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PASXA | 1ci həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün

Pasxa Oktavası
Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 2, 14. 22-32
Peter On Bir həvari ilə bərabər irəli çıxdı və izdihama ucadan nida etdi: 
«Ey Yəhudilər və Yerusəlimin bütün sakinləri, sizə bildirirəm, sözlərimə qulaq 
asın. Ey İsraillilər, bu sözlərimə qulaq asın! Bildiyiniz kimi Allahın aranızda 
Nazaretli İsa vasitəsilə yaratdığı möcüzələr, xariqələr və əlamətlər aydın göstərdi 
ki, O, Allahdan gələn Şəxsdir. Allahın əzəldən bilib müəyyən etdiyi məqsədə 
uyğun olaraq siz bu Şəxsi qanunsuzlara təslim edib onların əli ilə çarmıxa 
mıxlatdıraraq öldürdünüz. Allah isə ölüm əzablarını kəsərək Onu diriltdi. 
Çünki Onu ölüm tutub saxlaya bilməzdi. Davud da Onun barəsində demişdi:
“Rəbbə həmişə üz tutmuşam, sağımda olduğu üçün sarsılmaram.
Elə bunun üçün qəlbim sevinir, dilim şad olur, cismim belə, ümidlə yaşayır.
Çünki məni ölülər diyarına atmazsan, mömin insanını çürüməyə qoymazsan.
Mənə həyat yolunu öyrədirsən, hüzurunda mənə doyunca sevinc verirsən”.
Qardaşlar, sizə cəsarətlə deməliyəm ki, doğrudan da, ulu babamız Davud ölüb 
və dəfn olunub. Onun qəbri bu günə qədər buradadır. Davud peyğəmbər idi və öz 
nəslindən bir Nəfəri onun taxtına çıxarmaq üçün Allahın and içərək Davuda vəd 
etdiyini bilirdi. Ona görə Məsihin dirilməsini əvvəlcədən görüb barəsində demişdi 
ki, Allah Onu ölülər diyarına atmaz, cismini çürüməyə qoymaz. 
Allah bu İsanı ölümdən diriltdi və hamımız buna şahid olduq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 16, 1-2a/5.
N: Ey Allah, məni hifz et, Sənə ümid edirəm.

Ey Allah, məni hifz et, Sənə pənah gətirmişəm.
Rəbbə dedim: «Mənim Xudavəndim Sənsən.

Mənə nəsihət verən Rəbbə alqış edirəm,
Hətta gecələr də vicdanım mənə ağıl öyrədir.
Rəbbə həmişə 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».
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Alleluya! Zəb 118, 24
Bu günü Rəbb yaratdı, Onda sevinib şadlıq edək!
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 28, 8-15

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Qadınlar qorxu və böyük sevinclə dərhal qəbirdən çıxdılar. Onun şagirdlərinə 
xəbər verməyə qaçdılar.Amma budur, İsa «Sizə salam!» deyə onların qarşısına 
çıxdı. Onlar da yaxınlaşıb İsanın ayaqlarına sarılaraq Ona səcdə qıldılar. İsa onlara 
dedi: «Qorxmayın! Gedin, qardaşlarıma xəbər verin ki, Qalileyaya getsinlər. 
Məni orada görəcəklər». Qadınlar hələ yolda ikən keşikçilərdən bəzisi şəhərə gəlib
baş verən bütün şeyləri başçı kahinlərə bildirdilər. Onlar ağsaqqallarla toplaşıb 
məşvərət keçirdikdən sonra əsgərlərə çoxlu pul verib dedilər: «Deyərsiniz ki, 
şagirdləri gecə biz yatanda gəlib Onu oğurlayıblar. Əgər bu xəbər valinin qulağına 
gedib çatsa, biz onu inandırarıq, sizi də bəladan qurtararıq». Beləliklə, əsgərlər 
pulu alıb tapşırıldığı kimi etdilər. Bu söz bu günə kimi Yəhudilər arasında 
yayılmışdır.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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PASXA | 1ci həftə | Çərşənbə axşamı  2

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 2, 36-41
Ona görə də qoy bütün İsrail xalqı möhkəm bilsin ki, Allah sizin çarmıxa 
çəkdiyiniz bu İsanı həm Rəbb, həm də Məsih təyin etmişdir». Bu sözlər ona qulaq 
asanların ürəyinə ox kimi sancıldı. Onlar həm Peterdən, həm də o biri həvarilərdən
soruşdular: «Qardaşlar, bəs biz nə edək?» Peter onlara cavab verdi: «Tövbə edin, 
hamınız İsa Məsihin adı ilə vəftiz olun. Onda günahlarınız bağışlanacaq və bəxşiş 
olaraq Müqəddəs Ruhu alacaqsınız. Çünki bu vəd siz, övladlarınız, uzaqdakıların 
hamısı – Allahımız Rəbbin çağırdığı hər kəs üçündür». Peter başqa çox söz deyib 
onlara xəbərdarlıq etdi və yalvardı: «Bu əyri nəsildən xilas olun».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 33, 4-5. 18-19. 20\22
N: Yer üzü Rəbbin məhəbbəti ilə dolur.

Çünki Rəbbin sözü haqdır,
Hər işini sədaqətlə aparır.
Rəbb salehliyi və ədaləti sevir, 
Yer üzü Onun məhəbbəti ilə dolur.

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.
Ya Rəbb, ümidimizi Sənə bağlamışıq, 
Məhəbbətin üzərimizdən tükənməsin.

Alleluya! Zəb 118, 24
Bu günü Rəbb yaratdı, Onda sevinib şadlıq edək!
Alleluya!
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†  İncil  †
Yəh 20, 11-18

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Məryəm isə ağlayaraq qəbirin bayırında dayanmışdı. Ağlaya-ağlaya əyilib qəbirin 
içinə baxdı. Orada ağ paltar geymiş iki mələk gördü: biri İsanın cəsədinin 
qoyulduğu yerin başında, o biri isə ayağında oturmuşdu. Onlar Məryəmdən 
«Ey qadın, niyə ağlayırsan?» deyə soruşdu. Məryəm də onlara dedi: «Rəbbimi 
qəbirdən aparıblar və hara qoyduqlarını bilmirəm». Bunu deyəndən sonra arxaya 
dönüb İsanın orada dayandığını gördü, amma Onun İsa olduğunu bilmədi. 

İsa ondan soruşdu: «Ey qadın, niyə ağlayırsan? Kimi axtarırsan?» 
Məryəm Onun bağban olduğunu güman edərək dedi: 
«Ağa, əgər Onu Sən aparmısansa, hara qoyduğunu mənə söylə, mən də Onu 
götürüm». İsa ona «Məryəm!» dedi. O da dönüb İsaya ibranicə «Rabbuni!» dedi. 
«Rabbuni» «Müəllim» deməkdir. İsa ona dedi: «Mənə toxunma, çünki Mən hələ 
Atanın yanına qalxmamışam. Amma qardaşlarımın yanına gedib onlara söylə: 
Öz Atamın – sizin Atanızın, Öz Allahımın – sizin Allahınızın yanına qalxıram». 
Məcdəlli Məryəm şagirdlərin yanına gəldi, onlara «Rəbbi görmüşəm!» 
deyib onun özünə bunları söylədiyini bildirdi. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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PASXA | 1ci həftə |  Çərşənbə  3cü gün  
Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 3, 1-10
Bir gün Peterlə Yəhya doqquzuncu saatda, dua vaxtı məbədə gedirdilər. 
Bu zaman ayaqları anadangəlmə şikəst olan bir kişi məbədin Gözəl adlı qapısına 
gətirilirdi. Hər gün bu adamı ona görə oraya gətirərdilər ki, məbədə gəlib-
gedənlərdən dilənərək nəzir alsın. O, məbədə girən Peterlə Yəhyanı görüb 
onlardan nəzir istədi. Peterlə Yəhya ona diqqətlə baxdı. Peter ona dedi: 
«Bizə bax». Bu kişi onlardan nə isə umaraq gözlərini onların üzünə dikdi. 
Peter ona dedi: «Nə qızılım, nə də gümüşüm var ki, sənə verim. Nəyim varsa, 
sənə onu verirəm. Nazaretli İsa Məsihin adı ilə qalx, gəz». Sonra sağ əlindən tutub 
onu qaldırdı. Bu kişinin topuqları və ayaqları dərhal qüvvət aldı. Atılaraq ayağa 
qalxdı və yeriməyə başladı. Qaçıb tullana-tullana, Allaha həmd edərək onlarla 
bərabər məbədə girdi. Bütün xalq gördü ki, bu kişi yeriyir və Allaha həmd edir. 
Onun məbədin Gözəl qapısında oturub dilənən kişi olduğunu tanıyanda hamı 
ondakı dəyişikliyə mat qalıb heyrətə düşdü. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
N: Ey Rəbbi axtaranlar, sevinin!

Rəbbə şükür edin, ismini çağırın, əməllərini xalqlar arasında elan edin!
Onu ilahilərlə tərənnüm edin, bütün xariqələrini bəyan edin!

Onun müqəddəs adı ilə fəxr edin,
Ey Rəbbi axtaranlar, ürəkləriniz qoy sevinsin!
Rəbbi, Onun qüvvətini arayın,
Daim hüzurunu axtarın.

Ey Onun qulu İbrahim nəsli, ey Yaqub övladları, ey Onun seçdikləri!
Allahımız Rəbb Odur, hökmü bütün yer üzündədir.

Əbədi olaraq min nəslə qədər əhdini, əmr etdiyi sözü,
İbrahimlə kəsdiyi əhdini, İshaqa and içərək verdiyi vədini unutmaz.

Alleluya! Zəb 118, 24
Bu günü Rəbb yaratdı, Onda sevinib şadlıq edək!
Alleluya!

†  İncil  †
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Lk 24, 13-35
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Elə o gün onlardan ikisi Yerusəlimdən altmış stadi uzaqlığında yerləşən Xamma 
adlı kəndə gedirdi. Onlar olub-keçən bütün bu hadisələr barədə öz aralarında 
söhbət edirdi. Onlar söhbət edərək öz aralarında müzakirə edərkən İsa Özü 
yaxınlaşıb onlarla birlikdə yol getdi. Amma onların gözləri bağlanmışdı, buna görə
də Onu tanımadılar. İsa onlardan soruşdu: «Siz yol gedə-gedə öz aranızda nə 
barədə danışırsınız?» Onlar qaşqabaqlı dayandılar. Onlardan Kleopa adlı bir nəfər 
İsaya cavab verdi: «Yerusəlimdə qalıb bu günlərdə orada baş vermiş hadisələrdən 
xəbəri olmayan bircə sənsənmi?» İsa onlara dedi: «Hansı hadisələrdən?» Onlar da 
Ona dedilər: «Nazaretli İsa barəsindəki hadisələrdən. O, Allahın və bütün xalqın 
önündə əməldə və sözdə qüdrətli bir peyğəmbər idi. Bizim başçı kahin və 
rəhbərlərimiz Onu ölümə məhkum etmək üçün təslim edib çarmıxa çəkdirdilər. 
Biz də ümid edirdik ki, bu, İsrailin gələcək Satınalanıdır. Bundan əlavə, bu 
hadisələr artıq üç gündür ki, baş verib. Üstəlik bizim qadınlardan bəzisi də bizi mat
qoydular: onlar səhər erkən qəbir üstünə gedib Onun cəsədini orada tapa 
bilməyiblər və gəlib dedilər ki, görüntüdə Onun diri olduğunu bəyan edən 
mələkləri görüblər. Bizimlə olan bəziləri qəbirə gedib oranın qadınların dediyi 
kimi olduğunu müəyyən etdilər, amma Onu görmədilər». Onda İsa onlara dedi: 
«Ey ağılsızlar və peyğəmbərlərin xəbər verdiklərinə inanmaq üçün ürəyində 
ləngiyənlər! Məsih bu əzabları çəkib Öz izzətinə qovuşmalı deyildimi?» Sonra 
Musa ilə bütün Peyğəmbərlərdən başlayaraq Müqəddəs Yazıların hamısında Özü 
haqqında olanları onlara izah etdi. Onlar getdikləri kəndə yaxınlaşdılar. İsa Özünü 
yoluna davam etmək istəyən kimi apardı. Amma onlar İsadan təkidlə xahiş edib 
dedilər: «Bizimlə qal, çünki axşam düşür və gün batmaq üzrədir». O da onlarla 
qalmaq üçün içəri girdi.
İsa onlarla süfrəyə oturanda çörək götürüb şükür duası etdi, böldü və onlara verdi. 
Bu anda onların gözləri açıldı və onlar İsanı tanıdılar. Amma İsa onlar üçün 
görünməz oldu. Onlar bir-birlərinə dedilər: «O, yolda bizimlə danışıb və 
Müqəddəs Yazıları bizə izah edəndə bizim ürəklərimiz alışıb-yanmırdımı?»
Onlar elə o saat qalxıb Yerusəlimə qayıtdılar, On Bir şagirdi və onlarla birlikdə 
olanları bir yerdə toplaşmış gördülər. Bunlar deyirdi: «Rəbb, doğrudan da, dirilmiş
və Şimona görünmüşdür». Onlar da yolda baş verənləri və çörəyi böldüyü zaman 
Onu necə tanıdıqlarını nəql etdilər.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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PASXA | 1ci həftə |  Cümə axşamı  4cü gün 

Birinci oxunuş Həv 3, 11-26
Bu kişi Peterin və Yəhyanın əlindən yapışdı. Heyrətə düşən bütün xalq onlara 
tərəf, Süleymanın eyvanı adlanan yerə qaçdı. Bunu görən Peter xalqa nida etdi: 
«Ey İsraillilər, burada heyrətamiz nə var ki? Niyə gözlərinizi bizə dikib baxırsınız?
Elə bil biz öz qüdrətimizlə, öz möminliyimizlə bu kişinin yeriməsinə səbəb 
olmuşuq. İbrahimin Allahı, İshaqın Allahı və Yaqubun Allahı, ata-babalarımızın 
Allahı Qulu İsanı izzətləndirib. Siz Onu sataraq Pilatın qarşısında rədd etdiniz. 
Pilat Onu azad etmək üçün qərar vermişdi, amma siz Müqəddəs və Saleh Olanı 
rədd edib bir qatilin azad edilməsini istədiniz. Siz Həyat Banisini öldürdünüz, 
amma Allah Onu ölülər arasından diriltdi. Biz bunun şahidləriyik. Gördüyünüz 
və tanıdığınız bu kişi İsanın adı sayəsində, Onun adına olan imanla sağaldı. İsa 
vasitəsilə olan imanla bu kişi hamınızın gözü qarşısında tam şəfa tapdı.
İndi, ey qardaşlar, bilirəm ki, rəhbərləriniz kimi siz də bunu bilmədən etmisiniz. 
Amma Allah peyğəmbərlərin dili ilə Öz Məsihinin əzab çəkməsi barədə 
əvvəlcədən bəyan etdiyini yerinə yetirdi. Beləliklə, günahlarınız silinsin deyə 
tövbə edib Allaha tərəf dönün ki, Rəbbin hüzurunda rahatlıq vaxtı tapasınız və 
O da sizin üçün əvvəlcədən təyin olunan Məsihi, yəni İsanı göndərsin. Çünki 
Allahın qədimdən bəri müqəddəs peyğəmbərlərinin dili ilə məlum etdiyi kimi hər 
şeyin yenidən hazırlanacağı vaxtacan İsanın səmada qalması lazımdır. Musa belə 
demişdi: “Allahınız Rəbb sizin üçün öz soydaşlarınız içərisindən mənim kimi bir 
peyğəmbər yetirəcək. Sizə nə söyləyəcəksə, ona qulaq asın”. “Bu peyğəmbərə 
qulaq asmayan hər adam xalqı arasından ayrılıb məhv ediləcək”. Şamueldən 
başlayaraq bütün peyğəmbərlər bu günləri elan etdilər. Siz də peyğəmbərlərin 
varisləri, Allahın ata-babalarınızla kəsdiyi Əhdin varislərisiniz. Allah İbrahimə 
demişdi: “Yer üzünün bütün tayfaları sənin nəslin vasitəsilə xeyir-dua alacaq”. 
Allah hər birinizi pis əməllərinizdən döndərmək və xeyir-dua vermək üçün 
Öz Qulunu dirildərək əvvəlcə sizin yanınıza göndərdi».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 8, 1a\4. 5-6. 7-8
N:  Ey Xudavəndimiz Rəbb, adın müqəddəsdir!

Yaxud: Alleluya!
  Ey Xudavəndimiz Rəbb, «İnsan kimdir ki, onun haqqında düşünürsən?                 
Bəşər oğlu kimdir ki, onun qayğısını çəkirsən?»

Onu Allahdan bir az aşağı yaratdın, izzət və əzəmət tacını onun başına qoydun,
Əllərinin işləri üzərində onu hökmdar etdin. Hər şeyi onun ayağının altına qoydun.
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N:  Ey Xudavəndimiz Rəbb, adın müqəddəsdir!

Bütün sürü və naxırları, çöldə yaşayan heyvanları,
Göydəki quşları, dənizdəki balıqları, dəryalarda üzənlərin hamısını.

Alleluya! Zəb 118, 24
Bu günü Rəbb yaratdı, Onda sevinib şadlıq edək!
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 24,35-48

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Onlar da yolda baş verənləri və çörəyi böldüyü zaman 
Onu necə tanıdıqlarını nəql etdilər.
Onlar bu barədə danışarkən İsa Özü aralarında durub onlara «Sizə salam olsun!» 
dedi. Onlarsa çaşıb dəhşətə gələrək bir ruh gördüklərini zənn etdilər. Amma İsa 
onlara dedi: «Nə üçün təlaşa düşürsünüz? Nəyə görə ürəklərinizə belə fikirlər 
gəlir? Əllərimə və ayaqlarıma baxın. Bu – Mən Özüməm! Mənə toxunun və baxın,
çünki Məndə olduğunu gördüyünüz kimi ruhun əti və sümüyü olmur». İsa bunu 
deyib onlara əllərini və ayaqlarını göstərdi. Onlar hələ sevincdən inanmayıb 
heyrətlənərkən İsa onlara dedi: «Burada yeməyə bir şey varmı?» Ona bir tikə 
bişmiş balıq verdilər. İsa da yeməyi götürüb onların qabağında yedi.
Sonra İsa onlara dedi: «Sizinlə birgə olarkən söylədiyim sözlər bunlardır: 
Musanın Qanununda, Peyğəmbərlərin kitablarında və Zəburda Mənim haqqımda 
yazılanların yerinə yetirilməsi lazımdır». Bundan sonra Müqəddəs Yazıları 
anlamaq üçün onların zehnini açdı. İsa onlara dedi: «Belə yazılıb: Məsih əzab 
çəkib üçüncü gün ölülər arasından dirilməlidir. Yerusəlimdən başlayaraq bütün 
millətlərə günahların bağışlanması üçün tövbə Onun adı ilə vəz edilməlidir. 
Siz bu hadisələrin şahidisiniz.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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PASXA | 1ci həftə |  Cümə  5ci gün   
Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 4, 1-12
Kahinlər, məbəd mühafizəçilərinin başçısı və sadukeylər xalqa vəz edən Peterlə 
Yəhyanın üstünə getdilər. Çünki bu həvarilərin xalqı öyrətməsinə, İsaya şamil 
edərək ölülər arasından dirilməni bəyan etməsinə qıcıqlandılar. Onları tutdular və 
axşam olduğu üçün sabahkı günə qədər zindanda saxladılar. Lakin onların sözünə 
qulaq asanlardan bir çoxu iman etdi. Beləliklə, iman edən kişilərin sayı beş minə 
qədər çatdı. Ertəsi gün Yəhudilərin rəhbərləri, ağsaqqalları və ilahiyyatçıları 
Yerusəlimə toplaşdılar. Baş kahin Xanan, Qayafa, Yəhya, İsgəndər və baş kahinin 
nəslindən olanların hamısı orada idi. Peterlə Yəhyanı onların qarşısına gətirib 
soruşdular: «Siz bunu hansı qüdrətlə, kimin adı ilə edirsiniz?» O zaman Peter 
Müqəddəs Ruhla dolub dedi: «Ey xalqın rəhbərləri və ağsaqqalları! Əgər bu gün 
biz bir xəstəyə etdiyimiz yaxşılığa və onun necə sağalmasına görə sorğu-suala 
çəkiliriksə, hamınız, bütün İsrail xalqı bilsin ki, bu adam sizin çarmıxa çəkdiyiniz, 
lakin Allahın ölülər arasından diriltdiyi Nazaretli İsa Məsihin adı ilə qarşınızda 
sağlam durub. Siz “bənnaların rədd etdiyi daş guşədaşı olan” həmin İsadır. Ondan 
başqa heç kimdə xilas yoxdur. Çünki səma altında biz insanlara verilən başqa bir 
ad yoxdur ki, onun vasitəsilə xilas olaq».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 118, 1-2\4. 22-24. 25-27a
N: Rədd edilən daş Guşədaşı olub.

