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A ili 2-ci Rəbb günü Adi dövrdə

2-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 49, 3. 5-6 
Rəbb mənə dedi: «Qulumsan, ey İsrail, Mən səninlə izzətlənəcəyəm». Rəbb məni 
qulu etmək üçün ana bətnində mənə quruluş verdi ki, Yaqub nəslini Ona tərəf 
döndərim, İsraili Onun önünə toplayım. Onun gözündə hörmət qazandım, qüdrətim 
Allahım oldu. Rəbb indi belə deyir. O deyir: «Yaqub qəbilələrinin bərpası, İsrailin 
sağ qalanlarının geri qayıtması üçün qulum olmağın kifayət deyil. Səni millətlərə 
nur edəcəyəm ki, Xilasım dünyanın ən uzaq yerlərinə yayılsın». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 40, 1.3.7-10
N: Ey Allahım, Sənin istəyinə əməl etmək mənə zövq verir.

Rəbbi səbr edərək gözlədim, mənə tərəf dönərək fəryadımı eşitdi. 
Dilimə yeni bir nəğmə verdi, İlahi ilə Allahımıza həmd etdim. 

Qurbandan, təqdimdən xoşun gəlmədi, yandırma qurbanı, 
günah qurbanı tələb etmədin, amma mənim qulağımı açdın. 
O zaman dedim: «Budur, gəlmişəm.

Sənin tumarında məndən yazılıb, ey Allahım, 
Sənin istəyinə əməl etmək mənə zövq verir, Qanunun qəlbimdədir. 

Böyük toplantıda salehliyini car çəkdim, 
ya Rəbb, Sən bilirsən ki, ağzımı yummadım. 

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 1, 1-3
Allahın iradəsi ilə Məsih İsanın həvarisi olmağa çağırılmış mən Pauldan və 
qardaşımız Sostendən Allahın Korinfdə olan imanlı cəmiyyətinə salam! Siz Məsih 
İsada təqdis olunmusunuz. Rəbbimiz İsa Məsihin adını hər yerdə çağıran hamı ilə 
birlikdə müqəddəs olmağa çağırılmısınız. O həm onların, həm də bizim Rəbbimizdir.
Atamız Allahdan və Rəbb İsa Məsihdən sizə lütf və sülh olsun. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Yəh 1, 14, 12
Kəlam bəşər olub, lütf və həqiqətlə dolu olaraq aramızda məskən saldı. 
Onu qəbul edənlərin hamısına, adına iman edənlərə 
Allahın övladları olmaq səlahiyyətini verdi.
Alleluya!
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2-ci Rəbb günü Adi dövrdə A ili

†  İncil  †

Yəh 1, 29-34 
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir. 
Ertəsi gün Yəhya İsanın ona tərəf gəldiyini görüb dedi: «Dünyanın günahını aradan 
götürən Allah Quzusu budur!“ Məndən sonra bir Adam gəlir ki, məndən üstündür, 
çünki məndən əvvəl mövcud idi” deyib haqqında danışdığım Adam budur. Mən Onu
tanımırdım, amma Onun İsrailə zahir olması üçün mən su ilə vəftiz edərək gəldim». 
Yəhya şəhadət edib dedi: «Gördüm ki, Ruh göydən göyərçin kimi endi və Onun 
üzərində qaldı. Onu tanımırdım, lakin su ilə vəftiz etmək üçün məni göndərənin Özü
mənə dedi: “Ruhun kimin üzərinə enib qaldığını görsən, bil ki, Müqəddəs Ruhla 
vəftiz edən Odur”. Mən də görüb “Allahın Oğlu budur” deyə şəhadət etmişəm».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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A ili 3-cü Rəbb günü Adi dövrdə

3-cü Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 8, 23b - 9, 3
Lakin əzab çəkmiş xalq qaranlıqda qalmayacaq. Keçmişdə Zevulun və Naftali 
bölgələri alçaldılsalar da, gələcəkdə dənizkənarı yolu, 
İordan çayının o biri tayı və müxtəlif millətlər yaşayan Qalileya şərəfə çatacaq. 

Zülmətdə yaşayan xalq Möhtəşəm bir işıq gördü. Ölüm kölgəsi diyarında 
məskunlaşanların Üzərinə nur doğdu. 

Ya Rəbb, milləti çoxaldıb sevinclərini artırdın, əkib-biçənlərin fərəhləndiyi, Qənimət
bölənlərin sevindiyi kimi Onlar da Sənin hüzurunda sevindilər. 

Çünki onlara yük olan boyunduruğunu, Çiyinlərini döyən çomağını, 
Onlara zülm edənlərin dəyənəyini çilik-çilik etmisən Midyanlıların başlarına 
gətirdiyin gün kimi. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 27, 1. 4. 13-14
N: Rəbdir nurum, qurtuluşum!

 
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! Cəsarətli və möhkəm ol! Rəbbə ümid bağla!

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 1, 10-13. 17
Ey qardaşlar, Rəbbimiz İsa Məsih naminə sizə yalvarıram: hamınız həmfikir olun. 
Qoy aranızda dəstəbazlıq olmasın, eyni düşüncədə və eyni ağılda birləşin. 
Qardaşlarım, Xloinin evindəkilərindən aranızda münaqişələr olduğunu öyrəndim. 
Demək istədiyim budur ki, hər biriniz «mən Paulun ardıcılıyam», «mən Apollosun 
ardıcılıyam», «mən Peterin ardıcılıyam» və yaxud «mən Məsihin ardıcılıyam» deyir.
Məgər Məsih bölünmüşdü? Məgər sizə görə çarmıxa çəkilən Paul idi? 
Məgər siz Paulun adı ilə vəftiz edildiniz? Axı Məsih məni vəftiz etməyə deyil, 
Müjdəni yaymağa göndərdi. Məsihin çarmıxdakı ölümü boşa çıxmasın deyə 
Müjdəni müdrik sözlərlə yaymıram.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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3-cü Rəbb günü Adi dövrdə A ili

Alleluya!
İsa Məsih  Allahın hökmdarlığını müjdəliyir *
və xalq arasında xəstələrə şəfa verirdi.
Alleluya!

†  İncil  †

Mt 4, 12-23 
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir. İsa
Yəhyanın həbs olunduğunu eşitdikdə Qalileyaya qayıtdı. Nazaretdən çıxıb Zevulun 
və Naftali ərazisində, Qalileya gölü kənarında yerləşən Kefernahumda məskən saldı.
Bu, Yeşaya peyğəmbər vasitəsilə söylənən bu söz yerinə yetsin deyə oldu: «Zevulun 
və Naftali bölgələri, dəniz kənarı yolu, İordan çayının o biri tayı, müxtəlif millətlər 
yaşayan Qalileya – Zülmətdə yaşayan xalq möhtəşəm bir işıq gördü. Ölüm kölgəsi 
diyarında məskunlaşanların üzərinə nur doğdu». O vaxtdan İsa vəz edib belə deməyə
başladı: «Tövbə edin! Çünki Səmavi Səltənət yaxınlaşıb».

İsa Qalileya gölünün sahilində gəzərkən suya tor atan iki qardaşı – Peter adlanan 
Şimonu və qardaşı Andreyi gördü. Bu adamlar balıqçı idi. İsa onlara dedi: «Ardımca
gəlin, Mən sizi elə balıqçı edəcəyəm ki, insan tutacaqsınız». 
Onlar dərhal toru kənara atıb Onun ardınca getdilər. İsa oradan irəli gedib başqa iki 
qardaşı, Zebedeyin oğulları Yaqub və Yəhyanı gördü. Onlar ataları Zebedeylə 
birlikdə qayıqda torlarını düzəldirdi. İsa onları çağırdı. Onlar da dərhal qayığı və 
atalarını qoyub Onun ardınca getdi.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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A ili 4-cü Rəbb günü Adi dövrdə

4-cü Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Sefanyanın kitabından sözlər Sey 2, 3; 3, 12-13
Ey Rəbbin hökmünə əməl edən sizlər, Ölkədəki təvazökar insanlar, Rəbbə meyl 
salın! Salehliyə meyl salın! Təvazökarlığa meyl salın! Bəlkə siz Rəbbin qəzəb 
günündə qurtula bildiniz. Sizin aranızda təvazökarları, Məzlumları saxlayacağam, 
Onlar Rəbbin adına güvənəcək. 

İsraildən sağ qalanlar haqsızlıq etməyəcək! Kimsəni aldadaraq yalan 
söyləməyəcəklər, Çünki onlar qarnı tox yatacaq, Onları qorxudan olmayacaq». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10
N: Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar! Çünki Səmavi Səltənət onlarındır.

Odur əbədi sadiq qalan. O, miskinlərə haqq qazandırır, 
O, acları azuqə ilə doydurur. Rəbb əsirləri azad edir, 

Rəbb kor gözləri açır. Rəbb qəddi əyilənləri düzəldir, 
Rəbb salehləri sevir. Rəbb qəriblərə dayaq olur, 

Yetimi, dul qadını ayağa qaldırır, Pislərinsə yollarını dolaşdırır. 
Rəbb əbədi hökmranlıq edir, Ey Sion, Allahın nəsillər boyu hökm verir! 
Rəbbə həmd edin! 

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 1, 26-31
Qardaşlar, aldiğiniz çağiriş barəsində düşünün. Bir çoxunuz bəşəri nöqteyi-nəzərdən 
müdrik, nüfuzlu və yaxud əsilzadə deyildiniz. Allah isə müdrikləri utandirmaq üçün 
dünyanin ağilsiz saydiqlari, güclüləri utandirmaq üçün dünyanin zəif saydiqlari, 
dünyanin dəyərli sayilanlarini heç etmək üçün dünyanin xor baxdiqlari, əsilsiz və 
dəyərsiz sayilan kəsləri də seçdi ki, Allahin qarşisinda heç bir insan öyünməsin. 
Amma siz Allahin sayəsində Məsih Isadasiniz. O bizim üçün ilahi müdriklik, 
salehlik, müqəddəslik və azadliq oldu. Buna görə yazildiği kimi, «öyünən Rəblə 
öyünsün».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Mt 5, 12
İsa Məsih belə deyir: “Sevinin və şadlanın! 
Çünki göylərdə mükafatınız böyükdür.”
Alleluya!
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4-cü Rəbb günü Adi dövrdə A ili

†  İncil  †

Mt 5, 1-12a
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa izdihamı görüb dağa çıxdı. Oturan kimi şagirdləri Onun yanına gəldi. 
İsa danışmağa başlayıb onları öyrədərək dedi:

«Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar! Çünki Səmavi Səltənət onlarındır.
Nə bəxtiyardır yaslı olanlar! Çünki onlar təsəlli tapacaq.

Nə bəxtiyardır həlimlər! Çünki onlar yer üzünü irs alacaq.
Nə bəxtiyardır salehlik üçün acıb susayanlar! Çünki onlar doyacaq.

Mərhəmətli olanlar nə bəxtiyardır! Çünki onlara mərhəmət ediləcək.
Ürəyi təmiz olanlar nə bəxtiyardır! Çünki onlar Allahı görəcək.

Sülhyaradanlar nə bəxtiyardır! Çünki onlar Allahın övladları adlanacaq.
Salehlik uğrunda tə’qib edilənlər nə bəxtiyardır! Çünki Səmavi Səltənət onlarındır.

İnsanlar Mənə görə sizi təhqir edib tə’qib edəndə, 
yalan söyləyib sizə hər cür böhtan atanda siz nə bəxtiyarsınız.

Sevinin və şadlanın! Çünki göylərdə mükafatınız böyükdür. 
Sizdən qabaq peyğəmbərləri də belə təqib ediblər.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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A ili 5-ci Rəbb günü Adi dövrdə

5-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 58,7-10
Yediyiniz çörəyi acla bölüşdürmək,
Yurdsuz kasıbları evinizə gətirmək deyilmi?
Mənim istədiyim oruc bu deyilmi?
Çılpaq görəndə geyindirmək,
Yaxınlarınızdan köməyinizi əsirgəməmək deyilmi?
Onda nurunuz şəfəq kimi saçacaq,
Tezliklə şəfa tapacaqsınız,
Qarşınızda salehliyiniz gedəcək,
Rəbbin izzəti sizə arxa olacaq.
O vaxt Rəbbi köməyə çağıracaqsınız, Rəbb cavab verəcək.
Fəryad edəcəksiniz, O sizə “buradayam” deyəcək.

Əgər siz boyunduruğu,
Yəni başqalarına zülm etməyinizi
Aranızdan rədd etsəniz,
Barmaq uzadıb şər sözlər söyləməyə yol verməsəniz,
Can-dildən acların qayğısına qalsanız,
Fəqirlərin ehtiyaclarını ödəsəniz,
Nurunuz qaranlıqda parlayacaq,
Qaranlığınız günorta işığı kimi nur saçacaq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 112
N: Rəbbə həmd edin

Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan, əmrlərindən zövq alan insan!
Nəsli yer üzündə güclü olacaq, əməlisalehlərin övladları xeyir-dua alacaq.

Evindən bolluq və sərvət əskilməz, salehliyi əbədi qalar.
Zülmətdə belə, əməlisaleh insanlar üçün,
Lütfkar, rəhmli və saleh adamlar üçün nur doğar.

Səxavətlə borc verən, işlərini ədalətlə görən yaxşı insandır.
Belə adam əsla sarsılmaz,
Saleh insan əbədi olaraq yadda qalacaq.
Pis xəbərdən qorxmaz,
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Rəbbə güvəndiyi üçün ürəyi möhkəmdir, cəsur ürəklidir,
Düşmənlərinin süqutunu görənədək qorxmaz.

Səpələyər, fəqirlərə paylayar, salehliyi əbədi qalar, qüdrəti və hörməti ucalar.
Pis adamsa bunu görüb qəzəblənər, dişlərini qıcıdar, yanıb-tökülər, pislərin arzusu 
puç olar.

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 2, 1-5
Ey qardaşlar, mən Allah barəsində sirli həqiqəti elan etmək üçün sizə gələndə 
yüksək natiqlik və müdrikliklə gəlmədim. Çünki mən aranızda olanda İsa Məsihdən,
yəni çarmıxa çəkilmiş Şəxsdən başqa heç bir şey bilməməyi qərara aldım.  Yanınıza 
zəiflik, qorxu və böyük lərzə içində gəldim. Mənim sözüm də, vəzim də müdrikliyin
inandırıcı sözlərindən deyil, Ruhun qüdrətini göstərməsindən asılı idi. Belə ki 
imanınız insan müdrikliyinə yox, Allahın qüdrətinə əsaslansın. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Yəh 8, 12
İsa Məsih belə deyir: “Dünyanın Nuru Mənəm. Mənim ardımca gələn 
qaranlıqda gəzməyəcək, həyat nuruna malik olacaq.”  
Alleluya!

†  İncil  †

Mt 5, 13-16
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Siz yer üzünün duzusunuz. Amma duz öz dadını itirərsə, nə ilə duzlanar? 
Artıq çölə atılıb insanlar tərəfindən tapdalanmaqdan başqa bir şeyə yaramaz. 
Siz dünyanın nurusunuz. Dağın zirvəsində qurulan şəhər gizli qala bilməz. 
Heç kim çırağı yandırıb qabın altına qoymaz. 
Əksinə, çıraqdana qoyar ki, evdəkilərin hamısını işıqlandırsın. 
Eləcə də sizin nurunuz insanların qarşısında elə parlasın ki, 
onlar xeyirxah işlərinizi görüb göylərdə olan Atanızı izzətləndirsinlər.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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6-cı Rəbb günü Adi dövrdə

Siraxın kitabından sözlər Sir 15, 16-21
Əgər istəsən, əmrlərə riayət edərsən, imanı icra etmək yaxşı əməldir. 
Rəbb od və suyu sənin önünə qoyub, hansına istəsən, əlini uzada bilərsən. 
Həyat və ölüm insanın önündədir, hansını arzulasa, ona veriləcək. Çünki Rəbbin 
hikməti böyükdür, O, Öz hökmündə qüdrətlidir və hər şeyi görür. Rəbbin nəzəri 
Ondan qorxanların üzərindədir, O, insanların bütün əməllərini bilir. Rəbb heç kəsə 
dinsiz olmağı buyurmadı, heç kəsə günah etməyə izin vermədi.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 
Nəqərat: Nə bəxtiyardır Rəbbin qanununa görə yaşayanlar.

Nə bəxtiyardır öz yolunda kamil olanlar, Rəbbin qanununa görə yaşayanlar. 
Nə bəxtiyardır Onun öyüdlərinə əməl edənlər, bütün qəlbi ilə Onu axtaranlar. 

Sən qayda-qanunlarını qoydun, bunlara bağlı qalmağı buyurdun. 
Sənin qaydalarına bağlı qalmaq üçün kaş tutduğum yolda möhkəm olaydım.

Quluna comərdliyini göstər, qoy yaşayım və sözünə bağlı qalım. 
Gözlərimi aç ki, Qanununun xariqələrini görüm. 

Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, onlara axıradək əməl edəcəyəm. 
Mənə ağıl ver, qanununa görə yaşayım, bütün qəlbimlə ona bağlanım. 

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 2, 6-10
Yetkin insanlar arasında isə biz müdrikliyi öyrədirik. Amma bu müdriklik nə indiki 
dövrün, nə də bu dövrün fani hökmdarlarının müdrikliyi deyil. Biz Allahdan gələn 
sirli müdrikliyi öyrədirik. Allah bu müdrikliyi bizim izzətimiz üçün zaman 
başlamazdan əvvəl müəyyən etdi və gizli saxladı. Bu dövrün hökmdarlarından heç 
biri onu anlamadı. Çünki anlasaydılar, izzətli Rəbbi çarmıxa çəkməzdilər. Amma 
necə ki yazılmışdı: «Allahın Onu sevənlər üçün hazırladıqlarını nə göz görüb, nə də 
qulaq eşidib, nə də insan ürəyi dərk edib». Bizə isə Allah bunları Öz Ruhu ilə açdı. 
Çünki Ruh hər bir şeyi, Allahın dərin düşüncələrini belə, araşdırır. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Mt 11, 25
İsa Məsih belə dedi: “Ey yerin-göyün Rəbbi olan Ata! Minnətdaram Sənə ki, 
bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə agah etdin.”
Alleluya!
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†  İncil  † Mt 5, 17-37

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Sanmayın ki, Mən Qanun və peyğəmbərlərin sözlərini ləğv etmək üçün gəldim. Mən
onları ləğv etmək üçün yox, yerinə yetirmək üçün gəldim. Doğrusunu sizə deyirəm, 
göy və yer keçib getmədən, hər şey icra olmadan Qanundan ən kiçik bir hərf və ya 
bir nöqtə belə, yox olmayacaq. Beləliklə, bu əmrlərdən ən kiçiyindən birini kim 
pozarsa və başqalarına da bu cür öyrədərsə, Səmavi Səltənətdə ən kiçik sayılacaq. 
Amma kim bu əmrləri yerinə yetirər və başqalarını öyrədərsə, Səmavi Səltənətdə 
böyük sayılacaq. Sizə bunu deyirəm: əgər sizin salehliyiniz ilahiyyatçılarla 
fariseylərinkindən artıq olmasa, Səmavi Səltənətə əsla girə bilməzsiniz.

Siz qədim zamanlarda adamlara “Qətl etmə, kim qətl edərsə, mühakiməyə məruz 
qalacaq” deyildiyini eşitmisiniz. Mən isə sizə deyirəm ki, qardaşına və bacısına 
hirslənən hər kəs mühakiməyə məruz qalacaq. Kim qardaşına “axmaq” deyərsə, Ali 
Şuranın hökmünə məruz qalacaq. Kim qardaşına “səfeh” deyərsə, cəhənnəm oduna 
məruz qalacaq. Buna görə də qurbangah qarşısına qurbanını gətirdiyin zaman yadına
düşsə ki, qardaşının sənə qarşı bir şikayəti var, qurbanını qurbangahın qarşısında 
qoy, get, əvvəlcə qardaşınla barış və ondan sonra gəl, qurbanını təqdim et. Rəqibinlə 
yolda ikən tez razılaş ki, rəqibin səni hakimə, hakim də səni məmura verməsin və 
zindana atılmayasan. Doğrusunu sənə deyirəm, axırıncı qəpik-quruşunu verməyincə 
oradan əsla çıxmayacaqsan.

“Zina etmə” deyildiyini eşitmisiniz. Mən sizə deyirəm ki, qadına şəhvətlə baxan hər 
adam artıq ürəyində onunla zina etmiş olur. Əgər sağ gözün səni pis yola çəkərsə, 
onu çıxar, at. Çünki sənin üçün bədən üzvlərindən birinin olmaması bütün bədəninin
cəhənnəmə atılmasından yaxşıdır. Əgər sağ əlin səni pis yola çəkərsə, onu kəs at. 
Çünki sənin üçün bədən üzvlərindən birinin olmaması bütün bədəninin cəhənnəmə 
düşməsindən yaxşıdır. “Kim arvadını boşayarsa, ona talaq kağızı versin” 
deyilmişdir. Mən isə sizə deyirəm ki, cinsi əxlaqsızlıqdan başqa bir səbəblə arvadını 
boşayan hər kəs onu zinaya sövq edir. Boşanmış qadınla evlənən də zina edir. Yenə 
qədim zamanlarda adamlara “yalandan and içmə və andlarını Rəbbin önündə yerinə 
yetir” deyildiyini eşitmisiniz. Mən isə sizə deyirəm: heç and içmə, nə göyə, çünki o, 
Allahın taxtıdır; nə yerə, çünki yer Onun ayaqları üçün kətildir; nə də Yerusəlimə, 
çünki ora böyük Padşahın şəhəridir. Başına da and içmə, çünki sən hətta bir dənə 
saçı belə, ağ və ya qara edə bilməzsən. Ancaq sözünüzdə “bəli”niz bəli, “xeyr”iniz 
xeyr olsun. Bundan qalanı şər olandandır.
K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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7-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Levililər kitabından sözlər Lev 19, 1-2. 17-18
Rəbb Musaya dedi: «Bütün İsrail övladlarının icmasına bəyan edib de: 
“Müqəddəs olun, çünki Mən Allahınız Rəbb müqəddəsəm. Soydaşına qarşı ürəyində
nifrət bəsləmə. Başqa adamı mütləq tənbeh et ki, sən də günahının cəzasını 
çəkməyəsən. Öz xalqından heç kəsdən qisas alma, heç kimə qarşı kin saxlama. 
Ancaq qonşunu özün kimi sev. Rəbb Mənəm. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13 
N: Rəbb lütfkar və rəhmlidir.

Rəbbə alqış et, ey könlüm, ey bütün varlığım, Onun müqəddəs adına alqış et! Rəbbə 
alqış et, ey könlüm, unutma etdiyi yaxşılıqları: 

Odur bütün təqsirlərini əfv edən, bütün xəstəliklərinə şəfa verən. Odur həyatını 
məzara düşməkdən qurtaran, məhəbbətin, mərhəmətin tacını başına qoyan. 

Rəbb lütfkar və rəhmlidir, hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir. 
Bizimlə günahlarımıza görə davranmaz, təqsirlərimizin əvəzini çıxmaz.

Nə qədər şərq qərbdən uzaqdırsa, asiliklərimizi bizdən o qədər uzaqlaşdırıb. 
Ata övladlarına rəhm etdiyi kimi Rəbb də Ondan qorxanlara elə rəhm edir. 

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 3, 16-23
Məgər bilmirsiniz ki, siz Allahın məbədisiniz və Allahın Ruhu sizdə yaşayır? 
Kim Allahın məbədinə ziyan vursa, Allah da ziyan vuracaq. Çünki Allahın məbədi 
müqəddəsdir və bu məbəd sizsiniz. Qoy heç kim özünü aldatmasın. Sizlərdən biri 
bu dövrdə özünü müdrik sayırsa, müdrik olmaq üçün ağılsız olsun. Çünki bu 
dünyanın müdrikliyi Allah qarşısında ağılsızlıqdır. Necə ki yazılıb: «O, müdrikləri 
hiylə qurarkən yaxalayır». Yenə də yazılıb: «Rəbb müdriklərin düşüncələrini və 
bunların boş olduğunu bilər». Eləcə qoy heç kim insanlarla öyünməsin, çünki hər 
şey sizindir. İstər Paul, istər Apollos, istər Peter olsun, dünya, həyat, ölüm, indiki 
və gələcək zaman – hər şey sizindir. Siz isə Məsihinsiniz, Məsih də Allahındır.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
 

Alleluya! 1Yəh 2, 5
Kim Onun sözünə əməl edirsə, Allah məhəbbəti onda, həqiqətən, kamilliyə çatıb. 
Alleluya!

 16   A ili



7-ci Rəbb günü Adi dövrdə A ili

†  İncil  †

Mt 5, 38-48
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa şagirdlərinə dedi: “Göz əvəzinə göz, diş əvəzinə diş” deyildiyini eşitmisiniz. 
Mən isə sizə deyirəm ki, pis olana pisliklə cavab vermə. Əksinə, sağ üzünə şillə 
vurana o birini də çevir. Səni məhkəməyə verib köynəyini istəyənə üst paltarını da 
ver. Kim səni min addım yol getməyə məcbur edirsə, sən onunla iki min addım yol 
get. Səndən bir şey diləyənə ver, səndən borc istəyəni geri qaytarma.

“Qonşunu sev və düşməninə nifrət et” deyildiyini eşitmisiniz. Mən isə sizə deyirəm 
ki, düşmənlərinizi sevin, sizi təqib edənlər üçün dua edin. Beləliklə, qoy siz göylərdə
olan Atanızın oğulları olasınız. Çünki O, günəşini həm pislərin, həm yaxşıların 
üzərinə doğurur. Yağışını isə həm salehlərin, həm də saleh olmayanların üzərinə 
yağdırır. Əgər siz yalnız sizi sevənləri sevirsinizsə, artıq nə mükafatınız olacaq? 
Vergiyığanlar da belə etmirmi? Əgər siz yalnız qardaşlarınızı salamlayırsınızsa, 
başqalarından artıq nə etmiş olursunuz? Bütpərəstlər da belə etmirmi? Ona görə də 
Səmavi Atanız kamil olduğu kimi siz də kamil olun.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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8-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 49, 14-15
Amma Sion dedi: «Rəbb məni tərk etdi, Xudavəndim məni unutdu». 

Rəbb isə deyir: «Ana südəmər körpəsini heç unudarmı? Bətnindən çıxan oğluna 
rəhm etməzmi? Ana öz körpəsini unutsa belə, Mən səni əsla unutmaram.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 62, 2-3. 6-7. 8-9b 
N: Susan qəlbim yalnız Allahı gözləyir.

Susan qəlbim yalnız Allahı gözləyir, Ondadır qurtuluşum. 
Yalnız Odur qayam, qurtuluşum, O mənim qalamdır, mən əsla sarsılmaram. 

Ey qəlbim, sükutla Allahı gözlə, çünki ümidim Ondadır.
Qayam, qurtuluşum yalnız Odur, O mənim qalamdır, mən sarsılmaram. 

Qurtuluşum, şərəfim Allaha bağlıdır, Allah möhkəm qayam və pənahımdır. 
Ey xalq, hər zaman Ona arxalan, Onun hüzurunda qəlbini açıb boşalt.

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 4, 1-5
Beləcə insanlar bizi Məsihin xidmətçiləri və Allahın sirli niyyətini yerinə yetirən 
idarəçiləri saysın. Idarəçilərdən isə tələb olunur ki, etibara layiq olsunlar. 
Siz, yaxud insan məhkəməsi mənim işlərimi təhlil edirsə, bu mənim üçün çox az 
əhəmiyyət kəsb edir; hətta mən öz işlərimi təhlil etmirəm. Heç bir şeyə görə vicdan 
əzabı çəkməsəm də, beləcə özümə haqq qazandırmıram. Çünki mənim işlərimi təhlil
edən Rəbdir. Buna görə də münasib vaxtdan əvvəl, yəni Rəbb gəlməyənədək heç bir 
hökm çıxarmayın. O gəlib qaranlıqda gizlənən şeylərə işıq salacaq və insan 
ürəklərinin niyyətlərini aşkara çıxaracaq. Onda hər kəs Allahdan ona düşən tərifi 
alacaq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! İbr 4, 12
Allahın kəlamı canlı və təsirlidir, ürəyin fikir və niyyətlərini ayırd edir. 
Alleluya!
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†  İncil  †

Mt 6, 24-34
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa şagirdlərinə dedi: Heç kim iki ağaya qulluq edə bilməz. Çünki ya birinə nifrət 
edib, o birini sevəcək ya da birinə bağlı qalıb, o birinə isə xor baxacaq. 
Siz həm Allaha, həm də var-dövlətə qulluq edə bilməzsiniz. 

Buna görə sizə deyirəm: nə yeyəcəksiniz və nə içəcəksiniz deyə canınızın, nə 
geyəcəksiniz deyə bədəninizin qayğısına qalmayın. Can yeməkdən və bədən 
geyimdən daha vacib deyilmi? Göydə uçan quşlara baxın. Onlar nə əkir, nə biçir, nə 
də anbarlarda saxlayırlar. Amma Səmavi Atanız onları yedizdirir. Siz onlardan daha 
qiymətli deyilsinizmi? Hansı biriniz qayğı çəkməklə ömrünü bir anlıq uzada bilər? 
Nəyə görə geyim üçün qayğı çəkirsiniz? Görün çöl zanbaqları necə böyüyür. Nə 
zəhmət çəkirlər, nə də ip əyirirlər. Lakin sizə bunu deyirəm ki, bütün cah-cəlalı 
içində olan Süleyman belə, bunlardan biri kimi geyinməmişdi. 

Ey imanı az olanlar, bu gün olub, sabah ocağa atılan çöl otunu Allah belə 
geyindirirsə, gör sizi necə geyindirəcək.
Beləliklə, “nə yeyəcəyik”, “nə içəcəyik” və ya “nə geyəcəyik” deyə qayğı çəkməyin.

Çünki bütpərəstlər bütün bu şeyləri axtarırlar. Doğrudan da, Səmavi Atanız bütün 
bunlara ehtiyacınız olduğunu bilir. Ona görə də siz əvvəlcə Allahın Səltənətini 
və Onun salehliyini axtarın. Onda bunların hamısı sizə əlavə olaraq veriləcək. 
Beləliklə, sabahın qayğısını çəkməyin. Çünki sabahkı gün özü üçün qayğı çəkəcək. 
Hər günün öz hökmü var.
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9-cu Rəbb günü Adi dövrdə

Qanunun Təkrarı kitabından sözlər Qanun 11, 18. 26-28. 32
Rəbb deyir: Buna görə də mənim bu sözlərimi ürəyinizdə və ağlınızda saxlayın, 
qolunuza bir nişan kimi, gözlərinizin arasına alın bağı kimi bağlayın. Budur, bu 
gün qarşınıza bərəkət və lə’nəti qoyuram. Allahınız Rəbbin əmrlərinə, bu gün sizə 
buyurduğum əmrlərə qulaq assanız, bərəkət tapacaqsınız. Əgər Allahınız Rəbbin 
əmrlərini dinləməsəniz, tanımadığınız başqa allahların ardınca gedərək bu gün sizə 
buyurduğum yoldan azsanız, lə’nətə düçar olacaqsınız. Bu gün önünüzə qoyacağım
bütün qayda və hökmləri yerinə yetirmək üçün diqqətli olun.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 31, 2-3b. 3c-4. 16+24
N: Ya Rəbb, möhkəm bir qala ol, qoy qurtulum.

Ya Rəbb, Sənə pənah gətirirəm! 
Heç vaxt məni xəcalətdə qoyma, ədalətinlə məni xilas et! 
Qulağını mənə tərəf çevir, Məni tez azad et! 

Bir qaya ol, qoy sığınım, möhkəm bir qala ol, qoy qurtulum. Çünki qayam da Sən, 
qalam da Sənsən! Öz ismin naminə mənə yol göstərib rəhbərlik et. 

Bəndənin üstünə üzünün nurunu sal, Məhəbbətinlə məni qurtar. 
Ey Rəbbə ümid bağlayan bütün insanlar, cəsarətli, möhkəm olun!

Müqəddəs Pavelin Romalılara məktubundan sözlər Rom  3, 21-25a. 28
Amma indi Qanuna bağlı olmayaraq Allahdan gələn salehlik zahir olub. Buna 
Qanun da, peyğəmbərlər də şəhadət edir. Allahdan gələn bu salehlik İsa Məsihə 
iman vasitəsilə Ona iman gətirənlərin hamısına verilir. Heç kəsə fərq qoyulmur. 
Çünki hamı günah edib, Allahın izzətindən məhrum olub və Onun lütfü ilə də Məsih 
İsada olan qurtuluşa nail olaraq bir hədiyyə kimi saleh sayılır. Allah İsanı kəffarə 
qurbanı olaraq təqdim etdi ki, iman edənlərin günahları Onun qanı vasitəsilə 
bağışlansın. Çünki bu nəticəyə gəlirik ki, insan Qanuna əməl etməklə deyil, iman 
vasitəsilə saleh sayılır.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Yəh 15, 5
İsa Məsih belə deyir: “Meynə Mənəm, sizsə budaqlarsınız. 
Kim Məndə qalsa, Mən də onda qalsam, çoxlu bəhrə verər.” 
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Alleluya!

†  İncil  †

Mt 7, 21-27
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Mənə “ya Rəbb, ya Rəbb” deyən hər kəs Səmavi Səltənətə girməyəcək; lakin 
göylərdə olan Atamın iradəsini yerinə yetirən oraya girəcək. O gün bir çoxları Mənə 
deyəcək: “Ya Rəbb, ya Rəbb, biz Sənin adınla peyğəmbərlik etmirdikmi? Sənin 
adınla cinləri qovmurduqmu? Sənin adınla bir çox mö’cüzələr yaratmırdıqmı?” 
Onda Mən onlara açıqca söyləyəcəyəm: “Mən sizi heç vaxt tanımamışam, Məndən 
uzaq olun, ey pislik edənlər”.

Beləliklə, bu sözlərimi eşidib onlara əməl edən hər kəs öz evini qaya üzərində quran 
ağıllı adama bənzəyir. Yağış yağar, sellər gələr, yellər əsər və o evə hücum edər. 
Amma ev uçmaz, çünki təməli qaya üzərində qurulmuşdu. Bu sözlərimi eşidib 
onlara əməl etməyən hər kəs öz evini qum üzərində tikən ağılsız adama bənzəyir. 
Yağış yağar, sellər gələr, yellər əsər və o evə hücum edər. Ev uçar və onun yıxılması 
bir müsibət olar».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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10-cü Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Huşənin kitabından sözler Huş 6, 3-6
Gəlin Rəbbi tanıyaq, tanımağa səy edək. O hökmən dan yeri kimi doğacaq, 
yağış kimi, torpağı sulayan yaz yağışı kimi yanımıza gələcək».
Allah deyir: «Ey Efrayim, sənə nə edim? Ey Yəhuda, bəs sənə nə edim?
Çünki məhəbbətiniz səhər dumanı, erkən uçub gedən şeh kimidir.
Buna görə də sizi peyğəmbərlər vasitəsilə parçaladım,
Ağzımdan çıxan sözlərlə öldürdüm. Sizin üzərinizdə hökmüm şimşək kimi 
parıldayır. Çünki Mən qurban deyil, məhəbbət istəyirəm. Yandırma qurbanlarından 
çox Allahı tanımağınızı istəyirəm.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 50
N: Şükür qurbanını Allaha təqdim et,

Şükür qurbanını Allaha təqdim et,
Haqq-Taalaya əhd etdiyin təqdimlərini ver.
Dar gündə Məni çağır,
Mən səni xilas edəcəyəm,
Sən də Məni şərəfləndirəcəksən».

Pislərəsə Allah deyir:
«Qaydalarımı əzbər söyləməyə haqqınız varmı?
Əhdimi dilə gətirməyə haqqınız varmı?
Mənim iradıma nifrət edirsən,
Sözlərimi qulaq ardına vurursan.

Bir oğru görəndə ona qoşulursan,
Zinakarlara yoldaş olursan.
Ağzını şər üçün açırsan,
Dilini fırıldaq üçün işə salırsan.

Oturub qardaşından gileylənirsən,
Ananın oğlundan qeybət edirsən.
Sən belə edəndə Mən dinməmişəm.
Məgər Məni özün kimi sanırsan?
İndi isə səni tənbeh edəcəyəm,
Əməllərini gözünün önünə düzəcəyəm.
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Müqəddəs Pavelin Romalılara məktubundan sözlər Rom  4, 18-25
Heç bir ümid olmadığı halda İbrahim çoxlu millətin atası olacağına ümidlə inandı. 
Çünki ona deyilmişdi ki, «nəslin o qədər olacaq». Hətta təxminən yüz yaşında ikən 
öz bədəninin artıq ölüyə bənzədiyini, arvadı Saranın da bətninin ölü olduğunu 
anladı, amma imanı azalmadı. Allahın vədinə imansızlıqla şübhə etmədi, əksinə, 
imanında möhkəm durub Allahı izzətləndirdi. Tamamilə əmin idi ki, Allah verdiyi 
vədi yerinə yetirməyə də qadirdir. Buna görə də imanı ona salehlik sayıldı. «Salehlik
sayıldı» sözləri yalnız İbrahim üçün yazılmayıb; Rəbbimiz İsanı ölülər arasından 
Dirildənə iman etməklə saleh sayılacaq bizlər üçün də belə yazılmışdır. İsa bizim 
təqsirlərimizə görə ölümə təslim edildi və bizim saleh sayılmağımız üçün dirildi. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Lk 4, 18
İsa Məsih belə deyir: “Rəbb məni fəqirlərə müjdəni bildirmək, 
əsirlərə azadlıq elan etmək üçün göndərdi.” 
Alleluya!

†  İncil  †

Mt 9, 9-13
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa oradan keçəndə vergi yığılan yerdə oturan Matta adlı bir adamı görüb ona dedi: 
«Ardımca gəl». O da durub İsanın ardınca getdi. 

İsa evdə süfrəyə oturanda bir çox vergiyığanlarla günahkarlar gəlib Onunla və 
şagirdləri ilə birgə oturdular. Fariseylər bunu gördükdə Onun şagirdlərinə dedilər: 
«Niyə Müəlliminiz vergiyığanlar və günahkarlarla birgə yemək yeyir?» 
Amma İsa bunu eşidəndə dedi: «Sağlamların deyil, xəstələrin həkimə ehtiyacı var. 
Gedin və “Mən qurban deyil, mərhəmət istəyirəm” sözünün mənasını öyrənin. 
Çünki Mən salehləri deyil, günahkarları çağırmaq üçün gəlmişəm». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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11-cü Rəbb günü Adi dövrdə

Çıxış kitabından sözlər Çıx 19, 2-6a
Ruven, Şimeon, Levi, Yəhuda, İssakar, Zevulun, Binyamin, Dan, Naftali, Qad, Aşer, 
Yaqubun nəslindən törənən yetmiş nəfər idi. Yaqubun oğlu Yusif artıq Misirdə idi. 
Vaxt yetişdi, Yusif, qardaşları və o nəslin hamısı öldü. Amma İsrail övladları çoxalıb 
böyüdülər, sayları artdı və onlar qüvvətləndi; ölkə onlarla doldu.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur  100
N: Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida edin,

Sevinclə Rəbbə qulluq edin, mədh oxuyaraq Onun hüzuruna gəlin!
Rəbb Allahdır, siz bunu bilin, 

O bizi yaradıb, biz Ona aidik,
Xalqıyıq, otlağında otardığı sürüyük.

Dərgahına şükürlərlə, həyətlərinə həmdlərlə gəlin.
Ona şükür edin, isminə alqış söyləyin.

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

Müqəddəs Pavelin Romalılara məktubundan sözlər Rom  5, 6-11
Biz hələ gücsüz ikən Məsih müəyyən zamanda allahsız adamların uğrunda öldü. 
Saleh bir adam uğrunda kiminsə ölməsi çətin işdir; bəlkə də yaxşı bir adam uğrunda 
kimsə ölməyə cəsarət edər. Lakin Allah bizə olan məhəbbətini bununla sübut edir ki,
biz hələ günahkar ola-ola Məsih bizim uğrumuzda öldü. 
Beləcə Onun qanı ilə indi saleh sayıldığımıza görə Onun vasitəsilə də Allahın 
qəzəbindən mütləq xilas olacağıq. Əgər biz Allahın düşməni olduğumuz vaxt Onun 
Oğlunun ölməsi ilə Allahla barışdıqsa, barışdıqdan sonra Onun həyatı vasitəsilə daha
qəti olaraq xilas olacağıq. Yalnız bununla deyil, Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə 
Allahla da fəxr edirik ki, indi Onun vasitəsilə Allahla barışığa nail olmuşuq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Mk 1, 15
İsa Məsih belə deyir: “Allahın Səltənəti yaxınlaşıb. 
Tövbə edin və Müjdəyə inanın.” 
Alleluya!
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†  İncil  †

Mt 9,36 – 10,8
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Biz hələ gücsüz ikən Məsih müəyyən zamanda allahsız adamların uğrunda öldü.  
Saleh bir adam uğrunda kiminsə ölməsi çətin işdir; bəlkə də yaxşı bir adam uğrunda 
kimsə ölməyə cəsarət edər. Lakin Allah bizə olan məhəbbətini bununla sübut edir ki,
biz hələ günahkar ola-ola Məsih bizim uğrumuzda öldü. Beləcə Onun qanı ilə indi 
saleh sayıldığımıza görə Onun vasitəsilə də Allahın qəzəbindən mütləq xilas 
olacağıq. Əgər biz Allahın düşməni olduğumuz vaxt Onun Oğlunun ölməsi ilə 
Allahla barışdıqsa, barışdıqdan sonra Onun həyatı vasitəsilə daha qəti olaraq xilas 
olacağıq. Yalnız bununla deyil, Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə Allahla da fəxr edirik 
ki, indi Onun vasitəsilə Allahla barışığa nail olmuşuq. Biz hələ gücsüz ikən Məsih 
müəyyən zamanda allahsız adamların uğrunda öldü. Saleh bir adam uğrunda kiminsə
ölməsi çətin işdir; bəlkə də yaxşı bir adam uğrunda kimsə ölməyə cəsarət edər. 
Lakin Allah bizə olan məhəbbətini bununla sübut edir ki, biz hələ günahkar ola-ola 
Məsih bizim uğrumuzda öldü. Beləcə Onun qanı ilə indi saleh sayıldığımıza görə 
Onun vasitəsilə də Allahın qəzəbindən mütləq xilas olacağıq. Əgər biz Allahın 
düşməni olduğumuz vaxt Onun Oğlunun ölməsi ilə Allahla barışdıqsa, barışdıqdan 
sonra Onun həyatı vasitəsilə daha qəti olaraq xilas olacağıq. Yalnız bununla deyil, 
Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə Allahla da fəxr edirik ki, indi Onun vasitəsilə 
Allahla barışığa nail olmuşuq. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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12-cü Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 20, 10-13
Çünki çoxlarının «Hər tərəfdə dəhşət! Onu mühakimə edin, biz də onu mühakimə 
edək!» deyə pıçıldaşdığını eşitdim. Bütün güvəndiyim adamlar büdrəməyimi 
gözləyərək «Bəlkə aldanar, onda onu məğlub edərik, ondan qisasımızı alarıq» 
dedilər. Ancaq Rəbb igid bir döyüşçü kimi mənimlədir. Buna görə də məni təqib 
edənlər büdrəyəcək, qalib gələ bilməyəcək. Uğur qazana bilmədikləri üçün

Böyük xəcalət çəkəcəklər. Rüsvayçılıq əbədi olacaq, heç vaxt unudulmayacaq.
Ancaq, ey Ordular Rəbbi, sən salehi sınağa çəkirsən, fikri və ürəyi görürsən.
Qoy gözüm Sənin onlardan alacağın qisası görsün! Çünki işimi Sənə tapşırdım.

Rəbbi tərənnüm edin, Rəbbə həmd edin! Çünki fəqiri zalımların əlindən qurtardı.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 69 (8-10. 14. 17. 33-35)
N: Məni qurtar, bataqlığa batmayım

Sənin uğrunda üzərimə rüsvayçılıq töküldü,
Üzümü xəcalət bürüdü.
Qardaşlarıma yad oldum,
Anamın oğullarına özgə sayıldım.
Evinin qeyrəti məni yandırıb-yaxdı,
Səni təhqir edənlərin rüsvayçılıq təhqirləri altında qaldım.
Oruc tutub ağlamağımı belə,
Mənə rüsvayçılıq saydılar.
Mənsə, ya Rəbb, Sənə dua edirəm.
Ey Allah, münasib gördüyün zaman
Bol məhəbbətinə görə mənə cavab ver,
Çünki qurtuluşuna etibar etmişəm.
Bunu görən məzlumlar qoy sevinsin,
Ey Allahı axtaranlar, ürəyiniz dirçəlsin.
Çünki Rəbb fəqirləri eşidir,
Öz əsir xalqına xor baxmır.
Göy, yer, dənizlər, oradakı canlılar
Qoy Rəbbə həmd oxusunlar.
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Müqəddəs Pavelin Romalılara məktubundan sözlər Rom  5, 12-15
Beləliklə, günah bir insan vasitəsilə, ölüm də günah vasitəsilə bu dünyaya gəldi. 
Beləcə ölüm bütün insanlara yayıldı, çünki hamı günah etdi. Qanundan əvvəl də 
dünyada günah var idi. Amma qanun olmayanda günah hesaba alınmır. 
Lakin Adəmdən Musaya qədər ölüm hamıya, hətta Adəmin əmri pozmasına bənzər 
bir günah etməyənlərə də hökmranlıq etdi. Adəm o gələcək İnsanın əvvəlcədən 
göstərilən təsviri idi. Amma Allahın ənamı təqsir kimi deyil. Çünki bir adamın 
təqsiri üzündən çox adam öldüsə də, Allahın lütfü və bir Adamın, yəni İsa Məsihin 
lütfü ilə verilən ənam bir çoxları üçün daha böyük təsir göstərdi. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Yəh 15, 26-27
İsa Məsih belə deyir: “ Sizə Atadan göndərəcəyim Vəsatətçi – Atanın yanından 
çıxan həqiqət Ruhu gəldiyi zaman Mənim barəmdə şəhadət edəcək. 
Siz də şəhadət edəcəksiniz”. 
Alleluya!

†  İncil  †

Mt 10, 26-33
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Beləliklə, onlardan qorxmayın. Çünki elə örtülü bir şey yoxdur ki, aşkara 
çıxmayacaq və elə gizli bir şey yoxdur ki, bilinməyəcək. Sizə qaranlıqda dediklərimi
gün işığında söyləyin və qulağınıza pıçıldananı damlardan bəyan edin. Bədəni 
öldürüb canı öldürə bilməyənlərdən qorxmayın. Həm canı, həm bədəni cəhənnəmdə 
məhv edə bilən Allahdan qorxun. İki sərçə bir qara pula satılmırmı? Onlardan biri 
belə, Atanızın izni olmadan yerə düşməz. Sizin başınızdakı saçlar belə, sayılıb. Ona 
görə də qorxmayın, siz saysız-hesabsız sərçədən daha dəyərlisiniz. 
İnsanlar qarşısında Məni iqrar edən hər kəsi Mən də göylərdə olan Atamın 
qarşısında iqrar edəcəyəm. Amma kim insanlar qarşısında Məni inkar etsə, 
Mən də onu göylərdə olan Atamın qarşısında inkar edəcəyəm. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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2-ci Padşahlar kitabından sözlər 2 Pad 4, 8-11, 14-16a
Bir gün Elişa Şunemdən keçirdi. Orada yaşayan varlı bir qadın Elişanı çörək yeməyə
dəvət etdi. Sonralar Elişa hər dəfə keçəndə çörək yemək üçün oraya gedərdi. Qadın 
ərinə dedi: «İndi bildim ki, həmişə yanımızdan keçən bu adam müqəddəs bir Allah 
adamıdır. Gəl damda ona kiçik bir otaq düzəldək, oraya onun üçün yataq, süfrə, taxt,
bir də çıraq qoyaq ki, bizə gələndə orada qalsın». 
Bir gün Elişa oraya gəldi və damdakı otağa çıxıb orada yatdı. 

Elişa dedi: «Elə isə onun üçün nə edə bilərəm?» Gehazi dedi: 
«Doğrusu, oğlu yoxdur, əri də qocadır». Elişa dedi: «Qadını çağır». 
Gehazi qadını çağırdı və o gəlib qapıda durdu. Elişa dedi: 
«Bir ildən sonra bu fəsildə qucağında bir oğlun olacaq». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 89
Ya Rəbb, daim məhəbbətindən nəğmə oxuyacağam

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

Dedin: «Öz seçdiyimlə əhd kəsmişəm,
Qulum Davud üçün belə and içmişəm:
“Mən nəslini əbədi sarsılmaz edəcəyəm,
Sülaləni taxtında sonsuzadək yaşadacağam”».

İsminə görə daim sevinirlər, salehliyinə görə şərəfə çatırlar.
Onların ehtişamı, qüvvəti Sənsən. Sənin lütfündən gücümüz artır.

Müqəddəs Pavelin Romalılara məktubundan sözlər Rom  6, 3-4, 8-11
Məgər bilmirsiniz ki, biz hamımız Məsih İsa ilə birləşmək üçün vəftiz olunarkən 
həmin vəftizlə Onun ölümü ilə birləşdik? Deməli, vəftiz olunub Onun ölümü ilə 
birləşməklə biz də Onunla birgə dəfn olunduq; belə ki Atanın izzəti ilə Məsih ölülər 
arasından dirildiyi kimi biz də həmin cür yeni həyat sürək. 

Əgər Məsihlə ölmüşüksə, Onunla yaşayacağımıza da inanırıq. 
Çünki bilirik ki, Məsih ölülər arasından dirildiyinə görə bir daha ölməyəcək 
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və ölüm Ona artıq hökmranlıq etməz. Onun ölümü günahın müqabilində ilk və son 
ölüm oldu, yaşadığı həyatı isə Allah üçün yaşayır. Beləcə siz də özünüzü 
Məsih İsada olaraq günaha münasibətdə ölü, Allaha münasibətdə isə diri sayın. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! 1 Pet 2, 9
Siz seçilmiş nəsil, Padşahın Keşiş dəstəsi, müqəddəs millət, 
Allaha məxsus olan xalqsınız. Sizi qaranlıqdan Öz heyrətamiz nuruna çağıran 
Allahın çox gözəl işlərini elan etmək üçün seçilmisiniz. 
Alleluya!

†  İncil  †

Mt 10, 37-42
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Atasını ya anasını Məndən artıq sevən kəs Mənə layiq deyil. Oğlunu ya qızını 
Məndən artıq sevən də Mənə layiq deyil. Çarmıxını götürüb ardımca gəlməyən kəs 
də Mənə layiq deyil. Canını qoruyan kəs onu itirəcək, Mənim uğrumda canını 
itirənsə onu qoruyacaq. Sizi qəbul edən kəs Məni qəbul edər. Məni qəbul edən də 
Məni Göndərəni qəbul edər. Peyğəmbəri peyğəmbər olduğu üçün qəbul edən kəs 
peyğəmbərə layiq bir mükafat alacaq. Salehi saleh olduğu üçün qəbul edən də salehə
layiq bir mükafat alacaq. Kim bu kiçiklərdən birinə şagird olduğu üçün hətta bir 
kasa soyuq su içirdərsə, sizə doğrusunu deyirəm: mükafatsız qalmayacaq». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Peyğəmbər Zəkəriyyənin kitabından sözlər Zək 9, 9-10
Ey Sion qızı, böyük sevinclə coş, ey Yerusəlim qızı, hayqır! Bax padşahın sənə tərəf 
gəlir. O, ədalətli və xilaskardır. O, həlimdir və bir eşşəyə – eşşəyin balası olan sıpaya
minib gəlir. Döyüş arabalarını Efrayimdən, atları Yerusəlimdən uzaqlaşdıracağam. 
Döyüş kamanları qırılacaq. Padşahınız millətlərə sülh elan edəcək. Onun 
hökmranlığı dənizdən dənizə, çaydan dünyanın ucqarlarınadək uzanacaq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13c-14
N: Ey Padşahım olan Allahım, Səni yüksəldəcəyəm, 
İsminə sonsuza qədər alqış edəcəyəm. 

Ey Padşahım olan Allahım, Səni yüksəldəcəyəm, İsminə sonsuza qədər alqış 
edəcəyəm. Sənə hər gün alqış edəcəyəm, İsminə əbədilik həmd edəcəyəm. 

Rəbb lütfkar və rəhmlidir, hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir. Rəbb hamıya 
xeyirxahlıq edər, yaratdıqlarının hər birinə mərhəmət göstərər. 

Ya Rəbb, bütün yaratdıqların Sənə şükür edəcək, möminlərin Sənə alqış edəcək. 
Padşahlığının əzəmətindən deyəcəklər, Qüdrətindən danışacaqlar. 

Sənin padşahlığın əbədi padşahlıqdır, səltənətin nəsildən-nəslə qədər uzanır. 
Rəbb yıxılanların hamısına dayaqdır, qəddi əyilənlərin hamısını qaldırır. 

Müqəddəs Pavelin Romalılara məktubundan sözlər Rom  8, 9. 11-13
Lakin Allahın Ruhu sizdə yaşayırsa, siz cismani təbiətin hökmündə deyil, 
Ruhun hökmündəsiniz. Kimdə Məsihin Ruhu yoxdursa, o adam Məsihə məxsus 
deyil. Əgər İsanı ölülər arasından Dirildənin Ruhu sizdə yaşayırsa, Məsihi ölülər 
arasından Dirildən, sizdə yaşayan Ruhu ilə sizin də fani bədənlərinizə həyat verəcək.
Beləliklə, ey qardaşlar, biz cismani təbiətimizə borclu deyilik ki, ona görə yaşayaq. 
Çünki cismani təbiətə görə yaşayırsınızsa, öləcəksiniz, amma bədənin pis əməllərini 
Ruhun vasitəsilə öldürürsünüzsə, yaşayacaqsınız.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Mt 11, 25
İsa Məsih belə deyir: “Ey yerin-göyün Rəbbi olan Ata! Minnətdaram Sənə ki, 
bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə agah etdin.”
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Alleluya!

