçlük!
* Sənə əbədi olaraq şükür olsun * ey Müqəddəs Üçlük!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun! † 
   Sənə izzət və həmd olsun, * ey Müqəddəs Üçlük!

Benediktus
Hər şeyi yaradan və idarə edən Müqəddəs və ayrılmaz Üçlüyə 
indi və hər zaman əbədi olaraq izzət olsun!

İmanlıların duası
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha ibadət edərkən tək bir Allahı 
sevinclə izzətləndirək:
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha əbədi olaraq həmd olsun!

† Müqəddəs Ata, biz nə üçün və necə dua etmək lazım 
olduğunu bilmirik. Bizə Müqəddəs Ruhu bəxş et ki,
- zəifliyimizdə kömək etsin və bizim üçün vəsatətçilik etsin.
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† Allahın Oğlu, Kilsənə Təsəlli edəni göndərməsini Atadan 
yalvardın
- qoy Həqiqət Ruhu əbədi bizimlə qalsın.
† Gəl Müqəddəs Ruh və bizə Öz səmərələrini ver: məhəbbət, 
sevinc, sülh, səbir, xeyirxahlıq, yaxşılıq,
- sədaqət, həlimlik, və nəfsə hakim olmaq.
† Ey Qüdrətli Ata, qəlblərimizə Oğlunun Ruhunu göndərdin 
və O çağırır: Abba, Ata!
- qoy bu Ruh bizə yol göstərsin ki, Sənin varislərin və Məsihin 
həmvarisləri olaq.
† Ey İsa Məsih, Özün barədə şəhadət etmək üçün bizə Atadan 
gələn Ruhu göndərdin
- qoy insanlar qarşısında Sənin barəndə şəhadət edə bilək.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Atamız Allah, ruhani həyatının sirrini insanlara çatdırmaq üçün
Kəlamını və Müqəddəs Ruhunu dünyaya göndərdin. Sənə 
yalvarırıq: əbədi Müqəddəs Üçlü-Birliyin ucalığına gerçək 
imanımızı bildirməyimizə və hər şeyə qadir tək Allaha ibadət
etməyimizə kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adına Səndən diləyirik. Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
Himn adi dövrdəndir

9-da: Səni çağırırıq, Səni tərifləyirik və yalnız Sənə ibadət 
edirik, ey Müqəddəs Üçlük!
12-də: Müqəddəs Üçlükdə bir olan Allah, bizim ümidimiz, 
xilasımız, şöhrətimiz Sənsən! 
15-də: Biz iman edirik ki, Səndə varlıq, həyat və bilik 
dolğunluğu var.

Qısa oxunuş 
9-da: 2Kor 1, 21-22

Bizi sizlərlə birlikdə Məsihə möhkəm bağlayan və bizi məsh 
edən Allahdır. O bizi möhürlədi və Ruhunu qəlbimizdə girov 
qoydu.

12-də: Qal 4, 4-6

Vaxt tamam olanda Allah qadından, Qanun altında doğulan Öz 
Oğlunu göndərdi ki, Qanun altında olanları satın alsın və biz 
övladlığa götürülək. Övladlar olduğunuz üçün Allah Öz 
Oğlunun «Abba, Ata!» deyərək nida edən Ruhunu 
ürəklərimizə göndərdi.

15-də: Vəhy 7, 12

Amin! Allahımıza əbədi olaraq alqış, izzət, hikmət, şükür, 
şərəf, qüdrət və qüvvət olsun! Amin!

† Ya Rəbb, əzəldən sonsuza qədər Sənə alqış olsun!
* Bol həmdə layiqsən!

Son duası 
Səhər duasındakı kimi
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MÜQƏDDƏS ÜÇLÜK BAYRAMI
AXŞAM MƏDHİ

>>> Himn (Ərəfə mədhindəki kimidir) <<<

Məzmurlar 1-ci həftədəki Rəbb günündəndir
1-ci nəq. Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh, Üçlükdə olan 
həqiqi, uca və əbədi bir Allah.
2-ci nəq. Ey Müqəddəs Üçlük! Bizi günahdan azad et, 
bizi xilas et və bizi canlandır.
3-cü nəq. Var Olmuş, Var Olan və Gəlməli Olan Külli-İxtiyar 
Rəbb Allah Müqəddəsdir, müqəddəsdir, müqəddəsdir!

Qısa oxunuş (Ef 4, 3-6)

Ruhun birliyini sülh bağı ilə qorumağa çalışın. Çağırış aldıqda 
bir ümidə çağırıldığınız kimi bədən bir, Ruh bir, Rəbb bir, 
iman bir, vəftiz bir, hamının Allahı və Atası birdir. O hamı 
üzərində, hamı ilə və hamıdadır.

Nəqaratlı cavab
† Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha mədh edək * 
   əbədi olaraq Onu tərifləyək.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha mədh edək * 
   əbədi olaraq Onu tərifləyək.
* Bir olan Allaha hörmət və izzət olsun! *
   əbədi olaraq Onu tərifləyək.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun!
† Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha mədh edək * 
   əbədi olaraq Onu tərifləyək.
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Magnifikat
Müqəddəs və ayrılmaz Üçlükdə olan bir Allah! Sən hər şeyin 
mənbəyi olan Atasan, Sən Atadan gələn Yeganə Oğulsan, Sən 
təsəlli edən Müqəddəs Ruhsan. Bütün ürəyimiz və ağzımızla 
Səni etiraf edirik, Sənə həmd edirik və Səni tərifləyirik: Sənə 
əbədi olaraq izzət olsun!

İmanlıların duası
Hər şeyə qadir Ata Müqəddəs Ruhun vasitəsilə Oğlu, İsa 
Məsihi diriltdi və bizim üçün Onu həyat mənbəyi təyin etdi. 
Gəlin şanlı səsimizi qaldırıb Üçlüyün birliyində
olan yeganə Allahı çağıraq:
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha əbədi olaraq həmd olsun!

† Uca və Əbədi Allah, Oğlunun ismi ilə Kilsənə Müqəddəs 
Ruhu göndər
- Kilsəni mükəmməl sevgi və həqiqət birliyində qoru.
† Ata, bütün millətləri öyrətmək və onları Ata, Oğul və 
Müqəddəs Ruhun adına vəftiz etmək üçün işçiləri göndər
- qoy məsihçilərin imanına dəstək olsunlar.
† Allahım, Oğlunun adına görə təqib olunanlara kömək et
- çünki O bizə söz verdi ki, danışan siz yox, sizdə danışan 
Allahın Ruhu olacaq.
† Ey Qüdrətli Ata, hər kəsə bildir ki, Sən, Əbədi Söz və 
Müqəddəs Ruh, bir Allahdır
- qoy Səni sevəndə yeganə Allaha iman və ümid etsinlər.
† Ey Allah, dirilərin Atası! Qoy mərhumlarımız şöhrətində 
iştirak etsinlər
- çünki Oğlun Müqəddəs Ruhun birliyində Səninlə əbədi hökm
edir.
Göylərdəki Atamız

Son duası 
Səhər duasındakı kimi
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EVXARİSTİYA BAYRAMI
ƏRƏFƏ MƏDHİ

Himn
Qoy hamı, mədh etməyə gəlsin!

Möhtəşəm Rəbbimizin,
bizə görə qurban edilmiş

Müqəddəs bədəni və qanına
ehtiram göstərək, çünki O,

yaxşı, gözəl, əbədi Allahdır.

Pak Bakirədən Rəbb Allah,
bizə görə dünyaya gəldi!

Yer üzündə yaşayaraq
həqiqətin işıqlı sözlərini yayırdı.

Çarmıxda əzab çəkməzdən bir gün əvvəl
bizləri, bizi necə sevdiyinə şahid etdi.

Masaya əyləşdikləri zaman
şagirdləri ilə süfrə açdı.

Qanunda nəzərdə tutulduğu kimi
quzunu birlikdə yeyərkən
onlara iradəsini göstərdi:

günahsız bədənini və qanını hər kəsə təklif etdi.

Bəşər olan Kəlam sözə güc verir ki,
çörək Bədənə çevrilsin.

Şərabın Məsihin Qanı olduğunu
anlamaq üçün isə,

səmimi iman pak ürəklərə
kifayət bir səbəbdir.
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Bu müqəddəs sirrə ehtiram edərək
Önündə diz çökürük, 

çünki yeni, şərəfli və yeganə ayin
qədim ibadətlərinə əvəz edir.

Məhəbbətlə dolu iman
zəif duyğularımıza kömək etsin.

Ataya və Onun Yeganə Oğluna
həmd və izzət olsun!

Allahın İsminə şərəflə hörmət
və şükürlər olsun!

Onlardan göndərilmiş Ruha da
eyni cür müqəddəslik yaraşır. Amin.

1-ci nəq. Rəbb lütfkar və rəhmlidir! Ondan qorxanları 
bəsləyərək saxlayır, xariqələrini xalqının yadına salır.

Məzmur 111 (110): Allaha mədh
Külli-İxtiyar Rəbb Allah, Sənin işlərin böyük və heyrətlidir. (Vəhy 15, 3)

Əməlisalehlər məclisində, icma arasında *
bütün qəlbimlə Rəbbə şükür edəcəyəm.
Rəbbin işləri böyükdür, *
bunlardan zövq alanlar ibrət götürür. 
Əməllərində ehtişamı, əzəməti görünür, *
salehliyi əbədi qalır. 
Xariqələrini xalqının yadına salır. *
Rəbb lütfkar və rəhmlidir, 
Ondan qorxanları bəsləyərək saxlayır, *
öz əhdini əbədi olaraq yadda saxlayır. 
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Xalqına millətlərin torpaqlarını verərək *
qüdrətli işlərini onlara göstərdi. 
Əllərinin işləri sədaqət və ədalətdir, *
Onun bütün qayda-qanunları etibarlıdır. 
Onlar həmişə, əbədi olaraq möhkəmdir, *
sədaqətdən, düzlükdən yaranmışdır. 
Öz xalqına qurtuluş göndərdi, +
əhdi əbədi olsun deyə əmr verdi, *
ismi müqəddəsdir, zəhmlidir. 
Rəbb qorxusu hikmətin başlanğıcıdır, +
buna əməl edənlərin sağlam düşüncəsi vardır. *
Ona əbədi olaraq həmdlər olsun!
.Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
1-ci nəq. Rəbb lütfkar və rəhmlidir! Ondan qorxanları 
bəsləyərək saxlayır, xariqələrini xalqının yadına salır.

2-ci nəq. Rəbb Kilsəyə əmin-amanlıq verər, 
bizə doyunca əla taxıl yetirər.

Məzmur 147 (146), 12-20: Yerusəlimin bərpası 
Gəl, mən sənə Quzunun arvadı olacaq gəlini göstərim. (bax Vəhy 21, 9)

Ey Yerusəlim, Rəbbi mədh et! *
Ey Sion, Allahına həmd et!
Çünki darvazalarının cəftələrini bərkidər, *
sənin əhalinə bərəkət verər.
Sərhədinə əmin-amanlıq, *
sənə doyunca əla taxıl yetirər.

Kəlamını yer üzünə yollar, *
Onun sözü tez yayılar.
Ağ yun kimi qar yağdırar, *
kül kimi qırov salar.
Parça-parça dolu tökər. *
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Onun soyuğuna kim dözə bilər?
Buyruq verəndə buz əriyər, *
külək əsdirəndə sular sel tək axar.

O, Yaqub nəslinə sözlərini, *
İsraillilərə qanun və hökmlərini bildirir.
Başqa millətlər üçün belə etməyib, +
heç birinə hökmlərini bildirməyib. *
Rəbbə həmd edin!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
2-ci nəq. Rəbb Kilsəyə əmin-amanlıq verər, 
bizə doyunca əla taxıl yetirər.

3-cü nəq. Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: sizə göydən 
çörək verən Musa deyildi, göydən həqiqi çörəyi sizə verən 
Atamdır. Alleluya!

Nəğmə (bax. Vəhy 11, 17-18; 12, 10-12): 
Rəbbin mühakiməsi

Ey Var Olan, Var Olmuş Külli-İxtiyar Rəbb Allah, *
Sənə şükür edirik! 
Çünki Öz böyük qüdrətini alıb *
Padşahlıq taxtına çıxdın. 
Millətlər qəzəbləndi, + 
Sənin də qəzəbinin vaxtı *
ölüləri mühakimə etmək vaxtı gəldi.
Sənin qulların olan peyğəmbərlərə, müqəddəslərə, +
Sənin adından qorxanlara, kiçiklərə və böyüklərə *
mükafat vermək vaxtı çatdı. 
İndi Allahımızın xilası, gücü, Padşahlığı *
və Onun Məsihinin hakimiyyəti həyata keçdi. 
Çünki bacı-qardaşlarımızı Allahımızın önündə *
gecə-gündüz təqsirləndirən ittihamçı kənara atıldı. 
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Onlar Quzunun qanı və öz şəhadət sözləri vasitəsilə *
Ona qalib gəldilər. 
Hətta ölümlə üzbəüz olanda da *
Öz canlarını sevmədilər. 
Buna görə də, ey göylər və orada məskən salanlar, *
bayram edin! 
.Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
3-cü nəq. Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: sizə göydən 
çörək verən Musa deyildi, göydən həqiqi çörəyi sizə verən 
Atamdır. Alleluya!

Qısa oxunuş (1Kor 10, 16-17)

Xeyir-dua verdiyimiz xeyir-dua kasası Məsihin qanına şəriklik 
deyilmi? Böldüyümüz çörək Məsihin bədəninə şəriklik 
deyilmi? Çörək bir olduğu kimi biz də çox olduğumuz halda 
bir bədənik. Çünki hamımız bir çörəyi bölüb yeyirik.

Nəqaratlı cavab
† Onlara yemək üçün göydən çörək verdi * alleluya, alleluya
   Onlara yemək üçün göydən çörək verdi * alleluya, alleluya!
* İnsan mələklərin çörəyindən yedi, * alleluya, alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun! † 
   Onlara yemək üçün göydən çörək verdi * alleluya, alleluya!

Magnifikat
Ey Xudavənd, xeyirxah və yaxşı Sənsən! 
Övladlarına xeyirxahlığını göstərmək üçün göydən ən gözəl 
çörək verirsən. Acları nemətlərlə doydurursan, varlıları isə 
əliboş yola salırsan.
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İmanlıların duası
Məsih hər kəsi müqəddəs ziyafətə dəvət edib Öz bədəni və qanı 
dünyanın həyatı üçün verir. Ondan təvazökarlıqla xahiş edək:
Ey Məsih, Sən göydən enən çörəksən! 
Bizə əbədi həyat bəxş et!
† Məsih, Sən Var Olan Allahın Oğlusan! Öz xatirəsinə 
Evxaristiyanı qeyd etməyi əmr etdin.
- Qoy Kilsən müqəddəs sirlərin sadiq qeyd olunması ilə 
zənginləşsin!
† Uca Tanrının yeganə kahini olan Məsih, Sən kahinlərə 
müqəddəs qurbanı etibar etdin.
- Qoy qeyd etdiklərini həyatlarınla ifadə etsinlər.
† Ey Məsih, göydən gələn manna! Bir Çörəyə şərik 
olanlarından bir bədəni təşkil edirsən.
- Sənə iman edənləri sülh və məhəbbətdə saxla.
† Məsih, Sən səmavi həkimsən! Evxaristiyada bizə ölməzlik 
dərmanı və dirilmənin təminatını bəxş edirsən.
- Xəstələrə sağlamlıq və günahkarlara bağışlanma ümidini ver!
† Gələcək dövrün Padşahı olan Məsih! Sən şan-şöhrətə çatana 
qədər müqəddəs sirlərini qeyd edərək ölümünü elan etməyi 
bizə əmr etdin.
- Qoy bütün ölən möminlər dirilişində iştirak etsinlər.
Göylərdəki Atamız

Son duası 
Səhər duasındakı kimi

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
Nəq. Məsih Rəbbimizdir. O, həyat çörəyidir. 
Gəlin, Ona səcdə edək!
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)
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EVXARİSTİYA BAYRAMI
SƏHƏR DUASI

Himn
Allahın Kəlamı zühur edərkən

O, Atanın Sağında qaldı.
Günahkarları xilas etmək üçün

həyatının zirvəsinə çatdı.

Seçilmiş şagirdinin tərəfindən
xəyanət görməzdən əvvəl,
Əbədi həyata çatmaq üçün

Rəbb Özünü qida kimi bəxş etdi.

O, Özünü bizə verir,
çünki bizi sərhədsiz sevir.
İnsanları bəsləmək üçün

Öz Bədəni və Qanını təklif edir.

Dostumuz kimi dünyaya gəldi,
Özünü qida kimi verdi.

Həyat qurbanlığı ilə bizi satın aldı ki,
göylərdə mükafatımız olsun. 

Dünya və iblisin şirin oyunları, 
insana hücüm edir,

ya Rəbb, Sən isə, güc verib bizi,
onlardan hifz etmək istəyirsən.

Müqəddəs Üçlük, bir Allah!
Sənə uca həmdlər olsun!

Sevginlə bizi yenilə
Səltənətinə apar bizi. Amin.
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Zəburlar 1-ci həftədəki Rəbb günündəndir
1-ci nəq. Xalqını mələklərin çörəyindən yedizdirdin, 

  onlara göydən çörək verdin. Alleluya!
2-ci nəq. Kahinlər Rəbbə ətirli buxur 

  və çörək təqdim edirlər. Alleluya!
3-cü nəq. Qalib gələnə Mən gizli saxlanan mannadan 

  və yeni ad verəcəyəm. Alleluya!