Yaxud: Alleluya!
Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır, çünki məhəbbəti əbədidir!
Qoy İsraillilər belə desin: «Çünki məhəbbəti əbədidir!»
Qoy Rəbdən qorxanlar belə söyləsin: «Çünki məhəbbəti əbədidir!»

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,
Alleluya! Zəb 118, 24
Bu günü Rəbb yaratdı, onda sevinib şadlıq edək!
Alleluya!
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†  İncil  †
Yəh 21, 1-14

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Bu hadisələrdən sonra İsa Tiberiya gölünün kənarında yenə şagirdlərə göründü. Bu
belə oldu: Şimon Peter, «Əkiz» adlanan Tomas, Qalileyanın Qana kəndindən olan 
Natanael, Zavdayın oğulları və Onun başqa iki şagirdi birlikdə idi. Şimon Peter 
onlara «balıq ovuna gedirəm» dedi. O birilər də ona «biz də səninlə gedirik» 
dedilər. Onlar gedib qayığa mindilər, amma o gecə bir şey tuta bilmədilər. Günəş 
doğarkən İsa sahildə dayanmışdı, amma şagirdlər Onun İsa olduğunu bilmədilər. 
İsa onlara dedi: «Uşaqlar, yeməyə bir şey tutmusunuzmu?» Ona «xeyr» deyə 
cavab verdilər. İsa yenə dedi: «Toru qayığın sağ tərəfinə atın, orada tapacaqsınız». 
Eləcə də atdılar və o qədər balıq tutdular ki, toru çəkə bilmirdilər. Onda İsanın 
sevimli şagirdi Peterə «Bu, Rəbdir» söylədi. Şimon Peter Onun Rəbb olduğunu 
eşidən kimi əynindən çıxartdığı üst paltarına bürünüb gölə atıldı. O biri şagirdlər 
isə balıq torunu çəkə-çəkə qayıqda gəldilər, çünki sahildən uzaq deyildilər, cəmi 
iki yüz qulac məsafədə idilər.
Onlar quruya çıxanda orada közərmiş ocağı, onun üzərinə qoyulmuş balığı və 
yanında olan çörəyi gördülər. İsa onlara dedi: «İndi tutduğunuz balıqlardan 
gətirin». Şimon Peter qayığa minib yüz əlli üç böyük balıqla dolu toru quruya 
çəkdi. Balıq lap çox olsa da, tor yırtılmadı. İsa onlara dedi: «Gəlin, səhər yeməyi 
yeyin». Şagirdlərdən heç biri Ondan «Sən kimsən?» deyə soruşmağa cəsarət 
etmirdi, çünki Onun Rəbb olduğunu bilirdilər.İsa gəlib çörəyi götürdü və onlara 
verdi, eləcə balığı da verdi. İsa ölülər arasından dirildikdən sonra artıq üçüncü dəfə
idi ki, şagirdlərə görünürdü.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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PASXA | 1ci həftə |  Şənbə  6cı gün
 

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 4, 13-21
Onlar Peter və Yəhyanın cəsarətini görəndə, onların savadsız, sadə insanlar 
olduğunu biləndə heyrətə düşdülər, amma tanıdılar ki, onlar İsa ilə birgə 
olmuşdular. Şəfa tapan adam Peter və Yəhya ilə birgə onların gözləri qarşısında 
durmuşdu, buna görə onların əleyhinə heç nə deyə bilmədilər. Ali Şuranın üzvləri 
onlara bayıra çıxmağı əmr edəndən sonra aralarında müzakirəyə başlayıb dedilər: 
«Bu adamlara nə edək? Bütün Yerusəlim əhalisinə aydın olub ki, bu adamların əli 
ilə əhəmiyyətli bir əlamət göstərilib və biz bunu dana bilmərik. Amma bu xəbərin 
xalq arasında daha çox yayılmasının qarşısını almaq üçün onlara hədə-qorxu gələk 
ki, bundan sonra bu Adı çəkib heç kimə heç nə deməsinlər». Beləcə onları çağırıb 
əmr verdilər ki, İsanın adını bəyan etmək və bu adla hər hansı bir təlim öyrətmək 
qadağandır. Lakin Peterlə Yəhya cavab verib dedilər: «Özünüz qərar verin, 
Allaha deyil, sizə qulaq asmaq Allahın gözündə nə qədər doğrudur? Axı eşidib-
gördüklərimizi deməyə bilmərik». Ali Şuranın üzvləri onlara cəza vermək üçün 
imkan tapa bilmədiklərinə görə onları bir daha hədələyəndən sonra azadlığa 
buraxdılar. Çünki bütün xalq baş verən hadisəyə görə Allahı izzətləndirdi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 118, 1\14-15a. 16\18. 19-21
N: Ya Rəbb, Sənə şükür edirəm, səsimi eşidirsən.

Yaxud: Alleluya!
Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır,
Çünki məhəbbəti əbədidir!
Rəbb qüvvətim, məzmurumdur, O məni xilas etdi!
Salehlərin çadırlarından zəfər nidası yüksəlir.

Rəbbin sağ əli necə əzəmətlidir!
Rəbbin sağ əli qüdrətli işlər göstərir!»
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!
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Alleluya! Zəb 118, 24
Bu günü Rəbb yaratdı, Onda sevinib şadlıq edək!
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 16, 9-15

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa həftənin birinci günü səhər tezdən, diriləndən sonra əvvəlcə yeddi cin qovduğu 
Məcdəlli Məryəmə göründü. Məryəm gedib İsanın yanında olub, indi isə yas 
tutaraq ağlayanlara xəbər verdi. Amma onlar İsanın diri olduğunu və Məryəmə 
göründüyünü eşidərkən inanmadılar.
Bundan sonra İsa kənd yerinə gedən yoldan keçən onlardan ikisinə başqa surətdə 
göründü. Onlar geri qayıdıb o birilərinə xəbər verdilər, amma o biriləri də bunlara 
inanmadılar. Nəhayət, İsa süfrəyə oturan On Bir şagirdə göründü; onları 
imansızlıqlarına və ürəklərinin inadkar olduğuna görə məzəmmət etdi, çünki Onun
diri olduğunu görənlərə inanmamışdılar. İsa şagirdlərinə dedi: 
«Dünyanın hər tərəfinə gedin, bütün yaradılışa Müjdəni vəz edin.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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PASXA | 2ci həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün 

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 4, 23-31
Azadlığa buraxılan Peter və Yəhya öz yoldaşlarının yanına gəlib başçı kahinlərlə 
ağsaqqalların sözlərini onlara çatdırdılar. Yoldaşları bunu eşidərkən bir nəfər kimi 
Allaha nida etdilər: «Ey Pərvərdigarımız, yeri, göyü, dənizi və bunların içindəki 
hər şeyi yaradan Sənsən. Müqəddəs Ruh vasitəsilə Öz qulun atamız Davudun dili 
ilə belə dedin:
“Nə üçün millətlər belə hirslənir, ümmətlər boş şeylər düşünür?
Dünya şahları yığışır, hökmdarlar Rəbbə və Onun məsh etdiyinə qarşı birləşir”.
Həqiqətən, Hirod və Ponti Pilat başqa millətlər və İsrail xalqı ilə birlikdə Sənin 
məsh etdiyin müqəddəs Qulun İsanın əleyhinə bu şəhərdə toplaşdı ki, Sənin 
əvvəldən qərar verdiyin, Sənin əlində və niyyətində olan şeyləri həyata keçirsin. 
İndi, ya Rəbb, onların etdikləri hədə-qorxuya bax! Biz qullarına güc ver ki, Sənin 
sözlərini tam cəsarətlə yayaq. Xəstələri sağaltmaq üçün əlini uzat və müqəddəs 
Qulun İsanın adı ilə əlamətlər və xariqələr göstər». Onlar dualarını qurtaran kimi 
toplandıqları yer lərzəyə gəldi və onların hamısı Müqəddəs Ruhla dolub Allahın 
kəlamını cəsarətlə yaymağa başladı.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 2, 1-3. 4-6. 7-9
N: Rəbbə pənah gətirənlər nə bəxtiyardır!

Yaxud: Alleluya!
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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Alleluya!  Kol 3,1
Beləliklə, Məsihlə birlikdə dirildiyinizə görə ucalardakı şeyləri axtarın. 
Orada Məsih Allahın sağında oturub. 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 3, 1-8

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Fariseylər arasında Nikodim adlı bir Yəhudi rəhbəri var idi. O, gecə ikən İsanın 
yanına gəlib dedi: «Rabbi, bilirik ki, Sən Allahın yanından gələn bir müəllimsən. 
Çünki Allah ona yar olmasa, heç kəs Sənin göstərdiyin əlamətləri edə bilməz». 
İsa ona cavab verdi: «Doğrusunu, doğrusunu sənə deyirəm: bir kəs yenidən 
doğulmasa, Allahın Padşahlığını görə bilməz». Nikodim Ondan soruşdu: 
«Yaşa dolmuş bir adam necə yenidən doğula bilər? O, ikinci dəfə anasının bətninə 
girib doğula bilərmi?» İsa cavab verdi: «Doğrusunu, doğrusunu sənə deyirəm: 
bir kəs sudan və Ruhdan doğulmasa, Allahın Padşahlığına daxil ola bilməz. 
Bəşərdən doğulan bəşərdir, Ruhdan doğulan ruhdur. Sənə “yenidən 
doğulmalısınız” dediyimə heyrət etmə. Yel istədiyi yerdə əsir, onun səsini 
eşidirsən, amma haradan gəlib haraya getdiyini bilmirsən. 
Ruhdan doğulmuş adam da belədir». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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PASXA | 2ci həftə | Çərşənbə axşamı  2

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 4, 32-37
İmanlıların hamısı canbir qəlbdə idi. Heç kim öz əmlakına «bu mənimdir» demir, 
bütün əmlaklarından birgə istifadə edirdi. Həvarilər Rəbb İsanın dirilməsi barədə 
böyük qüdrətlə şəhadət edirdilər və hamısının üzərinə bol-bol lütf ehsan olunurdu. 
Onların arasında heç kim yoxsul deyildi. Çünki onların arasında torpaq və ev 
sahibi olanlar mülkünü satıb pulunu gətirər, həvarilərin ixtiyarına verərdi. Bu da 
hər kəsə ehtiyacına görə paylanardı. Məsələn, Kiprdə anadan olan, həvarilərin 
Barnaba adlandırdığı (mənası «Təsəlli oğlu») Levili Yusif sahib olduğu torpaq 
sahəsini sataraq pulunu gətirib həvarilərin ixtiyarına verdi. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 93, 1ab. 1c-2. 5
N: Rəbb Allah hökmranlıq edir, Rəbbin libasına qüdrət qurşanıb.

Yaxud: Alleluya!
Rəbb hökmranlıq edir, əzəmət libasıdır,
Rəbbin libasına qüdrət qurşanıb.

Dünya möhkəm durub, sarsılmazdır.
Ya Rəbb, taxtın əvvəldən qurulub,
Əzəldən var olan Sənsən.

Ya Rəbb, öyüdlərin tamamilə etibarlıdır,
Evinə müqəddəslik əbədi olaraq yaraşır.

Alleluya! Yəh 3, 14b-15
Bəşər Oğlu da yuxarı qaldırılmalıdır ki, 
Ona iman edən hər kəs əbədi həyata malik olsun». 
Alleluya!

†  İncil  †
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Yəh 3, 7-15
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Sənə “yenidən doğulmalısınız” dediyimə heyrət etmə. Yel istədiyi yerdə əsir, onun 
səsini eşidirsən, amma haradan gəlib haraya getdiyini bilmirsən. Ruhdan doğulmuş
adam da belədir». Nikodim «Bu şeylər necə ola bilər?» deyə soruşdu. 
İsa ona cavab verdi: «Sən İsrailin müəllimisən. Bunları bilmirsənmi? 
Doğrusunu, doğrusunu sənə deyirəm: biz bildiyimizi söyləyirik, gördüyümüzə 
şəhadət edirik, amma siz bizim şəhadətimizi qəbul etmirsiniz. 
Əgər Mən sizə yerdəki işlərdən danışanda inanmırsınızsa, göydəki işlərdən 
danışsam, necə inanacaqsınız? 
Heç kəs göyə çıxmayıb, yalnız göydən enmiş Bəşər Oğlu orada olub. 
Musa çöldə ilanı yuxarı qaldırdığı kimi Bəşər Oğlu da yuxarı qaldırılmalıdır ki, 
Ona iman edən hər kəs əbədi həyata malik olsun». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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PASXA | 2ci həftə |  Çərşənbə  3cü gün 

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 5, 17-26
Bu, baş kahini və yanındakıların hamısını, yəni sadukey təriqətinə mənsub olanları
hərəkətə gətirdi, çünki qısqanclıqları aşıb-daşırdı. Ona görə də həvariləri tutub 
ümumi zindana atdılar. Amma Rəbbin mələyi gecənin bir vaxtında gəlib zindanın 
qapısını açdı, onları bayıra çıxarıb dedi: «Gedin, məbəddə durun və camaata yeni 
həyatla bağlı sözlərin hamısını deyin». Həvarilər bunu eşidəndə səhər tezdən 
məbədə daxil olub təlimlərini öyrətməyə başladılar.
Baş kahin və yanındakılar gəlib Ali Şuranı – İsrailin bütün ağsaqqallar məclisini 
çağırdı ki, bir yerə yığılsınlar. Onlar həvariləri gətirtmək üçün mühafizəçiləri 
zindana göndərdilər. Lakin mühafizəçilər gəlib zindanda həvariləri tapa bilmədi 
və geri qayıdıb belə xəbər verdilər: «Gördük ki, zindan bağlıdır, tamamilə nəzarət 
altındadır və gözətçilər qapıda dayanıb. Amma qapıları açanda içəridə heç kimi 
tapa bilmədik». Bu sözləri eşidən məbəd mühafizəçilərinin başçısı ilə başçı 
kahinlər «Bu işin sonu necə qurtaracaq?» deyə çaşıb-qaldılar. Elə bu zaman kimsə 
onların yanına gəlib xəbər verdi: «Baxın, zindana saldığınız adamlar məbəddə 
dayanıb camaata təlim öyrədir». Bu vaxt başçı ilə mühafizəçilər gedib həvariləri 
gətirdilər. Xalqın onları daşqalaq etməsindən qorxduqları üçün güc tətbiq 
etmədilər.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 34, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
N: Mən məzlum, Rəbbi çağırdım, O məni eşitdi,

Yaxud: Alleluya!
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!

19



Alleluya!  Yəh 3,16
Çünki 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!

†  İncil  †
Yəh 3, 16-21

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Çünki 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. Allah dünyanı 
mühakimə etmək üçün deyil, Oğlunun vasitəsilə xilas etmək üçün Onu dünyaya 
göndərdi. Ona iman edən mühakimə olunmur, iman etməyənsə artıq mühakimə 
olunub, çünki Allahın vahid Oğlunun adına iman etməyib. Mühakimə bundan 
ibarətdir ki, dünyaya nur gəldi, amma insanlar qaranlığı nurdan daha çox sevdilər, 
çünki əməlləri şər idi. Pislik edən hər kəs nura nifrət edər, əməllərinin üzə 
çıxmaması üçün nura tərəf gəlməz. Həqiqətə əməl edənsə nura tərəf gələr ki, 
əməllərini Allah naminə etdiyi bəlli olsun. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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PASXA | 2ci həftə |  Cümə axşamı  4cü gün 

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 5, 27-33

Onlar həvariləri Ali Şuranın qarşısına gətirdilər. Baş kahin onlardan soruşdu: «Bu 
adla təlim öyrətməyi sizə qəti qadağan etmədikmi? Amma siz təliminizi bütün 
Yerusəlimə yaydınız və o Adamın qanını bizim boynumuza yükləmək 
istəyirsiniz». Peter və başqa həvarilər belə cavab verdi: «İnsana deyil, Allaha itaət 
etmək daha vacibdir. 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».
Onlar bunu eşidəndə çox qəzəbləndi və həvariləri öldürmək istədilər.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 34, 1\8. 16-17. 18-19
N: Mən məzlum, Rəbbi çağırdım, O məni eşitdi,

Yaxud: Alleluya!
Hər zaman Rəbbə alqış edəcəyəm,
Ona daim mənim dilim həmd edəcək.
Dadın, görün Rəbb nə qədər şirindir,
Nə bəxtiyardır Ona pənah gətirənlər!

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.