†  İncil  †

Mt 11, 25-30
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

O vaxt İsa davam edərək dedi: «Ey yerin-göyün Rəbbi olan Ata! Minnətdaram Sənə 
ki, bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə agah etdin. Bəli, 
Ata! Çünki bu Sənin istəyin idi. Atam tərəfindən hər şey Mənə verildi. 
Oğulu Atadan başqa heç kəs tanımaz. Atanı da Oğuldan və Oğulun Ata barədə agah 
etmək istədiyi şəxsdən başqa heç kəs tanımaz. Ey bütün yorğunlar və yükləri ağır 
olanlar, Mənim yanıma gəlin, Mən sizə rahatlıq verərəm. 
Boyunduruğumu üzərinizə götürün və Məndən öyrənin. 
Çünki Mən həlim və qəlbən təvazökaram. Bununla canınıza rahatlıq taparsınız. 
Çünki boyunduruğum rahat və yüküm yüngüldür».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 55, 10-11 
Necə göydən yağan yağış və qar torpağı sulamadan, yeri məhsuldar edib əkin 
bitirmədən, əkinçiyə toxum, yeyənə çörək vermədən göylərə qayıtmırsa, Ağzımdan 
çıxan kəlmə də belədir: boş yerə yanıma qayıtmaz, ancaq istədiyimi yerinə yetirər, 
onu göndərdiyim iş icra olunsun deyə həyata keçirər.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 65, 10a-d. 10e-11. 12-13. 14
N: Ya Rəbb, bizə gəlib xeyir-dua ver! 

Yer üzünün qayğısına qalıb su verirsən, onu çox, məhsuldar edirsən. 
Ey Allah, çayın su ilə doludur, torpağı taxıl üçün hazır edirsən. 

Torpağın şırımlarını sulayırsan, aralarını bərkidirsən, 
gur yağışla torpağını yumşaldırsan, məhsuluna bərəkət verirsən. 

İlə gözəllik çələngini geyindirirsən, izlərindən bolluq axır, 
çölə-çəmənə tökülür, təpələr şənliyə bürünür. 

Çəmənlərin sürülərlə dolur, dərələrini taxıl bürüyür. 
Onlar cuşa gəlib tərənnüm söyləyir! 

Müqəddəs Pavelin Romalılara məktubundan sözlər Rom  8, 18-23 
Belə düşünürəm ki, çəkdiyimiz indiki əzablar bizə zahir olacaq izzətlə heç 
müqayisəyə gəlməz. Yaradılış Allahın oğullarının zahir olmasını böyük həsrətlə 
gözləyir. Çünki yaradılış öz iradəsi ilə deyil, onu Təslim Edənin iradəsi ilə puçluğa 
təslim edildi. Amma ümidvardır ki, yaradılış özü də çürüməyə əsir olmaqdan xilas 
olub, Allah övladlarının izzətli azadlığına qovuşacaq. Çünki bilirik ki, bütün 
yaradılış indiyəcən birlikdə inildəyib doğuş ağrısı çəkir. Ancaq təkcə yaradılış yox, 
Ruhun nübarını alan biz özümüz də övladlığa qəbul olunmağımızı, yəni 
bədənimizin azad olmasını gözləyərək içimizdə inildəyirik.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya!
Allahım ürəklərimizi aydınlat ki, sözlərini dinləyib əbədi həyata daxil olaq.
Alleluya!

 32   A ili



15-ci Rəbb günü Adi dövrdə A ili

†  İncil  †

Mt 13, 1-23
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

O gün İsa evdən çıxdı və gedib göl kənarında oturdu. Yanına elə böyük izdiham 
toplaşdı ki, Özü bir qayığa minib oturdu və bütün izdiham sahildə durdu. İsa onlara 
məsəllərlə bir çox şey öyrədərək dedi: «Qulaq asın, bir əkinçi toxum səpməyə çıxdı. 
Səpin zamanı toxumlardan bəzisi yol kənarına düşdü və quşlar gəlib onları dənlədi. 
Bəzisi torpağı çox olmayan daş-kəsəkli yerlərə düşdü. Torpağı dərin olmadığına 
görə tez cücərdilər. Lakin günəş doğanda soldu və kökü olmadığına görə qurudu. 
Bəzisi tikanlar arasına düşdü. Tikanlar böyüyüb onları boğdu. Başqaları isə münbit 
torpağa düşdü. Bəzisi yüz, bəzisi altmış, bəzisi otuz qat səmərə verdi. Qulağı olan 
eşitsin!»

Şagirdlər İsaya yaxınlaşıb dedilər: «Nə üçün onlara məsəllərlə danışırsan?» O isə 
onlara belə cavab verdi: «Səmavi Səltənətin sirlərini bilmə qabiliyyəti sizə 
verilmişdir, lakin onlara verilməmişdir. Çünki kimin varıdırsa, ona daha çox 
veriləcək və o bolluq içində olacaq. Amma kimin yoxudursa, əlində olan da ondan 
alınacaq. Mənim onlarla məsəllərlə danışmağımın məqsədi budur ki, gördükləri 
halda görməsinlər, eşitdikləri halda eşitməsinlər və anlamasınlar. Yeşaya 
peyğəmbərin onlar üçün dediyi bu sözlər yerinə yetir: “Eşitdikcə eşidəcəksiniz, 
amma anlamayacaqsınız. Baxdıqca baxacaqsınız, amma qanmayacaqsınız. Çünki bu 
xalqın ürəyi kütləşdi, qulaqları kar oldu, gözlərini yumdular ki, gözləri ilə 
görməsinlər, qulaqları ilə eşitməsinlər, ürəkləri ilə anlamasınlar və Mənə sarı 
dönməsinlər ki, Mən onlara şəfa verim”. Amma sizin gözləriniz nə bəxtiyardır, çünki
görürlər və qulaqlarınız nə bəxtiyardır, çünki eşidirlər! Sizə doğrusunu deyirəm, bir 
çox peyğəmbərlər və saleh adamlar sizin gördüklərinizi görmək istədilər, amma 
görmədilər, eşitdiklərinizi eşitmək istədilər, amma eşitmədilər. 

İndi əkinçi barədə məsəlin izahını dinləyin: kim Səmavi Səltənətlə bağlı kəlamı 
eşidib anlamırsa, şər olan gəlib onun ürəyində səpilmiş olanı oğurlayır. Yol kənarına 
səpilən toxum budur. Daş-kəsəkli yerə səpilən isə kəlamı eşidir və dərhal sevinclə 
qəbul edir. Lakin onda kök olmadığına görə dözümü az olur, kəlama görə əzab və 
təqibə məruz qalan kimi yıxılır. Tikanlar arasında səpilən odur ki, kəlamı eşidir, 
lakin dünyanın qayğıları və var-dövlətin aldadıcılığı kəlamı boğur və kəlam barsız 
olur. Münbit torpağa səpilənlər odur ki, kəlamı eşidir, anlayır və doğrudan da, 
səmərə – bəzisi yüz, bəzisi altmış, bəzisi otuz qat səmərə verir».  
K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Süleymanın Müdrikliyi kitabından sözlər Müd 12, 13. 16-19
Hamıya himayə göstərən Səndən başqa Allah yoxdur. Sənin ədalətlə mühakimə 
etmədiyini heç nə ilə sübut etmək olmaz.
Çünki Sənin qüdrətin ədalətin başlanğıcıdır, Sən hər şey üzərində hökmranlıq 
edirsən, buna görə də hamıya rəhm etməyə meyillisən. Öz gücünü Sənin qüdrətinə 
inanmayanlara göstərirsən, Sənin qüdrətini tanıyanlara qaba adamların başına nə 
gəldiyini öyrədirsən. Lakin gücünə rəğmən yumşaqlıqla mühakimə edirsən. Bizi 
böyük mərhəmətlə idarə edirsən, çünki qüdrətin həmişə Öz iradəndədir.
Belə işlərlə Sən Öz xalqına dərs verdin, ədalətli adamın insanları sevməli olduğunu 
öyrətdin. Öz övladlarına gözəl bir ümid verdin ki, günahlarından tövbə etdikləri 
halda tövbələrini qəbul edəcəksən.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 86, 5-6, 9-10, 15-16
N: Rəbbim, sən çox yaxşısan, hər zaman bağışlayırsan! 

Sən, ey Xudavənd, xeyirxahsan, bağışlayan Sənsən, Səni səsləyənlərin hamısı üçün 
məhəbbətin boldur. Ya Rəbb, duamı dinlə, yalvarışlarımın səsinə qulaq as. 

Ey Xudavənd, yaratdığın millətlərin hamısı hüzuruna gələcək, 
Sənin ismini izzətləndirərək səcdə edəcək. 
Çünki əzəmətli, xariqələr yaradan Sənsən, Yeganə Allah Sənsən! 

Ey Xudavənd, Sən rəhmli, lütfkar Allahsan, hədsiz səbirlisən, 
məhəbbətin və sədaqətin boldur. Sən mənə baxıb rəhm et. 

Müqəddəs Pavelin Romalılara məktubundan sözlər Rom  8, 26-27
Beləcə Ruh da bizə zəif olarkən kömək edir. Biz nə üçün və necə dua etmək lazım 
olduğunu bilmirik, lakin Ruh Özü dillə deyilməyən ahlarla vəsatətçilik edir. Ürəkləri
sınayan Allah da Ruhun nə düşündüyünü bilir, çünki Ruh Allahın iradəsinə görə 
müqəddəslər üçün vəsatətçilik edir.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Yəh 15, 15
İsa Məsih belə deyir: “Artıq sizə qul demirəm, 
çünki qul ağasının nə etdiyini bilmir. Mən sizə dost deyirəm, 
çünki Atamdan eşitdiyim bütün sözləri sizə söylədim.” 
Alleluya!
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†  İncil  †

Mt 13, 24-43
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa onlara başqa bir məsəl də çəkdi: «Səmavi Səltənət tarlasına yaxşı toxum səpmiş 
bir adama bənzəyir. Nə vaxt adam yatarsa, onun düşməni gəlib buğdaların arasına 
dəlicə səpib gedər. Buğda böyüyüb bəhrə verdiyi zaman dəlicələr də göründü. Ev 
sahibinin qulları gəlib ona belə dedilər: “Ağa, sən tarlana yaxşı toxum səpmədinmi? 
Bəs bu dəlicə haradan əmələ gəldi?” O isə qullara dedi: “Bunu düşmən etmişdir”. 
Qullar da ona dedilər: “İstəyirsənmi gedib onları yığaq?” O dedi: “Yox, çünki 
dəlicələri yığarkən onlarla birgə buğdanı da qopararsınız. Biçinə qədər qoyun hər 
ikisi birlikdə böyüsün. Biçin vaxtı mən biçinçilərə deyəcəyəm: Əvvəlcə dəlicələri 
toplayın və yandırmaq üçün onlardan dərz bağlayın, buğdanı isə anbarlarıma 
toplayın”».

İsa onlara başqa bir məsəl də danışaraq dedi: «Səmavi Səltənət bir adamın götürüb 
öz tarlasında səpdiyi xardal toxumuna bənzəyir. Xardal toxumu bütün toxumların ən 
kiçiyi olsa da, böyüdükdə bütün bostan bitkilərindən hündür, lap ağac boyda olur. 
Belə ki səma quşları gəlib onun budaqlarında yuva qurur».

İsa onlara başqa bir məsəl də söylədi: «Səmavi Səltənət xəmir mayasına bənzəyir. 
Qadın onu götürüb üç kisə una qarışdırıb bütün xəmir acıyanadək saxlayır». 
İsa bütün bu şeyləri xalqa məsəllərlə söyləyirdi və onlara məsəlsiz heç bir şey 
söyləməzdi ki, peyğəmbər vasitəsilə söylənən bu söz yerinə yetsin: «Ağzımı 
məsəllərlə açacağam, dünya yaranandan bəri gizli qalan şeyləri bəyan edəcəyəm». 
O zaman İsa xalqdan ayrılıb evə girdi. Şagirdləri Onun yanına gəlib dedilər: 
«Tarladakı dəlicələr məsəlini bizə izah et».
Cavabında İsa dedi: «Yaxşı toxumu səpən Bəşər Oğludur. Tarla isə dünyadır. Yaxşı 
toxum Səltənətin övladlarıdır. Dəlicə isə şər olanın övladlarıdır. Dəlicələri səpmiş 
olan düşmən iblisdir. Biçin dövrün sonudur və biçinçilər isə mələklərdir. Dəlicələr 
toplanıb alovla yandırıldığı kimi bu dövrün sonunda da belə olacaq. Bəşər Oğlu 
mələklərini göndərəcək, onlar da pis yola çəkən bütün şeyləri və qanunsuzluq 
edənləri Onun Səltənətindən toplayacaq və onları alovlu sobaya atacaqlar. Orada 
ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq. O zaman salehlər Atalarının Səltənətində günəş kimi 
parlayacaqlar. Qulağı olan eşitsin!

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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A ili 17-ci Rəbb günü Adi dövrdə

17-ci Rəbb günü Adi dövrdə

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad. 3, 5-12
Giveonda Rəbb Süleymana gecə vaxtı yuxuda göründü. Allah dedi: «Nə istəyirsən, 
sənə verim?»  Süleyman dedi: «Sən qulun atam Davuda böyük xeyirxahlıq 
göstərdin, çünki o Sənin önündə sadiq və saleh işlər görürdü, bütün ürəyi ilə 
səninlə idi. Bu gün də taxtında oturan bir oğul verməklə ona öz böyük 
xeyirxahlığını saxladın. İndi, ya Rəbb Allahım, öz qulunu atam Davudun yerinə 
padşah etdin. Ancaq mən çox cavanam, nə edib-etməyəcəyimi bilmirəm. Qulun 
Sənin seçdiyin xalqın – saysız-hesabsız böyük bir kütlənin arasındadır. İndi mənə 
elə bir dərrakəli ürək ver ki, yaxşı ilə pisi ayırd edib sənin xalqına hökm edə bilim. 
Başqa cür Sənin bu böyük xalqını kim idarə edə bilər?» 

Süleymanın bu istəyi Xudavəndin gözünə xoş gəldi.  Allah ona dedi: «İndi ki özün 
üçün uzun ömür, var-dövlət və düşmənlərinin canını istəmədin, bunların yerinə 
ədaləti ayırd etmək üçün dərrakə istədin, Mən istəyini yerinə yetirirəm: sənə elə bir
hikmətli və dərrakəli ürək verirəm ki, sənin kimisi nə səndən əvvəl olmuş, nə də 
səndən sonra olacaq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 119, 57+72. 76-77. 127-130
N: Rəbbim, sən nə istəyirsənsə, mən də onu istəyirəm.

Ya Rəbb, mənim nəsibimsən, Sözlərinə bağlı qalmaq üçün vəd etmişəm.
Ağzından çıxan qanun mənim üçün minlərlə qızıldan, gümüşdən daha qiymətlidir. 

Quluna verdiyin kəlama görə Məhəbbətin mənə təsəlli versin. 
Mənə mərhəmət et ki, yaşayım, çünki qanunundan zövq alıram. 

Qızıldan, saf qızıldan çox Sənin əmrlərini sevirəm. 
Bəli, bütün qayda-qanunlarına görə mən düz yolla gedirəm, 
bütün səhv yollarasa nifrət edirəm. 

Öyüdlərinin heyrətamizliyinə görə onlara ürəkdən əməl edirəm. 
Kəlamının açıqlanması nur saçır, Hər nadanı ağıllandırır. 

Müqəddəs Pavelin Romalılara məktubundan sözlər Rom  8, 28-30
Biz bilirik ki, hər şey birlikdə Allahı sevənlərin, Onun məqsədinə görə 
çağırılanların xeyrinə işləyir. Çünki Allah qabaqcadan tanıdığı adamları Öz 
Oğlunun surətinə uyğunlaşmaq üçün əvvəlcədən təyin etdi ki, O, çoxlu qardaş 
arasında ilk doğulan olsun; əvvəlcədən təyin etdiyi adamları da çağırdı; çağırdığı 
adamları da saleh saydı; saleh saydığı adamları da izzətləndirdi.
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Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Mt 11, 25
İsa Məsih belə deyir: “Ey yerin-göyün Rəbbi olan Ata! Minnətdaram Sənə ki, 
bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə agah etdin.” 
Alleluya!

†  İncil  †

Mt 13, 44-52
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Səmavi Səltənət tarlada gizlədilən bir dəfinəyə bənzəyir. Tapan adam onu gizlətdi 
və sevinclə gedib bütün varını satıb o tarlanı satın aldı. Yenə Səmavi Səltənət gözəl 
mirvarilər axtaran bir tacirə bənzəyir. O, çox dəyərli olan bir mirvari tapanda gedib 
bütün var-yoxunu satıb onu satın aldı. 
Yenə Səmavi Səltənət dənizə atılan və hər cür balıq tutan bir tora bənzəyir. Tor 
dolduğu zaman onu sahilə çəkdilər və oturub yaxşıları qablara yığdılar, pisləri isə 
kənara atdılar. Bu dövrün sonunda da belə olacaq. Mələklər gəlib pisləri salehlərin 
arasından kənar edəcəklər. Sonra onları soba alovuna atacaqlar. 
Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq».
İsa «Bütün bunları anladınızmı?» deyə soruşdu. Onlar İsaya «bəli, ya Rəbb» 
dedilər. O da onlara dedi: «Ona görə də Səmavi Səltənət üçün öyrədilmiş hər 
ilahiyyatçı xəzinəsindən təzə və köhnə şeylər çıxaran ev sahibinə bənzəyir».

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

A ili 37 



A ili 18-ci Rəbb günü Adi dövrdə

18-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 55, 1-3
Ey bütün susamışlar, gəlin su başına! Ey pulu olmayanlar, gəlin, alın, yeyin! 
Gəlin, şərabı və südü pulsuz-parasız alın! Nə üçün pulunuzu çörək olmayan şeylərə, 
qazandığınızı sizi doydurmayan şeylərə xərcləyirsiniz? 
Məni diqqətlə dinləyin ki, yaxşı şeylər yeyəsiniz, nemətlərdən dadasınız. 
Qulaq asın, Mənim yanıma gəlin, dinləyin ki, sağ qalasınız. 
Mən sizinlə əbədi əhd, Davuda vəd etdiyim sadiq məhəbbət əhdi kəsəcəyəm.  

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 145, 8-9, 15-18
N: Rəbbim, açarsan əlini, doyuzdurursan sevdiyin bütün yaşayanları. 

Rəbb lütfkar və rəhmlidir, hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir. 
Rəbb hamıya xeyirxahlıq edər, yaratdıqlarının hər birinə mərhəmət göstərər. 

Ya Rəbb, hamının gözü Sənə baxır, vaxtlı-vaxtında onlara azuqə verirsən. 
Əlini açırsan, bütün canlıları doyunca yedirirsən. 

Rəbb bütün yollarında adildir, hər işində sadiqdir. Rəbb Onu çağıran 
bütün insanlara, Onu sidq ürəkdən çağıran bütün insanlara yaxındır. 

Müqəddəs Pavelin Romalılara məktubundan sözlər Rom  8, 35. 37-39
Məsihin məhəbbətindən bizi kim ayıra bilər? Əziyyətmi, sıxıntımı, təqibmi, aclıqmı,
çılpaqlıqmı, təhlükəmi, qılıncmı? Lakin bizi Sevənin vasitəsilə bütün bunlara üstün 
gəlib qalib oluruq. Çünki əminəm ki, nə ölüm, nə həyat, nə mələklər, nə başçılar, nə 
indiki, nə də gələcək şeylər, nə qüvvələr, nə ucalıq, nə dərinlik, 
nə də başqa bir məxluq bizi Allahın Rəbbimiz Məsih İsada olan məhəbbətindən 
ayırmağa qadir olmayacaq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya!
Uca Tanrı millətini çöldə bəslədi və səmavi çörəklə doyuzdurdu.
Alleluya!
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†  İncil  †

Mt 14, 13-21
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa bunu eşidib təkbaşına tənha bir yerə çəkildi. Bunu eşidən camaat şəhərlərdən 
piyada Onun ardınca getdi. İsa sahilə düşəndə böyük bir izdiham gördü, onlara 
rəhmi gəldi və xəstələrini sağaltdı. Axşama yaxın şagirdlər Onun yanına gəlib 
dedilər: «Bura çöllükdür, vaxt da gecdir. Qoy camaat gedib kəndlərdən özlərinə 
yemək alsın». Amma İsa onlara dedi: «Getməklərinə ehtiyac yoxdur. 
Onlara yeməyi siz verin». Şagirdlər İsaya dedilər: «Burada beş çörək və iki balıqdan
başqa bir şeyimiz yoxdur». İsa «onları buraya, Mənə gətirin» dedi. Camaata əmr etdi
ki, otların üstündə otursunlar. İsa beş çörəyi və iki balığı götürüb göyə baxaraq şükür
duası etdi. Sonra çörəyi bölüb şagirdlərə verdi. 
Şagirdlər də camaata payladı. Hamı yeyib-doydu və qalan tikələrdən on iki dolu 
zənbil yığdılar. Yemək yeyən adamların sayı qadınlar və uşaqlardan başqa, 
beş min nəfərə yaxın idi.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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19-cu Rəbb günü Adi dövrdə

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 19, 9a. 11-13a
İlyas oradakı mağaraya girdi və burada gecələdi. Ona «İlyas, burada nə edirsən?» 
deyə Rəbbin sözü nazil oldu. O dedi: «Çıx, dağda Rəbbin önündə dur, çünki Rəbb 
buradan keçəcək». Dağları yaran və Rəbbin önündə qayaları parçalayan böyük və 
güclü bir külək əsdi, ancaq Rəbb küləkdə deyildi. Küləkdən sonra zəlzələ oldu, 
ancaq Rəbb zəlzələdə deyildi. Zəlzələdən sonra od düşdü, ancaq Rəbb odda deyildi. 
Oddan sonra xəfif bir meh səsi gəldi. İlyas bunu eşidəndə üzünü cübbəsi ilə örtdü və
çıxıb mağaranın ağzında dayandı. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 85, 8-13
N: Rəbbim, bizə mərhəmətini göstər və bizi sülhə qovuşdur. 

Rəbb Allah nə söyləsə, dinləyirəm. 
Sözləri xalqına, möminlərinə sülh bəyan edər ki, 
Onlar öz cəhalətlərinə dönməsinlər. Bəli, 

Rəbb Ondan qorxanları qurtarmaq üçün, 
Ehtişamını ölkəmizdə saxlamaq üçün yaxınlaşır! 

Məhəbbətlə həqiqət bir-birinə qovuşacaq, 
salehliklə əmin-amanlıq bir-biri ilə öpüşəcək. 
Həqiqət yerdə bitib göyərəcək, 
ədalət göylərdən baxacaq. 

Bəli, Rəbb ən yaxşı şeyləri göndərəcək, 
torpağımız bol məhsul verəcək. 
Ədalət Rəbbin önündə addımlayar, 
qədəmləri üçün cığır salar. 

Müqəddəs Pavelin Romalılara məktubundan sözlər Rom  9, 1-5
Məsihdə həqiqəti söyləyirəm, yalan danışmıram, Müqəddəs Ruhun hökmündə olan 
vicdanım dediklərimi təsdiq edir ki, ürəyimdə böyük bir kədər, daimi bir iztirab var. 
Çünki qardaşlarımın, yəni cismani soydaşlarımın xatirinə mən özüm Məsihdən 
uzaqlaşıb lənət qazanmağımı istərdim; bu, İsraillilərdir ki, övladlığa götürülmə, 
izzət, əhdlər, Qanunun verilməsi, məbəd ibadəti və vədlər onlara məxsusdur. 
Əcdadlar da onlara məxsusdur, Məsih də cismən onlardandır; 
O hər şeyin üzərində olan Allahdır ki, Ona əbədi alqış olsun! Amin.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Zəb 130, 5
Rəbbi gözləyirəm, döyünən ürəyim gözləyir, Onun sözünə ümid edirəm. 
Alleluya!

†  İncil  †

Mt 14, 22-33
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa dərhal şagirdləri tələsdirdi ki, camaatı evlərinə göndərənə qədər qayığa minib 
Ondan əvvəl o biri sahilə keçsinlər. İsa camaatı göndərəndən sonra dua etmək üçün 
tək-tənha dağa çıxdı. Axşam olanda orada tək idi. Qayıq isə artıq qurudan çox stadi 
uzaqda idi və külək onlara qarşı olduğundan dalğalar qayığa zərbələr endirirdi. 
Gecənin dördüncü növbəsi İsa gölün üzərində yeriyərək onların yanına gəldi. 
Şagirdlər isə İsanın göl üzərində yeridiyini görəndə «Bu bir kabusdur!» deyərək 
çaşdılar və qorxudan qışqırdılar. Lakin bu anda İsa onlara müraciət edib dedi: 
«Cəsarətli olun, Mənəm, qorxmayın». Peter cavabında Ona dedi: «Ya Rəbb, əgər 
Sənsənsə, suların üzərində Sənin yanına gəlməyimi əmr et». İsa «Gəl!» dedi. 
Peter də qayıqdan çıxıb suyun üstü ilə yeridi və İsaya tərəf getdi. Amma küləyin 
güclü əsdiyini görəndə qorxdu və batmağa başladı. «Ya Rəbb, məni xilas et!» deyə 
qışqırdı. İsa o anda əlini uzadıb onu tutdu və dedi: «Ey imanı az olan adam, 
nə üçün şübhə etdin?» Onlar qayığa mindikləri zaman külək sakitləşdi. Qayıqda 
olanlar «Doğrudan da, Sən Allahın Oğlusan!» deyə Ona səcdə qıldılar.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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20-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 56, 1. 6-7
Rəbb belə deyir: «Ədaləti qoruyun, salehliyə əməl edin. Çünki xilasım yaxındadır, 
Salehliyim tezliklə aşkar olunacaq. Rəbbə xidmət etmək, 
Onun adını sevmək, Onun qulu olmaq üçün Şənbə gününə riayət edən, 
o günü murdarlamayan, əhdimə itaət edən, Rəbbə bel bağlayan bütün yadelliləri  
Müqəddəs dağıma gətirib dua evimdə sevindirəcəyəm. Onların gətirdikləri yandırma
qurbanları, bütün qurbanlar qurbangahımda qəbul olunacaq. 
Çünki Mənim evim bütün xalqlar üçün dua evi adlandırılacaq». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 67, 1-2. 3-4. 7
N: Bütün xalqlar Allahı mədh edin! 

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

Ey Allah, Sənə xalqlar şükür etsin, qoy Sənə bütün xalqlar şükür etsin. 
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 dünyanın ucqarları Ondan qorxsun!  

Müqəddəs Pavelin Romalılara məktubundan sözlər Rom  11, 13-15. 29-32
Lakin, ey başqa millətlər, sizə bildirirəm: mən başqa millətlərə göndərilən həvari 
olduğuma görə öz xidmətimi izzətli sayıram ki, bəlkə soydaşlarımda qibtə hissi 
oyandırıb bəzilərini xilas edə bilim. Çünki onların rədd edilməsi dünyanın Allahla 
barışması deməkdirsə, onların qəbul edilməsi ölülər arasından həyata dönmək 
deyilmi? Çünki Allahın ənamları və dəvəti geri alınmaz. Siz bir zamanlar Allaha 
itaətsiz idiniz və indi onların itaətsizliyi üzündən mərhəmət tapdınız; eləcə də sizin 
tapdığınız mərhəmətdən ötrü onlar indi itaətsiz oldular ki, özləri də indi mərhəmət 
tapsınlar. Çünki Allah hamını itaətsizliyə əsir edib ki, hamıya mərhəmət göstərsin. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Mt 4, 23
İsa Məsih Səmavi Səltənətin Müjdəsini vəz edir, xalq arasında hər cür xəstəliyə 
və hər cür naxoşluğa şəfa verirdi. 
Alleluya!
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†  İncil  †

Mt 15, 21-28
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa oradan çıxıb Sur və Sidon bölgələrinə çəkildi. Budur, Kənanlı bir qadın o 
diyardan çıxıb «ya Rəbb, ey Davud Oğlu, mənə rəhm elə. 
Qızım ağır bir halda cinə tutulmuşdur» deyə çığırırdı. İsa cavabında ona bir söz belə,
demədi. Şagirdləri yaxınlaşıb «onu burax, çünki arxamızca çığırır» deyərək İsaya 
yalvardılar. 
Amma İsa cavab verib dedi: «Mən yalnız İsrail xalqının itmiş qoyunlarının yanına 
göndərilmişəm». Qadın isə yaxınlaşdı və Ona səcdə qılıb dedi: 

«Ya Rəbb, mənə imdad et». İsa cavab verib dedi: 
«Uşaqların çörəyini götürüb itlərə atmaq düzgün olmaz».

Qadın dedi: «Haqlısan, ya Rəbb! Amma itlər də sahiblərinin süfrəsindən düşən 
qırıntılardan yeyir». O zaman İsa cavab verib qadına dedi: «Ey qadın! 
İmanın böyükdür; sənə istədiyin kimi olsun». Onun qızı o saatda sağaldı.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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21-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 22, 19-23
Xudavənd saray rəisi Şevnaya belə dedi: Səni vəzifəndən Mən devirəcəyəm, 
tutduğun yerindən qovacağam. O gün qulum Xilqiya oğlu Elyaqimi çağırıb sənin 
geyimini ona geyindirəcəyəm, sənin qurşağını onun belinə bağlayacağam, 
səlahiyyətini onun ixtiyarına verəcəyəm. Bu adam Yerusəlim sakinlərinə, Yəhuda 
xalqına ata olacaq. Davud nəslinin açarını onun çiynindən asacağam, açdığını heç 
kim bağlaya bilməyəcək, bağladığını heç kim aça bilməyəcək. Mən onu paya kimi 
bərk yerə vuracağam. O, nəsli üçün fəxr olacaq.  

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 138, 1-2a. 2bc+3. 6+8bc
N: Ya Rəbb, məhəbbətin əbədidir. Öz əlinin işini tərk etmə! 

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. 

Rəbb ucalarda olsa da, yazıqlara nəzər salar,
amma lovğaları uzaqdan tanıyar. 
Ya Rəbb, məhəbbətin əbədidir.
Öz əlinin işini tərk etmə! 

Müqəddəs Pavelin Romalılara məktubundan sözlər Rom  11, 33-36
Allahın zənginliyi nə böyük, hikməti və biliyi nə dərindir! Onun hökmləri necə də 
ağlasığmaz, yolları necə də anlaşılmazdır! «Rəbbin düşüncəsini kim anladı? 
Ya kim Ona məsləhətçi oldu?» «Kim Ona bir şey verdi ki, Əvəzini Ondan istəyə 
bilsin?» Çünki hər şeyin mənbəyi Odur, hər şey Onun vasitəsilə 
və Onun üçün mövcuddur. Ona əbədi olaraq izzət olsun! Amin.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! (Mt 16, 18) 
İsa Məsih Peterə belə dedi: Sən Petersən (Petros sözü olub daş deməkdir) 
və Mən cəmiyyətimi bu Qayanın üzərində quracağam. 
Ölülər diyarının qapıları ona qalib gələ bilməyəcək. 
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 16, 13-20

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa Filip Qeysəriyyəsi bölgəsinə gəldiyi zaman Öz şagirdlərindən soruşdu: 
«Adamların dediyinə görə Bəşər Oğlu kimdir?» Onlar da dedilər: 
«Bəziləri Vəftizçi Yəhya, başqaları İlyas, digərləri isə deyirlər ki, 
Yeremya yaxud peyğəmbərlərdən biridir». 
İsa onlara dedi: «Bəs siz nə deyirsiniz? Sizcə Mən kiməm?» 
Şimon Peter cavab verdi: «Sən Var olan Allahın Oğlu Məsihsən».
İsa ona cavab verib dedi: «Nə bəxtiyarsan, ey Yunus oğlu Şimon! 
Çünki bunu sənə bildirən ət və qan deyil, göylərdə olan Atamdır. 
Mən sənə deyirəm ki, sən Petersən (Petros sözü olub daş deməkdir) 
və Mən cəmiyyətimi bu Qayanın üzərində quracağam. 
Ölülər diyarının qapıları ona qalib gələ bilməyəcək. 
Səmavi Səltənətin açarlarını sənə verəcəyəm. 
Yer üzündə bağlayacağın hər şey göylərdə bağlanmış olur 
və yer üzündə açacağın hər şey göylərdə açılmış olur». 
Bu sözlərdən sonra İsa şagirdlərə ciddi tapşırdı ki, 
Onun Məsih olduğunu heç kəsə danışmasınlar.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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22-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 20, 7-9
Ya Rəbb, Sən məni aldatdın, mən də aldandım. Sən məndən güclüsən, 
Sən mənə üstün gəldin. Bütün gün mənə gülürlər, hər kəs mənimlə əylənir. 
Çünki mən danışmağa başlayan kimi fəryad edib «Zorakılıq və talan!» deyə 
qışqırıram. Rəbbin sözündən ötrü mən bütün gün rüsvay oldum, təhqir edildim.  
Mən fikirləşdim: «Daha Onu yada salmayacağam, Onun adı ilə danışmayacağam». 
Onda Onun sözü sümüklərimdə həbs edilən, ürəyimdə yanan bir od oldu. 
Onu içimdə saxlamaqdan yoruldum, artıq bunu edə bilmirəm. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9
N: Ey Allah, Sənsiz könlüm susuzdur.

Ey Allah, mənim Allahım Sənsən, Sənin üçün yaman qəribsəmişəm. 
Quraq, cansıxıcı, susuz bir diyarda Sənsiz könlüm susuzdur. 

Bütün varlığımla həsrətini çəkirəm. Müqəddəs yerdə Səni seyr edirdim, 
Qüdrətini, əzəmətini görürdüm. 
Mənim dilim Səni tərənnüm edir, Məhəbbətin bu həyatdan gözəldir. 

Bütün ömrüm boyu Sənə alqış edəcəyəm, 
əllərimi qaldırıb adınla Səni səsləyəcəyəm. 
Sanki yağlı yeməklə canım tox olacaq, 
dilim Səni mədh edəcək, ağzım həmd oxuyacaq.

Sən mənə kömək oldun, 
Qanadlarının kölgəsində Sənə mədh oxuyacağam. 
Könlüm Sənə bağlanır, Sağ əlin məni möhkəm tutur. 

Müqəddəs Pavelin Romalılara məktubundan sözlər Rom  12, 1-2
Beləliklə, ey qardaşlar, Allahın mərhəməti xatirinə sizə yalvarıram ki, 
bədənlərinizi diri, müqəddəs və Allahı razı salan bir qurban olaraq Ona təqdim edin; 
bu sizin ağılla etdiyiniz ibadətdir. Bu dövrə uyğunlaşmayın, əksinə, düşüncənizin 
təzələnməsi ilə dəyişin ki, Allahın yaxşı, 
razı salan və kamil iradəsini ayırd edəsiniz.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Ef 1,17-18
Rəbbimiz İsa Məsihin Allahı, qəlbinizin gözünü nurlandırsın ki, 
Onun dəvətindən yaranan ümidin nə olduğunu biləsiniz.
Alleluya!

†  İncil  †

Mt 16, 21-27
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bundan sonra İsa şagirdlərinə danışmağa başladı ki, Özü Yerusəlimə getməli, 
ağsaqqallar, başçı kahinlər və ilahiyyatçılar tərəfindən çox əzab çəkməli, öldürülməli
və üçüncü gün dirilməlidir. Peter Onu bir kənara çəkib etiraz etməyə başladı: «Ya 
Rəbb, Özünə yazığın gəlsin! Bu əsla Sənin başına gəlməyəcək!» Amma İsa dönüb 
Peterə dedi: «Çəkil qarşımdan, Şeytan! Sən Mənə mane olursan. Sən Allahın işləri 
haqqında deyil, insan əməlləri barəsində fikirləşirsən». 
Sonra İsa şagirdlərinə dedi: «Kim Mənim ardımca gəlmək istəyirsə, özünü inkar 
etsin və çarmıxını götürüb ardımca gəlsin. Canını qurtarmaq istəyən onu itirəcək. 
Mənə görə canını itirən isə canını əldə edəcək.

İnsan bütün dünyanı qazanıb canını itirərsə, ona nə xeyri var? Yaxud insan öz 
canının əvəzinə nə verə bilər? Çünki Bəşər Oğlu Atasının izzəti içərisində 
Öz mələkləri ilə gələcək və o zaman hər kəsə öz əməlinə görə əvəzini verəcək. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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23-cü Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yezekelin kitabından sözlər Yez 33, 7-9
Sən ey bəşər oğlu, səni İsrail nəsli üçün gözətçi qoydum. Sən sözü Mənim ağzımdan
eşidib Mənim tərəfimdən onlara xəbərdarlıq edəcəksən. 
Pis adama Mən “ey pis adam, mütləq öləcəksən” deyəndə sən ona öz yolundan 
dönmək üçün xəbərdarlıq etməsən, o pis adam öz təqsirinə görə öləcək, ancaq 
ölümünün məsuliyyətini sənin üzərinə qoyacağam. Əgər sən pis adama 
öz yolundan dönmək üçün xəbərdarlıq etsən, amma o öz yolundan dönməsə, 
öz təqsirinə görə öləcək, sənsə canını qurtarmış olursan.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 95, 1-2. 6-7. 8-9
N: Ya Rəbb, qoy Sənin sözlərinə qulaq asaq.

Gəlin Rəbbi mədh edək, bizi qurtaran Qayaya sevincdən cuşa gələrək nida edək, 
şükür edərək hüzuruna gedək, cuşa gəlib ilahilərlə Ona nida edək! 

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

Kaş ki bu gün dediyini eşidəydiniz: «Qoy ürəkləriniz Merivada olduğunuz kimi, 
səhradakı Massada keçən gündə olduğu kimi inadkar olmasın. Orada atalarınız Məni
sınadılar, əməllərimi görsələr də, Məni yoxladılar. 

Müqəddəs Pavelin Romalılara məktubundan sözlər Rom  13, 8-10
Bir-birinizi sevməkdən başqa heç nədə heç kimə borclu qalmayın; çünki başqasını 
sevən Qanuna əməl etmiş olur. Belə ki «Zina etmə! Qətl etmə! Oğurluq etmə! 
Tamah salma! Yalandan şahidlik etmə! və bunlardan başqa nə əmr varsa, bu Kəlamla
yekunlaşdırmaq olar: «Qonşunu özün kimi sev». Sevən insan qonşusuna qarşı pis iş 
görməz, buna görə də məhəbbət Qanunun tamamlanmasıdır.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! 2 Kor 5, 19
Allah insanların təqsirlərini onların əleyhinə qoymayaraq dünyanı 
Məsihdə Özü ilə barışdırmaqda idi. Barışdırma sözünü də bizə əmanət etdi. 
Alleluya!
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†  İncil  †

Mt 18, 15-20
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Əgər qardaşın sənə qarşı günah işlədərsə, get, onun günahını ona göstər. 
Qoy hər şey yalnız ikinizin arasında qalsın. O sənə qulaq asarsa, qardaşını qazandın. 
Amma qulaq asmazsa, özünlə bir və ya iki nəfər götür. 
Beləliklə, hər iddia iki yaxud üç şahidin sözü ilə təsdiq edilsin. 
Əgər o bu adamların da sözünə qulaq asmaq istəməsə, vəziyyəti imanlılar 
cəmiyyətinə bildir. Əgər cəmiyyətin də sözünə qulaq asmaq istəməsə, 
onu bir bütpərəst və vergiyığan hesab et. Sizə doğrusunu deyirəm: yer üzündə 
bağlayacağınız hər şey göydə bağlanmış olur və yer üzündə açacağınız hər şey 
göydə açılmış olur. Yenə sizə doğrusunu deyirəm: yer üzündə sizlərdən iki nəfər 
diləyəcəkləri hər hansı bir şey üçün razılığa gələrsə, göylərdə olan Atam onların 
istəklərini yerinə yetirəcək. Harada iki və ya üç nəfər Mənim adımla yığılarsa, 
Mən də orada, onların arasındayam.

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

A ili 49 



A ili 24-cü Rəbb günü Adi dövrdə

24-cü Rəbb günü Adi dövrdə

Siraxın kitabından sözlər Sir 27, 30; 28, 1-8
Hiddət və qəzəb həmçinin iyrəncdir, bunların ikisi də günahkar adamda tapılar.
Qisas alan adamdan Rəbb tərəfindən qisas alınacaq, Rəbb belə adamın günahlarının 
hesabını aparır. Öz qonşuna sənə etdiyi haqsızlığı bağışla, onda dua etdiyin zaman 
günahların bağışlanar. İnsan insana qəzəb bəslədiyi halda,
Rəbdən şəfqət gözləyir. Özü kimi bir insana mərhəmət etmədiyi halda, 
öz günahlarından ötrü necə yalvara bilər? Özü də cismani varlıq olduğu halda kin 
saxlayır, kim onun günahlarını satın alacaq? Öz sonunu yada sal və nifrət etməkdən 
vaz keç, həlakı və ölümü yada sal, əmrlərə riayət et. Əmrləri yada sal və qonşuna 
hiddətlənmə, Uca Olanın əhdini yada sal, səhvlərinə diqqət et.

(Dava etməmək

8 Dava etməkdən çəkinsən, daha az günah edərsən,
Çünki coşan adam dava qızışdırar.)

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 103, 1-5. 9-12
N: Rəbbə alqış et, ey könlüm, 

Ey bütün varlığım, Onun müqəddəs adına alqış et!

Rəbbə alqış et, ey könlüm, unutma etdiyi yaxşılıqları:
Odur bütün təqsirlərini əfv edən, bütün xəstəliklərinə şəfa verən.

Odur həyatını məzara düşməkdən qurtaran,
Məhəbbətin, mərhəmətin tacını başına qoyan.
Odur ömür boyu səni bərəkəti ilə doyduran,
Səni təzələyib gənc, gümrah qartala oxşadan.

Həmişə töhmətləndirməz, qəzəbi sonsuza qədər sürməz.
Bizimlə günahlarımıza görə davranmaz, təqsirlərimizin əvəzini çıxmaz.

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

Müqəddəs Pavelin Romalılara məktubundan sözlər Rom  14, 7-9
Çünki bizim heç birimiz özümüz üçün yaşamırıq və özümüz üçün ölmürük. 
Yaşayırıqsa, Rəbb üçün yaşayırıq, ölürüksə, Rəbb üçün ölürük. 
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Buna görə yaşasaq da, ölsək də Rəbbə məxsusuq. 
Çünki Məsih ona görə ölüb yenə yaşadı ki, həm ölülərin, 
həm də yaşayanların Rəbbi olsun. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Yəh 13, 34
İsa Məsih belə deyir: “Sizə yeni bir əmr verirəm: bir-birinizi sevin, 
Mən sizi sevdiyim kimi siz də bir-birinizi sevin.”
Alleluya!

†  İncil  †

Mt 18, 21-35
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

O zaman Peter gəlib İsaya dedi: «Ya Rəbb! Qardaşım mənə qarşı günah işlədərsə, 
neçə dəfə mən onu bağışlamalıyam? Yeddi dəfəmi?»  
İsa ona dedi: «Sənə deyirəm: yeddi dəfə yox, yetmiş dəfə yeddi. 

  Ona görə də Səmavi Padşahlıq öz qulları ilə hesablaşmaq istəyən bir padşaha 
bənzəyir.  Hesablaşmağa başladığı zaman onun yanına on min talant borcu olan biri 
gətirildi.  Amma onun ödəməyə bir şeyi olmadığı üçün ağası əmr etdi ki, özü, arvadı,
uşaqları və bütün malı satılaraq borcunu ödəsin.  Elə bu vaxt qul yerə qapanıb ona 
səcdə edərək dedi: “Səbir et! Mən hamısını ödəyəcəyəm”.  
Ağasının o qula rəhmi gəldi, onu buraxdı və borcunu bağışladı. 

  Amma o qul kənara çıxıb ona yüz dinar borclu olan bir yoldaşını tapdı. Onu 
yaxaladı və “Borcunu ödə!” deyərək boğmağa başladı.  Yoldaşı yerə qapanıb ona 
“səbir et, borcunu ödəyəcəyəm” deyə yalvardı.  O isə istəmədi. Gedib borcunu 
ödəyənə qədər onu zindana saldırdı.  Ağanın digər qulları baş verən hadisəni 
görəndə çox kədərləndilər və gedib bütün olanı ağalarına nəql etdilər. 

  Onda ağa o qulu yanına çağırıb dedi: “Ey pis qul, bütün o borcu sənə bağışladım, 
çünki mənə yalvardın.  Mən sənə mərhəmət etdiyim kimi sən də yoldaşına mərhəmət
etməli deyildinmi?”  Ağası qəzəblənib bütün borcunu ödəyənə qədər onu işgəncə 
verənlərə təslim etdi.  Hər biriniz qardaşlarınızı ürəkdən bağışlamasanız, Səmavi 
Atam da sizə elə edər». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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25-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 55, 6-9
Tapmaq fürsəti olarkən Rəbbi axtarın, O yaxın ikən Ona yalvarın. Qoy pis adam öz 
yolunu, şər adam öz fikirlərini atsın. Qoy Rəbbə sarı dönsün ki, Ondan mərhəmət 
tapsın. Qoy bizim Allahımız tərəfə dönsün, çünki Onun əfvi boldur. 
«Çünki Mənim fikirlərim sizin fikirləriniz deyil, sizin yollarınız Mənim yollarım 
deyil» Rəbb belə bəyan edir. «Çünki göylər yer üzündən nə qədər yüksəkdirsə, 
yollarım da sizin yollarınızdan, fikirlərim də sizin fikirlərinizdən o qədər yüksəkdir. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 145, 2-3. 8-9. 17-18
N: Rəbb Onu çağıran bütün insanlara yaxındır.

Sənə hər gün alqış edəcəyəm, İsminə əbədilik həmd edəcəyəm. 
Rəbb əzəmətlidir, bol həmdə layiqdir, Onun əzəməti insan ağlına sığmaz. 

Rəbb lütfkar və rəhmlidir, hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir. 
Rəbb hamıya xeyirxahlıq edər, yaratdıqlarının hər birinə mərhəmət göstərər. 

Rəbb bütün yollarında adildir, hər işində sadiqdir. 
Rəbb Onu çağıran bütün insanlara, 
Onu sidq ürəkdən çağıran bütün insanlara yaxındır. 

Müqəddəs Pavelin Filipililərə məktubundan sözlər Flp 1, 20c-24. 27a
Qardaşlarım, yaşasam da, ölsəm də, həmişəki kimi indi də bədənimdə Məsihin 
ucalması üçün tam cəsarət göstərə biləcəyəm. Çünki mənim üçün yaşamaq Məsihdir,
ölmək isə qazancdır. Lakin cismən yaşasam, faydalı işlər görə biləcəyəm. Buna görə 
nə seçəcəyimi bilmirəm. Hər iki tərəfdən yolum kəsilib. Arzum buranı tərk edib 
Məsihlə olmaqdır, çünki bu daha yaxşıdır. Amma sağ qalmağım sizin üçün daha 
lazımlıdır. Ancaq həyat tərziniz Məsihin müjdəsinə layiq olsun.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya!
Rəbbim, ürəklərimizi aydınlat ki, Oğlunun sözlərini sevgi ilə dinləyək.
Alleluya!
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†  İncil  †

Mt 20, 1-16
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Səmavi Səltənət səhər erkən durub, öz üzüm bağı üçün işçi tutmağa çıxan ev 
sahibinə bənzəyir. O, işçilərlə günü bir dinara razılaşıb onları üzüm bağına göndərdi.
Üçüncü saat radələrində çıxaraq meydanda işsiz durmuş adamları gördü. Onlara da 
dedi: “Siz də üzüm bağına gedin və haqqınızı düz verərəm”. 
Onlar da bağa getdilər. Altıncı və doqquzuncu saat radələrində yenə çıxdı və yenə 
belə etdi. On birinci saat radələrində çıxıb, duran başqalarını tapdı və onlara dedi: 
“Nə üçün bütün günü burada işsiz durursunuz?”

“Çünki heç kim bizə iş vermədi” dedilər. Onlara “siz də üzüm bağına gedin” dedi.

Axşam olanda bağ sahibi öz nəzarətçisinə dedi: 
“İşçiləri çağır və axırıncılardan başlayaraq birincilərə kimi muzdlarını ver”.

On birinci saat radələrində işə gələnlər adambaşına bir dinar aldılar. 
Birinci gələnlər isə daha çox alacaqlarını düşündülər, lakin onlar da adambaşına 
bir dinar aldılar. Pullarını aldıqları zaman ev sahibinə şikayət edərək dedilər:

“Bu ən axırıncılar cəmi bir saat işlədilər və sən onları günün yükünü 
və istiliyini çəkən bizlərlə bir tutdun”. 

O isə onlardan birinə cavab verib dedi: “Dostum, axı mən sənə haqsızlıq etmədim, 
sən mənimlə bir dinara razılaşmadınmı? Haqqını al, get! Axırıncıya da sənə 
verdiyim qədər vermək istəyirəm. Öz pulumla istədiyimi etməyə haqqım yoxdurmu?
Sən mənim comərdliyimə qısqanırsan?”

Beləcə də axırıncılar birinci və birincilər isə axırıncı olacaq».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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26-cı Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yezekelin kitabından sözlər Yez 18, 25-28
Ancaq siz ‹Xudavəndin yolu düz deyil› deyirsiniz. Ey İsrail nəsli, indi qulaq asın: 
Mənimmi yolum düz deyil? Düz olmayan sizin yollarınız deyilmi? Saleh adam 
öz salehliyindən dönüb pislik edərsə, buna görə öləcək. Bəli, etdiyi pisliyə görə 
öləcək. Pis adam da etdiyi pislikdən dönüb ədalətli və saleh işlər görərsə, öz həyatını
qoruyar. Bir halda ki diqqət edib elədiyi bütün günahlardan dönürsə, əlbəttə, 
ölməyib yaşayacaq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 25, 4-5. 6-7. 8-9
N: Ya Rəbb, məhəbbətini yada sal.

Ya Rəbb, yollarını mənə göstər, ardınca getməyi mənə öyrət. 
Məni haqq yolu ilə apar, Həqiqətini mənə öyrət. 
Məni qurtaran Allah Sənsən, daim Səni gözləyirəm. 

Ya Rəbb, əzəldən bəri var olan Mərhəmətini, məhəbbətini yada sal. 
Gənclikdə günahkar, asi oldum, bunları yadına salma. 
Məni məhəbbətin naminə, ya Rəbb, xeyirxahlığına görə yada sal! 

Rəbb xeyirxah və haqdır, ona görə günahkara düz yol göstərir, 
Məzlumları haqq yolu ilə aparır, Öz yolunu onlara öyrədir. 

Müqəddəs Pavelin Filipililərə məktubundan sözlər Flp 2, 1-11
Beləliklə, Məsihə məxsus olduğunuza görə ürəklənib, məhəbbətindən təsəlli alıb, 
Ruha şərik olub şəfqət və mərhəmətə malik olduğunuza görə həmfikir olmağınızla 
sevincimi dolğunlaşdırın. Bir-birinizə məhəbbət göstərin, canbir və həmrəy olun. 
Heç bir işi xudbinliklə və ya şöhrətpərəstliklə etməyin. Qoy hər biriniz 
təvazökarlıqla digərini özündən üstün saysın və yalnız öz mənfəətini deyil, 
başqalarının da mənfəətini güdsün. Məsih İsa necə düşündü, siz də elə düşünün. 
Allah surətində olduğu halda O, Allahla bərabərliyi istifadə edəcəyi bir haqq 
saymadı. Lakin Özünü heç etdi və qul surətinə salıb insanlara oxşar oldu. 
İnsan şəklini alıb Özünü aşağı tutdu və ölümə qədər – çarmıxa çəkilərək ölümə 
qədər itaətkarlıq göstərdi. Buna görə də Allah Onu çox ucaltdı və Ona bütün 
adlardan alı bir adı bəxş etdi ki, göydə, yerdə və yerin altında olanların hamısı İsanın
adına ehtiram edərək diz çöksün və hər dil Ata Allahın izzəti naminə 
İsa Məsihin Rəbb olduğunu bəyan etsin. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Yəh 10, 27
İsa Məsih belə deyir: “Mən yaxşı Çobanam. Quzularım səsimi eşidir, 
Mən də onları tanıyıram və Mənim ardımca gəlirlər.”. 
Alleluya!

†  İncil  †

Mt 21, 28-32
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bəs siz necə düşünürsünüz? Bir adamın iki oğlu vardı. 
Gəlib birincisinə “oğlum, bu gün get üzüm bağımda işlə” dedi. 
O da cavab verib “istəmirəm” dedi. Lakin sonra peşman olub getdi. 
Adam ikincisinə yaxınlaşıb yenə eyni sözü söylədi. 
O cavab verib “Gedirəm, ağam!” dedi, amma getmədi. 
Bu iki nəfərdən hansı atasının istəyini yerinə yetirdi?» Onlar «birincisi» dedilər.

 İsa onlara dedi: «Sizə doğrusunu deyirəm ki, vergiyığanlar və fahişələr 
Allahın Səltənətinə sizdən qabaq girirlər. 
Çünki Yəhya sizin yanınıza salehlik yolunu göstərməyə gəldi. 
Siz isə ona inanmadınız, amma vergiyığanlar və fahişələr ona inandılar. 
Siz bunu gördükdən sonra da peşman olub ona inanmadınız.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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27-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 5, 1-7
Sevgilimin üzüm bağı barəsində Məhəbbət nəğməsini oxuyuram: Torpağın 
məhsuldar bir təpəsində sevgilimin bir üzüm bağı var idi. O, torpağı belləyib daşları 
kənara atdı, seçmə meynələr əkdi, ortada gözətçi qülləsi tikdi, üzümsıxan düzəltdi, 
üzümlüyün barını gözlədi, amma bağ cır üzüm gətirdi. «İndi isə xahiş edirəm, ey 
Yerusəlimdə yaşayanlar, ey Yəhuda adamları, mənimlə üzüm bağımın arasında 
hakim olun! Bağım üçün daha nə etməliyəm? Üzümlüyün barını gözləyərkən axı nə 
üçün bağım cır üzüm gətirsin? İndi qoy mən sizə bağımla nə edəcəyimi bildirim: 
Çəpərini sökəcəyəm və meynələrini heyvanlar yeyib-qurtaracaq, hasarını yıxacağam
və onlar tapdalanacaq. Oranı viranəliyə çevirəcəyəm, oranı nə budayacaqlar, nə də 
belləyəcəklər. Orada tikan və qanqal bitəcək, buludlara əmr edəcəyəm ki, üzərinə 
yağış yağmasın». İsrail nəsli Ordular Rəbbinin üzüm bağıdır, Yəhuda adamları isə 
Onun sevimli meynələridir! O, ədalət gözləyirdi, budur, zorakılıq gördü, o, salehlik 
gözləyirdi, budur, fəryadlar gördü! 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 80, 8+11, 12-13, 14-15, 19-20
N: Rəbbin üzüm bağı Onun xalqıdır.

Misirdən tənək fidanı gətirərək qovduğun millətlərin torpağında əkdin. 
Dənizə qədər qol-budaq atdı, zoğ atıb Fərat çayına çatdı. 

Bəs niyə ətrafdakı hasarını uçurdun? Budur, yoldan keçən hər kəs məhsullarını 
qoparır, tənəyi meşənin qabanları korlayır, onu çöl heyvanları çeynəyir. 