Qısa oxunuş (Mal 1:11)

«Günəşin çıxdığı yerdən batdığı yerə qədər Mənim adım 
millətlər arasında əzəmətli olacaq. Hər yerdə adıma buxur 
yandırılacaq, pak təqdimlər gətiriləcək. Çünki millətlər 
arasında adım əzəmətli olacaq» deyir Ordular Rəbbi.

Nəqaratlı cavab
† İnsan üçün torpaqdan azuqəsini çıxardırsan, * 
   alleluya, alleluya!
   İnsan üçün torpaqdan azuqəsini çıxardırsan, * 
   alleluya, alleluya!
* Ürəkləri xoşhal edən şərabı, taqət verən çörəyi. * 
   alleluya, alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun! †
   İnsan üçün torpaqdan azuqəsini çıxardırsan, * 
   alleluya, alleluya!

Benediktus
Göydən enmiş canlı çörək Mənəm. Əgər kimsə bu çörəkdən 
yesə, əbədi yaşayar. Alleluya!
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İmanlıların duası
Qardaşlar və bacılar! Gəlin, həyat çörəyi olan İsa Məsihə 
ürəkdən dua edək və sevinclə çağıraq:
Ya Rəbb, Padşahlığında çörək yeyən nə bəxtiyardır!

† Ey Məsih, yeni və əbədi əhdin Kahinisən! 
Çarmıx qurbangahında Ataya mükəmməl qurbanı təqdim etdin.
- Onu Səninlə birlikdə ləyaqətlə gətirməyi bizə öyrət.
† Sülh və salehliyin Uca padşahı olan Məsih! Sən çörək 
və şərabı ucaltdın ki, Öz qurbanın əlamətləri olsun.
- Qoy Sənin qurbanına qurbanlıq hədiyyələri kimi qoşula bilək.
† Ey Məsih, Atanın həqiqi ibadət edəni Sənsən! Kilsə günəşin 
doğuşundan gün batmasına qədər Sənin Qurbanını qeyd edir.
- Bütün bir Çörəklə bəsləyənləri Öz bədənində birləşdir.
† Göydən enən manna olan Məsih! Öz kilsəni bədənin 
və qanınla bəsləyirsən.
- Qoy bu yeməyin gücü vasitəsilə Səni izləyək.
† Ey Məsih, Evxaristiya ziyafəsində görünməyən ev sahibisən!
Ürəyimizin qapısında dayanıb döyürsən.
- Bizə kömək et ki, Səni hər zaman canlı imanla qəbul edək.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Rəbbimiz İsa Məsih, qurduğun Evxaristiya sirri bizə Sənin 
ölümünü və dirilişini möhtəşəm bir şəkildə xatırladır. Sənə 
yalvarırıq: qurtuluşumuzu gerçəkləşdirən nemətlərinə qovuşa 
bilməyimiz, bədəninin və qanının sirrini hər zaman imanla 
qeyd etməyimiz üçün köməyini əsirgəmə. Çünki Sən həqiqi 
Allahsan, Ata və Müqəddəs Ruhla birlikdə əbədi olaraq hökm 
edirsən. Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
Himn və dualar 1-ci həftədəki Rəbb günündəndir
9-da: Mən əzab çəkməzdən əvvəl bu Pasxa yeməyini sizinlə 
birgə yeməyi çox arzulayırdım.
12-də: Onlar yeyəndə İsa çörək götürdü, şükür duası edib onu 
böldü və şagirdlərə verdi. Alleluya!
15-də: Onlar çörəyi böldüyü zaman İsa Məsihi tanıdırlar. 
Alleluya!

Qısa oxunuş 
9-da: Müd 16, 20

Onları mələklərin yeməyi ilə qidalandırırdın, zəhmət 
çəkməyənlərə göydən hazır yemək göndərirdin.
O yeməkdə hər cür dad var idi və hər kəsin zövqünə uyğun idi.

12-də: Sül Məsəlləri 9, 1-2

Hikmət evini qurub, yeddi dirəyini yonub, heyvanlarını kəsib, 
şərabını hazırlayıb, süfrəsini də düzəldib.

15-də: Həv 2, 42. 47

İmanlılar da özlərini həvarilərin təliminə, hər şeydə şərik 
olmağa, birgə çörək bölməyə və duaya həsr etdilər. Onlar 
Allaha həmd edir və bütün xalq qarşısında lütf qazanırdılar.

† Onlara göydən hazır yemək göndərirdin. Alleluya!
* O yeməkdə hər cür dad var idi və hər kəsin zövqünə uyğun 
idi. Alleluya!

Yekun dua
Səhər duasındakı kimi
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EVXARİSTİYA BAYRAMI
AXŞAM MƏDHİ

Himn Ərəfə mədhindəki kimidir
Məzmurlar 1-ci həftədəki Rəbb günündəndir
1-ci nəq. Rəbb İsa Məsih, Melkisedeq vəzifəli əbədi 
Baş Kahin olmuşdu. O, çörək və şərab gətirib təqdim etdi.
2-ci nəq. Qurtuluş kasasını qaldıracağam, Sənə şükür 
qurbanları təqdim edəcəyəm.
3-cü nəq. Ya Rəbb, yol, həqiqət və həyat Sənsən!

Qısa oxunuş (1Kor 11, 23-25)

Sizə çatdırdığım bu xəbəri Rəbbin Özündən qəbul etmişəm: 
Rəbb İsa Ona xəyanət edildiyi gecə əlinə çörək götürdü, şükür 
edib onu böldü və dedi: «Bu Mənim sizin üçün verilən 
bədənimdir. Bunu Məni xatırlamaq üçün edin». Eləcə də 
axşam yeməyindən sonra kasanı götürüb dedi: «Bu kasa 
Mənim qanımla bağladığım Yeni Əhddir. Bunu hər dəfə içəndə
Məni xatırlamaq üçün edin».

Nəqaratlı cavab
† Onlara yemək üçün göydən çörək verdi * alleluya, alleluya!
   Onlara yemək üçün göydən çörək verdi * alleluya, alleluya!
* İnsan mələklərin çörəyindən yedi, * alleluya, alleluya!
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun! † 
   Onlara yemək üçün göydən çörək verdi * alleluya, alleluya!

Magnifikat
Bu Müqəddəs ziyafətdir. İsa Məsihi qəbul edib Onun 
əzablarını xatırlayırıq. Qəlbimiz Onun lütfü ilə doldurulur 
və əbədi izzətin girovu alırıq. Alleluya!

İmanlıların duası Ərəfə mədhindəki kimidir

Yekun dua Səhər mədhindəki kimi
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21.1. | Müqəddəs Agnes
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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21.1. | Müqəddəs Agnes
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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24.1. | Müqəddəs Salesli Fransisk
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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24.1. | Müqəddəs Salesli Fransisk
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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25.1. | Müq. Paulun Məsihçi olması
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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25.1. | Müq. Paulun Məsihçi olması
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
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31.1. | Müqəddəs Covanni Bosko
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Rəbbimiz Allah, gənclərə bir müəllim və bir ata vermək üçün 
müqəddəs Yəhya Boskonu seçərək vəzifələndirdin,  o isə 
Bakirə Məryəmin köməyi ilə Kilsənin xeyiri üçün yorulmadan 
çalışdı. Yalnız sənə xidmət edərək qardaşlarımızın qurtuluşunu 
axtara bilməyimiz üçün daxilimizdə də eyni sevgini canlandır. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökmedən Oğlun, Rəbbimiz, İsa Məsihin adına Səndən 
diləyirik.
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31.1. | Müqəddəs Covanni Bosko
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Rəbbimiz Allah, gənclərə bir müəllim və bir ata vermək üçün

müqəddəs Yəhya Boskonu seçərək vəzifələndirdin,  o isə
Bakirə Məryəmin köməyi ilə Kilsənin xeyiri üçün yorulmadan
çalışdı. Yalnız sənə xidmət edərək qardaşlarımızın qurtuluşunu
axtara bilməyimiz üçün daxilimizdə də eyni sevgini canlandır.
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən

hökmedən Oğlun, Rəbbimiz, İsa Məsihin adına Səndən
diləyirik.
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2.2. | Nur Bayramı
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Uca Tanrı, hər işığın qaynağı Sənsən, sənə yalvarırıq. Yaşlı 
Şimona millətləri aydınladan həqiqi nuru göstərən Sən, bu 
şamları müqəddəs qıl və onları alıb sənin adının ucaldılması 
üçün daşımaq istəyən camaatın dualarını qəbul et. Hər zaman 
doğru yolda addımlamağımız və beləcə heç sönməyən əbədi 
nura qovuşmağımıza kömək et. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin 
adına Səndən diləyirik. 
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2.2. | Nur Bayramı
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Uca Tanrı, hər işığın qaynağı Sənsən, sənə yalvarırıq. Yaşlı 
Şimona millətləri aydınladan həqiqi nuru göstərən Sən, bu 
şamları müqəddəs qıl və onları alıb sənin adının ucaldılması 
üçün daşımaq istəyən camaatın dualarını qəbul et. Hər zaman 
doğru yolda addımlamağımız və beləcə heç sönməyən əbədi 
nura qovuşmağımıza kömək et. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin 
adına Səndən diləyirik. 

1326 2.2. | Nur Bayramı



14.2. | Müqəddəs Kiril və Metod
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua

 14.2. | Müqəddəs Kiril və Metod 1327



14.2. | Müqəddəs Kiril və Metod
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua

1328 14.2. | Müqəddəs Kiril və Metod



23.2. | Müqəddəs Polikarp
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Kainatin yaradanı olan uca Allah, Sən Müqəddəs Polikarpın 
iman şəhidlərinin arasına qatılmasını istədin, bizim də əbədi 
dirilişə qovuşa bilməyimiz üçün İsa Məsihin içdiyi kasadan pay
ala bilməyimizə kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökmedən İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. 

 23.2. | Müqəddəs Polikarp 1329



23.2. | Müqəddəs Polikarp
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Kainatin yaradanı olan uca Allah, Sən Müqəddəs Polikarpın 
iman şəhidlərinin arasına qatılmasını istədin, bizim də əbədi 
dirilişə qovuşa bilməyimiz üçün İsa Məsihin içdiyi kasadan pay
ala bilməyimizə kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökmedən İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. 

1330 23.2. | Müqəddəs Polikarp



19.3. | Müqəddəs Yusif
(19 Mart)

SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

1-ci nəq. ...
2-ci nəq. ...
3-cü nəq. ...
Qısa oxunuş
Nəqaratlı cavab
Benediktus

İmanlıların duası
İnsanları saleh edən Rəbbə dua edirik:
Rəbb, salehliyinlə bizi canlandır.

† Rəbb Allah, atalarımızı səmimi bir qəlblə qarşında getməyə 
çağırdın,
- Qoy onların izi ilə gedək və kamil olmağımız üçün əmrinə 
itaət edək.
† Uşaqlığında və gəncliyində Oğluna qayğı göstərmək üçün 
Saleh Yusifi  seçdin,
- qardaşlarımıza və bacılarımıza qayğı göstərərək Məsihin 
bədəninə qulluq etməyi bizə öyrət.
† Sən yer üzünü bəşəriyyətə həvalə etdin ki, onlar oranı 
doldursunlar və Onun üzərində hökmranlıq etsinlər,
- həmişə Sənə şöhrət verməyə çalışaraq, bizi bu dünyada 
ürəkdən çalışmağa ilhamlandır.
† Bütün bəşəriyyətin Atası, əllərininin işini unutma,
- və bütün insanlara layiqli yaşayış və iş şəraiti ver.
Göylərdəki Atamız

 19.3. | Müqəddəs Yusif 1331



Yekun dua
Hər şeyə qadir Allah, qurtuluşumuzun ilk 
günlərində müqəddəs Yusifi müqəddəs sirlərin qoruyucusu 
olaraq seçdin. Onun duaları ilə qüvvət tapmış kilsənin bu 
qurtuluşu əsrlər boyunca davam etdirməsinə kömək et. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.

1332 19.3. | Müqəddəs Yusif



19.3. | Müqəddəs Yusif
(19 Mart)

AXŞAM MƏDHİ
>>> Himn <<<

1-ci nəq. ...
2-ci nəq. ...
3-cü nəq. ...

Qısa oxunuş

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası
Göydə və yerdə olan bütün ata-baba Tanrıdan qaynaqlanır, 
gəlin Ona təvəzökarlıqla müraciət edək:
Ey Göylərdə olan Atamız, bizi eşit!
† Müqəddəs Ata, Sən Müqəddəs Yusifə əbədi zamanlardan 
səssiz qalan Məsihin sirrini açdın,
-bizə Oğlun - Allah və İnsan haqqında daha aydın anlamağı bəxş et
† Göylərdə olan Atamız, səmadakı quşları bəsləyirsən, tarlaları 
yerin meyvəsi ilə örtürsən,
- bütün övladlarına gündəlik çörəklərini ver.
† Kainatı yaradan, yaradılışı bizə əmanət etdin,
- qoy işləyənlərin hamısı zəhmətləri üçün ədalətli mükafat alsınlar
† Bütün salehliyin Allahı, hamımızın Sənin kimi olmasını 
istəyirsən,
- qoy Müqəddəs Yusif bizi həmişə müqəddəsliyinin yolunda 
getmək üçün ilhamlandırsın.
† Qoy Ölənlər və mərhumlar, Oğlunun vasitəsi ilə mərhəmət 
əldə etsinlər,

 19.3. | Müqəddəs Yusif 1333



- Anası Məryəm və Müqəddəs Yusifi ilə birlikdə.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Hər şeyə qadir Allah, qurtuluşumuzun ilk 
günlərində müqəddəs Yusifi müqəddəs sirlərin qoruyucusu 
olaraq seçdin. Onun duaları ilə qüvvət tapmış kilsənin bu 
qurtuluşu əsrlər boyunca davam etdirməsinə kömək et. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.

1334 19.3. | Müqəddəs Yusif



25.3. | XOŞ XƏBƏR BAYRAMI 
(25 Mart)

SƏHƏR MƏDHİ
>>> Himn <<<

1-ci nəq. ...
2-ci nəq. ...
3-cü nəq. ...

Qısa oxunuş
Nəqaratlı cavab
Benediktus

İmanlıların duası
Bu gün biz, Mələyin elan etdiyi xilasımızın başlanğıcını qeyd 
edirik. Gəlin ürəyimizdə sevinclə dua edək:
Qoy, Allahın Müqəddəs Anası bizim üçün vəsatətçilik etsin.

† Rəbb, Xilaskarımızı minnətdarlığla qəbul etməyi bizə öyrət, 
-necə ki,Bakirə Məryəm Mələkdən xoş xəbəri  qəbul etdi.

† Sən alçaq quluna mərhəmətlə baxdın,
- Ata, mərhəmətinlə, bizi və bütün övladlarını xatırla.

† Yeni Həvva olan Məryəm, Sənin sözünə itaət etdi,
- Qoy onun məhəbbətli itaətini əks-səda edək.

† Qoy Müqəddəs Məryəm, çətinlikdə olanlara kömək etsin, 
kədərlənənləri təsəlli etsin,
- müqəddəs xalqın üçün, ruhanilər üçün və xidmətinə həsr 
olunmuş bütün qadınlar üçün dua etsin.
Göylərdəki Atamız

 25.3. | XOŞ XƏBƏR BAYRAMI 1335



Yekun dua
Uca Allah, istədiyin üçün Sənin əbədi Kəlamın Bakirə 
Məryəmdən insan bədəni aldı. İmanla Xilaskarımızın həqiqi 
Allah və həqiqi insan olduğunu qəbul edən bizləri onun ilahi 
həyatına qatılmağa layiq gör. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökmedən Oğlun, Rəbbimiz 
İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 

1336 25.3. | XOŞ XƏBƏR BAYRAMI 



25.3. | XOŞ XƏBƏR BAYRAMI 
(25 Mart)

AXŞAM MƏDHİ
>>> Himn <<<

1-ci nəq. ...
2-ci nəq. ...
3-cü nəq. ...
Qısa oxunuş
Nəqaratlı cavab
Magnifikat
İmanlıların duası

Bu gün Əbədi Ata, Məryəmə qurtuluşumuz haqqında olan 
müjdəni gətirmək üçün mələyini göndərdi. 
Gəlin, inamla Ona müraciət edək
 Rəbb, bizə lütfünü bəxş et !
† Ya Rəbb, Sən Məryəmi, Oğlunun Anası olmağı üçün seçdin,
- qurtuluşunu gözləyənlərin hamısına rəhm et.
† Cəbrayılın dodaqları ilə Məryəmə sülh və sevinc elan etdin,
- Bütün dünyaya qurtuluş sevinci və həqiqi sülhü nəsib et.
† Sən elə etdin ki, qulununun razılığı ilə və Müqəddəs Ruhun 
təsiri ilə Sözün bizimlə yaşadı, 
- ürəyimizi tənzimlə ki, Məryəm Məsihi qəbul etdiyi kimi 
bizdə Onu qəbul edək.
† Sən təvazökarlara məhəbbətlə baxırsan və acları nemətlərlə 
doldurursan, 
- məzlumları qaldır, yoxsullara dəstək ol və ölənlərə kömək et.
† Ya Rəbb, Sənin üçün mümkün olmayan heç bir şey yoxdur, 
yalnız möcüzələr edirsən, 
- son gündə ölüləri dirildəndə,  bizi xilas et.
Göylərdəki Atamız

 25.3. | XOŞ XƏBƏR BAYRAMI 1337



Yekun dua
Uca Allah, istədiyin üçün Sənin əbədi Kəlamın Bakirə 
Məryəmdən insan bədəni aldı. İmanla Xilaskarımızın həqiqi 
Allah və həqiqi insan olduğunu qəbul edən bizləri onun ilahi 
həyatına qatılmağa layiq gör. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökmedən Oğlun, Rəbbimiz 
İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 

1338 25.3. | XOŞ XƏBƏR BAYRAMI 



6.5. | Müqəddəs Dominik Savio
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua

 6.5. | Müqəddəs Dominik Savio 1339



6.5. | Müqəddəs Dominik Savio
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua

1340 6.5. | Müqəddəs Dominik Savio



13.5. | Müq. Maria Dominika Mazarello
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua

 13.5. | Müq. Maria Dominika Mazarello 1341



13.5. | Müq. Maria Dominika Mazarello
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua

1342 13.5. | Müq. Maria Dominika Mazarello



24.5. | Məryəm Məsihçilərin Köməkçisi
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua

 24.5. | Məryəm Məsihçilərin Köməkçisi 1343



24.5. | Məryəm Məsihçilərin Köməkçisi
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua

1344 24.5. | Məryəm Məsihçilərin Köməkçisi



13.6. | Müqəddəs Padovalı Anton
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey qüdrətli və əbədi Allah, müqəddəs Antonun vasitəsilə Sənə 
inananlara həqiqət müjdəsini verən, kasıblara kömək edən, 
əzab çəkənləri təsəlli edən Sən, bizim də həyatımızda onun 
verdiyi örnəkləri izləməyimizə və pis vaxtlarımızda 
xilaskarımız olmağına kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, İsa 
Məsihin adına Səndən diləyirik.