Alleluya! Yəh 20,29
İsa Tomasa dedi: «Sən Məni gördüyün üçünmü iman etdin? 
Görmədən iman edənlər nə bəxtiyardır!» 
Alleluya!
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†  İncil  †
Yəh 3, 31-36

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Yuxarıdan Gələn hamıdan üstündür. Yer üzündən olan yerə məxsusdur və yer 
barədə danışar, göydən Gələnsə hamıdan üstündür. Nə görüb-eşidibsə, ona şəhadət 
edər, amma şəhadətini heç kəs qəbul etməz. Onun şəhadətini qəbul edən kəs 
Allahın haqq olduğuna möhür basıb. Ona görə ki Allahın göndərdiyi Şəxs Allahın 
sözlərini söyləyər. Çünki Allah Ruhu hədsiz verir.  Ata Oğulu sevir və hər şeyi 
Onun ixtiyarına verib. Oğula iman edən şəxs əbədi həyata malikdir, Oğula itaət 
etməyənsə həyat görməyəcək, lakin Allahın qəzəbi onun üzərində qalır. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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PASXA | 2ci həftə |  Cümə  5ci gün  

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 5, 34-42
Lakin bütün xalqın hörmətini qazanmış Qanun müəllimi olan Qamliel adlı bir 
farisey Ali Şurada ayağa qalxdı və əmr etdi ki, bu adamları qısa müddətə bayıra 
çıxarsınlar. O, Ali Şuranın üzvlərinə belə dedi: «Ey İsraillilər, bu insanlara nə 
edəcəyiniz barədə yaxşı-yaxşı fikirləşin. Bir qədər bundan əvvəl Tevda özü 
barəsində yüksək iddiada olaraq ortaya çıxdı və ona təxminən dörd yüz nəfər 
qoşuldu. Lakin bu kişi öldürüldü, bütün tərəfdarları darmadağın edildi və bu 
hərəkat yatırıldı. Sonra siyahıyaalma zamanı Qalileyalı Yəhuda ortaya çıxdı və 
camaatı ardınca apardı. O da öldü və tərəfdarlarının hamısı darmadağın edildi. 
İndiki iş barəsində sizə onu deyirəm ki, bu adamlardan əl çəkin və azad buraxın. 
Əgər bu hərəkat, bu iş insandandırsa, məhv olub gedəcək. Yox, əgər Allahdandırsa,
bu adamların işini məhv edə bilməzsiniz. Allaha qarşı çıxanların vəziyyətinə belə, 
düşə bilərsiniz». Onlar Qamlielin sözünə baxdılar, həvariləri içəri çağırıb 
qamçılatdılar və əmr etdilər ki, İsanın adını çəkərək heç nə danışmasınlar. 
Sonra onları azad etdilər.
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.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 27, 1. 4. 13-14
N: Rəbdən bir arzum var, Rəbbin  evində yaşayım. 

Yaxud: Alleluya!
Rəbdir nurum, qurtuluşum! Mən kimdən qorxum?
Rəbdir ömrümün qalası, Mən kimdən vahimələnim?

Rəbdən bir arzum, bir istəyim var: Bütün ömrüm boyu Rəbbin evində yaşayım,
Məbədində Rəbbin camalına baxım, Ona pərəstiş edim.

Rəbbin xeyirxahlığını dirilər arasında görəcəyəm, buna şübhəm yoxdur.
Rəbbə ümid bağla! Möhkəm və cəsarətli ol! Rəbbə ümid bağla!

Alleluya! Mat 4, 4b
İnsan yalnız çörəklə deyil, 
Allahın ağzından çıxan hər kəlmə ilə yaşayar” deyə yazılmışdır». 
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Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 6, 1-15

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Bu hadisələrdən sonra İsa Qalileya – Tiberiya gölünün o biri sahilinə keçdi. 
Böyük bir izdiham Onun ardınca gedirdi, çünki Onun xəstələrlə göstərdiyi 
əlamətləri görürdü. İsa dağa çıxıb şagirdləri ilə oturdu. 
Yəhudilərin Pasxa bayramı yaxınlaşırdı.
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. Filip Ona cavab verdi: «Bunlara iki yüz 
dinarlıq çörək də çatmaz ki, hərəsi bir tikə yemək yesin». Şagirdlərindən biri olan 
Şimon Peterin qardaşı Andrey Ona dedi: «Burada beş kiçik arpa çörəyi ilə iki 
balığı olan bir oğlan var, amma bu qədər adam üçün bunlar nədir ki?» İsa «xalqı 
yerə oturdun» dedi. Ora otla örtülmüşdü. Xalq da oturdu. Kişilərin sayı beş minə 
yaxın idi. O zaman İsa çörəkləri götürüb şükür edərək balıqlarla birgə, oturanlara– 
hər kəsə istədiyi qədər payladı. Onlar yeyib-doyandan sonra İsa şagirdlərinə dedi: 
«Artıq qalan hissələri toplayın ki, heç bir şey zay olmasın». Bunları topladılar və 
beş arpa çörəyini yeyənlərin qabağından qalan hissələrdən on iki zənbil 
doldurdular. O zaman İsanın göstərdiyi əlaməti görən adamlar «Həqiqətən, 
dünyaya gəlməli olan peyğəmbər Budur!» deyirdi. İsa bildi ki, adamlar gəlib Onu 
padşah etmək üçün zorla aparmağa hazırlaşır, buna görə də təkbaşına dağa çəkildi.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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PASXA | 2ci həftə |  Şənbə  6cı gün 

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 6, 1-7
O günlərdə – şagirdlərin çoxaldığı vaxtda yunanca danışan Yəhudilər ibranicə 
danışan Yəhudilərdən şikayət etməyə başladılar. Çünki gündəlik yardım 
paylananda onların dul qadınlarını nəzərə almamışdılar. Ona görə 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. Stefanı, Filipi, Proxoru, Nikanoru, Timonu, Parmenanı 
və Yəhudi dinini qəbul edən Antakyalı Nikolanı seçdilər. Stefan iman və 
Müqəddəs Ruhla dolu bir kişi idi. Bunları həvarilərin qarşısına çıxardılar. 
Həvarilər də dua edib onların üzərinə əl qoydular.
Allahın kəlamı yayılır, Yerusəlimdə şagirdlərin sayı xeyli artır və bir çox kahinlər 
də bu imana tabe olurdu.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 33, 1-2. 4-5. 18-19
N: Ya Rəbb, ümidimizi Sənə bağlamışıq,

Yaxud: Alleluya!
Ey salehlər, Rəbbi mədh edin,
Ürəyidüz olanlara həmd söyləmək yaraşır.
Lira çalın, Rəbbə şükür edin,
On telli çənglə Onu tərənnüm edin,

Çünki Rəbbin sözü haqdır,
Hər işini sədaqətlə aparır.
Rəbb salehliyi və ədaləti sevir,
Yer üzü Onun məhəbbəti ilə dolur.

Rəbbin gözü Ondan qorxanlara,
Onun məhəbbətinə ümid bağlayanlara baxar.
İstəyir ki, onları ölümdən qurtarsın,
Qıtlıqda belə, onlar sağ qalsın.
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Alleluya!
Hər şeyin yaradıcısı olan Məsih ölülərdən dirildi və bəşər övladına mərhəmət etdi.
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 6, 16-21

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Axşam çatanda İsanın şagirdləri gölə enib bir qayığa mindilər. Onlar gölün o biri 
sahilində olan Kefernahuma gedirdilər. Qaranlıq düşmüşdü, amma İsa hələ onların 
yanına gəlməmişdi. Güclü külək əsdiyindən göl dalğalanırdı. Onlar beləcə avar 
çəkib iyirmi beş ya otuz stadi gedəndən sonra gördülər ki, İsa gölün üstü ilə yeriyir
və qayığa yaxınlaşır. Qorxdular, amma İsa onlara «Mənəm, qorxmayın» dedi. 
Onda şagirdlər Onu məmnunluqla qayığa götürdülər. Sonra qayıq o andaca 
getdikləri sahilə çatdı. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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PASXA | 3cü həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün 

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 6, 8-15
Müqəddəs Həvarilərin İşləri kitabından sözlər
Lütf və qüdrətlə dolu olan Stefan xalq arasında böyük xariqə və əlamətlər 
göstərirdi. Belə olanda Azadlar Sinaqoqu adlanan sinaqoqun bəzi üzvləri, 
Kirenalılardan, İsgəndəriyyəlilərdən, Kilikiyadan və Asiya vilayətindən bəzi 
insanlar Stefana qarşı çıxıb onunla mübahisəyə başladılar. Amma Stefanın 
sözündəki hikmətin və Ruhun qarşısında dayana bilmədilər. Onda bir neçə nəfəri 
şirnikləndirdilər ki, belə desinlər: «Bu adamın həm Musaya, həm də Allaha qarşı 
küfr dolu sözlər dediyini eşitmişik». Beləliklə, xalqı, ağsaqqalları və ilahiyyatçıları
da təşvişə saldılar. Stefanın üstünə gəlib onu tutdular və Ali Şuranın qarşısına 
gətirdilər. Gətirdikləri yalançı şahidlər onun üzünə durub dedilər: «Bu adam 
dayanmadan bu Müqəddəs məkana və Qanuna qarşı danışır. “Nazaretli İsa bu 
məkanı darmadağın edəcək və Musadan bizə əmanət qalan adətləri dəyişəcək” 
dediyini özümüz eşitmişik». Ali Şurada oturanların hamısı Stefana diqqətlə 
baxanda gördü ki, onun üzü bir mələyin üzünə bənzəyir. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 119, 23-24. 26-27. 29-30
N: Ya Rəbb, mənə qaydalarını öyrət.

Yaxud: Alleluya!
Başçılar yığılıb mənim üçün qəsd qurdular,
Lakin mən qulun qaydalarını dərin düşünürəm.
Göstərişlərin mənə zövq verir,
Onlar mənim məsləhətçilərimdir.

Keçdiyim yolları Sənə bəlli edəndə cavab verdin,
Mənə qaydalarını öyrət.
Qayda-qanunlarının yollarını mənə Özün izah et,
Xariqələrin barədə dərin düşünüm.

Məni yanlış yoldan uzaqlaşdır,
Qanununa görə mənə lütf göstər.
Mən sədaqət yolunu seçdim,
Hökmlərini gözümün önünə gətirdim.
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Alleluya! Mat 4, 4b
İnsan yalnız çörəklə deyil, Allahın ağzından çıxan hər kəlmə ilə yaşayar.
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 6, 22-29

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Ertəsi gün gölün o biri sahilində qalan xalq başa düşdü ki, orada yalnız bir 
qayıq§olub, İsa Öz şagirdləri ilə həmin qayığa minməyib, şagirdləri Onsuz gedib. 
O arada Tiberiyadan digər qayıqlar Rəbb şükür edəndən sonra yemək yedikləri 
yerin yaxınlığına gəldilər. Beləcə xalq İsanın da, şagirdlərinin də orada olmadığını 
görüb qayıqlara minərək İsanı axtara-axtara Kefernahuma gəldi. İsanı gölün o biri 
sahilində görəndə «Rabbi, buraya nə vaxt gəldin?» deyə soruşdular. İsa onlara 
cavab olaraq dedi: «Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: əlamətlər gördüyünüz 
üçün deyil, çörək yeyib doyduğunuz üçün Məni axtarırsınız. Keçib-gedən yemək 
üçün deyil, əbədi həyat verən, daim qalan yemək üçün işlər görün, onu sizə Bəşər 
Oğlu verəcək. Çünki Ata Allah Ona Öz möhürünü vurub». Onlar İsadan 
soruşdular: «Allahın istədiyi işləri görmək üçün biz nə edək?»İsa onlara cavab 
verdi: «Allahın istədiyi iş budur: Onun göndərdiyi Şəxsə iman edin».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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PASXA | 3cü həftə | Çərşənbə axşamı  2

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 7, 51-59
Ey dikbaş, həm ürəkləri, həm də qulaqları “sünnət” edilməmiş insanlar, ata-
babanız kimi siz də həmişə Müqəddəs Ruhun əleyhinə çıxırsınız. Ata-babalarınızın
təqib etmədiyi peyğəmbər varmı? Onlar Saleh Olanın zühuru barədə əvvəlcədən 
xəbər verənləri belə, öldürdülər. Sizsə bu Saleh Olana xəyanət edərək Onu qətlə 
yetirdiniz. Mələklər vasitəsilə verilən Qanunu aldınız, lakin ona riayət etmədiniz». 
Ali Şuranın üzvləri bu sözləri eşidəndə çox qəzəbləndilər və Stefana dişlərini 
qıcırtdılar. Müqəddəs Ruhla dolan Stefan isə gözlərini göyə dikib Allahın 
ehtişamını və Allahın sağında dayanan İsanı gördü. O dedi: «Baxın, mən göylərin 
yarıldığını və Bəşər Oğlunun Allahın sağında dayandığını görürəm». Onlar 
qulaqlarını tutub haray qopardılar və hamısı birlikdə Stefanın üstünə hücum 
çəkdilər. Onu şəhərdən kənara çıxarıb daşqalaq etdilər. Stefanın əleyhinə şahidlik 
edənlər öz üst geyimlərini Şaul adlı bir gəncin ayaqları altına qoydular. Stefan 
üstünə yağan daşlar altında belə yalvarırdı: «Ya Rəbb İsa, ruhumu qəbul et».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Cavab Məzmuru Zəb 31, 2cd-3. 5\6b\7a. 16\20ab
N: Rəbbim, ruhumu Sənin əlinə verirəm.

Yaxud: Alleluya!
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.
 
Ruhumu Sənin əlinə verirəm,
Ya Rəbb, sadiq Allah, Sən məni azad et.
Mən Rəbbə güvənirəm.
Mən Sənin məhəbbətində
Şad olub sevinəcəyəm.

Bəndənin üstünə üzünün nurunu sal,
Məhəbbətinlə məni qurtar.
Onları insanların qəsdlərindən
Hüzurunda sığındırırsan
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Alleluya! Yəh 6, 35
İsa dedi: «Həyat çörəyi Mənəm. Mənim yanıma gələn heç vaxt acmaz. 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 6, 30-35

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Onlar İsaya dedilər: «Sən nə əlamət göstərərsən ki, görüb Sənə inanaq? 
Nə iş görəcəksən? Ata-babalarımız çöldə manna yedi; bu barədə yazılıb: 
“Onlara yemək üçün göydən çörək verdi”». Onda İsa onlara dedi: 
«Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: sizə göydən çörək verən Musa deyildi, 
göydən həqiqi çörəyi sizə verən Atamdır. Çünki Allahın çörəyi budur ki, göydən 
enir və dünyaya həyat verir». Ona dedilər: «Ağa, Sən daim bizə bu çörəyi ver».
İsa onlara dedi: «Həyat çörəyi Mənəm. Mənim yanıma gələn heç vaxt acmaz, 
Mənə iman edən heç vaxt susamaz.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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PASXA | 3cü həftə |  Çərşənbə  3cü gün  

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 8, 1b-8
O gün Yerusəlimdə olan imanlılar cəmiyyətinə qarşı güclü təqib başladı. 
Həvarilərdən başqa bütün imanlılar pərən-pərən düşüb Yəhudeya və Samariyanın 
hər tərəfinə yayıldı. Bəzi mömin kişilər isə Stefanı dəfn etdi və onun üçün dərin 
hüznlə yas saxladılar. Amma Şaul imanlılar cəmiyyətini dağıtmağa başladı. 
Belə ki o, evdən-evə gedərək qadın-kişi bilmədən imanlıları sürüyüb zindana 
salırdı. Pərən-pərən düşən imanlılar hər yerdə Allahın kəlamını – Müjdəni yayırdı. 
Filip də Samariya şəhərinə gəlib Məsihi vəz edirdi. Filipi eşidib, göstərdiyi 
əlamətləri görən izdiham onun sözlərinə birlikdə diqqət yetirirdi. Natəmiz ruha 
tutulan çox adamdan bu ruhlar bərkdən çığıraraq çıxır, çox iflic və ayaqları şikəst 
olanlar şəfa tapırdı. Ona görə bu şəhərdə bol sevinc var idi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 66, 1-3a, 4-5, 6-7a
N: Ey bütün dünya əhli, Rəbbin ismini tərənnüm edin.

Yaxud: Alleluya!
Ey bütün dünya əhli,
Cuşa gəlib Allaha nida edin,
Şərəfli ismini tərənnüm edin,
Ona şərəflə həmd edin!
Siz Allaha belə deyin:
«Əməllərin nə qədər zəhmlidir!

Bütün dünya Sənə səcdə edir,
Səni tərənnüm edir,
İsmini tərənnüm edir».
Gəlin, Allahın işlərini,
Bəşər övladları üçün etdiyi zəhmli əməllərini görün.

Dənizi quruya çevirdi,
Çayın sularını saxlayıb xalqını piyada keçirtdi.
Biz Allaha görə sevinək!
Qüdrəti ilə əbədi səltənət sürər.
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Alleluya!  Yəh 6, 40
Çünki Atamın iradəsi budur ki, Oğulu görüb Ona iman edən hər şəxs əbədi həyata 
malik olsun və Mən onu son gündə dirildim. 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 6, 35-40

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa onlara dedi: «Həyat çörəyi Mənəm. Mənim yanıma gələn heç vaxt acmaz, 
Mənə iman edən heç vaxt susamaz. Lakin sizə dedim ki, Məni görürsünüz, amma 
iman etmirsiniz. Atanın Mənə verdiyi şəxslərin hamısı yanıma gələcək və yanıma 
gələni heç vaxt kənara atmaram. Çünki Öz iradəmi deyil, Məni Göndərənin 
iradəsini yerinə yetirmək üçün göydən enmişəm. Məni Göndərənin iradəsi budur 
ki, Mənə verdiyi şəxslərin heç birini həlak olmağa qoymayım, lakin son gündə 
onları dirildim. Çünki Atamın iradəsi budur ki, Oğulu görüb Ona iman edən hər 
şəxs əbədi həyata malik olsun və Mən onu son gündə dirildim». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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PASXA | 3cü həftə | Cümə axşamı 4cü gün 

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 8, 26-40
Bu zaman Rəbbin bir mələyi Filipə belə dedi: «Dur, cənuba tərəf, Yerusəlimdən 
Qəzzəyə düşən yola – səhra yoluna çıx».Filip qalxıb getdi. Yolda Həbəşli bir 
hərəmağası ilə rastlaşdı. Bu, kandakinin, yəni Həbəşlilərin mələkəsinin 
vəzirlərindən biri idi. O, mələkənin bütün xəzinəsinə cavabdeh idi. Yerusəlimə 
ibadət etmək üçün gəlmişdi. Arabasına oturub geri qayıdarkən Yeşaya 
peyğəmbərin kitabını oxuyurdu. Ruh Filipə dedi: «Get, bu arabaya çatıb yanında 
qal». Filip qaça-qaça arabanın yanına gəldi və eşitdi ki, hərəmağası Yeşaya 
peyğəmbərin kitabını oxuyur. Ondan soruşdu: «Görəsən oxuduğunu başa 
düşürsənmi?»Hərəmağası ona dedi: «Əgər mənə yol göstərən yoxdursa, bunu necə
başa düşmək olar?» Sonra Filipdən xahiş etdi ki, arabaya minib onun yanında 
otursun. O, Müqəddəs Yazılardan bu hissəni oxuyurdu:
«Kəsilməyə aparılan qoyun kimi,
Qırxanların qabağında dilsiz quzu kimi
Ağzını açmadı.
Alçaldığı zaman ədalətdən məhrum oldu.
Onun nəslini kim təsvir edə bilər?
Onun həyatı yer üzündən götürülür».
Hərəmağası Filipdən soruşdu: «Xahiş edirəm, deyin, burada peyğəmbər kimdən 
bəhs edir, özündən, yoxsa başqasından?» Bundan sonra Filip sözə başlayıb danışdı
və Müqəddəs Yazıların bu hissəsindən başlayıb İsa barədə olan Müjdəni bəyan 
etdi. Onlar yol gedə-gedə gəlib su olan yerə çatdılar. Hərəmağası dedi: «Burada su 
var. Mənim vəftiz olmağıma nə isə mane olurmu?» Sonra əmr etdi ki, araba 
dayansın. Filip hərəmağası ilə birgə suya girdi. Beləliklə, Filip hərəmağasını vəftiz
etdi. Sudan çıxanda Rəbbin Ruhu Filipi götürüb oradan uzaqlaşdırdı. Filipi bir 
daha görməyən hərəmağası sevinə-sevinə yoluna davam etdi. Filip bir də gördü ki, 
Aşdod şəhərinə gəlib-çıxıb. O, Qeysəriyyəyə çatanacan bütün şəhərləri gəzib-
dolaşaraq Müjdəni yaydı.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 66, 8-9. 16-17.  20
N: Ey bütün dünya əhli, Rəbbin ismini tərənnüm edin. 