Ey Ordular Allahı, dön, göydən bax, bu tənəyi gör, qayğısına qal. 
Axı bu fidanı sağ əlinlə əkmisən, kökünə qüvvət vermisən. 

Qoy Səndən dönüb ayrılmayaq, bizi elə yaşat ki, ismini çağıraq. 
Ya Rəbb, ey Ordular Allahı, bizi əvvəlki halımıza qaytar, 
Üzündən nur saçıb bizi qurtar! 

Müqəddəs Pavelin Filipililərə məktubundan sözlər Flp 4, 6-9
Heç nəyin qayğısını çəkməyin, amma hər barədə xahişlərinizi Allaha dualarla, 
yalvarışlarla, şükür edə-edə bildirin.Onda Allahın ağlagəlməz sülhü ürəklərinizi və 
düşüncələrinizi Məsih İsada qoruyacaq. Nəhayət, qardaşlar, doğru, ehtiramlı, saleh, 
pak, cazibəli, etibarlı nə varsa, əgər əla və tərifə layiq bir şey varsa, bunları düşünün.
Məndən öyrəndiyiniz, qəbul etdiyiniz, eşitdiyiniz və məndə gördüyünüz nə varsa, 
bunları həyata keçirin. Onda sülh qaynağı olan Allah sizinlə olacaq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Yəh 15, 16-17
İsa Məsih belə deyir: “Siz Məni seçmədiniz, Mən sizi seçdim. 
Mən sizi təyin etdim ki, gedib bəhrə verəsiniz və bəhrəniz çox qalsın, 
beləcə Mənim adımla Atadan nə istəyirsinizsə, sizə versin. 
Beləliklə, sizə əmr edirəm: bir-birinizi sevin.”
Alleluya!

†  İncil  †

Mt 21, 33-43
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Başqa bir məsəli dinləyin: Ev sahibi olan bir adam var idi. Üzüm bağı saldı, oranın 
ətrafına çəpər çəkdi. İçində yer qazaraq üzümsıxan düzəltdi, nəzarət qülləsi tikdi. 
Sonra isə bağı bağbanlara icarəyə verərək başqa ölkəyə getdi. Məhsul vaxtı çatanda 
məhsulunu almaq üçün qullarını bağbanların yanına göndərdi. Lakin bağbanlar onun
qullarını tutub kimini döydülər, kimini öldürdülər, kimini də daşqalaq elədilər. Bağ 
sahibi yenə əvvəlkindən daha çox başqa qullar göndərdi. 
Bağbanlar onlarla da əvvəlki kimi etdilər. “Oğluma hörmət edərlər” deyərək axırda 
öz oğlunu onların yanına göndərdi. Bağbanlar isə onun oğlunu görəndə 
öz aralarında dedilər: “Varis budur. Gəlin onu öldürək və miras bizə qalsın”. 
Beləcə onu tutub bağdan kənara çıxararaq öldürdülər. Beləliklə, 
bağın sahibi gəldikdə bu bağbanlara nə edəcək?»

Onlar İsaya dedilər: «Bu xainləri dəhşətli bir ölümə məhkum edəcək, üzüm bağını 
isə başqa bağbanlara icarəyə verəcək ki, onlar məhsulu öz vaxtında ona versinlər». 

İsa onlara dedi: «Məgər siz Müqəddəs Yazılarda heç oxumamısınızmı? 
“Bənnaların rədd etdikləri daş guşədaşı olub. Bu, Rəbbin işi idi, 
gözümüzdə xariqəli bir işdir”. Buna görə sizə deyirəm ki, 
Allahın Səltənəti sizdən alınıb, onun məhsullarını yetişdirəcək bir xalqa veriləcək.

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

A ili 57 



A ili 28-ci Rəbb günü Adi dövrdə

28-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 25, 6-10a
Bu dağda Ordular Rəbbi bütün xalqlar üçün zəngin yeməklərdən, gözəl şərablardan 
ibarət ziyafət düzəldəcək, orada ən ləziz yeməklər, ən dadlı şərablar olacaq. 
Bu dağda bütün xalqların üzərindəki duvağı, bütün millətlərin üstündə olan toxunma
örtüyü götürəcək. Ölümü əbədi olaraq yox edəcək, Xudavənd Rəbb bütün adamların 
üzündən göz yaşlarını siləcək, bütün yer üzündən xalqının rüsvayçılığını götürəcək. 
Rəbb belə söylədi. O gün deyəcəklər: «Budur bizim Allahımız! 
Ona etibar etdik, O bizi qurtardı, Rəbb Odur, biz Ona ümid etdik. İndi isə 
O bizi qurtardığına görə sevinib şadlanaq!» Rəbbin əli bu dağın üstündə olacaq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 23, 1-3. 4. 5. 6
N: Bütün ömrüm boyu Rəbbin evində yaşayacağam! 

Rəbb mənim çobanımdır, möhtac olmaram. O məni yaşıl çəmənlərdə dincəldir, sakit 
axan sular kənarında gəzdirir. Məni yenə də canlandırır, 
İsmi şərəfinə salehlik yolu ilə aparır. 

Qaranlıq dərədə gəzsəm belə, şərdən qorxmaram, çünki Sən mənimləsən, 
Sənin əsan, Sənin dəyənəyin mənə təsəlli verir. 

Düşmənlərimin qarşısında mənim üçün süfrə açırsan, 
Başıma ətirli yağ çəkirsən, ağzınadək camımı doldurursan. 

Bəli, bütün həyatım boyu yaxşılıq, məhəbbət məni izləyir. 
Bütün ömrüm boyu Rəbbin evində yaşayacağam! 

Müqəddəs Pavelin Filipililərə məktubundan sözlər Flp 4, 12-14. 19-20
Mən yoxsulluğun da, bolluğun da nə olduğunu bilirəm. İstər tox, istər ac, istər 
bolluq, istər ehtiyac içində olum, hər şəraitdə, hər vəziyyətdə razı qalmağın sirrini 
öyrənmişəm. Mənə güc verən Məsihin köməyi ilə hər işin öhdəsindən gələ bilirəm. 
Buna baxmayaraq nə yaxşı ki əziyyətimə şərik oldunuz. Sizin hər ehtiyacınızı isə 
Allahım Məsih İsada Öz izzətli zənginliyinə görə ödəyəcək. 
Qoy Atamız Allaha əbədi izzət olsun! Amin. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! bax Ef 1, 17-18
Dua edirəm ki, Rəbbimiz İsa Məsihin Allahı olan izzətli Ata, 
qəlbinizin gözünü nurlandirsin ki, 
Onun də’vətindən yaranan ümidin nə olduğunu biləsiniz. 
Alleluya!

†  İncil  †

Mt 22, 1-14
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa yenə onlara məsəllərlə xitab edərək dedi: «Səmavi Səltənət oğluna toy ziyafəti 
verən bir padşaha bənzəyir. O, toy ziyafətinə dəvət olunanları çağırmaq üçün 
qullarını göndərdi. Lakin onlar gəlmək istəmədi. Bir daha başqa qulları göndərərək 
onlara dedi: “Dəvət olunanlara deyin ki, budur, mən ziyafətimi hazırladım, 
öküzlərim və bəslənmiş heyvanlarım kəsilib, hər şey hazırdır, toy ziyafətinə gəlin!” 
Amma dəvət olunanlar etinasızlıq göstərərək kimi tarlasına, kimi ticarətinə getdi. 

O biriləri isə onun qullarını tutub təhqir etdilər və öldürdülər. Padşah bundan xəbər 
tutaraq qəzəbləndi. Öz qoşunlarını göndərib o qatilləri məhv etdi, şəhərlərini isə 
yandırdı. Onda qullarına dedi: “Toy ziyafəti hazırdır, fəqət dəvət olunanlar buna 
layiq deyil. Beləliklə, dörd yolayrıcına gedin və kimi tapsanız, toy ziyafətinə dəvət 
edin”. Həmin qullar yollara çıxdılar. Pis, yaxşı kimi tapdılarsa, hamısını topladılar. 
Toy məclisi qonaqlarla doldu. Padşah qonaqlara baxmaq üçün girdikdə orada toy 
libası geyməmiş bir nəfəri gördü, ona dedi: “Dostum! Sən toy libası geyməmiş 
buraya necə girdin?” O isə susdu. O zaman padşah xidmətçilərə dedi: 
“Onun əllərini, ayaqlarını bağlayın və qaranlıq çölə atın! Orada ağlaşma 
və diş qıcırtısı olacaq. Çünki dəvət edilmiş çox, seçilmiş isə azdır”».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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29-cu Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeşaya kitabından sözlər Yeş 45, 1. 4-6
Rəbb məsh etdiyi adama – sağ əlindən tutduğu Kirə belə deyir: «Onun önündə 
millətlərə baş əydirəcəyəm, padşahları qüvvətindən məhrum edəcəyəm, önündə 
qapıları açacağam, darvazalar qarşısında bir daha bağlanmayacaq. Qulum Yaqub 
nəsli, seçdiyim İsrail naminə səni adınla çağırıb hörmət göstərdim, halbuki sən məni 
tanımırdın. Rəbb Mənəm, başqası yoxdur, Məndən başqa Allah yoxdur. 
Səni Mən gücləndirəcəyəm, halbuki Məni tanımırdın. Beləliklə, gündoğandan 
günbatana qədər qoy bilsinlər ki, Məndən savayı heç kim yoxdur, Rəbb Mənəm, 
başqası yoxdur.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 96, 1+3. 4-5. 7-8. 9-10ac
N: Ehtişamı, qüdrəti Rəbbə verək! 

Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun, ey bütün dünya, Rəbbə ilahi oxuyun,
Ehtişamını millətlərə elan edin, Xariqələrini bütün xalqlara bəyan edin!

Axı Rəbb əzəmətlidir, bol həmdə layiqdir, O, bütün allahlardan daha zəhmlidir. 
Bütün özgə xalqların allahları bütlərdir, lakin göyləri yaradan Rəbdir.

Ey xalqların tayfaları, Rəbbə verin – ehtişamı, qüdrəti Rəbbə verin, 
Adına layiq ehtişamı Rəbbə verin, həyətinə girib təqdimlər verin. 

Müqəddəslik zinəti ilə Rəbbə səcdə edin, ey bütün dünya, 
Onun hüzurunda lərzəyə gəlin! 
Millətlərə belə elan edin: «Rəbb hökmranlıq edir, 
O, insafla xalqların hökmünü verəcək».

Müqəddəs Pavelin Saloniklilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Sal 1, 1-5b
Paul, Sila və Timoteydən Ata Allaha və Rəbb İsa Məsihə aid olan 
Salonikililərin cəmiyyətinə salam! Sizə lütf və sülh olsun!
Dualarımızda sizi yada salıb həmişə hər birinizə görə Allaha şükür edirik. 
Çünki imandan yaranan əməllərinizi, məhəbbətdən doğan zəhmətinizi və Rəbbimiz
İsa Məsihə bağladığınız ümidin verdiyi dözümünüzü Atamız Allahın qarşısında 
daim yada salırıq. Ey Allahın sevimlisi olan qardaşlar, Onun seçimi olduğunuzu 
bilirik. Ona görə ki yaydığımız Müjdə yalnız sözlə deyil, qüvvə ilə, 
Müqəddəs Ruhla və çox inandırıcılıqla sizə çatıb. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya!  Yəh 8, 12
İsa Məsih belə deyir: “Dünyanın Nuru Mənəm. 
Mənim ardımca gələn qaranlıqda gəzməyəcək, həyat nuruna malik olacaq.” 

Alleluya!

†  İncil  †

Mt 22, 15-21
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

O zaman fariseylər gedib məsləhətləşirdilər ki, Onu söz üstündə necə tutsunlar. 
Onlar hirodçularla birgə öz şagirdlərini İsanın yanına göndərib dedilər: «
Müəllim, biz bilirik ki, Sən düz adamsan, Allahın yolunu düz öyrədirsən 
və heç kimə tərəfkeşlik etmirsən. Çünki insanlar arasında fərq qoymursan. 
İndi bizə de görək, Səncə Qanuna görə qeysərə vergi vermək düzgündür ya yox?» 
Amma İsa onların pis niyyətini bilərək dedi: «Ey ikiüzlülər, Məni niyə sınağa 
çəkirsiniz? Vergi verdiyiniz sikkəni Mənə göstərin». Onlar da Ona bir dinar 
gətirdilər. İsa onlara dedi: «Sikkənin üstündəki bu təsvir və yazı kimindir?» 
Onlar dedilər: «Qeysərin». O vaxt İsa onlara dedi: 
«Elə isə, qeysərin haqqını qeysərə, Allahın haqqını Allaha verin».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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30-cu Rəbb günü Adi dövrdə

Çıxış kitabından sözlər Çıx 22, 21-27 
Rəbb deyir: Qərib adama nə haqsızlıq, nə də zülm etməyin, çünki siz özünüz də 
Misir ölkəsində qərib idiniz. Heç bir dul qadına və yetimə əziyyət verməyin. 
Əgər bunlardan birinə əziyyət versəniz və o Mənə fəryad etsə, Mən hökmən 
fəryadını eşidəcəyəm. Qəzəblənib sizi qılıncdan keçirəcəyəm. Arvadlarınız dul, 
uşaqlarınız isə yetim qalacaq. Xalqıma, yanında yaşayan kasıba pul borc versəniz, 
onunla sələmçi kimi rəftar etməyin, üstünə sələm qoymayın. Əgər başqasının 
paltarını girov alırsınızsa, gün batandan əvvəl ona girovu qaytarın. Çünki bu paltar 
onun yeganə örtüyü və əyninin geyimidir. Bəs o adam yatanda nə ilə üstünü örtsün? 
O Mənə fəryad edəndə səsini eşidəcəyəm, çünki Mən lütfkaram.  

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 18, 2-3a. 3b-4. 46+50ab
N: Səni mədh edirəm Rəbbim, tək gücüm sənsən.

Ey mənə qüvvət verən Rəbb, Səni sevirəm. 
Rəbb qayam, qalam, xilaskarımdır.
Allahım qayamdır, Ona pənah gətirəcəyəm, 
Odur qalxanım, qüdrətli qurtarıcım, qülləm. 

Həmdə layiq Rəbbi çağıracağam, düşmənlərimin əlindən qurtulacağam. 
Rəbb əbədi yaşayır! Qayama alqış olsun! Məni qurtaran Allahım ucalsın! 

Rəbb padşahına böyük zəfərlər verər, 
Məsh etdiyi Davuda və nəslinə əbədi məhəbbət göstərər. 

Müqəddəs Pavelin Saloniklilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Sal 1, 5c-10
Aranızda ikən sizə münasibətdə necə olduğumuzu bildiniz. Siz də böyük sıxıntılara
baxmayaraq, Müqəddəs Ruhun verdiyi sevinclə kəlamı qəbul edib bizdən
 və Rəbdən nümunə götürdünüz. Beləliklə, siz Makedoniya və Axayyadakı bütün 
imanlılar üçün nümunə oldunuz. Çünki Rəbbin kəlamının sədası sizdən yayıldı. 
Allaha imanınızın sorağı yalnız Makedoniya və Axayyaya deyil, hər yerə çatıb. 
Daha bizə söz deməyə ehtiyac qalmadı. Çünki bizi nə qədər yaxşı qarşıladığınız 
və bütlərdən Allaha tərəf necə döndüyünüz barədə özləri xəbər yaydılar. 
Bax siz var olan həqiqi Allaha qulluq edirsiniz; Onun ölülər arasından diriltdiyi 
Oğlunun, yəni bizi gələcək qəzəbdən qurtaran İsanın göylərdən zühurunu 
gözləyirsiniz.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Yəh 14, 23
İsa Məsih belə deyir: “Kim Məni sevsə, sözümə əməl edər, 
Atam da onu sevər və biz onun yanına gəlib onunla məskən salarıq.”
Alleluya!

†  İncil  †

Mt 22, 34-40
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Fariseylər İsanın sadukeyləri susdurduğunu eşidəndə bir yerə toplaşdılar. 
Onlardan biri olan qanunşünas İsanı sınamaq məqsədi ilə Ondan bunu soruşdu: 
«Müəllim, Qanunda ən böyük əmr hansıdır?» İsa ona dedi: 
«“Allahın Rəbbi bütün qəlbinlə, bütün varlığınla və bütün düşüncənlə sev”. 
Bu, birinci və ən böyük əmrdir. Buna bənzəyən ikincisi budur: 
“Qonşunu özün kimi sev”. Bütün Qanun və peyğəmbərlərin sözləri 
bu iki əmrə əsaslanır».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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31-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Məlakinin kitabından sözlər Mal 1, 14.  2, 1-2. 8-10
«Sürüsündən nəzir etdiyi erkək heyvan əvəzinə Rəbbə qüsurlu heyvan qurban edən 
fırıldaqçıya lənət olsun! Çünki Mən böyük bir padşaham və adım millətlər arasında 
zəhmlidir» deyir Ordular Rəbbi.

«İndi, ey kahinlər, bu əmr sizin üçündür». Ordular Rəbbi deyir: «Əgər sözə qulaq 
asmasanız, adıma izzət verməyi ürəkdən istəməsəniz, üzərinizə lənət yağdırıb xeyir-
dualarınızı lənətə çevirəcəyəm. Bəli, Mən onları lənətlədim. Çünki Məni 
izzətləndirməyi ürəkdən istəmirsiniz. 

Ancaq siz yoldan azdınız və nəsihətinizlə çox adamı günaha çəkdiniz. 
Levi ilə bağladığım əhdi pozdunuz» deyir Ordular Rəbbi. 
«Siz Mənim yollarımla getmədiniz, qanunla bağlı məsələlərdə tərəfkeşlik etdiniz. 
Buna görə də Mən bütün xalqın önündə sizi alçaldıb xəcalətli hala saldım». 

Hamımızın atası bir deyilmi? Bizi eyni Allah yaratmadımı? Elə isə nə üçün biz 
atalarımızın bağladığı əhdi pozaraq öz qonşumuza xəyanət edirik?

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Məzmur 131, 1-3
N: Allahım, ürəyimi sənin sakitliyində qoru.  

Ya Rəbb, təkəbbürlü deyiləm,
Gözümü yuxarı yerlərə dikməmişəm,
Gücüm çatmayan böyük işlərə girişməmişəm.
Ovunub səsimi kəsmişəm,

Ana qucağında olan körpə kimiyəm,
Sanki bir sakit körpəyə dönmüşəm.
Ey İsrail, Rəbbə ümidini bağla,
İndidən sonsuzadək ümidini Ona bağla!

Müqəddəs Pavelin Saloniklilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Sal 2, 7-9. 13
 Məsihin həvariləri kimi bunu sizdən tələb edə bilərdik, amma biz sizinlə 
övladlarını isti qucağına alıb yedirdən ana kimi mülayim rəftar etdik. Sizlərə elə 
könül bağlamışdıq ki, yalnız Allahın Müjdəsini deyil, öz canlarımızı belə, 
sizə verməyə razı idik. Çünki bizim sevimlilərimiz idiniz.Bəli, qardaşlar, 
bizim əmək və zəhmətimizi xatırlayırsınız: heç birinizə yük olmamaq üçün 
gecə-gündüz çalışaraq sizə Allahın Müjdəsini vəz etdik.
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Biz də dayanmadan Allaha şükür edirik ki, siz bizdən eşitdiyiniz Allah kəlamını 
qəbul edəndə onu bəşəri söz kimi deyil, həqiqətən, Allahın kəlamı olaraq qəbul 
etdiniz. Siz imanlılarda fəaliyyət göstərən də bu kəlamdır. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Mt 23, 9-10
İsa Məsih belə dedi: “Bir Atanız var, O da Səmavi Atadır. 
Kimsə sizə Rəhbər deməsin. Çünki bir Rəhbəriniz var, O da Məsihdir.”
Alleluya!

†  İncil  †

Mt 23, 1-12
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bundan sonra İsa camaata və şagirdlərinə müraciət edib dedi: 
«İlahiyyatçılar və fariseylər Musanın kürsüsündə oturmuşlar. 
Buna görə də sizə əmr etdikləri hər şeyə riayət və əməl edin. 
Amma onların etdiklərini etməyin, çünki söyləyərlər, amma riayət etməzlər. 
Ağır və çətin daşına bilən yükləri bağlayıb insanların çiyninə yükləyərlər, 
özləri isə bu yükləri daşımaq üçün barmaqlarını belə, tərpətmək istəməzlər. 
Onlar öz əməllərinin hamısını insanlar görsün deyə edərlər. 
Çünki onlar dua qutucuqlarını genişləndirib geyimlərinin qotazlarını uzadarlar. 
Ziyafətlərdə yuxarı başı və sinaqoqlarda baş kürsüləri tutmağı, bazar meydanlarında 
salam almağı, insanların onlara “Rabbi!” deyə xitab etməsini sevərlər. 

Amma kimsə sizi “Rabbi” deyə çağırmasın. Çünki sizin bir Müəlliminiz var. 
Siz hamınızsa qardaşsınız. Yer üzündə kimsəyə “ata” deməyin. 
Çünki bir Atanız var, O da Səmavi Atadır. Kimsə sizə “rəhbər” deməsin. 
Çünki bir Rəhbəriniz var, 
O da Məsihdir.Aranızda ən böyük olan xidmətçiniz olsun. 
Kim özünü yüksəldərsə, aşağı tutulacaq və kim özünü aşağı tutarsa, yüksəldiləcək. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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32-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Müdriklik kitabından sözlər Müd 6, 12-16
Hikmət nur saçar və heç vaxt saralmaz, onu sevənlər onu asanlıqla görür,
Onu axtaranlar onu əldə edirlər. Onu istəyənləri o, özü tapır. Erkən vaxtdan onu 
axtaranlar yorulmayacaq, çünki hikmətin öz qapısı qarşısında oturduğunu görəcək. 
Hətta hikmət haqqında düşünmək idrakı kamilliyə çatdırır, ondan ötrü oyaq qalan 
tezliklə qayğılardan azad olacaq. Çünki o, özü dolaşıb ona layiq olanları axtarır, 
yollarda onlara iltifatla zahir olur, hər düşüncəsində onlara yardımçı olur.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 63, 2-6
N: Ey Allahım, ruhum sənə susayıb!                           

Sənin üçün yaman qəribsəmişəm. 
Quraq, cansıxıcı, susuz bir diyarda 
Bütün varlığımla həsrətini çəkirəm. 

Müqəddəs yerdə Səni seyr edirdim, 
Qüdrətini, əzəmətini görürdüm. 
Mənim dilim Səni tərənnüm edir, 
Məhəbbətin bu həyatdan gözəldir. 
 
Bütün ömrüm boyu Sənə alqış edəcəyəm, 
əllərimi qaldırıb adınla Səni səsləyəcəyəm. 
Sanki yağlı yeməklə canım tox olacaq, 
dilim Səni mədh edəcək, ağzım həmd oxuyacaq.
 
Yatanda belə, Səni xatırlayıram, 
gecə növbələrində Səni düşünürəm. 
Sən mənə kömək oldun, 
Qanadlarının kölgəsində Sənə mədh oxuyacağam. 

Müqəddəs Pavelin Saloniklilərə 1-ci kitabından sözlər 1 Sal 4, 13-18
Qardaşlar, gözlərini yumub həyatdan köçənlər haqqında bixəbər qalmağınızı 
istəmirik ki, digər ümidsiz adamlar kimi kədərlənməyəsiniz. Axı Isanin ölüb-
dirilməsinə iman edirik. Eləcə də Isaya bağlanaraq gözlərini yumub həyatdan 
köçənləri Allah Onunla birgə qaytaracaq. Çünki Rəbbin kəlamına əsaslanaraq sizə 
deyirik ki, Rəbbin gəlişinədək sağ qalan bizlər gözlərini yumub həyatdan 
köçənlərdən əsla qabağa keçməyəcəyik. Rəbb Özü əmrini səsləndirməklə, 
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baş mələyin sədası və Allahın şeypuru ilə göydən enəcək. 
Əvvəlcə Məsihə aid olan ölülər diriləcək. Ondan sonra sağ qalan bizlər Rəbbi 
havada qarşılamaq üçün onlarla birgə buludlar içində qaldırılacaq 
və beləcə daim Rəblə olacağıq. Buna görə bir-birinizə bu sözlərlə təsəlli verin.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya!
İsa Məsih belə deyir: “Ona görə də oyaq olun, 
çünki Bəşər Oğlu gözləmədiyiniz vaxt gələcək.”
Alleluya!

†  İncil  †

Mt 25, 1-13
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

O zaman Səmavi Səltənət çıraqlarını götürüb bəyin qarşısına çıxan on qıza 
bənzəyəcək. Onlardan beşi ağıllı, beşi isə ağılsız idi. Ağılsızlar özləri ilə çıraqlarını 
götürmüşdü, amma yağ götürməmişdi. Ağıllılar isə çıraqları ilə birgə qablarda 
yağ da götürmüşdü. Lakin bəy gecikdiyindən hamısını yuxu basdı və onlar yatdı. 
Amma gecə yarısı bir qışqırıq qopdu: “Budur, bəy gəlir, onu qarşılamağa çıxın!” 
O zaman o qızların hamısı durub öz çıraqlarını düzəltdilər. 
Ağılsızlar ağıllılara dedi: “Yağınızdan bizə də verin, çünki çıraqlarımız sönür”. 
Ağıllılar isə cavab verib dedilər: “Belə olmasın ki, yağ nə bizə çatsın, nə sizə. 
Yaxşısı budur ki, gedib satıcılardan alasınız”. Onlar yağ satın almağa getdikləri 
zaman bəy gəldi. Hazır olanlar onunla toy məclisinə girdilər və qapı bağlandı. 
O biri qızlar da sonradan gəlib “Ağa! Ağa! Qapını bizə aç!” dedilər. 
O isə cavab verib dedi: “Sizə doğrusunu deyirəm: sizi tanımıram”.
Beləliklə, oyaq olun. Çünki siz nə günü, nə də saatı bilirsiniz.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Süleymanın Məsəlləri kitabından sözlər Sül.Məs. 31, 10-13. 19-20. 30-31
Xeyirxah arvad tapan kimdir? O, yaqutlardan daha qiymətlidir, ərinin qəlbi ondan 
arxayındır, dayanmadan bərəkət qazanır. Ömrü boyu ərinə pislik deyil, yaxşılıq 
gətirir, yunu, kətanı tapıb seçir, əlindən hər iş zövqlə gəlir. Əlləri ilə cəhrə əyirir, 
iyini bərkidir. Məzlumlar üçün əliaçıqdır, fəqirlərə əl tutur. Qadının məlahəti 
aldadıcı, gözəlliyi fanidir, yalnız Rəbdən qorxan qadın tərifə layiqdir. 
Ona əlinin bəhrəsini verin, qoy şəhər darvazasında əməlləri ona tərif gətirsin.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 128, 1-2. 3. 4-5
N: : Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan.

Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan, Onun yolları ilə gedən insan! 
Çünki öz əlinin bəhrəsini yeyəcəksən, xoşbəxt olub uğur qazanacaqsan. 

Evində arvadın tənək kimi bar gətirəcək, 
övladların zeytun pöhrələri kimi süfrənin ətrafını bürüyəcək. 

Rəbdən qorxan insan belə xeyir-dua alacaq: 
Rəbb Siondan sənə xeyir-dua versin, 
ömür boyu Yerusəlimin xoşbəxtliyini görəsən,

Müqəddəs Pavelin Saloniklilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Sal 5, 1-6
 Qardaşlar, zamanlar və vaxtlar barədə sizə yazmağa ehtiyac yoxdur. Çünki Rəbbin
günü necə ki oğru gecə gəlir, o cür gələcəyini özünüz çox yaxşı bilirsiniz. Insanlar 
«sülh və təhlükəsizlik» deyəndə hamilə qadının ağrıları necə qəfildən tutursa, onlar
da elə qəfil məhvə düçar olacaq və bundan əsla qaça bilməyəcəklər. Amma 
qardaşlar, siz qaranlıqda deyilsiniz ki, o gün sizi oğru kimi yaxalasın. Axı hamınız 
nur oğulları və gündüz oğullarısınız. Biz nə gecəyə, nə də qaranlığa aidik. Ona görə
gəlin başqaları kimi yatmayaq, əksinə, oyanıb ayıq-sayıq dayanaq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! bax Yəh 15,  4. 5
İsa Məsih belə deyir: “Məndə qalın, Mən də sizdə qalım. 
Kim Məndə qalsa, Mən də onda qalsam, çoxlu bəhrə verər.”
Alleluya!
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†  İncil  †

Mt 25, 14-30
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Səmavi Səltənət səyahətə çıxan bir adamın qullarını çağırıb əmlakını onlara əmanət
etməsinə bənzəyir. O hər birinə öz qabiliyyətinə görə – birinə beş, birinə iki, 
birinə də bir talant verdi və yola düşdü. Beş talant alan dərhal gedib 
bunlarla ticarət etdi, daha beş talant qazandı. 
İki talant alan da beləcə iki talant daha qazandı. 
Bir talant alan isə gedib torpağı qazdı və ağasının pulunu gizlətdi.
Uzun zamandan sonra həmin qulların ağası gəldi və onlardan hesabat tələb etdi. 
Beş talant alan gəlib daha beş talant gətirərək dedi: 
“Ağa, sən mənə beş talant verdin. Budur, mən daha beş talant qazandım”. 
Ağası ona dedi: “Afərin, yaxşı və sadiq qulum! 
Sən xırda işlərdə sadiq oldun, səni böyük işlər üzərinə qoyacağam. 
Ağanın sevincinə şərik ol!” 
İki talant alan da gəlib dedi: “Ağa, mənə iki talant verdin. 
Budur, mən daha iki talant qazandım”. Ağası ona dedi: 
“Afərin, yaxşı və sadiq qulum! Sən xırda işlərdə sadiq oldun, 
səni böyük işlər üzərinə qoyacağam. Ağanın sevincinə şərik ol!”
Bir talant alan da gəlib dedi: “Ağa, sənin sərt bir adam olduğunu bilirdim. 
Əkmədiyin yerdən biçərsən, səpmədiyin yerdən yığarsan. Ona görə qorxdum, 
gedib sənin talantını torpaqda gizlətdim. Buyur, öz malını geri götür!” 
Ağası isə cavab verib ona dedi: “Pis və tənbəl qul! Mənim əkmədiyim yerdən 
biçdiyimi və səpmədiyim yerdən yığdığımı bilirdin. Onda gərək mənim pulumu 
sərraflara verəydin ki, mən qayıdanda onu faizlə geri alım. İndi əlindəki talantı 
ondan alın və on talantı olana verin! Çünki kimdə varsa, ona daha çox veriləcək 
və o bolluq içində olacaq, amma kimdə yoxdursa, əlində olan da ondan alınacaq. 
Yaramaz qulu isə çölə, qaranlığa atın. Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq”.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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34-cü Rəbb günü Adi dövrdə: Məsih – Kainatın Padşahı

Peyğəmbər Yezekelin kitabından sözlər Yez 34, 11-12. 15-17
Xudavənd Rəbb belə deyir: “Mən Özüm qoyunlarımı soruşub axtaracağam. 
Dağılışmış qoyunlarının arasında olan bir çoban sürüsünü necə yoxlayırsa, 
Mən də qoyunlarımı eləcə yoxlayacağam. Buludlu və qaranlıq bir gündə ətrafa 
səpələndikləri hər yerdən onları qurtaracağam. Sürümü Mən Özüm otaracağam, 
onları Mən Özüm yatıracağam” Xudavənd Rəbb belə bəyan edir. “İtəni axtaracaq, 
azanı geri qaytaracaq, yaralı olana sarğı qoyacaq, xəstə olana qüvvət verəcək, ancaq 
bəslənmiş və güclü olanları həlak edəcəyəm. Mən qoyunlarımı ədalətlə otaracağam”.
Siz ey Mənim sürüm, Xudavənd Rəbb belə deyir: 
“Qoyunla qoyun arasında, qoçlarla təkələr arasında Mən hökm edəcəyəm. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6
N: Rəbb mənim çobanımdır, möhtac olmaram. 

Rəbb mənim çobanımdır, möhtac olmaram. O məni yaşıl çəmənlərdə dincəldir. 
Sakit axan sular kənarında gəzdirir. Məni yenə də canlandırır, 
İsmi şərəfinə salehlik yolu ilə aparır. 

Qaranlıq dərədə gəzsəm belə, şərdən qorxmaram, 
çünki Sən mənimləsən, Sənin əsan, Sənin dəyənəyin mənə təsəlli verir. 

Düşmənlərimin qarşısında mənim üçün süfrə açırsan, 
başıma ətirli yağ çəkirsən, ağzınadək camımı doldurursan. 

Bəli, bütün həyatım boyu yaxşılıq, məhəbbət məni izləyir. 
Bütün ömrüm boyu Rəbbin evində yaşayacağam!

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 15, 20-26. 28
Əslində Məsih ölülər arasından, vəfat edənlərdən ilki olaraq dirildi. Ölüm bir insanın
vasitəsilə gəldiyinə görə, ölülərin dirilməsi də bir İnsan vasitəsilə gəlir. Adəmdə 
hamı öldüyü kimi, Məsihdə də hamı həyata qovuşacaq. Hər biri öz növbəsi ilə: ilk 
növbədə Məsih, sonra Məsihin gəlişində Məsihə məxsus olanlar həyata qovuşar. 
Bundan sonra O hər başçını, hər hakimi və qüvvəni aradan götürüb Səltənəti Ata 
Allaha təslim edəcəyi zaman hər şey tamamlanacaq. Çünki Allah Onun bütün 
«düşmənlərini ayaqlarının altına salanadək» O səltənət sürməlidir. Aradan 
götürüləcək son düşmən isə ölümdür. Hər şey Oğula tabe olandan sonra Oğul Özü 
də Ona hər şeyi tabe etdirən Ataya tabe olacaq ki, 
Allah hər şeydə hər şey olsun.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Mk 11, 10
Rəbbin ismi ilə gələn Atamız Davudun Səltənəti xeyir-dualı olsun! () 
Alleluya!

†  İncil  †

Mt 25, 31-46
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bəşər Oğlu bütün mələklərlə birlikdə izzəti ilə gələn zaman Öz izzətli taxtına 
oturacaq. Bütün millətlər Onun önündə toplaşacaq, O da qoyunları keçilərdən ayıran
bir çoban kimi onları bir-birindən ayıracaq. Qoyunları sağına, 
keçiləri isə soluna qoyacaq. 

O zaman Padşah sağındakılara deyəcək: “Ey sizlər, Atamın xeyir-dua verdiyi 
adamlar! Gəlin, dünya yaranandan bəri sizin üçün hazırlanmış olan Səltənəti irs alın.
Çünki ac idim, Mənə yemək verdiniz; susamışdım, Mənə su verdiniz; 
qərib idim, Məni qəbul etdiniz; çılpaq idim, Məni geyindirdiniz; 
xəstə idim, Mənə baş çəkdiniz; zindanda idim, yanıma gəldiniz”.

Onda salehlər Ona cavab verib deyəcəklər: 
“Ya Rəbb, biz Səni nə vaxt ac görüb yedirdik və ya susamış görüb su verdik? 
Nə vaxt Səni qərib görüb qəbul etdik və ya çılpaq görüb geyindirdik? 
Nə vaxt Səni xəstə və ya zindanda görüb yanına gəldik?” 

Padşah da cavab verib onlara deyəcək: “Sizə doğrusunu deyirəm: 
siz bu ən kiçik qardaşlarımdan birinə etdiyinizi Mənə etmiş oldunuz”.

O zaman solundakılara deyəcək: “Ey lənətə gəlmişlər, çəkilin önümdən! 
İblis ilə onun mələklərinə hazırlanmış olan əbədi alova yollanın! 
Çünki ac idim, Mənə yemək vermədiniz; susamışdım, Mənə su vermədiniz; 
qərib idim, Məni qəbul etmədiniz; çılpaq idim, Məni geyindirmədiniz; 
xəstə və zindanda idim, yanıma gəlmədiniz”.

Onda onlar da cavab verib deyəcəklər: “Ya Rəbb, Səni nə vaxt ac, susamış, 
qərib, çılpaq, xəstə və yaxud zindanda gördük ki, Sənə xidmət etmədik?”

O zaman onlara cavab verib deyəcək: “Sizə doğrusunu deyirəm: 
siz bu ən kiçiklərdən birinə etmədiyinizi Mənə etməmiş oldunuz”. 
Bunlar əbədi əzaba, salehlər isə əbədi həyata gedəcək».

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

1-ci Şamuelin kitabından sözlər 1 Şam 3, 3b-10. 19
Şamuel isə Rəbbin məbədində – Allahın sandığı olan yerdə uzanmışdı və Allahın 
çırağı hələ sönməmişdi. Rəbb Şamueli çağırdı. O «buradayam» deyə cavab verdi. 
Sonra da Elinin yanına qaçıb «məni çağırdın, mən buradayam» dedi. Amma Eli 
«mən çağırmamışam, get yat» deyə cavab verdi. Şamuel gedib yatdı. Rəbb 
«Şamuel!» deyə yenidən çağırdı. Şamuel yenə qalxıb Elinin yanına getdi və «Məni 
çağırdın? Mən buradayam!» dedi. Eli yenə də «mən çağırmadım oğlum, get yat» 
deyə cavab verdi. Şamuel Rəbbi hələ tanımırdı və Rəbbin sözü ona açılmamışdı. 
Rəbb üçüncü dəfə Şamueli çağırdı və Şamuel yenə qalxaraq Elinin yanına gedib 
dedi: «Bax buradayam, məni sən çağırdın». O anda Eli anladı ki, gənc Şamueli 
çağıran Rəbdir. Buna görə də Şamuelə dedi: «Get uzan, yenə səni çağırarsa, belə 
deyərsən: “Danış, ya Rəbb, qulun Səni eşidir”». Şamuel gedib yerində yatdı. Rəbb 
gəlib orada durdu və əvvəlki kimi «Şamuel! Şamuel!» deyə çağırdı. Şamuel dedi: 
«Danış, ya Rəbb, qulun Səni eşidir». Şamuel böyüdü. Rəbb onunla idi və Rəbb onun
sözlərindən heç birini boşa çıxartmadı. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10
N: Ya Rəbb, gəlmişəm, Sənin istəyinə əməl etmək mənə zövq verir. 

Rəbbi səbr edərək gözlədim, mənə tərəf dönərək fəryadımı eşitdi. 
Dilimə yeni bir nəğmə verdi, ilahi ilə Allahımıza həmd etdim. 

Qurbandan, təqdimdən xoşun gəlmədi, 
Yandırma qurbanı, günah qurbanı tələb etmədin, amma mənim qulağımı açdın. 
O zaman dedim: Budur, gəlmişəm. 

Sənin tumarında məndən yazılıb. 
Ey Allahım, Sənin istəyinə əməl etmək mənə zövq verir, 
Qanunun qəlbimdədir.

Böyük toplantıda salehliyini car çəkdim, 
Ya Rəbb, Sən bilirsən ki, ağzımı yummadım. 
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Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20
İnsan bədəni də əxlaqsızlıq üçün deyil, Rəbb üçündür. Rəbb də bədən üçündür. 
Rəbbi dirildən Allah Öz qüdrəti ilə bizi də dirildəcək. Bilmirsiniz ki, bədənləriniz 
Məsihin üzvləridir? Rəblə birləşən isə Rəblə ruhən bir olur. 
Cinsi əxlaqsızlıqdan uzaqlaşın. İnsanın etdiyi bütün digər günahlar bədəndən 
kənardadır, amma əxlaqsızlıq edən öz bədəninə qarşı günah edir. 
Məgər bilmirsiniz ki, bədəniniz Allahdan aldığınız, 
sizdə yaşayan Müqəddəs Ruhun məbədidir? 
Siz özünüzə məxsus deyilsiniz, çox baha qiymətə satın alınmısınız. 
Beləliklə, bədəninizlə Allaha izzət gətirin. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! bax.Yəh 1, 14
Biz Məsihi tapdıq. Onun vasitəsilə məhəbbət və həqiqət dünyaya gəldi. 
Alleluya!

†  İncil  †

Yəh 1, 35-42
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Ertəsi gün yenə Yəhya şagirdlərinin ikisi ilə dayanmışdı. İsa yoldan keçərkən Yəhya 
Ona baxıb dedi: «Allah Quzusu budur!» Həmin iki şagird onun sözlərini eşidib 
İsanın ardınca getdi. İsa dönüb ardınca gəldiklərini görərək onlara 
«Sizə nə lazımdır?» dedi. Onlar İsaya dedi: «Rabbi, (tərcüməsi “Müəllim” 
deməkdir) Sən harada qalırsan?» İsa onlara dedi: «Mənimlə gəlin, görərsiniz». Onlar
gedib İsanın harada qaldığını gördülər və həmin gün Onunla qaldılar. Onuncu saat 
radələri idi. Yəhyadan eşidib İsanın ardınca gedən iki nəfərdən biri Şimon Peterin 
qardaşı Andrey idi. Sonra o, ilk öncə qardaşı Şimonu tapıb ona 
«biz Məsihi (tərcüməsi “Məsh olunmuş” Xristos deməkdir) tapdıq» dedi. 
Onu İsanın yanına apardı. İsa Şimona baxıb dedi: «Sən Yəhya oğlu Şimonsan, amma
Kefa (tərcüməsi “Peter”, yəni “daş” deməkdir) adlanacaqsan».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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3-cü Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yunusun kitabından sözlər Yun 3, 1-5. 10
Rəbbin sözü Yunusa ikinci dəfə nazil oldu: «Qalx, Ninevaya – o böyük şəhərə get və
sənə söyləyəcəyim sözləri onlara car çək». Yunus Rəbbin sözünə görə qalxıb 
Ninevaya getdi. Nineva Allahın nəzərində böyük şəhər idi. 
Oranı üç günə gəzib-dolaşmaq olardı. 
Yunus şəhəri gəzməyə başlayıb bir günlük yol getdi və car çəkərək dedi: 
«Qırx gündən sonra Nineva dağılacaq!» 
Ninevalılar Allaha inandılar, oruc elan edərək böyükdən kiçiyə qədər 
hamı çul geyindi. Allah onların işlərini, 
pis yoldan döndüklərini gördü. Ona görə də rəhm edib əvvəlcə onların üstünə 
göndərmək istədiyi bəlanı göndərmədi. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9 
N: Ya Rəbb, yollarını mənə göstər.

Ya Rəbb, yollarını mənə göstər, Öz yollarını mənə öyrət.
Məni haqq yolu ilə apar, Həqiqətini mənə öyrət.
Məni qurtaran Allah Sənsən, daim Səni gözləyirəm. 
Ya Rəbb, əzəldən bəri var olan! Mərhəmətini, məhəbbətini yada sal.
Məni məhəbbətin naminə, ya Rəbb, xeyirxahlığına görə yada sal!

Rəbb xeyirxah və haqdır, Ona görə günahkara düz yol göstərir.
İtaətkarları ədalət yolu ilə aparır, Öz yolunu onlara öyrədir.

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 7, 29-31
Qardaşlar, bunu demək istəyirəm: vaxta az qalıb. Bundan sonra arvadı olanlar 
olmayanlar kimi, yas tutanlar tutmayanlar kimi, sevinənlər sevinməyənlər kimi, mal 
alanlar malı olmayanlar kimi, bu dünyanın işlərindən faydalananlar bu işlərdən uzaq 
olanlar kimi olsunlar. Çünki bu dünyanın indiki vəziyyəti keçib-gedir. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Mk 1, 15
Allahın Səltənəti yaxınlaşıb. Tövbə edin və Müjdəyə inanın!
Alleluya!
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†  İncil  †

Mk 1, 14-20
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Yəhya həbs olunandan sonra İsa Qalileyaya gəlib Allahın Müjdəsini vəz edirdi: 
«Vaxt yetişib, Allahın Padşahlığı yaxınlaşıb. Tövbə edin və Müjdəyə inanın». 
İsa Qalileya gölünün sahilindən keçərkən suya tor atan Şimonu və qardaşı Andreyi 
gördü. Bu adamlar balıqçı idi. İsa onlara dedi: «Ardımca gəlin, Mən sizi elə balıqçı
edəcəyəm ki, insan tutacaqsınız». Onlar dərhal torları kənara atıb Onun ardınca 
getdilər. İsa bir az irəli gedib Zavday oğlu Yaqubu və qardaşı Yəhyanı gördü. 
Onlar qayıqda torlarını düzəldirdilər. İsa dərhal onları çağırdı. Onlar da qayıqda 
olan ataları Zavdayı və muzdlu işçiləri qoyub Onun ardınca getdilər. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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4-cü Rəbb günü Adi dövrdə

Qanunun Təkrarı kitabından sözlər Qanun 18, 15-20
Allahınız Rəbb sizin üçün aranızdan – öz soydaşlarınız içərisindən mənim kimi 
bir peyğəmbər yetirəcək. Ona qulaq asın. Çünki Xorevdə yığıldığınız gün Allahınız
Rəbdən bunu diləmişdiniz: “Qoy bir də Allahımız Rəbbin səsini eşitməyək və bir 
daha bu böyük alovu görməyək, yoxsa ölərik”. Onda Rəbb mənə dedi: 
“Dedikləri doğrudur. Onlar üçün soydaşları arasından sənin kimi bir peyğəmbər 
yetirəcəyəm və sözlərimi onun dilindən eşidəcəksiniz. O əmr etdiyim hər şeyi sizə 
söyləyəcək. Mənim adımla söylədiyi sözlərə qulaq asmayan adamı ittiham 
edəcəyəm. Lakin hansı bir peyğəmbər ona əmr etmədiyim sözü Mənim adımdan 
danışmağa cürət edərsə yaxud başqa allahların adından danışarsa, 
o peyğəmbər öldürülsün”.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 95, 1-2. 6-7. 8-9
N: Ya Rəbb, qoy səsini eşidək və ürəklərimiz inadkar olmasın. 

 

Gəlin Rəbbi mədh edək, bizi qurtaran Qayaya sevincdən cuşa gələrək nida edək, 
şükür edərək hüzuruna gedək, cuşa gəlib ilahilərlə Ona nida edək! 

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

Kaş ki bu gün dediyini eşidəydiniz: Qoy ürəkləriniz Merivada olduğunuz kimi, 
səhradakı Massada keçən gündə olduğu kimi inadkar olmasın. 
Orada atalarınız Məni sınadılar, əməllərimi görsələr də, Məni yoxladılar.  

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 7, 32-35
Sizin qayğısız olmanızı istəyirəm. Subay kişi Rəbbi necə razı salmaq barəsində 
düşünüb Rəbbin işlərinin qayğısına qalır. Evli isə arvadını razı salmaqdan ötrü 
dünyəvi işlərin qayğısına qalır və diqqəti yayınır. Ərsiz qadın yaxud qız da Rəbbin 
işlərinin qayğısına qalır ki, həm bədəndə, həm də ruhən müqəddəs olsun. 
Ərli qadın isə ərini razı salmaqdan ötrü dünyəvi işlərin qayğısına qalır. 
Bunu azadlığınızı məhdudlaşdırmaq üçün yox, ancaq sizin xeyrinizə deyirəm ki, 
ədəblə davranıb fikirlərinizi dağıtmadan özünüzü Rəbbə həsr edəsiniz.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

B ili 77 



B ili 4-cü Rəbb günü Adi dövrdə

Alleluya! Mt 4, 6
Zülmətdə yaşayan xalq Möhtəşəm bir işıq gördü. 
Ölüm kölgəsi diyarında məskunlaşanların üzərinə nur doğdu.
Alleluya!

†  İncil  †

Mk 1, 21-28
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Onlar Kefernahuma gəldilər. Şənbə günü İsa sinaqoqa girib təlim öyrətdi. 
Onun təliminə təəccüb etdilər, çünki O, ilahiyyatçılar kimi deyil, səlahiyyət sahibi 
kimi təlim öyrədirdi. Həmin vaxt onların sinaqoqunda natəmiz ruha tutulmuş bir 
nəfər var idi. O çığırdı: "Ey Nazaretli İsa, bizdən nə istəyirsən? 
Bizi məhv etməyəmi gəlmisən? Mən bilirəm Sən Kimsən: Allahın Müqəddəsisən!" 
İsa isə onu məzəmmət edib dedi: "Sus və bu adamdan çıx!" 
Natəmiz ruh bu adamı qıclaşdırıb bərkdən çığıraraq ondan çıxdı. 
Hamı mat qaldı və bir-birindən soruşdu: "Bu nədir? Səlahiyyətli yeni bir təlimdir! 
O, natəmiz ruhlara belə, əmr edir və bunlar da Ona itaət edirlər". 
İsa haqqında xəbər dərhal Qalileya bölgəsinin hər tərəfinə yayıldı.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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5-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Əyyub kitabından sözlər Əyy 7, 1-4. 6-7
İnsanın yer üzündəki həyatı ağır xidmət deyilmi? Keçirdiyi günlərin muzdur 
ömründən fərqi nədir? Kölgəyə həsrət qalan kölə kimidir, muzdunu gözləyən fəhlə 
kimidir, bəli, irs olaraq mənə boş aylar verildi, qismətimə sıxıntılı gecələr düşdü. 
Yatanda düşünürəm: “Görəsən haçan qalxacağam?” Gecələr uzanır, mən gün 
doğana qədər yerimdə qurcalanıram. Günlərim toxucunun məkiyindən də sürətli 
gedir, ümidsiz sona çatır. Ey Allah, yada sal, həyatım bir nəfəsdir, 
gözüm yenidən yaxşılıq görməyəcək. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 147, 1-2. 3-4. 5-6
N: Rəbbə həmd edək! O, sınıq qəlblərə şəfa verir. 

Rəbbə həmd edin! Allahımızı tərənnüm etmək nə qədər yaxşıdır! 
O buna layiqdir, Ona həmdlər söyləmək xoşdur! 
Rəbb Yerusəlimi bərpa edər, İsrailin əsarətdə olanlarını yığıb-gətirər. 

O, sınıq qəlblərə şəfa verər, yaralarını sarıyar. 
Ulduzların sayını hesablar, hər birini öz adı ilə çağırar.

Xudavəndimiz əzəmətlidir, Qüvvəti çoxdur, dərrakəsi hədsizdir!
Rəbb məzlumları ayağa qaldırar, pisləri isə toz-torpaq içinə atar. 

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 9, 16-19. 22-23
Müjdəni yaymağ isə fəxr etməyim üçün əsas deyil. Çünki bu mənim mühüm 
borcumdur, əgər Müjdəni yaymıramsa, vay halıma! Əgər bunu könüllü olaraq 
edirəmsə, mükafatım var. Yox, əgər bunu könüllü etmirəmsə, mənə tapşırılan 
vəzifəmi yerinə yetirirəm. Bəs onda mükafatım nədir? Mükafatım budur ki, 
Müjdəni yayaraq müftə təbliğ edirəm və Müjdəni yaymaqdan gələn ixtiyarımdan 
tam istifadə etmirəm. Mən azadam və heç kəsə məxsus deyiləm, amma mümkün 
qədər çox insan əldə etmək üçün özümü hamıya qul etdim. Zəifləri əldə etmək 
üçün onlarla zəif kimi davrandım. Hər hansı bir yolla bəzilərini xilas etmək naminə
hər kəs üçün hər şey oldum.
Bunun hamısını Müjdə uğrunda, onun bərəkətinə şərik olum deyə edirəm.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Yəh 10, 27
İsa Məsih belə deyir: “Quzularım səsimi eşidir, 
Mən də onları tanıyıram və Mənim ardımca gəlirlər.”
Alleluya!

†  İncil  †

Mk 1, 29-39
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Onlar sinaqoqdan çıxan kimi Yaqub və Yəhya ilə birgə Şimon və Andreyin evinə 
getdilər. Şimonun qayınanası qızdırma içində yatırdı. Bunu dərhal İsaya xəbər 
verdilər. O, xəstənin yanına gəlib əlindən tutaraq onu qaldırdı. Bu an qızdırma 
qadını tərk etdi və qadın qalxıb onlara qulluq etdi. Axşam gün batanda bütün 
xəstələri və cinə tutulmuşları İsanın yanına gətirdilər. Bütün şəhər əhalisi qapının 
yanına yığıldı. İsa müxtəlif xəstəliyə tutulmuş çox adama şəfa verdi və bir çox 
cinləri qovdu. Amma cinlərə danışmağa izin vermədi, çünki onlar İsanın 
Kim olduğunu bilirdilər.
Səhər alaqaranlıqda İsa qalxıb evdən çıxdı və tənha bir yerə gedib orada dua etdi. 
Şimon və onun yanındakılar İsanın ardınca getdilər. Onu tapanda dedilər: 
"Hamı Səni axtarır". İsa onlara dedi: "Gəlin başqa yerlərə - ətrafdakı şəhərlərə 
gedək və orada da vəz edim, çünki Mən bunun üçün gəlmişəm". 
O, bütün Qalileya bölgəsini gəzib-dolaşaraq oradakı sinaqoqlarda vəz etdi 
və cinləri qovdu.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Levililər kitabından sözlər Lev 13, 1-2. 45-46
Rəbb Musaya və Haruna dedi: «Bir adamın dərisində şiş yaxud səpki yaxud ləkə 
əmələ gəlib dəridə cüzam kimi görünən bir əlaməti olarsa, qoy o adam kahin 
Harunun yaxud onun nəslindən olan kahinlərin birinin yanına gətirilsin. 
Belə iyrənc xəstəliyə tutulan adamın geyimləri cırıq, saçı isə dağınıq olmalıdır. 
O adam ağzını örtüb “Murdaram! Murdaram!” deyə çığırsın. 
Dərisində əlamət olduğu bütün müddət o murdar sayılsın. 
Murdarlığına görə düşərgədən kənarda tək yaşasın. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 32, 1-2. 5. 11
N: Sığınacaq yerim Sənsən, məni dardan hifz edirsən. 

Zəfər harayı ilə ətrafımda dövr edirsən. 

Asiliyi bağışlanan, günahı əfv olunan insan nə bəxtiyardır! 
Rəbb tərəfindən təqsirkar sayılmayan, qəlbində hiylə olmayan insan nə bəxtiyardır!
 
Sonra Sənə günahımı etiraf etdim, təqsirlərimi gizlətmədim. 
Dedim: «Rəbbə asiliyimi etiraf edirəm». Təqsirimi, günahımı bağışladın.

Ey salehlər, fərəhlənin, Rəbbə görə sevinin! 
Ey ürəyidüz olanlar, Onu mədh edin!