 13.6. | Müqəddəs Padovalı Anton 1345



13.6. | Müqəddəs Padovalı Anton
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey qüdrətli və əbədi Allah, müqəddəs Antonun vasitəsilə Sənə 
inananlara həqiqət müjdəsini verən, kasıblara kömək edən, 
əzab çəkənləri təsəlli edən Sən, bizim də həyatımızda onun 
verdiyi örnəkləri izləməyimizə və pis vaxtlarımızda 
xilaskarımız olmağına kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, İsa 
Məsihin adına Səndən diləyirik.

1346 13.6. | Müqəddəs Padovalı Anton



24.6. | Müqəddəs Vəftizçi Yəhya
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Xalqını Məsihin gəlişinə hazırlamaqla Yəhyanı vəzifələndirən 
uca Allah, Sənə yalvarırıq. Kilsənə mənəvi sevinclər hiss etmək
lütfünü bağışla və Sənə iman edənlərin hamısını qurtuluş 
yoluna götür. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. 

 24.6. | Müqəddəs Vəftizçi Yəhya 1347



24.6. | Müqəddəs Vəftizçi Yəhya
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Xalqını Məsihin gəlişinə hazırlamaqla Yəhyanı vəzifələndirən 
uca Allah, Sənə yalvarırıq. Kilsənə mənəvi sevinclər hiss etmək
lütfünü bağışla və Sənə iman edənlərin hamısını qurtuluş 
yoluna götür. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi 
və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik. 

1348 24.6. | Müqəddəs Vəftizçi Yəhya



29.6. | Müqəddəs Peter və Paul
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Allahım, müqəddəs Peter və Pavelin bayramını sevinclə qeyd 
etmə lütfünü bizə bağışlamış olduğun üçün xoşbəxtik. Sənə 
yalvarırıq: imanımızın prinsiplərini  bizə qazandıran bu iki 
böyük müqəddəs sayəsində Kilsə ilə birlikdə öyrətdiklərinə 
sadiq qalmağımıza və hüzur içində yaşamağımıza kömək et. 
Bunu Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən 
diləyirik. 

 29.6. | Müqəddəs Peter və Paul 1349



29.6. | Müqəddəs Peter və Paul
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Allahım, müqəddəs Peter və Pavelin bayramını sevinclə qeyd 
etmə lütfünü bizə bağışlamış olduğun üçün xoşbəxtik. Sənə 
yalvarırıq: imanımızın prinsiplərini  bizə qazandıran bu iki 
böyük müqəddəs sayəsində Kilsə ilə birlikdə öyrətdiklərinə 
sadiq qalmağımıza və hüzur içində yaşamağımıza kömək et. 
Bunu Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən 
diləyirik. 

1350 29.6. | Müqəddəs Peter və Paul



4.8 | İsa Məsihin Nurlu Görünüşü
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Allahım, Oğlun İsa Məsihin nura büründüyü gün ilahi ucalığını
bildirərək Musa və İlyasın şahidliyi sayəsində imanımızı 
gücləndirdin və bizləri öz övladların olaraq qəbul etdiyini 
müjdələdin. Sənə yalvarırıq: uca şanını bir gün bölüşə 
bilməyimiz üçün hər zaman sevgili Oğlunun sözlərinə riayyət 
etməyimizə kömək et. Bunu, Səninlə və müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbdiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adına Səndən diləyirik. 

 4.8 | İsa Məsihin Nurlu Görünüşü 1351



4.8. | İsa Məsihin Nurlu Görünüşü
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Allahım, Oğlun İsa Məsihin nura büründüyü gün ilahi ucalığını
bildirərək Musa və İlyasın şahidliyi sayəsində imanımızı 
gücləndirdin və bizləri öz övladların olaraq qəbul etdiyini 
müjdələdin. Sənə yalvarırıq: uca şanını bir gün bölüşə 
bilməyimiz üçün hər zaman sevgili Oğlunun sözlərinə riayyət 
etməyimizə kömək et. Bunu, Səninlə və müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbdiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa 
Məsihin adına Səndən diləyirik. 

1352 4.8. | İsa Məsihin Nurlu Görünüşü



8.8. | Müqəddəs Dominik
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Uca Allah, Müqəddəs Dominikin işləri ilə və vəz vəzifəsi ilə 
Kilsəni parıldadan Sən, Sənə inananların, həqiqətə təvazökar 
xidmətdə olması və böyüməsinə kömək et. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 

 8.8. | Müqəddəs Dominik 1353



8.8. | Müqəddəs Dominik
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Uca Allah, Müqəddəs Dominikin işləri ilə və vəz vəzifəsi ilə 
Kilsəni parıldadan Sən, Sənə inananların, həqiqətə təvazökar 
xidmətdə olması və böyüməsinə kömək et. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 

1354 8.8. | Müqəddəs Dominik



15.8.|Məryəm Ananın göyə qaldırılması
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, Oğlunun anası, günahsız 
doğulmuş müqəddəs Məryəmi bədəni və ruhu ilə birlikdə 
cənnətə qovuşdurdun, Sənə yalvarırıq: Məryəm Ananın 
xoşbəxtliyini bölüşə bilməyimiz üçün, hər zaman göydəki 
nemətlərə sadiq qalmağımıza kömək et. Bunu, Səninlə və 
müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.

 15.8.|Məryəm Ananın göyə qaldırılması 1355



15.8.|Məryəm Ananın göyə qaldırılması
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, Oğlunun anası, günahsız 
doğulmuş müqəddəs Məryəmi bədəni və ruhu ilə birlikdə 
cənnətə qovuşdurdun, Sənə yalvarırıq: Məryəm Ananın 
xoşbəxtliyini bölüşə bilməyimiz üçün, hər zaman göydəki 
nemətlərə sadiq qalmağımıza kömək et. Bunu, Səninlə və 
müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.

1356 15.8.|Məryəm Ananın göyə qaldırılması



24.8. | Müqəddəs Bartalmay
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua

 24.8. | Müqəddəs Bartalmay 1357



24.8. | Müqəddəs Bartalmay
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua

1358 24.8. | Müqəddəs Bartalmay



28.8. | Müqəddəs Avqustin
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua

 28.8. | Müqəddəs Avqustin 1359



28.8. | Müqəddəs Avqustin
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua

1360 28.8. | Müqəddəs Avqustin



5.9. | Müqəddəs Kəlkütəlli Tereza ana
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua

 5.9. | Müqəddəs Kəlkütəlli Tereza ana 1361



5.9. | Müqəddəs Kəlkütəlli Tereza ana
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua

1362 5.9. | Müqəddəs Kəlkütəlli Tereza ana



8.9. | Məryəm Ananın doğum günü
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Mərhəmətli Allah, Sənə yalvarırıq: tükənməyən nemətlərini 
bizə hər zaman bağışla. Xüsusilə bu gün Oğlunun Anası 
müqəddəs Məryəmin doğum gününü qeyd edən bizlərin hüzur, 
xoşbəxt və sevinclə yaşamasına kömək et. Bunu, Səninlə və 
müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, 
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 

 8.9. | Məryəm Ananın doğum günü 1363



8.9. | Məryəm Ananın doğum günü
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Mərhəmətli Allah, Sənə yalvarırıq: tükənməyən nemətlərini 
bizə hər zaman bağışla. Xüsusilə bu gün Oğlunun Anası 
müqəddəs Məryəmin doğum gününü qeyd edən bizlərin hüzur, 
xoşbəxt və sevinclə yaşamasına kömək et. Bunu, Səninlə və 
müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, 
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 

1364 8.9. | Məryəm Ananın doğum günü



13.9. | Müqəddəs Yəhya Krisostom
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Uca Allah, ümidlərini Sənə bağlayanların dəstəyi və gücü olan 
Sən, yepiskop Yəhya Krisostoma təsirli danışıq gücü 
və əzablarda yenilməz bir qüvvət bağışladın. 
Onun təlimləri ilə hazırlaşan xristian xalqının İncilədəki kimi 
yaşamasına kömək et. Bunu, Səninlə və müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, 
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.

 13.9. | Müqəddəs Yəhya Krisostom 1365



13.9. | Müqəddəs Yəhya Krisostom
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Uca Allah, ümidlərini Sənə bağlayanların dəstəyi və gücü olan 
Sən, yepiskop Yəhya Krisostoma təsirli danışıq gücü 
və əzablarda yenilməz bir qüvvət bağışladın. 
Onun təlimləri ilə hazırlaşan xristian xalqının İncilədəki kimi 
yaşamasına kömək et. Bunu, Səninlə və müqəddəs Ruhla 
birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, 
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.

1366 13.9. | Müqəddəs Yəhya Krisostom



14.9. | Müqəddəs Çarmıx Bayramı
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Rəbbim, Xilaskarımız olan Oğlun İsa, Sənin istədiyini yerinə 
yetirərək bütün insanları qurtarmaq üçün çarmıx üzərində ölüm
əzablarına qatlanmışdır. Sənə yalvarırıq: bizə yardım et ki, bu 
dünyada Oğlunun ölümü ilə gerçəkləşmiş olan qurtuluşumuzun
əzəmətini və qüdrətini anlayaraq və hiss edərək, cənnətdə əbədi
həyata qovuşaq. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin 
adına Səndən diləyirik.

 14.9. | Müqəddəs Çarmıx Bayramı 1367



14.9. | Müqəddəs Çarmıx Bayramı
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Rəbbim, Xilaskarımız olan Oğlun İsa, Sənin istədiyini yerinə 
yetirərək bütün insanları qurtarmaq üçün çarmıx üzərində ölüm
əzablarına qatlanmışdır. Sənə yalvarırıq: bizə yardım et ki, bu 
dünyada Oğlunun ölümü ilə gerçəkləşmiş olan qurtuluşumuzun
əzəmətini və qüdrətini anlayaraq və hiss edərək, cənnətdə əbədi
həyata qovuşaq. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin 
adına Səndən diləyirik.

1368 14.9. | Müqəddəs Çarmıx Bayramı



4.10. | Müqəddəs Assisili Fransisk
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Allahım, yoxsul və təvazökar müqəddəs Fransiskonu 
Kilsənə İsa Məsihin canlı bir nümunəsi olaraq verdin. 
Sənə yalvarırıq: İncilin yolu ilə Oğlunu izləməyimizə 
və sevgi ilə sevinclə sənə bağlı qalmağımıza kömək et. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, 
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.

 4.10. | Müqəddəs Assisili Fransisk 1369



4.10. | Müqəddəs Assisili Fransisk
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Allahım, yoxsul və təvazökar müqəddəs Fransiskonu 
Kilsənə İsa Məsihin canlı bir nümunəsi olaraq verdin. 
Sənə yalvarırıq: İncilin yolu ilə Oğlunu izləməyimizə 
və sevgi ilə sevinclə sənə bağlı qalmağımıza kömək et. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, 
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.

1370 4.10. | Müqəddəs Assisili Fransisk



22.10. | Müqəddəs II İoan Pavel
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua

 22.10. | Müqəddəs II İoan Pavel 1371



22.10. | Müqəddəs II İoan Pavel
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua

1372 22.10. | Müqəddəs II İoan Pavel



1.11. | Bütün Müqəddəslərin Bayramı
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, cənnətdə olan bütün 
müqəddəsləri və onların müqəddəs həyatlarını bu gün sevinclə 
anırıq. Sənə yalvarırıq: bizim üçün vasitəçilik edən bu 
müqəddəslərin xatirinə bizə mərhəmət göstər və Səndən ümidlə
gözlədiyimiz nemətləri bağışla. Bunu, Səninlə və müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz 
İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.

 1.11. | Bütün Müqəddəslərin Bayramı 1373



1.11. | Bütün Müqəddəslərin Bayramı
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Əbədi və hər şeyə qadir Allah, cənnətdə olan bütün 
müqəddəsləri və onların müqəddəs həyatlarını bu gün sevinclə 
anırıq. Sənə yalvarırıq: bizim üçün vasitəçilik edən bu 
müqəddəslərin xatirinə bizə mərhəmət göstər və Səndən ümidlə
gözlədiyimiz nemətləri bağışla. Bunu, Səninlə və müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz 
İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.

1374 1.11. | Bütün Müqəddəslərin Bayramı



2.11. | Ölüləri xatırlama günü
SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Mərhəmətli və hər şeyə qadir Allah, Oğlunun ölümə qalib gəlib
dirildiyinə inanırıq. Ölmüş bütün qardaşlarımızın da Onun kimi
diriləcəklərinə olan inancımızı qüvvətləndir. Bunu, Səninlə və 
müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 

 2.11. | Ölüləri xatırlama günü 1375



2.11. | Ölüləri xatırlama günü
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Mərhəmətli və hər şeyə qadir Allah, Oğlunun ölümə qalib gəlib
dirildiyinə inanırıq. Ölmüş bütün qardaşlarımızın da Onun kimi
diriləcəklərinə olan inancımızı qüvvətləndir. Bunu, Səninlə və 
müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 

1376 2.11. | Ölüləri xatırlama günü



8.12. | Məryəm Ananın günahsız
döllənməsi

ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
† Ey Rəbb, Sən dilimi aç,
* ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim.

Nəq. Məryəm Ananın Ləkəsiz Yaradılışını qeyd edək: 
Oğlun olan Məsih İsaya ibadət edək.
Məzmur 95 (94) və ya 100 (99)

SƏHƏR MƏDHİ
Himn

Ey uca, şanlı Qadın,
Günəşdən daha parlaq,

Qəlbində şəfqət ilə
Qidalandırırsan Yaradanı.

 ‡

Həvvanın itirdiyi,
Həyatı verən Sənsən;
Göylərə gedən yolu,

Oğlunda açan Sənsən.
‡

Sülhə, əmin-amanlığa,
Padşahlığı açan qapı;
Oğlunun qurtardığı

Xalqlar səni tərifləyər.
‡

Lütflə Səni örtən,
Ataya və Oğluna

Müqəddəs Ruhla birlikdə
Daima şan, şərəf olsun. 

Amin

 8.12. | Məryəm Ananın günahsız döllənməsi 1377



1-ci nəq. Tamamilə müqəddəs, günahın kölgəsindən də 
uzaq olan sən, Allahın Anası oldun.

2-ci nəq. Ey Bakirə Məryəm, Ucalar Ucası yerüzündəki 
qadınlar arasında səni mübarək qıldı. 

3-cü nəq. Günahsız Bakirə Məryəm, müqəddəsliyindən 
cəzb olunaraq Sənin ardınca gedirik.

Qısa oxunuş (Yeş 43:1)

İndi isə, ey Yaqub, ey İsrail, səni yaradan, sənə həyat verən 
Rəbb belə deyir: «Qorxma, çünki Mən səni satın aldım, səni 
adınla çağırdım, sən Mənimsən.

Nəqaratlı cavab
† Ucalar Ucası Allah * məni öz gücü ilə qurşatdı.
   Ucalar Ucası Allah * məni öz gücü ilə qurşatdı. 
* Həyatımı ləkəsiz qıldı * məni öz gücü ilə qurşatdı 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ucalar Ucası Allah * məni öz gücü ilə qurşatdı. 

Benediktus 
Allah ilana dedi: “Səninlə qadını, sənin nəslinlə onun nəslini 
bir-birinizə düşmən edəcəyəm. Onun nəsli sənin başını əzəcək,
sən onun topuğuna hücum edəcəksən.”

İmanlıların duası

1378 8.12. | Məryəm Ananın günahsız döllənməsi



Bakirə Məryəmi anası olaraq seçən Rəbbimizi ucaldaq:
Ey Rəbbim, Anan bizim üçün şəfaətçi olsun!