Yaxud: Alleluya!
Ey xalqlar, Allahımıza alqış edin,
Ona həmd edin, səsiniz eşidilsin!
Odur canımızı qoruyan,
Ayağımızı büdrəməyə qoymayan.

Ey Allahdan qorxanlar, gəlin, dinləyin,
Onun mənə nə etdiyini sizə bəyan edim.
Ağzımla Onu səslədim,
Dilimlə Onu mədh etdim.

Alqış olsun Allaha! Duamı rədd etmədi,
Məndən məhəbbətini əsirgəmədi!

Alleluya! Yəh 6,51
Göydən enmiş canlı çörək Mənəm. Əgər kimsə bu çörəkdən yesə, əbədi yaşayar. 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 6, 44-51

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Əgər Məni göndərən Ata bir kəsi cəzb etməsə, o Mənim yanıma gələ bilməz. 
Yanıma gələni isə Mən son gündə dirildəcəyəm. Peyğəmbərlərin kitablarında 
yazılıb: “Onların hamısını Allah öyrədəcək”. Atadan eşidib öyrənən hər kəs 
Mənim yanıma gəlir. Əlbəttə, Allahdan gələn Şəxsdən savayı Atanı heç kəs 
görməyib, yalnız O, Atanı görüb. Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: iman edən 
əbədi həyata malikdir. Həyat çörəyi Mənəm. Ata-babalarınız çöldə manna yedilər 
və öldülər. Bu isə göydən enən elə bir çörəkdir ki, ondan yeyən şəxs heç vaxt 
ölməz. Göydən enmiş canlı çörək Mənəm. Əgər kimsə bu çörəkdən yesə, əbədi 
yaşayar. Dünyanın həyatı üçün verəcəyim çörək Öz ətimdir».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 9, 1-20

Şaul Rəbbin şagirdlərinə qarşı hələ də ölüm hədələri yağdırırdı. Baş kahinin 
yanına gedib ondan Dəməşq sinaqoqlarına yazılan məktublar istədi ki, orada İsa 
yolunu tutan kişi və qadınlardan kimi tapsa, əl-qolunu bağlayıb Yerusəlimə 
gətirmək üçün səlahiyyəti olsun. Dəməşqə yollanıb oraya yaxınlaşanda birdən 
göydən gələn bir işıq onun ətrafında parladı. Şaul yerə yıxıldı və bir səs eşitdi, ona 
deyirdi: «Şaul, Şaul, niyə Məni təqib edirsən?» Şaul ona dedi: «Ey Ağam, Sən 
kimsən?» O cavab verdi: «Mən sənin təqib etdiyin İsayam. Qalx ayağa, şəhərə get 
və nə etmək lazımdırsa, sənə deyiləcək». Şaulla birlikdə yola çıxan adamlar 
yerlərindəcə susub qalmışdı. Səsi eşitsələr də, heç kimi görə bilmədilər. Şaul 
yerdən qalxdı, amma gözlərini açanda heç nə görə bilmirdi. Sonra onun əlindən 
tutub Dəməşqə apardılar. Üç gün ərzində Şaulun gözləri görmədi və o nə yedi, 
nə də içdi. Dəməşqdə İsanın şagirdlərindən Xananya adlı bir nəfər var idi. 
Rəbb görüntü vasitəsilə «Xananya!» deyə çağırdı. O cavab verdi: «Bəli, ya Rəbb!»
Rəbb ona dedi: «Qalx, “Düz Küçə” adlanan küçəyə get və Yəhudanın evində adı 
Şaul olan Tarsuslu bir adamı soruş. Hal-hazırda orada dua edir. O, görüntüdə görüb
ki, yanına Xananya adlı bir kişi gəlib onun üzərinə əllərini qoyur ki, gözləri 
açılsın». Xananya cavab verdi: «Ya Rəbb, bu kişi barədə çoxlarından eşitmişəm ki,
Yerusəlimdə Sənin müqəddəslərinə nə qədər pislik edib. Burada Sənin adını 
çağıranların hər birinin əl-qolunu bağlamaq üçün başçı kahinlərdən səlahiyyət 
alıb». Amma Rəbb ona dedi: «Get! Başqa millətlərə, padşahlara və İsrail 
övladlarına Öz adımı bəyan eləmək üçün bu adam seçdiyim alətdir. Mənim adım 
uğrunda çəkəcəyi əzabın nə qədər böyük olduğunu ona göstərəcəyəm». Bundan 
sonra Xananya gedib həmin evə girdi və əllərini Şaulun üstünə qoyub dedi: 
«Qardaşım Şaul, Rəbb, yəni bura gələrkən yolda sənə görünən İsa məni göndərdi 
ki, sənin gözlərin açılsın və Müqəddəs Ruhla dolasan». O andaca Şaulun 
gözlərindən sanki pulcuqlar töküldü və Şaul təkrar görməyə başladı. O qalxdı və 
vəftiz oldu. Sonra yemək yeyib taqətə gəldi. Bir neçə gün Şaul Dəməşqdə olan 
şagirdlərin yanında qaldı. Dərhal sinaqoqlarda İsanın  Allahın Oğlu olduğunu vəz 
etməyə başladı.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 117, 1. 2.
N: Bütün yaradılışa Müjdəni vəz edin.

Yaxud: Alleluya!
Ey bütün millətlər, Rəbbə həmd edin!
Ey bütün ümmətlər, Onu mədh edin!

Bizə olan məhəbbəti böyükdür,
Rəbbin sədaqəti əbədidir!
Rəbbə həmd edin!

Alleluya! Yəh 6, 56
Rəbb belə bəyan edir: Mənim ətimdən yeyib qanımdan içən Məndə qalır, Mən də 
onda qalıram.
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 6, 52-59

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Bunun cavabında Yəhudilər «Bu Adam yemək üçün Öz ətini bizə necə verə bilər?»
deyib bir-birləri ilə mübahisə etdilər. Onda İsa onlara dedi: «Doğrusunu, 
doğrusunu sizə deyirəm: Bəşər Oğlunun ətindən yeyib qanından içməsəniz, 
daxilinizdə həyat olmayacaq. Mənim ətimdən yeyib qanımdan içən əbədi həyata 
malikdir və Mən onu son gündə dirildəcəyəm. Çünki Mənim ətim həqiqi yemək, 
qanım da həqiqi içkidir.Mənim ətimdən yeyib qanımdan içən Məndə qalır, 
Mən də onda qalıram. Var olan Ata Məni göndərdiyi kimi, Mən də Atanın 
sayəsində yaşadığım kimi Məndən yeyən də Mənim sayəmdə yaşayacaq. Göydən 
enmiş çörək budur, ata-babalarınızın yediyi kimi deyil. Onlar öldülər, amma bu 
çörəyi yeyən əbədi yaşayacaq». İsa bu sözləri Kefernahumda, sinaqoqda təlim 
öyrədərkən söylədi. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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PASXA | 3cü həftə |  Şənbə  6cı gün 

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 9, 31-42
Beləcə bütün Yəhudeya, Qalileya və Samariyadakı imanlılar cəmiyyəti 
əmin-amanlığa çatdı. İnkişaf edən və Rəbb qorxusu içində yaşayan cəmiyyət 
Müqəddəs Ruhun ürəkləndirməsi ilə sayca artırdı.
Bu zaman hər yanı dolaşan Peter Lodda yaşayan müqəddəslərin yanına gəldi. 
Orada Eneya adlı bir nəfərə baş çəkdi. Eneya iflic olmuşdu və səkkiz il idi ki, 
yataqda idi. Peter ona dedi: «Eneya, İsa Məsih səni sağaldır. Qalx, yatağını 
yığışdır». Eneya dərhal ayağa qalxdı. Lod və Şaronda yaşayanların hamısı bu 
adamı görüb Rəbbə tərəf döndü.Yafoda İsanın şagirdləri arasında Tabita adlı bir 
qadın var idi. «Tabita» «Ceyran» deməkdir. Bu qadın həmişə xeyirxah işlər görür 
və yoxsullara kömək edirdi. Bu vaxtlarda o xəstələnib öldü. Onun meyitini yuyub 
yuxarı mərtəbədəki otağa qoydular. Lod Yafoya yaxın idi, ona görə də Peterin 
Lodda olduğunu eşidən şagirdlər iki kişini onun yanına göndərdilər və onlar gəlib 
xahiş etdilər: «Vaxt itirmədən yanımıza gəl». Peter durub onlarla getdi. Yafoya 
çatanda onlar Peteri evin yuxarı mərtəbəsinə çıxartdılar. Bütün dul qadınlar ağlaşa-
ağlaşa Peterin yanına yığıldı və Tabitanın onlarla birlikdə olanda tikdiyi 
köynəkləri, paltarları göstərirdilər. Peter isə onların hamısını bayıra çıxartdı, sonra 
diz çöküb dua etdi. Bundan sonra isə ölüyə tərəf dönüb dedi: «Tabita, qalx!» 
Qadın gözlərini açıb Peteri görən kimi dik oturdu. Peter əlini uzadıb onu ayağa 
qaldırdı və sonra müqəddəslərlə dul qadınları çağırdı. Tabitanı sağ-salamat onların 
qarşısına çıxartdı. Bu xəbər bütün Yafoya yayıldı və çox adam Rəbbə iman gətirdi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 116, 12-13. 14-15. 16-17
N: Mənə etdiyi comərdliyə görə Rəbbin borcunu necə qaytara bilərəm?

Yaxud: Alleluya!
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.
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Alleluya!  Yəh 6, 63b,68b
Sizə söylədiyim sözlər Ruh və həyat gətirir. 
Əbədi həyatın sözlərini söyləyən Sənsən. 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 6,60-69

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Şagirdlərindən bir çoxu bu sözləri eşidəndə dedi: «Bu söz qəlizdir. Bunu kim 
anlaya bilər?» Lakin İsa şagirdlərinin buna görə deyindiklərini duyaraq onlara 
dedi: «Bu söz sizi büdrədirmi? Yaxşı, bəs Bəşər Oğlunun əvvəllər olduğu yerə 
qalxdığını görsəniz, necə? Həyat verən Ruhdur, cismani təbiətinsə heç faydası 
yoxdur. Sizə söylədiyim sözlər Ruh və həyat gətirir. Lakin sizin aranızda iman 
etməyənlər də var». Çünki İsa iman etməyənlərin və Ona xəyanət edəcək adamın 
kim olduğunu əvvəlcədən bilirdi. O dedi: «Buna görə də sizə söylədim ki, 
əgər Ata bir kəsə imkan verməsə, o Mənim yanıma gələ bilməz». Bunlardan sonra 
şagirdlərinin çoxu İsadan ayrılıb daha Onunla gəzmirdi. Onda İsa On İki şagirdə 
dedi: «Yoxsa siz də Məni tərk etmək istəyirsiniz?»Şimon Peter Ona cavab verdi: 
«Ya Rəbb, biz kimin yanına gedək? Əbədi həyatın sözlərini söyləyən Sənsən. 
Biz də iman etmişik və bilirik ki, Allahın Müqəddəsi Sənsən».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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PASXA | 4cü həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün 

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 11, 1-18
Həvarilərlə bütün Yəhudeyadakı imanlı bacı-qardaşlar eşitdilər ki, 
başqa millətlər də Allahın kəlamını qəbul ediblər. 
Peter Yerusəlimə gələndə sünnət tərəfdarları onu tənqid edərək dedilər: 
«Sən sünnətsizlərin evinə gedib onlarla birgə yemək yemisən».
Peter sözə başlayıb onlara hər şeyi bir-bir izah etdi:«Mən Yafo şəhərində dua 
edirdim. Birdən fikrimi görüntü apardı. Gördüm ki, böyük mələfəyə bənzər bir şey
dörd küncündən asılaraq göydən enib mənim yanıma çatır. Bu şeyə gözlərimi dikib
diqqətlə baxdım. Gördüm ki, onun üstündə yer üzərində yaşayan dördayaqlılar, çöl
heyvanları, sürünənlər və göydə uçan quşlar var. Sonra eşitdim ki, bir səda mənə 
deyir: “Qalx, Peter, kəs və ye!” Mən dedim: “Əsla, ya Rəbb! Heç vaxt mənim 
ağzıma nə haram, nə də murdar bir şey dəyməyib”. Yenə göydən səda gəldi: 
“Allahın halal dediyi şeylərə sən haram demə”. Bu, üç dəfə təkrarlanandan sonra 
hər şey yenə göyə çəkildi. Elə bu zaman Qeysəriyyədən mənim yanıma göndərilən
üç kişi qaldığımız evin qapısında dayandı. Ruh mənə dedi ki, tərəddüd etmədən 
onlarla gedim. İmanlı qardaşlarımız olan bu altı nəfər də mənə qoşulub həmin 
kişinin evinə girdik. Bu adam bizə nəql etdi ki, öz evində dayanan mələk görüb. 
Mələk ona demişdi: “Yafoya adamlar göndər, Peter adlanan Şimonu çağırtdır. 
Onun sənə deyəcəyi sözlərlə həm sən, həm də bütün külfətin xilas olacaq”. 
Mən sözə başlayanda Müqəddəs Ruh başlanğıcda bizim üstümüzə endiyi kimi 
onların da üstünə endi. Onda Rəbbin dediyi bu sözlər yadıma düşdü: 
“Yəhya su ilə vəftiz etdi, amma siz Müqəddəs Ruhla vəftiz olacaqsınız”. 
Beləliklə, Rəbb İsa Məsihə iman edən bizlərə verdiyi eyni bəxşişi Allah onlara da 
veribsə, mən kiməm ki, Allaha qarşı çıxam?»Bu sözləri eşidib hamı sakitləşdi 
və Allahı izzətləndirib dedi: «Deməli, Allah başqa millətlərə də imkan yaratdı ki, 
tövbə edib həyat tapsın».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 42, 1. 2. 43, 3. 4.
N: Qəlbim var olan Allaha susayıb.

Yaxud: Alleluya!
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?
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N: Qəlbim var olan Allaha susayıb.

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.
Nəqarat

Alleluya! Yəh 10,14
Yaxşı çoban Mənəm. Özümünküləri tanıyıram, özümünkülər də Məni tanıyır.
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 10, 1-10

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: qoyun ağılına qapıdan girməyib başqa yerdən
aşan oğru və quldurdur. Amma qapıdan girən qoyunların çobanıdır. Keşikçi qapını 
onun üzünə açar və qoyunlar onun səsinə qulaq asar. O da öz qoyunlarını adları ilə 
çağırar və onları çölə çıxarar. Öz qoyunlarının hamısını çölə çıxarandan sonra 
onların önündə gedər və qoyunlar da ardınca gedər, çünki onun səsini tanıyırlar. 
Amma yad adamın ardınca getməzlər, ondan qaçarlar, çünki yad adamların səsini 
tanımazlar». İsa bu məsəli onlara söylədi, amma onlar İsanın sözlərinin mənasını 
anlamadılar.
İsa yenə onlara dedi: «Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: qoyunların qapısı 
Mənəm. Məndən əvvəl gələnlərin hamısı oğru və quldur idi, amma qoyunlar 
onlara qulaq asmadı. Qapı Mənəm, kim Məndən girərsə, xilas olar, girib-çıxar 
və özünə otlaq tapar. Oğru yalnız qarət etmək, öldürmək və tələf etmək üçün gəlir. 
Mənsə gəldim ki, onlar həyata, bol həyata malik olsun.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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2-ci variant

†  İncil  †
Yəh 10, 11-18

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Yaxşı çoban Mənəm, yaxşı çoban qoyunlar uğrunda canını qurban 
verər. Qoyunların çobanı olmayan muzdur isə canavarın gəldiyini görəndə onları 
atıb qaçar, çünki qoyunların sahibi deyil. Canavar da onları qapıb pərən-pərən 
salar.  Muzdur qaçar, çünki muzdurdur, qoyunlar üçün qayğı çəkməz. Yaxşı çoban 
Mənəm. Necə ki Ata Məni tanıyır və Mən Atanı tanıyıram, eləcə də özümünküləri 
tanıyıram, özümünkülər də Məni tanıyır. Mən quzular uğrunda canımı qurban 
verirəm. Bu ağıldan olmayan başqa quzularım var ki, onları da gətirməliyəm. 
Onlar da səsimi eşidəcək, beləcə tək sürü, tək Çoban olacaq.
Buna görə də Ata Məni sevir, çünki Mən canımı qurban verirəm ki, 
sonra onu geri alım. Canımı Məndən heç kəs ala bilməz, 
amma onu Özüm verirəm. Onu verməyə də, sonra geri almağa da ixtiyarım var. 
Bu əmri Atamdan almışam».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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PASXA | 4cü həftə | Çərşənbə axşamı  2

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 11, 19-26
Stefanın öldürülməsi ilə başlanan təqib nəticəsində pərən-pərən düşən imanlılar 
Finikiya, Kipr və Antakyaya qədər getdilər. Allahın kəlamını yalnız Yəhudilərə 
dedilər. Amma onların arasından bəzi Kiprli və Kirenalılar Antakyaya gedib 
yunanca danışanlarla da söhbətə başladılar. Onlara Rəbb İsa ilə bağlı Müjdəni 
yayırdılar. Rəbbin əli onların üzərində idi və bunun nəticəsində xeyli insan iman 
gətirib Rəbbə tərəf döndü. Bunların xəbəri Yerusəlimdəki cəmiyyətə çatdı 
və Barnabanı Antakyaya göndərdilər. O oraya çatanda Allahın lütfünün bəhrəsini 
görüb sevindi. O hamını həvəsləndirirdi ki, can-dildən Rəbbə bağlı qalsınlar. 
Çünki özü Müqəddəs Ruhla və imanla dolu, xeyirxah bir kişi idi. Bunun 
nəticəsində də böyük bir kütlə Rəbbə iman gətirdi. Sonra Barnaba Tarsusa gedib 
Şaulu axtardı. Onu tapan kimi Antakyaya gətirdi. Bir il ərzində oradakı imanlılar 
cəmiyyətinə qoşulub bir yerdə yığılaraq böyük bir kütləyə təlim öyrədirdi. 
Şagirdlər ilk dəfə olaraq Antakyada məsihçi adlandırıldı. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 87, 1-3. 4-5. 6-7
N: Ey bütün millətlər, Rəbbə həmd edin!