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 10, 31 – 11, 1
Beləliklə, nə yeyirsinizsə, nə içirsinizsə, nə edirsinizsə, 
hər şeyi Allahın izzəti üçün edin. Yəhudilərin, Yunanların yaxud Allahın 
cəmiyyətinin büdrəməsinə səbəb olmayın, necə ki mən də hər şeydə hər kəsi 
razı salmağa çalışıram. Bunu öz xeyrim üçün yox, çoxların xeyri üçün edirəm ki, 
onlar da xilas olsun. Mən Məsihdən nümunə götürdüyüm kimi 
siz də məndən nümunə götürün. 

Alleluya! Lk 7, 16
Xalq belə deyirdi: “Aramızda böyük bir peyğəmbər ortaya çıxdı! 
Allah Öz xalqına nəzər saldı!”
Alleluya!
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†  İncil  †

Mk 1, 40-45
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bir gün cüzamlı bir adam İsanın yanına gəldi və diz çöküb yalvardı: 
"Əgər istəsən, məni pak edə bilərsən". İsanın ona rəhmi gəldi. Əlini uzadıb ona 
toxundu və dedi: "İstəyirəm, pak ol!" Dərhal o adam cüzamdan sağalıb pak oldu, 
İsa ciddi xəbərdarlıq edən an onu yola saldı. Ona belə dedi: 
"Bax heç kəsə bir söz demə, lakin get, özünü kahinə göstər. 
Cüzamdan paklanmağın hər kəsə şəhadət olsun deyə, Musanın əmrlərinə əsasən 
təqdimlər apar". Lakin o çıxıb bu barədə çox danışdı və bu sözü hər yanda 
yaymağa başladı. Ona görə də İsa artıq heç bir şəhərə açıq girə bilmirdi, ancaq 
kənarda, kimsəsiz yerlərdə qalır və adamlar hər tərəfdən Onun yanına gəlirdi.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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7-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 43, 18-19. 21-22. 24c-25
Rəbb belə deyir: Əvvəlki şeyləri yada salmayın, köhnə hadisələr barəsində 
düşünməyin. Budur, Mən təzə bir şey edirəm, o artıq baş verir, məgər siz bunu 
başa düşmürsünüz? Bəli, Mən çöllükdə yol salacağam, quru torpaqda çaylar 
yaradacağam. Bu xalqı Mən Özüm üçün yaratdım ki, Mənə həmdlər söyləsin. Lakin 
sən, ey Yaqub nəsli, Mənim adımı çağırmadın, ey İsrail, Məndən bezdin. Mənim 
üçün pulla gözəl ətirli qamış almadın, qurbanların piyi ilə məni doydurmadın. 
Əksinə, sən günahlarını Mənə yüklədin, təqsirlərinlə Məni yordun. Mənəm öz 
xatirimə görə asiliyini silən, bəli, Mən günahlarını da yada salmaram.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 41, 2-3. 4-5. 13-14
N: Ya Rəbb, Sənə qarşı günah etmişəm, lütf edib canıma şəfa ver!

Yoxsulların qayğısına qalan nə bəxtiyardır! Rəbb dar günündə onu qurtarar, 
Rəbb onu qoruyar, salamat saxlayar. 
O, ölkədə bəxtiyar olar, düşmənlərinə təslim edilməz. 

Yatağa düşəndə Rəbb ona dayaq olar, onu bütün xəstəlikdən sağaldar. 
Dedim: «Ya Rəbb, Sənə qarşı günah etmişəm, lütf edib canıma şəfa ver!» 

Kamil olduğum üçün məndən möhkəm yapışdın, məni hüzurunda əbədilik 
dayandırdın. 
Alqış olsun İsrailin Allahı Rəbbə əzəldən sonsuza qədər! Amin! Amin!

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 1, 18-22
Allahın sədaqətinə and olsun ki, 
sizə çatdırdığımız xəbər gah «bəli», gah da «xeyr» deyil.

Sila və Timoteylə birlikdə sizə təbliğ etdiyimiz Allahın Oğlu Isa Məsih həm «bəli», 
həm də «xeyr» deyil. Onda yalnız «bəli» var. Çünki Allahın bütün vədləri Isa 
Məsihdə «bəli»dir. Buna görə Allahın izzəti üçün Məsih vasitəsilə «Amin» deyirik. 
Bizi sizlərlə birlikdə Məsihə möhkəm bağlayan və bizi məsh edən Allahdır. 
O bizi möhürlədi və Ruhunu qəlbimizdə girov qoydu. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Lk 4, 18
Rəbb məni fəqirlərə müjdəni bildirmək, 
əsirlərə azadlıq elan etmək üçün göndərdi.
Alleluya!

†  İncil  †

Mk 2, 1-12
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bir neçə gün sonra İsa yenə Kefernahuma gələndə Onun evdəolma xəbəri yayıldı. O 
qədər çox adam yığıldı ki, qapının yanında durmağa belə, artıq yer qalmamışdı. İsa 
onlara kəlamı təbliğ edirdi. Adamlar dörd nəfərin daşıdığı bir iflici Onun yanına 
gətirdi. Orada böyük izdiham olduğu üçün onlar İsaya yaxınlaşa bilmədi. 
Ona görə də İsa olan evin damını söküb yer açandan sonra iflici döşəkqarışıq aşağı 
endirdilər. İsa onların imanını görəndə iflic olan adama dedi: "Oğlum, günahların 
bağışlandı". Lakin orada oturan bəzi ilahiyyatçılar ürəklərində belə düşündülər: "Bu 
Adam niyə belə danışır? Bu ki küfrdür! Tək Allahdan başqa günahları kim bağışlaya
bilər?" İsa dərhal onların ürəyində nə fikirləşdiyini ruhən hiss edib dedi: "Niyə 
ürəyinizdə belə düşünürsünüz? Hansı daha asandır? İflicə “günahların bağışlandı”, 
yoxsa “qalx, döşəyini götür, yeri” deməkmi? Lakin siz bilin ki, 
Bəşər Oğlunun yer üzündə günahları bağışlamaq səlahiyyəti var". 
Sonra iflicə dedi: "Sənə deyirəm, qalx, döşəyini götür, evinə get!" 
Xəstə qalxıb dərhal döşəyini götürdü və hamının qarşısında çıxıb-getdi. 
Hamını heyrət bürüdü və Allaha həmd edib dedilər: 
"Biz heç vaxt belə şey görməmişik".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Peyğəmbər Huşənin kitabından sözlər Huş 2,16-17 21-22
Rəbb bəyan edir: «Həmin gün Mənə “ərim” deyəcəksən, artıq “ağam” 
deməyəcəksən. Baal bütlərinin adını dilindən siləcəyəm, onların adı bir də yada 
salınmayacaq. Rəbb bəyan edir: «O gün hay verəcəyəm, göylərə hay verəcəyəm, 
onlar da yerə hay verəcək. Yer isə taxıla, təzə şəraba və zeytun yağına hay verəcək, 
onlar da İzreelə hay verəcək.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 102, 1-4, 8, 10, 12-13
N: Rəbb lütfkar və rəhmlidir.

Rəbbə alqış et, ey könlüm, ey bütün varlığım, Onun müqəddəs adına alqış et! Rəbbə 
alqış et, ey könlüm, unutma etdiyi yaxşılıqları: 

Odur bütün təqsirlərini əfv edən, bütün xəstəliklərinə şəfa verən. 
Odur həyatını məzara düşməkdən qurtaran, 
Məhəbbətin, mərhəmətin tacını başına qoyan. 

Rəbb lütfkar və rəhmlidir, hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir. 
Bizimlə günahlarımıza görə davranmaz, təqsirlərimizin əvəzini çıxmaz.

Nə qədər şərq qərbdən uzaqdırsa, asiliklərimizi bizdən o qədər uzaqlaşdırıb. 
Ata övladlarına rəhm etdiyi kimi Rəbb də Ondan qorxanlara elə rəhm edir. 

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 3, 1-6
 Özümüz barədə yenə zəmanət veririkmi? Yoxsa bəziləri kimi sizə yazılan 
və yaxud sizin yazdığınız zəmanət məktublarına ehtiyacımız var? 
Bütün insanların tanıdığı, oxuduğu, ürəklərimizə yazılmış məktubumuz sizsiniz. 
Xidmətimizin nəticəsi olan bir Məsih məktubu olduğunuz aydın görünür; 
bu məktub mürəkkəblə yox, var olan Allahın Ruhu ilə daş lövhələrə deyil, 
ət ürəklərə yazılıb.  Məsih sayəsində Allah hüzurunda belə etibarımız var. 
Özümüzdən yaranan qabiliyyətimiz yoxdur və bunu iddia da edə bilmərik. 
Bizə qabiliyyət verən Allahdır. O bizi Yeni Əhdin xidmətçiləri olmaq üçün 
qabiliyyətli etdi. Bu Yeni Əhd yazılı Qanuna deyil, Ruha əsaslanır. 
Çünki yazılı Qanun öldürür, Ruh isə həyat verir.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Mt 11, 25
İsa Məsih belə dedi: “Ey yerin-göyün Rəbbi olan Ata! Minnətdaram Sənə ki, 
bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə agah etdin”. 
Alleluya!

†  İncil  †

Mk 2, 18-22
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Yəhyanın şagirdləri və fariseylər oruc tuturdular. Bəzi adamlar İsanın yanına gəlib 
soruşdular: «Nə üçün Yəhyanın şagirdləri və fariseylərin şagirdləri oruc tutur, amma 
Sənin şagirdlərin oruc tutmur?» İsa onlara cavab verdi: 
«Bəy yanlarında olanda sağdışı və soldışı oruc tutarmı? Nə qədər ki bəy onların 
yanındadır, onlar oruc tutmazlar. Lakin bəyin onların arasından aparılacağı günlər 
gələcək və o zaman oruc tutacaqlar. Heç kim köhnə paltara təzə parçadan yamaq 
vurmaz. Yoxsa təzə yamaq köhnə paltardan qopar və yırtıq daha pis olar. 
Heç kim təzə şərabı köhnə tuluqlara doldurmaz. Yoxsa şərab tuluqları partladar, həm
şərab, həm də tuluqlar zay olar. Təzə şərab təzə tuluqlara doldurulmalıdır». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Qanunun Təkrarı kitabından sözlər Qanun 5, 12-15
Allahın Rəbbin sənə etdiyi əmrə əsasən Şənbə gününü qeyd və təqdis et. 
Altı gün çalışıb bütün işlərini gör. Lakin yeddinci gün Allahın Rəbbin Şənbə 
günüdür. Bu gün sən, oğlun, qızın, qulun, qarabaşın, öküzün, eşşəyin, 
heç bir heyvanın, yanında qalan yadellin də heç bir iş görməsin, sənin kimi 
qul-qarabaşın da istirahət etsin. Misir torpağında sənin kölə olduğunu 
və Allahın Rəbbin qüdrətli əli, uzanan qolu ilə səni oradan çıxardığını yadda saxla. 
Məhz buna görə Şənbə gününü qeyd etməyi Allahın Rəbb sənə əmr edib. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 80(81), 3-8, 10-11
N: İlahi oxuyun, dəfi, xoş avazlı liranı və çəngi çalın.

Təzə Ay mərasimində, ay bədirlənəndə, bizim bayram günündə şeypur çalın!
Çünki bu, İsrail üçün verilən qaydadır, Yaqubun Allahının hökmüdür.
O, Misir əleyhinə çıxanda Yusif nəslinə belə bir öyüd verib.

Naməlum bir səs eşitdim: «Onun çiyinlərini bu yükdən qurtarıram,
Qoy əlləri bu ağır səbətdən azad olsun.

Dar günündə Məni çağırdın, mən də səni qurtardım.
Gurlayaraq tufan içindən sənə cavab verdim,
Meriva sularında səni sınadım.

Ey xalqım, dinlə, xəbərdarlıq edirəm,
Ey İsrail, kaş ki Məni dinləyəydin!

Rəbb Allahınız Mənəm, Mən sizi Misir torpağından buraya gətirmişəm.
Ağzını yaxşı aç, doyunca yemək verirəm.
Lakin xalqım səsimi eşitmədi, İsrail nəsli Məni istəmədi.

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 4, 6-11
Çünki «zülmətdən işıq parlayacaq» deyən Allah ürəyimizə nur saçdı ki, İsa Məsihin 
üzündən saçan Öz ehtişamını tanımağımızdan doğan nuru bizə versin. 
Üstün qüvvənin bizdən yaranmadığı, Allaha aid olduğu bilinsin deyə bu xəzinəni 
saxsı qablarda*n4 saxlayırıq. Hər tərəfdən əziyyət çəkirik, amma əzilmirik. 
Çaşqınlıq içindəyik, lakin çarəsiz deyilik. Təqib olunuruq, amma tərk edilmirik. 
Yıxıdılırıq, amma yox olmuruq. İsanın ölümünü bədənimizdə həmişə daşıyırıq ki, 
Onun həyatı bədənimizdə aydın görünsün. Çünki İsanın həyatı fani cismimizdə 
aydın görünsün deyə biz yaşaya-yaşaya İsa üçün həmişə ölümə təslim edilirik.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Yəh 17, 17
Onları həqiqətlə təqdis et. Sənin sözün həqiqətdir.
Alleluya!

†  İncil  †

Mk 2, 23 – 3, 6
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Çünki «zülmətdən işıq parlayacaq» deyən Allah ürəyimizə nur saçdı ki, 
İsa Məsihin üzündən saçan Öz ehtişamını tanımağımızdan doğan nuru bizə versin. 
Üstün qüvvənin bizdən yaranmadığı, Allaha aid olduğu bilinsin deyə bu xəzinəni 
saxsı qablarda saxlayırıq. Hər tərəfdən əziyyət çəkirik, amma əzilmirik. 
Çaşqınlıq içindəyik, lakin çarəsiz deyilik. Təqib olunuruq, amma tərk edilmirik. 
Yıxıdılırıq, amma yox olmuruq. İsanın ölümünü bədənimizdə həmişə daşıyırıq ki, 
Onun həyatı bədənimizdə aydın görünsün. Çünki İsanın həyatı fani cismimizdə 
aydın görünsün deyə biz yaşaya-yaşaya İsa üçün həmişə ölümə təslim edilirik.
 İsa yenə də sinaqoqa girdi. Orada əli qurumuş bir adam var idi. 
Bəzi adamlar İsanı ittiham etmək məqsədi ilə Ona göz qoyurdular ki, görsünlər, 
bu adama Şənbə günü şəfa verəcək ya yox. İsa əli qurumuş adama dedi: 
«Qabağa çıx!» Sonra İsa onlara dedi: «Hansına icazə var, Şənbə günü yaxşılıq, 
yoxsa pislik etməyə, kiminsə canını xilas etməyə, yoxsa öldürməyə?» 
Onlarsa susurdu. İsa ətrafındakılara qəzəblə baxdı və onların inadkar ürəkli 
olduqlarına görə kədərlənib o adama dedi: «Əlini uzat!» 
O, əlini uzatdı və əli əvvəlki halına qayıtdı. 
Fariseylər çıxıb İsanı necə məhv etmək barədə dərhal hirodçularla məsləhətləşdilər.
 
K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Yaradılış kitabından sözlər Yar 3, 9-15
Rəbb Allah Adəmi səsləyib dedi: «Haradasan?» O cavab verdi: «Bağda səsini 
eşitdim və çılpaq olduğum üçün qorxdum, ona görə də gizlənmişəm». 
Allah dedi: «Kim sənə bildirdi ki, çılpaqsan? Sənə yeməyi qadağan etdiyim ağacın 
meyvəsindən yeməmisən ki?»  Adəm dedi: «Mənimlə birgə olmaq üçün 
verdiyin qadın o ağacın meyvəsindən verdi, mən də yedim». 

Rəbb Allah qadına dedi: «Sən niyə belə etdin?»  Qadın dedi: «İlan məni yoldan 
çıxartdı, mən də yedim».  Rəbb Allah ilana dedi: «Sən bunu etdiyin üçün bütün 
ev heyvanları və çöl heyvanları arasında lənət qazanırsan. Qarnın üstündə 
sürünəcəksən, bütün ömrün boyu torpaq yeyəcəksən. Mən səninlə qadın arasına, 
sənin balanla onun övladı arasına düşmənçilik salıram. Bu övlad sənin başından 
vuracaq, sən də onu dabanından sancacaqsan».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8
N: Rəbdə məhəbbət var, Onda bol-bol qurtuluş var. 

Ya Rəbb, dərinliklərdən Səni səsləyirəm. 
Ey Xudavənd, səsimi eşit, yalvarış səsimi yaxşı dinlə. 

Ya Rəbb, bizim təqsirlərimizi siyahıya alsaydın, 
ey Xudavənd, kim bunun qarşısında dayana bilər? 
Amma Sən bağışlayansan, ona görə hamı Səndən çəkinir. 

Rəbbi gözləyirəm, döyünən ürəyim gözləyir, Onun sözünə ümid edirəm.
Keşikçilər səhərin açılmasını gözlər, bəli, keşikçilər səhərin açılmasını gözlər, 
qəlbim isə bundan da çox Xudavəndin həsrətini çəkər. 

Ey İsrail, Rəbbə ümidini bağla! Çünki Rəbdə məhəbbət var, 
Onda bol-bol qurtuluş var. 
Ey İsrail, O səni bütün təqsirlərindən azad edər!

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 4, 13 – 5, 1
«Iman etdim, buna görə danışdım» deyə yazıldığı üçün eyni iman ruhuna sahib 
olaraq biz də iman edir və buna görə danışırıq. Çünki bilirik ki, Rəbb Isanı dirildən 
Allah bizi də Isa ilə birlikdə dirildib sizinlə birgə Öz hüzuruna çıxaracaq. 
Bütün bunlar sizə görədir. Belə ki Allahın lütfü çoxalıb daha çox insana ehsan 
olunsun və Onun izzəti üçün daha çox şükür edilsin. Buna görə biz ümidimizi 
itirmirik. Zahirimiz get-gedə xarab olsa da, daxilimiz gündən-günə təzələnir. 
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Çünki müvəqqəti, yüngül əziyyətlərimiz bizə heç bir şeylə müqayisə edilməz 
dərəcədə böyük və əbədi izzət qazandırır. Gözlərimizi görünən şeylərə deyil, 
görünməyən şeylərə dikirik. Çünki görünənlər gəldi-gedər, görünməyənlər isə 
əbədidir. Bilirik ki, sığındığımız bu dünyəvi çadiri dağılarsa, 
göylərdə Allahın bizə verdiyi binamız, əllə tikilməyən əbədi bir evimiz var.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Yəh 12, 31-32
İsa Məsih belə deyir: “Bu dünyanın hökmdarı bayıra atılacaq. 
Mən yerdən yuxarı qaldırılsam, bütün insanları Özümə cəzb edəcəyəm.” 
Alleluya!

†  İncil  †

Mk 3, 20-35
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Sonra İsa evə getdi. Yenə də izdiham yığıldığına görə yeməyə belə, imkan tapa 
bilmədilər. İsanın ailə üzvləri bu barədə eşidəndə Onu aparmağa gəldilər. 
Onlar fikirləşirdilər ki, O, ağlını itirib. Yerusəlimdən gələn ilahiyyatçılar isə deyirdi: 
"Onda Baal-Zevul var. O, cinləri cinlər başçısının qüdrəti ilə qovur". 
İsa ilahiyyatçıları yanına çağırıb onlarla bu barədə məsəllərlə danışdı: 
"Şeytan Şeytanı necə qova bilər? Əgər bir səltənət daxildən parçalanarsa, yerində 
dura bilməz. Əgər bir ev daxildən bölünərsə, yerində dura bilməz. Şeytan özünə 
qarşı qalxıb, öz-özünə bölünərsə, yerində dura bilməz, yalnız axırı çatar. 
Heç kim güclü adamın evinə girib əvvəlcə onun əl-qolunu bağlamadan evini qarət 
edə bilməz. Gərək o adamın əl-qolunu bağlasın, sonra evini qarət etsin. Sizə 
doğrusunu deyirəm: bütün günahlar və nə qədər küfr varsa, bəşər övladlarına 
bağışlanacaq. Lakin kim Müqəddəs Ruha küfr edərsə, heç vaxt bağışlanmayacaq 
və günahı boynunda əbədi qalacaq. İsa bunu "Onda natəmiz ruh var" dediklərinə 
görə söylədi. İsanın anası və qardaşları gəldi. Onlar bayırda durdular və İsanın 
yanına adam göndərib Onu çağırdılar. Bir kütlə adam İsanın ətrafında oturmuşdu. 
Ona xəbər verdilər: "Anan və qardaşların bayırda Səni axtarır". 
İsa onlara cavab verdi: "Mənim anam və qardaşlarım kimdir?"

Sonra ətrafında oturanlara baxaraq dedi: "Mənim anam və qardaşlarım bunlardır! 
Allahın iradəsini yerinə yetirən kimdirsə, Mənim qardaşım, bacım və anam odur".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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Peyğəmbər Yezekelin kitabından sözlər Yez 17, 22-24
Xudavənd Rəbb belə deyir: “Mən hündür sidr ağacının başından bir zoğ götürüb 
əkəcəyəm. Onun budaqlarının başından zərif bir budaq qoparacağam, onu hündür, 
dik bir dağın zirvəsində əkəcəyəm. Onu İsrailin uca dağına əkəcəyəm. 
O, qol-budaq atıb meyvə verəcək, möhtəşəm bir sidr ağacı olacaq. 
Hər cür quş onun altına sığınacaq, budaqlarının kölgəsində yuva quracaq. 
Bütün çöl ağacları biləcək ki, hündür ağacı Mən, Rəbb alçaltdım, alçaq ağacı 
yüksəltdim, yaşıl ağacı qurutdum, quru ağacı yaşıllaşdırdım. 
Mən Rəbb bunu söylədim və hökmən yerinə yetirəcəyəm”. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 92, 1-2. 12-13. 14-15
N: Ya Rəbb, Sənə şükür etmək nə yaxşıdır! 

Nə yaxşıdır Rəbbə şükür etmək, ey Haqq-Taala, isminə tərənnüm söyləmək, 
Hər səhər məhəbbətini elan etmək, hər gecə sədaqətini bəyan etmək.
 
Salehlər xurma ağacı kimi göyərir, Livandakı sidr ağacı kimi böyüyür. 
Onlar Rəbbin evində əkilib, onlar Allahımızın həyətində göyərir. 
 
Qocalanda da bar verəcəklər, təravətli, yamyaşıl qalacaqlar. 
Belə deyəcəklər: «Rəbb haqdır, O mənim qayamdır, Onda haqsızlıq yoxdur». 

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 5, 6-10
Buna görə həmişə arxayınlığımız var, həm də bilirik ki, bu bədəndə 
məskunlaşdıqca Rəbdən uzağıq. Gözlə görünənə deyil, imana görə həyat sürürük. 
Əlbəttə, arxayınlığımız var və bu bədəndən uzaqlaşıb Rəbbimizin yanında 
məskunlaşmağı üstün tuturuq. Buna görə bədəndə məskun və yaxud bədəndən uzaq
olmağımıza baxmayaraq məqsədimiz Rəbbi razı salmaqdır. 
Çünki hər birimiz bu bədəndə olanda etdiyimiz əməllər pis də olsa, yaxşı da olsa, 
onların əvəzini almaq üçün Məsihin hökm kürsüsü önünə çıxmalıyıq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya!
Toxum Allahın sözüdür. Toxumu əkən Məsihdir. 
Onu qəbul edən əbədiyyən yaşayacaqdır.
Alleluya!

†  İncil  †

Mk 4, 26-34
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Sonra İsa dedi: "Allahın Səltənəti torpağa toxum səpən əkinçiyə bənzəyir. 
O, gecə yatır, gündüz qalxır. Toxum cücərib boy atır, amma əkinçi bunun 
necə baş verdiyini bilmir. Torpaq özü bar gətirir. Əvvəl cücərti çıxır, sonra sünbül, 
daha sonra sünbülün dənləri iriləşib yetişir. 
Məhsul yetişəndə əkinçi dərhal oraq vurur, çünki biçin vaxtı gəlmişdir".
Sonra İsa belə dedi: "Allahın Səltənətini nəyə bənzədək? 
Onu hansı məsəllə göstərək? Allahın Səltənəti xardal toxumuna bənzəyir. 
Xardal toxumu yer üzündə torpaqda əkilən toxumların ən kiçiyidir. 
Əkiləndən sonra o böyüyür və bütün bostan bitkilərindən hündür olur. 
O qədər böyük qol-budaq atır ki, səmadakı quşlar onun kölgəsində yuva qura 
bilər". İsa xalqın başa düşəcəyi dərəcədə buna bənzər çoxlu məsəllərlə kəlam 
söyləyirdi. O, məsəlsiz söz deməzdi. Amma Öz şagirdləri ilə tək qalanda 
hər şeyi izah edirdi.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Əyyub kitabından sözlər Əyy 38, 1. 8-11
O zaman Rəbb qasırğanın içindən Əyyuba belə cavab verdi: Dəniz bətndən çıxıb 
fışqırarkən onu qapılar arasında kim bağladı? Ona buludları libas, qatı qaranlıqları 
qundaq etdim. Onun sərhədini çəkdim, qapı və cəftələrini qoydum. 
O vaxt dedim: “Buraya qədər gəlib o tərəfə çıxmayacaqsan,
qürurlu dalğaların burada dursun”.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 107, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31 
N: Rəbbə şükür edin, çünki məhəbbəti əbədidir!

Bəziləri gəmilərlə dənizlərdə üzdülər, dəryalarda böyük işlər gördülər. 
Orada Rəbbin əməllərinə, dərin sularda etdiyi xariqələrinə şahid oldular. 

Çünki Onun əmri ilə qasırğa qopdu, dənizin dalğaları qalxdı. 
Gəmiçilər göyə qalxıb dərinə enirdi, qorxudan canları əldən gedirdi. 

Onlar dara düşəndə Rəbbə fəryad etdilər, Rəbb onları dərdlərindən qurtardı. 
Qasırğanı yatırdı, sükut gətirdi, dalğaları sakit etdi. 

Sakitlik yarananda onlar çox sevindilər, Rəbb də onları istədikləri limana çatdırdı. 
Rəbbə məhəbbətinə görə, bəşər övladlarına göstərdiyi xariqələrinə görə şükür 
etsinlər!

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 5, 14-17
Bizi məcbur edən Məsihin məhəbbətidir və bu qənaətə gəlmişik ki, bir Nəfər hamı 
üçün öldüyünə görə hamı öldü. Bəli, O hər kəs uğrunda öldü ki, qoy yaşayanlar artıq
özləri üçün deyil, onlar uğrunda Ölüb-Dirilən üçün yaşasınlar. 
Bunun nəticəsində də biz artıq heç kimi bəşəri nöqteyi-nəzərdən tanımırıq. 
Nə vaxtsa Məsihi bəşəri nöqteyi-nəzərdən tanısaq da, indi Onu elə tanımırıq. 
Deməli, kim Məsihdədirsə, yeni yaradılışdır, köhnə şeylər keçib-getdi, 
təzə şeylər gəldi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya!
Aramızda böyük bir peyğəmbər ortaya çıxdı və Allah Öz xalqına nəzər saldı!
Alleluya!

B ili 93 



B ili 12-ci Rəbb günü Adi dövrdə 

†  İncil  †

Mk 4, 35-41
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Həmin gün axşam düşəndə İsa şagirdlərinə dedi: «Gəlin o biri sahilə keçək». 
Şagirdlər camaatdan ayrılaraq İsanı mindiyi qayıqla birgə apardılar; onun yanında 
başqa qayıqlar da var idi. Bu vaxt böyük bir tufan qopdu. Dalğalar qayığa elə hücum
çəkdi ki, su artıq onun içinə doldu. İsa qayığın arxa tərəfində başını yastığa qoyub 
yatırdı. Şagirdlər Onu oyadaraq dedilər: «Müəllim! Axı biz həlak oluruq! 
Bu Səni narahat etmirmi?» İsa durub küləyə qadağan etdi və gölə dedi: 
«Sus, sakit ol!» 

Külək dayandı və dərin sükut çökdü. İsa onlara dedi: 
«Niyə qorxursunuz? Hələ imanınız yoxdurmu?» 
Onlar dəhşətə düşüb bir-birindən soruşdular: 
«Bu Adam kimdir ki, külək də, göl də Ona itaət edir?»

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

 94            B ili



13-cü Rəbb günü Adi dövrdə B ili

13-cü Rəbb günü Adi dövrdə

Süleymanın Müdrikliyi kitabından sözlər Müd 1, 13-15; 2, 23-24
Allah ölümü yaratmayıb, yaşayanların məhvinə sevinmir. Çünki O, hər şeyi varlıq 
üçün yaradıb, dünyadakı hər şey əmin-amanlıq üçündür. Tamamilə öldürücü 
bir zəhər yoxdur, ölülər diyarı da yer üzündə hökmranlıq etmir. Ədalət ölməzdir.
Allah insanı ölməzlik üçün yaratmışdı, onu Öz əbədi varlığının surəti etmişdi.
Lakin iblisin paxıllığı dünyaya ölüm gətirdi, onun payına aid olanlar bunun 
acısını çəkirlər.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 30, 1+3. 4-5. 10-11a+12b
N: Ya Rəbb, Səni ucaldıram, çünki Sən məni qurtardın.

Ya Rəbb, Səni ucaldıram, çünki Sən məni qurtardın, 
düşməni mənə görə sevinməyə qoymadın. 
Ya Rəbb, canımı ölülər diyarından azad etdin, 
qəbrə düşməyim deyə Sən mənə həyat verdin. 

Ey Rəbbin möminləri, Onu tərənnüm edin, 
Müqəddəsliyini yada salın, Ona şükürlər edin. 
Çünki qəzəbi bir anlıq olur, lütfü isə ömür boyu qalır. 
Kimin bir gecə gözündən yaş tökülərsə, onun üçün sübh tezdən sevinc doğar.

Ya Rəbb, dinlə, mənə lütf et, ya Rəbb, köməyimə çat».
Yasımı şənliyə çevirdin, ya Rəbb Allahım, Sənə daim şükür edəcəyəm!

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 8, 7. 9. 13-15
Siz isə hər şeydə – imanda, sözdə, bilikdə, hər cür cəhddə, sizə göstərdiyimiz 
məhəbbətdə zəngin olduğunuz kimi bu xeyriyyəçilikdə də zəngin olun. 
Rəbbimiz İsa Məsihin lütfündən xəbərdarsınız: siz Onun yoxsulluğu vasitəsilə 
varlı olasınız deyə Özü varlı olduğu halda, sizin uğrunuzda yoxsullaşdı. 
Sizi əziyyətə salıb başqalarına rahatlıq vermək deyil, bərabərlik istəyirik. 
İndi sizin əlavə vəsaitiniz qoy onların ehtiyaclarını ödəsin ki, lazım olanda onların 
vəsaiti də sizin ehtiyacınızı ödəsin. Beləcə qoy bərabərlik olsun. 
Necə ki yazılıb: «Çox yığanın artığı, az yığanın əskiyi olmadı». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Yəh 6, 63, 68
Rəbbim, söylədiyin sözlər Ruh və həyat gətirir. Əbədi həyatın sözlərini söyləyən Sənsən.
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Alleluya!
†  İncil  †

Mk 5, 21-43
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa yenə qayıqla o biri sahilə keçəndə yanına böyük bir izdiham yığıldı. 
O, gölün sahilində idi.

Sinaqoq rəislərindən Yair adlı bir adam gəlib İsanı görəndə ayaqlarına düşdü. 
Ona çox yalvarıb dedi: "Qızcığazım can üstündədir. Gəl əllərini onun üstünə qoy ki, 
şəfa tapıb yaşasın". İsa da onunla birlikdə getdi. Ardınca böyük bir izdiham gedərək 
hər tərəfdən Onu sıxışdırırdı. On iki il qanaxma xəstəliyinə tutulan bir qadın var idi. 
O, neçə həkimin əlindən xeyli əziyyət görmüş, bütün varını buna sərf etsə də, 
vəziyyəti yaxşılaşmamış, daha da pisləşmişdi. Bu qadın İsa haqqında eşidib arxadan 
gəldi və izdihamın içindən keçərək Onun paltarına toxundu. Çünki bu cür 
düşünürdü: "Heç olmasa paltarına toxunsam, sağalaram". Dərhal onun qanaxması 
kəsildi və bildi ki, bədənindəki xəstəlikdən sağaldı. İsa dərhal bildi ki, 
Ondan bir qüvvə ayrıldı və izdihamın içində dönüb soruşdu: "Paltarıma toxunan kim
idi?" Şagirdləri Ona cavab verdilər: "Görürsən ki, izdiham Səni sıxışdırır. Necə 
soruşa bilərsən ki, Mənə toxunan kim idi?" Bunu edəni görmək üçün İsa ətrafa 
baxdı. Qadın isə özündəki dəyişikliyi gördü. Qorxudan titrəyərək gəlib İsanın 
ayağına düşdü və bütün həqiqəti Ona söylədi. İsa da qadına dedi: 
"Qızım, imanın səni xilas etdi. Arxayın get və xəstəliyindən şəfa tap".

İsa danışarkən sinaqoq rəisinin evindən adamlar gəlib dedi: "Qızın öldü. 
Daha Müəllimi niyə narahat edirsən?" Lakin İsa bu sözə məhəl qoymayaraq 
sinaqoq rəisinə dedi: "Qorxma, yalnız iman et!" O, Peter, Yaqub və Yaqubun 
qardaşı Yəhyadan başqa heç kimi ardınca gəlməyə qoymadı. Onlar sinaqoq rəisinin
evinə gələndə İsa çox hay-küy, ağlaşma və nalə çəkənlər gördü. İsa içəri girəndə 
onlara dedi: "Niyə hay-küy salıb ağlaşırsınız? Uşaq ölməyib, sadəcə olaraq yatıb". 
Onlar İsaya güldülər. Belə olanda İsa hamını bayıra çıxarandan sonra uşağın ata 
və anasını, Özü ilə gələnləri götürüb uşaq olan yerə girdi. İsa uşağın əlindən tutub 
dedi: "Talita qumi!" Bunun mənası belədir: "Qızcığaz, sənə deyirəm: Qalx!" 
On iki yaşlı qız dərhal qalxıb gəzməyə başladı. Oradakıları böyük heyrət bürüdü. 
İsa onlara ciddi tapşırdı ki, bunu heç kəs bilməsin və sonra dedi ki, 
qıza yemək versinlər.
K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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14-cü Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yezekelin kitabından sözlər Yez 2, 2-5
O mənimlə danışarkən Ruh daxilimə girdi və məni ayağa qaldırdı. 
Mənimlə danışan bir Şəxsin səsini eşitdim. O mənə dedi: «Ey bəşər oğlu, 
səni Mənə qarşı üsyan edən İsrail övladlarının – üsyankar bir millətin yanına 
göndərirəm. Onlar ataları ilə birgə bu günə qədər Mənə qarşı üsyan edir. 
Səni yanlarına göndərəcəyim xalq dikbaş və inadkardır. Sən onlara deyəcəksən: 
“Xudavənd Rəbb belə deyir!” İstəyirlər sənə qulaq assınlar, istəyirlər yox, 
çünki onlar üsyankar bir xalqdır. Ancaq bilsinlər ki, aralarında bir peyğəmbər var.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 123, 1-2a. 2b-d. 3-4
N: Allahımız Rəbbə göz dikmişik, bizə rəhm etməsini gözləyirik. 

Ey göylərdəki taxtında Oturan, gözlərimi Sənə dikmişəm. 
Ağasının əlinə baxan qul kimi, biz də Allahımız Rəbbə göz dikmişik,

Xanımının əlinə baxan kəniz tək biz də Allahımız Rəbbə göz dikmişik, 
Bizə rəhm etməsini gözləyirik. 

Bizə rəhm et, ya Rəbb, rəhm et! Çünki təhqirlərdən doymuşuq. 
Laqeydlərin rişxəndləri, təkəbbürlülərin təhqirləri bizi cana doydurdu. 

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 12, 7b-10
Aldığım vəhylərin üstünlüyü ilə qürurlanmayım deyə cismim üçün bir tikan, 
yəni mənə əzab vermək üçün Şeytanın bir elçisi göndərildi ki, qürurlanmayım. 
Bunun məndən uzaq olması üçün üç dəfə Rəbbə yalvardım. Amma O mənə dedi: 
«Lütfüm sənə kifayətdir, çünki zəiflik olanda qüvvə tam olur». Məsihin qüvvəsi 
məndə məskən salsın deyə zəifliklərimlə daha çox sevinə-sevinə öyünəcəyəm. 
Ona görə də Məsih uğrunda zəifliklərə, təhqirlərə, ehtiyaclara, təqiblərə 
və sıxıntılara məmnuniyyətlə dözürəm, çünki mən zəifləyəndə qüvvətlənirəm. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Lk 4, 18
Rəbbin Ruhu üzərimdədir, çünki fəqirlərə müjdəni bildirmək üçün 
O məni məsh etdi.
Alleluya!
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†  İncil  †

Mk 6, 1-6
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa oradan ayrılıb doğma yurduna gəldi. Şagirdləri də Onun ardınca gəlirdi. 
Şənbə günü olanda O, sinaqoqda təlim öyrətməyə başladı. Onu dinləyən adamların 
çoxu heyrət içində dedi: "Bu Adam belə şeyləri haradan bilir? Bu necə hikmətdir 
Ona verilib? Bu cür möcüzələr Onun əlindən necə gəlir? Bu Adam həmin dülgər 
deyilmi? Məryəmin oğlu, Yaqubun, Yusifin, Yəhudanın və Şimonun qardaşı 
deyilmi? Onun bacıları burada - bizim aramızda yaşamırmı?" Onların İsaya acığı 
tutdu. İsa onlara dedi: "Hər yerdə hörməti olan peyğəmbərə öz yurdunda, 
qohum-əqrəbaları arasında və öz evində hörmət etməzlər". Orada heç bir möcüzə 
göstərə bilmədi, yalnız bir neçə xəstənin üzərinə əl qoyub şəfa verdi. 
İsa onların imansızlığına təəccüb edirdi. Sonra ətraf kəndlərdə təlim öyrədərək 
oraları gəzib-dolandı. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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15-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Amosun kitabından sözlər Amos 7, 12-15
Sonra Amasya Amosa dedi: «Ey görücü, buradan get, Yəhuda torpağına qaç. 
Peyğəmbərliyini orada et, onların çörəyini ye. Bir də Bet-Eldə peyğəmbərlik etmə, 
çünki bura padşahın müqəddəs məkanı və səltənətin məbədidir». Amos Amasyaya 
cavab verib dedi: «Mən nə peyğəmbərəm, nə də peyğəmbərin şagirdi. Mən yalnız 
bir çobanam, firon ənciri ağaclarını yetişdirirəm. Mən sürü otaran idim, Rəbb məni 
götürüb belə dedi: “Get, xalqım İsrailə peyğəmbərlik et”.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 85, 9ab+10. 11-12. 13-14
N: Ya Rəbb, bizə məhəbbətini göstər, bizi xilas et. 

Rəbb Allah nə söyləsə, dinləyirəm. Sözləri xalqına, möminlərinə sülh bəyan edər. 
Bəli, Rəbb Ondan qorxanları qurtarmaq üçün, 
Ehtişamını ölkəmizdə saxlamaq üçün yaxınlaşır! 

Məhəbbətlə həqiqət bir-birinə qovuşacaq,
Salehliklə əmin-amanlıq bir-biri ilə öpüşəcək.
Həqiqət yerdə bitib göyərəcək, ədalət göylərdən baxacaq. 

Bəli, Rəbb ən yaxşı şeyləri göndərəcək, torpağımız bol məhsul verəcək. 
Ədalət Rəbbin önündə addımlayar, qədəmləri üçün cığır salar.

Müqəddəs Pavelin Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 1, 3-14   
Bizə Məsihdə hər cür ruhani nemətlə səmavi aləmdə xeyir-dua verən Rəbbimiz Isa 
Məsihin Allahına - Atasına alqış olsun! O, dünya yaranmazdan qabaq bizi Məsihdə 
seçdi ki, biz məhəbbətdə Onun qarşısında müqəddəs və ləkəsiz olaq. Öz iradəsinin 
xoş niyyətinə görə Isa Məsih vasitəsilə bizi əvvəlcədən təyin etdi ki, Özü üçün 
övladlığa götürsün. Belə ki sevimli Oğlunda bizə bəxş etdiyi Öz lütfünün izzətini 
mədh edək. Tam hikmət və dərrakə ilə bizə bol-bol göstərdiyi Öz zəngin lütfünə 
görə biz Məsihə məxsus olaraq Onun qanı vasitəsilə azad olmağa, təqsirlərimizin 
bağışlanmasına nail olduq. Allah əvvəlcə sirr olaraq saxladığı istəyini xoş niyyətinə 
görə bizə açdi. Onun Məsih vasitəsilə yerinə yetirmək təyin etdiyi bu niyyəti budur 
ki, vaxt tamam olanda həm göylərdə, həm də yerdə olan hər şeyi Məsihə məxsus 
edib birləşdirsin. Hər şeyi Öz iradəsindən yaranan qərari ilə yerinə yetirən Allahın 
məqsədinə görə biz Məsihdə əvvəlcədən təyin edilərək seçildik ki, qabaqcadan 
Məsihə ümid bəsləyən bizlər Onun izzətinin mədhi üçün yaşayaq. 
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Həqiqət kəlamını, xilasınızın Müjdəsini eşidib Məsihə iman edən zaman siz də 
vəd olunmuş Müqəddəs Ruh ilə Onda möhürləndiniz. Müqəddəs Ruh Allaha aid 
olanlar azad olunanadək irsimiz üçün qoyulan girovdur. 
Belə ki Allahın izzətini mədh edək. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Ef 1, 17-18
Dua edirəm ki, Rəbbimiz İsa Məsihin Allahı olan izzətli Ata Özünü sizə tanıtmaq 
üçün hikmət və vəhy ruhunu versin. Qoy O, qəlbinizin gözünü nurlandırsın ki, Onun
dəvətindən yaranan ümidin nə olduğunu, müqəddəslərə verdiyi irsin izzətinin necə 
zəngin olduğunu biləsiniz.
Alleluya!

†  İncil  †

Mk 6, 7-13
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

O, On İki Şagirdi yanına çağırıb onları iki-iki göndərməyə başladı və onlara natəmiz
ruhların üzərində səlahiyyət verdi. Onlara tapşırdı ki, yol üçün çomaqdan başqa heç 
nə - nə çörək, nə torba, nə də qurşaqlarında pul götürsünlər. 
Tapşırdı ki, ayaqlarına səndəl geysələr də, əyinlərinə iki köynək geyinməsinlər. 
İsa onlara dedi: "Harada bir evə girsəniz, o yerdən çıxanacan o evdə qalın. 
Harada sizi qəbul etməzlərsə, sizə qulaq asmaq istəməzlərsə, oradan ayrılarkən 
onlara qarşı şəhadət olsun deyə ayaqlarınızın tozunu çırpın". 

Onlar da yola düşdülər və vəz edərək insanları tövbəyə çağırdılar. 
Çoxlu cin çıxartdılar, yağla məsh edərək çox xəstəyə şəfa verdilər. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 23, 1-6
Rəbb bəyan edir: «Otlağımın qoyunlarını məhv edən və pərən-pərən salan 
çobanların vay halına!» Buna görə də İsrailin Allahı Rəbb xalqımı otaran çobanların 
əleyhinə belə deyir: «Siz Mənim sürümü pərən-pərən salıb qovdunuz, onların 
qeydinə qalmadınız. İndi Mən də etdiyiniz bəd əməllərə görə cəzanızın qeydinə 
qalacağam» Rəbb belə bəyan edir. «Sürümün qalanlarını sürgün etdiyim bütün 
ölkələrdən yığıb-toplayacağam, onları yenə ağıllarına qaytaracağam
və törəyib çoxalacaqlar. Üstlərinə onları otaracaq çobanlar qoyacağam. 
Daha qorxub dəhşətə düşməyəcəklər, biri də itməyəcək» Rəbb belə bəyan edir. 
«Budur, Davud üçün saleh bir Pöhrə çıxaracağım günlər gəlir. 
Bu Padşah müdrikliklə padşahlıq edəcək, ölkədə ədalətli və saleh işlər görəcək» 
Rəbb belə bəyan edir. «Onun dövründə Yəhuda xilas olacaq, İsrail əmin-amanlıqda 
yaşayacaq. Onu “Rəbb salehliyimizdir” çağıracaqlar». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 23, 1-3. 4. 5. 6
N: Rəbb mənim çobanımdır, möhtac olmaram.

Rəbb mənim çobanımdır, möhtac olmaram. 
O məni yaşıl çəmənlərdə dincəldir, sakit axan sular kənarında gəzdirir. 

Məni yenə də canlandırır, İsmi şərəfinə salehlik yolu ilə aparır. 
Qaranlıq dərədə gəzsəm belə, şərdən qorxmaram, çünki Sən mənimləsən, 
Sənin əsan, Sənin dəyənəyin mənə təsəlli verir. 

Düşmənlərimin qarşısında mənim üçün süfrə açırsan, 
başıma ətirli yağ çəkirsən, ağzınadək camımı doldurursan. 

Bəli, bütün həyatım boyu yaxşılıq, məhəbbət məni izləyir. 
Bütün ömrüm boyu Rəbbin evində yaşayacağam!

Müqəddəs Pavelin Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 2, 13-18
Amma bir zamanlar uzaq olan sizlər indi Məsih İsada Məsihin qanı sayəsində yaxın 
oldunuz. Çünki Məsih Özü barışığımızdır. O hər iki tərəfin bir etdi 
və bizi bir-birimizdən ayıran hasarı, yəni ədavəti 
Öz cismi ilə yıxdı. Qanunu, əmrləri və qaydaları ilə birgə ləğv etdi ki, 
hər iki tərəfdən Özündə yeni bir insan yaradaraq barışıq təmin etsin və çarmıx 
vasitəsilə hər ikisini tək bədəndə Allahla barışdırsın. O, çarmıxla ədavəti yox etdi.
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O gəlib həm uzaqda olan sizlərə, həm də yaxındakılara bu barışdırma müjdəsini 
yaydı. Çünki hər ikimiz Onun vasitəsilə bir Ruhda Atanın hüzuruna çıxa bilərik.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

 

Alleluya! Yəh 10, 27
İsa Məsih belə deyir: “Mən yaxşı çobanam. Quzularım səsimi eşidir, 
Mən də onları tanıyıram və Mənim ardımca gəlirlər.”
Alleluya!

†  İncil  †

Mk 6, 30-34
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Həvarilər İsanın yanına yığıldı və gördükləri işlər, öyrətdikləri təlim haqqında 
Ona nəql etdilər. İsa onlara dedi: "Siz gedin, kimsənin olmadığı yerdə bir az 
dincəlin". Çünki gəlib-gedən çox olduğundan yemək yeməyə belə, 
vaxt tapmırdılar. Onlar da ayrılıb qayığa minərək kimsənin olmadığı bir yerə 
getdilər. Gedərkən camaat onları gördü və çoxu tanıdı; bütün şəhərlərdən axışıb 
piyada getdilər, onlardan qabaq oraya çatdılar. İsa sahilə düşəndə böyük bir izdiham 
gördü və onlara rəhmi gəldi. Çünki onlar çobansız qoyunlara bənzəyirdi. 
İsa onlara çox şeylər haqqında təlim öyrətməyə başladı.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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2-ci Padşahlar kitabından sözlər 2 Pad 4, 42-44
Baal-Şalişadan bir adam gəldi. O, Allah adamı üçün ilk bəhərdən iyirmi kömbə arpa 
çörəyi və öz məhsulundan sünbüllər gətirdi. Elişa dedi: 
«Adamlara ver, yesinlər». Onun qulluqçusu dedi: 
«Bunu yüz adamın qabağına necə qoyaq?» 
Elişa dedi: «Adamlara ver, yesinlər. Çünki Rəbb belə deyir: 
“Yeyəcəklər, hələ artıq da qalacaq”». Yeməyi onların qabağına qoydular. 
Rəbbin dediyi kimi onlar yedilər və yemək artıq qaldı. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 145, 10-11. 15-16. 17-18 
N: Ya Rəbb, əlini açırsan, bütün canlıları doyunca yedirirsən. 

Ya Rəbb, bütün yaratdıqların Sənə şükür edəcək, möminlərin Sənə alqış edəcək. 
Padşahlığının əzəmətindən deyəcəklər, Qüdrətindən danışacaqlar. 

Ya Rəbb, hamının gözü Sənə baxır, vaxtlı-vaxtında onlara azuqə verirsən. 
Əlini açırsan, bütün canlıları doyunca yedirirsən. 

Rəbb bütün yollarında adildir, hər işində sadiqdir. 
Rəbb Onu çağıran bütün insanlara, 
Onu sidq ürəkdən çağıran bütün insanlara yaxındır. 

Müqəddəs Pavelin Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 4, 1-6
Beləliklə, Rəbb uğrunda məhbus olan mən, sizə yalvarıram ki, aldığınız dəvətə layiq
şəkildə həyat sürəsiniz. Tamamilə təvazökar və həlim, səbirli olub bir-birinizə 
məhəbbətlə dözün. Ruhun birliyini sülh bağı ilə qorumağa çalışın. Dəvət edildikdə 
bir ümidə çağırıldığınız kimi bədən bir, Ruh bir, Rəbb bir, iman bir, vəftiz bir, bütün 
bəşəriyyətin Allahı və Atası birdir. O hamı üzərində, hamı ilə və hamıdadır.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya!
Xalq belə deyir: “Aramızda böyük bir peyğəmbər ortaya çıxdı!” 
və “Allah Öz xalqına nəzər saldı!”
Alleluya!
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†  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 yəni Tiberiya gölünün o biri sahilinə keçdi. 
Böyük bir kütlə Onun ardınca gedirdi, çünki Onun xəstələrlə göstərdiyi əlamətləri 
görürdü. İsa dağa çıxıb şagirdləri ilə oturdu. Yəhudilərin Pasxa bayramı yaxınlaşırdı.
İsa başını qaldıraraq ətrafında böyük bir kütlənin toplaşdığını 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 adama bunlar çatarmı?» İsa «xalqı yerə oturdun» dedi.
O yer otla örtülmüşdü. Xalq da oturdu. 
Kişilərin sayı beş minə yaxın idi. O zaman İsa çörəkləri götürüb şükür etdikdən 
sonra balıqlarla birgə oturanlara payladı; hər kəsə istədiyi qədər verdilər. 
Onlar yeyib-doyandan sonra İsa şagirdlərinə dedi: «Artıq qalan tikələri toplayın ki, 
heç bir şey zay olmasın». Bunları topladılar və beş arpa çörəyini yeyənlərin 
qabağından qalan tikələrlə on iki səbəti doldurdular. O zaman İsanın göstərdiyi 
əlaməti görən adamlar «Həqiqətən, dünyaya gəlməli olan peyğəmbər Budur!» dedi. 
İsa bildi ki, adamlar Onu padşah etmək üçün zorla aparmaq istəyir, 
buna görə də təkbaşına dağa çəkildi.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Çıxış kitabından sözlər Çıx 16, 2-4. 12-15
Səhrada bütün İsrail icması Musa ilə Harunun əlindən giley-güzar etdi. İsraillilər 
onlara dedilər: «Kaş ki Misir ölkəsində ət qazanlarının yanında oturanda doyunca 
çörək yediyimiz vaxt Rəbbin əlində öləydik! Çünki siz bizi bu səhraya buna görə 
gətirdiniz ki, bütün icmanı aclıqdan öldürəsiniz». 

Rəbb Musaya dedi: «Budur, Mən sizin üçün göydən çörək yağdıracağam. 
Qoy xalq hər gün çıxıb lazımi miqdarda o çörəyi yığsın. Mən isə onları buyurduğum
sözlərə əməl edib-etməməklərini sınayacağam. «Mən İsrail övladlarının 
deyinməklərini eşitdim. Onlara de: axşamçağı ət yeyəcək,
 səhər isə çörəklə doyacaqsınız. Onda biləcəksiniz ki, Allahınız Rəbb Mənəm». 

Axşam bildirçinlər uçub bütün düşərgənin yerini örtdülər. Səhər düşərgənin ətrafına 
şeh düşdü. Şeh buxarlananda səhrada, torpaq üzərində qırova bənzər nazik lopalar 
göründü. İsraillilər bunu gördükdə bir-birinə «Bu nədir?» dedilər, 
çünki onun nə olduğunu bilmirdilər. Musa onlara dedi: 
«Bu Rəbbin sizə yeməyə verdiyi çörəkdir.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 78, 3+4b-d. 23-24. 25+54
N: Ya Rəbb, göydən çörək bizə ver!

Bunları eşitmişik, bilirik, bizə atalarımız nəql edib, Rəbbin həmdə layiq işlərini, 
Onun qüdrətini, etdiyi xariqələri gələcək nəsillərə söyləyəcəyik. 

Bununla belə, uca səmaya əmr etdi, göylərin qapılarını açdırdı. 
Onlara yemək üçün manna yağdırdı, göylərin taxılını verdi. 

İnsan mələklərin çörəyindən yedi, onlara doyunca yemək verildi.
Onları Öz müqəddəs torpağına, Sağ əli ilə aldığı dağlar diyarına gətirdi.  

Müqəddəs Pavelin Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 4, 17. 20-24
Beləliklə, bunu deyir və Rəbb adına xəbərdarlıq edirəm ki, siz artıq başqa millətlər 
kimi boş düşüncələrlə həyat sürməyin. Siz isə Məsihi elə öyrənməmişsiniz. Əlbəttə, 
siz İsanın səsini eşitdiniz və ondakı həqiqətə əsasən Onun yolunda təlim aldınız. Bu 
təlimə görə əvvəlki yaşayışınıza məxsus olub aldadıcı ehtiraslarla pozulmaqda olan 
köhnə mənliyi kənara atın, ruhən və əqlən yeniləşin, 
əsl salehlik və müqəddəsliklə Allaha bənzər yaradılmış yeni mənliyi geyinin.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Mt 4, 4
İsa Məsih belə deyir: “İnsan yalnız çörəklə deyil, 
Allahın ağzından çıxan hər kəlmə ilə yaşayar.”
Alleluya!

†  İncil  †

Yəh 6, 24-35
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Beləcə xalq nə İsanın, nə də şagirdlərinin orada olduğunu görməyib qayıqlara 
minərək İsanı axtara-axtara Kefernahuma gəldi. İsanı gölün o biri sahilində görəndə 
«Rabbi, buraya nə vaxt gəldin?» deyə soruşdular.

O onların cavabında 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 möhrünü vurub».

Onlar İsadan soruşdu: «Allahın istədiyi işləri görmək üçün biz nə edək?»
İsa onlara cavab verdi: «Allahın istədiyi iş budur: 
Onun göndərdiyi Şəxsə iman edin».

Onlar İsaya dedi: «Sən nə əlamət göstərərsən ki, biz də görüb Sənə iman edək? 
Nə iş görəcəksən? Atalarımız çöldə manna yedi; bu barədə yazılmışdır: 
“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 göydən enən və dünyaya həyat verəndir».