† Məryəmi, bizim sığınacağımız olması üçün 
Müqəddəs Əhd Sandığı olaraq seçən əbədi kəlam,
- bizi günahın çürümüşlüyündən azad et.
† Xilaskarımız olan Sən, Məryəmi Müqəddəs Ruha ən layiqli 
məbəd edən Sən,
- bizi Ruhunun yaşayan məbədinə çevir.
† Hökümdarların hökümdarı, Məryəmi bədəni və ruhu ilə göyə
yüksəltməyini istəyən Sən
- bizləri indidən göylərdəki Yerusəlimin vətəndaşları kimi hiss 
etməyimizi təmin et.
† Göyün və yerin Rəbbi, Məryəmi Kainatın Kraliçası olaraq 
taclandıran və Onu sağında oturdan Sən
- Müqəddəslərin mirasını Onunla bölüşə bilməyimizi bizə lütf 
et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Tanrım, Məryəmin doğuşdan Ləkəsiz Var olmasının 
vasitəsilə Oğluna, Ona layiq bir sığınacaq hazırladın və Onu 
Oğlunun gerçəkləşdirəcəyi xilas əsərinin naminə hər günah 
ləkəsindən qurtardın. Onun şəfaəti, müqəddəsliyi və ruh 
təmizliyi ilə səni qarşılıya bilməyimizə yardım et. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. 
Amin.
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GÜNORTA MƏDHİ
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Himn ( saat 9da - Tertia, saat 12də - Sexta, saat 15də - Nona) 

Saat 9-nəq.  Rəbbə eşq olsun! 
  O məndə mərhəmətini tamamladı. 

Saat 12-nəq. Allahın razılığı Sənin üzərindədir.
 Sən Rəbbin sevinci olacaqsan.

Saat 15-nəq. Rəbbim Məni müqəddəslikdə yaratdı,
 əlimi tutdu və məni xilas etdi. 

Məzmur 120 (119): Sülh arzusu
Əziyyətdə dözümlü olun. Dayanmadan dua edin. (Rom 12, 12)

Dar gündə Rəbbi səslədim, *
O mənə cavab verdi.
† Dedim: «Ya Rəbb, yalançı dodaqlardan, *
fitnəkar dillərdən canımı qurtar».
Ey fitnəkar dil, sənə nə veriləcək? *
Bu işinin əvəzi nə ilə ödəniləcək?
Cəngavərin iti oxları, *
yanan odundan düşən közlər!
Yazıq canım, Meşekdə qərib olmuşam, *
Qedar çadırlarında yaşayıram!
Mənim belə yerdə, *
sülhə nifrət edənlərin içində yaşamağım bəsdir.
Mən sülh sevirəm, buna görə danışıram, *
onlarsa müharibə üçün çalışır.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.
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Məzmur 121 (120): İsrailin qoruyucusu
Onlar bir daha nə ac, nə də susuz qalacaq, günəş və qızmar isti onları

vurmayacaq. (Vəhy 7, 16)

Dar gündə Rəbbi səslədim, *
O mənə cavab verdi.
Dedim: «Ya Rəbb, yalançı dodaqlardan, *
fitnəkar dillərdən canımı qurtar».
Ey fitnəkar dil, sənə nə veriləcək? *
Bu işinin əvəzi nə ilə ödəniləcək?
Cəngavərin iti oxları, *
yanan odundan düşən közlər!
Yazıq canım, Meşekdə qərib olmuşam, *
Qedar çadırlarında yaşayıram!
Mənim belə yerdə, *
sülhə nifrət edənlərin içində yaşamağım bəsdir.
Mən sülh sevirəm, buna görə danışıram, *
onlarsa müharibə üçün çalışır.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi 
olaraq da * həmd olsun. Amin.

Məzmur 122 (121): Yerusalem, Müqəddəs şəhər 
Siz Sion dağına, var olan Allahın şəhərinə – səmavi Yerusəlimə yaxınlaşdınız. 

(bax İbr 12, 22-24)

Mənə «Rəbbin evinə gedək» deyilərkən * 
sevindim. 
Ey Yerusəlim, sənin darvazalarından keçdim, *
torpağına qədəm qoydum.
Bu, Yerusəlim şəhəridir, *
çox sıx tikilmişdir.
İsrail üçün verilən şəhadət naminə †
qəbilələr, Rəbbin qəbilələri *
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Rəbbin isminə şükür etmək üçün buranı ziyarət etməyə gəlirlər.
Hökm üçün burada taxtlar qurulub, *
bu taxtlarda Davud sülaləsi oturub.
Hamı Yerusəlim üçün sülh diləsin: *
Qoy səni sevənlər dinc həyat sürsün!
Qoy qala divarlarının içində sülh olsun! *
Qoy saraylarındakılar dinc yaşasın!
Yoldaşlarıma, dostlarıma görə *
«Səndə sülh olsun!» deyirəm.
Allahımız Rəbbin evinə görə *
sənə bəxtiyarlıq diləyirəm.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

Saat 9-nəq.  Rəbbə eşq olsun! 
  O məndə mərhəmətini tamamladı. 

Saat 12-nəq. Allahın razılığı Sənin üzərindədir.
 Sən Rəbbin sevinci olacaqsan.

Saat 15-nəq. Rəbbim Məni müqəddəslikdə yaratdı,
 əlimi tutdu və məni xilas etdi. 

Qısa oxunuş
9-da: Ef 1:4

O, dünya yaranmazdan qabaq bizi Məsihdə seçdi ki, biz 
məhəbbətdə Onun qarşısında müqəddəs və nöqsansız olaq.

† Ləkəsiz Var olan Məryəm bu gün.
* Qədim ilanın başını əzdi.

12-də: Ef 1:11-12a

Hər şeyi Öz iradəsindən yaranan qərarı ilə yerinə yetirən 
Allahın məqsədinə görə biz əvvəlcədən təyin edilərək Məsihdə 
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irs aldıq ki, qabaqcadan Məsihə ümid bəsləyən bizlər Allahın 
izzətinin mədhi üçün mövcud olaq. 

† Qəlbim və bədənim coşur.
* Diri olan Allahda coşur.

15-də: Ef 5:25-27

Ey ərlər, Məsih imanlılar cəmiyyətini sevib onun uğrunda 
Özünü fəda etdiyi kimi siz də arvadlarınızı sevin. Məsih bunu 
ona görə etdi ki, cəmiyyəti su ilə yuyub kəlamla təmizləyərək 
təqdis etsin və beləcə onda ləkə, qırışıq yaxud başqa qüsur 
olmadan izzətli şəkildə, müqəddəs və nöqsansız olaraq Öz 
hüzuruna çıxarsın.

† Allahın Bakirə Anası Məryəm,Sənin Ləkəsiz Varoluşunla.
* Dünyaya xoşbəxtliyinin müjdəsi gəldi.

Yekun dua 
Ey Tanrım, Məryəmin doğuşdan Ləkəsiz Var olmasının 
vasitəsilə Oğluna, Ona layiq bir sığınacaq hazırladın və Onu 
Oğlunun gerçəkləşdirəcəyi xilas əsərinin naminə hər günah 
ləkəsindən qurtardın. Onun şəfaəti, müqəddəsliyi və ruh 
təmizliyi ilə səni qarşılıya bilməyimizə yardım. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbbə həmd edək!
* Allaha şükür edək!
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8.12. | Məryəm Ananın günahsız
döllənmə

AXŞAM MƏDHİ

Himn
İtaətkar, şirin, şərəfli
Bakirə Məryəm Ana!

Sən lütflə dolusan,
Sən tək ümidimizsən

Tükənməz kolluq
Parıldayan gül, salam!

Yessenin ağacından
Cücərən Sənsən!

Ölüm Səndə uduzdu,
Köləlik də yox oldu.

Bizə cənnəti açar
Hüzuru bağışlayarsan.

Ey Müqəddəs Üçlü Birlik
Sizə İzzət olsun,

Anamız Məryəm üçün
əbədi olaraq. 

Amin.
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1-ci nəq. Tamamilə gözəl olan Məryəm, 
ilkin günah sənə toxunmadı.

Məzmur 122 (121): Yerusalem, Müqəddəs şəhər 
Siz Sion dağına, var olan Allahın şəhərinə – səmavi Yerusəlimə yaxınlaşdınız. 

(bax İbr 12, 22-24)

Mənə «Rəbbin evinə gedək» deyilərkən * 
sevindim. 
Ey Yerusəlim, sənin darvazalarından keçdim, *
torpağına qədəm qoydum.
Bu, Yerusəlim şəhəridir, *
çox sıx tikilmişdir.
İsrail üçün verilən şəhadət naminə †
qəbilələr, Rəbbin qəbilələri *
Rəbbin isminə şükür etmək üçün buranı ziyarət etməyə gəlirlər.
Hökm üçün burada taxtlar qurulub, *
bu taxtlarda Davud sülaləsi oturub.
Hamı Yerusəlim üçün sülh diləsin: *
Qoy səni sevənlər dinc həyat sürsün!
Qoy qala divarlarının içində sülh olsun! *
Qoy saraylarındakılar dinc yaşasın!
Yoldaşlarıma, dostlarıma görə *
«Səndə sülh olsun!» deyirəm.
Allahımız Rəbbin evinə görə *
sənə bəxtiyarlıq diləyirəm.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. Tamamilə gözəl olan Məryəm, 
ilkin günah sənə toxunmadı.
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2-ci nəq. Sən Yerusəlimin şanı, sən İsrailin xoşbəxtliyi, 
sən xalqımızın şərəfisən!

Məzmur 127 (126): Təminatımız Allahdır
Buna görə də mühüm olan əkən ya da sulayan deyil, 

əkiləni böyüdən Allahdır. (1Kor 3, 7)

Evi Rəbb tikməzsə, *
bənnaların zəhməti boşa gedər. 
Şəhəri Rəbb qorumazsa, *
keşikçilər boş yerə orada gözlər. 
Erkən qalxıb gec yatmağınız, †
azuqə üçün özünüzü çox yormağınız faydasızdır. *
Rəbb sevdiklərinə yuxuda olanda belə, verər. 
Övladlar Rəbbin verdiyi paydır, *
bətnin bəhrəsi Onun mükafatıdır. 
İnsanın gənc ikən övladları olarsa, *
bir igidin əlindəki oxlara bənzər. 
Oxdanı bu cür dolu olan nə bəxtiyardır! †
Darvazada əleyhdarları ilə çəkişən zaman *
xəcalətli olmayacaq.
.Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

2-ci nəq. Sən Yerusəlimin şanı, sən İsrailin xoşbəxtliyi, 
sən xalqımızın şərəfisən!

3-cü nəq. Paltarın qar kimi ağ: Üzün günəş kimidir.

Nəğmə bax Ef 1, 3-10: Xilaskar Rəbb

Bizə Məsihdə səmadakı 
hər cür ruhani nemətlə xeyir-dua verən Allaha *

Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına alqış olsun!
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O, dünya yaranmazdan qabaq †
bizi Məsihdə seçdi ki, biz məhəbbətdə *
Onun qarşısında müqəddəs və nöqsansız olaq. 
Öz iradəsinin xoş məramına görə †
İsa Məsih vasitəsilə bizi əvvəlcədən təyin etdi ki, *
Özü üçün övladlığa götürsün.
Belə ki, sevimli Oğlunda *
bizə bəxş etdiyi Öz lütfünün izzətini mədh edək.
Tam hikmət və dərrakə ilə bizə bol-bol göstərdiyi *
Öz zəngin lütfünə görə biz Oğlunda, 
Onun qanı vasitəsilə satınalınmaya *
təqsirlərimizin bağışlanmasına malikik.
Allah əvvəlcə sirr olaraq saxladığı iradəsini *
xoş məramına görə bizə bildirdi. 
Bu məramını O, Məsihdə əvvəlcədən təyin etmişdi. *
Vaxt tamam olanda isə bu niyyətini yerinə yetirərək 
həm göylərdə, həm də yerdə olan hər şeyi * 
Məsihdə birləşdirəcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

3-cü nəq. Paltarın qar kimi ağ: Üzün günəş kimidir.

Qısa oxunuş (Rom 5:20-21)

Qanunun meydana gəlməsi təqsirin çoxalmasına səbəb oldu. 
Lakin günah çoxalan yerdə Allahın lütfü daha da çoxaldı. 
Nəticədə günah ölüm vasitəsilə hökmranlıq etdiyi kimi lütf də 
salehlik vasitəsilə hökmranlıq edir; belə ki lütf Rəbbimiz İsa 
Məsihin vasitəsilə əbədi həyat versin.
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Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, bundan bilirəm ki, * məni sevirsən.
   Ya Rəbb, bundan bilirəm ki, * məni sevirsən. 
* Üzərimdə düşmən zəfər çala bilməz. * məni sevirsən.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun †
   Ya Rəbb, bundan bilirəm ki, * məni sevirsən. 

Magnifikat
Salam Məryəm, lütflə dolusan, qadınlar arasında mübarəksən 
və bətnin səmərəsi mübarəkdir. Alleluya!

İmanlıların duası
Qüdrətli Atamız Allah, nəsillər boyu xeyir-dualı və sevilməsi 
üçün Məryəmin, Oğlunun anası olmasını istədin. 
Ehtiyaclarımız üçün Sənə yalvarırıq:
Lütflə dolu Məryəm, bizim üçün dua et!

† Məryəmi Mərhəmət Anası edən Sən,
- sınaqlarla qarşılaşan hər kəsin onun 
analıq sevgisini hiss etməsini təmin et.

† İsanın və Yusifin evində ailənin anası olaraq 
Məryəmi istəyən Sən
- bütün anaların müqəddəslik və sevgi ilə 
dolu olmalarını təmin et.

† Məryəmə xaçın altında güc verən və Oğlunun dirilişi ilə 
Onu sevindirən Sən
- ağır yüklər altında ümidlərini itirmək üzrə olanları aydınlat

1388 8.12. | Məryəm Ananın günahsız döllənmə



† Məryəmin Sənin sözlərinə açıq olmasını təmin etdin 
və Onu xidmətkarın olaraq təyin edən Sən
- Onun duaları ilə,bizləri Oğlunun xidmətkarları 
və həqiqi davamçıları et.

† Məryəmi göylərin Kraliçası olaraq taclandıran Sən
- bütün ölülərin, Padşahlığında müqəddəslərlə 
sevinc içində olmalarını təmin et.

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Tanrım, Məryəmin doğuşdan Ləkəsiz Var olmasının 
vasitəsilə Oğluna, Ona layiq bir sığınacaq hazırladın və Onu 
Oğlunun gerçəkləşdirəcəyi xilas əsərinin naminə hər günah 
ləkəsindən qurtardın. Onun şəfaəti, müqəddəsliyi və ruh 
təmizliyi ilə səni qarşılıya bilməyimizə yardım. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin.

† Rəbb bizə xeyir-dua versin, hər pislikdən qorusun
və əbədi həyata qovuşdursun.
* Amin.
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26.12. | Müq. Ştefan bayramı

SƏHƏR VƏ AXŞAM MƏDHİ MİLAD DÖVRÜNDƏDİR

27.12. | Müq. Yəhya bayramı

SƏHƏR VƏ AXŞAM MƏDHİ MİLAD DÖVRÜNDƏDİR
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Ümumi
dualar
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BİR KİLSƏNİN XEYİR-DUA VERİLMƏSİ

SƏHƏR MƏDHİ
Himn

Nəqarətlər və Məzmurlar
Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Görkəminin əbədi iqamətgahını inşa etmək üçün canlı daşlar 
seçən Allah, Kilsəndə ona verdiyin Ruhun meyvələrinin 
bərəkətlənməsini və xalqının müqəddəs Yerusəlimin 
gerçəkləşməsində daim iştirak  etməsinə kömək et. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.

AXŞAM MƏDHİ
Himn

Nəqarətlər və Məzmurlar
Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat
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İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Görkəminin əbədi iqamətgahını inşa etmək üçün canlı daşlar 
seçən Allah, Kilsəndə ona verdiyin Ruhun meyvələrinin 
bərəkətlənməsini və xalqının müqəddəs Yerusəlimin 
gerçəkləşməsində daim iştirak  etməsinə kömək et. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.
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MƏRYƏM ANA
SƏHƏR MƏDHİ

...

1-ci nəq. ...

Məzmur 122 (121): Yerusalem, Müqəddəs şəhər 
Siz Sion dağına, var olan Allahın şəhərinə – səmavi Yerusəlimə yaxınlaşdınız. 

(bax İbr 12, 22-24)

Mənə «Rəbbin evinə gedək» deyilərkən * 
sevindim. 
Ey Yerusəlim, sənin darvazalarından keçdim, *
torpağına qədəm qoydum.
Bu, Yerusəlim şəhəridir, *
çox sıx tikilmişdir.
İsrail üçün verilən şəhadət naminə †
qəbilələr, Rəbbin qəbilələri *
Rəbbin isminə şükür etmək üçün buranı ziyarət etməyə gəlirlər.
Hökm üçün burada taxtlar qurulub, *
bu taxtlarda Davud sülaləsi oturub.
Hamı Yerusəlim üçün sülh diləsin: *
Qoy səni sevənlər dinc həyat sürsün!
Qoy qala divarlarının içində sülh olsun! *
Qoy saraylarındakılar dinc yaşasın!
Yoldaşlarıma, dostlarıma görə *
«Səndə sülh olsun!» deyirəm.
Allahımız Rəbbin evinə görə *
sənə bəxtiyarlıq diləyirəm.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq. ....
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2-ci nəq. ...