Yaxud: Alleluya!
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”».
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Alleluya! Yəh 10, 27
Quzularım səsimi eşidir, Mən də onları tanıyıram və Mənim ardımca gəlirlər. 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 10, 22-30

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
O vaxt Yerusəlimdə Təqdis bayramı keçirilirdi. Qış idi. İsa məbədin həyətində olan
Süleymanın eyvanında gəzirdi. Yəhudilər İsanın ətrafına yığılıb Ona dedilər: 
«Nə vaxta qədər ürəyimizi intizarda saxlayacaqsan? Əgər Sən Məsihsənsə, 
bizə açıq söylə». İsa onlara cavab verdi: «Sizə söylədim, ancaq buna inanmırsınız. 
Atamın adı ilə gördüyüm işlər Mənim barəmdə şəhadət edir. Amma siz 
inanmırsınız, çünki Mənim quzularımdan deyilsiniz. Quzularım səsimi eşidir, 
Mən də onları tanıyıram və Mənim ardımca gəlirlər. Mən onlara əbədi həyat 
verirəm. Onlar heç vaxt həlak olmayacaq və heç kim onları əlimdən qapmayacaq. 
Onları Mənə verən Atam hamıdan böyükdür. Onları heç kim Atanın əlindən qapa 
bilməz. Mən və Ata birik». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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PASXA | 4cü həftə |  Çərşənbə  3cü gün  

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 12,24-13,5
Allahın kəlamı isə yayılırdı və təsiri artırdı. Barnaba və Şaul Yerusəlimdəki 
xidmətlərini yerinə yetirəndən sonra Mark adlanan Yəhyanı özləri ilə götürüb geri 
qayıtdılar. Antakyadakı cəmiyyətdə peyğəmbərlər və müəllimlər var idi: Barnaba, 
Niger adlanan Şimeon, Kirenalı Luki, hökmdar Hirodun süd qardaşı Menaxem 
və Şaul. Bu adamlar Rəbbə xidmət edib oruc tutarkən Müqəddəs Ruh onlara dedi: 
«Barnaba ilə Şaulu Mənim tapşırdığım iş üçün ayırın». Beləliklə, oruc tutub dua 
etdikdən sonra Barnaba ilə Şaulun üzərinə əllərini qoydular və onları yola saldılar. 
Müqəddəs Ruhun əmri ilə yola çıxan Barnaba və Şaul Selevkiyaya getdilər 
və oradan da gəmi ilə Kiprə getdilər. Salamisə çatanda Yəhudilərin sinaqoqlarında 
Allahın kəlamını bəyan etməyə başladılar. Yəhya isə onların köməkçisi idi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 67, 1-2. 4. 5\7
N: Ey Alllah, qoy Sənə bütün xalqlar şükür etsin.

Yaxud: Alleluya!
Lütf edib, ey Allah, bizə xeyir-dua ver,
Üzün üstümüzə nur saçsın.
Qoy yer üzündə Sənin yolun,
Bütün millətlər arasında qurtuluşun tanınsın.

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.
Allah bizə xeyir-dua verib.
Qoy yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə olanlar Ondan qorxsun!

Alleluya! Yəh 8, 12
İsa yenə xalqa dedi: «Dünyanın nuru Mənəm. 
Mənim ardımca gələn  həyat nuruna malik olacaq».
Alleluya!
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†  İncil  †
Yəh 12, 44-50

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa nida edib dedi: «Mənə iman edən Mənə deyil, Məni Göndərənə iman edir.  
Məni görən də Məni Göndərəni görür. Mən dünyaya nur olub gəldim ki, 
Mənə iman edən hər kəs qaranlıqda qalmasın. Kim sözlərimi eşidib 
onlara riayət etməzsə, Mən onu mühakimə etmərəm, çünki dünyanı mühakimə 
etmək üçün deyil, onu xilas etmək üçün gəldim. Məni rədd edib sözlərimi qəbul 
etməyəni mühakimə edən bir şey var: bu da Mənim söylədiyim sözdür ki, son 
gündə onu mühakimə edəcək. Çünki Mən Özümdən söyləmədim, 
Məni göndərən Ata nə deyəcəyim və nə söyləyəcəyim haqqında Mənə əmr verdi. 
Mən bilirəm ki, Onun əmri əbədi həyatdır. 
Beləcə Mənim söylədiklərimi Ata Mənə necə dedisə, eləcə də söyləyirəm». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv. 13, 13-25
Paulla yanındakılar Pafosdan yelkən açıb Pamfiliya bölgəsindəki Perge şəhərinə 
çatdı. Yəhya isə onlardan ayrılıb Yerusəlimə qayıtdı. Onlar yollarına davam edib 
Pergedən Pisidiyada olan Antakyaya çatdılar. Şənbə günü sinaqoqa girib oturdular. 
Qanunun və Peyğəmbərlərin yazılarının oxunmasından sonra sinaqoq rəisləri 
onları çağırtdırıb dedilər: «Qardaşlar, xalqa ürəkləndirici müraciətiniz varsa, 
buyurub deyin». Paul ayağa qalxıb diqqəti cəlb etmək üçün əlini qaldıraraq dedi: 
«Ey İsraillilər və Allahdan qorxanlar, qulaq asın. Bu xalqın, yəni İsraillilərin səcdə 
etdiyi Allah bizim ata-babalarımızı seçdi və Misirdə – qürbət eldə yaşadıqları 
müddət ərzində onları böyük bir millət etdi. Sonra əlini uzadıb onları Misirdən 
çıxartdı. Qırx ilə yaxın səhrada qaldıqları müddət ərzində onlara dözdü. Kənan 
torpağında yaşayan yeddi milləti qırandan sonra bu millətlərin torpaqlarını irs 
olaraq İsrail xalqına verdi. Bütün bunlar təqribən dörd yüz əlli ili əhatə etdi. Sonra 
Allah onlar üçün hakimlər yetirdi. Bu, peyğəmbər Şamuelin dövrünə qədər davam 
etdi. Xalq padşah istəyəndə isə Allah Binyamin qəbiləsindən olan Qiş oğlu Şaulu 
onlar üçün padşah təyin etdi. O, qırx il padşahlıq etdi. Onu aradan götürəndən 
sonra Allah Davudu ucaldıb onların üzərində padşah etdi və onun barəsində 
şəhadət etdi: “Öz ürəyimə yatan adam olaraq Yessey oğlu Davudu tapdım 
və o Mənim bütün istədiklərimi yerinə yetirəcək”. Allah Öz vədinə sadiq qalıb bu 
adamın soyundan olan Xilaskar İsanı İsrailə göndərdi. İsanın gəlişindən əvvəl 
Yəhya bütün İsrail xalqına vəz etmişdi ki, tövbə edib vəftiz olunsunlar. Yəhya işini
qurtararkən dedi: “Məni kim sayırsınız? O Şəxs mən deyiləm. Məndən sonra 
O gəlir. Mən Onun ayağındakı çarığını açmağa belə, layiq deyiləm”.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 89, 1-2. 20-21. 24\26 
N: Ya Rəbb, daim məhəbbətindən nəğmə oxuyacağam.

Yaxud: Alleluya!
Ya Rəbb, daim məhəbbətindən nəğmə oxuyacağam,
Sənin sədaqətini dilim hər nəslə deyəcək.
Deyirəm ki, məhəbbətin əbədiyaşardır,
Sədaqətin göylər qədər sarsılmazdır.

Qulum Davudu tapdım,
Müqəddəs yağımla onu məsh etdim.
Əlim daim onu möhkəmləndirəcək,
Qolum ona qüvvət verəcək!
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N: Ya Rəbb, daim məhəbbətindən nəğmə oxuyacağam.

Yanında sədaqətim, məhəbbətim olacaq,
Gücü ismimlə artacaq.
Məni çağırıb deyəcək: “Atamsan, Allahımsan,
Məni xilas edən Qaya Sənsən!”

Alleluya! Vəhy 1, 5ab 
Ölülər arasından ilk doğulan, sadiq şahid İsa Məsih, 
Öz qanın bahasına bizi sev və günahlarımızdan azad et.
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 13, 16-20

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: qul ağasından, elçi də onu göndərəndən üstün
deyil. Əgər bu şeyləri bilib onlara əməl edirsinizsə, bəxtiyarsınız.
Hamınız barədə söyləmirəm. Mən Öz seçdiklərimi tanıyıram. Amma qoy 
“çörəyimi yeyən Mənə xəyanət etdi” deyən Müqəddəs Yazı yerinə yetsin. 
İndi bu şeylər baş verməzdən əvvəl sizə bunları söyləyirəm ki, baş verəndə 
inanasınız: Mən Oyam. Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: 
Mənim göndərdiyim bir nəfəri qəbul edən şəxs Məni qəbul edər, 
Məni qəbul edən də Məni Göndərəni qəbul edər».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 13, 26-33
İsa cavab verdi: «Bu çörək tikəsini batırıb kimə versəm, odur». Tikəni batırıb 
Şimon İskaryot oğlu Yəhudaya verdi. Yəhuda tikəni alan kimi Şeytan onun içinə 
girdi. İsa ona «Nə edəcəksənsə, tez et!» dedi. sanın bunu niyə ona söylədiyini 
süfrədə oturanların heç biri başa düşmədi. Pul qutusu Yəhudada olduğu üçün 
bəziləri güman etdi ki, İsa ona «bayrama bizə lazım olan şeyləri al» yaxud 
«yoxsullara bir şey ver» deyir. Yəhuda tikəni alan kimi dərhal bayıra çıxdı. Artıq 
gecə idi. O çıxandan sonra İsa dedi: «İndi Bəşər Oğlu izzətləndi və Allah da Onda 
izzətləndi. İndi ki Allah Onda izzətləndi, Allah da Onu Özündə izzətləndirəcək, 
tezliklə izzətləndirəcək. Ey övladlarım! Az bir müddət də sizinlə olacağam. 
Siz Məni axtaracaqsınız. Yəhudilərə “Mənim getdiyim yerə siz gələ bilməzsiniz” 
dediyim kimi indi sizə də bunu söyləyirəm.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 2, 6-7. 8-9. 10-11
N: Sən Mənim əbədi Oğlumsan, Sənə Ata oldum.

Yaxud: Alleluya!

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».

İndi, ey şahlar, müdrik olun!
Ey dünya hakimləri, ibrət alın!
Rəbdən qorxub Ona xidmət edin,
Həm titrəyin, həm sevinin.
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Alleluya! Yəh 14, 6
İsa dedi: «Yol, həqiqət və həyat Mənəm. 
Mənim vasitəm olmadan heç kim Atanın yanına gələ bilməz.
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 14, 1-6

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Qoy ürəyiniz təlaşa düşməsin. Allaha iman edin, Mənə də iman edin. 
Atamın evində çoxlu məskən var. Əgər olmasaydı, sizə deyərdim ki, 
sizin üçün yer hazırlamağa gedirəm? 
Gedib sizin üçün yer hazırlayandan sonra yenə gəlib 
sizi Öz yanıma götürəcəyəm ki, Mənim olduğum yerdə siz də olasınız. 
Gedəcəyim yerə aparan yolu tanıyırsınız».
Tomas İsaya dedi: «Ya Rəbb, hara gedəcəyini bilmirik, yolu necə tanıya bilərik?» 
İsa ona dedi: «Yol, həqiqət və həyat Mənəm. Mənim vasitəm olmadan heç kim 
Atanın yanına gələ bilməz.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 13, 44-52
Növbəti Şənbə Rəbbin kəlamına qulaq asmaq üçün demək olar ki bütün şəhər 
əhalisi toplaşmışdı. İzdihamı görən Yəhudiləri qısqanclıq bürüdü və Paulun 
nitqinin əleyhinə qalxıb ona böhtan atdılar. Paulla Barnaba isə cəsarətlə dedilər: 
«Allahın kəlamı əvvəlcə sizə bəyan olunmalı idi. Sizin ondan imtina etdiyiniz 
və özünüzü əbədi həyata layiq görmədiyiniz üçün biz indi başqa millətlərə 
üz tuturuq. Çünki Rəbbin bizə əmri belə idi:
“Səni millətlərə nur etmişəm ki, xilası dünyanın ən uzaq yerlərinə yayasan”».
Başqa millətlərdən olanlar bunu eşidərkən sevinirdilər və Rəbbin kəlamını 
izzətləndirirdilər. Əbədi həyat üçün təyin olunanların hamısı iman gətirdi. 
Beləliklə, Rəbbin kəlamı bütün bölgəyə yayıldı. Amma Yəhudilər hörmətli, 
mömin qadınları və şəhərin nüfuzlu adamlarını təşvişə saldılar. 
Onlar da Paulla Barnabanı təqib edib o bölgədən qovdular. 
Buna görə də Paulla Barnaba ayaqlarının tozunu onların üstünə çırpıb 
Konyaya getdilər. Şagirdlər isə sevinc və Müqəddəs Ruhla doldular.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 98, 1. 2-3ab. 3cd-4
N: Yer üzü Allahımızın zəfərini gördü.

Yaxud: Alleluya!

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.

Yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə
Allahımızın zəfərini gördü.
Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida et,
Birdən nida edin, mədh, tərənnüm səsini ucaldın!
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Alleluya! Yəh 8, 31b-32
Rəbb deyir: Əgər siz Mənim sözümə sadiq qalsanız, həqiqətən, 
Mənim şagirdlərimsiniz. Onda siz həqiqəti biləcəksiniz. 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 14, 7-14

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Dünya sizə nifrət edə bilməz, amma Mənə nifrət edir, çünki Mən onun əməllərinin 
şər olduğuna şəhadət edirəm. Siz bayrama gedin, Mənsə hələ vaxtım tamam 
olmadığı üçün bu bayrama getməyəcəyəm». 
İsa bu sözləri söylədikdən sonra Qalileyada qaldı.
Ancaq Onun qardaşları bayrama gedəndən sonra O da açıq yox, gizlicə bayrama 
getdi. Yəhudi başçıları bayramda İsanı axtararaq «O haradadır?» deyirdilər. 
Camaat arasında Onun barəsində çoxlu dedi-qodu gəzirdi. 
Bəzisi «yaxşı adamdır», başqaları isə «xeyr, xalqı aldadır» deyirdi. 
Lakin Yəhudi başçılarının qorxusundan heç kəs Onun barəsində açıq danışmırdı.
Artıq bayramın yarısı keçəndə İsa məbədə gedib təlim öyrətməyə başladı.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 14, 5-18a
Yəhudilərlə başqa millətlərdən olanlar və onların rəhbərləri həvariləri təhqir 
edərək daşqalaq etmək üçün bir sui-qəsd hazırladı. Bundan xəbər tutan bu 
həvarilər Likaoniyanın Listra ilə Derbe şəhərlərinə və oranın ətraf yerlərinə 
qaçdılar. Orada da Müjdəni yaydılar.
Listrada ayaqlarından şikəst olan bir kişi var idi. Bu adam anadangəlmə əlil idi, 
heç vaxt yeriməmişdi. O, Paulun dediklərinə qulaq asırdı. Ona göz qoyan Paul 
gördü ki, sağalacağına imanı var. Ona görə bərkdən dedi: «Qalx, ayaq üstə dur!» 
Bu adam yerindən atılıb yeriməyə başladı. Camaat Paulun etdiyini görəndə haray 
salıb Likaoniya dilində dedi: «Tanrılar insan şəklində yanımıza gəlib!» Barnabaya 
Zevs, Paula isə aparıcı natiq olduğuna görə Hermes dedilər. Şəhərin qarşısında 
yerləşən Zevs məbədinin kahini şəhər darvazalarına buğalar və çələnglər gətirdi. 
O, camaatla birgə qurban kəsmək istədi. Amma həvarilər – Barnaba ilə Paul bunu 
eşidən kimi paltarlarını cırdılar və izdihamın içinə girib haray çəkdilər: «Ay ağalar,
niyə belə edirsiniz? Biz də sizin kimi insanıq, eyni varlığıq. Sizə Müjdə gətirmişik.
Əl çəkin bu boş şeylərdən. Yeri, göyü, dənizi və bunların içindəki hər şeyi yaradan,
var olan Allaha tərəf dönün. O, əvvəlki nəsillərin dövründə yaşayan bütün 
millətlərə öz yolları ilə getməyə izin verdi. Lakin yenə də Özünü şahidsiz 
qoymadı. Sizə yaxşılıq edərək göydən yağışlar yağdırır, cürbəcür məhsullar 
yetişdirən fəsillər bəxş edir, sizi yeməklə doydurur və ürəyinizi sevincə qərq edir».
Bu sözlərlə camaatın onlara qurban kəsməsinin qarşısını bir çətinliklə aldılar.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 115, 1-2. 3-4.
N:Rəbbin adına şərəf yaraşır.

Yaxud: Alleluya!
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.

Rəbdən, göyləri və yeri Yaradandan * bərəkət alasınız!
Rəbb səmaya sahibdir, * Yeri bəşər övladlarına verdi.
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Alleluya! Yəh 14,26
Atanın Mənim adımla göndərəcəyi Müqəddəs Ruh hər şeyi sizə öyrədəcək 
və söylədiyim bütün sözləri yadınıza salacaq.
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 14, 21-26

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Kim əmrlərimə bağlı qalıb onlara riayət edirsə, Məni sevən odur. 
Məni sevəni Atam sevəcək. Mən də onu sevib Özümü ona zahir edəcəyəm».
İskaryot deyil, o biri Yəhuda Ona dedi: «Ya Rəbb, necə olacaq ki, Özünü dünyaya 
deyil, bizə zahir edəcəksən?» İsa ona cavab verdi: «Kim Məni sevsə, sözümə 
riayət edər, Atam da onu sevər və Biz onun yanına gəlib onunla məskən salarıq. 
Məni sevməyənsə sözlərimə riayət etməz. Eşitdiyiniz söz Mənim deyil, 
Məni göndərən Atanın sözüdür.
Hələ yanınızda qalarkən sizə bu sözləri söylədim. 
Lakin Vəsatətçi – Atanın Mənim adımla göndərəcəyi Müqəddəs Ruh 
hər şeyi sizə öyrədəcək və söylədiyim bütün sözləri yadınıza salacaq.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 14, 19-28
Antakya və Konyadan bəzi Yəhudilər gəlib xalqı öz tərəfinə çəkərək Paulu 
daşqalaq etdilər. Elə bildilər ki, Paul ölüb, onu şəhərdən kənara sürüdülər. 
Şagirdlər ətrafına yığılanda isə Paul ayağa qalxıb şəhərə qayıtdı. 
Ertəsi gün isə Barnaba ilə birlikdə Derbeyə getdi. 
O şəhərdə də Müjdə yayıb xeyli şagird hazırladılar.
Paulla Barnaba daha sonra Listraya, Konyaya və Pisidiyada olan Antakyaya 
qayıtdı. Şagirdləri ruhən möhkəmləndirdilər və imanda dönməz olsunlar deyə 
onları həvəsləndirərək dedilər: «Allahın Padşahlığına çox əziyyətlərdən keçərək 
girməliyik». İmanlılar üçün hər cəmiyyətdə ağsaqqallar seçərək dua və orucla 
onları inandıqları Rəbbə əmanət etdilər.
Pisidiya bölgəsindən keçərək Pamfiliyaya gəldilər. Pergedə kəlamı yayandan sonra
Antalyaya getdilər. Oradan gəmi ilə Suriyadakı Antakyaya qayıtdılar. Onların indi 
yerinə yetirdikləri xidmət üçün burada Allahın lütfünə əmanət edilmişdilər. 
Oraya çatanda cəmiyyəti bir yerə yığıb Allahın onlar vasitəsilə nə etdiyini, başqa 
millətlərə iman qapısını necə açdığını söylədilər və şagirdlərin yanında uzun 
müddət qaldılar.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 145, 10-11. 12-13. 21
N:: Allahın bütün möminləri Rəbbə şükr edəcək.