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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19-cu Rəbb günü Adi dövrdə

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 19, 4-8
İlyas özü çöldə bir günlük yol getdi. Gəlib bir süpürgə ağacının altında oturdu 
və canına ölüm diləyib dedi: «Bəsdir, ya Rəbb, indi mənim canımı al, 
çünki mən atalarımdan yaxşı deyiləm». 

O, süpürgə ağacının altında uzanıb yuxuya getdi. Bu zaman bir mələk ona toxunub 
dedi: «Qalx yemək ye!» İlyas baxıb gördü ki, başının kənarında isti daş üzərində 
bişən bir kökə və bir bardaq su var. O yeyib içdi və yenə yuxuya getdi. 
Rəbbin mələyi ikinci dəfə qayıtdı və ona toxunub dedi: «Qalx yemək ye, 
çünki çox uzun yol gedəcəksən». O qalxdı və yeyib içdi. 
Yeməyin gücü ilə qırx gün-qırx gecə Allahın dağı Xorevə qədər getdi. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
N: Dadın, görün Rəbb nə qədər şirindir.

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! 

Müqəddəs Pavelin Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 4, 30 – 5, 2
Allahın Müqəddəs Ruhunu kədərləndirməyin. Çünki azadlıq günü üçün o Ruhla 
möhürləndiniz. Qoy hər cürə kinlə birlikdə acılıq, hiddət, qəzəb, çığırtı, böhtan 
büsbütün sizdən uzaq olsun. Amma bir-birinizə qarşı lütfkar, şəfqətli olun və Allah 
Məsihdə sizi bağışladığı kimi siz də bir-birinizi bağışlayın. Beləliklə, sevimli 
övladlar kimi Allahdan nümunə götürün. Məsih bizi necə sevdisə, 
Özünü bizim üçün Allahın xoşuna gələn ətirli təqdim və qurban olaraq fəda etdisə, 
siz də məhəbbətdə elə həyat sürün.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Yəh 6, 51
İsa Məsih belə deyir: “Göydən enmiş, həyat verən çörək Mənəm. 
Əgər bir kəs bu çörəkdən yesə, əbədi yaşayar.”
Alleluya!

†  İncil  †

Yəh 6, 41-51
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bunun cavabında Yəhudilər İsanın «göydən enən çörək Mənəm» sözünə görə 
öz-özlərinə deyindilər: «Bu, ata-anasını tanıdığımız, Yusifin oğlu olan İsa deyilmi? 
İndi necə olur ki, “göydən enmişəm” deyir?»

İsa onlara cavab verdi: «Öz-özünüzə deyinməyin. Əgər Məni göndərən Ata bir kəsi 
cəzb etməsə, o Mənim yanıma gələ bilməz. Yanıma gələnləri isə Mən son gündə 
dirildəcəyəm. Peyğəmbərlərin kitablarında yazılıb: “Onların hamısını Allah 
öyrədəcək”. Atadan eşidib öyrənən hər kəs Mənim yanıma gəlir. Əlbəttə, 
Atanı heç kəs görməyib, yalnız Allahdan gələn Şəxs Atanı görüb. Doğrusunu, 
doğrusunu sizə deyirəm: iman edən əbədi həyata malikdir. 
Həyat çörəyi Mənəm. Atalarınız çöldə manna yedilər və öldülər. 
Burada göydən enən elə bir çörək də var ki, ondan yeyən heç vaxt ölməz. 
Göydən enmiş, həyat verən çörək Mənəm. Əgər bir kəs bu çörəkdən yesə, 
əbədi yaşayar. Dünyanın həyatı üçün verəcəyim çörək Öz bədənimdir». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Süleymanın Məsəlləri kitabından sözlər Sül. Müd. 9, 1-6
Hikmət evini qurub, yeddi dirəyini yonub, heyvanlarını kəsib, şərabını hazırlayıb, 
süfrəsini də düzəldib. Göndərdiyi kənizlər şəhərin uca yerlərindən car çəkərlər: 
«Gəlin bura, ey cahillər!» Qanmazlara belə deyərlər: «Gəlin, çörəyimdən yeyin, 
hazırladığım şərabdan için. Cəhaləti atın, ömür sürün, idrak yolları ilə düz gedin».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun. 

Zəbur 34, 1-2. 9-10. 11-12. 14-15 
N: Dadın, görün Rəbb nə qədər şirindir.

Hər zaman Rəbbə alqış edəcəyəm, Ona daim mənim dilim həmd edəcək. 
Rəblə könlüm fəxr edir, ey məzlumlar, eşidib sevinin! 

Ey Rəbbin müqəddəsləri, Rəbdən qorxun, Ondan qorxan heç nəyə möhtac qalmaz. 
Gənc aslanlar ac-yalavac qaldılar, lakin Rəbbi axtaranlar 
Heç bir yaxşı şeydən korluq çəkməzlər. 

Gəlin, ey övladlar, məni dinləyin, Rəbdən qorxmağı məndən öyrənin: 
Kim həyatdan kam almaq istəyirsə, uzun ömür sürüb xoş gün görmək istəyirsə? 

Qoy dilini şərdən, ağzını fırıldaq üçün işlətməkdən qorusun, 
Qoy şərdən çəkinib yaxşılıq etsin, qoy sülhü axtarıb ardınca getsin! 

Müqəddəs Pavelin Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 5, 15-20
Beləliklə, həyat tərzinizə ciddi diqqət yetirin, hikmətdən məhrum olanlar kimi deyil, 
hikmətlilər kimi həyat sürün. Hər fürsətdən istifadə edin, çünki yaşadığımız günlər 
şərdir. Buna görə ağılsız olmayın, Rəbbin iradəsini dərk edin. 
Şərabdan sərxoş olmayın, bu sizi əyyaşlığa aparır. Bunun əvəzinə Ruhla dolun. 
Bir-birinizə məzmurlar, ilahilər və ruhani nəğmələr oxuyun, ürəyinizdə Rəbbə 
nəğmə və məzmur oxuyun. Həmişə hər şeyə görə Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə 
Ata Allaha şükür edin.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya!
İsa Məsih belə deyir: “Bədənimi yeyib qanımı içən Məndə yaşayar; 
Mən də onda yaşayaram.”
Alleluya!
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†  İncil  †

Yəh 6, 51-58 
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Göydən enmiş, həyat verən çörək Mənəm. Əgər bir kəs bu çörəkdən yesə, 
əbədi yaşayar. Dünyanın həyatı üçün verəcəyim çörək Öz bədənimdir». 

Bunun cavabında Yəhudilər «Bu Adam yemək üçün 
Öz bədənini bizə necə verə bilər?» deyib bir-birləri ilə mübahisə etdilər.

Onda İsa onlara dedi: «Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: Bəşər Oğlunun 
bədənindən yeyib qanından içməsəniz, daxilinizdə həyat olmayacaq. 
Mənim bədənimdən yeyib qanımdan içən əbədi həyata malikdir və Mən onu son 
gündə dirildəcəyəm. Çünki Mənim bədənim həqiqi yemək, qanım da həqiqi içkidir. 
Mənim bədənimdən yeyib qanımdan içən Məndə qalır, Mən də onda qalıram. 
Yaşayan Ata Məni göndərdiyi kimi, Mən də Ata vasitəsilə yaşadığım kimi Məndən 
yeyən də Mənim vasitəmlə yaşayacaq. Göydən enən çörək budur, atalarınızın yediyi 
kimi deyil. Onlar öldü, amma bu çörəyi yeyən əbədi yaşayacaq».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Yeşua kitabından sözlər Yşa 24, 1-2a. 15-17. 18b
Yeşua İsrailin bütün qəbilələrini Şekemə topladı və İsrailin ağsaqqallarını, 
başçılarını, hakimlərini və məmurlarını çağırdı. Yeşua bütün xalqa dedi: 
«İsrailin Allahı Rəbb belə deyir: “İbrahimin, Naxorun atası Terah və atalarınız 
keçmişdə Fərat çayının o biri tayında yaşayırdılar. Onlar başqa allahlara qulluq 
edirdilər. Əgər Rəbbə qulluq etmək gözünüzdə pisdirsə, bu gün kimə qulluq 
edəcəyinizi özünüz seçin. Atalarınızın qulluq etdikləri Fərat çayının o tayındakı 
allahlaramı, yoxsa torpaqlarında yaşadığınız Emorluların allahlarınamı qulluq 
edəcəksiniz? Amma mən və mənim evimdəkilər Rəbbə qulluq edəcək». 
Xalq cavab verdi: «Rəbbi tərk edib başqa allahlara qulluq etmək qoy bizdən uzaq 
olsun! Çünki bizi və atalarımızı Misir torpağından – köləlik diyarından çıxaran, 
gözümüzün qarşısında bu böyük əlamətləri göstərən və getdiyimiz bu yolda, 
arasından keçdiyimiz bütün xalqlar arasında bizi qoruyan yalnız Allahımız Rəbdir. 
Biz də Rəbbə qulluq edəcəyik, çünki Allahımız Odur».  

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 34, 1-2. 15-16. 17-18. 19-20. 22-23
N: Dadın, görün Rəbb nə qədər şirindir.

Hər zaman Rəbbə alqış edəcəyəm, Ona daim mənim dilim həmd edəcək. 
Rəblə könlüm fəxr edir, ey məzlumlar, eşidib sevinin! 

Rəbbin gözü salehlərin üzərindədir, qulaqları onların fəryadlarına açıqdır.
Rəbbin üzü şər iş görənlərə qarşıdır, yer üzündə onlardan nişanə qoymayacaq. 

Salehlər fəryad çəkəndə Rəbb eşidir, onları bütün əzablarından azad edir. 
Rəbb qəlbisınıqlara yaxındır, O, ruhən əzilmişləri qurtarır. 

Salehlər çox bəlaya düçar olar, lakin Rəbb onları hər birindən qurtarır. 
Rəbb onların hər bir sümüyünü qoruyur, heç biri zədələnməz.

Pislər öz şəri ilə məhv olacaq, salehə nifrət edən məhkum olacaq. 
Rəbb qullarının canını azad edir, Rəbbə pənah gətirən məhkum olmur.

Müqəddəs Pavelin Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 5, 21-32
Məsih qorxusu ilə bir-birinizə tabe olun. Ey qadınlar, Rəbbə tabe olduğunuz kimi 
ərlərinizə tabe olun. Çünki bədənin Xilaskarı olan Məsih imanlılar cəmiyyətinin 
Başı olduğu kimi ər də arvadının başıdır. Ona görə cəmiyyət Məsihə tabe olduğu 
kimi arvadlar da hər vəziyyətdə öz ərlərinə tabe olsun. Ey ərlər, Məsih imanlılar 
cəmiyyətini sevib onun uğrunda Özünü fəda etdiyi kimi siz də arvadlarınızı sevin. 
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Məsih bunu ona görə etdi ki, cəmiyyəti su ilə yuyub kəlamla təmizləyərək təqdis 
etsin və beləcə onda ləkə, qırışıq yaxud başqa qüsur olmadan izzətli şəkildə 
Öz hüzuruna çıxarsın. Məqsədi cəmiyyətin müqəddəs və nöqsansız olmasıdır. 
Ərlər də eyni şəkildə arvadlarını öz bədənləri kimi sevməlidirlər. 
Arvadını sevən özünü sevir. Çünki heç kim heç zaman öz vücuduna nifrət etməz. 
Əksinə, Məsih cəmiyyətə yanaşdığı kimi onu bəsləyib qayğısına qalar. 
Axı biz Onun bədən üzvləriyik, Onun ətindən, sümüklərindənik. 
«Buna görə də kişi öz ata-anasını tərk edib arvadına qovuşacaq 
və ikisi bir bədən olacaq». Bu sirr böyükdür, mən bunun Məsihə 
və cəmiyyətə dəxli olduğunu söyləyirəm.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Yəh 6, 69
Biz də iman etmişik və bilirik ki, Allahın Müqəddəsi 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 eşitdikləri zaman dedi: «Bu, çətin söz oldu. Bunu 
kim qəbul edə bilər?» Lakin İsa şagirdlərinin buna görə deyindiklərini duyaraq 
onlara dedi: «Bu sözlər sizi büdrədirmi? Yaxşı, bəs Bəşər Oğlunun əvvəllər olduğu 
yerə qalxdığını görsəniz, necə? Həyat verən Ruhdur, bəşər gücünün isə buna heç 
faydası yoxdur. Sizə söylədiyim sözlər Ruh və həyat gətirir. Lakin sizin aranızda 
iman etməyənlər də var». Çünki İsa iman etməyənlərin 
və Onu ələ verəcək adamın kim olduğunu əvvəldən 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 iki Şagirdə dedi: «Yoxsa siz də Məni tərk etmək istəyirsiniz?» 
Şimon Peter Ona cavab verdi: «Ya Rəbb, biz kimin yanına gedə bilərik? 
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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Qanunun Təkrarı kitabından sözlər Qanun 4, 1-2. 6-8
İndi, ey İsraillilər, sizə öyrədəcəyim qaydalara və hökmlərə qulaq asın. 
Onlara əməl etsəniz, yaşayacaqsınız, atalarınızın Allahı Rəbbin sizə verəcəyi torpağa
daxil olub oranı irs olaraq alacaqsınız. Sizə verəcəyim əmrlərə heç nə artırıb-
əskiltməyin. Yalnız Allahınız Rəbbin əmrlərinə – sizə verəcəyim əmrlərə riayət edin.
Onlara diqqətlə riayət edin. Bu, digər xalqlara nə qədər müdrik və aqil olduğunuzu 
göstərər. Onlar bu qaydaları eşidəndə deyəcəklər ki, bu böyük millət, həqiqətən, 
müdrik və aqil bir xalqdır! Allahımız Rəbb hər dəfə dua edərkən bizə yaxın olar. Axı
hansı millət belə üstündür ki, Allahı ona bu cür yaxın olsun? 
Hansı millət belə üstündür ki, bu gün qarşınıza gətirdiyim bu Qanun kimi ədalətli 
qaydalara və hökmlərə malik olsun? 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 15, 2-3a. 3b-4b. 5
N: Ya Rəbb, çadırında kim qalır? 
Müqəddəs dağında kim məskən salır?  

Kamillik yolu ilə gedən, əməlisaleh olan, 
Ürəkdən həqiqəti söyləyən, dilinə böhtan gəlməyən. 

Dostuna yamanlıq etməyən, qonşusunu təhqir etməyən, 
Şərəfsizə xor baxan, Rəbdən qorxanlarasa hörmət edən.  

Sələmlə pul verməyən, təqsirsizin əleyhinə işləmək üçün rüşvət almayan. 
Əsla sarsılmaz belə həyat sürən insan!

Müqəddəs Yaqubun məktubundan sözlər Yaq 1, 17-18. 21b-22. 27
Qardaşlarım! Hər bir yaxşı bəxşiş və hər kamil hədiyyə yuxarıdan, özündə 
heç dəyişkənliyi ya dönüklük kölgəsi olmayan nurlar Atasından, yəni Nur Olan 
və səma cisimlərini yaradan Ata Allahdan gəlir. O Öz iradəsinə görə həqiqət Kəlamı 
ilə bizi törətdi ki, biz elə bil Onun yaratdıqlarının nübarı olaq. 
Buna görə də hər cür murdarlığı və dolub-daşan pisliyi kənara ataraq daxilinizə 
əkilən, canlarınızı xilas etməyə qadir olan Kəlamı həlimliklə qəbul edin. 
Bu Kəlamın icraçısı olun, yalnız eşidənlər olub özünüzü aldatmayın. 
Ata Allahın hüzurunda pak və nöqsansız möminlik budur: yetimlərə və dullara 
onların əziyyətlərində qayğı göstərmək və özünü dünyadan ləkəsiz saxlamaqdır. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Yaq 1, 18
O Öz iradəsinə görə həqiqət kəlamı ilə bizi törətdi ki, 
biz elə bil Onun yaratdıqlarının nübarı olaq.
Alleluya!

†  İncil  †

Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Fariseylər və Yerusəlimdən gələn bəzi ilahiyyatçılar İsanın yanına yığıldılar. 
Onlar gördülər ki, İsanın şagirdlərindən bəzisi çirkli əlləri ilə, yəni əllərini yumamış 
çörək yeyirlər. Fariseylər və bütün Yəhudilər ata-babalarının dini
adət-ənənəsinə görə əllərini yaxşı-yaxşı yumadan yemək yeməzlər. Onlar bazardan 
gələndə əllərini yumamış heç nə yeməzlər. Həmçinin bir sıra başqa adət-ənənələrə 
də əməl edərlər. Belə ki onlar kasaları, dolçaları və mis qazanları yuyub paklayarlar. 
Fariseylər və ilahiyyatçılar İsadan soruşdular: 
"Nə üçün Sənin şagirdlərin ata-babaların dini adət-ənənəsinə əməl etmirlər? 
Nə üçün onlar murdar əlləri ilə çörək yeyirlər?"

İsa onlara dedi: "Yeşaya peyğəmbər siz ikiüzlülər üçün yaxşı peyğəmbərlik 
etmişdi! Yazıldığı kimi: Bu xalq dildə Mənə hörmət edir, amma qəlbləri Məndən 
uzaqdır. Boş yerə Mənə səcdə edirlər, insan əmrlərindən çıxardıqları təlimləri 
öyrədirlər. Siz Allahın əmrini atıb insan adət-ənənəsini tutursunuz". 
İsa yenə camaatı çağırıb dedi: "Hamınız Mənə qulaq asın və dərk edin. 
Kənardan insanın daxilinə girən şey insanı murdar etməz. Amma insanın daxilindən 
çıxan şey insanı murdar edər. Çünki insan daxilindən, insan ürəyindən çıxan 
bunlardır: pis fikirlər, cinsi əxlaqsızlıq, oğurluq, qatillik, zinakarlıq, tamahkarlıq, şər 
əməllər, hiylə, şəhvət, paxıllıq, küfr, lovğalıq və ağılsızlıq. 
Bütün bu pis işlər insan daxilindən çıxıb onu murdar edir".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 35, 4-7b
Ürəklərində qorxanlara deyin: «Cəsarətlənin, qorxmayın! 
Budur, Allahınız intiqam almaq, düşmənlərinizdən qisas almaq üçün gəlir. 
O gəlib sizə qurtuluş verəcək!» O vaxt korların gözləri, karların qulaqları açılacaq, 
axsaqlar ceyran kimi hoppanacaq, lalların dili sevinclə nəğmə deyəcək, 
çünki səhrada bulaqlar fışqıracaq, quru torpaqda çaylar axacaq. 
Qızğın qum hovuza, susuz torpaq su bulaqlarına çevriləcək.   

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10 
N: Ömür boyu Rəbbə həmdlər söyləyəcəyəm. 

Rəbb əbədi sadiq qalandır. O, miskinlərə haqq qazandırır, 
O, acları azuqə ilə doydurur. Rəbb əsirləri azad edir. 

Rəbb kor gözləri açır. Rəbb qəddi əyilənləri düzəldir, 
Rəbb salehləri sevir, Rəbb qəriblərə dayaq olur. 

Yetimi, dul qadını ayağa qaldırır, pislərinsə yollarını dolaşdırır. 
Rəbb əbədi hökmranlıq edir, Ey Sion, Allahın nəsillər boyu hökm verir! 
Rəbbə həmd edin! 

Müqəddəs Yaqubun məktubundan sözlər Yaq 2, 1-5
Qardaşlarım, izzətli Rəbbimiz İsa Məsihə iman edənlər kimi insanlar arasında 
tərəfkeşlik etməyin. Məsələn, toplandığınız yerə qızıl üzüklü, gözəl geyinmiş 
bir adamla eyni vaxtda kasıb, çirkli paltar geyinmiş adam gəlirsə, gözəl geyinmiş 
adama diqqət yetirib «buyurun, burada əyləşin», kasıba da «sən orada dur» 
və yaxud «aşağı başda otur» deyirsinizsə, öz aranızda ayrı-seçkilik edib pis fikirli 
hakimlər kimi davranmırsınızmı? Ey sevimli qardaşlarım, dinləyin: 
Allah bu dünyada kasıbları imanda zənginləşmək və Onu sevənlərə vəd etdiyi 
Səltənətin varisi olmaq üçün seçmədimi?

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya!
İsa Göylərin Hökmdarlığını müjdələyir və xalq arasındakı xəstələrə şəfa verirdi. 
Alleluya!
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†  İncil  †

Mk 7, 31-37
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa yenə Sur diyarından çıxdı, Sidonu keçdi və Dekapolis bölgəsinin mərkəzindən 
keçərək Qalileya gölünə çatdı. Bir kar və pəltək adamı İsanın yanına gətirdilər 
və yalvardılar ki, əlini onun üzərinə qoysun. İsa həmin adamı camaatdan ayırıb 
başqa bir yerə apardı və barmaqlarını bu adamın qulaqlarına qoydu, tüpürüb onun 
dilinə toxundu. Göyə baxdı, ah çəkərək ona dedi: "Effata!", yəni "Açıl!" 
O anda bu adamın həm qulaqları açıldı, həm də dilinin bağlılığı düşdü 
və o aydın danışmağa başladı. İsa bunu görənlərə tapşırdı ki, 
bu barədə heç kimə heç nə deməsinlər. Lakin nə qədər çox tapşırsa da, 
o qədər çox xəbər yaydılar. Hamı mat-məəttəl qalıb dedi: 
"Hər işin öhdəsindən yaxşı gəlir: həm karların qulağını, həm də lalların dilini açır".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 50, 5-9b
Xudavənd Rəbb qulağımı açdı, mən qarşı durmadım, geri çəkilmədim. 
Məni döyənlər üçün belimi açdım, üzümü, saqqalımı yolanlara tərəf uzatdım. 
Təhqirlərdən, tüpürcəklərdən üzümü gizlətmədim. Xudavənd Rəbb mənə kömək 
etdiyinə görə utanmayacağam. Buna görə də üzümü çaxmaq daşı kimi etdim. 
Bilirəm ki, əsla xəcalət çəkməyəcəyəm. Mənə haqq qazandıran yaxındadır. Mənimlə
kim mübahisə etmək istəyir? Qoy mənimlə üz-üzə gəlsin. 
Kimdir rəqibim? Qoy yanıma gəlsin. Mənə kömək edən Xudavənd Rəbdir. 
Kim məni təqsirkar çıxara bilər? 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 116, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 
N: Rəbbin hüzurunda gəzib-dolanıram, dirilər arasındayam. 

Rəbbi sevirəm, çünki O, yalvarışımı eşidir. 
Səsimə qulaq asdığı üçün nə qədər varam, Onu çağıracağam. 

Ətrafıma ölüm bağları sarıldı, 
ölülər diyarının sıxıntıları məni haqladı, dərd-bəlalar məni tapdı. 
O zaman Rəbbin adını çağırdım: «Ya Rəbb, amandır, canımı qurtar!» 

Rəbb lütfkardır, ədalətlidir, Allahımız mərhəmətlidir. 
Rəbb avam adamı qoruyur, O məni düşkünlüyə düçar olanda qurtardı. 

Ya Rəbb, canımı ölümdən, gözlərimi göz yaşından, ayağımı büdrəməkdən qurtardın.
İndi Rəbbin hüzurunda gəzib-dolanıram, dirilər arasındayam. 

Müqəddəs Yaqubun məktubundan sözlər Yaq 2, 14-18
Qardaşlarım, əgər bir kimsə yaxşı əməlləri olmadığı halda imanının olduğunu 
bildirirsə, bunun xeyri nədir? Belə iman onu xilas edə bilərmi? Əgər qardaş-
bacılardan biri çılpaq qalır və gündəlik yeməyi yoxdursa və sizdən biri ona «arxayın 
get, isin və qarnını doydur» deyib onların bədəninə lazım olanları vermirsə, nə 
faydası var? İman da elədir, əgər yaxşı əməlləri yoxdursa özü-özlüyündə ölüdür. 
Lakin kimsə belə deyə bilər: «Sənin imanın var, mənim də əməllərim». Sən imanını 
əməlsiz mənə göstər, mən də sənə imanımı əməllərimə əsasən göstərəcəyəm.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Qal 6, 14
Müqəddəs Pavel belə dedi: Mən isə Rəbbimiz İsa Məsihin çarmıxından 
başqa şeylə əsla öyünmərəm. O çarmıx vasitəsilə dünya mənim üçün ölüdür, 
mən də dünya üçün ölüyəm.
Alleluya!

†  İncil  †

Mk 8, 27-35
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa şagirdləri ilə birgə Filip Qeysəriyyəsinin kəndlərinə tərəf yollandı. 
Yolda şagirdlərindən soruşdu: "Adamların dediyinə görə Mən kiməm?" 
Şagirdləri Ona belə cavab verdilər: "Bəziləri Sənə Vəftizçi Yəhya, bəziləri İlyas, 
bəziləri də peyğəmbərlərdən biridir, deyir". İsa onlardan soruşdu: 
"Bəs siz nə deyirsiniz? Sizcə Mən kiməm?" Peter Ona cavab verdi: 
"Sən Məsihsən". İsa şagirdlərinə ciddi tapşırdı ki, 
Onun haqqında heç kəsə danışmasınlar.

İsa onlara təlim öyrətməyə başladı: "Bəşər Oğlu çox əzab çəkməli, ağsaqqallar, başçı
kahinlər və ilahiyyatçılar tərəfindən rədd olunmalı, öldürülməli və üç gündən sonra 
dirilməlidir". İsa bu sözləri aydın deyirdi. Peter isə Onu bir kənara çəkib etiraz 
etməyə başladı. Amma İsa dönüb şagirdlərinə baxdı və Peteri məzəmmət etdi: "Çəkil
qarşımdan, Şeytan! Sən Allahın işləri haqqında deyil, insan əməlləri barəsində 
fikirləşirsən". İsa şagirdləri ilə birgə camaatı da yanına çağırıb belə dedi: "Kim 
Mənim ardımca gəlmək istəyirsə, özünü inkar etsin və çarmıxını götürüb ardımca 
gəlsin. Canını qurtarmaq istəyən onu itirəcək, Mənə görə və Müjdə uğrunda canını 
itirən isə canını qurtaracaq.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Süleymanın Müdrikliyi kitabından sözlər Müd 2, 12. 17-20
Yanlış fikrə düşənlər öz-özlərinə dedilər:
«Ədalətli adama tələ quracağıq, çünki o, bizə ağır yükdür, 
bizim işlərimizə əngəl olur, bizi qanuna qarşı günahda təqsirləndirir, 
tərbiyə əleyhinə olan günahlara görə ittiham edir.
Onun sözlərinin doğru olub-olmadığını görərik, onun axırının necə olacağına 
baxarıq. Əgər bu ədalətli adam Allahın oğludursa, onda Allah onu qoruyar,
Düşmənlərin əlindən xilas edər. İtaətkarlığını bilmək və kin saxlamadığını 
görməkdən ötrü onu təhqirlərlə və əzab-əziyyətlərlə yoxlayaq; onu şərəfsiz ölümə 
məhkum edək, çünki, dediyinə görə, onun qayğısına qalınacaq».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 54, 1-2. 3-4. 6 
N: Xudavənd ömrümə dayaq olur.

Ey Allah, isminlə məni qurtar, qüvvənlə mənə bəraət ver. 
Ey Allah, mənim duamı dinlə, dilimdən çıxan sözlərə qulaq as. 

Yadellilər əleyhimə qalxıblar, zalımlar canımı almaq üçün məni axtarırlar. 
Heç Allaha baxmırlar.  

Budur, Allah mənə kömək edir, Xudavənd ömrümə dayaq olur. 
Sənə könüllü qurban kəsəcəyəm, ya Rəbb, gözəl isminə şükür edəcəyəm! 

Müqəddəs Yaqubun məktubundan sözlər Yaq 3, 16 – 4, 3
Çünki harada qısqanclıq və xudbin ehtiras varsa, orada qarışıqlıq və hər cür pis əməl
vardır. Amma yuxarıdan nazil olan müdriklik əvvəl safdır, sonra da sülhpərvərdir, 
mülayimdir, itaətlidir, mərhəmət və xeyirli səmərələrlə doludur, qərəzsizdir, 
riyasızdır. Sülh yaradanların əkdiyi sülh toxumlarından salehliyin bəhrəsi gəlir. 
Aranızda davalar və çəkişmələrin kökü haradandır? Bədənlərinizin üzvlərində 
mübarizə edən ehtiraslarınızdan deyilmi? Nə isə arzu edib əldə etməyincə adam 
öldürürsünüz. Həsəd aparırsınız, amma istədiyinizə nail olmayınca çəkişib dava 
edirsiniz. Əldə edə bilmirsiniz, çünki diləmirsiniz. Diləyirsiniz, amma almırsınız, 
çünki öz zövqlərinizə sərf etmək üçün pis niyyətlə diləyirsiniz.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! 2 Sal 2, 14
Rəbbimiz İsa Məsihin izzətinə nail olmağınız üçün 
O bizim təbliğ etdiyimiz Müjdə ilə sizi bu xilasa çağırdı.
Alleluya!

†  İncil  †

Mk 9, 30-37
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Onlar oranı tərk edib Qalileyadan keçirdi. İsa istəmirdi ki, kimsə bundan xəbər 
tutsun. Çünki şagirdlərinə təlim öyrədir və onlara belə deyirdi: 
"Bəşər Oğlu xəyanətlə insan əllərinə təslim ediləcək və Onu öldürəcəklər. 
Öldürüldükdən üç gün sonra O diriləcək". Lakin şagirdlər bu sözü başa düşmədilər 
və Ondan soruşmağa da cürət etmədilər.

Onlar Kefernahuma gəldilər. İsa evdə olanda şagirdlərdən soruşdu: 
"Yol boyu nə barədə mübahisə edirdiniz?" Heç kim dillənmədi, çünki yol boyu 
öz aralarında kimin ən böyük olması barədə mübahisə etmişdilər. İsa əyləşdikdən 
sonra On İki Şagirdi yanına çağırıb dedi: "Qoy birinci olmaq istəyən hamıdan 
axırıncı və hamının xidmətçisi olsun". O bir balaca uşağı götürüb şagirdlərin arasına 
qoydu və sonra uşağı qucağına alıb onlara dedi: "Kim belə uşaqlardan birini Mənim 
adımla qəbul edərsə, Məni qəbul edər. Məni qəbul edənsə 
Məni yox, Məni Göndərəni qəbul edər".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Saylar kitabından sözlər Say 11, 25-29
Rəbb buludda endi və Musa ilə danışdı. Ondakı Ruhdan götürüb yetmiş nəfər 
ağsaqqallara verdi; onların üzərinə Ruh çökən zaman peyğəmbərlik etdilər, amma 
sonra etmədilər. Düşərgədə iki adam qalmışdı, birinin adı Eldad və o birinin adı 
Medad idi. Onlar yazılan yetmiş nəfər arasında idilər, lakin çadıra getməmişdilər. 
Ruh onların da üzərinə çökdü və onlar düşərgədə peyğəmbərlik edirdilər. 
Bir gənc qaçaraq Musaya xəbər verib dedi: «Eldad və Medad düşərgədə 
peyğəmbərlik edirlər». Gəncliyindən bəri Musanın köməkçisi olan Nun oğlu Yeşua 
«ağam Musa, onlara qadağan et» deyib fikrini bildirdi. Musa ona cavab verdi: 
«Sən mənə görəmi qısqanırsan? Kaş Rəbbin bütün xalqı peyğəmbər olaydı 
və Rəbb onlara Ruhunu verəydi!» 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 19, 8. 10. 12-13. 14 
N: Rəbbin qayda-qanunları düzdür, ürəyi sevindirir.

Rəbbin qayda-qanunları düzdür, ürəyi sevindirir, 
Rəbbin əmrləri pakdır, gözləri aydın edir. 

Rəbb qorxusu safdır, əbədi yaşayır, 
Rəbbin hökmləri haqdır, hamısı ədalətlidir. 

Bəndən bunlardan nəsihət alar, 
Onlara əməl edənin bol mükafatı var. 

Kim öz səhvlərini duya bilər? 
Məni gizli təqsirlərimdən təmizlə. 

Qulunu aşkar günahlardan qoru, qoyma onların hökmü altında qalım. 
Onda kamilliyə çataram, bütün asiliklərdən ayrılaram.

Müqəddəs Yaqubun məktubundan sözlər Yaq 5, 1-6
İndi isə, ey varlılar, başınıza gələcək bəlalara görə fəryad edib ağlayın! 
Var-dövlətiniz çürüyüb, paltarlarınızı da güvə yeyib. Qızıl-gümüşünüz paslanıb. 
Onların pası sizə qarşı şahidlik edəcək və ətinizi od kimi yandırıb-yaxacaq. 
Bu axır zamanda var-dövlət yığmısınız. Baxın, zəmilərinizi biçən işçilərinizin 
hiyləgərcəsinə saxladığınız əmək haqqı sizə qarşı haray çəkir. Biçinçilərin fəryadı 
Ordular Rəbbinin qulaqlarına çatıb! Siz yer üzündə firavan yaşayıb kef çəkmisiniz. 
Kəsilmə günündə özünüzü kökəltdiniz! Sizə qarşı müqavimət göstərməyən saleh 
adamı məhkum edib öldürdünüz. 
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Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.



B ili 26-cı Rəbb günü Adi dövrdə

 

Alleluya! Yəh 17, 17
Onları həqiqətlə təqdis et. Sənin sözün həqiqətdir.
Alleluya!

†  İncil  †

Mk 9, 38-43. 45. 47-48
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Yəhya Ona dedi: "Müəllim, gördük ki, bir nəfər Sənin adınla cin qovur, amma bizim
ardımızca gəlmədiyinə görə biz də ona mane olduq". İsa onlara dedi: 
"Ona mane olmayın! Elə bir adam yoxdur ki, Mənim adımla möcüzə göstərsin 
və sonra Məni pisləsin. Buna görə də əleyhimizə olmayan bizim tərəfimizdədir. 
Sizə doğrusunu deyirəm: Məsihə aid olduğunuz üçün kim sizə bir qab su verərsə, 
mükafatsız qalmaz.

Kim Mənə iman edən bu kiçiklərdən birini pis yola çəkərsə, o adamın boynuna 
böyük dəyirman daşı asıb dənizə atılmaq onun üçün daha yaxşı olar. 
Əgər əlin səni pis yola çəkərsə, onu kəs. Sənin əbədi həyata şikəst olaraq daxil 
olmağın hər iki əlinlə cəhənnəmə, sönməz oda düşməkdən yaxşıdır. 
Əgər ayağın səni pis yola çəkərsə, onu kəs. Sənin əbədi həyata topal olaraq daxil 
olmağın hər iki ayağınla cəhənnəmə, [sönməz oda] atılmaqdan yaxşıdır. 
Əgər gözün səni pis yola çəkərsə, onu çıxart. Sənin tək gözlə Allahın Səltənətinə 
girməyin hər iki gözlə cəhənnəm oduna atılmaqdan yaxşıdır. 
Oradakıları gəmirən qurd ölmür və oranın yanar odu sönmür.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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27-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Yaradılış kitabından sözlər Yar 2, 18-24
Rəbb Allah yenə dedi: «İnsanın tək olması yaxşı deyil, Mən ona münasib olan 
bir köməkçi yaradacağam». Rəbb Allah bütün çöl heyvanlarını və göydəki bütün 
quşları torpaqdan düzəltdi. Sonra onları insanın yanına gətirdi ki, onun bunları necə 
adlandıracağını görsün. İnsan hər heyvana hansı adı qoydusa, o cür də adlandı. İnsan
bütün ev heyvanlarına, göydəki quşlara və bütün çöl heyvanlarına ad verdi, amma 
insana münasib olan bir köməkçi tapılmadı. O zaman Rəbb Allah insana dərin yuxu 
göndərdi və o, yuxuya getdi. Onda Rəbb Allah onun qabırğasının birini götürdü və 
yerini ətlə örtdü. Rəbb Allah insandan götürdüyü qabırğadan qadını düzəltdi və onu 
insanın yanına gətirdi. İnsan dedi: «Bax, nəhayət, bunun sümüyü mənim 
sümüyümdən, bədəni mənim bədənimdəndir. Adına “qadın” deyiləcək, çünki o, 
kişidən götürülüb». Buna görə də kişi öz ata-anasını tərk edib, qadınına qovuşacaq 
və onlar bir bədən olacaq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 128, 1-2. 3-4. 5-6 
N: Ömür boyu Rəbb bizə xeyir-dua versin. 

Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan, Onun yolları ilə gedən insan! 
Çünki öz əlinin bəhrəsini yeyəcəksən, xoşbəxt olub uğur qazanacaqsan.  

Evində arvadın tənək kimi bar gətirəcək, 
Övladların zeytun pöhrələri kimi süfrənin ətrafını bürüyəcək. 

Rəbdən qorxan insan belə xeyir-dua alacaq: Rəbb Siondan sənə xeyir-dua versin, 
ömür boyu Yerusəlimin xoşbəxtliyini görəsən, övladlarının övladlarını görəsən! 
İsrailin üzərinə sülh olsun! 

İbranilərə məktubdan sözlər / İbr 2, 9-11
Amma Allahın lütfü ilə hər kəsin uğrunda ölüm dadmaq üçün mələklərdən 
az müddət ərzində aşağı tutulmuş Kəsi, yəni İsanı görürük. Çəkdiyi ölüm əzabına 
görə Onun başına izzət və əzəmət tacı qoyuldu. 

Hər şey Allah üçün və Allah vasitəsilə mövcuddur. Bir çox övladı izzətə çatdırmaq 
üçün onların xilasının Banisini əzablar vasitəsilə kamil etməsi Allaha münasib idi. 
Çünki təqdis edən Şəxs və təqdis olunanların hamısının Atası eynidir. 
Buna görə də İsa onları qardaş çağırmaqdan utanmayıb.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! 1Yəh 4, 12
Əgər biz bir-birimizi sevsək, Allah bizdə qalır 
və Onun məhəbbəti bizdə kamil olur.
Alleluya!

†  İncil  †

Mk 10, 2-16 
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Fariseylər İsanın yanına gəlib Onu sınamaq üçün belə bir sual verdilər: 
"Qanuna görə kişinin öz arvadını boşaması düzgündürmü?" İsa onlara cavab verdi: 
"Musa sizə nə əmr etmişdi?" Onlar dedi: "Musa kişiyə talaq kağızını yazıb arvadını 
boşamağa icazə vermişdir". İsa da onlara belə dedi: "O bu əmri ürəyinizin inadkar 
olduğuna görə yazmışdır. Allah yaradılışın başlanğıcında insanları kişi və qadın 
olaraq yaratdı. Buna görə də kişi öz ata-anasını tərk edib arvadına qovuşacaq 
və ikisi də bir bədən olacaq. Artıq onlar iki deyil, bir bədəndir. 
Ona görə də qoy Allahın birləşdirdiyini insan ayırmasın". 

Onlar evdə olarkən şagirdləri İsaya bu barədə yenə sual verdilər. İsa onlara belə 
cavab verdi: "Arvadını boşayıb başqası ilə evlənən hər kəs arvadına zina edir. 
Ərindən boşanıb başqasına gedən qadın da zina edir".

Adamlar uşaqları İsanın yanına gətirirdilər ki, İsa əli ilə onlara toxunsun. 
Amma şagirdlər uşaqlarını gətirənləri məzəmmət edirdi. Bunu görən İsa 
qəzəblənərək onlara dedi: "Uşaqları buraxın, qoy Mənim yanıma gəlsinlər! 
Onlara mane olmayın! Çünki Allahın Səltənəti belələrinə məxsusdur. 
Sizə doğrusunu deyirəm: Allahın Səltənətini bir uşaq kimi qəbul etməyən oraya əsla 
daxil ola bilməz". Sonra uşaqları qucaqlayıb, əllərini onların üzərinə qoydu 
və xeyir-dua verdi.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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28-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Süleymanın Müdrikliyi kitabından sözlər Müd 7, 7-11
Dua etdim və mənə düşüncə verildi, mən çağırdım və üzərimə hikmət ruhu endi. 
Mən onu hökm əsasından və taxtlardan üstün tutdum, onunla müqayisədə sərvəti heç
nə hesab etdim. Qiymətli daşı ona tay tutmadım, çünki onun qarşısında bütün qızıl 
heç bir dəyəri olmayan qumdur, gümüş isə onunla müqayisədə palçıqdır. 
Mən hikməti sağlamlıq və gözəllikdən daha çox sevdim,
onu işıqdan üstün hesab edərək seçdim, çünki onun nuru əbədidir. 
Onun vasitəsilə bütün nemətlər, onun əli ilə tükənməz sərvət mənə nəsib oldu.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 90, 12-13. 14-15. 16-17 
N: Ya Rəbb, qoy qəlbimiz hikmətli olsun.

Bizə öyrət nə qədər ömrümüz var, qoy qəlbimiz hikmətli olsun. Əl çək, ya Rəbb! Nə
vaxtadək qəzəbindən dönməyəcəksən? Sən qullarına rəhm et. 

Səhər-səhər bizə doyunca məhəbbət göstər, qoy ömrümüz boyu sevinib fərəhlənək. 
Bizi zülmə saldığın günlər qədər, bəlaya düşdüyümüz illər qədər sevindir. 

Əməllərin qullarına, əzəmətin övladlarına görünsün. 
Ey Xudavənd Allahımız, bizimlə xoş rəftar et, əllərimizin zəhmətini uğurlu et, bəli, 
bizim əllərimizin zəhmətini uğurlu et.  

İbranilərə məktubdan sözlər İbr 4, 12-13
Allahın kəlamı canlı və təsirlidir, hər ikiağızlı qılıncdan da itidir, canla ruhu, 
oynaqlarla iliyi bir-birindən ayıraraq keçir, ürəyin fikir və niyyətlərini ayırd edir. 
Allahın önündə gizli qalan məxluq yoxdur. Lakin Onun gözləri qarşısında hər şey 
çılpaq və açıq-aşkardır. Biz Ona hesabat verəcəyik.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Mt 5, 3
İsa Məsih belə deyir: “Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar! 
Çünki Səmavi Səltənət onlarındır.”
Alleluya!
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†  İncil  †

Mk 10, 17-30
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa yola çıxarkən bir nəfər qaça-qaça Onun yanına gəldi. Onun qarşısında diz 
çökərək soruşdu: "Ey yaxşı Müəllim, mən nə edim ki, əbədi həyatı irs olaraq alım?" 
İsa ona dedi: "Mənə niyə yaxşı deyirsən? Tək Allahdan başqa yaxşısı yoxdur. Sən 
Onun əmrlərini bilirsən: Qətl etmə, zina etmə, oğurluq etmə, yalan şahidlik etmə, 
kimisə aldatma, ata-anana hörmət et". Bu adam isə İsaya dedi: 
"Müəllim, bütün bunlara gəncliyimdən bəri əməl edirəm". İsa ona baxdı və onu 
sevdi. Sonra ona dedi: "Sənin üçün bir şey çatmır, get nəyin varsa, satıb kasıblara 
payla. Onda sənin xəzinən göylərdə olacaq. Sonra qayıt, Mənim ardımca gəl". Bunu 
eşidən adam pərt oldu. Kədərlənərək çıxıb getdi, çünki var-dövləti çox idi. İsa 
ətrafındakılara baxdı və şagirdlərinə dedi: 
"Var-dövləti olanların Allahın Səltənətinə daxil olması nə qədər çətindir!" 
Şagirdləri Onun sözlərinə təəccüb etdilər. Amma İsa yenə onlara cavab verib dedi: 
"Övladlarım, Allahın Səltənətinə daxil olmaq nə qədər çətindir! Dəvənin iynə 
gözündən keçməsi varlı adamın Allahın Səltənətinə daxil olmasından asandır". 
Onlar çox təəccübləndilər və bir-birlərinə dedilər: 
"Elə isə kim xilas ola bilər?" İsa onlara baxıb dedi: "Bu, insanlar üçün mümkün 
deyil, Allah üçün yox. Çünki Allah üçün hər şey mümkündür". 

Peter Ona belə deməyə başladı: "Bax biz hər şeyi qoyub Sənin ardınca gəlmişik". İsa
cavab verdi: "Sizə doğrusunu deyirəm: Mənim uğrumda və Müjdə uğrunda ya evini 
ya qardaşlarını ya bacılarını ya anasını ya atasını ya övladlarını yaxud torpaqlarını 
atan elə bir şəxs olmayıb ki, indi bu dövrdə çəkdiyi əzab-əziyyətlə birgə yüz qat 
artıq ev, qardaş, bacı, ana, övlad, torpaq, gələcək dövrdə isə 
əbədi həyat almasın. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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29-cu Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 53, 10-11
Amma Rəbb Özü onun bu iztirablarını istədi, çəkdiyi əziyyətlər Onun iradəsi idi. Öz
canını təqsir qurbanı təqdim etdikdə nəslini görəcək, ömrü uzanacaq. 
Rəbbin istəyi onun əli ilə uğur tapacaq. O, çəkdiyi iztirablarının bəhrəsini görüb 
qane olacaq, mənim saleh qulum öz biliyi ilə çoxlarına bəraət qazandıracaq, 
onların şər əməllərinin yükünü üzərinə götürəcək. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 33, 4-5. 18-19. 20+22
N: Ya Rəbb, ümidimizi Sənə bağlamışıq, 

məhəbbətin üzərimizdən tükənməsin. 

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. 

İbranilərə məktubdan sözlər İbr 4, 14-16 
Deməli, göylərin qatından keçmiş böyük Baş Kahinə, yəni Allahın Oğlu İsaya malik 
olduğumuza görə, iqrar etdiyimiz imanı möhkəm tutaq.  
Çünki biz elə bir baş kahinə malik deyilik ki, zəifliklərimizdə bizə acıya bilməsin; 
əksinə, bizim kimi imtahan edilmiş, günahdan xaric, hər şeydə bizə bənzəyən bir 
Baş Kahinə malikik. Beləliklə, lütfkar Allahın taxtına cəsarətlə yaxınlaşaq ki, 
vaxtında yardıma malik olmaq üçün mərhəmət alıb, lütf tapaq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Mt 11, 25
İsa Məsih belə deyir: “Ey yerin-göyün Rəbbi olan Ata! Minnətdaram Sənə ki, 
bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə agah etdin.
Alleluya!
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†  İncil  †

Mk 10, 35-45 
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Zevedeyin oğulları Yaqub və Yəhya Ona yaxınlaşıb dedilər: «Müəllim! 
Biz istəyirik ki, nə xahiş etsək, onu yerinə yetirəsən.» Onlara dedi: 
«Nə etməyimi istəyirsiniz?» Onlar da dedilər: «Bizə izin ver Sənin izzətində birimiz 
sağında, birimiz də solunda oturaq.»  İsa da onlara dedi: 
«Siz nə dilədiyinizi bilmirsiniz. Mənim içəcəyim kasadan içə bilərsinizmi? 
Və Mən vəftiz olduğum kimi vəftiz ola bilərsinizmi?»  Ona: «Bilərik», - dedilər. İsa 
onlara dedi: «Mənim içəcəyim kasadan içəcəksiniz və Mən vəftiz olduğum kimi 
vəftiz olacaqsınız.  Lakin sağımda və ya solumda oturmağa izin vermək Mənim 
əlimdə deyildir. Bu yerlər müəyyən şəxslər üçün hazırlanmışdır.» 
On şagird bunu eşidərək, Yaqub və Yəhyaya hiddətlənməyə başladı.  İsa onları 
yanına çağırıb dedi: «Bilirsiniz ki, xalqlar arasında rəis sayılanlar onlara hökmdarlıq 
edərlər və ağaları üzərlərində hakimiyyət sürərlər.  
Sizin aranızda belə olmamalıdır. Lakin aranızda böyük olmaq istəyən, 
digərlərinin nökəri olsun.  Və aranızda birinci olmaq istəyən, digərlərinin qulu olsun.
Ona görə ki, İnsan Oğlu da Ona xidmət edilmək üçün deyil, 
xidmət etməyə və bir çoxları üçün canını fidiyə olaraq verməyə gəlmişdir.»

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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30-cu Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 31, 7-9
Rəbb belə deyir: «Yaqubu sevinclə tərənnüm edin, millətlərin başçısı üçün səs 
qaldırın! Ucadan həmd edib bildirin! “Ya Rəbb, xalqını, İsraildən sağ qalanları xilas 
et!” deyin. Mən onları şimal ölkəsindən qaytaracağam, dünyanın uzaq yerlərindən 
toplayacağam. Aralarında kor, topal, hamilə və doğan qadın da olacaq. Böyük bir 
kütlə olub buraya qayıdacaqlar. Onlar ağlaya-ağlaya gələcək, yalvardıqları zaman 
onlara yol göstərib geri qaytaracağam. Axar sular boyunca büdrəməyəcəkləri düz 
yolla aparacağam. Çünki Mən İsrailin atasıyam, 
Efrayim də ilk oğlumdur. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6 
N: Biz sevinirik, çünki Rəbb bizim üçün böyük işlər görüb. 

Rəbb Siona bəxtəvər günlərini qaytaranda bizə röya kimi gəldi. 
Dodaqlarımızdan gülüş tökülürdü, dilimizdən sevinc harayı yüksəlirdi. 

Millətlər öz aralarında belə deyirdi: «Rəbb onlar üçün böyük işlər görüb». 
Bunun üçün sevinirik, çünki Rəbb bizim üçün böyük işlər görüb. 

Selləri Negevə qaytardığın kimi ya Rəbb, o bəxtəvər günləri bizə qaytar. 
Qoy göz yaşı ilə əkənlər sevinc harayı çəkərək biçsinlər. 

Ağlaya-ağlaya toxum daşıyıb əkən 
Sevinc harayı ilə dərzləri daşıya-daşıya gələcək. 

İbranilərə məktubdan sözlər İbr 5, 1-6
İnsanlar arasından seçilən hər baş kahin günahlardan ötrü təqdim və qurbanlar 
verməyə Allahla bağlı olan işlərdə insanları təmsil etmək üçün təyin edilir. Cahillərə 
və yolunu azmışlarla həlim davrana bilir, çünki özü də zəifliyə məruzdur. Buna görə 
o, xalqın günahları üçün olduğu kimi öz günahları üçün də qurbanlar təqdim 
etməlidir. Heç kəs bu şərəfə öz-özünə nail olmur, ancaq Harun kimi Allah tərəfindən
çağırılanda nail olur. Eləcə də Məsih də Baş Kahin olmaq üçün 
Öz-Özünü izzətləndirmədi, Ona: "Sən Mənim oğlumsan, Mən bu gün Sənə Ata 
oldum" deyən Allah Onu izzətləndirdi. Digər yerdə isə belə deyilir: «Sən 
Melkisedeq vəzifəli əbədi bir Kahinsən».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! bax 2Tim 1, 10
Xilaskarımız ölümü yox etdi, Müjdə vasitəsilə həyatı və ölməzliyi aşkar etdi.
Alleluya!

†  İncil  †

Mk 10, 46b-52
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa şagirdləri ilə birgə böyük izdihamla Yerixodan çıxanda Timay oğlu Bartimay adlı
bir kor dilənçi yol kənarında oturmuşdu. Nazaretli İsanın orada olduğunu eşidəndə o 
qışqırıb belə deməyə başladı: "Ey Davud Oğlu İsa! Mənə rəhm elə!" Çox adam 
sussun deyə onu məzəmmət etdi, amma o daha bərk qışqırdı: 
"Ey Davud Oğlu! Mənə rəhm elə!" İsa dayandı və dedi: "Onu çağırın". 
Onlar bu kor adamı çağıraraq dedilər: "Cəsarətli ol, qalx, O səni çağırır". 
O, əbasını üstündən atdı və yerindən sıçrayaraq İsanın yanına gəldi. 
İsa ondan soruşdu: "Nə istəyirsən, sənin üçün edim?" Kor adam Ona dedi: "Rabbuni,
qoy gözlərim açılsın". İsa ona dedi: "Get, imanın səni qurtardı". 
Həmin an bu adamın gözləri açıldı və o da İsanın ardınca getdi.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Qanunun Təkrarı kitabından sözlər Qanun 6, 2-6
Ömrünüz boyu siz, övladlarınız, nəvələriniz sizə buyurduğum Onun bütün qayda və 
əmrlərinə əməl etməklə Allahınız Rəbdən qorxun ki, ömrünüz uzun olsun. Dinlə, ey 
İsrail! Bunlara diqqətlə əməl et ki, atalarının Allahı Rəbbin sənə söz verdiyi kimi süd
və bal axan torpaqda xoş güzəran görərək çoxalıb artasan. 
Dinlə, ey İsrail! Allahımız Rəbb yeganə Rəbdir. Allahın Rəbbi bütün qəlbinlə, bütün 
varlığınla, var gücünlə sev. Bu gün sənə əmr etdiyim 
bu sözlər ürəyində kök salsın. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab
N: Ey mənə qüvvət verən Rəbb, Səni sevirəm. 

Ey mənə qüvvət verən Rəbb, Səni sevirəm. 
Rəbb qayam, qalam, xilaskarımdır, Allahım qayamdır, 

Ona pənah gətirəcəyəm, Odur qalxanım, qüdrətli qurtarıcım, qülləm. 
Həmdə layiq Rəbbi çağıracağam, düşmənlərimin əlindən qurtulacağam. 

Rəbb əbədi yaşayır! Qayama alqış olsun! Məni qurtaran Allahım ucalsın! 
Rəbb padşahına böyük zəfərlər verər, məsh etdiyi Davuda və nəslinə əbədi məhəbbət
göstərər.

İbranilərə məktubdan sözlər İbr 7 
Bununla yanaşı o kahinlərin sayı çox idi, çünki ölüm onların vəzifədə qalmasına 
mane olurdu. İsa isə əbədi qaldığı üçün daimi kahinliyə malikdir. Buna görə 
O Öz vasitəsilə Allaha yaxınlaşanları tamamilə xilas etməyə qadirdir; 
çünki onlar üçün şəfaət etmək məqsədilə daim yaşamaqdadır. Çünki müqəddəs, 
məsum, nöqsansız, günahkarlardan ayrılmış və göylərdən daha yüksəklərə 
qaldırılmış belə bir Baş Kahinə malik olmaq bizə münasib idi. O, digər baş kahinlər 
kimi, əvvəlcə öz günahları üçün, sonra da xalqın künahları üçün 
hər gün qurban təqdim etmək məcburiyyətində deyildir. 
Çünki O Öz-Özünü qurban verməklə bunu birdəfəlik etdi. 
Zira Müqəddəs Qanun, zəif olan adamları baş kahin təyin edir; 
Qanundan sonra verilən and sözü isə, əbədi kamilləşdirilmiş Oğulu təyin etdi. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Yəh 14, 23
İsa Məsih belə deyir: “Kim Məni sevsə, sözümə əməl edər, 
Atam da onu sevər və Biz onun yanına gəlib onunla məskən salarıq.”
Alleluya!