Məzmur 127 (126): Təminatımız Allahdır
Buna görə də mühüm olan əkən ya da sulayan deyil, 

əkiləni böyüdən Allahdır. (1Kor 3, 7)

Evi Rəbb tikməzsə, *
bənnaların zəhməti boşa gedər. 
Şəhəri Rəbb qorumazsa, *
keşikçilər boş yerə orada gözlər. 
Erkən qalxıb gec yatmağınız, †
azuqə üçün özünüzü çox yormağınız faydasızdır. *
Rəbb sevdiklərinə yuxuda olanda belə, verər. 
Övladlar Rəbbin verdiyi paydır, *
bətnin bəhrəsi Onun mükafatıdır. 
İnsanın gənc ikən övladları olarsa, *
bir igidin əlindəki oxlara bənzər. 
Oxdanı bu cür dolu olan nə bəxtiyardır! †
Darvazada əleyhdarları ilə çəkişən zaman *
xəcalətli olmayacaq.
.Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin..

2-ci nəq. ...
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3-cü nəq. ...

Nəğmə bax Ef 1, 3-10: Xilaskar Rəbb

Bizə Məsihdə səmadakı 
hər cür ruhani nemətlə xeyir-dua verən Allaha *

Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına alqış olsun!
O, dünya yaranmazdan qabaq †
bizi Məsihdə seçdi ki, biz məhəbbətdə *
Onun qarşısında müqəddəs və nöqsansız olaq. 
Öz iradəsinin xoş məramına görə †
İsa Məsih vasitəsilə bizi əvvəlcədən təyin etdi ki, *
Özü üçün övladlığa götürsün.
Belə ki, sevimli Oğlunda *
bizə bəxş etdiyi Öz lütfünün izzətini mədh edək.
Tam hikmət və dərrakə ilə bizə bol-bol göstərdiyi *
Öz zəngin lütfünə görə biz Oğlunda, 
Onun qanı vasitəsilə satınalınmaya *
təqsirlərimizin bağışlanmasına malikik.
Allah əvvəlcə sirr olaraq saxladığı iradəsini *
xoş məramına görə bizə bildirdi. 
Bu məramını O, Məsihdə əvvəlcədən təyin etmişdi. *
Vaxt tamam olanda isə bu niyyətini yerinə yetirərək 
həm göylərdə, həm də yerdə olan hər şeyi * 
Məsihdə birləşdirəcək.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

3-cü nəq. ...
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Benediktus

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Rəbbimiz, həmişə ruh və bədən sağlığı ilə yaşamağımızı 
təmin et və Bakirə Məryəmin şəfaəti üçün bizi incidən 
pisliklərdən xilas et və əbədi həyata qovuşdur. Bunu, Səninlə 
və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən 
Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 
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MƏRYƏM ANA
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Allahım, sonsuz yaxşılıq olan Sən, qullarına ruh və bədən 
sağlığı ver; Məryəm Ananın  möhtəşəm köməyi ilə  dünyadakı 
dərdlərdən bizi qurtar və əbədi xoşbəxtliyə qovuşdur. Bunu, 
Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm 
edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.
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HƏVARİLƏR

SƏHƏR MƏDHİ

Himn
Məsihin elçiləri

Rəbbin müqəddəs şəhərinin
Sütunu və təməli

Qalileyanın dəyərsiz
Kəndlərindən gələn sizlər

Uca şərəfə çatdınız.

Yeni müqəddəs Yerusəlimdə
Sizi qəbul edir

Pak Quzunun işığı.
Söz və qanla toplanmış

Kilsə bayram ilə
Sizi alqışlayır coşğu ilə;

 
Yerüzündə əkdiyiniz

Toxumun bolca məhsul
Verməsini arzulayar.

Nəqarətlər və Məzmurlar
Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sən onlara * 
   bütün yer üzünün hakimiyyətini verəcəksən.
   Ya Rəbb, Sən onlara * 
   bütün yer üzünün hakimiyyətini verəcəksən.
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   Adını nəsillərdən-nəsillərə çatdıracaqlar. *
   bütün yer üzünün hakimiyyətini verəcəksən.
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
  Ya Rəbb, Sən onlara * 
   bütün yer üzünün hakimiyyətini verəcəksən.

Benediktus

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Allahım, müqəddəs Həvariləri görkəmli bir şəkildə xatırlayan 
və ilk çobanların nümunələrinə və öyrətdiklərinə sadiq qalan 
Kilsənin coşmasını və onların rəhbərliyi  və himayəsi ilə əmin  
addımlarla sənə doğru gəlməsinə kömək et. Bunu, səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 

AXŞAM MƏDHİ
Himn

Nəqarətlər və Məzmurlar
Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

1400 27.12. | Müq. Yəhya bayramı



İmanlıların duası
Qardaşlar, həvarilərin bünövrəsi üzərində dayanaraq gəlin, 
Uca Atadan müqəddəs xalqı üçün xahiş edək: 
Ey Ata, Kilsəni xatırla!

Ata, Sən istəyirdin ki, dirilmiş Oğlun ilk olaraq 
həvarilərə görünsün
- qoy, dünyanın qurtaracağına qədər hər yerdə 
Onun şahidi olaq.
Sən Oğlunu dünyaya yoxsullara 
xoş xəbəri təbliğ etmək üçün göndərdin
- qoy, Müjdə bütün yaradılışa elan edilsin.
Oğlunu Kəlam toxumunu səpmək üçün göndərdin
- bizə kömək et ki, Məsihin sözlərini zəhmətlə səpdikdən sonra
onun bəhrəsini sevinclə biçə bilək.
Ey Ata, Sən Oğlunu göndərdin ki, Öz qanı bahasına dünyanı 
Səninlə barışdırsın
- qoy, hamımız bu barışıq işində əməkdaşlıq edə bilək.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Allahım, müqəddəs Həvariləri görkəmli bir şəkildə xatırlayan 
və ilk çobanların nümunələrinə və öyrətdiklərinə sadiq qalan 
Kilsənin coşmasını və onların rəhbərliyi  və himayəsi ilə əmin  
addımlarla sənə doğru gəlməsinə kömək et. Bunu, səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 
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İNAM ŞƏHİDLƏRİ

SƏHƏR MƏDHİ
Himn

Nəqarətlər və Məzmurlar
Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab
† Rəbb mənim qüvvətimdir, *  mənim məzmurumdur!
   Rəbb mənim qüvvətimdir, *  mənim məzmurumdur!
* O məni xilas etdi! * mənim məzmurumdur!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. † 
Rəbb mənim qüvvətimdir, *  mənim məzmurumdur!

Benediktus 
.....

İmanlıların duası
Qardaşlar, gəlin, Allahın sözü uğrunda şəhid edilənlər üçün 
sədaqətli şahid olan Xilaskarımızı izzətləndirək və fəryad 
edək: Bizi qanınla Allah üçün satın aldın.
İman şəhadəti üçün ölümü sərbəst qəbul edən 
şəhidlərinizin ləyaqətlərinə görə,
- ya Rəbb, bizə əsl ruh azadlığı ver.
Qan tökəcək qədər iman gətirmiş 
şəhidlərinizin ləyaqətlərinə görə
- ya Rəbb, bizə pak və möhkəm iman ver.
Könüllü olaraq çarmıxı götürüb Sənin ardınca gedən 
şəhidlərinin ləyaqətlərinə görə
- ya Rəbb, bizə həyatın çətinliklərinə 
cəsarətlə dözməyi nəsib et.
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Cübbələrini Quzunun qanı ilə yuyan 
şəhidlərinin ləyaqətlərinə görə
- ya Rəbb, bizə cismani və dünyanın sınaqları üzərində 
qələbə bəxş et.
Göylərdəki Atamız

Yekun dua (Bir çox şəhidlər üçün)
Allahım, dualarımızın qəbul edildiyinə görə sevinməmiz üçün 
kömək et: iman şəhidləri müqəddəslər N… və N...-i qeyd 
edərkən onların cəsarətini və sarsılmaz inanclarını özümüzə 
nümunə götürək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin 
adına Səndən diləyirik. 

Yekun dua (Bir şəhid üçün)

Mərhəmətli və hər şeyə qadir Allah, iman şəhidi Müqəddəs 
N…-in əzabların öhdəsindən gəlməsinə, qalib olmasına kömək 
etdiyin kimi bizim də onun zəfərini təbrik etdiyimiz bu gündə 
lütfünlə daima sınaqların öhdəsindən gəlməyimizə kömək et. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən 
diləyirik. 
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AXŞAM MƏDHİ
Himn

Nəqarətlər və Məzmurlar
Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua (Bir çox şəhidlər üçün)
Allahım, dualarımızın qəbul edildiyinə görə sevinməmiz üçün 
kömək et: iman şəhidləri müqəddəslər N… və N...-i qeyd 
edərkən onların cəsarətini və sarsılmaz inanclarını özümüzə 
nümunə götürək. Bunu, Səninlə və Müqəddəs  Ruhla birlikdə, 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin 
adına Səndən diləyirik. 

Yekun dua (Bir şəhid üçün)

Mərhəmətli və hər şeyə qadir Allah, iman şəhidi Müqəddəs 
N…-in əzabların öhdəsindən gəlməsinə, qalib olmasına kömək 
etdiyin kimi bizim də onun zəfərini təbrik etdiyimiz bu gündə 
lütfünlə daima sınaqların öhdəsindən gəlməyimizə kömək et. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən 
hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən 
diləyirik. 
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KİLSƏ ÇOBANLARI

SƏHƏR MƏDHİ
Himn

Nəqarətlər və Məzmurlar
Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
İnananların işığı və ruhların çobanı olan Allahım, xalqını 
sözünlə bəsləmək və ona örnək davranışları ilə rəhbərlik etmək
məqsədi ilə müqəddəs N…-i Kilsənin başçısı təyin etdin. Onun
şəfaəti ilə bizə çatdıra bildiyi imanı qorumağımız və çəkdiyi 
yoldan getməyimiz üçün kömək et. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.
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KİLSƏ ÇOBANLARI
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
İnananların işığı və ruhların çobanı olan Allahım, xalqını 
sözünlə bəsləmək və ona örnək davranışları ilə rəhbərlik etmək
məqsədi ilə müqəddəs N…-i Kilsənin başçısı təyin etdin. Onun
şəfaəti ilə bizə çatdıra bildiyi imanı qorumağımız və çəkdiyi 
yoldan getməyimiz üçün kömək et. Bunu, Səninlə və 
Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun,
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik.
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KİLSƏ DOKTORLARI

SƏHƏR MƏDHİ
Himn

Nəqarətlər və Məzmurlar
Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Hər şeyə qadir və əbədi Tanrım, müqəddəs N…-ı Kilsədə 
həqiqi imanı öyrətməsi məqsədi ilə Kilsənin xidmətinə 
çağırdın. Müqəddəs Ruhun rəhbərliyi ilə bizə öyrətdikləri 
ürəklərimizidə kök salsın; madam ki onu yaxşılığına görə bizə 
qoruyucu olaraq verdin, sənin yanında bizim şəffaətçimiz də 
olsun. Bunu, səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik.
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KİLSƏ DOKTORLARI
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Hər şeyə qadir və əbədi Tanrım, müqəddəs N…-ı Kilsədə 
həqiqi imanı öyrətməsi məqsədi ilə Kilsənin xidmətinə 
çağırdın. Müqəddəs Ruhun rəhbərliyi ilə bizə öyrətdikləri 
ürəklərimizidə kök salsın; madam ki onu yaxşılığına görə bizə 
qoruyucu olaraq verdin, sənin yanında bizim şəffaətçimiz də 
olsun. Bunu, səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və 
əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına 
Səndən diləyirik.
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BAKİRƏLƏR

SƏHƏR MƏDHİ
Himn

Nəqarətlər və Məzmurlar
Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Xilaskarımız Allah, dualarımızı qəbul et ki,
müqəddəs N…-ın bayramını sevinclə qeyd edərkən 
Sənə sevgi ilə xidmət etməyi öyrənək. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, 
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 
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BAKİRƏLƏR
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Ey Xilaskarımız Allah, dualarımızı qəbul et ki,
müqəddəs N…-ın bayramını sevinclə qeyd edərkən 
Sənə sevgi ilə xidmət etməyi öyrənək. 
Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, 
indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, 
Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 
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MÜQƏDDƏSLƏR

SƏHƏR MƏDHİ
Himn

Nəqarətlər və Məzmurlar
Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Benediktus 

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Hər şeyə qadir və əbədi Allah, göylərdəki müqəddəsləri 
ucalığına qovuşduraraq bizə sevgini göstərən yeni dəlilər 
verirsən. Müqəddəslərin verdiyi örnəklər və onların duaları 
sayəsində Oğlun İsa Məsihin izində yeriyərək ona hər gün daha
çox oxşamağımıza kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz 
İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 
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MÜQƏDDƏSLƏR
AXŞAM MƏDHİ

Himn
Nəqarətlər və Məzmurlar

Qısa oxunuş (...)

Nəqaratlı cavab

Magnifikat

İmanlıların duası

Göylərdəki Atamız

Yekun dua
Hər şeyə qadir və əbədi Allah, göylərdəki müqəddəsləri 
ucalığına qovuşduraraq bizə sevgini göstərən yeni dəlilər 
verirsən. Müqəddəslərin verdiyi örnəklər və onların duaları 
sayəsində Oğlun İsa Məsihin izində yeriyərək ona hər gün daha
çox oxşamağımıza kömək et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs 
Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz 
İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. 
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 Gecə Mədhi 
† Ey Allah, məni xilas et! * Ya Rəbb, dadıma tez çat!
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha * indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. Alleluya!

Burada hamı vicdanları yoxlayıb bir qədər sükutdan sonra öz peşmançılığını 
bildirir. Gecə Mədhini birlikdə deyəndə Messadakı Tövbə ayinindən istifadə 
etmək mümkündür.

           † Himn † A variant

Ey dünyanın Yaradıcısı, 
günü başa vurmazdan əvvəl Sənə dua edirik:

Öz lütfün sayəsində 
bizə başçılıq et və havadarımız ol!

Qoy arzularımız Səninlə çin olsun! 
Bizə o qədər yaxın ol ki, hətta yuxularımızda da, 

Səni canlı hiss edək 
və sübh açılanda yenidən izzətləndirə bilək.

Bədənlərimizə sağlamlıq ver 
və qəlblərimizdə sevgini çoxalt. 

Gecələrimizin kədərli qaranlıqlarını 
sevinc işığınla doldur.

Uca Atamız, 
Xilaskarımız Məsih vasitəsilə eşit bizi! 

Çünki O, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdədir 
və əbədi olaraq kainat üzərində hökmranlıq edir. Amin.
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† Himn † B variant

Ya Rəbb, sən bizim nurumuzsan!
Qaranlıq və kölgənin qalibisən!

Səmavi səltənəti aydınladan
əbədi Nurdan Nursan!

Rəbbimiz, səndən istəyirik!
Bizi bu gecə də, qoru!
Zülmətin qaranlığında

qəlblərimiz Səninlə sakitləşsin!

Gözlərimizə yuxu çökəndə
qəlblərimiz Səninlə ayıq olsun!

Qoy, Səni sevənlər,
Sənin köməyindən dadsınlar.

Padşahımız İsa, səndən diləyirik!
Bizi həmişə sınaqlardan qoru,

hər zaman nəzarətində saxla ki,
pisliklərdən uzaq olaq!

Ey İsa Məsih, xeyirxah və mərhəmətli padşah!
Sənə, Ataya və bizi qoruyan Müqəddəs Ruha,

Müqəddəs üçlüyün birliyində
indi və əbədi olaraq həmd olsun! Amin.

Duanın nizamı: Nəqarat, Məzmur, Qısa oxunuş, 
Nəqaratlı cavab, Şimeonun ilahisi və Yekun dua.

Nəqarat, Məzmur, Qısa oxunuş və Yekun dua hər gün fərqlidir. 
Nəqaratlı cavab və Şimeonun ilahisi hər gün eynidir.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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ƏRƏFƏ MƏDHİ-ndən sonra
(Rəbb günü və bayramlar)

>>>Himn<<<
1-ci nəq: Ya Rəbb, mənə lütf edib duama qulaq as!

Məzmur 4 (5): Minnətdarlıq 
 Ölülər arasından dirildiyi Rəbb möhtəşəmdir. (Müq. Avqustin)

Səni çağıranda mənə cavab ver, ey adil Allahım! *
Dara düşən zaman məni genişə çıxar,
mənə lütf edib * 
duama qulaq as!
Ey insan övladları, nə vaxtadək *
şərəfimi rüsvayçılığa çevirəcəksiniz?
Nə vaxtadək boş şeylərə meyl göstərib *
yalan axtaracaqsınız?
Bilin ki, mömin insanı Rəbb Özü üçün ayırıb. *
Nə vaxt Rəbbi çağırsam, məni eşidir.
Qorxub-titrəyin, günah etməyin, *
yatağınızda olarkən ürəyinizdə düşünün, dinməyin.
Salehlik qurbanları kəsin, *
Rəbbə güvənin.
Çoxları deyir: «Kim bizə yaxşılıq edəcək?» *
Ya Rəbb, üzünün nurunu üstümüzə sal.
Onların bol taxıl və təzə şəraba görə sevindiklərindən də çox *
mənim qəlbimə sevinc verdin.
Arxayın yatıb yuxuya gedirəm, *
çünki yalnız Sən, ya Rəbb, məni əmin-amanlıqda yaşadırsan!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq: Ya Rəbb, mənə lütf edib duama qulaq as!
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2-ci nəq: Gecələr oyaq duranlar Rəbbə alqış edin!

Məzmur 134 (133): Məbəddəki AXŞAM MƏDHİ
Ey Onun bütün qulları, böyükdən kiçiyə qədər Ondan qorxanlar, 

Allahımızı mədh edin! (Vəhyi 19, 5)

Rəbbə alqış edin, ey Onun qulları, *
ey Rəbb evinin xidmətində gecələr oyaq duranlar!
Müqəddəs yerə tərəf əllərinizi qaldırın, *
Rəbbə alqış edin!
Göyləri və yeri yaradan Rəbb *
Siondan sizə xeyir-dua versin.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

2-ci nəq: Gecələr oyaq duranlar Rəbbə alqış edin!