Yaxud: Alleluya!
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.

Mənim dilim Rəbbə * həmd oxuyacaq,
Qoy Onun müqəddəs isminə * bütün bəşəriyyət əbədilik alqış etsin!
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Alleluya! Lk 24,26
Məsih bu əzabları çəkib Öz izzətinə qovuşmalı deyildimi?» 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 14, 27-31a

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Aranızda sülh qoyub gedirəm, Öz sülhümü sizə verirəm. Mən onu sizə dünyanın 
verdiyi kimi vermirəm. Qoy ürəyiniz təlaşa düşməsin və qorxmayın. 
Sizə “indi gedirəm, sonra yenə yanınıza gələcəyəm” söylədiyimi eşitdiniz. 
Əgər Məni sevsəydiniz, Atanın yanına gedəcəyimə sevinərdiniz, çünki Ata 
Məndən üstündür. Bunu indi öncədən sizə söylədim ki, baş verəndə buna 
inanasınız. Daha sizinlə çox danışmayacağam, çünki bu dünyanın hökmdarı gəlir. 
Onun Mənim üzərimdə heç bir səlahiyyəti yoxdur. Ancaq dünya bilməlidir ki, 
Mən Atanı sevirəm və Ata Mənə nə əmr etdisə, ona əməl edirəm. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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PASXA | 5ci həftə |  Çərşənbə  3cü gün  

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 15, 1-6
Yəhudeyadan gələn bəzi adamlar Antakyadakı imanlı bacı-qardaşlara 
belə təlim öyrədirdi: «Əgər siz Musanın qoyduğu adətə görə sünnət olmasanız, 
xilas ola bilməzsiniz». Paul və Barnaba bu adamlarla çox çəkişib mübahisə etdi. 
Nəhayət qərara alındı ki, Paulla Barnaba digər qardaşlardan bir neçəsini götürərək 
Yerusəlimə gedib bu sualın müzakirəsi üçün həvarilər və ağsaqqallarla 
görüşsünlər. Beləliklə, cəmiyyət tərəfindən göndərilənlər Finikiya və Samariya 
bölgələrindən keçdilər. Başqa millətlərin Allaha tərəf necə dönmələrini xəbər 
verə-verə oradakı bütün imanlı bacı-qardaşları çox sevindirdilər. Yerusəlimə 
çatanda oradakı imanlılar cəmiyyəti və həvarilərlə ağsaqqallar onları yaxşı 
qarşıladılar. Allahın onlar vasitəsilə etdiyi hər şeyi danışdılar. Amma farisey 
təriqətindən olmuş bəzi imanlılar qalxıb belə dedilər: «Başqa millətlərdən olanları 
sünnət etmək və onlara Musanın Qanununa riayət etmələrini əmr etmək lazımdır».
Həvarilərlə ağsaqqallar bu mövzunun müzakirəsi üçün toplaşdılar.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 122, 1-2. 4-5
N: Rəbbin evinə sevinclə gedək.

Yaxud: Alleluya!
Mənə «Rəbbin evinə gedək» deyilərkən sevindim.
Ey Yerusəlim, sənin darvazalarından keçdim,
Torpağına qədəm qoydum.

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.

Alleluya! Yəh 15,4b 5a
Məndə qalın, Mən də sizdə qalım. Kim Məndə qalsa, 
Mən də onda qalsam, çoxlu bəhrə verər.
Alleluya!
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†  İncil  †
Yəh 15, 1-8

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Mən həqiqi Meynəyəm, Atam da Bağbandır. Məndə olub bəhrə verməyən 
hər budağı Atam qoparır. Bəhrə verən hər budağı isə budayıb təmizləyir ki, daha 
çox bəhrə versin. Sizə söylədiyim söz sayəsində siz artıq təmizsiniz. Məndə qalın, 
Mən də sizdə qalım. Budaq meynədə qalmasa, özündən bəhrə vermədiyi kimi siz 
də Məndə qalmasanız, bəhrə verə bilməzsiniz. Meynə Mənəm, sizsə budaqlarsınız.
Kim Məndə qalsa, Mən də onda qalsam, çoxlu bəhrə verər, çünki Mənsiz heç nə 
edə bilməzsiniz. Kim Məndə qalmasa, budaq kimi kənara atılıb quruyar. 
Belə budaqlar yığılıb oda atılaraq yanar. Əgər Məndə qalsanız və sözlərim sizdə 
qalsa, nə istəyirsinizsə, diləyin, sizə veriləcək. Sizin çoxlu bəhrə verərək 
Mənim şagirdlərim olmağınızla Atam izzətlənir. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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PASXA | 5ci həftə | Cümə axşamı 4cü gün 

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 15, 7-21
Uzun-uzadı mübahisələrdən sonra Peter ayağa qalxıb dedi: 
«Qardaşlar, bildiyiniz kimi Allah aranızdan çoxdan bəri məni seçib ki, 
başqa millətlərdən olanlar Müjdəni mənim dilimdən eşidib iman etsinlər. 
İnsanın ürəyindən xəbərdar olan Allah bizə verdiyi kimi Müqəddəs Ruhu onlara da
verməklə təsdiq etdi ki, onları qəbul edir. Onlarla bizim aramızda heç bir ayrı-
seçkilik yaratmadı, imanları ilə onların da ürəklərini təmizlədi. Elə isə nə bizim, 
nə də ata-babalarımızın gəzdirə bilmədiyi boyunduruğu niyə bu şagirdlərin 
boynuna yükləyərək Allahı sınağa çəkirsiniz? Əksinə, inanırıq ki, biz də Rəbb 
İsanın lütfü ilə xilas oluruq, onlar da».
Onda bütün toplantı sakitləşdi və Barnaba ilə Paula qulaq asmağa başladılar. 
Barnaba ilə Paul Allahın onlar vasitəsilə başqa millətlər arasında göstərdiyi əlamət 
və xariqələrin hamısını danışdı. Onlar sözlərini yekunlaşdırandan sonra Yaqub söz 
alıb dedi: «Qardaşlar, mənə qulaq asın! Allah başqa millətlərdən Öz adı üçün bir 
xalq yaratmaq məqsədi ilə onlara ilk dəfə necə nəzər salması barədə Şimon izahat 
verdi. Peyğəmbərlərin sözləri bunu təsdiqləyir. Orada yazıldığı kimi:

“Bundan sonra qayıdacağam,
Davudun yıxılan çadırını bərpa edəcəyəm.
Onun dağılan yerlərini yenidən tikəcəyəm,
Onu əvvəlki halına salacağam,
Ona görə ki qalan insanlar –
Mənim adımla çağırılan bütün millətlər Rəbbi axtarsınlar.
Bunları qədimdən bəri məlum edən Rəbb belə deyir”.

Beləliklə, bu qərara gəlmişəm ki, başqa millətlərdən Allaha tərəf dönənlərə 
maneçilik törətməməliyik. Lakin onlara yazmalıyıq ki, bütlərə təqdim olunub 
murdarlanan qurbanların ətini, boğularaq öldürülən heyvanların ətini və qan 
yeməsinlər; əxlaqsızlıqdan da özlərini uzaq saxlasınlar. 
Çünki qədim nəsillərin dövründən bəri hər şəhərdə Musanın sözlərini vəz edənlər 
var və bu sözlər hər Şənbə günü sinaqoqlarda oxunmaqdadır».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 96, 1-2. 3\10
N: Rəbbin bütün işlərini millətlərə elan edin.

Yaxud: Alleluya!
Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun,
Ey bütün dünya, Rəbbə ilahi oxuyun,
İsminə alqış edin, Rəbbə ilahi oxuyun,
Xilaskar olduğunu hər gün müjdələyin.

Ehtişamını millətlərə elan edin,
Xariqələrini bütün xalqlara bəyan edin!
Millətlərə belə elan edin:
«Rəbb hökmranlıq edir,
O, dünyanı sarsılmaz və möhkəm qurub,
O, insafla xalqların hökmünü verəcək».

Alleluya! Yəh 10,27
Quzularım səsimi eşidir, Mən də onları tanıyıram və Mənim ardımca gəlirlər. 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 15, 9-11

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Ata Məni sevdiyi kimi Mən də sizi sevdim. Mənim məhəbbətimdə qalın. 
Əgər əmrlərimə riayət etsəniz, Mənim məhəbbətimdə qalacaqsınız, 
necə ki Mən Atamın əmrlərinə riayət edərək Onun məhəbbətində qalıram. 
Bu sözləri sizə söylədim ki, sevincim sizdə olsun və sevinciniz kamil olsun.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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PASXA | 5ci həftə |  Cümə  5ci gün
  

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 15, 22-31
Buna görə bütün imanlılar cəmiyyəti ilə həvarilər və ağsaqqallar razılığa gəldilər 
ki, öz aralarından adamlar seçib Paul və Barnaba ilə birlikdə Antakyaya 
göndərsinlər. İmanlı bacı-qardaşlar arasında rəhbərlik edən Barsabba adlanan 
Yəhuda ilə Silanı seçdilər. Onların əlinə bu məktubu verib göndərdilər:
«İmanlı qardaşlarınız olan biz həvarilərlə ağsaqqallardan Antakya, Suriya və 
Kilikiyada yaşayan, başqa millətlərdən olan bacı-qardaşlara salam!
Eşitdik ki, bizlərdən bəzi adamlar yanınıza gəlib sözləri ilə sizi lərzəyə salaraq 
düşüncələrinizi qarışdırıblar. Lakin bunu onlara biz tapşırmamışdıq. Ona görə də 
aramızdan bəzi adamları seçib sevimli dostlarımız Barnaba və Paulla bərabər sizin 
yanınıza göndərməyi yekdilliklə qərara aldıq. Hər ikisi Rəbbimiz İsa Məsihin adı 
uğrunda canını təhlükəyə atıb. Qərarımıza müvafiq sizin yanınıza Yəhuda ilə 
Silanı göndəririk ki, eyni şeyləri sizə şifahi olaraq şərh etsinlər. Müqəddəs Ruh 
və biz vacib olan bu qaydalardan başqa sizin üstünüzə heç nəyi yükləməməyi 
lazım bildik: Bütlərə təqdim olunan qurbanların ətini, boğularaq öldürülən 
heyvanların ətini və qan yeməyin; əxlaqsızlıqdan da özünüzü uzaq saxlayın. 
Bunlardan qaçsanız, düz edərsiniz. Salamat qalın». Beləliklə, adamlar yola düşüb 
Antakyaya getdilər və camaatı bir yerə yığıb məktubu onlara verdilər. manlılar 
ucadan oxunan məktubun ürəkləndirici sözlərindən sevindilər.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 57, 7-8. 9-11
N: Ümmətlər arasında Səni tərənnüm edəcəyəm.

Yaxud: Alleluya!
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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Alleluya! Yəh 15,15b
Mən sizə dost deyirəm, çünki Atamdan eşitdiyim bütün sözləri sizə bildirdim. 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 15, 12-17

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
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. Əgər sizə əmr etdiyim şeylərə əməl etsəniz, siz Mənim 
dostlarımsınız. Artıq sizə qul demirəm, çünki qul ağasının nə etdiyini bilmir. 
Mən sizə dost deyirəm, çünki Atamdan eşitdiyim bütün sözləri sizə bildirdim. 
Siz Məni seçmədiniz, Mən sizi seçib təyin etdim ki, gedib bəhrə verəsiniz 
və bəhrəniz çox qalsın. Beləcə Mənim adımla Atadan nə diləyirsinizsə, 
O sizə verəcək. Beləliklə, sizə əmr edirəm: bir-birinizi sevin. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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PASXA | 5ci həftə |   Şənbə  6cı gün

Birinci oxunuş Həv 16, 1-10
Paul Derbe və Listraya gəldi. Listrada Timotey adlı bir İsa şagirdi var idi. 
Onun anası imanlı bir Yəhudi, atası isə Yunan idi. Listra və Konyadakı imanlı 
bacı-qardaşlar onun barəsində xoş sözlər deyirdi. Timoteyi özü ilə aparmaq istəyən
Paul bu şəhərlərdəki Yəhudilərə görə onu sünnət etdi. Çünki hamı onun atasının 
Yunan olduğunu bilirdi. Onlar şəhərbəşəhər gəzib-dolaşır, Yerusəlimdəki 
həvarilərlə ağsaqqalların qərara aldığı qaydaları imanlılara deyir və göstərirdi ki, 
bunlara riayət etsinlər. Beləliklə, cəmiyyətlər imanda güclənir və sayı günbəgün 
artırdı. Müqəddəs Ruh onlara imkan vermədi ki, Asiya vilayətində kəlamı 
yaysınlar. Ona görə də onlar Frigiya və Qalatiya ərazisini keçib getdilər. 
Misiya sərhədinə gələrkən Bitinyaya getməyə çalışdılar. Amma İsanın Ruhu onlara
izin vermədi. Ona görə Misiyadan keçib Troasa getdilər. O gecə Paul bir görüntü 
gördü. Makedoniyalı bir nəfər onun qarşısında durub yalvarırdı: «Makedoniyaya 
gəl və bizə kömək et!» Paul bu görüntünü görəndən sonra Makedoniyaya getmək 
üçün dərhal bir yol axtardıq. Bundan nəticə çıxartdıq ki, Allah bizi orada Müjdə 
yaymaq üçün çağırır.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 100, 1-2. 3. 5
N: Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida edin.

Yaxud: Alleluya!
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.

Rəbb nə yaxşıdır, məhəbbəti əbədidir,
Sədaqəti nəsillərdən-nəslə çatır!

Alleluya! Kol 3,1
Məsihlə birlikdə dirildiyinizə görə ucalardakı şeyləri axtarın. 
Orada Məsih Allahın sağında oturub. 
Alleluya!

62



†  İncil  †
Yəh 15, 18-21

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Əgər dünya sizə nifrət edərsə, onda yada salın ki, sizdən əvvəl Mənə nifrət edib. 
Əgər dünyadan olsaydınız, dünya özündən olan sizləri sevərdi. 
Amma siz dünyadan deyilsiniz, Mən sizi dünyadan seçdim, buna görə dünya 
sizə nifrət edir. Mənim sizə söylədiyim sözü yadınıza salın: 
“Qul ağasından üstün deyil”. 
Əgər Məni təqib etdilərsə, sizi də təqib edəcəklər, 
Mənim sözümə riayət etdilərsə, sizin də sözünüzə riayət edəcəklər. 
Lakin bunların hamısını sizə Mənim adıma görə edəcəklər, 
çünki Məni Göndərəni tanımırlar. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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PASXA | 6cı həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün  

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 16, 11-15
Troasdan yelkən açıb birbaşa Samotraki adasına və ertəsi gün isə Neapolisə gəldik.
Oradan Filipiyə keçdik. Bura Makedoniya bölgəsində əhəmiyyətli bir şəhərdir, 
əhalisi əsasən Romalılardır. Bu şəhərdə bir neçə gün qaldıq. Şənbə günü şəhər 
darvazasından çıxıb çay kənarına getdik. Elə bildik ki, Yəhudilər adətən oraya dua 
etmək üçün yığılır. Oturduq, oraya yığılan qadınlarla söhbət etməyə başladıq. 
Bizə qulaq asanlar arasında Tiatira şəhərindən tünd qırmızı parça satan, Allaha 
mömin olan Lidiya adlı bir qadın var idi. Paulun sözlərinə qulaq asmaq üçün Rəbb 
ona açıq ürək vermişdi. Lidiya ev əhli ilə bərabər vəftiz olunduqdan sonra bizi 
evinə dəvət edib dedi: «Əgər siz məni Rəbbə sadiq bir insan kimi qəbul 
edirsinizsə, gəlin, mənim evimdə qalın». O bizi buna razı etdi. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 149, 1-2. 3-4. 5-6\9b
N: Rəbb Öz xalqından zövq alar.

Yaxud: Alleluya!
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 Onu tərənnüm edin!
Çünki Rəbb Öz xalqından zövq alar,
Zəfəri ilə itaətkarların üstünə yaraşıq salar.

Bu şərəfə görə qoy möminlər sevinsinlər,
Yataqlarında belə, Onu tərənnüm etsinlər.
Dilləri ilə Allahı ucaltsınlar,
Rəbbin bütün möminləri bununla şərəflənsinlər.

Alleluya! Yəh 15, 26b. 27a
Həqiqət Ruhu gəldiyi zaman Mənim barəmdə şəhadət edəcək.
Siz də şəhadət edəcəksiniz. 
Alleluya!
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†  İncil  †
Yəh 15, 26 --16, 4a

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Atadan sizə göndərəcəyim Vəsatətçi – Atanın yanından çıxan həqiqət Ruhu 
gəldiyi zaman Mənim barəmdə şəhadət edəcək. Siz də şəhadət edəcəksiniz, 
çünki başlanğıcdan Mənimlə birlikdəsiniz.
Büdrəməyəsiniz deyə bunları sizə söylədim. Sizi sinaqoqlardan qovacaqlar. 
Hətta o zaman gəlir ki, sizi öldürən hər kəs Allaha xidmət etdiyini zənn edəcək. 
Onlar bunları edəcəklər, çünki nə Atanı, nə də Məni tanıdılar. 
İndi bu şeyləri sizə bildirdim ki, vaxtı gələndə sizə söylədiyimi yada salasınız.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 16, 22-34
Xalq da Paulla Silanın əleyhinə çıxdı. Hakimlər əmr verdilər ki, onların 
əyinlərindəki paltarları soyundurub dəyənəklə döysünlər. Onlara çox zərbə 
vurdular və sonra zindana atdılar. Zindanın baş mühafizəçisinə əmr etdilər ki, 
onları möhkəm nəzarət altında saxlasınlar. Bu əmri alan baş mühafizəçi onları 
zindanın xüsusi otağına aparıb ayaqlarını kündəyə saldı.
Gecə yarısına yaxın Paulla Sila dua edir və Allaha ilahilər oxuyurdu. 
Digər məhbuslar da onlara qulaq asırdılar. Birdən elə güclü zəlzələ oldu ki, 
zindanın təməli belə, yerindən oynadı. Bir andaca bütün qapılar açıldı, hamının 
zəncirləri töküldü. Baş mühafizəçi oyanıb zindanın qapılarını açıq görəndə 
qılıncını çəkib canına qəsd etmək istədi. Elə bildi ki, məhbuslar qaçıb. Amma Paul 
bərkdən qışqırıb dedi: «Canına qıyma, hamımız buradayıq!» Baş mühafizəçi işıq 
gətirdib içəri qaçdı. Titrəyə-titrəyə Paul və Silanın qarşısında yerə döşəndi. Onları 
bayıra çıxararaq soruşdu: «Ağalar, xilas olmaq üçün nə etməliyəm?» Onlar dedilər:
«Rəbb İsaya iman et, sən də, ev əhlin də xilas olarsınız». Sonra həm ona, həm də 
onun ev əhlinə Rəbbin kəlamını bildirdilər. Gecənin bu vədəsində baş mühafizəçi 
onları götürüb yaralarını yudu. Sonra həm özü, həm də ev əhli dərhal vəftiz oldu. 
Paulla Silanı evinə aparıb onlar üçün süfrə açdı. Allaha iman etdiklərinə görə 
o və bütün ev əhli şad oldular.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 138, 1-2a. 2B\3. 7c-8
N: Rəbbim, qəlbim və ağzım Sənə mədhlər edir.