†  İncil  †

Mk 12, 28-34
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Din alimlərindən biri gəlib onların mübahisələrini dinlədi. Və İsanın onlara yaxşı 
cavab verdiyini görəndə: «Əmrlərin ən birincisi hansıdır?» - deyə soruşdu. 
İsa da cavab verdi: «Əmrlərin ən birincisi: "Dinlə, ey İsrail! Allahımız Rəbb, 
bir olan Rəbbdir. Və Allahın olan Rəbbi bütün ürəyinlə, bütün canınla, bütün 
düşüncənlə və bütün qüvvətinlə sev." /Budur birinci əmr./ İkincisi buna bənzərdir: 
"Qonşunu özün kimi sev." Bunlardan daha böyük əmr yoxdur.» Din alimi Ona dedi: 
«Lap yaxşı, Müəllim! Doğru dedin ki, Allah birdir, Ondan başqası yoxdur. 
Və Onu bütün ürəklə, bütün zəka ilə, /bütün canla,/ və bütün qüvvətlə sevmək, 
qonşunu özün kimi sevmək yandırılan bütün qurban heyvanlarından və digər 
qurbanlardan üstündür.» İsa da onun ağıllı cavab verdiyini görüb, dedi: 
«Sən Allahın Səltənətindən uzaq deyilsən.» Daha heç kim Ondan bir şey soruşmağa 
cürət etmədi.

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

 132            B ili



32-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili

32-ci Rəbb günü Adi dövrdə

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 17, 10-16
O qalxıb Sarfata getdi. Şəhərin darvazasına çatanda bir dul qadının odun yığdığını 
gördü və onu çağırıb dedi: «Mənə bir qabda azca su gətir, içim». Qadın gətirməyə 
gedəndə onu çağırıb dedi: «Mənim üçün əlinə bir tikə çörək də al». Qadın dedi: 
«Allahın var olan Rəbbə and olsun ki, bişmiş heç nəyim yoxdur, ancaq küpdə 
bir ovuc un və qabda bir az yağ var. Bax mən iki parça odun yığıram və içəri girib 
özümlə oğlum üçün bunlardan yemək hazırlayacağam. Biz onu yeyəcəyik və sonra 
öləcəyik». İlyas ona dedi: «Qorxma, get söylədiyin kimi et. 
Amma əvvəlcə mənim üçün ondan kiçik bir kökə düzəlt və mənə gətir, 
özünlə oğlun üçün sonra hazırlayarsan. 

Çünki İsrailin Allahı Rəbb belə deyir: “Rəbb torpaq üzərinə yağış verəcəyi günə 
qədər nə küpdə un tükənəcək, nə də qabda yağ qurtaracaq”». Qadın gedib İlyasın 
sözünə əməl etdi. Qadın və onun ailəsi İlyasla birgə uzun müddət ərzində 
yemək yedilər. İlyas vasitəsilə Rəbbin söylədiyi sözə görə nə küpdə un tükəndi, 
nə də qabda yağ qurtardı. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 146, 6-10
N: Ey könlüm, Rəbbə həmd et!

Rəbb əbədi sadiq qalandır. O, miskinlərə haqq qazandırır, 
O, acları azuqə ilə doydurur. Rəbb əsirləri azad edir, 

Rəbb kor gözləri açır. Rəbb qəddi əyilənləri düzəldir, 
Rəbb salehləri sevir. Rəbb qəriblərə dayaq olur. 

Yetimi, dul qadını ayağa qaldırır, pislərinsə yollarını dolaşdırır. 
Rəbb əbədi hökmranlıq edir, ey Sion, Allahın nəsillər boyu hökm verir! 

İbranilərə məktubdan sözlər İbr 9, 24-28
Məsih əsl Müqəddəs məkanın nümunəsi olub insan əli ilə qurulan Müqəddəs 
məkana deyil, göyün özünə daxil oldu ki, indi bizim üçün Allahın hüzurunda zahir 
olsun. Baş kahin hər il özünün olmayan qanla Ən Müqəddəs yerə girər. 
Amma Məsih Özünü dəfələrlə təqdim etmək üçün göyə girmədi. Elə olsaydı, 
O, dünya yaranandan bəri dəfələrlə əzab çəkməli olardı. İndi isə dövrlərin sonunda, 
O Özünü qurban verməklə günahı aradan qaldırmaq üçün bir dəfə zühur etdi. 
Necə müəyyən edilmişdir ki, insanlar bir dəfə ölüb ondan sonra mühakimə 
olunsunlar, eləcə də Məsih bir çoxlarının günahını Öz üzərinə götürmək üçün 
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bir dəfə təqdim edilmişdir və ikinci dəfə günahın öhdəsindən gəlmək üçün deyil, 
xilas gətirmək üçün Onu gözləyənlərə zühur edəcək.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Mt 5, 3
“Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar! Çünki Səmavi Səltənət onlarındır.”
Alleluya!

†  İncil  †

Mk 12, 38-44
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa təlim verərək deyirdi: «Din alimlərindən özünüzü gözləyin! 
Onlar uzun paltarlarda gəzməyi, meydanlarda salam almağı, sinaqoqlarda 
baş kürsüləri və ziyafətlərdə yuxarı yerləri tutmağı sevərlər. 
Onlar dul qadınların evlərini talayar və riyakarcasına uzun-uzadı dualar edərlər. 
Bunlar daha ağır məhkumiyyətə uğrayacaqlar.» İsa ianə qutusu qarşısında oturub 
xalqın daxıla pul atdığını gördü. Bir çox varlılar çox pul atdılar. 
Amma yoxsul bir dul qadın gəlib bir kodrant məbləğində iki lepton atdı. 
İsa şagirdlərini yanına çağırıb onlara dedi: «Sizə doğrusunu deyirəm ki, 
bu yoxsul dul qadın qutuya pul atanların hamısından çox atdı; 
Çünki onların hamısı öz varlarının artıqlığından verdilər, bu qadın isə kasıblığına 
baxmayaraq, bütün varını, dolanmaq üçün əlində olan bütün pulunu verdi.» 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Peyğəmbər Danielin kitabından sözlər Dan 12, 1-3
O dövrdə xalqına mənsub olanların dayağı baş mələk Mikael qalxacaq və sənin 
millətin yaranandan o vaxta qədər olmamış əzablı dövr gələcək. 
O dövrdə sənin xalqından kitabda adı yazılmış olan hər kəs xilas olacaq. 
Torpağın altında yatanların çoxu əbədi həyat, bə’zisi isə əbədi xəcalət 
və rüsvayçılıq üçün oyanacaq. Ağıllı adamlar göy qübbəsinin parıltısı kimi, 
çoxunu salehliyə döndərənlər ulduzlar kimi əbədi və daim parlayacaq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 16, 5. 8-11
N: Ey Allah, məni hifz et, Sənə pənah gətirmişəm.

Ya Rəbb, mənim qismətimsən, kasama düşən paysan, püşkümə düşən 
Səndən asılıdır. Rəbbə əbədilik üz tutmuşam, sağımda olduğu üçün sarsılmaram. 

Elə bunun üçün qəlbim sevinir, ruhum şad olur, cismim əmin-amanlıqda yaşayır. 
Çünki məni ölülər diyarına atmazsan, mömin insanını qəbrə salmazsan. 

Mənə həyat yolunu öyrədirsən, doyunca sevinc Sənin hüzurundadır, 
Sağ əlində hər zaman səadət var. 

İbranilərə məktubdan sözlər İbr 10, 11-14. 18
Hər kahin gündən-günə xidmətini yerinə yetirərək, əsla günahları aradan qaldırmağa
qadir olmayan eyni qurbanları dəfələrlə təqdim edir. 
Məsih isə günahlar üçün tək bir qurban təqdim edib, əbədi olaraq Allahın sağında 
oturdu. Bundan sonra O Öz düşmənlərinin Öz ayaqlarının altına kətil olaraq 
qoyulmasını gözləyir. Zira O, ancaq bir qurban təqdim etməklə, təqdis olunanları 
həmişəlik kamilləşdirdi. Günahların bağışlanması olan yerdə isə günahdan ötrü daha
qurban təqdim edilməz. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Lk 21, 36
Bəşər Oğlunun hüzuruna çıxa bilmək üçün hər an dua edərək ayıq olun. 
Alleluya!
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†  İncil  †

Mk 13, 24-32
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Markın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Isa Məsih dedi: Lakin o günlərdə, o məşəqqətdən sonra günəş qaralacaq, 
ay işığını verməyəcək, 

Ulduzlar göydən düşməyə başlayacaq və göy cisimləri sarsılacaqdır. 
O zaman İnsan Oğlunun buludlar içində böyük qüdrət və izzətlə gəldiyini 
görəcəklər. O vaxt O, mələklərini göndərəcək və Onun seçdiklərini yerin ucundan ta 
göyün ucuna qədər, dörd külək istiqamətindən toplayacaqdır. İndi əncir ağacından 
ibrət alın: onun budağı yumşalıb, yarpaqları açılan zaman bilirsiniz ki, yay yaxındır. 
Eləcə də siz bu şeylərin baş verdiyini görəndə, bilin ki, İnsan Oğlu yaxındır, 
qapılardadır. Sizə doğrusunu deyirəm: Bütün bu şeylər baş verincəyə qədər bu nəsil 
keçib getməyəcəkdir. Göy və yer keçib gedəcək, 
amma Mənim sözlərim 
keçib getməyəcəkdir. Lakin o günü, o saatı nə göydəki mələklər, 
nə də Oğul bilir; Atadan başqa heç kim bilmir. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Peyğəmbər Danielin kitabından sözlər Dan 7, 13-14
Gecə gələn görüntülərdə gördüm ki, budur, bəşər oğluna bənzər birisi göyün 
buludları ilə gəlir. O, əzəldən Var Olana yaxınlaşdı və Onun hüzuruna gətirildi. Ona 
hakimiyyət, izzət və padşahlıq verilmişdi ki, bütün xalqlara, millətlərə 
və dillərə mənsub adamlar ona xidmət etsin. Onun hakimiyyəti sona yetməyəcək, 
əbədi hakimiyyətdir. Onun padşahlığı əsla yox olmayacaq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 93, 1-2. 5 
N: Rəbb hökmranlıq edir, Onu mədh edək. 

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. 

Vəhy kitabından sözlər Vəhy 1, 5-8
Ölülərdən ilk olaraq doğulan, dünya hökmdarlarının Rəisi olan sadiq Şahid İsa 
Məsihdən sizə lütf və sülh olsun. Bizi sevən, Öz qanı ilə günahlarımızdan bizi 
təmizləyən, bizi Öz Atası Allahın xidmətində hökmdarlar və kahinlər təyin edən 
Məsihə əbədi olaraq izzət və qüdrət olsun. Amin. Budur O, buludlarla gəlir! 
Və hər göz, Onun bədənini dələnlər belə, Onu görəcək; və dünyanın bütün qəbilələri
Onun üçün sinə döyəcəklər. Bəli, amin. Var Olan, Var Olmuş və Gələcək, Küll-
İxtiyar olan Rəbb Allah deyir: «Mənəm Alfa və Omeqa, Başlanğıc və Son. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Mk 11, 10
Rəbbin ismi ilə gələn Atamız Davudun Səltənəti xeyir-dualı olsun!
Alleluya!
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†  İncil  †

Yəh 18, 33-37
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Yəhyanın İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Pilat yenə Pretoriuma girib İsanı çağırdı və Ona dedi: «Sən Yəhudilərin 
Hökmdarısanmı?» 

İsa cavab verib dedi: «Sən bunu özündənmi söyləyirsən, yoxsa başqalarımı Məndən 
sənə bəhs etdilər?»  Pilat cavab verdi: «Məgər mən yəhudiyəm? 
Səni öz xalqın və baş kahinlər mənə təslim etdilər. Nə etmisən?»  
İsa cavab verdi: «Mənim Səltənətim bu dünyadan deyildir; əgər Mənim Səltənətim 
bu dünyadan olsaydı, nökərlərim cəhd edərdilər ki, Mən yəhudi idarəçilərə təslim 
edilməyim; lakin indi Mənim Səltənətim buradan deyildir.»  
Pilat Ona dedi: «Demək Sən hökmdarsan?» İsa cavab verdi: 
«Doğru deyirsən: Mən hökmdaram. Mən bunun üçün doğulmuşam 
və bunun üçün dünyaya gəlmişəm ki, həqiqətə şəhadət edim. 
Həqiqət tərəfdarı olan hər kəs Mənim səsimi eşidir.» 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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C ili 2-ci Rəbb günü Adi dövrdə

2-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 62, 1-5
Salehliyi nur kimi saçanadək, qurtuluşu məşəl tək yananadək Sion naminə 
susmayacağam, Yerusəlim naminə sakit durmayacağam. Millətlər salehliyini, bütün 
padşahlar əzəmətini görəcək, Rəbbin ağzından çıxdığı, sənə verdiyi yeni adla 
çağırılacaqsan. Sən Rəbbin əlində şərəf tacı, Allahının ovcunda padşahlıq çələngi 
olacaqsan. Artıq sənə «atılmış», ölkənə «viranə qalmış» deməyəcəklər. 
Əvəzinə sənə «sevdiyim», ölkənə isə «ərli» deyiləcək. Çünki Rəbb səni sevəcək, 
ölkən də ərli sayılacaq. Bir gənc bakirə qızla evləndiyi kimi səni Yaradan da səninlə 
evlənəcək. Bəy gəlindən zövq aldığı kimi Allahın da səndən zövq alacaq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 96, 1-3. 7-10
N: Rəbbin möcüzələrini bütün xalqlara bəyan edin!

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! 

Ey xalqların tayfaları, Rəbbə verin – Ehtişamı, qüdrəti Rəbbə verin, 
Adına layiq ehtişamı Rəbbə verin. 

Müqəddəslik zinəti ilə Rəbbə səcdə edin, ey bütün dünya, 
Onun hüzurunda lərzəyə gəlin! 

Millətlərə belə elan edin: «Rəbb hökmranlıq edir, 
O, dünyanı sarsılmaz və möhkəm qurub, O, insafla xalqların hökmünü verəcək». 

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 12, 4-11
Ənamlar müxtəlif, Ruh isə eynidir; və xidmətlər də müxtəlif, Rəbb isə eynidir; 
bu xidmətləri icra etmək tərzləri də müxtəlif, amma Allah eynidir, hamıda hər şeyi 
icra edən Odur. Amma hər kəsə Ruhun zühuru xeyir üçün verilir. Ruh vasitəsilə 
birinə hikmət kəlamı, digərinə isə eyni Ruhdan bilik kəlamı verilir. Başqasına isə 
eyni Ruhla iman verilir; bir başqasına da eyni Ruhla şəfa ənamları verilir; birinə 
möcüzələr yaratmaq məharəti, başqasına peyğəmbərlik, digərinə ruhları ayırd etmək 
məharəti, bir başqasına müxtəlif dillər, digərinə də dilləri tərcümə etmək məharəti 
verilir. Bütün bunları isə bir və eyni Ruh icra edir və Özü istədiyi kimi 
hər birinə xüsusi bölüşdürüb verir. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Yəh 1, 14, 12
Kəlam bəşər olub, lütf və həqiqətlə dolu olaraq aramızda məskən saldı. 
Onu qəbul edənlərin hamısına, adına iman edənlərə Allahın övladları olmaq 
səlahiyyətini verdi.
Alleluya!

†  İncil  †

Yəh 2, 1-11
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Yəhyanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Üçuncü gün Qalileyanın Qana kəndində toy var idi; İsanın anası da orada idi. 

İsa ilə şagirdləri də toya çağırılmışdılar. Şərab tükənəndə İsanın anası Ona dedi: 
«Şərabları yoxdur.» İsa ona dedi: «Ay arvad, mənə və sənə nə? Vaxtım hələ 
gəlməyib.»  Anası nökərlərə dedi: «Sizə nə desə, onu edin.» 
Yəhudilərin təmizlənmə adəti üzrə, orada hər biri iki-üç ölçü tutan altı daş küp var 
idi. İsa nökərlərə dedi: «Küpləri su ilə doldurun.» Küpləri ağızlarına qədər 
doldurdular. Sonra nökərlərə dedi: «İndi sudan götürüb ziyafətə başçılıq edənə 
aparın.» Onlar da apardılar. Ziyafətə başçılıq edən, şəraba çevrilmiş suyu daddığı 
zaman onun haradan olduğunu bilmədi, bunu yalnız suyu gətirmiş nökərlər 
bilirdilər. Ziyafətə başçılıq edən bəyi öz yanına çağırıb ona dedi: 
«Hər bir adam yaxşı şərabı əvvəl, adisini isə şərab çox içildikdən sonra verir, 
sən isə yaxşı şərabı indiyə saxlamısan.» İsa bu ilk əlamətini Qalileyanın Qana 
kəndində icra etdi və izzətini göstərdi. Şagirdləri də Ona iman gətirdilər. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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3-cü Rəbb günü Adi dövrdə

Nehemya kitabından sözlər Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Yeddinci ayın birinci günü Ezra Qanunu kişilərdən, qadınlardan və dinləyib 
anlaya bilən uşaqlardan ibarət olan bütün camaatın qabağına gətirdi. 

Ezra Su darvazasının qarşısındakı meydanda kişilərin, qadınların və anlaya 
bilənlərin qabağında səhər açılandan günortaya qədər bu kitabdan oxudu. 
Bütün xalq Qanun kitabına qulaq asdı. 

İlahiyyatçı Ezra bu iş üçün taxtadan düzəldilmiş hündür kürsünün üstünə çıxdı. Ezra 
bütün xalqın gözü qabağında kitabı açdı, çünki o bütün xalqdan daha yüksəkdə 
durmuşdu. O kitabı açanda bütün xalq ayağa qalxdı. Ezra böyük Allaha, Rəbbə 
həmd etdi və bütün xalq əllərini qaldıraraq «Amin! Amin!» deyə cavab verdi. Sonra 
baş əydilər və üzüstə yerə döşənib Rəbbə səcdə qıldılar. 
Onlar Allahın Qanun kitabından oxuyub aydınlaşdırdılar və mənasını camaata izah 
etdilər ki, oxunan ayələr başa düşülsün. Vali Nehemya, kahin ilahiyyatçı Ezra və 
xalqı öyrədən Levililər hamıya dedilər: «Bu gün Allahınız Rəbb üçün müqəddəs 
gündür. Buna görə kədərlənməyin və ağlamayın». 
Çünki bütün xalq Qanunun sözlərini eşidərkən ağlayırdı. Nehemya da onlara dedi: 
«Gedin, yağlı yemək yeyin, şirin içki için və hazırlıqlı olmayanlara da pay göndərin,
çünki bu gün Xudavəndimiz üçün müqəddəsdir. 
Kədərlənməyin, çünki Rəbbin verdiyi sevinc sizin qüvvətinizdir». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 19, 7-9. 14 
N: Ya Rəbb, Sənin sözlərin ruh və həyatdır. 

Rəbbin qanunu kamildir, canı təzələyir, 
Rəbbin öyüdü etibarlıdır, nadanı müdrik edir. 

Rəbbin qayda-qanunları düzdür, ürəyi sevindirir, 
Rəbbin əmrləri pakdır, gözləri aydın edir. 

Rəbb qorxusu safdır, əbədi yaşayır, 
Rəbbin hökmləri haqdır, hamısı ədalətlidir. 

Ya Rəbb, ağzımdan çıxan sözlər, qəlbimdəki düşüncələr 
Hüzurunda qəbul olunsun. 
Ya Rəbb, mənim Qayam və Satınalanımsan! 
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Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 12, 12-14. 27
Çünki necə ki, bədən bir olduğu halda çoxlu üzvlərə malikdir, bir bədənin üzvləri 
isə çox olduğu halda bir bədən təşkil edirlər, Məsih də elədir. Çünki istər yəhudi, 
istər yunan, istər qul, istərsə də azad, hamımız bir bədən olmaq üçün bir Ruhda 
vəftiz olunmuşuq və hamımız eyni Ruhdan içirilmişik. Bədən isə bir üzvdən deyil, 
çox üzvdən ibarətdir. Siz də Məsihin bədənisiniz, ayrı-ayrılıqda isə üzvlərisiniz. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! bax. Lk 4, 18-19
Rəbb məni fəqirlərə müjdəni bildirmək, əsirlərə azadlıq elan etmək üçün göndərdi.
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 1, 1-4. 4, 14-21
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Artıq çoxları aramızda baş vermiş hadisələr haqqında hekayət tərtib etməyə 
girişdiklərindən, lap başlanğıcdan öz gözləri ilə görənlərin və Kəlama xidmət 
edənlərin bizə xəbər verdiyi kimi, ey möhtərəm Teofil, mən də münasib gördüm ki, 
hər şeyi əvvəldən diqqətlə araşdırıb sıra ilə sənin üçün təsvir edim ki, 
sənə öyrədilən təlimin əsasını biləsən. 

İsa Müqəddəs Ruhun qüvvətilə Qalileyaya qayıtdı; və Onun xəbəri bütün ətraf 
vilayətlərə yayıldı. O, hamı tərəfindən mədh edilərək onların sinaqoqlarında təlim 
verirdi. Tərbiyə almış olduğu Nazaretə gəldi; Öz adəti üzrə şənbə günü sinaqoqa 
girdi və oxumaq üçün ayağa qalxdı. 

Ona Yeşaya peyğəmbərin kitabı verildi. Kitabı açıb, bu sözlər yazılmış yeri tapdı: 
«Rəbbin Ruhu üzərimdədir, çünki yoxsullara Müjdəni bildirmək üçün O Məni məsh 
etdi və göndərdi ki, qəlbi sınıq olanlara şəfa verim, əsirlərə hürr olacaqlarını, korlara
gözlərinin açılacağını təbliğ edim, əzilənləri azad edim, Rəbbin lütf ilini elan edim.» 
Kitabı bağladı və xidmətçiyə verib oturdu; sinaqoqdakıların hamısının gözü Ona 
dikilmişdi. İsa onlara söyləməyə başladı: 
«Eşitdiyiniz bu Yazı bu gün icra edildi.»

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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4-cü Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 1, 4-5. 17-19
Mənə Rəbbin bu sözü nazil oldu: 
«Mən sənə ananın bətnində surət verməzdən əvvəl səni tanıdım, doğulmazdan əvvəl 
səni təqdis edib millətlərə peyğəmbər etdim». Sən belini qurşayıb qalx,
sənə əmr edəcəyim bütün şeyləri onlara söylə. Onlardan qorxma, yoxsa Mən də səni 
onların önündə qorxuya salacağam. Budur, Mən bu gün səni bütün ölkənin, 
Yəhuda padşahlarının, bu yerin başçılarının, kahinlərinin və xalqının əleyhinə qalalı 
şəhər, dəmir sütun və tunc divar etdim. Onlar səninlə vuruşacaq, 
ancaq gücləri çatmayacaq, çünki səni qurtarmaq üçün Mən səninlə olacağam» Rəbb 
belə bəyan edir. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 71(70) 1-6. 15-17
N: Ya Rəbb, qurtuluşunu dilim bəyan edir. 

Ya Rəbb, Sənə pənah gətirirəm, heç vaxt məni xəcalətdə qoyma. 
Məni ədalətinlə qurtar, xilas et, qulağını mənə sarı döndər, məni azad et. 

Mənə sığınacaq qaya ol, Qoy əmrinlə hər vaxt ora girib qurtulum. 
Çünki qayam da Sən, qalam da Sənsən. 

Ey Allahım, şər insanın əlindən. Ey Xudavənd, Sən mənim ümidimsən, 
Ya Rəbb, gəncliyimdən bəri Sənə güvənmişəm. 

Doğulduğum gündən bəri dayağımsan, 
məni ana bətnindən dünyaya gətirmisən, həmişə Sənə həmd edirəm. 

Gün boyu salehliyini, qurtuluşunu dilim bəyan edir, sayını bilməsəm də. 
Ey Allah, gəncliyimdən bəri mənə təlim vermisən, 
Sənin xariqələrini indiyədək elan edirəm. 

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 13, 4- 13 
Məhəbbət səbirli, xeyirxahdır. Məhəbbət paxıllıq etməz. Məhəbbət lovğalanmaz, 
qürrələnməz, kobud davranmaz, öz mənfəətini axtarmaz, hirslənməz, ona edilən 
pisliklərin hesabını tutmaz, haqsızlığa sevinməz, həqiqətə isə şadlanar; 
hər şeyə qatlaşar, hər şeyə inanar, hər şeyə ümid bəsləyər, hər şeyə tab gətirər. 

Peyğəmbərlik ləğv olsa da, dillər sussa da, bilik aradan qalxsa da, məhəbbət əsla 
tükənməz. Çünki biliyimiz məhdud, peyğəmbərliyimiz də məhduddur. 

Kamil olan gəldiyi zaman, nisbi olan aradan qalxacaq. 
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Mən körpə ikən, körpə kimi danışır, körpə kimi düşünür, körpə kimi mühakimə 
edərdim; boya-başa çatdıqda isə, körpə davranışlarını tərk etdim. İndi biz hər şeyi 
sanki güzgüdə görər kimi xəyalən görürük, o zaman isə üzbəüz görəcəyik; 
indi biliyim məhduddur, o zaman isə dərk edildiyim kimi dərk edəcəyəm. 

İndi isə üç şey baqidir: iman, ümid, məhəbbət; amma məhəbbət bunların hamısından
üstündür. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Lk 4, 18-19
Rəbb yoxsullara Müjdəni gətirmək
və əsirlərə azadlıq elan etmək üçün məni göndərdi.
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 4, 21-30 
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa onlara söyləməyə başladı: «Eşitdiyiniz bu Yazı bu gün icra edildi.» 

Hamı da Onun haqqında yaxşı sözlər söyləyir, Onun ağzından çıxan lətif 
kəlamlara heyran olur və: «Bu, Yusifin oğlu deyilmi?» - deyirdi. 

İsa onlara dedi: «Əlbəttə, siz Mənə: "Ey həkim, öz-özünü sağalt!" məsəlini 
söyləyəcəksiniz və: "Kefernahumda vaqe olduğunu eşitdiyimiz şeyləri burada, 
Öz məmləkətində də et", - deyəcəksiniz.» 

Və əlavə etdi: «Sizə doğrusunu deyirəm: Heç bir peyğəmbər öz məmləkətində qəbul
olunmur. Həqiqəti sizə deyirəm ki, İlyasın günlərində İsraildə bir çox dul qadın var 
idi; səma üç il altı ay qapandığı və bütün ölkədə dəhşətli qıtlıq olduğu vaxt, İlyas 
onlardan heç birinin yanına göndərilmədi; yalnız Saydadakı Sarafat şəhərində olan 
bir dul qadının yanına göndərildi. 

Və Elişa peyğəmbərin zamanında İsraildə bir çox cüzamlı vardı; yalnız Suriyalı 
Namandan başqa, onlardan heç biri saflaşdırılmadı.» 

Sinaqoqdakıların hamısı bunları eşidib qəzəbləndi, və qalxıb, İsanı şəhərdən 
qovdular. Onu, üzərində onların şəhəri salınmış dağın başına apardılar ki, 
aşağı atsınlar. 

Amma İsa onların arasından keçib getdi. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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5-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 6, 1-8
Padşah Uzziya ölən il mən Xudavəndi gördüm. O, uca və əzəmətli taxtda oturmuş və
geyimlərinin ətəyi məbədin döşəməsini örtmüşdü. Onun ətrafında seraflar 
dayanmışdı. Hər birinin altı qanadı var idi. Qanadının ikisi ilə üzlərini, ikisi ilə 
ayaqlarını örtmüş, ikisi ilə uçurdular. Biri o birini səsləyib deyirdi: «Ordular Rəbbi 
müqəddəsdir, müqəddəsdir, müqəddəsdir! Bütün yer üzü Onun əzəməti ilə doludur».
Serafların səsindən qapı çərçivələri ilə kandarları sarsıldı, məbəd tüstü ilə doldu. 
Mən dedim: «Vay, həlak oldum! Çünki ağzı murdar bir adamam, həm də murdar 
ağızlı adamlar arasında yaşayıram. Buna baxmayaraq qarşımda Padşahı – Ordular 
Rəbbini gözlərimlə gördüm». Seraflardan biri mənə tərəf uçdu, əlində də maşa ilə 
qurbangahdan götürdüyü yanar kömür var idi. O, kömürlə dodaqlarıma toxunaraq 
dedi: «Budur, bu kömür dodaqlarına dəydi, pisliyin silindi, günahın bağışlandı». 
Sonra Xudavəndin səsini eşitdim: «Kimi göndərim? Bizim üçün kim gedəcək?» 
Mən dedim: «Mən buradayam. Məni göndər». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 138, 1-5. 7-8  
N: Ya Rəbb, mələklərlə birlikdə Sənə mədh edəcəm. 

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. 

Ya Rəbb, bütün dünya padşahları Sənə şükür edəcəklər, çünki ağzından çıxan 
kəlamları eşidiblər. Rəbbin yollarını tərənnüm edəcəklər, çünki Rəbbin ehtişamı 
böyükdür.

Məni sağ əlinlə qurtarırsan. Rəbb mənə verdiyi vədə əməl edir. 
Ya Rəbb, məhəbbətin əbədidir. Öz əlinin işini tərk etmə! 

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 15, 3-8. 11 
Çünki mənim də aldığım bu ən ümdə təlimi sizə təslim etdim, yəni Məsih, 
Müqəddəs Yazılara uyğun olaraq, bizim günahlarımız üçün öldü, və basdırıldı, 
üçüncü gündə isə Müqəddəs Yazılara uyğun olaraq dirildi. Əvvəlcə Kefaya, 
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sonra da Onikilərə göründü. Bundan sonra eyni vaxtda beş yüzdən çox qardaşa 
göründü. Bu qardaşlardan çoxu indi də sağdır, bəziləri isə vəfat ediblər. 

Daha sonra O, Yaquba və bunu mütəaqib bütün həvarilərə göründü. Hamıdan sonra 
isə vaxtından əvvəl doğulan bir uşaq kimi olan mənə də göründü. Xülasə mənmi, 
onlarmı, biz belə vəz edirik və siz belə iman etdiniz. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Yəh 14, 23
İsa Məsih belə deyir: “Kim Məni sevsə, sözümə əməl edər, 
Atam da onu sevər və Biz onun yanına gəlib onunla məskən salarıq.” 
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 5, 1-11 
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bir dəfə xalq Allahın kəlamını dinləmək məqsədilə İsanın ətrafına yığışanda 
O, Ginesar gölünün sahilində durmuşdu. O gölün kənarında iki qayığın durduğunu 
gördü; balıqçılar isə qayıqlardan çıxıb torlarını yuyurdular. İsa qayıqlardan birinə 
mindi. Bu qayıq Şimonun idi və İsa ondan xahiş etdi ki, sahildən bir az aralansın. Və
qayıqda oturub xalqa təlim verirdi. Sözünü bitirdikdə Şimona dedi: 
«Dərin yerə sürün və ov üçün torlarınızı suya atın.» Şimon cavabında Ona dedi: 
«Ustad! Bütün gecə çalışdıq, heç bir şey tuta bilmədik. Amma Sənin sözünə görə 
torları atacağam.» Bunu edən kimi çoxlu balıq tutdular; hətta torları yırtılırdı. 
O biri qayıqda olan yoldaşlarına işarə etdilər ki, gəlib onlara yardım etsinlər. 
Onlar gəldilər və hər iki qayığı balıqla doldurdular, belə ki, qayıqlar batmağa 
başladı. Şimon Peter bunu gördükdə: «Ya Rəbb, məndən uzaqlaş; çünki mən 
günahkar bir adamam», - deyərək İsanın dizlərinə düşdü. Çünki ovladıqları 
balıqların çoxluğundan onu və onunla olanların hamısını heyrət bürümüşdü. 
Eyni zamanda Şimonun yoldaşları olan Zevedeyin oğlanları Yaqub və Yəhyanı da. 
İsa Şimona dedi: «Qorxma, bu gündən etibarən insanları tutacaqsan.»  
Və qayıqları sahilə çıxararaq, hər şeyi atıb, Onun ardınca getdilər. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 17, 5-8
Rəbb belə deyir: «O adam lə’nətlidir ki, İnsana güvənir, Bəşərin gücünə arxalanır, 
Ürəyi Rəbdən ayrılır. O, çöldəki yulğun ağacı kimi olacaq, Xeyir gələndə onu 
görməyəcək. Səhrada olan quraq yerlərdə Heç kəs yaşamayan şoranlıqda sakin 
olacaq. Nə xoşbəxtdir o adam ki Rəbbə güvənir, Rəbbi özünə arxa sayır. 
O, sular kənarında əkilmiş ağac kimi olacaq. Elə ağac ki çay kənarında kök salar, İsti
gələndə qorxmaz, Yarpağı həmişə yaşıl qalar, Quraqlıq olan il qayğı çəkməz, Bəhər 
verməkdən qalmaz». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 1, 1-3, 4. 6
N: Rişxəndçilərin arasında oturmayan insan nə bəxtiyardır!

Pislərin məsləhəti ilə getməyən, Günahkarların yolunda dayanmayan, Rişxəndçilərin
arasında oturmayan insan nə bəxtiyardır! 
O ancaq Rəbbin qanunundan zövq alar, Gecə-gündüz bu tə’limatı dərin düşünər. 

Axar sular kənarında əkilən ağac kimi Barını mövsümündə verər, 
Yarpağı solmaz, Etdiyi hər işdə uğur qazanar. 

Pis adamlar belə deyil, Onlar ancaq yelin sovurduğu saman çöpünə bənzər. 
Çünki Rəbb salehlərin yolunu qoruyur, Pislərinsə yolu onları ölümə aparır. 

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 15, 12. 16-20 
Əgər Məsih haqqında və'z olunursa ki, O, ölülərdən dirildi, sizlərdən bə'ziləri 
ölülərdən dirilmənin olmadığını necə söyləyə bilər? Çünki əgər ölülər dirilmirsə, 
Məsih də dirilməmişdir; və əgər Məsih dirilməmişdirsə, deməli imanınız da 
bihudədir; siz hələ öz günahlarınızın içindəsiniz. Buna görə Məsihin yolunda 
gözlərini həyata yumanlar da həlak oldular. Və əgər biz yalnız bu həyat üçün Məsihə
ümid bəsləmişiksə, bizə bütün insanlardan çox acımaq lazımdır. 
Lakin Məsih vəfat edənlərin ilk nümunəsi olaraq, ölülərdən dirildi. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya!
Rəbbim, sözlərini bizə bildir. Qulların səni dinləyir, 
çünki əbədi həyatın sözləri səndədir.
Alleluya!
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†  İncil  †

Lk 6, 17-26
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Və İsa onlarla bərabər aşağı endi və düz bir yerdə durdu. Orada Onun çoxlu 
şagirdləri var idi və bütün Yəhudeyadan, Yerusəlimdən, Sayda və Sur sahillərindən 
çoxlu adam gəlmişdi ki, Onu dinləsin və öz xəstəliklərindən qurtulsunlar. 
Murdar ruhlardan əzab çəkənlər də şəfa tapdılar. Bütün xalq Ona toxunmağa 
çalışırdı; çünki Ondan qüvvət axır və hamısını sağaldırdı. İsa Öz şagirdlərinə 
nəzər salıb dedi: «Nə bəxtiyarsınız yoxsullar! Çünki Allah Səltənəti sizindir. 

Nə bəxtiyarsınız indi ac olanlar! Çünki tox olacaqsınız. Nə bəxtiyarsınız indi 
ağlayanlar! Çünki güləcəksiniz. İnsan Oğluna görə insanların sizə nifrət edib 
cəmiyyətdən qovacaqları, sizi təhqir edib, adınızı pisləyəcəkləri zaman siz nə 
bəxtiyarsınız! O gündə sevinin və sevincdən atılıb-düşün; çünki göydə mükafatınız 
böyükdür. Onların ataları da peyğəmbərlər ilə belə rəftar etmişlər. Əksinə, vay sizə, 
ey varlılar! Çünki siz təsəllinizi almısınız. Vay sizə, ey indi tox olanlar! 
Çünki acacaqsınız. Vay sizə, ey indi gülənlər! 
Çünki yas tutub ağlayacaqsınız. 
Bütün insanlar sizin üçün yaxşı söylədikləri zaman, vay sizə! 
Çünki onların ataları yalançı eyğəmbərlər ilə də belə rəftar etmişlər.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun. 
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7-ci Rəbb günü Adi dövrdə

1-ci Şamuelin kitabından sözlər 1 Şam 26:2. 7-9. 12-13. 22-23
Şaul durub Davudu axtarmaq üçün özü ilə bərabər İsraildən üç min seçmə adam 
götürərək Zif səhrasına endi.

Davud və Avişay gecə xalqın yanına çatdılar və budur, Şaul ordugahın içərisində 
yatıb yuxuya getmişdi, nizəsi isə başı üstündə yerə sancılmışdı. Avnerlə xalq isə 
onun ətrafında yatırdı. Avişay Davuda dedi: «Allah bu gün düşmənini sənə təslim 
etdi. İndi isə qoy nizə ilə onu birdəfəlik yerə elə yapışdırım ki, ikinci dəfə vurmağa 
ehtiyac olmasın». Davud Avişaya dedi: «Yox, onu öldürmə! Bax Rəbbin məsh 
etdiyinə əl qaldıran günahsız sayılarmı?» 

Davud Şaulun başının yanındakı nizəsi ilə su qabını götürdü və onlar getdilər. Onları
görən olmadı. Bu işi bilən və oyanan da olmadı. Rəbb tərəfindən onların üstünə 
dərin yuxu gəldiyinə görə hamı yatmışdı. Davud qarşı tərəfə keçib uzaqda, dağın 
başında durdu; onların arasında xeyli məsafə var idi.

Davud cavab verdi: «Budur nizən, ey padşah! Qoy nökərlərindən biri gəlib onu 
aparsın. Rəbb hər kəsə öz salehliyinin və sədaqətinin əvəzini verəcək. Bu gün Rəbb 
səni mənə təslim etdiyi halda mən Rəbbin məsh etdiyinə əl qaldırmaq istəmədim.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 102:1-4. 8. 10. 12-13
N: Rəbb rəhmli və lütfkardır, hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir.

Rəbbə alqış et, ey könlüm, ey bütün varlığım, Onun müqəddəs adına alqış et!
Rəbbə alqış et, ey könlüm, unutma etdiyi yaxşılıqları:

Odur bütün təqsirlərini əfv edən,
Bütün xəstəliklərinə şəfa verən.

Odur həyatını məzara düşməkdən qurtaran,
Məhəbbətin, mərhəmətin tacını başına qoyan.

Bizimlə günahlarımıza görə davranmaz,
Təqsirlərimizin əvəzini çıxmaz.

Nə qədər şərq qərbdən uzaqdırsa,
Qanunsuzluqlarımızı bizdən o qədər uzaqlaşdırıb.

Ata övladlarına rəhm etdiyi kimi
Rəbb də Ondan qorxanlara elə rəhm edir.
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Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 15:45-49
Necə ki yazılıb: ilk insan Adəm «canlı bir varlıq oldu». Sonuncu Adəm isə həyat 
verən ruh oldu.Amma ilkin ruhani deyil, təbii bədəndir. Ruhani isə sonra gəlir. 
İlk insan yerin torpağından, ikinci İnsan göydən yarandı. Torpaqdan yaranan adam 
necədirsə, torpaqdan yarananlar da elədir; səmavi Adam necədirsə, səmavilər də 
elədir. Biz torpaqdan yarananın surətini necə gəzdiririksə, 
səmavi Olanın surətini də elə gəzdirəcəyik. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Yəh 13, 34
İsa Məsih belə dedi: “Sizə yeni bir əmr verirəm: bir-birinizi sevin, 
Mən sizi sevdiyim kimi siz də bir-birinizi sevin.”
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 6:27-38
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Amma sizə deyirəm, ey Məni dinləyənlər: düşmənlərinizi sevin, sizə nifrət edənlərə 
yaxşılıq edin, sizi lənətləyənlərə xeyir-dua verin, sizi incidənlər üçün dua edin. Bir 
üzünə şillə vurana o birini də çevir və üst paltarını aparandan köynəyini də əsirgəmə.
Səndən bir şey diləyən hər kəsə ver və sənin malını aparandan geri istəmə. 
İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin. 

Əgər sizi sevənləri sevirsinizsə, hansı tərifə layiqsiniz? Çünki günahkarlar da onları 
sevənləri sevirlər. Əgər sizə yaxşılıq edənlərə yaxşılıq edirsinizsə, hansı tərifə 
layiqsiniz? Çünki günahkarlar da elə edirlər. Əgər geri almaq ümidi ilə insanlara 
borc verirsinizsə, hansı tərifə layiqsiniz? Günahkarlar da günahkarlara borc verirlər 
ki, həmin borcu tam geri alsınlar. Sizsə düşmənlərinizi sevin, onlara yaxşılıq edin və 
heç bir şey ummadan borc verin. Onda alacağınız mükafat böyük olacaq və siz 
Haqq-Taalanın övladları olacaqsınız. Çünki O, nankorlara və pis adamlara da 
xeyirxahdır. Atanız mərhəmətli olduğu kimi siz də mərhəmətli olun. 

Mühakimə etməyin, siz də mühakimə olunmazsınız. Hökm çıxarmayın, sizə də 
hökm çıxarılmaz. Başqalarını bağışlayın, siz də bağışlanacaqsınız. Verin, sizə də 
veriləcək: silkələnib basa-basa dolan bol bir ölçü ilə sizə qucaq-qucaq veriləcək. 
Çünki hansı ölçü ilə ölçsəniz, sizin üçün də eyni ölçü ilə ölçüləcək». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Siraxın kitabından sözlər Sir 27:4-7
Ələyi yelləyəndə zir-zibil qalar, eləcə də insan danışarkən qüsurları bəlli olar.
Soba dulusçunun qabını sınaqdan keçirər, eləcə də insan öz söhbətindən sınanar.
Ağaca necə qulluq edildiyi onun bəhərindən məlum olar, eləcə də insanın ağlının 
düşüncələrini sözləri üzə çıxarar. Bir adamın danışmağından qabaq onu tərifləmə, 
çünki sözləri vasitəsilə sınaqdan keçiriləcək.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 91:2-3. 13-16
N: Nə yaxşıdır Rəbbə şükür etmək,

Nə yaxşıdır Rəbbə şükür etmək, ey Haqq-Taala, isminə tərənnüm söyləmək,
Hər səhər məhəbbətini elan etmək, hər gecə sədaqətini bəyan etmək,

Salehlər xurma ağacı kimi göyərir, Livandakı sidr ağacı kimi böyüyür.
Onlar Rəbbin evində əkilib, Onlar Allahımızın həyətində göyərir.

Qocalanda da bar verəcəklər, Təravətli, yamyaşıl qalacaqlar,
Belə deyəcəklər: «Rəbb haqdır, O mənim qayamdır, Onda haqsızlıq yoxdur».

Müqəddəs Pavelin Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 15:54-58
Çürüyən bədən çürüməzliyə və ölümə düçar olan bədən ölməzliyə büründükdə 
«Ölüm yox edildi, Onun üzərində qələbə çalındı!» deyə yazılmış söz yerinə yetəcək.
«Ey ölüm, qələbən hanı? Ey ölüm, neştərin hanı?»

Ölümün neştəri günahdır, günah isə gücünü Qanundan alır. Rəbbimiz İsa Məsih 
vasitəsilə bizə qələbə bəxş edən Allaha şükür olsun! Beləliklə, ey sevimli 
qardaşlarım, Rəbdə çəkdiyiniz zəhmətin boşa çıxmayacağını bilərək möhkəm durun,
sarsılmayın, hər zaman Rəbbin işində səylə çalışın.  

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! bax Flp 2, 15
Həyat sözünə bağlı olan sizlər dünyada bir mənşəl kimi parlayırsınız. 
Alleluya!
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†  İncil  †

Lk 6:39-45
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa onlara yenə də bir məsəl çəkdi: «Kor koru apara bilərmi? İkisi də çuxura 
düşməzmi? Şagird müəllimindən üstün deyil, amma tam təlim alandan sonra hər 
şagird öz müəllimi kimi olacaq. Sən nə üçün qardaşının gözündə çöpü görürsən, 
amma öz gözündəki tiri seçmirsən? Öz gözündəki tiri isə görmədən qardaşına necə 
deyə bilərsən: “Qardaşım! Qoy gözündəki çöpü çıxarım!” Ey ikiüzlü, əvvəlcə öz 
gözündən tiri çıxar, onda aydın görərsən ki, qardaşının gözündəki çöpü necə 
çıxarmaq olar. 
Yaxşı ağac pis bəhrə gətirməz, pis ağac da yaxşı bəhrə gətirməz. Çünki hər ağac öz 
bəhrəsindən tanınır. Qaratikandan əncir yığmazlar, tikan kolundan da üzüm 
dərməzlər. Yaxşı adam ürəyinin yaxşılıq xəzinəsindən yaxşı şeylər çıxarır, 
pis adamsa pislik xəzinəsindən pis şeylər çıxarır. Çünki ürək doluluğundan ağız 
danışar. 
K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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9-cu Rəbb günü Adi dövrdə

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 8:41-43
Əgər xalqın İsraildən olmayan yadelli də Sənin adın naminə uzaq ölkədən gəlsə,  
Sənin böyük adın, qüdrətli əlin və uzanan qolun barədə eşidib bu məbədə tərəf dua 
etsə, o vaxt Sən göydə – Öz məskənində eşit və yadellinin Sənə fəryad etdiyi hər 
şeyi elə ki, yer üzünün bütün xalqları da Sənin adını tanısınlar, xalqın İsrail kimi 
Səndən qorxsunlar və tikdiyim bu məbədin Sənin adınla çağırıldığını bilsinlər. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 116(117):1-2 (Mk 16:15)
N: Dünyanın hər tərəfinə gedin, bütün yaradılışa Müjdəni vəz edin.

Ey bütün millətlər, Rəbbə həmd edin! 
Ey bütün ümmətlər, Onu mədh edin!

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

Müqəddəs Pavelin Qalatiyalılara məktubundan sözlər Qal 1:1-2. 6-10
Nə insanlardan, nə də insan vasitəsilə, yalnız İsa Məsih və Onu ölülər arasından 
dirildən Ata Allah vasitəsilə həvari təyin olunan mən Pauldan və mənimlə olan bütün
qardaşlardan Qalatiyada olan imanlı cəmiyyətlərə salam!

Heyrətlənirəm ki, Məsihin lütfü ilə sizi çağıran Allahı belə tezliklə tərk edib başqa 
bir müjdəyə tərəf dönürsünüz. Əslində başqa müjdə yoxdur. Amma sizi lərzəyə salıb
Məsihin Müjdəsini təhrif etmək istəyənlər vardır. Amma istər biz, istərsə göydən 
gələn bir mələk belə, bizim sizə yaydığımız Müjdəyə zidd bir şeyi müjdə kimi 
yaysa, ona lənət olsun! Əvvəlcə dediyimizi indi bir daha deyirəm: kim sizə qəbul 
etdiyiniz Müjdəyə zidd bir şey yayırsa, ona lənət olsun! İndi mən insanları, yoxsa 
Allahı məmnun etməyi axtarıram? Yoxsa insanlarımı razı salmağa çalışıram? Əgər 
mən hələ də insanları razı salmaq istəsəydim, Məsihin qulu olmazdım. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Yəh 3, 16
Çünki Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu ona verdi, bunu etdi ki, 
Ona iman edənlərin heç biri həlak olmasın, hamısı əbədi həyata malik olsun.
Alleluya!
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†  İncil  †

Lk 7:1-10
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa Ona qulaq asan camaata sözlərini deyib qurtarandan sonra Kefernahuma daxil 
oldu. Orada bir yüzbaşının çox dəyərli qulu xəstələnib ölüm yatağına düşmüşdü. Bu 
yüzbaşı İsa haqqında eşidəndə gəlib qulunu sağaltsın deyə Yəhudilərin bəzi 
ağsaqqallarını Onun yanına göndərdi. Onlar İsanın yanına gəlib Ona ürəkdən 
yalvardılar və belə dedilər: «Bu adam Sənin köməyinə layiqdir. Çünki o bizim 
millətimizi sevir və bizim üçün sinaqoq tikdirib». İsa onlarla birlikdə yola düşdü. O, 
evə yaxınlaşarkən yüzbaşı bəzi dostlarını yollayıb Ona belə xəbər göndərdi: 
«Ya Rəbb, zəhmət çəkmə. Mən layiq deyiləm ki, Sən mənim evimə girəsən. 
Bu səbəbə görə yanına gəlməyə də özümü layiq bilmədim. Amma bir söz söylə ki, 
xidmətçim sağalsın. Çünki mən də tabeçilik altında olan bir adamam, 
mənim də tabeçiliyimdə əsgərlər var. Birinə “Get!” deyirəm, o gedir, digərinə isə 
“Gəl!” deyirəm, o da gəlir. Quluma “Bunu et!” deyirəm, o da edir». 
Bunu eşidən İsa yüzbaşıya heyrət etdi. O dönüb ardınca gələn camaata dedi: 
«Sizə deyirəm: heç İsraildə də bu qədər böyük iman görmədim». 
Göndərilən adamlar evə qayıdanda xəstə qulun sağlam olduğunu gördülər. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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10-cu Rəbb günü Adi dövrdə

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 17, 17-24
Bundan sonra ev sahibi qadının oğlu xəstələndi, xəstəliyi də çox ağır oldu, belə ki 
onun heç nəfəsi gəlmirdi. Qadın İlyasa dedi: «Mən sənə nə etdim, ey Allah adamı? 
Günahımı xatırlatmaq və oğlumu öldürmək üçün yanıma gəlmisən?» İlyas ona 
dedi: «Oğlunu mənə ver». Uşağı qadının qucağından götürüb özünün qaldığı 
yuxarı otağa çıxartdı və onu öz yatağının üstünə uzandırdı. O, Rəbbi çağırıb dedi: 
«Ey Allahım Rəbb, yanında qaldığım dul qadının oğlunu öldürməklə onun başına 
bəla gətirirsən?» Sonra uşağın üstünə üç dəfə uzandı və Rəbbi çağırıb dedi: 
«Ey Allahım Rəbb, sənə yalvarıram, qoy bu uşağın canı özünə qayıtsın». 
Rəbb İlyasın səsini eşitdi: uşağın canı özünə qayıtdı və o dirildi. 
İlyas uşağı götürüb yuxarı otaqdan evə düşürtdü və onu anasına verib dedi: 
«Bax oğlun sağdır». Qadın İlyasa dedi: «İndi bildim ki, sən Allah adamısan 
və sənin ağzında Rəbbin sözü haqdır». 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b 
N: Ya Rəbb, Səni ucaldıram, çünki Sən məni qurtardın.

Ya Rəbb, Səni ucaldıram, çünki Sən məni qurtardın, 
düşməni mənə görə sevinməyə qoymadın. 
Ya Rəbb, canımı Ölülər diyarından azad etdin, 
qəbrə düşməyim deyə Sən mənə həyat verdin. 

Ey Rəbbin möminləri, Onu tərənnüm edin, 
Müqəddəsliyini yada salın, Ona şükürlər edin. 
Çünki qəzəbi bir anlıq olur, Lütfü isə ömür boyu qalır. 

Kimin bir gecə gözündən yaş tökülərsə,
Onun üçün sübh tezdən sevinc doğar. 
Ya Rəbb, dinlə, mənə lütf et, Ya Rəbb, köməyimə çat. 
Yasımı şənliyə çevirdin. Ya Rəbb Allahım, Sənə daim şükür edəcəyəm! 

Müqəddəs Pavelin Qalatiyalılara məktubundan sözlər Qal 1, 11-19
Qardaşlarım, sizə bəyan edirəm ki, mənim təbliğ etdiyim Müjdənin mənbəyi insan 
deyil. Çünki mən onu insandan almadım və insan tərəfindən də öyrədilmədim. Bunu
mənə İsa Məsih vəhy vasitəsilə açdı. Yəhudi dininə bağlı olduğum günlərdə mənim 
necə həyat sürdüyümü eşitdiniz. Mən Allahın cəmiyyətini qəti təqib edir, onu viran 
qoyurdum. Yəhudi dinində soydaşlarım arasında yaşıdlarımın bir çoxundan daha 
irəlidə idim. 
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Ata-babalarımızın adət-ənənələrinə həddindən artıq riayət edirdim. 
Amma hələ anamın bətnindən məni seçib lütfü ilə çağıran Allah Öz Oğlunu başqa 
millətlər arasında müjdələyim deyə Onu vəhy vasitəsilə mənə göstərməyə razı 
olanda dərhal insanlarla məsləhətləşmədim. Yerusəlimə, məndən qabaq həvari 
olanların yanına da getmədim, amma Ərəbistana getdim, sonra yenə Dəməşqə 
qayıtdım. Üç il keçəndən sonra isə Peter ilə tanış olmaq üçün Yerusəlimə getdim 
və on beş gün onun yanında qaldım. O biri həvarilərin heç birini görmədim. 
Ancaq Rəbbin qardaşı Yaqubu gördüm. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Lk 7, 16
Aramızda böyük bir peyğəmbər ortaya çıxdı. Allah Öz xalqına nəzər saldı. 
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 7, 11-17
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bundan bir az sonra İsa Nain adlanan bir şəhərə getdi. İsanın şagirdləri və böyük bir 
izdiham Onu müşayiət edirdi. O, şəhər darvazasına yaxınlaşarkən bir dul ananın 
yeganə oğlunun cənazəsi çıxarılırdı. Şəhər sakinlərinin çoxu da onunla gedirdi. Rəbb
ananı görəndə ona yazığı gəldi və qadına dedi: "Ağlama!" Yaxınlaşıb mafəyə 
toxundu və cənazəni aparanlar dayandı. İsa dedi: "Ey cavan oğlan, sənə deyirəm: 
Qalx!" Ölü durub oturdu və danışmağa başladı. İsa onu anasına verdi. 
Hamını qorxu bürüdü. "Aramızda böyük bir peyğəmbər ortaya çıxdı!" 
və "Allah Öz xalqına nəzər saldı!" – deyərək Allaha həmdlər etdilər. 
İsa barəsindəki bu xəbər bütün Yəhudeya və bütün ətrafa yayıldı.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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11-ci Rəbb günü Adi dövrdə

1-ci Şamuelin kitabından sözlər 2 Şam 12, 7-10. 13
Natan Davuda dedi: «O adam sənsən! İsrailin Allahı Rəbb belə deyir: 
“Mən səni İsrailin üzərində padşah olaraq məsh etdim və səni Şaulun əlindən 
qurtardım. Sənə ağanın evini verdim. Ağanın arvadlarını qoynunda yatırıb İsraillə 
Yəhuda nəslini sənə verdim. əgər bu sənə azlıq edirdisə, Mən sənə daha nələri, 
nələri əlavə edərdim. Nə üçün Rəbbin gözündə pis olan işi etdin? 
Niyə Onun sözünə xor baxdın? Xetli Uriyanın arvadını özünə arvad etmək üçün onu 
qılıncla öldürtdürdün. Uriyanı Ammon övladlarının qılıncı ilə öldürtdürdün. Bundan 
sonra heç vaxt qılınc sənin evindən ayrılmayacaq, çünki sən Mənə xor baxdın və 
Xetli Uriyanın arvadını özünə arvad etdin”. Davud Natana dedi: 
«Mən Rəbbə qarşı günah etdim». Natan Davuda dedi: 
«Rəbb sənin günahını sildi, ölməyəcəksən. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 32, 1-2. 5. 7. 11
N:  Ya Rəbb, təqsirimi, günahımı bağışla!