Qısa oxunuş (Qanun 6, 4-7)

Dinlə, ey İsrail! Allahımız Rəbb yeganə Rəbdir. Allahın Rəbbi 
bütün qəlbinlə, bütün varlığınla, bütün gücünlə sev. Bu gün 
sənə əmr etdiyim bu sözlər ürəyində kök salsın. Bunları 
övladlarının şüuruna yaxşı-yaxşı yerit. Evində oturanda, yol 
gedəndə, yatanda, duranda bunlar barədə danış. 

Nəqaratlı cavab & Şimeonun ilahisi <<<

Yekun dua 
Allahım, Səndən xahiş edirik: bu gecə də bizi qoru ki, sabah 
gözlərimizi yeni günə aça bilək və Oğlun İsa Məsihin dirilişinə 
sevinək, çünki O, əbədi olaraq yaşayır və hökm edir. Amin.

Güdrətli Allah bizə sakit bir gecə və layiqli bir son versin. Amin.
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AXŞAM MƏDHİ-ndən sonra
(Rəbb günü və bayramlar)

>>>Himn<<<

Nəq: Rəbb səni qanadlarının altına alar, 
gecənin kabusundan qorxmazsan.

Məzmur 91 (90): Haqq-Taalanın pənahında yaşamaq
Mən sizə səlahiyyət vermişəm ki, ilanları, əqrəbləri 

və düşmənin bütün gücünü ayaq altında əzəsiniz. (bax Luka 10, 19) 

Haqq-Taalanın pənahında yaşayan, †
Külli-İxtiyarın kölgəsində oturan insan *
Rəbb haqqında belə söyləyir:
«O mənim sığınacağımdır, qalamdır, *
Allahımdır, Ona güvənirəm».
Bil ki, O səni ovçunun tələsindən, *
ağır xəstəliyə düşüb ölməkdən qurtarar.
Səni qanadlarının altına alar, †
pərlərinin altında sığınacaqsan. *
Sədaqəti qalxanın, sipərin olar.
Nə gecənin kabusundan, *
nə də gündüz atılan oxdan,
Nə zülmətdə dolanan ağır xəstəlikdən, *
nə də günorta məhvedici qırğından qorxmazsan.
Yanında min nəfər, †
sağında on min nəfər qırılsa, *
sənə xətər dəyməz.
Gözlərinlə baxacaqsan, *
pislərin cəzasını görəcəksən.
«Ya Rəbb, sığınacağımsan!» dediyin üçün, *
Haqq-Taalaya sığındığın üçün
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şərə düçar olmazsan, *
bəla çadırından uzaq qaçar.
Allah sənə görə mələklərinə əmr edər ki, *
gedəcəyin hər yerdə səni qorusunlar,
səni əlləri üstündə aparsınlar, *
ayağın bir daşa dəyməsin.
Şiri, gürzəni ayaqlayarsan, *
gənc aslanı, əfi ilanı tapdalayarsan.
«Mən Rəbbi sevdiyinə görə onu azad edəcəyəm, *
İsmimi tanıdığına görə onu yüksəldəcəyəm.
Məni çağırarkən ona cavab verəcəyəm, †
dar günündə ona yar olacağam, *
onu xilas edib şərəfə-şana çatdıracağam.
Onu uzun ömürlə doyduracağam, *
ona qurtuluşumu göstərəcəyəm».
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

Nəq: Rəbb Səni qanadlarının altına alar, 
gecənin kabusundan qorxmazsan.

Qısa oxunuş (Vəhy 22, 4-5)

Onlar Onun üzünü görəcək, alınlarında Onun adını 
daşıyacaqlar. Artıq gecə olmayacaq, heç kəsin çıraq və günəş 
işığına ehtiyacı olmayacaq. Çünki Rəbb Allah onlara işıq 
verəcək və onlar əbədi olaraq padşahlıq edəcək.

Nəqaratlı cavab & Şimeonun ilahisi <<<

Yekun dua 
Allahım, bu gün Rəbbimiz İsa Məsihin dirilişini qeyd etdik. 
Onun vasitəsilə Sənə dua edirik: bizə sülh ver, bütün 
pisliklərdən qoru və qoy səhər yenə də sevinclə oyanıb Sənə 
mədhlər edək. Amin.
Güdrətli Allah bizə sakit bir gecə və layiqli bir son versin. Amin.
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Bazar ertəsi  1ci gün

>>>Himn<<<

Nəq: Ey Xudavənd, Sən hədsiz səbirlisən, 
məhəbbətin və sədaqətin boldur.

Məzmur 86 (85): Məzlumun duası əzab içində
Rəbbimiz İsa Məsihin Allahına – Atasına alqış olsun!

Çəkdiyimiz hər bir əziyyətdə O bizə təsəlli verir. (bax 2Kor 1, 3. 4)

Ya Rəbb, mənə qulaq asıb cavab ver, *
çünki mən məzlumam, fəqirəm.
Möminəm, Sən Özün məni qoru, *
ey Allahım, Sənə güvənən bəndəni qurtar.
Rəhm et mənə, ey Xudavənd, *
çünki bütün gün Səni səsləyirəm!
Bu bəndənin qəlbini sevindir, *
ey Xudavənd, Sənə ürəyimi təqdim edirəm.
Çünki Sən, ey Xudavənd, xeyirxahsan, bağışlayan Sənsən, *
Səni səsləyənlərin hamısı üçün məhəbbətin boldur.
Ya Rəbb, duamı dinlə, *
yalvarışlarımın səsinə qulaq as.
Dar gündə Səni səsləyirəm, *
bilirəm ki, mənə cavab verərsən.
Ey Xudavənd, allahlar arasında Sənin kimisi yoxdur, *
əməllərin kimi əməl yoxdur.
Ey Xudavənd, yaratdığın millətlərin hamısı †
hüzuruna gələcək, *
Sənin ismini izzətləndirərək səcdə edəcək.
Çünki əzəmətli, xariqələr yaradan Sənsən, *
Yeganə Allah Sənsən!
Ya Rəbb, mənə yolunu göstər, *
Sənin həqiqətinlə addımlayım.
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Qəlbimi səmimi et, *
qoy Sənin ismindən qorxum.
Ey Xudavənd Allahım, †
bütün qəlbimlə Sənə şükür edəcəyəm, *
daim ismini izzətləndirəcəyəm.
Çünki mənə olan məhəbbətin böyükdür, *
canımı ölülər diyarına enməkdən qurtardın.
Ey Allah, lovğalar əleyhimə qalxır, †
bir dəstə zalım canımı almaq üçün məni axtarır, *
Səni qarşılarında görmür.
Ey Xudavənd, Sən rəhmli, lütfkar Allahsan, *
hədsiz səbirlisən, məhəbbətin və sədaqətin boldur.
Sən mənə baxıb rəhm et, †
bu bəndənə Öz gücündən ver, *
kənizinin oğlunu xilas et.
Xeyirxahlığından mənə bir əlamət göstər, *
qoy mənə nifrət edənlər görüb utansınlar.
Çünki, ya Rəbb, mənə kömək edirsən, *
könlümə təsəlli verirsən.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

Nəq: Ey Xudavənd, Sən hədsiz səbirlisən, 
məhəbbətin və sədaqətin boldur.

Qısa oxunuş (1Sal 5, 9-10)

Çünki Allah bizi qəzəbə düçar olmaq üçün deyil, Rəbbimiz İsa 
Məsih vasitəsilə xilasa nail olmaq üçün təyin edib. Məsih bizim
uğrumuzda öldü ki, oyaq olsaq da, yatmış olsaq da, Onunla 
birlikdə yaşayaq. 

Nəqaratlı cavab & Şimeonun ilahisi <<<
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Yekun dua 
Allahım, Rəbbimiz Məsih vasitəsilə Səndən xahiş edirik: 
yorğun bədənimizə sağlamlıq və istirahət ver ki, bu günkü 
işlərimiz əbədi həyat üçün bəhrələr versin. Amin.
Güdrətli Allah bizə sakit bir gecə və layiqli bir son versin. Amin.

Çərşənbə axşamı - 2ci gün

>>>Himn<<<

Nəq: Üzünü məndən gizlətmə, çünki Sənə güvənirəm.

Məzmur 143 (142), 1-11: Möhtacın duası
İnsan Qanuna əməl etməklə deyil, 

yalnız İsa Məsihə iman etməklə saleh sayılır. (bax Qal 2, 16)

Ya Rəbb, eşit duamı, yalvararkən məni dinlə, *
mənə sədaqətin, salehliyin naminə cavab söylə.
Qulunu məhkəməyə çəkmə, *
bu bəşəriyyət içindən kimsə qarşında saleh çıxmaz.
Məni düşmən təqib etdi, *
yerə vurdu, həyatım əldən getdi.
Sanki lap çoxdan ölənlərin biriyəm, *
bu düşmən məni zülmətə saldı.
Ona görə ruhdan düşmüşəm, *
bu dəhşət qəlbimi sarsıtdı.
Qədim dövrlər yadıma düşür, †
Sənin bütün işlərini dərindən düşünürəm, *
əməllərin barədə hey fikirləşirəm.
Sənə sarı əllərimi açmışam, *
bir quraq torpaq kimi Sənin üçün susamışam.
Ya Rəbb, mənə tez cavab ver, *
çünki ürəyim çəkilir.
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Üzünü məndən gizlətmə, *
qoyma qəbirə düşən insanlara bənzəyim.
Hər səhər məhəbbətini mənə hiss etdir, *
çünki Sənə güvənirəm.
Gedəcəyim yolu mənə öyrət, *
çünki varlığımı Sənə verirəm.
Ya Rəbb, məni düşmənlərdən qurtar, *
Sənə pənah gətirirəm.
Mənə Sənin iradənə əməl etməyi öyrət, *
çünki mənim Allahım Sənsən. 
Sənin Ruhun yaxşıdır, *
düz yer üçün mənə yol göstər.
Ya Rəbb, mənə ismin naminə həyat ver, *
Salehliyin naminə canımı dardan qurtar.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

Nəq: Üzünü məndən gizlətmə, çünki Sənə güvənirəm.

Qısa oxunuş (1Pt 5, 8-9a)

Ayıq durun, oyaq olun. Çünki düşməniniz olan iblis nərildəyən 
və kimisə aşırmaq istəyən aslan kimi dolaşır. Möhkəm imanla 
ona qarşı durun. 

Nəqaratlı cavab & Şimeonun ilahisi <<<

Yekun dua
Ey Xudavənd, Rəbbimiz Məsih vasitəsilə Səndən xahiş edirik: 
bu gecə bizə, öz qullarına sülh içində yuxu ver. 
Qoy yeni günün sübhündə adını sevinclə yüksəldə bilək. 
Amin.
Güdrətli Allah bizə sakit bir gecə və layiqli bir son versin. Amin.
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Çərşənbə - 3cü gün

>>>Himn<<<

1-ci nəq: Ya Rəbb, möhkəm bir qala ol, qoy qurtulum.

Məzmur 31 (30), 2-6: Ümid duası əzab içində
Ey Ata! Ruhumu Sənin əlinə verirəm. (Luka 23, 46)

Ya Rəbb, Sənə pənah gətirirəm!†
Heç vaxt məni xəcalətdə qoyma, *
ədalətinlə məni xilas et!
Qulağını mənə tərəf çevir, *
məni tez azad et!
Bir qaya ol, qoy sığınım, *
möhkəm bir qala ol, qoy qurtulum.
Çünki qayam da Sən, qalam da Sənsən! *
Öz ismin naminə mənə yol göstərib rəhbərlik et.
Məni qarşımda qurulan gizli tordan hifz et, *
çünki Sən mənim sığınacağımsan!
Ruhumu Sənin əlinə verirəm, *
ya Rəbb, sadiq Allah, Sən məni azad et.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

1-ci nəq: Ya Rəbb, möhkəm bir qala ol, qoy qurtulum.
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2-ci nəq: Ya Rəbb, dərinliklərdən Səni səsləyirəm. †

Məzmur 130 (129): Dərinliklərdən səs
O Öz xalqını günahlarından xilas edəcək. (Matta 1, 21)

Ya Rəbb, dərinliklərdən Səni səsləyirəm. *
† Ey Xudavənd, səsimi eşit, yalvarış səsimi yaxşı dinlə.
Ya Rəbb, bizim təqsirlərimizi siyahıya alsan, *
bəs, ey Xudavənd, kim bunun qarşısında dayana bilər?
Amma Sən bağışlayansan, *
ona görə hamı Səndən çəkinir.
Rəbbi gözləyirəm, döyünən ürəyim gözləyir, *
Onun sözünə ümid edirəm.
Keşikçilər səhərin açılmasını gözlər, †
bəli, keşikçilər səhərin açılmasını gözlər, *
qəlbimsə bundan da çox Xudavəndin həsrətini çəkər.
Ey İsrail, Rəbbə ümidini bağla! †
Çünki Rəbdə məhəbbət var, *
Onda bol-bol qurtuluş var.
Ey İsrail, *
O səni bütün təqsirlərindən azad edər!
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

2-ci nəq: Ya Rəbb, dərinliklərdən Səni səsləyirəm.

Qısa oxunuş (Ef 4, 26-27)

Qəzəblənərkən günah işlətməyin. Günəş batmazdan əvvəl 
qəzəbinizi soyudub iblisə yer verməyin. 
Nəqaratlı cavab & Şimeonun ilahisi <<<
Yekun dua
Rəbb İsa Məsih, Sən həlim və təvazökarsan. Şagirdlərinə rahat 
boyunduruq və yüngül yük təklif edirsən. Bu günkü yaxşı 
niyyət və əməllərimizi də qəbul et. Sənə daha yaxşı xidmət edə 
biləcəyimiz üçün bizə sülh içində istirahət ver. Sən əbədi olaraq
yaşayırsan və hökm edirsən. Amin.
Güdrətli Allah bizə sakit bir gecə və layiqli bir son versin. Amin.
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Cümə axşamı - 4cü gün

 .

>>>Himn<<<
.

Nəq: Cismim əmin-amanlıqda yaşayır.

Məzmur 16 (15): Ya Rəbb, mənim qismətimsən!
Allah İsanı diriltdi, çünki Onu ölüm tutub saxlaya bilməzdi. (bax Həv İş 2, 24)

Ey Allah, məni hifz et, *
Sənə pənah gətirmişəm.
Rəbbə dedim: «Mənim Xudavəndim Sənsən. *
Səndən başqa mənim xoşbəxtliyim yoxdur.
Yer üzünün müqəddəsləri isə nəcib insanlardır, *
yalnız belələrindən zövq alıram.
Yad allahların ardınca qaçanların dərdi artacaq, †
onlar üçün qan təqdimləri vermərəm, *
adlarını dilimə gətirmərəm.
Ya Rəbb, mənim qismətimsən, kasama düşən paysan, *
püşkümə düşən Səndən asılıdır.
Qismətimə gözəl yerlər düşdü, *
bəli, mənə nemət nəsib oldu.
Mənə nəsihət verən Rəbbə alqış edirəm, *
hətta gecələr də vicdanım mənə ağıl öyrədir.
Rəbbə əbədilik üz tutmuşam, *
sağımda olduğu üçün sarsılmaram.
Elə bunun üçün qəlbim sevinir, ruhum şad olur, *
cismim əmin-amanlıqda yaşayır.
Çünki məni ölülər diyarına atmazsan, *
mömin insanını qəbirə salmazsan.
Mənə həyat yolunu öyrədirsən, †
doyunca sevinc Sənin hüzurundadır, *
Sağ əlində hər zaman səadət var..
.Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

Nəq: Cismim əmin-amanlıqda yaşayır.
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Qısa oxunuş (1 Sal 5, 23)

Qoy sülh qaynağı olan Allahın Özü sizi tamamilə təqdis etsin 
və Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunda ruhunuz, canınız və 
bədəniniz nöqsansız olaraq qorunsun.

Nəqaratlı cavab & Şimeonun ilahisi <<<
 
Yekun dua 
Allahımız Rəbb! Rəbbimiz Məsih vasitəsilə Səndən xahiş 
edirik: gün boyu işlədiyimiz üçün yorğunuq. Bizi sakit yuxu ilə
gücləndir ki, bütün bədənimiz və ruhumuzla Sənə xidmət edə 
bilək. Amin.
Güdrətli Allah bizə sakit bir gecə və layiqli bir son versin. Amin.

Cümə - 5ci gün

>>>Himn<<<

Nəq: Ya Rəbb, gecə-gündüz Sənə yalvarıram!