Yaxud: Alleluya!
Bütün qəlbimlə Sənə şükür edirəm,
«Allahlar»ın 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.

Məni sağ əlinlə qurtarırsan.
Rəbb mənə verdiyi vədə əməl edir.
Ya Rəbb, məhəbbətin əbədidir.
Öz əlinin işini tərk etmə!
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Alleluya! Yəh 16, 7.13
Vəsatətçini  sizə göndərəcəyəm,  çünki həqiqət Ruhu gələndə 
sizə hər həqiqətə yol göstərəcək.  
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 16, 5-11

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İndi isə Məni Göndərənin yanına gedirəm və heç biriniz Məndən 
“Hara gedirsən?” deyə soruşmur. 
Amma sizə bu şeyləri söylədiyim üçün ürəyiniz kədərlə doldu. 
Bununla belə, Mən sizə həqiqəti söyləyirəm: 
Mənim getməyim sizin xeyrinizədir. Çünki getməsəm, 
Vəsatətçi yanınıza gəlməz, amma getsəm, Onu sizə göndərəcəyəm. 
O gələndə günah, salehlik və mühakimə barədə dünyanı ifşa edəcək: 
günah barədə, çünki Mənə iman etmirlər; 
salehlik barədə, çünki Atanın yanına gedirəm və daha Məni görməyəcəksiniz; 
mühakimə barədə, çünki bu dünyanın hökmdarı mühakimə olunub. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 17, 15. 22–18,1
Paulu yola salanlar onu Afinaya qədər ötürdülər. Sonra Paul onlara əmr verdi ki, 
geri qayıdıb Sila ilə Timoteyi təcili surətdə onun yanına göndərsinlər. 
Paul Areopaqın qarşısına çıxıb belə söylədi: «Ey Afinalılar, sizin hər cəhətdən çox 
pərəstişkar olduğunuzu görürəm. Belə ki mən ətrafda gəzəndə səcdəgahlarınıza 
diqqətlə nəzər salarkən bir qurbangaha da rast gəldim ki, onun üstündə yazılmışdı: 
“Naməlum Allaha məxsus”. Tanımadan ibadət etdiyiniz bu Allahı sizə tanıtmaq 
istəyirəm. Dünyanı və onda mövcud olan hər şeyi yaradan, yerin-göyün Sahibi 
olan Allah əllə tikilən məbədlərdə yaşamaz. İnsan əli ilə edilən xidmətə Onun 
ehtiyacı yoxdur, çünki hər kəsə həyat, nəfəs və hər şeyi verən Odur! Allah bütün 
bəşəriyyətin millətlərini bir insandan yaratdı ki, bütün yer üzərində yaşasınlar. 
Yaşamaq üçün onlara zaman və məkan təyin etdi ki, Onu axtarsınlar, yəni kor 
əllərini sürtə-sürtə yol axtardığı kimi axtarıb Onu tapa bilsinlər. Əslində Allah heç 
birimizdən uzaq deyil. “Axı biz Onda yaşayırıq, hərəkət edirik, mövcuduq”. 
Bəzi şairlərinizin dediyi kimi: “Biz də Onun nəslindənik”. Demək biz Allahın 
nəslindən olduğumuza görə belə düşünmək olmaz ki, İlahi Varlıq insan layihəsi 
və istedadı ilə yaranan qızıl, gümüş yaxud daşdan düzəldilən bir şeyə bənzəyir. 
Allah cəhalət zamanlarında buna göz yumdu, amma indi hər yerdə hamının tövbə 
etməsini insanlara əmr edir. Çünki Allah Öz seçdiyi Şəxs vasitəsilə dünyanı 
ədalətlə mühakimə edəcəyi günü təyin edib. Onu ölülər arasından diriltməklə 
hamının qarşısında bunu təsdiq edib».
Ölülərin dirilməsi ilə bağlı sözləri eşidən kimi bəziləri onu ələ saldı, kimisi də 
belə dedi: «Bu barədə səndən bir daha eşitmək istəyirik». Beləliklə, Paul onların 
arasından çıxıb getdi. Bir neçə insan isə ona qoşulub iman gətirdi. Bunların 
arasında Areopaq üzvü Dionis, Damaris adlı bir qadın və başqaları da var idi.
Bundan sonra Paul Afinadan çıxıb Korinfə getdi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 148, 1-2. 11-12. 13. 14
N: Ey Rəbbim, yer üzü Sənin şanınla doludur.

Yaxud: Alleluya!
Göylərdən Rəbbə həmd edin,
Yüksəklərdən Ona həmd edin!
Ey Onun bütün mələkləri, Ona həmd edin!
Ey Onun bütün orduları, Ona həmd edin!
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N: Ey Rəbbim, yer üzü Sənin şanınla doludur.

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!

Alleluya! Yəh 14,16
Mən də Atadan xahiş edəcəyəm 
və O sizə başqa bir Vəsatətçi göndərəcək ki, daim sizinlə olsun. 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 16, 12-15

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Hələ sizə söylənəcək çoxlu sözüm var, amma indi bunlar ağlınıza sığmaz. 
Lakin O – həqiqət Ruhu gələndə sizə hər həqiqətə yol göstərəcək. 
Çünki heç nəyi Özündən söyləməyəcək, nə eşidirsə, 
onu söyləyəcək və gələcəyi sizə bildirəcək. 
O Məni izzətləndirəcək, çünki Mənim olandan götürüb sizə bildirəcək. 
Atanın hər nəyi varsa, Mənimdir. Buna görə də 
“Mənim olandan götürüb sizə bildirəcək” söylədim. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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Əgər bu gün Göyə Qaldırılması bayramı qeyd edilirsə, 
oxunuşlar Rəbb günü oxunuşları (Oruc və Pasxa dövrü) kitabındandır.

Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 18, 1-8
Bundan sonra Paul Afinadan çıxıb Korinfə getdi. Orada Pontda doğulan Akila adlı 
bir Yəhudiyə rast gəldi. O, arvadı Priskila ilə birlikdə İtaliyadan yenicə gəlmişdi. 
Çünki Klavdi əmr vermişdi ki, Romada olan bütün Yəhudilər oradan çıxsınlar. 
Paul onların yanına getdi. Onların peşəsi çadırçılıq idi və eyni peşə sahibi olan 
Paul buna görə onların yanında qalıb çalışdı. Paul hər Şənbə günü sinaqoqda 
mübahisə edib həm Yəhudiləri, həm də Yunanları inandırırdı.
Sila ilə Timotey Makedoniyadan gələn kimi Paul özünü tamamilə kəlama həsr etdi
və Yəhudilərə İsanın Məsih olmasına dair şəhadət edirdi. Amma Yəhudilər onun 
əleyhinə çıxaraq böhtan atmağa başlayan kimi Paul yaxasını çırpıb onlara dedi: 
«Qanınız öz başınıza dönsün, mən bu işdə təmizəm. Bundan sonra başqa 
millətlərdən olanların yanına gedəcəyəm». Paul oradan çıxdı, Allaha mömin olan 
Titi Yust adlı bir nəfərin evinə getdi. Onun evi sinaqoqa bitişik idi. Sinaqoq rəisi 
Krisp bütün ev əhli ilə birgə Rəbbə iman etdi. Korinflilərin bir çoxu Paulu 
dinləyəndə iman gətirərək vəftiz oldu.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 98, 1. 2-3ab. 3cd-4
N: Millətlərin gözündə Rəbb zəfərini bəyan etdi.

Yaxud: Alleluya!
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.

Yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə
Allahımızın zəfərini gördü.
Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida et,
Birdən nida edin, mədh, tərənnüm səsini ucaldın!
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Alleluya! Yəh 14,18
Sizi yetim qoymaram, yanınıza gələcəyəm.
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 16, 16-20

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Az bir müddətdən sonra Məni artıq görməyəcəksiniz, 
az bir müddətdən də sonra Məni yenə görəcəksiniz».
O vaxt İsanın bəzi şagirdləri bir-birinə dedilər: «“Az bir müddətdən sonra Məni 
görməyəcəksiniz, az bir müddətdən də sonra yenə görəcəksiniz” 
və “çünki Atanın yanına gedirəm” sözlərinin mənası nədir?»
Öz aralarında soruşurdular: 
«Söylədiyi “az bir müddət” nə deməkdir? Nə dediyini anlamırıq». 
İsa Ondan soruşmaq istədiklərini bilib onlara dedi: 
«“Az bir müddətdən sonra Məni görməyəcəksiniz, 
az bir müddətdən də sonra yenə görəcəksiniz” sözüm barədəmi bir-birinizdən 
soruşursunuz? Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: siz ağlayıb nalə çəkəcəksiniz, 
dünya isə sevinəcək; siz kədərlənəcəksiniz, amma kədəriniz sevincə dönəcək.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 18, 9-18
Bir gecə Rəbb görüntüdə Paula dedi: «Qorxma, danış, susma. 
Bax Mən səninləyəm, heç kimin sənə pisliyi dəyməyəcək, çünki bu şəhərdə xalqım
çoxdur». Paul orada il yarım qaldı və dayanmadan xalqa Allahın kəlamını öyrətdi.
Axayya valisi Qalliyo olan zaman Yəhudilər birləşərək Paula hücum etdilər və onu
valinin hökm kürsüsü qarşısına çıxartdılar. Belə dedilər: «Bu adam Allaha qeyri-
qanuni şəkildə ibadət etmək üçün insanları tovlayır». Paul danışmaq istəyirdi ki, 
Qalliyo Yəhudilərə dedi: «Ey Yəhudilər, əgər ittihamınız bir haqsızlıq və yaxud 
ağır cinayət işinə görə olsaydı, sizi səbirlə dinləməyi məsləhət bilərdim. Amma 
məsələlər bir təlimlə, bəzi adlarla və sizin qanununuzla bağlı olduğu üçün bu işi 
özünüz həll edin. Mən belə şeylərə hakimlik etmək istəmirəm». Beləliklə, onları 
hökm kürsüsündən qovdu. Hamı sinaqoq rəisi Sosteni tutub hökm kürsüsünün 
qarşısında döydü. Qalliyo isə bu hadisələrə əhəmiyyət vermədi.
Paul Korinfdə olan imanlı bacı-qardaşların yanında xeyli gün qaldı və sonra 
onlarla vidalaşıb Priskila və Akila ilə birgə Suriyaya getmək üçün yelkən açdı. 
O, Kenxreya limanında saçını qırxdırmışdı, çünki bir əhd etmişdi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 47, 1-2. 3-4. 5-6
N: Allah bütün yer üzünün Padşahıdır, Onu ilahilərlə tərənnüm edin.

Yaxud: Alleluya!
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!
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Alleluya! Lk 24,26
 Məsih bu əzabları çəkib Öz izzətinə qovuşmalı deyildimi?» 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 16, 20-23a

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: siz ağlayıb nalə çəkəcəksiniz, dünya isə 
sevinəcək; siz kədərlənəcəksiniz, amma kədəriniz sevincə dönəcək. Qadın doğuş 
zamanı kədərlənər, çünki vaxtı çatıb. Amma uşağı doğandan sonra dünyaya bir 
insan gətirməyinin sevincinə görə çəkdiyi ağrını yaddan çıxarar. Beləcə siz də indi 
kədərlisiniz. Lakin Mən sizi yenə görəcəyəm, onda ürəyiniz sevinəcək və heç kəs 
sevincinizi sizdən ala bilməyəcək. O gün Məndən heç nə soruşmayacaqsınız.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 18, 23-28
Bir müddət Antakyada qalandan sonra yola çıxdı. Qalatiya və Frigiya bölgələrini 
gəzib dolaşaraq oradakı şagirdləri ruhən möhkəmləndirdi.
Bu ərəfədə İsgəndəriyyədə doğulmuş Apollo adlı bir Yəhudi Efesə gəldi. 
Onun yaxşı natiqliyi var idi və Müqəddəs Yazıları çox yaxşı bilirdi, Rəbb yolunda 
da təhsil almışdı. O, ruhda alışıb-yanaraq danışır və yalnız Yəhyanın vəftizindən 
xəbəri olduğu halda İsa ilə bağlı həqiqətləri doğru öyrədirdi. O, sinaqoqda 
cəsarətlə danışmağa başladı. Ona qulaq asan Priskila ilə Akila onu yanlarına çəkib 
Allah yolu barədə daha dəqiq izahat verdilər. Apollo Axayyaya getmək istəyəndə 
bacı-qardaşlar onu həvəsləndirdilər və oradakı şagirdlərə məktub yazdılar ki, onu 
yaxşı qarşılasınlar. Apollo oraya çatanda Allahın lütfü ilə iman edənlərə çox 
kömək etdi. Belə ki Müqəddəs Yazılarla İsanın Məsih olduğunu sübuta yetirərək 
Yəhudilərin iddialarını açıq şəkildə və güclü surətdə inkar edirdi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 47, 1-2. 7-8. 9.
N: Allah - dünyanın Ağası, kainatın Padşahıdır.

Yaxud: Alleluya!
Ey bütün xalqlar, əl çalın,
Cuşa gəlib Allaha nida edin!
Haqq-Taala Rəbb necə də zəhmlidir,
Bütün yer üzünün böyük Padşahıdır!

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!
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Alleluya! Yəh 16, 28
Atanın yanından dünyaya gəldim, yenə dünyanı tərk edib Atanın yanına gedirəm». 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 16, 23b-28

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa dedi: Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: Mənim adımla Atadan 
nə diləyirsinizsə, O sizə verəcək. İndiyə qədər Mənim adımla heç nə diləmədiniz. 
Diləyin, alacaqsınız, ta ki sevinciniz kamil olsun.
Sizə bu şeyləri məsəllərlə söylədim. İndi elə bir zaman gəlir ki, daha məsəllərlə 
sizinlə danışmayacağam, amma Ata barədə sizə açıq danışacağam. O gün siz 
Mənim adımla diləyəcəksiniz. Mən sizin barənizdə Atadan bir şey xahiş edəcəyimi
söyləmirəm. Axı Ata Özü sizi sevir, çünki siz Məni sevdiniz 
və Mənim Allahın yanından gəldiyimə inandınız. 
Atanın yanından dünyaya gəldim, yenə dünyanı tərk edib Atanın yanına gedirəm».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 19, 1-8
Apollo Korinfdə olarkən Paul daxili bölgələrdən keçərək Efesə gəldi və orada bir 
neçə şagirdlə rastlaşdı. Onlara dedi: «İman etdiyiniz zaman Müqəddəs Ruhu 
aldınızmı?» Onlar dedilər: «Müqəddəs Ruhun mövcudluğundan belə, xəbərimiz 
yoxdur». Paul onlardan soruşdu: «Elə isə nəyə əsasən vəftiz oldunuz?» 
Onlar cavab verdilər: «Yəhyanın vəftizinə əsasən». 
Paul dedi: «Yəhyanın etdiyi vəftiz tövbə ilə bağlı bir vəftiz idi. 
Xalqı özündən sonra Gələnə, yəni İsaya iman etməyə çağırdı». 
Onlar bunu eşidən kimi Rəbb İsanın adı ilə vəftiz oldular. 
Paul əllərini onların üzərinə qoyanda Müqəddəs Ruh onların üzərinə endi 
və onlar başqa dillərdə danışmağa və peyğəmbərlik etməyə başladılar. 
Onlar təxminən on iki kişi idi. Sinaqoqa daxil olan Paul cəsarətlə danışmağa 
başladı. Üç ay ərzində onlarla mübahisələr aparır 
və Allahın Padşahlığı barədə onları inandırırdı.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 68, 1-2. 3-4ac. 5-6ab
N: Göylər Padşahının qüdrətini bəyan edin.

Yaxud: Alleluya!
Allah qalxsın, qoy düşmənlər dağılsın,
Ona nifrət edənlər qarşısından qaçsın,
Pislər çəkilən tüstü kimi dağılsın,
Alovun qarşısında mum kimi ərisin.
Qoy onlar Allahın qarşısında məhv olsun.

Salehlər sevinsin,
Allahın hüzurunda fərəhindən coşsun,
Sevinib şad olsun.
Allaha ilahi oxuyun, ismini tərənnüm edin,
İsmi Rəbdir.

Öz müqəddəs məskənində olan Allah
Yetimlərin atası,
Dul qadınların müdafiəçisidir.
Allah kimsəsizlərə ev qurur,
Əsirləri firavanlığa çıxarır,
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Alleluya! Kol 3,1
Məsihlə birlikdə dirildiyinizə görə ucalardakı şeyləri axtarın. 
Orada Məsih Allahın sağında oturub. 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 16, 29-33

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Şagirdləri dedi: «Budur, indi açıq danışırsan, heç bir məsəl söyləmirsən. 
İndi anlayırıq ki, Sən hər şeyi bilirsən və heç kəsin Səndən soruşmasına ehtiyacın 
yoxdur. Buna görə də Allahdan gəldiyinə inanırıq». İsa onlara dedi: 
«İndi inanırsınızmı? Budur, hər birinizin dağılıb öz evinə gedəcəyiniz 
və Məni tək qoyacağınız vaxt gəlir və artıq gəlib. Amma Mən tək deyiləm, 
çünki Ata Mənimlədir. Məndə sülhünüz olsun deyə bunları sizə söylədim. 
Dünyada əziyyətiniz var, amma cəsarətli olun! Mən dünyaya qalib gəldim».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 20, 17-27
Müqəddəs Həvarilərin İşləri kitabından sözlər
Paul Miletdən Efesə xəbər göndərərək cəmiyyət ağsaqqallarını yanına çağırtdırdı. 
Yanına gələndə onlara belə dedi: «Asiya vilayətinə qədəm basdığım birinci gündən
bəri sizinlə olduğum dövrdən bu vaxta qədər özümü necə apardığım sizə 
məlumdur. Yəhudilərin qəsd-qərəzi vasitəsilə sınaqlardan keçərkən Rəbbə tam 
itaətkarlıqla, göz yaşı içində qulluq edirdim. Xeyirli olan hər şeyi sizə bəyan 
edərək istər açıq, istərsə də evdən-evə gəzib-dolaşaraq təlim verməkdən 
çəkinmədim. Həm Yəhudiləri, həm də Yunanları tövbə edib Allaha tərəf dönməyə 
və Rəbbimiz İsaya iman gətirməyə çağırdım.
İndi də Ruhun təkidi ilə Yerusəlimə gedirəm və orada başıma nə gələcəyini 
bilmirəm. Lakin Müqəddəs Ruh hər şəhərdə xəbərdarlıq edirdi ki, məni zəncirlər 
və əziyyətlər gözləyir. Öz canıma heç əhəmiyyət vermirəm, onu 
qiymətləndirmirəm. Mənə kifayətdir ki, yolumu– Rəbb İsanın mənə tapşırdığı kimi
Allahın lütfünü göstərən Müjdəni şəhadətetmə xidmətini başa çatdırım.
İndi aranızda dolaşıb Padşahlıq barədə vəz etdiyim sizlərdən heç biriniz mənim 
üzümü bir də görməyəcək. Ona görə bu gün bunu sizə bəyan etmək istəyirəm ki, 
mən təmizəm, heç kimin qanına bais olmamışam. Çünki mən çəkinmədən Allahın 
bütün iradəsini sizə çatdırmışam.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 68, 9-10. 19-20
N: Kainatın Padşahına ilahi söyləyin.