Asiliyi bağışlanan, Günahı əfv olunan insan Nə bəxtiyardır! 
Rəbb tərəfindən təqsirkar sayılmayan, 
Qəlbində hiylə olmayan insan Nə bəxtiyardır! 

Sonra Sənə günahımı e’tiraf etdim, Təqsirlərimi gizlətmədim. 
Dedim: «Rəbbə asiliyimi e’tiraf edirəm». Təqsirimi, günahımı bağışladın.

Sığınacaq yerim Sənsən, Məni dardan hifz edirsən. 
Zəfər harayı ilə ətrafımda dövr edirsən.

Ey salehlər, fərəhlənin, Rəbbə görə sevinin! Ey ürəyidüz olanlar, Onu mədh edin!

Müqəddəs Pavelin Qalatiyalılara məktubundan sözlər Qal 2, 16. 19-21
Lakin biz bilirik ki, insan Qanuna əməl etməyə əsasən yox, yalnız İsa Məsihə iman 
etməklə saleh sayılır. Biz də Məsih İsaya iman etdik ki, Qanuna əməl etməyə deyil, 
Məsihə olan imana əsasən saleh sayılaq. Çünki Qanuna əməl etməyə əsasən heç bir 
insan saleh sayılmaz. Çünki mən Qanun vasitəsilə Qanun qarşısında öldüm, belə ki 
Allah üçün yaşayım. Məsihlə birlikdə çarmıxa çəkildim. Artıq mən yaşamıram, 
Məsih məndə yaşayır. İndi cismən yaşadığım həyata gəlincə məni sevib uğrumda 
Özünü fəda edən Allahın Oğluna olan imanla yaşayıram. Allahın lütfünü rədd 
etmirəm. Çünki əgər salehlik Qanun vasitəsilə qazanıla bilsəydi, 
deməli Məsih boş yerə öldü.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! 1Yəh 4, 10
Allah bizi sevdi və Öz Oğlunu bizim günahlarımıza görə 
kəffarə qurbanı olaraq göndərdi.
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 7, 36-50
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Fariseylərdən biri İsanı onunla birgə yeməyə dəvət etdi. O da fariseyin evinə girdi və
süfrə başında oturdu. Həmin şəhərdə günahkar bir qadın yaşayırdı. 
O, İsanın fariseyin evində çörək yediyini xəbər tutanda ağ mərmər bir qabda ətirli 
yağ gətirdi. Qadın arxada, İsanın ayaqlarının yanında durub ağlayaraq göz yaşları ilə
ayaqlarını islatmağa başladı. O, ayaqlarını saçları ilə quruladı, öpdü və ətirli yağla 
sürtdü. İsanı evinə dəvət etmiş farisey bunu görüb öz-özünə belə dedi: 
"Əgər bu adam peyğəmbər olsaydı, Ona toxunan qadının kim və nə cür qadın 
olduğunu bilərdi, çünki bu qadın günahkarın biri idi".

İsa ona xitab edib belə söylədi: "Şimon, mənim sənə sözüm var". 
O da dedi: "Müəllim, buyur". "Bir sələmçiyə iki nəfərin borcu var idi. 
Biri beş yüz, o birisi isə əlli dinar borclu idi. Onların borcu ödəməyə imkanları yox 
idi. Ona görə də sələmçi hər ikisinin borcunu bağışladı. De görüm, bu adamlardan 
hansı onu çox sevəcək?" Şimon cavab verdi: "Məncə, o adam ki kimə çox 
bağışlandı". İsa ona "düz deyirsən" dedi. Sonra İsa qadına tərəf baxıb Şimona dedi: 
"Sən bu qadını görürsənmi? Mən sənin evinə gəldim, sən Mənim ayaqlarımı yumaq 
üçün Mənə su da vermədin. Bu qadın isə ayaqlarımı göz yaşları ilə isladıb saçları ilə 
sildi. Sən Məni öpmədin, bu qadın isə Mən evə girəndən bəri ayaqlarımı hey öpür. 
Sən başıma zeytun yağı çəkmədin. O isə ayaqlarıma ətirli yağ çəkdi. Buna görə də 
sənə deyirəm: bu qadının günahları çox idi və bağışlandı. 
Böyük məhəbbət göstərməsi də bu səbəbdəndir. Kimə az bağışlanıb, az sevər". 
Sonra İsa qadına dedi: "Sənin günahların bağışlandı". Onda İsa ilə birgə süfrədə 
oturanlar öz aralarında danışmağa başladı: 
"Bu adam kimdir ki, günahları da bağışlayır?" 
Amma İsa qadına dedi: "İmanın səni xilas etdi, əmin-amanlıqla get".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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12-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Zəkəriyyənin kitabından sözlər Zək 12, 10-11. 13, 1
Davud nəsli və Yerusəlimdə yaşayanların üzərinə lütf və yalvarış ruhunu tökəcəyəm.
Onlar Mənə – bədənini deşdikləri adama baxacaq və yeganə oğluna yas tutan adam 
kimi ona yas tutacaq, ilk oğlu üçün dərd çəkən adam kimi dərd çəkəcək. O gün 
Yerusəlimdə böyük matəm olacaq, Megiddo düzənliyində, 
Hadad-Rimmonda olduğu kimi böyük matəm olacaq. O gün Davud nəslini 
və Yerusəlimdə yaşayanları günahdan və murdarlıqdan təmizləmək üçün 
bir bulaq açılacaq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 63, 1-5. 7-8  
N: Ya Rəbb, Allahım, Sənsiz könlüm susuzdur.

Ey Allah, mənim Allahım Sənsən, Sənin üçün yaman qəribsəmişəm. 
Quraq, cansıxıcı, susuz bir diyarda Sənsiz könlüm susuzdur. 

Bütün varlığımla həsrətini çəkirəm. 
Müqəddəs yerdə Səni seyr edirdim, qüdrətini, əzəmətini görürdüm. 

Mənim dilim Səni tərənnüm edir, məhəbbətin bu həyatdan gözəldir. 
Bütün ömrüm boyu Sənə alqış edəcəyəm, 
Əllərimi qaldırıb adınla Səni səsləyəcəyəm. 

Sanki yağlı yeməklə canım tox olacaq, dilim Səni mədh edəcək, 
Ağzım həmd oxuyacaq. 

Sən mənə kömək oldun, qanadlarının kölgəsində Sənə mədh oxuyacağam. 
Könlüm Sənə bağlanır, sağ əlin məni möhkəm tutur. 

Müqəddəs Pavelin Qalatiyalılara məktubundan sözlər Qal 3, 26-29
Qardaşlar və bacılar! Siz hamınız Məsih İsaya olan iman vasitəsilə Allahın 
oğullarısınız. Çünki vəftizdə Məsihlə birləşən hamınız Məsihi geyinmisiniz. 
Artıq Yəhudi ilə Yunan, qul ilə azad, kişi ilə qadın arasında ayrı-seçkilik yoxdur. 
Çünki hamınız Məsih İsada birsiniz. Əgər Məsihə aidsiniz, deməli, Ibrahimin 
nəslindənsiniz və vədə görə varissiniz.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Yəh 8, 12
İsa Məsih belə deyir: “Dünyanın Nuru Mənəm. 
Mənim ardımca gələn qaranlıqda gəzməyəcək, həyat nuruna malik olacaq.”
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 9, 18-24
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bir gün İsa tənha yerdə dua edirdi. Şagirdləri də yanında idi. İsa onlardan soruşdu: 
"Camaatın dediyinə görə Mən kiməm?" Onlar belə cavab verdi: 
"Kimisi Sənə Vəftizçi Yəhya, kimisi İlyas, kimisi də deyir ki, qədim 
peyğəmbərlərdən biri dirilib". İsa onlardan soruşdu: "Bəs siz nə deyirsiniz? 
Sizcə Mən kiməm?" Peter Ona cavab verdi: "Sən Allahın Məsihisən". 
İsa şagirdlərinə ciddi tapşırıb əmr etdi ki, bunu heç kimə deməsinlər. 
O dedi: "Bəşər Oğlu çox əzab çəkməli, ağsaqqallar, başçı kahinlər 
və ilahiyyatçılar tərəfindən rədd olunmalı, öldürülməli və üçüncü gün dirilməlidir". 
Sonra hamısına söylədi: "Kim Mənim ardımca gəlmək istəyirsə, özünü inkar etsin. 
Qoy hər gün çarmıxını götürüb ardımca gəlsin. 
Canını qurtarmaq istəyən onu itirəcək, 
Mənim uğrumda canını itirən isə canını qurtaracaq.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 19, 16b. 19-21  
Rəbb İlyasa dedi: Avel-Mexoladan olan Şafat oğlu Elişanı öz yerinə peyğəmbər 
olmaq üçün məsh et. İlyas oranı tərk etdi və Şafat oğlu Elişanı tapdı. 
O, yer şumlayırdı, önündə on iki cüt öküz var idi və özü on ikinci cüt öküzü 
sürürdü. İlyas Elişanın yanından keçəndə cübbəsini onun üstünə atdı. 
Elişa öküzləri qoyub İlyasın dalınca qaçdı və dedi: «Qoy gedib ata-anamı öpüm, 
sonra sənin dalınca gələrəm». İlyas ona dedi: «Geri qayıt, mən sənə nə etdim?» 
Elişa ondan ayrılıb geri qayıtdı. Öz bir cüt öküzünü götürüb onları qurban kəsdi. 
Öküzləri kotanın taxtaları ilə bişirib ətlərini xalqa verdi və onlar yedilər. 
Sonra o qalxıb İlyasın dalınca getdi və ona xidmət etdi.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11
N: Ya Rəbb, Səndən başqa mənim xoşbəxtliyim yoxdur. 

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 əbədilik üz tutmuşam, sağımda olduğu üçün sarsılmaram. 

Elə bunun üçün qəlbim sevinir, ruhum şad olur, cismim əmin-amanlıqda yaşayır. 
Çünki məni ölülər diyarına atmazsan, mömin insanını qəbrə salmazsan.

Mənə həyat yolunu öyrədirsən, doyunca sevinc Sənin hüzurundadır, sağ əlində hər 
zaman səadət var.

Müqəddəs Pavelin Qalatiyalılara məktubundan sözlər Qal 5, 1. 13-18
Məsih azad olmağımız üçün bizi azad etdi. Ona görə də Məsihin bizə verdiyi 
azadlıqda möhkəm durun və yenidən köləlik boyunduruğuna tabe olmayın. 
Qardaşlar, siz azadlığa dəvət olunmusunuz. Ancaq bu azadlığı cismani təbiət üçün 
fürsətə çevirməyin, amma bir-birinizə məhəbbətlə xidmət edin. Bütün Qanun tək 
bir sözdə tamamlanır: «Qonşunu özün kimi sev». Lakin əgər siz bir-birinizi 
dişləyib-yeyirsinizsə, ehtiyatlı olun ki, bir-birinizi tələf etməyəsiniz. 
Mən bunu deyirəm: Müqəddəs Ruha görə hərəkət edin, o zaman siz cismani 
təbiətin arzusunu əsla icra etməzsiniz. Çünki cismani təbiət Ruha zidd 
və Ruh cismani təbiətə zidd olanı arzulayır. Onlar bir-birinə qarşı dururlar ki, 
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siz istədiyinizi edə bilməyəsiniz. Amma Müqəddəs Ruhun rəhbərliyi altında 
olsanız, siz Qanunun tabeçiliyi altında deyilsiniz.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Yəh 6, 68
Ya Rəbb, biz kimin yanına gedə bilərik? Əbədi həyatın sözlərini söyləyən Sənsən. 
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 9, 51-62
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Dünyadan ayrılacağı günlər yaxınlaşdıqca İsa Yerusəlimə getmək qərarına gəldi. 
İsa qabağınca elçilər göndərdi. Onlar Onun gəlişi münasibəti ilə hazırlıq işləri 
görmək üçün gedib Samariyalıların bir kəndinə girdilər. Lakin Samariyalılar İsanı 
qəbul etmədilər, çünki O, Yerusəlimə doğru gedirdi. Onun şagirdlərindən Yaqubla 
Yəhya bunu görüb dedilər: "Rəbb, bunları məhv etmək üçün bir əmrlə göydən alov
yağdırmamızı istəyirsənmi?" Amma İsa dönüb onları məzəmmətlədi. 
Sonra onlar başqa bir kəndə yollandılar.
Onlar yol boyu gedərkən bir nəfər İsaya dedi: "Sən hara getsən, 
Sənin ardınca gedəcəyəm". İsa ona dedi: "Tülkülərin də yuvası, göydəki quşların da 
yuvası var, amma Bəşər Oğlunun başını qoymağa belə, yeri yoxdur". 
Bir başqasına İsa dedi: "Ardımca gəl". O isə dedi: "Ya Rəbb, mənə icazə ver, 
əvvəlcə gedim atamı dəfn edim". Amma İsa ona belə dedi: "Qoy ölülər öz ölülərini 
dəfn etsin. Sən isə get, Allahın Səltənətini bəyan et". Yenə başqa bir adam dedi: 
"Ya Rəbb, Sənin ardınca gələrəm, amma əvvəl icazə ver evimdəkilərlə vidalaşım". 
Lakin İsa ona dedi: "Kotanı tutub geriyə baxan Allahın Səltənətinə layiq deyil". 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 66, 10-14  
Yerusəlimlə birgə sevinin, ey onu sevənlər, hamınız onun üçün şadlanın. 
Ey Yerusəlim üçün yas tutanlar, onunla birgə coşun, fərəhlənin! Siz ananız 
Yerusəlimin döşlərini əmib, təsəlli tapacaqsınız, doyacaqsınız, onun bol 
nemətlərindən dadıb zövq alacaqsınız. Rəbb belə deyir: «Budur, Mən əmin-amanlığı
bir çay tək, millətlərin sərvətini daşqın sel kimi ona sarı axıdacağam. 
Siz ondan bəslənəcəksiniz, qucağında daşınacaqsınız, dizlərində oxşanacaqsınız. 
Övladına təsəlli verən bir ana tək Mən sizə təsəlli verəcəyəm. Yerusəlimdə təsəlli 
tapacaqsınız. Bunları görüb ürəyiniz sevinəcək; bədənləriniz yaşıl ot kimi 
qüvvələnəcək. Hər kəs biləcək ki, Rəbbin qoruyucu əli qullarının, qəzəbi isə 
düşmənlərinin üstündədir. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 66, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16+20
N:  Ey bütün dünya əhli, cuşa gəlib Allaha nida edin.

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.

Ey Allahdan qorxanlar, gəlin, dinləyin, Onun mənə nə etdiyini sizə bəyan edim. 
Alqış olsun Allaha! Duamı rədd etmədi, məndən məhəbbətini əsirgəmədi! 

Müqəddəs Pavelin Qalatiyalılara məktubundan sözlər Qal 6, 14-18
Mən isə Rəbbimiz Isa Məsihin çarmıxından başqa şeylə əsla öyünmərəm. 
O çarmıx vasitəsilə dünya mənim üçün ölüdür, mən də dünya üçün ölüyəm. 
Çünki Məsih İsaya məxsus olanlar üçün nə sünnətlilik, nə də sünnətsizlik, yalnız 
yeni xilqət əhəmiyyət kəsb edir. Nə qədər bu qaydaya riayət edənlər varsa, onların 
üzərinə və Allahın İsraili üzərinə sülh və mərhəmət gəlsin. Bundan sonra qoy heç 
kim mənə əziyyət verməsin. Çünki mən İsanın yara izlərini bədənimdə daşıyıram. 
Qardaşlar, Rəbbimiz İsa Məsihin lütfü ruhunuzla birlikdə olsun. Amin.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Yəh 10, 27
İsa Məsih belə deyir: “Quzularım səsimi eşidir, 
Mən də onları tanıyıram və Mənim ardımca gəlirlər.”
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 10, 1-12. 17-20
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bu hadisələrdən sonra Rəbb başqa yetmiş nəfəri təyin etdi və onları iki-iki Özünün 
gedəcəyi hər şəhərə və hər yerə Özündən əvvəl göndərdi. Onlara dedi: 
"Məhsul çoxdur, işçilərsə azdır. Buna görə də məhsul Sahibinə yalvarın ki, 
Öz məhsulunu yığmaq üçün işçilər göndərsin. Gedin, sizi qurdların arasına quzular 
kimi göndərirəm. Özünüzlə nə kisə, nə torba nə də çarıq götürün. Yolda heç kimlə 
salamlaşıb danışmayın. Hansı bir evə girsəniz, əvvəl “Bu evə əmin-amanlıq olsun!” 
deyin. Əgər orada əmin-amanlığa layiq bir adam varsa, dilədiyiniz əmin-amanlıq 
onun üzərində qalacaq. Əks halda, o sizə qayıdacaq. Girdiyiniz evdə qalın, sizə nə 
verirlərsə, yeyin və için, çünki işçi öz haqqına layiqdir. Evdən evə köçməyin. 
Hansı bir şəhərə girdiyiniz zaman sizi qəbul edirlərsə, qabağınıza nə qoyublarsa, onu
yeyin. Orada olan xəstələri sağaldın və onlara deyin: “Allahın Səltənəti sizə 
yaxınlaşıb”. Amma hansı bir kəndə girdiyiniz zaman sizi qəbul etməsələr, oranın 
küçələrinə çıxıb belə deyin: “Şəhərinizin ayaqlarımıza yapışan tozunu belə, 
sizin üçün çırpırıq. Amma bunu bilin ki, Allahın Səltənəti sizə yaxınlaşıb”. 
Sizə bunu deyirəm: qiyamət günü o şəhərin halı Sodomdan betər olacaq. 
Yetmiş şagird sevinə-sevinə qayıtdı və dedi: "Ya Rəbb, Sənin adınla cinlər də 
bizə tabe olur!" İsa onlara belə cavab verdi: "Mən Şeytanın ildırım kimi göydən 
düşməyini görmüşdüm. Baxın, Mən sizə səlahiyyəti vermişəm ki, ilanları, 
əqrəbləri və düşmənin bütün gücünü ayaq altında əzəsiniz və heç nə sizə zərər 
vurmayacaq. Bununla belə, ruhların sizə tabe olduğuna görə sevinməyin, 
amma sevinin ki, adlarınız göylərdə yazılıb".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Qanunun Təkrarı kitabından sözlər Qanun 30, 10-14
Musa bütün İsrailliləri bir yerə yığıb belə dedi: Allahınız Rəbbin sözünü 
qulağınızda saxlayın. Onun bu Qanun kitabında yazılan əmrlərinə və qaydalarına 
əməl edin, bütün qəlbinizlə, bütün varlığınızla Allahınız Rəbbə tərəf dönün. 
Bu gün sizə verdiyim əmrə əməl etmək sizin üçün çətin və əlçatmaz deyil. 
Axı o, göylərdə deyil ki, deyəsiniz: “Kim bizim üçün göylərə çıxacaq və onu 
oradan götürüb bizə çatdıracaq ki, biz buna əməl edək?” O, dənizin o tayında deyil 
ki, deyəsiniz: “Kim bizim üçün dənizin o tayına gedəcək və onu götürüb bizə 
çatdıracaq ki, qulaq asıb buna əməl edək?” Yox, bu kəlam sizə əməl etmək üçün 
çox yaxındır, o, dilinizdə və ürəyinizdədir. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 69, 13+17. 29-30. 32-33. 35ab+36 
N:  Ey məzlumlar, Rəbbi axtarın və ürəyiniz diriləcək. 

Mən isə, ya Rəbb, Sənə dua edirəm. Ey Allah, münasib gördüyün zaman 
bol məhəbbətinə görə mənə cavab ver, çünki qurtuluşuna etibar etmişəm. 
Ya Rəbb, mənə cavab ver, çünki məhəbbətin yaxşıdır, 
bol məhəbbətinə görə mənə cavab ver,

Mən məzlumam, dərdliyəm, ey Allah, Sənin qurtuluşun məni ucaltsın. 
Allahın isminə ilahilərlə həmd oxuyacağam, Onu şükürlərlə ucaldacağam.

Bunu görən məzlumlar qoy sevinsin, ey Allahı axtaranlar, ürəyiniz dirçəlsin. 
Çünki Rəbb fəqirləri eşidir, Öz əsir xalqına xor baxmır. 

Çünki Allah Sionu qurtaracaq, O, Yəhuda şəhərlərini bərpa edəcək. Ora qullarının 
övladlarına irs olaraq qalacaq, Allahın ismini sevənlər orada sakin olacaq!

Müqəddəs Pavelin Kolosselilərə məktubundan sözlər Kol 1, 15-20
Görünməz Allahın surəti və bütün yaradılış üzərində İlk Doğulan Odur. 
Çünki göylərdə və yerdə olan, görünən və görünməyən hər şey – taxtlar, ağalar, 
başçılar, hakimlər Onda yarandı. Nə varsa, Onun vasitəsilə və Onun üçün yarandı. 
Hər şeydən əvvəl var olan Odur və hər şey Onda bərqərar olur. Bədənin, yəni 
imanlılar cəmiyyətinin Başı da Odur. Hər şeydə birinci olsun deyə başlanğıc olan, 
ölülər arasından dirilən ilk doğulan Odur. Çünki Allah Onda bütün tamlığı ilə 
yaşamağa və Onun vasitəsilə, çarmıxda axıdılan qanı ilə barışıq yaradaraq 
həm yerdə, həm də göylərdə olan hər şeyi Özü ilə barışdırmağa razı oldu.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya!
Rəbbim, Sənin sözlərin bizim üçün ruh və həyatdır. 
Əbədi həyatın sözləri Səndədir.
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 10, 25-37
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bir qanunşünas İsanı sınamaq məqsədi ilə durub dedi: "Müəllim, əbədi həyatı irs 
olaraq almaq üçün mən nə etməliyəm?" İsa ondan soruşdu: "Qanunda nə yazılıb? 
Orada nə oxuyursan?" Bu adam İsaya belə cavab verdi: "Allahın Rəbbi bütün 
qəlbinlə, bütün varlığınla, bütün gücünlə və bütün ağlınla sev. Qonşunu da özün 
kimi sev". İsa ona dedi: "Sən düz cavab verdin, buna əməl et və yaşayacaqsan". 
Amma o özünə haqq qazandırmaq üçün İsadan soruşdu: 
"Bəs mənim qonşum kimdir?"
İsa belə cavab verdi: "Bir nəfər Yerusəlimdən Yerixoya gedən yolda quldurların 
əlinə düşdü. Quldurlar onu soyundurub yaraladılar və yarımcan halda qoyub 
getdilər. Təsadüfən o yoldan bir kahin enirdi. Bu adamı görən kimi yolun 
o biri tərəfi ilə keçib getdi. Bir Levili də ora yaxınlaşıb o adamı görəndə yolun 
o biri tərəfi ilə keçib getdi. O yoldan bir Samariyalı keçib gedirdi. 
O isə bu adamı görəndə ona yazığı gəldi. Ona yaxınlaşdı və zeytun yağı ilə 
şərab tökərək yaralarını sarıdı. Sonra bu adamı öz heyvanına mindirib, 
mehmanxanaya gətirdi və ona qayğı göstərdi. Ertəsi gün o, iki dinar çıxarıb 
mehmanxana sahibinə verərək dedi: [Ona yaxşı bax. 
Əgər bundan da çox xərcin çıxsa, mən geri qayıdanda sənə verərəm].
Səncə bu üç nəfərdən hansı quldurların əlinə düşən adamın qonşusu idi?"
Qanunşünas cavab verdi: "Ona mərhəmət göstərən". 
İsa da ona dedi: "Get, sən də elə et".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Yaradılış kitabından sözlər Yar 18, 1-10a  
Mamre palıdının yanında Rəbb İbrahimə göründü; bu zaman o, günün istisində 
çadırın girəcəyində oturmuşdu. O, başını qaldırıb baxanda qarşısında üç adamın 
dayandığını gördü. Onları görən kimi çadırın girəcəyindən onları qarşılamağa qaçdı
və yerə qədər əyilib dedi: «Ey ağam, əgər indi gözündə lütf tapdımsa, qulunun 
yurdundan yan keçmə. İndi bir az su gətirərlər, ayaqlarınızı yuyub, ağac altında 
dincələrsiniz. Mən isə bir parça çörək gətirərəm ki, canınıza qüvvət gəlsin. 
Ondan sonra gedərsiniz, çünki siz qulunuzun yanından keçirdiniz». 
Onlar dedilər: «Dediyin kimi elə». İbrahim çadıra – Saranın yanına qaçıb dedi: 
«Tez ol, üç sea narın un götürüb xəmir yoğur və kökə bişir». İbrahim mal-qaraya 
tərəf qaçdı. Oradan körpə və yaxşı bir buzov götürüb nökərinə verdi. Nökər də onu 
hazırlamaq üçün tələsdi. İbrahim kəsmiyi, südü və hazırladığı buzovu götürüb 
onların qabağına qoydu, özü isə ağacın altında, onların yanında durdu. 
Onlar da yedilər. Sonra İbrahimə dedilər: «Arvadın Sara haradadır?» O dedi: 
«Burada çadırdadır». Onlardan biri dedi: «Gələn il bu vaxt yenə də sənin yanına 
gələcəyəm. Onda arvadın Saranın bir oğlu olacaq». 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 15, 2-3a. 3b-4b. 5
N:  Ya Rəbb, Sənin müqəddəs çadırında kim qala bilər?

Kamillik yolu ilə gedən, əməlisaleh olan, ürəkdən həqiqəti söyləyən, 
Dilinə böhtan gəlməyən.

Dostuna yamanlıq etməyən, qonşusunu təhqir etməyən, şərəfsizə xor baxan, 
Rəbdən qorxanlarasa hörmət edən. 

Sələmlə pul verməyən, təqsirsizin əleyhinə işləmək üçün rüşvət almayan. 
Əsla sarsılmaz belə həyat sürən insan!

Müqəddəs Pavelin Kolosselilərə məktubundan sözlər Kol 1, 24-28
Indi sizin üçün əzab çəkdiyimə sevinirəm və Məsihin Öz bədəni olan imanlılar 
cəmiyyəti uğrunda çəkdiyi əziyyətlərin qalanlarını canıma cəfa verərək 
tamamlayıram. Allahın sizin üçün mənə verdiyi vəzifəyə görə mən bu cəmiyyətin 
xidmətçisi oldum ki, Allahın kəlamını, yəni keçmiş əsrlərdən və nəsillərdən 
gizlədilən, indi isə Onun müqəddəslərinə açılan sirrini tam bəyan edim. 
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Allah millətlər arasında bu sirrin izzətinin necə zəngin olduğunu müqəddəslərə 
bildirmək istədi. Bu sirr sizdə olan Məsihdir. O sizə izzətə qovuşmaq ümidini verir.
Hər bir insanı Məsihdə kamilləşmiş olaraq Allaha təqdim etmək üçün hamıya tam 
müdrikliklə nəsihət və təlim verərək Məsihi bəyan edirik.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Lk 8, 15
Bu insanlar kəlamı eşidib xeyirxah və sadiq ürəkdə saxlayırlar. 
Bunlar səbirlə bar gətirir!
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 10, 38-42
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa şagirdləri ilə yoluna davam edərkən bir kəndə girdi. Burada Marta adlı bir qadın
Onu öz evinə dəvət etdi. Onun Məryəm adlı bir bacısı vardı. O, Rəbbin ayaqları 
yanında oturub Onun sözünə qulaq asırdı. Marta isə işin çoxluğundan çaşıb 
qalmışdı. O, İsaya yaxınlaşıb dedi: "Ya Rəbb! Görmürsən ki, bacım işləri tək 
mənim üstümə yığıb? Ona de ki, mənə kömək etsin". Rəbb isə ona belə cavab 
verdi: "Marta, Marta, sən çox şeydən narahat olub təlaşa düşürsən. Yalnız bir şey 
lazımdır. Məryəm yaxşısını seçdi. Bu da onun əlindən alınmayacaq".
K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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17-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Yaradılış kitabından sözlər Yar 18, 20-32
Rəbb yenə dedi: «Sodom və Homorraya qarşı qalxan fəryad böyük, 
oranın adamlarının günahı çox ağırdır. Buna görə də aşağı enib baxacağam ki, 
Mənə çatan fəryadın doğru olub-olmadığını bilim». 

O adamlar oradan dönüb Sodoma getdilər, ancaq İbrahim hələ də Rəbbin önündə 
dururdu.  İbrahim yaxın gəlib dedi: «Doğrudanmı, Sən salehi də günahkarla birgə 
məhv edəcəksən? Əgər bu şəhərdə əlli nəfər saleh adam olsa, Sən yenə də oranı 
məhv edəcəksən? Əlli nəfər saleh adamın xatirinə bu yerə rəhm etməyəcəksən? 
Axı Sən bunu eləməzsən, saleh adamı günahkarla birgə öldürməzsən. 
Saleh adamın aqibətini günahkarınkı kimi etməzsən, Sən bunu eləməzsən. 
Bütün dünyanın Hakimi belə ədalətsizlik etməz». 

Rəbb dedi: «əgər Sodom şəhərində əlli nəfər saleh adam tapsam,
onların xatirinə bütün bu yerə rəhm edəcəyəm». 

İbrahim cavab verdi: «Mən önündə toz və kül kimi bir şey olsam da, indi bunu 
Rəbbə söyləməyə cəsarət edirəm: əlli nəfərdən beş nəfər az saleh adam tapılsa, 
beş nəfər əskik olduğu üçün bütün şəhəri məhv edərsənmi?» 

Rəbb dedi: «əgər orada qırx beş nəfər tapsam, şəhəri dağıtmayacağam». 

İbrahim yenə Onu dilə tutub dedi: «əgər orada qırx nəfər tapılsa, necə?» 
Rəbb dedi: «Qırx nəfərin də xatirinə bunu etmərəm». 

İbrahim dedi: «Mən çox danışdığım üçün Rəbb qəzəblənməsin: əgər orada otuz 
nəfər tapılsa, necə?» Rəbb dedi: «əgər orada otuz nəfər də tapılsa, bunu etmərəm». 
İbrahim dedi: «Mən yenə də Rəbbə bunu söyləməyi cəsarət edirəm: orada iyirmi 
nəfər tapılsa, necə?» Rəbb dedi: «İyirmi nəfərin də xatirinə oranı məhv etmərəm». 
İbrahim dedi: «Qoy Rəbb qəzəblənməsin ki, mən son dəfə danışacağam: orada on 
nəfər tapılsa, necə?» Rəbb dedi: «On nəfərin də xatirinə oranı məhv etmərəm». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 138, 1-2a. 2bc+3. 6-7b. 7c-8 
N:  Ya Rəbb, Səni çağıranda mənə cavab ver!

Bütün qəlbimlə Sənə şükür edirəm, mələklərin 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. 

Rəbbin ehtişamı böyükdür. Rəbb ucalarda olsa da, yazıqlara nəzər salar, 
amma lovğaları uzaqdan tanıyar. Sıxıntı içində gəzsəm də, mənə həyat verirsən. 
Düşmənin qəzəbinə qarşı əl qaldırırsan. 

Məni sağ əlinlə qurtarırsan. Rəbb mənə verdiyi vədə əməl edir. 
Ya Rəbb, məhəbbətin əbədidir. Öz əlinin işini tərk etmə! 

Müqəddəs Pavelin Kolosselilərə məktubundan sözlər Kol 2, 12-14
Vəftizdə Onunla birlikdə dəfn edildiniz və Onu ölülər arasından dirildən Allahın 
gücünə olan iman vasitəsilə Onunla birlikdə dirildiniz. Siz təqsirləriniz və cismani 
sünnətsizliyiniz üzündən ölü ikən Allah sizə Məsihlə birgə həyat verdi və bütün 
təqsirlərimizi bağışlayıb tələbləri ilə bizim əleyhimizə və zərərimizə olan borc 
sənədini ləğv etdi, onu çarmıxa mıxlayaraq qarşımızdan götürdü.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Rom  8, 14-15
Allahın Ruhu ilə yönəldilənlərin hamısı Allahın oğullarıdır. 
Axı siz köləlik ruhunu almadınız ki, yenə də qorxu içində yaşayasınız, 
övladlıq Ruhunu aldınız. 
Elə o Ruhun vasitəsilə Allahı «Abba, Ata» deyə nida edirik.
Alleluya!
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†  İncil  †

Lk 11, 1-13
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa bir yerdə dua edirdi. Duasını bitirəndə şagirdlərindən biri Ona dedi: 
"Ya Rəbb, Yəhya öz şagirdlərinə öyrətdiyi kimi Sən də bizə dua etməyi öyrət".
İsa onlara dedi: "Dua edəndə belə deyin: Ey səmavi Atamız, Adın müqəddəs 
tutulsun. Səltənətin gəlsin. Göydə olduğu kimi Yerdə də Sənin iradən olsun. 
Hər gün bizə gündəlik çörəyimizi ver. Günahlarımızı bağışla, çünki biz də bizə 
borclu olan hər adamı bağışlayırıq. Bizi sınağa çəkmə, lakin bizi şərdən xilas et".

Sonra İsa onlara dedi: "Məsələn, sizdən birinizin dostu var. Siz də gecəyarı yanına 
gedib deyərsiniz: Dostum, mənə üç kömbə çörək borc ver, çünki yanıma dostum 
gəlib, qabağına qoyacaq heç nəyim yoxdur. O da içəridən belə cavab verər: 
Məni narahat etmə. Qapı artıq qıfıllıdır, uşaqlarım yanımda yatıb, mən durub sənə 
bir şey verə bilmərəm. Sizə deyim ki, həmin adamla o, dost olduğuna görə vermək 
istəməsə də, onun təkidlə xahiş etdiyinə görə qalxıb nə qədər ehtiyacı olsa ona 
verəcək. Mən sizə bunu deyirəm: diləyin, sizə veriləcək, axtarın, tapacaqsınız, 
qapını döyün və sizə açılacaq.

Çünki hər diləyən alar, axtaran tapar, qapını döyənə isə qapı açılar. Aranızdan hansı 
ata çörək istəyən oğluna daş verər, balıq istəsə, ona balıq yerinə ilan verər? 
Yaxud yumurta istəsə, ona əqrəb verər? Beləliklə, əgər siz pis olduğunuz halda öz 
övladlarınıza yaxşı hədiyyələr verməyi bilirsinizsə, göylərdə olan Atanızın Ondan 
diləyənlərə Müqəddəs Ruhu verəcəyi nə qədər yəqindir!"

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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18-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Vaiz kitabından sözlər Vaiz 1, 2, 2, 21-23
Vaiz deyir: «Hər şey puçdur, puçdur, tamam puçdur! Çünki biri hikmət, bilik və 
bacarıqla zəhmət çəkir, axırda isə onun payını heç bir zəhmət çəkməmiş başqa 
adama verməli olur. Bu da puçdur, böyük bir dərddir. İnsanın səma altında çəkdiyi 
bütün zəhmətlərin, ürəyindəki qayğıların ona nə faydası var? Onun bütün günləri 
dərd içində, işləri kədər içində keçir. Hətta gecə də ürəyi rahatlanmır. Bu da puçdur. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17
N:  Ey Xudavənd, bütün nəsillərdən bəri bizə pənah yeri olmusan. 

İnsanları torpağa çevirirsən. Deyirsən: «Qoy bəşər övladları toza dönsün». 
Sənin gözündə min il ötən bir günə, bir gecə növbəsinə bənzər. 

İnsanları silirsən, çəkilirlər, elə bil ki yuxudurlar. Sanki sübh çağı yerdə bitən 
otdurlar, səhər boy atar, çiçək açar, axşamsa solar, quruyar. 

Bizə öyrət nə qədər ömrümüz var, qoy qəlbimiz hikmətli olsun. 
Bizə əl çək, ya Rəbb! Nə vaxtadək qəzəbindən dönməyəcəksən? 
Sən qullarına rəhm et. 

Səhər-səhər bizə doyunca məhəbbət göstər, 
qoy ömrümüz boyu sevinib fərəhlənək. 

Ey Xudavənd Allahımız, bizimlə xoş rəftar et, əllərimizin zəhmətini uğurlu et, bəli, 
bizim əllərimizin zəhmətini uğurlu et. 

Müqəddəs Pavelin Kolosselilərə məktubundan sözlər Kol 3, 1-5. 9-11
Beləliklə, Məsihlə birlikdə dirildiyinizə görə ucalardakı şeyləri axtarın. 
Orada Məsih Allahın sağında oturub. Dünyəvi şeyləri deyil, ucalardakı şeyləri 
düşünün. Çünki siz ölmüsünüz və həyatınız Məsihlə birlikdə Allahda saxlanılıb. 
Həyatınız olan Məsih zühur edəndə siz də Onunla birgə izzətlə zühur edəcəksiniz. 
Buna görə cisminizin dünyəvi meylləri olan cinsi əxlaqsızlığı, murdarlığı, şəhvəti, 
pis ehtirası və bütpərəstliyə tay olan tamahkarlığı öldürün. Bir-birinizə yalan 
danışmayın, çünki köhnə mənliyinizi və onun əməllərini üzərinizdən çıxarıb yeni 
mənliyi geyindiniz. Yeni mənliyiniz onu Yaradanın surətinə bənzər şəkildə təzələnir 
ki, biliyiniz tam olsun. Bu təzələnməkdə Yunan və Yəhudi, sünnətli və sünnətsiz, 
yadelli, Skif, qul və azad arasında fərq yoxdur: Məsih hər şeydir və hamımızdadır.  
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Mt 5, 3
İsa Məsih belə deyir: “Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar! 
Çünki Səmavi Səltənət onlarındır.”
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 12, 13-21
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İzdihamdan bir nəfər İsaya dedi: 
"Müəllim, qardaşıma de ki, mirası mənimlə bölsün".

İsa ona belə cavab verdi: "Ay insan, Məni kim üzərinizə hakim ya darğa qoyub?" 
Sonra İsa onlara dedi: "Diqqətli olun, hər cür tamahkarlıqdan özünüzü qoruyun. 
Çünki insanın həyatı var-dövlətinin bolluğundan asılı deyil". İsa onlara bu məsəli 
danışdı: "Bir varlının torpağı bol məhsul verdi. Bu adam ürəyində düşündü: 
Məhsulumu qoymağa yerim yoxdur. Axı nə edim? Sonra dedi: Belə edərəm: 
anbarlarımı söküb daha böyüklərini tikəcəyəm. Bütün taxılımı və malımı oraya 
yığaram. Canıma deyərəm: ey canım, illərlə kifayət qədər var-dövlət yığmısan. 
İndi dincəl, ye-iç, kef elə. Amma Allah ona dedi: Ey axmaq, bu gecə canını səndən 
alacaqlar. Bəs hazırladığın kimə qalacaq? Özü üçün xəzinə toplayan,
amma Allahın önündə varlı olmayan hər bir insanın axırı elə olacaq".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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19-cu Rəbb günü Adi dövrdə

Süleymanın Müdrikliyi kitabından sözlər Müd 18, 6-9
O gecə barədə qabaqcadan atalarımıza xəbər vermişdin, beləcə, inandıqları vədlərə 
möhkəm güvənərək cəsarətli oldular. Sənin xalqın həm salehlərin xilasını, həm də 
düşmənlərin həlakını gözləyirdi. Çünki bir yandan düşmənləri cəzalandırdın, digər 
yandan da bizi Özünə tərəf çağırıb ucaltdın. Hörmətli insanların müqəddəs övladları 
gizlicə qurbanlar gətirdilər, ilahi bir qanunla yekdilliklə qərara aldılar ki, 
müqəddəslər eyni uğurları və təhlükələri birgə paylaşsınlar; bu zaman atalarının 
mədhlərini oxumağa başladılar.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 33, 1+12. 18-19. 20+22 
N:  Nə bəxtiyardır o millət ki, Rəbb onu irs olaraq seçmişdir.

Ey salehlər, Rəbbi mədh edin, ürəyidüz olanlara həmd söyləmək yaraşır. 
Nə bəxtiyardır o millət ki Allahı Rəbdir, o xalq ki Rəbb onu irs olaraq seçmişdir. 

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. 

İbranilərə məktubdan sözlər İbr 11, 1-2. 8-19 
İman ümid edilənlərə etibar etmək, görünməyən şeylərə əmin olmaqdır. 
Əcdadlarımız imanları üçün müsbət şəhadət aldılar. İman vasitəsilə İbrahim 
çağırılanda itaətkar olub irs alacağı yerə getdi. O hara getdiyini bilməyərək yola 
çıxdı. İman vasitəsilə vəd edilmiş ölkədə bir qərib kimi məskunlaşdı. O, eyni vədin 
həmvarisləri olan İshaq və Yaqubla birlikdə çadırlarda yaşadı. Çünki İbrahim 
memari və banisi Allah olan bünövrəli şəhəri gözləyirdi. İman vasitəsilə Sara özü 
sonsuz və yaşı ötmüş olduğu halda nəsil yaratmaq üçün güc aldı, çünki vəd Edəni 
sadiq saydı. Buna görə də bir kişidən, hələ üstəlik ölüdən fərqlənməyən birindən 
sayca göydəki ulduzlar qədər, dəniz kənarındakı qum kimi saysız-hesabsız nəsil 
törəndi. Bunların hamısı imanlı olaraq öldü. Vəd edilən şeylərə nail olmadılar, 
amma onları uzaqdan görüb salamladılar və özlərinin yer üzündə yad və qərib 
olduqlarını təsdiq etdilər. Axı belə sözləri deyənlər bir vətən axtardıqlarını 
göstərirlər. Əgər onlar çıxdıqları ölkə barəsində düşünsəydilər, qayıtmağa imkanları 
olardı. Amma əslində onlar daha yaxşı bir ölkəni, yəni səmavi vətəni arzu edirdilər. 
Buna görə Allah Özünü onların Allahı adlandırmaqdan utanmır, çünki O onlar üçün 
şəhər hazırlamışdır. İman vasitəsilə İbrahim sınağa çəkildiyi vaxt İshaqı qurban 
olaraq təqdim etdi. Vədlərə nail olmuş İbrahim bircə oğlunu qurban vermək 
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niyyətində idi. Halbuki ona «İshaqdan törəyənlər sənin nəslin adlanacaq» 
deyilmişdi. O, Allahı onu ölülər arasından diriltməyə qadir saydı. 
Buna görə də məcazi mənada İshaqı ölümdən geri aldı.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Mt 24, 42
İsa Məsih belə deyir: “Oyaq olun. 
Çünki Rəbbinizin hansı gün gələcəyini bilmirsiniz.” 
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 12, 32-48
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Qorxma, ey kiçik sürü! Çünki Atanız Səltənəti sizə verməyi münasib gördü. 
Varınızı satın və nəzir-niyaz paylayın. Özünüzə köhnəlməyən kisələr, göylərdə 
tükənməyən xəzinə hazırlayın. Oraya nə oğru gələr, nə də onu güvə yeyər. Çünki 
xəzinəniz haradadırsa, ürəyiniz də orada olacaq". "Qoy qurşaqlarınız bellərinizdə 
bağlı və çıraqlarınız yana-yana qalsın. Toy ziyafətindən qayıdan ağasını gözləyən 
adamlara oxşayın. Ağaları gəlib qapını döyən kimi qapını açmağa hazır olurlar. 
Nə bəxtiyardır o qullar ki, ağa qayıdanda onları oyaq görür! Sizə doğrusunu 
deyirəm, o özü qurşaqlanıb qullarını süfrəyə otuzduracaq və gəlib onlara xidmət 
edəcək. Ağa istər gecəyarı, istər ondan gec, səhərə yaxın gəlib qulları oyaq görsə, 
bu qullar necə də bəxtiyardır! Amma bunu bilin ki, əgər evin yiyəsi oğrunun hansı 
vaxt gələcəyini bilsəydi, o, evin yarılmasını qoymazdı. Beləcə siz də hazır olun, 
çünki Bəşər Oğlu gözləmədiyiniz vaxtda gələcək". Peter dedi: "Ya Rəbb, bu məsəli 
ancaq bizə danışırsan, yoxsa hamıya?" Rəbb cavab verdi: "Ağasının nökərlərinə 
vaxtında yemək versin deyə onların üzərində qoyduğu sadiq və ehtiyatlı eşikağası 
kimdir? Nə bəxtiyardır o qul ki, ağası evinə qayıdanda onu iş başında görür! Sizə 
həqiqəti deyirəm, ağası bu qula bütün var-dövləti üstündə idarəçiliyi tapşıracaq. 
Amma əgər o qul ürəyində „ağam gec gələcək“ deyib başqa nökər və qaravaşları 
döyməyə, yeyib-içməyə və sərxoşluğa uymağa başlayarsa, o qulun ağası onun 
gözləmədiyi gündə və ağlına gəlmədiyi vaxtda gələcək, ona ağır cəza verəcək 
və onu sədaqətsizlərlə eyni aqibətə uğradacaq. Ağasının istəyini bilib hazır olmayan 
və onun istəyinə əməl etməyən qul isə çox döyüləcək. Amma bilməyib o cəzaya 
layiq iş görən az döyüləcək. Kimə çox verilibsə, ondan çox da istəniləcək. 
Kimə çox tapşırılıbsa, ondan daha çox tələb olunacaq.
K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 38, 4-6. 8-10
Başçılar padşaha dedi: «Qoy bu adam öldürülsün. Çünki belə sözlər deyib bu 
şəhərdə salamat qalan döyüşçüləri və bütün xalqı ruhdan salır. Yəqin bu adam xalqa 
yaxşılıq deyil, pislik arzulayır». Padşah Sidqiya dedi: «Onu sizin əlinizə verirəm, 
çünki padşah sizin əleyhinizə bir iş görə bilməz».  O zaman onlar Yeremyanı 
götürüb padşahın oğlu Malkiyanın keşikçilər həyətində olan quyusuna atdı. 
Yeremyanı kəndirlə oraya saldılar. Quyuda su yox idi, yalnız çirkab var idi. 
Yeremya çirkaba batdı. Eved-Melek padşah sarayından gəlib padşaha belə söylədi: 
«Ağam padşah, bu adamlar Yeremya peyğəmbəri quyuya ataraq onunla pis rəftar 
etdi. O orada acından öləcək, çünki daha şəhərdə çörək qalmadı». Padşah Kuşlu 
Eved-Melekə əmr edib dedi: «Özünlə otuz nəfər götür, nə qədər ki ölməyib, 
Yeremya peyğəmbəri quyudan çıxart». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 40, 1-2a. 2b-d. 3. 17 
N:  Ya Rəbb, dadıma tez çat! 

Rəbbi səbr edərək gözlədim, mənə tərəf dönərək fəryadımı eşitdi. 

O məni çamırlı quyudan, lilli bataqlıqdan çıxartdı. 
Ayağımı qaya üzərində bərkitdi, hər addımımı möhkəm etdi. 

Dilimə yeni bir nəğmə verdi, İlahi ilə Allahımıza həmd etdim. 
Bax nə qədər adam bunu görəcək, qorxub Rəbbə güvənəcək. 

Budur, bir məzlum, bir fəqirəm, lakin Xudavənd qayğıma qalır. 
Köməyim, xilaskarım Sənsən, ey Allahım, ləngimə! 

İbranilərə məktubdan sözlər İbr 12, 1-4
Buna görə bu qədər böyük şahidlər buludu ilə əhatəyə alındığımız üçün biz hər bir 
yükü və bizi asanlıqla çaşdıran günahı tərk edib qarşımızdakı yarışda dözümlə 
qaçaq. İmanımızın Banisi və Kamilləşdiricisi olan İsaya gözümüzü dikək. 
O, qarşısına qoyulan sevincə görə rüsvayçılığı heç sayıb çarmıxa çəkilməyə tab 
gətirdi və Allahın taxtının sağında oturdu. Günahkarlardan Ona qarşı olan bu qədər 
düşmənçiliyə dözən Şəxs barəsində düşünün ki, yorulub ruhdan düşməyəsiniz. 
Günaha qarşı etdiyiniz mübarizədə hələ qan töküləcək qədər möhkəm durmamısınız.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Yəh 10, 27
İsa Məsih belə deyir: “Quzularım səsimi eşidir, 
Mən də onları tanıyıram və Mənim ardımca gəlirlər” 
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 12, 49-53
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Mən dünyaya od yağdırmağa gəlmişəm. Kaş ki bu od artıq alışıb yanaydı! 
Mənim alacağım bir vəftiz var. Bu vəftiz yerinə yetənədək necə də təzyiq altında 
olmalıyam! Siz düşünürsünüz ki, Mən yer üzünə sülh gətirməyə gəlmişəm? 
Xeyr, sizə deyirəm ki, Mən ayrılıq gətirməyə gəlmişəm! Çünki bundan sonra bir 
evdə yaşayan beş nəfər bir-birindən ayrılaraq, üç nəfərə qarşı iki nəfər, iki nəfərə 
qarşı üç nəfər olacaq. Çünki ata oğluna qarşı, oğul atasına qarşı, ana qızına qarşı, 
qız anasına qarşı, qayınana gəlininə qarşı, gəlin də qayınanasına qarşı çıxacaq".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 66, 18-21 
Rəbb bəyan edir: Mən onların əməllərini də, fikirlərini də bilirəm. Bütün millətləri 
və dilləri bir yerə topladığım vaxt gəlir. Onlar gəlib Mənim əzəmətimi görəcək. 
Mən aralarında bir əlamət qoyacağam. Onlardan qaçıb-qurtulanları Mən millətlərə – 
Tarşişə, Pula, mahir oxatanların vətəni Luda, Tuvala, Yavana, şöhrətimi eşitməyən, 
əzəmətimi görməyən uzaq diyarlara göndərəcəyəm. Onlar Mənim əzəmətimi bu 
millətlər arasında bəyan edəcək. İsrail övladları Rəbbin məbədinə pak qablarda 
təqdimlərini nə cür gətirirlərsə, onlar da bütün millətlərdən soydaşlarını atlarla, 
arabalarla, taxt-rəvanlarla, qatırlarla, dəvələrlə müqəddəs dağıma, Yerusəlimə, 
Rəbbə təqdim edəcək. Onlardan bəzisini Mən kahin və Levili seçəcəyəm. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 117, 1. 2 
N: Bütün dünyaya gedib Xoş xəbər yayın!

Ey bütün millətlər, Rəbbə həmd edin! Ey bütün ümmətlər, Onu mədh edin! 

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

İbranilərə məktubdan sözlər İbr 12, 5-7. 11-13
Sizə oğul deyib verilən bu nəsihəti unutdunuz: «Oğlum, Rəbbin verdiyi tərbiyəyə 
xor baxma, Onun məzəmmətindən ruhdan düşmə. Çünki Rəbb sevdiyini 
tərbiyələndirər, Qəbul etdiyi hər oğulu döyər». Tərbiyəyə tab gətirin. Allah sizinlə 
övladları kimi rəftar edir. Belə bir oğul var ki, atası onu tərbiyələndirməsin? 
Hər tərbiyə isə, indiki vaxt sevinc deyil, kədər verən bir şey kimi görünür, amma 
sonradan bu yolda yetişdirilənlərə salehliyin dinclik səmərəsini hasil edir. 
Buna görə yorğun əllərinizi qaldırın və zəiflənmiş dizlərinizi gücləndirin. 
Ayaqlarınız üçün düz yollar seçin ki, axsaq bədən üzvləriniz yerindən çıxmasın, 
əksinə şəfa tapsın. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Yəh 14, 6
İsa Məsih belə deyir: “Yol, həqiqət və həyat Mənəm. 
Mənim vasitəçiliyim olmasa, heç kəs Atanın yanına gələ bilməz.”
Alleluya!
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†  İncil  †

Lk 13, 22-30
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa şəhər və kəndləri keçərək təlim verib, Yerusəlimə tərəf gedirdi. 
Bir nəfər Ondan soruşdu: "Ya Rəbb, xilas tapanların sayı az olacaqmı?" 
İsa onlara belə cavab verdi: "Dar qapıdan girməyə çalışın. Sizə bunu deyirəm: 
çoxları bu qapıdan girməyə can atacaq, amma girə bilməyəcək. Ev yiyəsi durub 
qapını bağlayandan sonra siz bayırda durub qapını döyərək deyəcəksiniz: 
„Ya Rəbb, bizə qapını aç!“ O isə cavabında sizə deyəcək: „Mən sizin haradan 
gəldiyinizi bilmirəm!“ Siz o vaxt belə deyəcəksiniz: „Biz Sənin qabağında yeyib-
içmişik. Sən bizim küçələrdə öyrədirdin.“ O isə sizə deyəcək: „Ey pislik edənlərin 
hamısı, Mən sizin haradan gəldiyinizi bilmirəm, Məndən uzaq olun!“ İbrahimi, 
İshaqı, Yaqubu və bütün peyğəmbərləri Allahın Səltənətində, özünüzü isə bayıra 
atılmış görəndə aranızda ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq. Sonra adamlar qərbdən, 
şərqdən, şimaldan, cənubdan gələcək və Allahın Səltənətində yemək yeyəcək. 
Budur, sonuncuların bəzisi birinci olacaq, birincilərin bəzisi isə sonuncu olacaq".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Siraxın kitabından sözlər Sir 3, 19-21. 30-31
Bir çox adam lovğa və qürurludur, amma Rəbb Öz sirlərini həlimlərə açar.
Çünki Rəbb böyük qüdrətə malik olmasına baxmayaraq, həlim adamlar tərəfindən 
izzətlənər. Özün üçün çox çətin olan şeyləri axtarma, gücündən çox olan şeyləri 
sınaqdan keçirmə. Su odun şöləsini söndürür, verilən sədəqə günahları bağışlatdırır. 
Yaxşılığa yaxşılıqla cavab verən kəs bundan sonra yadda qalacaq, 
o yıxıldığı zaman dayaq tapacaq.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 68, 3-4ac. 5-6. 9-10 
N:  Ey Allah, xeyirxahlığına görə məzlumlar üçün ev hazırladın. 

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

Öz müqəddəs məskənində olan Allah yetimlərin atası, dul qadınların müdafiəçisidir. 
Allah kimsəsizlərə ev qurur, əsirləri firavanlığa çıxarır. 