Məzmur 88 (87): Ağır xəstənin duası
 İndi sizin vaxtınızdır, zülmət hökmranlığıdır. (bax Luka 22, 53)

Ya Rəbb, ey məni qurtaran Allah, *
gecə-gündüz Sənə yalvarıram!
Qoy duam Sənə çatsın, *
qulaq as naləmə.
Bəlalardan canım boğazıma gəldi, *
həyatım ölülər diyarına yaxınlaşır.
Qəbirə düşənlərin içində sayılıram, *
sanki məndə taqət qalmayıb.
Elə bil ölülər içinə düşmüşəm, *
Yaddaşından silinmişəm,
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köməyindən əlimi üzmüşəm, *
məzarda yatan meyitlər kimiyəm.
Məni dərin qəbirə, *
dərin, qaranlıq bir yerə saldın.
Qəzəbin üstümə gəldi, *
təlatümün tamamilə məni əzdi.
Tanışlarımı məndən uzaqlaşdırdın, *
onlarda mənə qarşı ikrah yaratdın.
Qapalı qalmışam, çıxa bilmirəm, *
bu zülmümdən gözlərimin nuru sönür.
Ya Rəbb, hər gün Səni çağırıram, *
Sənə əl açıram.
Xariqələrini ölülərəmi göstərəcəksən? *
Kölgələrmi qalxıb Sənə şükür edəcək?
Məhəbbətin məzardamı, *
sədaqətin Həlak yerindəmi bəyan olunacaq?
Xariqələrin qaranlıqdamı, *
ədalətin unudulma diyarındamı tanınacaq?
Mən isə, ya Rəbb, Səni imdada çağırıram, *
duam hər səhər hüzuruna qalxır.
Ya Rəbb, niyə məni rədd edirsən? *
Niyə məndən üzünü gizlədirsən?
Mən uşaqlıqdan məzlumam, ölümcül haldayam, *
göstərdiyin dəhşətlərdən çarəsiz qalmışam.
Qəzəbin üzərimdən basır, *
verdiyin vahimələrdən məhv oluram.
Bunlar sel kimi məni dövrəyə salır, *
bunlar birgə həmişə başımın üstünü alır.
Yarımı, yoldaşımı məndən uzaqlaşdırmısan, *
yalnız qaranlıqla həmdəm olmuşam.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

Nəq: Ya Rəbb, gecə-gündüz Sənə yalvarıram!
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Qısa oxunuş (Yer 14, 9b)

Ancaq Sən aramızdasan, ya Rəbb. 
Biz Sənə məxsusuq, bizi tərk etmə.

Nəqaratlı cavab & Şimeonun ilahisi <<<

Yekun dua 
Ey Qüdrətli Allah, qoy ölmüş və dirilmiş Oğluna sadiq olaq və 
Onunla birlikdə yeni həyata nail olaq. Çünki O, əbədi olaraq 
yaşayır və hökm edir. Bunu Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə 
Səndən diləyirik. Amin.

Güdrətli Allah bizə sakit bir gecə və layiqli bir son versin. Amin.
Məryəm ilahisi ilə Gecə mədhi qurtarır

 † 
(Nəqaratlı cavab və Şimeonun ilahisi hər gün təkrarlayır)

Nəqaratlı cavab
† Ya Rəbb, Sənin əlinə * ruhumu verirəm
  Ya Rəbb, Sənin əlinə * ruhumu verirəm
* Ey sadiq Allah, Sən məni azad etdin, * ruhumu verirəm
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. †  
   Ya Rəbb, Sənin əlinə * ruhumu verirəm

Pasxa dövründə: 
† Ya Rəbb, ruhumu Sənin əlinə verirəm, * Alleluya, Alleluya!
  Ya Rəbb, ruhumu Sənin əlinə verirəm, * Alleluya, Alleluya!
* Ey sadiq Allah, Sən məni azad etdin, * Alleluya, Alleluya! 
   Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun. †  
   Ya Rəbb, ruhumu Sənin əlinə verirəm, * Alleluya, Alleluya!
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Nəq: Tanrım, ayıq olanda bizə dəstək ol, yuxuda bizi qoru, 
qoy Məsihlə birlikdə ayıq olaq və istirahət sülhdə edə bilək.
(Alleluya!)

Şimeonun ilahisi 
(Lk 2, 29-32)

Ey Pərvərdigar, indi Sənin sözünə görə *
mən – Sənin qulun arxayın ölə bilərəm.
Çünki bütün xalqların gözləri önündə * 

hazırladığın xilası, 
millətlərə aşkar edən nuru, †
xalqın İsrail üçün də izzəti *

Öz gözlərimlə gördüm.
Ataya, Oğula * və Müqəddəs Ruha | indi də, həmişə də, əbədi olaraq da * həmd olsun. Amin.

Nəq: Tanrım, ayıq olanda bizi qoru, yuxuda bizi saxla, 
qoy Məsihlə birlikdə ayıq olaq və sülhdə istirahət edə bilək. 
(Alleluya!)
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Te Deum 
Səni mədh edirik, ey Allah 
Səni mədh edirik, 
ey Allah, Səni etiraf edirik, ey Rəbb,
Ey əbədi Ata, Səni bütün dünya tərifləyir. 

Bütün mələklər, bütün səmalar, 
bütün qüvvələr, keruvlar və seraflar 
Səni durmadan çağırırlar:

Müqəddəsdir, müqəddəsdir, müqəddəsdir 
Ordular Rəbbi Allah. 
Səmalar və yer 
İzzətinin böyüklüyü ilə doludur.

Şöhrətli həvarilər xoru, 
mədhedici peyğəmbərlər dəstəsi, 
nurlu şəhid qoşunu Səni tərifləyir. 

Bütün Kainatda müqəddəs Kilsə 
Səni etiraf edir. 
Hədsiz əzəməti olan Atanı, 
Möhtərəm, yeganə və həqiqi Oğulu 
və Təsəlliverici Müqəddəs Ruhu. 

Məsih, Sən izzət Padşahısan, 
Sən həmişə Var Olan Allahın Oğlusan.
 İnsanın xilası üçün 
Bakirənin qoynundan çəkinmədin. 

Ölümün tikanına qalib gəlib 
imanlılara Səmavi Padşahlığı açdın. 
Sən Allahın sağ tərəfində 
Atanın izzətində oturmusan.



İman edirik ki, 
Sən bizi mühakimə etmək üçün gələcəksən. 
Buna görə yalvarırıq: qiymətli Qanınla 
satın aldığın qullarına kömək et, 
onları əbədi olaraq Öz izzətli müqəddəslərinə aid et.

Ey Rəbb, xalqını xilas et, 
mirasına xeyir-dua ver.
Onları idarə et, əbədi olaraq onları yüksəlt.

Bütün günlər ərzində 
Sənə tərif oxuyacayıq, 
əbədi olaraq Adını izzətləndirəcəyik. 
Rəbb, bu gün bizə günahsız qalmaqda kömək et. 
Bizi bağışla, ya Rəbb, bizi bağışla. 

Ya Rəbb, mərhəmətin üzərimizdə olsun, Sənə ümid bağlayırıq. 
Ya Rəbb, Sənə ümid bəsləmişəm 
və heç vaxt utanmaram. Amin

Tantum Ergo
Müqəddəs sirri qeyd edək,

Bəşəriyyət diz çöksün.
Qədim ayin yenisiylə
Artıq əvəz olunsun.

Çox zəif hisslərimizə
İman, sevgi yar olsun.

 

Ata və Vahid Oğluna
Ən yüksəkdə həmd olsun.

Bütün şərəf və qüdrət,
Bol bərəkət var olsun.
İkisindən gələn Ruha

Əbədi izzət olsun.
Amin. 



SƏMAVİ MƏLƏKƏ 
(Pasxa dövründə oxunur)

Sevin, ey səmavi Mələkə, 
Alleluya!

Çünki bətnində daşıdığın, 
Alleluya!

Vəd etdiyi kimi, dirildi, 
Alleluya!

Allaha bizim üçün dua et, 
Alleluya!

Bakirə Məryəm, sevin və şadlan, 
Alleluya!

Çünki Rəbb doğrudan da dirildi, 
Alleluya!

Dua edək: Ey Allah, Oğlunun, 
Rəbbimiz İsa Məsihin dirilməsi vasitəsilə
Sən dünyaya sevinc verdin. Səndən diləyirik:
Onun Anası, Bakirə Məryəmin havadarlığı ilə
əbədi həyatın sevincinə çatmaqda bizə kömək et. 
Bunu Səndən Rəbbimiz İsa Məsihin 
adına diləyirik.

Amin.



RƏBBİN MƏLƏYİ

Rəbbin mələyi Məryəmə xəbər verdi *
- və O, Müqəddəs Ruhdan dölləndi.

Salam, mübarək Məryəm! *
Rəbb Səninlədir.
Sən qadınlar arasında bəxtiyarsan *
və Sənin bətninin Səmərəsi İsa bəxtiyardır.
Müqəddəs Məryəm, Allah Anası, *
indi və ölüm saatımızda 
  biz günahkarlar üçün dua et. Amin.

Budur, mən Rəbbin quluyam * 
- mənə söylədiyin kimi olsun.

Salam, mübarək Məryəm ...

Kəlam cism oldu * 
- və bizimlə yaşadı.

Salam, mübarək Məryəm ...

Ey müqəddəs Allah Anası, bizim üçün dua et ki, * 
- Məsihin vədlərinin yerinə yetirilməsinə layiq görülək.

Dua edək: 
Ya Allah, qəlblərimizi Öz lütfünlə doldur ki, * 
mələyin xəbəri vasitəsilə biz Oğlunun cism olmasını bilək, 
çarmıxda Onun əzabları * 
və ölümü ilə dirilmənin izzətinə çataq. 
Bunu Səndən, *
Rəbbimiz İsa Məsihin adına diləyirik. 
Amin.
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	Məzmur 84 (83): Sion məbədinə həsrət ilahisi
	Nəğmə (Yeş 2, 2-5):
	Məzmur 96 (95): Allah kainatın Padşahı və hakimidir.


	Bazar ertəsi 1ci gün
	GÜNORTA MƏDHİ

	Bazar ertəsi 1ci gün
	AXŞAM MƏDHİ
	Məzmur 123 (122): Rəbb xalqın dəstəyidir
	Məzmur 124 (123): Xilaskar Allaha şüküran duası
	Nəğmə (bax Ef 1, 3-10): Xilaskar Rəbb


	Çərşənbə axşamı 2ci gün
	Çərşənbə axşamı 2ci gün
	SƏHƏR MƏDHİ
	Məzmur 85(84): Sülh üçün dua
	Nəğmə (Yeş 26, 1-4. 7-9. 12): Zəfərdən sonrakı ilahi
	Məzmur 67 (66): Bütün xalqlar Rəbbi tərənnüm edir


	Çərşənbə axşamı 2ci gün
	GÜNORTA MƏDHİ

	Çərşənbə axşamı 2ci gün
	AXŞAM MƏDHİ
	Məzmur 125 (124): İsrailin Xilaskarı
	Məzmur 131(130) Hüzur və rahatlıq Allahdadır
	Nəğmə (bax Vəhy 4, 11. 5, 9.10.12):


	Çərşənbə 3cü gün
	Çərşənbə 3cü gün
	SƏHƏR MƏDHİ
	Məzmur 86 (85): Çətinliklər üçün dua
	Nəğmə (Yeş 33, 13-16): Tanrı ədalətli hökm edəcək
	Məzmur 98 (97): Dünyanın hakimi


	Çərşənbə 3cü gün
	GÜNORTA MƏDHİ

	Çərşənbə 3cü gün
	AXŞAM MƏDHİ
	Məzmur 126 (125): Dönüş ilahisi
	Məzmur 127 (126): Təminatımız Allahdır
	Nəğmə (bax Kol 1, 3. 12-20): Ölülər arasından ilk doğulan Məsihdir


	Cümə axşamı 4cü gün
	Cümə axşamı 4cü gün
	SƏHƏR MƏDHİ
	Məzmur 87 (86): Xalqların mərkəzi Sion
	Nəğmə (Yeş 40, 10-17): Uca və ulu Tanrı yaxşı çobandır
	Məzmur 99 (98): Ədalətli Allah və müqəddəs padşah


	Cümə axşamı 4cü gün
	GÜNORTA MƏDHİ

	Cümə axşamı 4cü gün
	AXŞAM MƏDHİ
	Məzmur 132 (131), 1-10: Sionda Davudun padşahlığı
	Məzmur 132 (131), 11-18: Davud və Sionun seçilməsi
	Nəğmə (bax Vəhy 11, 17-18; 12, 10-12): Rəbbin mühakiməsi


	Cümə 5ci gün
	Cümə 5ci gün
	SƏHƏR MƏDHİ
	Məzmur 51 (50): Ya Rəbb, mənə rəhm et!
	Nəğmə (Yer 14, 17-21): Aclıq və müharibə zamanı xalqın mərsiyəsi
	Məzmur 100 (99): Məbədə gələn qonağın sevinci


	Cümə 5ci gün
	GÜNORTA MƏDHİ

	Cümə 5ci gün
	AXŞAM MƏDHİ
	Məzmur 135 (134), 1-12: Möcüzə edən Rəbbə həmd
	Məzmur 135 (134), 13-21: Möcüzə edən Rəbbə həmd
	Nəğmə (bax Vəhy 15, 3-4): Sitayiş ilahisi


	Şənbə 6cı gün
	Şənbə 6cı gün
	SƏHƏR MƏDHİ
	Məzmur 119 (118), 145-152:
	Nəğmə (Müdriklik 9, 1-6. 9-11): Rəbb, mənə hikmət ver!
	Məzmur 117 (116): Rəhmli Rəbbə həmd


	Şənbə 6cı gün
	GÜNORTA MƏDHİ

	Rəbb günü
	Ərəfə mədhi
	Məzmur 122 (121): Yerusalem, Müqəddəs şəhər
	Məzmur 130 (129): Tövbə ilahisi
	Nəğmə (bax Flp 2, 5-11): Xilaskar Rəbb


	Rəbb günü
	Rəbb günü
	SƏHƏR MƏDHİ
	Məzmur 118 (117): Xilasa görə sevinc ilahisi
	Nəğmə (Daniel 3, 52-57 (deut. 29-34))
	Məzmur 150: Rəbbə həmd edin!


	Rəbb günü
	GÜNORTA MƏDHİ

	Rəbb günü
	AXŞAM MƏDHİ
	Məzmur 110 (109) 1-5.7: Məsih padşah və keşişdir
	Məzmur 112 (111): Saleh insan nə bəxtiyardır!
	Nəğmə (bax Vəhy 19, 1-7): Quzunun toyu


	Bazar ertəsi 1ci gün
	Bazar ertəsi 1ci gün
	SƏHƏR MƏDHİ
	Məzmur 90 (89): Ey Xudavənd Allahımız, bizimlə xoş rəftar et!
	Nəğmə (Yeş 42, 10-16): Şükür ilahisi
	Məzmur 135 (134), 1-12: Möcüzə edən Rəbbə həmd


	Bazar ertəsi 1ci gün
	GÜNORTA MƏDHİ

	Bazar ertəsi 1ci gün
	AXŞAM MƏDHİ
	Məzmur 136 (135) 1-9: Pasxa ilahisi
	Məzmur 136 (135), 10-26: Pasxa ilahisi
	Nəğmə (bax Ef 1, 3-10): Xilaskar Rəbb


	Çərşənbə axşamı 2ci gün
	Çərşənbə axşamı 2ci gün
	SƏHƏR MƏDHİ
	Məzmur 101 (100): Ədalətli hökmdarın prinsipləri
	Nəğmə (Daniel 3, 26.27.29. 34-41): Azaryanın duası yanğın sobada
	Məzmur 144 (143), 1-10: Qələbə və sülh üçün


	Çərşənbə axşamı 2ci gün
	GÜNORTA MƏDHİ

	Çərşənbə axşamı 2ci gün
	AXŞAM MƏDHİ
	Məzmur 137 (136), 1-6: Babil çaylarının sahillərində
	Məzmur 138 (137): Minnətdarlıq ilahisi
	Nəğmə (bax Vəhy 4, 11. 5, 9.10.12):


	Çərşənbə 3cü gün
	Çərşənbə 3cü gün
	SƏHƏR MƏDHİ
	Məzmur 108 (107): Rəbbə həmd və kömək üçün bir dua
	Nəğmə (Yeş 61, 10- 62, 5): Peyğəmbər yeni Yerusəlimin üzərinə şadlanır
	Məzmur 146 (145): Nə bəxtiyardır, yalnız Rəbbə ümid bağlayan insan!