Yaxud: Alleluya!
Ey Allah, yaxşıca yağışlar yağdırdın,
Solan torpaqlarını canlandırdın.
Xalqın orada məskən saldı.
Ey Allah, xeyirxahlığına görə
Məzlumlar üçün oranı Sən hazırladın.

Xudavəndə, Bizi qurtaran Allaha –
Hər gün qayğı yükümüzü çəkənə alqış olsun!
Allahımız azad edən Allahdır,
Ölümdən qurtaran Xudavənd Rəbdir.
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Alleluya! Yəh 14,16
Mən də Atadan xahiş edəcəyəm və O sizə başqa bir Vəsatətçi göndərəcək ki, 
daim sizinlə olsun. 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 17, 1-11a

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa bunları söylədikdən sonra başını göyə qaldırıb dedi: «Ey Ata, vaxt gəldi; 
Öz Oğlunu izzətləndir ki, Oğul da Səni izzətləndirsin. Sən Ona bütün bəşər 
üzərində səlahiyyət verdin ki, Ona verdiyin şəxslərin hamısına əbədi həyat versin. 
Əbədi həyat da budur ki, Səni – yeganə həqiqi Allahı və göndərdiyin İsa Məsihi 
tanısınlar. Mən yerinə yetirməyi tapşırdığın işi tamamlamaqla Səni yer üzündə 
izzətləndirdim. Ey Ata, dünya yaranmazdan əvvəl Mən Sənin yanında olarkən 
malik olduğum izzəti indi Mənə Öz yanında ver.
Dünyadan Mənə verdiyin adamlara Sənin adını aşkar etdim. Onlar Səninki idi. 
Sən onları Mənə verdin və onlar Sənin sözünə riayət etdilər. İndi də bilirlər ki, 
Mənə verdiyin bütün şeylər Səndəndir. Çünki Mənə bildirdiyin sözləri onlara 
bildirdim, onlar da qəbul etdilər. Sənin yanından çıxıb gəldiyimi əminliklə bildilər 
və Məni Sən göndərdiyinə inandılar. Mənim onlar üçün xahişim var. Dünya üçün 
deyil, Mənə verdiyin kəslər üçün xahişim var, çünki onlar Səninkidir. Mənim olan 
hər şey Sənindir, Sənin olanlar da Mənimdir və Mən onlarda izzətlənmişəm. 
Mən artıq dünyada deyiləm, onlarsa dünyadadır və Mən Sənin yanına gəlirəm. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 20, 28-38)
Həm özünüzə, həm də Müqəddəs Ruhun sizi nəzarətçilər təyin etdiyi bütün sürüyə 
diqqətlə baxın. Allahın Öz Oğlunun qanı bahasına əldə etdiyi bu cəmiyyətini 
bəsləyin. Bilirəm ki, mən gedəndən sonra sürüyə rəhm etməyən yırtıcı canavarlar 
aranıza soxulacaq. Aranızdan təhrif edilmiş sözlər deyən, şagirdləri özlərinin 
ardınca çəkmək istəyən adamlar çıxacaq. Buna görə oyaq olun. 
Üç il boyu, fasiləsiz, gecə-gündüz göz yaşı tökərək hər birinizə necə nəsihət 
verdiyimi yada salın.
İndi isə mən sizi Allaha və Onun lütfü barədəki kəlamına əmanət edirəm. 
Bu kəlam sizi inkişaf etdirib təqdis olunmuş bütün insanlar arasında irsə 
qovuşdurmağa qadirdir. Mən heç kimin nə qızılına, nə gümüşünə, 
nə də pal-paltarına göz dikmişəm. Siz də bilirsiniz ki, bu əllər həm mənim, 
həm də mənimlə olanların ehtiyaclarını təmin etdi. Gördüyüm hər işdə Rəbb İsanın
“vermək almaqdan daha çox bəxtiyarlıq gətirər” sözünü yaddan çıxarmayıb belə 
əmək sərf edərək zəiflərə kömək etməyin vacibliyini sizə göstərdim».
Paul bu sözləri söyləyəndən sonra diz çöküb onlarla birlikdə dua etdi. 
Sonra hamısı ağlayaraq Paulun boynuna sarıldı və onu öpdü. 
Onlar ən çox «mənim üzümü bir də görməyəcəksiniz» sözündən kövrəldilər. 
Sonra onu gəmiyə qədər yola saldılar.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 68, 28-29. 32-34a. 34b\35c
N: Ey dünya ölkələri, Allaha ilahi söyləyin.

Yaxud: Alleluya!
Ey Allah, qüdrətini, *
Bizim üçün işlətdiyin qüvvətini göstər.
Yerusəlimdəki məbədinə görə *
Sənə padşahlar xərac gətirir.

Ey dünya ölkələri, † Allaha ilahi söyləyin. *
Xudavəndi tərənnüm edin,
Göylərin, ulu göylərin üstünə minəni, † Güclü səslə gurlayanı dinləyin, * 
Allahın qüdrətini bəyan edin.

Əzəməti İsrail üzərindədir,
Onun qüdrəti göylərdədir!
Allaha alqış olsun!
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Alleluya! Yəh 17, 17b.a
Sənin sözün həqiqətdir. Onları həqiqətlə təqdis et. 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 17, 11b-19

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Ey Müqəddəs Ata, onları Mənə verdiyin adınla qoru ki, Bizim kimi bir olsunlar. 
Onlarla birlikdə olduğum zaman onları Mənə verdiyin adınla qoruyurdum. 
Onları saxladım və Müqəddəs Yazı yerinə yetsin deyə həlaka gedən adamdan 
başqa, onlardan heç biri həlak olmadı. İndi isə Sənin yanına gəlirəm. 
Dünyada ikən bu sözləri söyləyirəm ki, Mənim sevincim onlarda kamil olsun. 
Mən onlara Sənin sözünü verdim. Dünya isə onlara nifrət etdi, 
çünki Mən dünyadan olmadığım kimi onlar da dünyadan deyil. 
Onları dünyadan götürməyi deyil, şər olandan qorumağı Səndən xahiş edirəm. 
Mən dünyadan olmadığım kimi onlar da dünyadan deyil. Onları həqiqətlə təqdis 
et. Sənin sözün həqiqətdir. Sən Məni dünyaya göndərdiyin kimi Mən də onları 
dünyaya göndərdim. Mən Özümü onların uğrunda təqdis edirəm ki, 
onlar da həqiqətlə təqdis olunsun. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 22, 30; 23, 6-11)
Minbaşı ertəsi gün Yəhudilərin Paulu nədə ittiham etdiklərini dəqiq öyrənmək 
istədi. Ona görə Paulu azad etdi. Minbaşı əmr verdi ki, başçı kahinlərlə bütün 
Ali Şura toplaşsın. Sonra Paulu aşağı endirib onların qarşısına gətirdi. Onların bir 
hissəsinin sadukey, digər hissəsinin isə farisey olduğunu bilən Paul Ali Şuraya nida
etdi: «Ey qardaşlar, mən farisey oğlu fariseyəm. Ölülərin dirilməsinə ümid 
bəslədiyim üçün burada mühakimə olunuram». Paulun bu sözündən sonra 
fariseylərlə sadukeylər arasında çəkişmə başladı və toplantı iki hissəyə ayrıldı. 
Çünki sadukeylər iddia edirlər ki, ölümdən dirilmə, mələk və ruh yoxdur. 
Əksinə, fariseylər bunların hamısına inanırlar. Toplantıda böyük bir hay-küy 
yarandı. Farisey tərəfini tutan bəzi ilahiyyatçılar qalxıb dava yaradaraq belə 
deyirdilər: «Bu adamda heç bir günah görmürük. Nə olsun ki, onunla bir ruh 
və yaxud mələk danışıb». Çəkişmə o qədər qızışdı ki, minbaşı onların Paulu 
parçalayacağından qorxdu. O, əsgərlərə əmr etdi ki, aşağı enib Paulu zorla onların 
arasından çıxararaq qalaya aparsınlar.
O gecə Rəbb Paulun yanında dayanıb dedi: «Cəsarətli ol, Yerusəlimdə Mənim 
haqqımda etdiyin şəhadəti Romada da etməyin lazımdır».
 Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 16, 1-2a\5. 7-8. 9-10. 11
N: Ey Allah, məni hifz et, ümidim Sənsən.

Yaxud: Alleluya!
Ey Allah, məni hifz et, Sənə pənah gətirmişəm.
Rəbbə dedim: «Mənim Xudavəndim Sənsən.
Ya Rəbb, mənim qismətimsən, kasama düşən paysan,
Püşkümə düşən Səndən asılıdır.

Mənə nəsihət verən Rəbbə alqış edirəm,
Hətta gecələr də vicdanım mənə ağıl öyrədir.
Rəbbə həmişə 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».
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Alleluya! Yəh 17, 21
Ey Ata, Sən Məndə, Mən də Səndə olduğum kimi onlar da Bizdə olsun ki, 
dünya Sənin Məni göndərdiyinə inansın 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 17, 20-26

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Yalnız onlar üçün deyil, onların sözü ilə Mənə iman edənlər üçün də xahiş edirəm 
ki, hamısı bir olsun. Ey Ata, Sən Məndə, Mən də Səndə olduğum kimi onlar da 
Bizdə olsun ki, dünya Sənin Məni göndərdiyinə inansın. Mənə verdiyin izzəti 
Mən də onlara verdim ki, Biz bir olduğumuz kimi onlar da bir olsun. Mən onlarda,
Sən də Məndə olmaqla bütünlüklə bir olsunlar ki, dünya Sənin Məni göndərdiyini, 
Məni sevdiyin kimi onları da sevdiyini bilsin. Ey Ata, istəyirəm ki, Mənə verdiyin 
şəxslər də Mənim olduğum yerdə Mənimlə birlikdə olub Mənim izzətimi 
görsünlər. Bu izzəti dünya yaranmazdan əvvəl Məni sevdiyin üçün Mənə verdin. 
Ey ədalətli Ata, dünya Səni tanımadı, Mənsə Səni tanıdım, bunlar da Sənin Məni 
göndərdiyini bildilər. Sənin adını onlara bildirdim və yenə bildirəcəyəm ki, 
Sənin Mənə bəslədiyin məhəbbət onlarda olsun, Mən də onlarda olum». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv 25, 13-21
Bir neçə gündən sonra padşah Aqrippa ilə Berniki Festi təbrik etmək üçün 
Qeysəriyyəyə gəldi. Bir müddət orada qaldılar. Fest bu ərəfədə Paulun işini 
padşaha danışdı. O dedi: «Bir kişi var, Feliks onu məhbus saxlayaraq gedib. 
Yerusəlimdə olduğum ərəfədə Yəhudilərin başçı kahinləri ilə ağsaqqalları onunla 
bağlı şikayətlərini açıqladı və onu cəzalandırmağımı istədi. Mən dedim ki, ittiham 
edilən şəxsi ittihamçılarla üzləşdirmədən, ona edilən ittihamlara müdafiə imkanı 
vermədən, onlara təslim etmək Romalıların adətinə xas deyil. Onlar mənimlə 
buraya toplananda heç bir vaxt itirmədən ertəsi gün hökm kürsüsünə çıxıb bu 
kişinin gətirilməsini əmr etdim. Amma ittihamçılar qalxıb danışanda mənim 
gözlədiyim cinayətlərin heç biri ilə onu təqsirləndirmədilər. Lakin onunla öz 
dinləri barədə bir neçə məsələ qaldırdılar. Bunlar ölmüş və Paulun iddiasına görə 
sağ olan İsa adlı bir şəxslə bağlı məsələlərdir. Bunları necə tədqiq edəcəyimdən 
şübhələndiyim üçün ondan soruşdum ki, Yerusəlimə gedib bu iş üçün orada 
mühakimə olmağa razıdır ya yox. Amma Paul imperatorun məhkəməsinə müraciət 
etmək və bu olana qədər həbsdə qalmaq istədi. Mən də onu qeysərin yanına 
göndərəcəyim zamanacan həbsdə qalması barədə əmr verdim». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 103, 1-2. 11-12. 19-20
N:  Rəbb taxtını göylərdə qurub.

Yaxud: Alleluya!
Rəbbə alqış et, ey könlüm,
Ey bütün varlığım, Onun müqəddəs adına alqış et!
Rəbbə alqış et, ey könlüm,
Unutma etdiyi yaxşılıqları:

Çünki göylər yerdən nə qədər ucadırsa,
Ondan qorxanlara olan məhəbbəti o qədər böyükdür.
Nə qədər şərq qərbdən uzaqdırsa,
Qanunsuzluqlarımızı bizdən o qədər uzaqlaşdırıb.

Rəbb taxtını göylərdə qurub,
Hər yerdə hökmranlıq edir.
Rəbbə alqış edin, ey Onun mələkləri,
Ey Onun sözünə baxıb icra edən qüdrətli igidlər!
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Alleluya! Yəh 14, 26
Müqəddəs Ruh hər şeyi sizə öyrədəcək 
və söylədiyim bütün sözləri yadınıza salacaq. 
Alleluya!

†  İncil  †
Yəh 21, 15-19

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Səhər yeməyindən sonra İsa Şimon Peterə dedi: «Ey Yəhya oğlu Şimon, 
Məni bunlardan çox sevirsənmi?» Peter ona dedi: «Bəli, ya Rəbb, Səni sevdiyimi 
bilirsən». İsa ona dedi: «Quzularımı bəslə». İkinci dəfə yenə Peterə dedi: 
«Ey Yəhya oğlu Şimon, Məni sevirsənmi?» O da İsaya dedi: «Bəli, ya Rəbb, 
Səni sevdiyimi bilirsən». İsa ona dedi: «Quzularımı otar». Üçüncü dəfə Peterə 
dedi: «Ey Yəhya oğlu Şimon, Məni sevirsənmi?» Peter üçüncü dəfə İsanın ona 
«Məni sevirsənmi?» sualını verməyinə kədərləndi və Ona dedi: 
«Ya Rəbb, Sən hər şeyi bilirsən, Səni sevdiyimi bilirsən». 
İsa ona dedi: «Quzularımı bəslə. Doğrusunu, doğrusunu sənə deyirəm: cavan 
olanda qurşağını özün bağlayıb istədiyin yerə gedərdin, amma qocalanda əllərini 
uzadacaqsan və başqası sənin qurşağını bağlayıb istəmədiyin yerə aparacaq». 
İsa bunu ona görə söylədi ki, Peterin necə öz ölümü vasitəsilə Allahı 
izzətləndirəcəyinə işarə etsin. Bunu söylədikdən sonra ona «ardımca gəl» dedi. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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SƏHƏR MESSASI
Həvarilərin İşləri kitabından sözlər Həv  28, 16-20. 30-31
Romaya gələndə Paula izin verildi ki, bir əsgərin nəzarəti altında tək yaşasın.
Üç gün sonra Paul Yəhudilərin orada olan başçılarını toplantıya dəvət etdi. 
Onlar bir yerə yığılandan sonra Paul onlara belə dedi: «Soydaşlar, xalqımıza 
və ata-babalarımızın adət-ənənəsinə zidd heç nə etmədiyim halda Yerusəlimdə 
həbs edilib Romalılara təslim edildim. Onlar məni sorğu-suala çəkəndən sonra 
azad etmək istədilər. Çünki ölüm cəzasına layiq bir təqsirim yox idi. Amma 
Yəhudilər buna qarşı çıxanda məcbur olub qeysərin məhkəməsinə müraciət etmək 
istədim, lakin öz millətimi heç nədə ittihamlandırmaq istəmirdim. Bu səbəbdən 
sizi buraya görüşüb söhbət etmək üçün çağırmışam. Axı mən İsrailin ümidi 
uğrunda belə zəncirlənmişəm».
Paul düz iki il kirayə tutduğu evdə qalıb yanına gələnlərin hamısını qəbul edirdi. 
Heç bir maneə olmadan tam bir cəsarətlə Allahın Padşahlığını vəz edir və Rəbb İsa
Məsihlə bağlı həqiqətləri öyrədirdi. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 11, 4. 5\7
N:  Ya Rəbb, əməlisalehlər Sənin üzünü görəcək.

Yaxud: Alleluya!
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.
Çünki Rəbb adildir, ədaləti sevir,
Əməlisalehlər Onun üzünü görəcək.

Alleluya! Yəh 16, 7. 13
Mən sizə həqiqəti söyləyirəm. 
həqiqət Ruhu gələndə sizə hər həqiqətə yol göstərəcək. 
Alleluya!
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†  İncil  †
Yəh 21, 20-25

K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Peter də arxaya dönüb İsanın sevimli şagirdinin onların ardınca gəldiyini gördü. 
Bu həmin şagird idi ki, axşam yeməyi zamanı İsanın sinəsinə əyilib «Ya Rəbb, 
Sənə xəyanət edəcək adam kimdir?» demişdi. Peter bu şagirdi görüb İsaya dedi: 
«Ya Rəbb, bəs o necə olacaq?» İsa ona dedi: «Əgər Mən gələnə qədər onun sağ 
qalmasını istəyirəmsə, bundan sənə nə? Sən ardımca gəl».Beləcə o şagirdin 
ölməyəcəyi barədə imanlı bacı-qardaşlar arasında söz yayıldı. Amma İsa onun 
ölməyəcəyini deməmişdi, sadəcə olaraq «Əgər Mən gələnə qədər onun sağ 
qalmasını istəyirəmsə, bundan sənə nə?» demişdi.
Bu hadisələrə şəhadət edərək bunları yazan həmin şagirddir. 
Biz də bilirik ki, onun şəhadəti etibarlıdır.
İsanın etdiyi çoxlu başqa şeylər də var. Əgər bunlar da bir-bir yazılsaydı, 
fikrimcə, yazılan kitablar heç dünyaya sığmazdı.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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