	Çərşənbə 3cü gün
	GÜNORTA MƏDHİ

	Çərşənbə 3cü gün
	AXŞAM MƏDHİ
	Məzmur 139 (138), 1-12: Allah hər şeyi görür
	Məzmur 139 (138), 13-18. 23-24: Allah hər şeyi görür
	Nəğmə (bax Kol 1, 3. 12-20): Ölülər arasından ilk doğulan Məsihdir


	Cümə axşamı 4cü gün
	Cümə axşamı 4cü gün
	SƏHƏR MƏDHİ
	Məzmur 143 (142), 1-11: Narahatlıq vəziyyətində dua
	Nəğmə (Yeş 66, 10-14a):
	Məzmur 147 (146), 1-11: Rəbbin gücü və xeyirxahlığı


	Cümə axşamı 4cü gün
	GÜNORTA MƏDHİ

	Cümə axşamı 4cü gün
	AXŞAM MƏDHİ
	Məzmur 144 (143), 1-8: Qələbə üçün və sülh üçün
	Məzmur 144 (143), 9-15:
	Nəğmə (bax Vəhy 11, 17-18. 12, 10b-12a):


	Cümə 5ci gün
	Cümə 5ci gün
	SƏHƏR MƏDHİ
	Məzmur 51 (50): Ya Rəbb, mənə rəhm et!
	Nəğmə (bax Tov 13, 9-17a): İnsanların xilası üçün minnətdarlıq
	Məzmur 147 (146), 12-20: Yerusəlimin bərpası


	Cümə 5ci gün
	GÜNORTA MƏDHİ

	Cümə 5ci gün
	AXŞAM MƏDHİ
	Məzmur 145 (144), 1-13: Allahın əzəmətinin mədhi
	Məzmur 145 (144), 14-21: Allahın əzəmətinin mədhi
	Nəğmə (bax Vəhy 15, 3-4): Sitayiş ilahisi


	Şənbə 6cı gün
	Şənbə 6cı gün
	SƏHƏR MƏDHİ
	Məzmur 92 (91): Allaha, Yaradanımıza həmd
	Nəğmə (Yez 36, 24-28): Rəbb Öz xalqı bərpa edəcək
	Məzmur 8 (7): Allahın əzəməti və insanın ləyaqəti

	GÜNORTA MƏDHİ

	ADVENT DÖVRÜ
	† SƏHƏR MƏDHİ †
	† SƏHƏR MƏDHİ †
	† GÜNORTA MƏDHİ †
	† AXŞAM MƏDHİ †
	† AXŞAM MƏDHİ †

	ADVENT | 1ci Rəbb günü
	Ərəfə mədhİ

	Yekun dua <<<
	ADVENT | 1ci Rəbb günü
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 1ci Rəbb günü
	AXŞAM mədhİ

	ADVENT | 1ci həftə | 1ci gün
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 1ci həftə | 1ci gün
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 1ci həftə | 2ci gün
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 1ci həftə | 2ci gün
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 1ci həftə | 3cü gün
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 1ci həftə | 3cü gün
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 1ci həftə | 4cü gün
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 1ci həftə | 4cü gün
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 1ci həftə | 5ci gün
	SƏHƏR mədhİ

	>>> Məzmurlar 1ci həftə 5ci gün <<<
	ADVENT | 1ci həftə | 5ci gün
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 1ci həftə | 6cı gün
	SƏHƏR mədhİ

	>>> Məzmurlar 1ci həftə 6cı gün <<<
	ADVENT | 2ci Rəbb günü
	ƏRƏFƏ mədhİ
	>>> Himn <<<
	Qısa oxunuş (1Sal 5,23-24)
	Qoy sülh qaynağı olan Allahın Özü sizi tamamilə təqdis etsin və Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunda ruhunuz, canınız və bədəniniz nöqsansız olaraq qorunsun. Sizi çağıran Allah sadiqdir və bunu edəcək.
	Nəqaratlı cavab
	† Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
	Rəbb, bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
	* Və Öz xilasını bizə ver * Sənin mərhəmətini.
	Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha izzət və şərəf olsun
	† Rəbb bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
	Magnifikat
	C ili:Ya Rəbb, sülhünlə gəl ki, təmiz ürəklə Sənin qarşısında sevinək.
	İmanlıların duası
	- ümidlə üzünü görmək istəyənləri, bir araya toplamağa gəl.
	Göylərdəki Atamız
	Yekun dua <<<
	ADVENT | 2ci Rəbb günü
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 2ci Rəbb günü
	AXŞAM mədhİ

	>>> Himn <<<
	Qısa oxunuş (Fil 4,4-5)
	Nəqaratlı cavab
	Rəbb bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
	Magnifikat
	Göylərdəki Atamız
	Advent | 2ci həftə | 1ci gün | Səhər mədhi
	ADVENT | 2ci həftə | 1ci gün
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 2ci həftə | 2ci gün
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 2ci həftə | 2ci gün
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 2ci həftə | 3cü gün
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 2ci həftə | 3cü gün
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 2ci həftə | 4cü gün
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 2ci həftə | 4cü gün
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 2ci həftə | 5ci gün
	ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
	SƏHƏR mədhİ

	>>> Məzmurlar 2ci həftə 5ci gün <<<
	GÜNORTA MƏDHİ

	ADVENT | 2ci həftə | 5ci gün
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 2ci həftə | 6cı gün
	ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT
	SƏHƏR mədhİ

	>>> Məzmurlar 2ci həftə 6cı gün <<<
	GÜNORTA MƏDHİ

	ADVENT | 3cü Rəbb günü
	ƏRƏFƏ mədhİ
	>>> Himn <<<
	Qısa oxunuş (1Sal 5,23-24)
	Qoy sülh qaynağı olan Allahın Özü sizi tamamilə təqdis etsin və Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunda ruhunuz, canınız və bədəniniz nöqsansız olaraq qorunsun. Sizi çağıran Allah sadiqdir və bunu edəcək.
	Nəqaratlı cavab
	† Rəbb bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
	Magnifikat
	C ili: Camaat ondan soruşurdu: Bəs biz nə edək? Yəhya onlara belə cavab verdi: Iki köynəyi olan birini köynəyi olmayana versin. Həmçinin yeməyi olan adam da olmayanla bölüşsün.
	İmanlıların duası
	- ümidlə üzünü görmək istəyənləri, bir araya toplamağa gəl.
	Göylərdəki Atamız
	Yekun dua
	ADVENT | 3cü Rəbb günü
	SƏHƏR mədhİ

	Qısa oxunuş (Rom 13:11-12)
	Zəmanəni, yuxudan ayılmaq vaxtınızın gəldiyini anlayaraq belə rəftar edin. Çünki indi xilasımız iman etdiyimiz vaxtda olduğundan daha yaxındır. Gecə keçdi, gündüz isə yaxınlaşdı; buna görə də qaranlığın əməllərini üzərimizdən ataq və nurun silahlarına bürünək.
	Nəqaratlı cavab
	Benediktus
	A ili: Yəhya isə Məsihin işlərini zindanda eşidərək öz şagirdlərini göndərib. Ondan soruşdu: Gəlməli Olan Sənsənmi, yoxsa başqasını gözləyək?
	B ili: Yəhya dedi: Rəbbin yolunu düz edin deyə, səhrada nida edənin səsiyəm
	C ili: Yəhya onların hamısına belə cavab verdi: “Mən sizi su ilə vəftiz edirəm, amma məndən daha Qüdrətlisi gəlir. O sizi Müqəddəs Ruhla və odla vəftiz edəcək.”
	İmanlıların duası
	ADVENT | 3cü Rəbb günü
	AXŞAM mədhİ

	>>> Himn <<<
	Qısa oxunuş (Fil 4,4-5)
	Rəbdə həmişə sevinin! Bir də deyirəm: sevinin! Qoy sizin mülayimliyiniz bütün insanlara məlum olsun. Rəbb yaxındır.
	Nəqaratlı cavab
	Rəbb bizə göstər * Sənin mərhəmətini.
	Magnifikat
	C ili: Yəhya cavab verdi: məndən daha Qüdrətlisi gəlir, Öz xırmanını sovurmaq və taxılı anbarına toplamaq üçün kürəyi əlində hazırdır.
	İmanlıların duası
	ADVENT | 3cü həftə | 1ci gün
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 3cü həftə | 1ci gün
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 3cü həftə | 2ci gün
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 3cü həftə | 2ci gün
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 3cü həftə | 3cü gün
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 3cü həftə | 3cü gün
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 3cü həftə | 4cü gün
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 3cü həftə | 4cü gün
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 3cü həftə | 5ci gün
	SƏHƏR mədhİ

	>>> Məzmurlar 3cü həftə 5ci gün <<<
	ADVENT | 3cü həftə | 5ci gün
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 4cü Rəbb günü
	ƏRƏFƏ mədhİ
	Yekun dua <<<
	ADVENT | 4cü Rəbb günü
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 4cü Rəbb günü
	AXŞAM mədhİ

	ADVENT DÖVRÜ 17.12-24.12
	† SƏHƏR MƏDHİ (17-24.12) †
	† GÜNORTA MƏDHİ (17-24.12) †
	† AXŞAM MƏDHİ (17-24.12) †

	Advent nəqarətləri | 1ci günlər
	Advent nəqarətləri | 2ci günlər
	Advent nəqarətləri | 3cü günlər
	Advent nəqarətləri | 4cü günlər
	Advent nəqarətləri | 5cı günlər
	Advent nəqarətləri | 6cı günlər
	ADVENT | 17.12.
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 17.12.
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 18.12.
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 18.12.
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 19.12.
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 19.12.
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 20.12.
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 20.12.
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 21.12.
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 21.12.
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 22.12.
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 22.12.
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 23.12.
	SƏHƏR mədhİ

	ADVENT | 23.12.
	AXŞAM MƏDHİ

	ADVENT | 24.12.
	SƏHƏR mədhİ
	† AXŞAM MƏDHİ †
	† AXŞAM MƏDHİ †
	† ALLAHI MƏDH ETMƏYƏ DƏVƏT †
	† OXUNUŞLAR MƏDHİ †
	† SƏHƏR MƏDHİ †
	† GÜNORTA MƏDHİ †
	9-da:

	† GÜNORTA MƏDHİ †
	12-də:

	† GÜNORTA MƏDHİ †
	15-də:


	MİLAD BAYRAMI
	ƏRƏFƏ MƏDHİ

	MİLAD BAYRAMI
	OXUNUŞLAR MƏDHİ

	MİLAD BAYRAMI
	SƏHƏR MƏDHİ

	MİLAD BAYRAMI
	GÜNORTA MƏDHİ

	MİLAD BAYRAMI
	AXŞAM MƏDHİ

	MÜQƏDDƏS AİLƏNİN BAYRAMI
	ƏRƏFƏ MƏDHİ
	Nəğmə bax. Efs. 1, 3-10: Xilaskar Rəbb


	MÜQƏDDƏS AİLƏNİN BAYRAMI
	Allahi mədh etməyə dəvət
	səhər MƏDHİ
	GÜNORTA MƏDHİ

	MÜQƏDDƏS AİLƏNİN BAYRAMI
	axşam MƏDHİ
	Məzmur 122 (121): Yerusalem, Müqəddəs şəhər
	Məzmur 127 (126): Təminatımız Allahdır


	MİLAD DÖVRÜ - Müq. Stefan (26.12.)
	Allahi mədh etməyə dəvət
	səhər MƏDHİ

	MİLAD DÖVRÜ - Müq. Stefan (26.12.)
	GÜNORTA MƏDHİ

	MİLAD DÖVRÜ - Müq. Stefan (26.12.)
	AXŞAM MƏDHİ

	MİLAD DÖVRÜ - Müq. Yəhya (27.12.)
	Allahi mədh etməyə dəvət
	səhər MƏDHİ

	MİLAD DÖVRÜ - Müq. Yəhya (27.12.)
	GÜNORTA MƏDHİ

	MİLAD DÖVRÜ - Müq. Yəhya (27.12.)
	AXŞAM MƏDHİ

	MİLAD DÖVRÜ - Betlexemdəki
	Şəhid uşaqların bayramı (28.12.)
	Allahi mədh etməyə dəvət
	səhər MƏDHİ

	MİLAD DÖVRÜ - Betlexemdəki
	Şəhid uşaqların bayramı (28.12.)
	GÜNORTA MƏDHİ

	MİLAD DÖVRÜ - Betlexemdəki
	Şəhid uşaqların bayramı (28.12.)
	AXŞAM MƏDHİ

	MİLAD DÖVRÜ (29.12.)
	səhər MƏDHİ

	MİLAD DÖVRÜ (29.12.)
	GÜNORTA MƏDHİ

	MİLAD DÖVRÜ (29.12.)
	AXŞAM MƏDHİ

	MİLAD DÖVRÜ (30.12.)
	səhər MƏDHİ

	MİLAD DÖVRÜ (30.12.)
	GÜNORTA MƏDHİ

	MİLAD DÖVRÜ (30.12.)
	AXŞAM MƏDHİ

	MİLAD DÖVRÜ (31.12.)
	səhər MƏDHİ

	MİLAD DÖVRÜ (31.12.)
	GÜNORTA MƏDHİ

	ALLAH ANASI OLAN MƏRYƏMİN BAYRAMI (1.YAN)
	ƏRƏFƏ MƏDHİ
	Allahi mədh etməyə dəvət

	ALLAH ANASI OLAN MƏRYƏMİN BAYRAMI (1.YAN)
	səhər MƏDHİ

	ALLAH ANASI OLAN MƏRYƏMİN BAYRAMI (1.YAN)
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	İmanlıların duası (Pasxa 1-ci həftə)
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	İmanlıların duası (Pasxa 1-ci həftə)
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	PASXA | 2ci həftə | Rəbb günü
	axşam MƏDHİ
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	səhər MƏDHİ
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	3cü: Uca Allah, iman edib iqrar edirik ki, Rǝbbimiz İsa Mǝsih bizim üçün öldü vǝ ölülǝr arasından dirildi. Xahiş edirik: Qoy Müqǝddǝs Ruhun mǝhǝbbǝti bizi daha kamil hǝyata aparsın! Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
	5ci: Xeyirxah Allah, sevinclǝ qeyd etdiyimiz Pasxa sirrinǝ ǝsasǝn hǝyatımızı qurmağa kömək etmǝyini xahiş edirik. Qoy Mǝsihin dirilmǝsinin gücü bizi qorusun vǝ xilasa aparsın! Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
	PASXA | 3cü,5ci həftə | Cümə 5ci gün
	AXŞAM MƏDHİ

	PASXA | 3cü,5ci həftə | Şənbə 6cı gün
	SƏHƏR MƏDHİ
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	ərəfə MƏDHİ
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	səhər MƏDHİ

	Yekun dua
	PASXA | 4cü həftə | Rəbb günü
	axşam MƏDHİ

	PASXA | 5ci həftə | Rəbb günü
	ərəfə MƏDHİ

	PASXA | 5ci həftə | Rəbb günü
	səhər MƏDHİ

	PASXA | 5ci həftə | Rəbb günü
	axşam MƏDHİ

	PASXA | 6cı həftə | Rəbb günü
	ərəfə MƏDHİ

	PASXA | 6cı həftə | Rəbb günü
	səhər MƏDHİ

	PASXA | 6cı həftə | Rəbb günü
	axşam MƏDHİ
	† SƏHƏR MƏDHİ †
	† Günorta MƏDHİ †
	† AXŞAM MƏDHİ †

	† İSA MƏSİHİN GÖYƏ QALXMASI BAYRAMI †
	ərəfə MƏDHİ

	† İSA MƏSİHİN GÖYƏ QALXMASI BAYRAMI †
	SƏHƏR MƏDHİ

	† İSA MƏSİHİN GÖYƏ QALXMASI BAYRAMI †
	AXŞAM MƏDHİ
	SƏHƏR MƏDHİ

	Yekun dua
	Rǝbb vǝ Allahımız, Müqǝddǝs Ruhun gücü bizǝ enmǝsini Sǝndǝn dilǝyirik. Qoy hǝmişǝ Sǝnin iradǝnǝ tabe olaq vǝ Onu övlad sǝdaqǝti ilǝ yerinǝ yetirǝk. Bunu, Sǝninlǝ vǝ
	Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
	PASXA | 7ci həftə | Bazar ertəsi 1ci gün
	AXŞAM MƏDHİ

	PASXA | 7ci həftə | Çərşənbə axşamı 2
	SƏHƏR MƏDHİ

	Yekun dua
	Qüdrǝtli vǝ mǝrhǝmǝtli Allah, bizǝ Müqǝddǝs Ruhunu göndǝr ki, Öz lütfünlǝ bizdǝ yaşasın vǝ bizdǝn izzǝt mǝbǝdi düzǝltsin. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
	PASXA | 7ci həftə | Çərşənbə axşamı 2
	AXŞAM MƏDHİ

	PASXA | 7ci həftə | Çərşənbə 3cü gün
	SƏHƏR MƏDHİ

	Yekun dua
	Mǝrhǝmǝtli Allah, Müqǝddǝs Ruh tǝrǝfindǝn toplanan kilsǝnǝ kömǝk et ki, Sǝnǝ tamamilǝ sǝdaqǝtli olsun vǝ sǝmimi sevgidǝ harmoniyanı vǝ birliyini qorusun. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
	PASXA | 7ci həftə | Çərşənbə 3cü gün
	AXŞAM MƏDHİ

	PASXA | 7ci həftə | Cümə axşamı 4cü gün
	SƏHƏR MƏDHİ

	Yekun dua
	Uca Allah, Sǝndǝn xahiş edirik ki, Müqǝddǝs Ruh bizi Öz ǝnamları ilǝ doldursun. Qoy daima istǝdiyin kimi düşünǝk vǝ bizǝ göstǝrdiyin kimi davranaq. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
	PASXA | 7ci həftə | Cümə axşamı 4cü gün
	AXŞAM MƏDHİ

	PASXA | 7ci həftə | Cümə 5ci gün
	SƏHƏR MƏDHİ

	Yekun dua
	Əbǝdi Allah, İsa Mǝsihin izzǝti vǝ Müqǝddǝs Ruhun göndǝrilmǝsi ilǝ bizǝ ǝbǝdi hǝyatın qapısını açdın.
	Qoy bu böyük hǝdiyyǝ, imanımızı artırmağa vǝ Sǝnǝ sǝdaqǝtlǝ xidmǝt etmǝyimizǝ kömǝk etsin. Bunu, Sǝninlǝ vǝ Müqǝddǝs Ruhla birlikdǝ indi vǝ ǝbǝdiyyǝn hökm edǝn Oğlun, Rǝbbimiz İsa Mǝsihin adına Sǝndǝn dilǝyirik. Amin.
	PASXA | 7ci həftə | Cümə 5ci gün
	AXŞAM MƏDHİ

	PASXA | 7ci həftə | Şənbə 6cı gün
	SƏHƏR MƏDHİ

	PASXA | 7ci həftə | Rəbb günü
	ərəfə MƏDHİ
	>>> Himnp <<<


	PASXA | 7ci həftə | Rəbb günü
	səhər MƏDHİ

	PASXA | 7ci həftə | Rəbb günü
	AXŞAM MƏDHİ
	>>> Himnp <<<


	† PENTEKOST BAYRAMI †
	ərəfə MƏDHİ
	>>> Himnp <<<
	(Gəl, Yaradan Müqəddəs Ruh)
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