Ey Allah, yaxşıca yağışlar yağdırdın, solan torpaqlarını canlandırdın. 
Xalqın orada məskən saldı. 
Ey Allah, xeyirxahlığına görə məzlumlar üçün oranı Sən hazırladın. 

İbranilərə məktubdan sözlər İbr 12, 18-19. 22-24a
Siz toxunula bilən, odla yanan bir şeyə, qaranlığa, zülmətə, qasırğaya, şeypur 
gurultusuna və elə bir səsə yaxınlaşmadınız ki, o səsi eşidənlər onlara daha bir söz 
deyilməsin deyə yalvardılar. Lakin siz Sion dağına, var olan Allahın şəhərinə, 
səmavi Yerusəlimə, minlərlə mələklərə, səmalarda adları qeyd edilmiş ilk 
doğulanların ümumi məclisinə və cəmiyyətinə, hamının Hakimi olan Allaha, 
kamala çatmış salehlərin ruhlarına, yeni əhdin Vasitəçisi olan İsaya və Habilin 
qanından daha üstün söz deyən səpilmiş qana yaxınlaşdınız.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Mt 11, 25
İsa Məsih  belə dedi: “Ey yerin-göyün Rəbbi olan Ata! Minnətdaram Sənə ki, 
bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə agah etdin.” 
Alleluya!
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†  İncil  †

Lk 14, 1. 7-14
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bir Şənbə günü İsa farisey başçılarının birinin evinə çörək yeməyə getdi. 
Hamı Onu izləyirdi. İsa fikir verdi ki, dəvət olunanlar yuxarı başda oturmağa can 
atırlar. O onlara belə bir məsəl söylədi: Bir nəfər səni toya dəvət edirsə, yuxarı başda
oturma. Bəlkə ev yiyəsinin səndən də hörmətli bir qonağı var. İkinizi də toya dəvət 
edən gəlib sənə „bu adama yer ver!“ desə, sən xəcalət içində aşağı başda əyləşməli 
olarsan. Amma dəvət olunanda gedib ən aşağı başda otur ki, səni dəvət edən adam 
gəlib sənə „Dostum! Yuxarı başa keç!“ desin; o zaman səninlə birgə oturanların 
hamısının qarşısında hörmət qazanarsan. Çünki öz-özünü ucaldan hər kəs 
alçaldılacaq, öz-özünü alçaldan isə ucaldılacaq". İsa Onu dəvət edənə də dedi: 
"Günorta yaxud axşam yeməyi verdiyin vaxt öz dostlarını, qardaşlarını, qohumlarını,
dövlətli qonşularını dəvət etmə ki, onlar da səni çağıraraq sənə əvəzini versin. 
Amma qonaqlıq verəndə yoxsulları, əlilləri, topalları, korları çağır. Onda onlar sənə 
əvəzini verə bilmədiyinə görə sən bəxtiyar olacaqsan. Çünki salehlər dirildiyi zaman
sənə əvəz veriləcək".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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23-cü Rəbb günü Adi dövrdə

Süleymanın Müdrikliyi kitabından sözlər Müd 9, 13-18
Allahın niyyətlərini hansı insan dərk edə bilər? Rəbbə məqbul olanı kim anlaya 
bilər? Ölümlü olanların düşüncələri sabit deyil, bizim fikirlərimiz dəyişkəndir.
Çünki ölümlü bədən cana yük olar, maddi cisim çoxlu qayğısı olan ağlı zora salar.
Hətta yerdə olanları dərk etmək, əlimizin altındakıları anlamaq ağır işdir. 
Bəs göydə olanları kim öyrənə bilər? Sən hikmət bəxş etməsən, yuxarıdan 
Öz müqəddəs olan ruhunu göndərməsən, Sənin iradəni kim dərk edə bilər?
Beləcə, yer üzündə yaşayanlar düz yola yönəldilər, insanlar Sənə məqbul olanı 
öyrəndilər və hikmətin vasitəsilə xilas oldular.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17 
N:  Ey Xudavənd, bütün nəsillərdən bəri bizə pənah yeri olmusan. 

İnsanları torpağa çevirirsən, deyirsən: «Qoy bəşər övladları toza dönsün». 
Sənin gözündə min il ötən bir günə, bir gecə növbəsinə bənzər. 

İnsanları silirsən, çəkilirlər, elə bil ki yuxudurlar. 
Sanki sübh çağı yerdə bitən otdurlar, səhər boy atar, 
çiçək açar, axşamsa solar, quruyar. 

Bizə öyrət nə qədər ömrümüz var, qoy qəlbimiz hikmətli olsun. 
Bizə əl çək, ya Rəbb! Nə vaxtadək qəzəbindən dönməyəcəksən? 
Sən qullarına rəhm et. 

Səhər-səhər bizə doyunca məhəbbət göstər, qoy ömrümüz boyu sevinib fərəhlənək. 
Ey Xudavənd Allahımız, bizimlə xoş rəftar et, 
Əllərimizin zəhmətini uğurlu et, bəli, bizim əllərimizin zəhmətini uğurlu et. 

Müqəddəs Pavelin Filimona məktubundan sözlər Flm 9b-10. 12-17
İndi Məsih İsa uğrunda həbsdə olan mən – yaşlı Paul sənə məhəbbətlə yalvarır. 
Həbsdə ikən ruhani atası olduğum oğlum Onisimlə bağlı səndən bir xahişim var. 
Onun özünü, yəni can-ciyərimi sənin yanına göndərirəm. Sən də onu, can-ciyərimi 
qəbul et. Müjdə uğrunda həbsdə olduğum müddətdə sənin əvəzinə mənə xidmət 
etməsi üçün onu yanımda saxlamaq istədim. Amma sənin razılığın olmadan heç bir 
iş görmək istəmədim. İstədim ki, etdiyin yaxşılıq məcburi deyil, könüllü olsun. 
Onisimin bir müddət səndən ayrılması bəlkə də bundan ötrü oldu ki, sən onu 
həmişəlik, artıq qul kimi deyil, quldan üstün, sevimli bir qardaş kimi qəbul edəsən. 
O xüsusilə mənim üçün çox sevimlidir. 
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Lakin həm bir insan, həm də Rəbbə aid biri olaraq sənin üçün daha da çox sevimli 
qardaşdır. İndi əgər mənim kimi özünə ortaq sayırsansa, onu da məni kimi qəbul et.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya!
İsa Məsih belə deyir: ”Dünyanın Nuru Mənəm. 
Mənim ardımca gələn qaranlıqda gəzməyəcək, həyat nuruna malik olacaq.”
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 14, 25-33
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa ilə birlikdə böyük izdiham yol gedirdi. İsa dönüb onlara dedi: "Kim Mənim 
yanıma gəlib öz ata-anasına, arvad-uşaqlarına, qardaş və bacılarına, hətta öz 
həyatına belə, nifrət etməsə, Mənim şagirdim ola bilməz. Kim öz çarmıxını 
daşımayıb Mənim ardımca gəlsə, Mənim şagirdim ola bilməz. Sizlərdən kimsə bir 
qüllə tikmək istəyirsə, əvvəlcə oturub onun xərclərini hesablamazmı ki, görsün onu 
qurtarmaq üçün pulu çatacaq ya yox? Çünki qüllənin təməlini qoyub işi qurtara 
bilməsə, bunu görənlərin hamısı onu lağa qoyub deyəcəklər: „Bu adam tikintiyə 
başlayıb qurtara bilmədi“. Yaxud da hansı padşah başqa padşahla müharibəyə 
gedəndə üstünə iyirmi min əsgərlə gələnə qarşı on min əsgərlə durmağa qadir 
olmasını əvvəlcə oturub götür-qoy eləmirmi? Əgər padşah buna qadir deyilsə, 
o biri padşah hələ uzaqda olarkən elçilər göndərib sülh müqaviləsi bağlamaq istəyər. 
Eyni tərzdə sizdən heç biriniz bütün var-dövlətindən əl çəkməsə, 
Mənim şagirdim ola bilməz.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Çıxış kitabından sözlər Çıx 32, 7-11; 13-14
Rəbb Musaya dedi: «Tez ol, düş aşağı, çünki Misirdən gətirdiyin xalqın öz əxlaqını 
pozdu və Mən onlara əmr etdiyim yoldan yaman tez döndü. Özləri üçün tökmə dana 
düzəldib ona səcdə qıldılar, qurban kəsdilər və dedilər: “Ey İsrail övladları, budur 
sizi Misirdən çıxaran allahlarınız!”» Rəbb Musaya sözünü davam etdi: «Görürəm ki,
bu xalq dikbaş xalqdır. Qoy Mən xalqa qarşı qəzəblənib onu yox edim, səndən isə 
böyük millət əmələ gətirim». Musa Allahı Rəbbə yalvarıb dedi: «Ya Rəbb, nə üçün 
Öz xalqına qarşı qəzəbin alovlansın? Sən onları Misirdən böyük qüdrətinlə və 
qüvvətli əlinlə qurtarmadınmı?  Qulların İbrahimi, İshaqı, və İsraili xatırla və Özün 
naminə onlara and edərək “nəslinizi göydəki ulduzlar qədər çoxaldacağam, vəd 
etdiyim bu ölkənin hamısını nəslinizə verəcəyəm və onlar əbədilik oraya sahib 
olacaqlar” dedin». Beləliklə, Rəbb Öz xalqına bəla gətirmək niyyətindən döndü. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 51, 1-2. 10-11. 15+17
N: Durub atamın yanına gedəcəyik.

Məhəbbətin naminə, ey Allah, mənə lütf et, bol mərhəmətinə görə asiliklərimi sil. 
Mənim bütün təqsirlərimi yu, günahımdan təmizlə. 

Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat, daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver. 
Məni Öz hüzurundan atma, Müqəddəs Ruhunu məndən götürmə.

Ey Xudavənd, Sən dilimi aç, ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim. 
Allaha məqbul olan qurban etiraf ruhudur, Sən sınan və peşman olan ürəyə xor 
baxmazsan! 

Müqəddəs Pavelin Timoteyə 1-ci məktubundan sözlər 1 Tim 1, 12-17
Mənə qüvvət verən Rəbbimiz Məsih İsaya şükür edirəm ki, məni sadiq sayıb, 
xidmətinə təyin etdi. Əvvəllər Ona küfr edən, təqibçi və zalım olduğum halda mənə 
mərhəmət edildi. Çünki nə etdimsə, cahillik və imansızlıq üzündən etdim. 
Amma Rəbbimizin lütfü Məsih İsaya olan iman və məhəbbətlə birlikdə mənə 
bol-bol ehsan edildi. Məsih İsa günahkarları xilas etmək üçün dünyaya gəldi, bu söz 
etibarlı və tamamilə qəbul olunmağa layiq sözdür. O günahkarlardan ən betəri 
mənəm. Lakin ən betəri olduğum halda, mənə buna görə mərhəmət edildi ki, 
Məsih İsa mənim vasitəmlə hədsiz səbrini göstərsin. 
Ona gələcəkdə iman edib əbədi həyata malik olanlara mən nümunə olum. Əsrlərin 
Hökmdarı, ölməz, görünməz və bir olan Allaha əbədi olaraq hörmət və izzət olsun! 
Amin. Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! 2Kor 5, 19
Allah insanların təqsirlərini onların əleyhinə qoymayaraq dünyanı Məsihdə 
Özü ilə barışdırmaqda idi. Barışdırma sözünü də bizə əmanət etdi.
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 15, 1-10
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bütün vergiyığanlar və günahkarlar İsanı dinləmək üçün Ona yaxınlaşırdılar. 
Fariseylər və ilahiyyatçılar isə "bu adam günahkarları qəbul edir və onlarla yemək 
yeyir" deyə gileylənirdilər. Amma İsa onlara bu məsəli çəkdi: Sizlərdən birinin yüz 
qoyunu olsa və onlardan birini itirsə, doxsan doqquzunu çöldə buraxaraq, itmiş 
qoyunu tapanadək onu axtarmazmı? Tapanda isə onu sevinclə çiyinlərinə qoyar. 
Evə gələndə öz dostlarını və qonşularını çağırıb belə deyər: „Mənimlə birlikdə 
sevinin, itmiş qoyunumu tapmışam!“ Sizə bunu deyim ki, beləcə də göydə, tövbə 
edən bircə günahkara görə tövbəyə ehtiyacı olmayan doxsan doqquz saleh insan 
üçün olduğundan daha çox sevinc olacaq. Yaxud on dirhəmi olan hansı bir qadın 
birini itirsə, çıraq yandırıb, evi süpürüb onu tapanadək diqqətlə axtarmaz? 
Tapanda öz rəfiqələrini və qonşularını çağırıb deyər: 
„Mənimlə birlikdə sevinin, axı mən itirilmiş dirhəmi tapdım!“ Sizə bunu deyim ki, 
Allahın mələklərinin hüzurunda da tövbə edən bir günahkara görə sevinc olur".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Peyğəmbər Amosun kitabından sözlər Amos 8, 4-7
Siz, ey möhtacları tapdalayıb əzənlər, ey kasıbların başını yeyənlər, indi buna qulaq 
asın! Deyirsiniz: “Təzə Ay mərasimi nə vaxt sona çatacaq ki, Taxılı başqasına sataq?
Şənbə günü nə vaxt qurtaracaq ki, Buğdanı satışa qoyaq? 
Qoy ölçünü azaldaq, qiyməti də artıraq, Aldadıcı tərəzi quraq. Qoy yoxsulları pula, 
Möhtacları bir cüt çarığa satın alaq, Buğdanın tör-töküntüsünü də sataq”. 

Yaqubun fəxri olan Rəbb belə and içmişdir: 
“Onların bütün işlərini heç vaxt unutmayacağam”. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 113, 1-2. 4-6. 7-8 
N: Rəbbə həmd edin, çünki yoxsulları toz-torpaqdan qaldırır!  

Rəbbə həmd edin! Ey Rəbbin qulları, həmd edin, Rəbbin isminə həmd edin! 
İndidən sonsuzadək Rəbbin isminə alqış olsun! 

Rəbb bütün millətlərdən ucadır, Ehtişamı göylərdən yüksəkdir! 
Allahımız Rəbbin misli varmı? 
Ucalardakı taxtında oturan, göyə, yerə əyilərək baxan Odur. 

O, yoxsulları toz-torpaqdan qaldırar, fəqirləri küllükdən çıxarar. 
Onları əsilzadələrlə, Öz xalqının əsilzadələri ilə yanaşı oturdar. 

Müqəddəs Pavelin Timoteyə 1-ci məktubundan sözlər 1 Tim 2, 1-8
Hər şeydən əvvəl xahiş edirəm: Allah yoluna tam bağlılıq və ləyaqətlə sakit və rahat 
ömür sürməyimiz üçün, bütün insanlar, o cümlədən padşahlar və hakimiyyət sahibi 
olanların hamısı üçün yalvarış, dua, şəfaət və şükürlər edilsin. Çünki bu yaxşıdır 
və Xilaskarımız Allahı razı salır. O bütün insanların xilas olub, həqiqəti dərk 
etməsini istəyir. Çünki bir Allah və Allahla insanlar arasında bir Vasitəçi vardır. 
O, insan olan Məsih İsadır. O hamını satın almaq üçün Özünü fəda etdi və münasib 
vaxtın çatdığını şəhadət etdi. Mən də həmin şəhadətin təbliğatçısı və həvarisi təyin 
edildim – yalanı deyil, həqiqəti söyləyirəm. Başqa millətlərə iman və həqiqət 
öyrədən müəllim oldum. Buna görə istəyirəm ki, kişilər qəzəblənmədən, mübahisə 
etmədən hər yerdə pak əllər qaldırıb dua etsinlər.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! 2 Kor 8, 9
Siz Onun yoxsulluğu vasitəsilə varlı olasınız deyə Özü varlı olduğu halda, 
sizin uğrunuzda yoxsullaşdı. 
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 16, 1-13
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa şagirdlərinə bunları danışdı: "Dövlətli bir adamın eşikağası var idi. Ona xəbər 
verdilər ki, eşikağası onun var-dövlətini israf edir. Dövlətli adam onu yanına çağırıb 
dedi: Bu nədir, sənin haqqında mən nələr eşidirəm? Mənə idarəçiliyinin hesabatını 
ver. Sən artıq eşikağası ola bilməzsən. Eşikağası öz-özünə dedi: Mən nə edəcəyəm? 
Ağam evin idarəçiliyini əlimdən alır. Torpaq belləyə bilmirəm, dilənməkdən də 
utanıram. İşdən qovulanda məni öz evlərinə qəbul etsinlər deyə nə edəcəyimi 
bilirəm. Ona görə də öz ağasına borclu olanları bir-bir çağırıb birincisinə dedi: 
Mənim ağama nə qədər borclusan? O yüz bat zeytun yağı dedi. Eşikağası ona dedi: 
"Öz qəbzini götür, otur və tez yaz: əlli. Sonra o birisinə dedi: Bəs sənin nə qədər 
borcun var? O cavab verdi: Yüz kor buğda. Eşikağası ona dedi: Öz qəbzini götür 
və yaz: səksən. Ağası nadürüst eşikağasını fərasətli hərəkət etdiyinə görə təriflədi. 
Çünki bu dövrün övladları öz nəsilləri ilə münasibətlərində nur övladlarından daha 
fərasətlidir. Mən sizə bunu deyirəm: bu dünyanın fani var-dövləti ilə özünüzə dostlar
qazanın ki, var-dövlət yox olduqda onlar sizi əbədi məskənlərə qəbul etsinlər. 
Ən balaca bir işdə sadiq olan böyük işdə də sadiqdir, lakin ən balaca bir işdə sadiq 
olmayan böyük işdə də sadiq deyil. Beləliklə, əgər siz fani sərvəti istifadə etməkdə 
sadiq olmasanız, əsl var-dövləti sizə kim etibar edər? Əgər başqasının malından 
istifadə etməkdə sadiq olmadınızsa, öz malınızı sizə kim verər? 
Heç bir nökər iki ağaya qulluq edə bilməz. Çünki ya birinə nifrət edib o birisini 
sevəcək ya da birinə bağlı qalıb o birisinə isə xor baxacaq. Siz həm Allaha, 
həm də var-dövlətə qulluq edə bilməzsiniz".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Peyğəmbər Amosun kitabından sözlər Amos 6, 1ab. 4-7
Vay halınıza, ey Sionda laqeyd olanlar, Samariya dağında arxayın oturanlar. 
Ey fil dişi ilə bəzənmiş divanlarda yayxanıb, yataqlarda uzanıb, sürüdəki 
quzulardan, Axurun yanındakı danalardan götürüb yeyənlər! Çəng çalıb bədahətən 
oxuyanlar, guya Davud kimi musiqi alətləri ilə nəğmə deyənlər, piyalə-piyalə şərab 
içənlər, bədənlərinə əla yağlar sürtənlər, lakin Yusif nəslinin qırğınına görə narahat 
olmayanlar! Bundan ötrü sürgünlüyə başda siz gedəcəksiniz. Kürsülərdə 
yayxananların ziyafətləri başa çatacaq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10 
N: Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar! Çünki Səmavi Səltənət onlarındır.

Rəbb əbədi sadiq qalandır. O, miskinlərə haqq qazandırır, 
O, acları azuqə ilə doydurur. Rəbb əsirləri azad edir. 

Rəbb kor gözləri açır. Rəbb qəddi əyilənləri düzəldir, 
Rəbb salehləri sevir. Rəbb qəriblərə dayaq olur. 

O, yetimi, dul qadını ayağa qaldırır, pislərinsə yollarını dolaşdırır. 
Rəbb əbədi hökmranlıq edir. Ey Sion, Allahın nəsillər boyu hökm verir! 
Rəbbə həmd edin! 

Müqəddəs Pavelin Timoteyə 1-ci məktubundan sözlər 1 Tim 6, 11-16 
Amma sən, ey Allah adamı, bu şeylərdən qaç. Salehliyin, Allah yolunda yeriməyin, 
imanın, məhəbbətin, dözümün, həlimliyin ardınca get. İman uğrunda yaxşı mübarizə
apar. Çağırıldığın əbədi həyatı bərk tut. Bunun üçün imanını bir çox şahid qarşısında
doğru təsdiq etdin. Hər şeyə həyat verən Allahın və öz doğru təsdiqinə Ponti Pilatın 
önündə şəhadət verən Məsih İsanın hüzurunda sənə tapşırıram ki, Rəbbimiz İsa 
Məsihin zühurunadək Allahın əmrinə qüsursuz və nöqsansız əməl et. Allah Onu Öz 
vaxtinda zahir edəcək. Bəxtiyarlıq mənbəyi olan tək Hökmdar, şahların Şahı və 
ağaların Ağasıdır. Yeganə ölməzliyə malik olan, əlçatmaz nurda yaşayan Odur. 
Onu insanlardan heç kəs görməyib və görə də bilməz. 
Ona izzət və əbədi hakimiyyət olsun. Amin.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! 2 Kor 8, 9
Siz Onun yoxsulluğu vasitəsilə varlı olasınız deyə Özü varlı olduğu halda, 
sizin uğrunuzda yoxsullaşdı.
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 16, 19-31 
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Varlı bir adam var idi. O, tünd qırmızı və incə kətandan paltar geyərdi və hər gün 
cah-calal içində kef edərdi. Bütün bədəni yaralı olan Lazar adlı bir kasıb var idi. 
O, varlı adamın qapısı ağzında uzanmışdı. Lazar varlı adamın süfrəsindən tökülən 
qırıntılarla qarnını doydurmaq arzusunda idi. İtlər də gəlib onun yaralarını yalayırdı. 
Bir gün kasıb öldü və mələklər onu İbrahimin qucağına apardı. Varlı adam da öldü 
və dəfn edildi. Varlı adam ölülər diyarında əzab çəkəndə gözlərini qaldırıb uzaqda 
İbrahimi və onun qucağında Lazarı gördü. O uca səslə dedi: "Ey İbrahim ata, mənə 
rəhm et! Lazarı göndər, barmağının ucunu suya batırıb mənim dilimi sərinlətsin, 
çünki mən bu alov içində əzab çəkirəm". Lakin İbrahim dedi: “Oğlum, yadına sal ki,
sən öz həyatında yaxşı şeyləri, Lazar isə pis şeyləri almışdır. İndi isə o, təsəlli tapır, 
amma sən əzab çəkirsən. Üstəlik, sizinlə bizim aramıza böyük bir uçurum 
qoyulmuşdur ki, nə buradan sizin tərəfə keçmək istəyənlər keçə bilir, nə də oradan 
bizim yanımıza gələ bilirlər“. Varlı adam dedi: „Ata, elə isə yalvarıram sənə, 
Lazarı atamın evinə göndər. Çünki beş qardaşım var. Qoy onlara bildirsin ki, 
onlar da bu əzab yerinə gəlməsinlər“. İbrahim ona dedi: „Onlarda Musanın və 
peyğəmbərlərin sözləri var. Qoy onlara qulaq assınlar“. Varlı adam isə dedi: 
„Xeyr, İbrahim ata! Əgər ölülərdən biri onların yanına gəlsə, onlar tövbə edərlər“. 
Onda İbrahim ona dedi: “Əgər onlar Musaya və peyğəmbərlərə qulaq asmırlarsa, 
ölülərdən biri dirilsə belə, inanmazlar”.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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27-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Peyğəmbər Habaqququn kitabından sözlər Hab 1, 2-3; 2, 2-4 
Ya Rəbb, nə vaxta qədər Səni imdada çağıracağam? Sən isə eşitmirsən. 
«Zorakılıq var!» deyə fəryad edirəm, lakin qurtarmırsan. Niyə mənə şər göstərirsən, 
Özün də haqsızlığa baxırsan? Haraya nəzər salsam, orada soyğunçuluq və zorakılıq 
var, davaların, çəkişmələrin sonu yoxdur. Rəbb mənə belə cavab verdi: 
«Görüntünü yaz, lövhələrdə açıqla ki, qoy hər kəs tez onu oxuya bilsin. 
Çünki bu görüntü müəyyən vaxt üçündür, başa çatmağa tələsir və yalan deyil. 
Sanki gecikir, amma gözləyin, çünki hökmən gələcək, gecikməyəcək. 
Budur, məğrurların niyyətləri düzgün deyil, amma saleh adam imanı ilə yaşayacaq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 95, 1-2. 6-7. 8-9 
N:  Ya Rəbb, qoy səsinə qulaq asıb ürəklərimiz inadkar olmasın! 

Gəlin Rəbbi mədh edək, bizi qurtaran Qayaya sevincdən cuşa gələrək nida edək. 
Şükür edərək hüzuruna gedək, cuşa gəlib ilahilərlə Ona nida edək! 

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

Kaş ki bu gün dediyini eşidəydiniz: «Qoy ürəkləriniz Merivada olduğunuz kimi, 
Səhradakı Massada keçən gündə olduğu kimi inadkar olmasın. Orada atalarınız 
Məni sınadılar, əməllərimi görsələr də, Məni yoxladılar. 

Müqəddəs Pavelin Timoteyə 2-ci məktubundan sözlər 2 Tim 1, 6-8. 13-14
Bu səbəbdən əllərimi sənin üzərinə qoymağimla Allahin sənə verdiyi ən’ami 
alovlandirmağini xatirladiram. Çünki Allah bizə qorxaqliq ruhu deyil, güc,
məhəbbət və ağilli-kamalli olmaq ruhu vermişdir. Buna görə Rəbbimiz barədə 
şəhadət etməkdən və Onun uğrunda məhbus olan məndən utanma. 
Allahin gücü ilə Müjdə uğrunda mənimlə birlikdə əziyyətə döz. 
Məsih Isada olan iman və məhəbbətlə məndən eşitdiyin sağlam sözlərdən nümunə 
götür. Sənə verilən yaxşi əmanəti bizdə yaşayan Müqəddəs Ruh vasitəsilə saxla.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Yəh 17, 17
Onları həqiqətlə təqdis et. Sənin sözün həqiqətdir.
Alleluya!
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†  İncil  †

Lk 17, 5-10
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Həvarilər Rəbbə dedi: "İmanımızı artır!" Rəbb onlara belə dedi: "Bir xardal toxumu 
qədər imanınız olsaydı, bu tut ağacına: „Kökündən çıx və dənizdə əkil!“ deyərdiniz, 
o da sizin sözünüzə baxardı. Sizlərdən hansı biriniz cütçülük və yaxud çobanlıq edən
bir qula tarladan qayıdanda „tez ol, gəl süfrə başında otur“ deyər? Əksinə, ona 
„şam yeməyimi hazırla və qurşanıb mənə qulluq et ki, mən yeyib-içim, 
sonra da sən özün ye-iç“ deməzmi? Onun əmrlərini yerinə yetirdiyi üçün o,

 qula təşəkkür edərmi? Siz də belə, sizə əmr olunanları yerinə yetirəndən sonra 
deyin: „Biz dəyərsiz qullarıq, çünki görməli işlərimizi etmişik". 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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2-ci Padşahlar kitabından sözlər 2 Pad 5, 14-17 
Bundan sonra Naaman Allah adamının sözünə görə İordan çayına enib yeddi dəfə 
suya baş vurdu. Onun bədəni sağaldı və körpə bədəni kimi tər-təmiz oldu. 
Naaman bütün dəstəsi ilə yenə Allah adamının yanına gəldi və onun önündə dayanıb
dedi: «Bax indi bildim ki, İsraildən başqa, dünyanın heç bir yerində Allah yoxdur. 
Buyur bu qulunun hədiyyəsini götür». Lakin Elişa dedi: «Önündə durduğum var 
olan Rəbbə and olsun ki, heç nə götürməyəcəyəm». Naaman götürməyi tə’kid etdi, 
ancaq Elişa istəmədi. Naaman dedi: «əgər götürmürsənsə, onda qoy bu quluna 
buradan iki qatır yükü torpaq verilsin. Çünki bu qulun artıq başqa allahlara deyil, 
yalnız Rəbbə yandırma qurbanları və təqdimlər gətirəcək. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 98, 1. 2-3b. 3c-4 
N: Rəbb millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi.

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 hər tərəfi Allahımızın zəfərini gördü. 
Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida et, 
Birdən nida edin, mədh, tərənnüm səsini ucaldın! 

Müqəddəs Pavelin Timoteyə 2-ci məktubundan sözlər 2 Tim 2, 8-13 
Yaydığım Müjdədə açıqlandığı kimi, Davudun nəslindən olub ölülərdən dirilən İsa 
Məsihi yadında saxla. Bu Müjdə naminə bir zəncirə vurulmuş cinayətkar kimi 
əziyyət çəkirəm. Amma Allahın kəlamı zəncirlənməmişdir. Bu səbəbdən seçilmişlər 
uğrunda, onlar da Məsihdə olan xilasa əbədi izzətlə bərabər nail olsunlar deyə hər 
şeyə dözürəm. Bu söz etibarlıdır ki, «Əgər Onunla öldüksə, Onunla da yaşayacağıq; 
Əgər dözəriksə, Onunla da birlikdə hökm edəcəyik. Əgər Onu inkar etsək, 
O da bizi inkar edəcək. Biz sadiq qalmasaq da, O sadiq qalacaq. 
Çünki Öz təbiətinə zidd davrana bilməz.» 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

       C ili 193



C ili 28-ci Rəbb günü Adi dövrdə

Alleluya! 1Sal 5, 18
Hər vəziyyətdə şükür edin, çünki bu, İsa Məsihə aid olan sizlər üçün 
Allahın iradəsidir.
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 17, 11-19 
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa Yerusəlimə yolunu davam edərkən Samariya ilə Qalileya arasındakı sərhəddən 
keçirdi. Kəndlərin birinə girəndə Onu on nəfər cüzamlı qarşıladı. Onlar uzaqda 
durub ucadan çığırdı: "İsa, ustad, bizə rəhm et!" İsa onları görüb "gedin, özünüzü 
kahinlərə göstərin" dedi. Onlar yol boyu gedərək təmizləndi. Onlardan biri isə 
sağaldığını görəndə yüksək səslə Allaha həmd-səna edərək qayıtdı. O üzüstə İsanın 
ayaqlarına düşərək Ona minnətdarlıq elədi. Bu adam Samariyalı idi. Onda İsa dedi: 
"Sağalanlar on nəfər deyildimi? Bəs qalan doqquz adam haradadır? Bu yadellidən 
savayı geri dönüb Allaha həmd edən olmadımı?" Sonra o adama dedi: "Ayağa qalx, 
get. İmanın səni xilas etdi".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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29-cu Rəbb günü Adi dövrdə

Çıxış kitabından sözlər Çıx 17, 8-13
Bundan sonra Amaleqlilər gəlib Refidimdə İsrail övladları ilə döyüşdülər. 
Musa Yeşuaya dedi: «Bizim üçün bir neçə adam seç, get Amaleqlilərlə döyüş.
Sabah mən əlimdə Allahın əsası ilə təpənin başında dayanacağam». Yeşua da Musa 
deyən kimi etdi və gedib Amaleqlilərlə döyüşdü. Musa, Harun və Xur isə təpənin 
başına çıxdılar. Musa əlini qaldıranda İsrail övladları üstün gəlirdi, əlini endirəndə 
isə Amaleqlilər üstün gəlirdi.Lakin Musanın əlləri yorulurdu. Ona görə də bir daş 
götürüb onun altına qoydular. Musa daşın üstündə oturdu. əlinin birindən Harun, 
o birisindən isə Xur yapışdı. Beləcə Musanın gün batanacan əlləri möhkəm qaldı. 
Yeşua Amaleq xalqını qılıncdan keçirib qırdı. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
N: Göyləri və yeri yaradan Rəbdən mənə kömək gələcək.

Gözlərimi dağlara tərəf dikmişəm, haradan mənə kömək gələcək? 
Göyləri və yeri yaradan Rəbdən mənə kömək gələcək. 

O, ayaqlarını büdrəməyə qoymaz, səni qoruyan yatmaz.
Bax İsraili qoruyan yuxulamaz, yatıb qalmaz. 

Səni qoruyan Rəbdir, O, sağ tərəfindədir, sənə kölgədir. 
Sənə gündüz günəşin ziyanı dəyməz, gecənin ayı sənə zərər verməz.

Rəbb səni hər cür şərdən qoruyar, canını hər şeydən qoruyar.
Rəbb gediş-gəlişini hifz edər indidən sonsuza qədər. 

Müqəddəs Pavelin Timoteyə 2-ci məktubundan sözlər 2 Tim 3, 14 – 4, 2
Sən isə öyrəndiyin və güvəndiyin şeylərə sadiq qal. Çünki bunları kimdən 
öyrəndiyini, Müqəddəs Yazıları da uşaqlıqdan bəri tanıdığını bilirsən. Onlar Məsih 
İsaya olan iman vasitəsilə sənə xilasedici hikmət verə bilir. Bütün Müqəddəs Yazılar 
Allahdan ilham almış və təlim, ifşa, islah, salehlik tərbiyəsi üçün faydalıdır. 
Beləliklə, Allah adamı bacarıqlı olub hər yaxşı iş üçün təchiz edilsin. 
Allahın və dirilərlə ölüləri mühakimə edəcək Məsih İsanın önündə Onun zühuru 
və Səltənəti haqqı üçün sənə and içdirirəm ki, Allahın kəlamını təbliğ edəsən, 
hansı vaxt olursa-olsun hazır olasan. İnsanlara tam səbirlə təlim verərək inandır, 
xəbərdarlıq et və nəsihət ver.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! İbr 4, 12
Allahın kəlamı canlı və təsirlidir. Ürəyin fikir və niyyətlərini ayırd edir.  
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 18, 1-8
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa şagirdlərinə daim dua etmək və heç ruhdan düşməmək lazım olduğuna dair bir 
məsəl çəkdi. O dedi: "Bir şəhərdə Allahdan qorxmayan və adamlara hörmət etməyən
bir hakim var idi. Elə həmin şəhərdə bir dul qadın da var idi. Qadın onun yanına 
gəlib dedi: „Məni rəqibimdən müdafiə et“.  Amma hakim xeyli müddət bunu etmək 
istəmirdi, sonra isə öz-özünə dedi: „Halbuki mən nə Allahdan qorxuram, nə də 
adamlara hörmət edirəm, bu qadın məni narahat etdiyi üçün onu müdafiə edim ki, 
o bir daha gəlib mənim zəhləmi tökməsin". Rəbb sözünə belə davam etdi: 
"Ədalətsiz hakimin nə dediyini dinləyin. Məgər Allah Öz seçdiklərini, gecə-gündüz 
Ondan imdad istəyənləri müdafiə etməyəcəkmi? Onlar üçün çox gecikəcəkmi? 
Sizə bunu deyirəm ki, onları tezliklə müdafiə edəcək. 
Bəs Bəşər Oğlu gələndə yer üzündə iman tapacaqmı?"

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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30-cu Rəbb günü Adi dövrdə

Siraxın kitabından sözlər Sir 35, 15-17. 20-21
Dul qadının göz yaşları yanaqlarını isladanda O, buna səbəb olan adama qarşı fəryad
etmirmi? Xoş iradə ilə Allaha xidmət edən insan Allaha məqbul olacaq,
Onun diləyi buludlara qədər çatacaq. Həlim adamın duası buludları dələr,
Dua gedib çatana qədər o, sakit olmaz, onların bellərini qıracaq, başqa millətlərdən 
intiqam alacaq, zalımlar kütləsini məhv edəcək, haqsızların hakimiyyət əsasını 
sındıracaq,
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 34, 2-3. 17-18. 19-23
N: Salehlər fəryad çəkəndə Rəbb eşidir.

Rəblə könlüm fəxr edir, ey məzlumlar, eşidib sevinin! 
Gəlin mənimlə birgə Rəbbi müqəddəs tutaq, Rəbbin ismini birgə ucaldaq. 

Salehlər fəryad çəkəndə Rəbb eşidir, onları bütün əzablarından azad edir. 
Rəbb qəlbisınıqlara yaxındır, O, ruhən əzilmişləri qurtarır. 

Salehlər çox bəlaya düçar olar, lakin Rəbb onları hər birindən qurtarır.
Rəbb onların hər bir sümüyünü qoruyur, heç biri zədələnməz. 

İşlər öz şəri ilə məhv olacaq, salehə nifrət edən məhkum olacaq.
Rəbb qullarının canını azad edir, Rəbbə pənah gətirən məhkum olmur. 

Müqəddəs Pavelin Timoteyə 2-ci məktubundan sözlər 2 Tim 4, 6-8. 16-18
Çünki qanım artıq maye təqdimi kimi tökülmək üzrədir. Artıq ayrılma zamanım 
gəldi. Mən yaxşı mübarizə aparmışam, yarışı bitirdim, imanı saxladım. İndi salehlik 
tacı mənim üçün hazır durur. Adil Hakim olan Rəbb gələcəyi gün onu mənə – yalnız 
mənə deyil, Onun zühuruna can atanların hamısına verəcək. Mən ilk dəfə müdafiə 
olunanda heç kim mənə tərəfdar çıxmadı, hamı məni tərk etdi. Qoy onlara günah 
sayılmasın. Lakin Rəbb köməyimə gəlib mənə güc verdi ki, təbliğ işimi başa 
çatdırım və onu bütün millətlər eşitsin. Mən aslanın ağzından xilas oldum. 
Rəbb məni hər cür pislikdən qurtaracaq və Səmavi Səltənəti üçün xilas edəcək. 
Ona əbədi olaraq izzət olsun! Amin.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Mt 11, 25
İsa Məsih belə deyir: “Ey yerin-göyün Rəbbi olan Ata! Minnətdaram Sənə ki, 
bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə agah etdin.” 
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 18, 9-14
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Özlərinin saleh olduğuna güvənib başqalarına xor baxan bəziləri üçün də 
İsa belə bir məsəl çəkdi: "Biri farisey, digəri isə vergiyığan olan iki nəfər dua etmək 
üçün məbədə girdi: farisey ayaq üstə durub öz-özünə belə dua edirdi: 
„Ya Allah, sənə şükürlər olsun ki, mən başqaları kimi acgöz, kələkbaz, zinakar ya da
bu vergiyığan kimi deyiləm. Həftədə iki dəfə oruc tuturam, bütün qazandığımın 
onda birini verirəm“. Vergiyığan isə uzaqda durub gözlərini göyə qaldırmağa belə, 
cəsarət etmirdi, amma sinəsinə vurub hey deyirdi: „Ya Allah! Mən günahkara rəhm 
et!“ Sizə deyirəm ki, o farisey yox, vergiyığan evinə haqq qazanaraq getdi. 
Çünki öz-özünü ucaldan hər kəs alçaldılacaq, öz-özünü alçaldan isə ucaldılacaq".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Süleymanın Müdrikliyi kitabından sözlər Müd 11, 23 -12, 1-2
Amma Sən hamıya rəhm edirsən, çünki hər şeyə qadirsən. İnsanların tövbə 
etməsindən ötrü onun günahlarının üstündən keçirsən. Bəli, Sən bütün varlığı 
sevirsən, yaratdığın heç bir şeydən iyrənmirsən. Bir şeyə nifrət etsəydin, onu 
yaratmazdın. Nəyisə Sən istəməsəydin, o, necə qala bilərdi? Nəyisə Sən ərsəyə 
gətirməsəydin, o, necə qorunub-saxlana bilərdi? Sən hər şeydən muğayat olursan, 
çünki hər şey Sənindir, ey həyatsevər Pərvərdigar. Sənin ölməyən ruhun hər şeydə 
var. Bu səbəbdən azmışları yavaş-yavaş ifşa edir,
Nədə günah etdiklərini onlara xatırladırsan. Şərdən üz döndərmələri 
və Sənə iman etmələri üçün onlara nəsihət verirsən, ya Rəbb.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13c-14
N: Ey Padşahım olan Allahım, Səni yüksəldəcəyəm.

Ey Padşahım olan Allahım, Səni yüksəldəcəyəm, isminə sonsuza qədər alqış 
edəcəyəm. Sənə hər gün alqış edəcəyəm, isminə əbədilik həmd edəcəyəm. 

Rəbb lütfkar və rəhmlidir, hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir. 
Rəbb hamıya xeyirxahlıq edər, Yaratdıqlarının hər birinə mərhəmət göstərər.

Ya Rəbb, bütün yaratdıqların Sənə şükür edəcək, möminlərin Sənə alqış edəcək. 
Padşahlığının əzəmətindən deyəcəklər, qüdrətindən danışacaqlar. 

Səltənətin nəsildən-nəslə qədər uzanır. 
Rəbb yıxılanların hamısına dayaqdır, qəddi əyilənlərin hamısını qaldırır. 

Müqəddəs Pavelin Saloniklilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Sol 1, 11 – 2, 2
Buna görə sizin üçün daim dua edirik ki, Allahımız sizi Öz dəvətinə layiq görsün, 
hər yaxşı niyyətinizi və imandan asılı hər əməlinizi Öz qüdrəti ilə həyata keçirsin. 
Belə ki Allahımızın və Rəbb İsa Məsihin lütfünə görə Rəbbimiz İsanın adı sizdə 
izzət qazansın və siz də Onda izzət qazanasınız. Rəbbimiz İsa Məsihin zühuruna 
və bizim Onunla birlikdə olmaq üçün toplaşmağımıza gəlincə, qardaşlar, sizdən 
xahiş edirik: qoy «Rəbbin günü çatmışdır» deyə iddia edən hər hansı bir ruh, 
bir söz yaxud guya bizdən gələn bir məktub sizi tez ağıldan çıxarıb təlaşa salmasın. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Alleluya! Yəh 3, 16
İsa Məsih belə dedi: “Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu ona verdi, 
bunu etdi ki, Ona iman edənlərin heç biri həlak olmasın, 
hamısı əbədi həyata malik olsun.
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 19, 1-10
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa Yerixoya daxil olub oradan keçirdi. Orada vergiyığanların rəisi olan Zakay adlı 
varlı bir kişi var idi. İsanın kim olduğunu görməyə can atırdı. Amma balacaboy 
olduğuna görə izdihamın arasından Onu görə bilmirdi. İsanı görmək üçün irəliyə 
qaçıb bir fir'on ənciri ağacına dırmaşdı. Çünki İsa oradan keçməli idi. İsa o yerə 
çatdıqda yuxarı baxıb onu gördü və ona dedi: "Ay Zakay, tez aşağı düş. Bu gün Mən 
sənin evində qalmalıyam". O tez aşağı düşüb İsanı sevinclə qəbul etdi. Bütün xalq 
bunu gördükdə deyinərək dedi: "Gedib günahkar bir adamın qonağı oldu!" Zakay isə
ayağa qalxıb Rəbbə belə dedi: "Ya Rəbb, var-dövlətimin yarısını kasıblara verərəm 
və kimdən haqsızlıqla bir şey almışamsa, ona dörd qat qaytaracağam". 
İsa ona dedi: "Bu gün bu evə qurtuluş gəldi, çünki bu adam da İbrahimin oğludur. 
Çünki Bəşər Oğlu itmişləri axtarıb xilas etmək üçün gəlmişdir".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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2-ci Makkabilər kitabından sözlər 2 Mak 7, 1-2. 9-14
Başqa bir hadisədə anaları ilə birgə yeddi qardaş da həbs edilmişdi. Padşah onları 
qanunun qadağan etdiyi donuz ətini yeməyə məcbur etdi, qırmanclar və iplərlə 
onlara işgəncə verdi. Qardaşlardan biri hamısının adından danışaraq dedi: 
«Bizdən nə soruşub öyrənmək istəyirsən? 
Əcdadlarımızın qanunlarını pozmaqdansa ölməyi üstün tuturuq». 

(Onda padşah çox hirslənərək tasları və qazanları qızdırmağı əmr etdi. Bunlar qızdıqdan 
sonra dərhal padşah hamının adındandanışanın dilinin kəsilməsini, başının dərisinin 
soyulmasını, əl və ayaqlarının kəsilməsini əmr etdi; bu, o biri qardaşlarının və anasının gözləri 
önündə baş verirdi. Padşah tamamilə yararsız bir vəziyyətə düşmüş adamı hələ nəfəs almaqda 
ikən ocağın yanına aparılaraq tasda qızartmağı əmr etdi. Tasdan tüstülər yayılan vaxt qardaşlar
və onların anası ölüm ayağında bir-birlərinə ürək-dirək verərək deyirdilər: «Allahımız Rəbb hər
şeyi görür və ədalətə görə bizə şəfqət göstərəcək; Musa xalqın əleyhinə şəhadət etməsinə 
baxmayaraq, öz mahnısında bəyan etmişdi: “O, Öz qullarına şəfqət göstərəcək”». Birinci 
qardaş öləndən sonra həqarət etmək üçün ikincisini ortaya çıxartdılar. Saçları ilə birlikdə 
başının dərisini soyaraq ondan soruşdular: «Yeməyimizdən yeyəcəksən? Yoxsa bədəninin hər 
üzvünə işgəncə verək?» Amma o, öz ana dilində onlara «Yox!» cavabını verdi. O da əvvəlki 
qardaşının ardınca işgəncəyə məruz qaldı.)

Son nəfəsində olarkən dedi: «Sən ey cinayətkar, bizi bu həyatımızdan məhrum 
edə bilərsən, amma bu dünyanın Padşahı Onun qanunları naminə öldüyümüz üçün 
bizi əbədi həyata dirildəcək».
Sonra üçüncüsünə həqarət etməyə başladılar. Ondan dilini bayıra çıxartmaq tələb 
olunarkən dərhal bunu etdi, cəsarətlə əllərini irəli uzatdı və ləyaqətlə dedi: 
«Bu bədən üzvlərini mənə göydəki Allah verdi, Onun qanunları uğrunda bunlara 
əhəmiyyət vermirəm. Onun bu üzvləri mənə yenidən qaytaracağına ümid edirəm». 
Padşah və yanında olanlar bu gəncin ürəkliliyinə heyrət etdilər, çünki o, əzablarını 
heç saydı. O öldükdən sonra dördüncüsünə də eyni cür işgəncə verib pis rəftar 
etməyə başladılar. Bu qardaş da ölmək üzrə olanda dedi: «Ən yaxşısı budur ki, insan
əli ilə ölməyi seçərək Allahın bizi yenidən dirildəcəyinə ümid bağlayaq. 
Sənin üçün isə, ey padşah, həyata dirilmə olmayacaq».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 17, 1. 5-6. 8+15
N: Oyananda Səni görməklə doyacağam. 

Ya Rəbb, haqq sözümü dinlə, fəryadımı eşit, 
yalansız dilimdən çıxan duama qulaq as. 

Sənin yolundan möhkəm tutmuşam, sarsılmadan addımlamışam. Səni çağırıram, 
ey Allah, mənə cavab verərsən, Qulağını mənə tərəf çevir, sözlərimi dinlə. 

       C ili 201



C ili 32-ci Rəbb günü Adi dövrdə 

Məni göz bəbəyin kimi qoru, qanadlarının kölgəsində saxla. 
Mənsə saleh olduğum üçün üzünə baxacağam, oyananda Səni görməklə doyacağam.

Müqəddəs Pavelin Saloniklilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Sol 2, 16 – 3, 5
Rəbbimiz İsa Məsihin Özü və bizi sevib lütfü ilə əbədi cəsarət və xeyirli ümid verən 
Atamız Allah sizi ürəkləndirsin, hər yaxşı söz və əməldə möhkəm etsin. Nəhayət, 
qardaşlar, bizim üçün dua edin ki, Rəbbin kəlamı aranızda olduğu kimi sürətlə 
yayılıb izzət qazansın. Qoy yaramaz və pis adamlardan xilas olaq. Çünki hamı iman 
etmir. Amma Rəbb etibarlıdır. O sizi möhkəmləndirib şər olandan qoruyacaq. 
Biz də Rəbbə güvənərək sizdən arxayınıq ki, verdiyimiz əmrlərə əməl edirsiniz 
və edəcəksiniz. Qoy Rəbb ürəklərinizi Allahın məhəbbətinə və Məsihin dözümünə 
yönəltsin.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! bax Vəhy 1, 5-6
Ölülər arasından ilk doğulan İsa Məsihdir.  
Ona əbədi olaraq izzət və qüdrət olsun!
Alleluya!

†  İncil  †

Lk 20, 27-38
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Dirilmənin olmadığını iddia edən sadukeylərdən bəzisi İsanın yanına gəlib soruşdu: 
"Müəllim, Musa bizim üçün belə yazmışdır: „Əgər bir adamın evli qardaşı övladsız 
ölüb arvadı dul qalsa o biri qardaş bu arvadı alıb ölən qardaşının nəslini davam 
etdirsin“. Yeddi qardaş var idi. Birinci qardaş bir arvad aldı və övladsız öldü. 
İkincisi də, üçüncüsü də bu arvadla evləndi. Beləcə yeddisi də övladı olmadan öldü. 
Hamısından sonra bu qadın da öldü. Ölülər diriləndə bu qadın onlardan hansının 
arvadı olacaq? Çünki yeddi qardaşın yeddisi də bu qadını almışdı“.

İsa onlara belə cavab verdi: "Bu dövrün insanları evlənir və ərə gedir. Amma gələcək
dövrə yetişməyə və ölülərdən dirilməyə layiq sayılanlar isə nə evlənəcək, nə də ərə 
gedəcək. Artıq ölə də bilməzlər, çünki mələklərə bənzəyirlər və dirilmə oğulları 
olduqlarına görə onlar Allahın oğullarıdır. Amma ölülərin dirildiyini Musa da kolla 
bağlı əhvalatda Rəbbi İbrahimin Allahı, İshaqın Allahı və Yaqubun Allahı 
adlandıraraq göstərib. Allah ölülərin deyil, dirilərin Allahıdır. 
Çünki Onun yanında hamı diridir".
K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Peyğəmbər Məlakinin kitabından sözlər Mal 4, 1-2a 
Ordular Rəbbi deyir: «Budur, soba kimi yanan o gün gəlir. Bütün məğrurlar 
və pislik edənlər saman kimi olacaq. Gələn o gün onları yandıracaq. 
Onlardan nə kök, nə də budaq qalacaq. Ancaq adıma hörmət edən sizlər üçün 
şüalarında şəfa olan salehlik günəşi doğacaq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 98, 5-6. 7-9a. 9bc
N: Rəbb həm diriləri, həm də ölüləri hökm edəcək. 

Rəbbi lira ilə – lira ilə, ilahi bir səslə tərənnüm edin! 
Kərənay, şeypur səsi ilə, padşah olan Rəbbin hüzurunda cuşa gəlin, Ona nida edin! 

Qoy dənizin və dənizdəki canlıların, yer üzü və orada yaşayanların səsi ucalsın. 
Onun hüzurunda qoy çaylar əl çalsın, dağlar birgə mədh oxusun!

Çünki Rəbb dünyaya hökm etmək üçün gəlir. 
Yer üzünə ədalətlə, xalqlara insafla hökm edəcək! 

Müqəddəs Pavelin Saloniklilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Sol 3, 7-12
Bizlərdən necə nümunə götürmək lazım olduğunu özünüz də bilirsiniz. 
Çünki yanınızda olarkən avara dolanmadıq, heç kimin çörəyini müftə yemədik. 
Əksinə, gecə-gündüz zəhmət və əziyyət çəkərək işlədik ki, heç birinizə yük 
olmayaq. İxtiyarımız çatmadığına görə deyil, əməlimizlə sizə nümunəvi yol 
göstərmək üçün bunu etdik. Hətta biz sizinlə olarkən sizə bu əmri verdik: 
işləmək istəməyən yemək də yeməsin. Eşitmişik ki, sizlərdən bəzisi avara 
gəzib-dolanır; heç bir iş görmədikləri halda hər şeyə qarışırlar. 
Belələrinə Rəbb İsa Məsih naminə əmr verib xəbərdarlıq edirik ki, 
sakitcə işləyib öz çörəklərini yesinlər.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Lk 21, 28
İsa Məsih belə deyir: “Başınızı qaldırın və yuxarı baxın, 
çünki satın alınmanız yaxınlaşır.”
Alleluya!
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†  İncil  †

Lk 21, 5-19
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bəzi adamlar məbədin gözəl daşlar və Allaha həsr olunmuş təqdimlərlə bəzəndiyini 
söyləyərkən İsa dedi: "Elə günlər gələcək ki, burada gördüyünüz şeylərdən daş daş 
üstə qalmayacaq, hər şey yerlə yeksan olacaq". Ondan soruşdular: 
"Müəllim, bəs bu dediklərin haçan baş verəcək? Bunlar baş verərkən hansı əlamətlər
olacaq?" İsa dedi: "Ehtiyatlı olun, tovlanmayın! Çünki Mənim adımla çox adam 
gəlib „Mən Oyam“ və „Vaxt yaxınlaşdı“ deyəcək. Onların ardınca düşməyin. 
Müharibələr və üsyan xəbərləri eşidəndə təlaşa düşməyin. 
Çünki bunlar əvvəlcədən baş verməlidir, amma son tez gəlməyəcək".

Sonra onlara belə dedi: "Millət millətə, səltənət səltənətə qarşı çıxacaq. 
Güclü zəlzələlər, yerbəyer aclıq və vəba, dəhşətli hadisələr və göydən böyük 
əlamətlər olacaq. Amma bütün bu hadisələrdən əvvəl Mənim adıma görə sizi 
tutacaqlar, təqib edəcəklər, sinaqoqlara və zindanlara təslim edəcəklər, padşahlar və 
valilər qarşısına aparacaqlar. Bu isə Mənim barəmdə şəhadət etmək üçün sizə bir 
fürsət olacaq. Buna görə nə cavab verəcəyinizi əvvəlcədən düşünməməyi ürəyinizdə 
qərara alın. Çünki Mən sizə elə danışıq qabiliyyəti və hikmət verəcəyəm ki, sizə 
qarşı çıxanların heç biri nə ona etiraz edə biləcək, nə də ona qarşı dura biləcək. 
Hətta ata-analarınız, qardaşlarınız, qohumlarınız və dostlarınız sizə xəyanət edəcək 
və bəzinizi öldürtdürəcək. Mənim adıma görə hamı sizə nifrət edəcək. 
Amma başınızdan bir tük belə, əskik olmayacaq. 
Dayanıb dözməklə canlarınızı xilas edəcəksiniz.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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34-cü Rəbb günü Adi dövrdə: Məsih – Kainatın Padşahı

2-ci Şamuelin kitabından sözlər 2 Sam 5, 1-3
İsrailin bütün qəbilələri Xevrona, Davudun yanına gəlib belə dedi: 
«Bax biz sənin sümüyündən, sənin ətindənik. Əvvəllər – Şaul padşahımız olanda da 
İsrailliləri yürüşlərə aparan və gətirən sən idin. Rəbb sənə demişdi ki, xalqım İsrailə 
sən çobanlıq edəcəksən, İsrail üzərində sən hökmdar olacaqsan». İsrailin bütün 
ağsaqqalları Xevrona, padşah Davudun yanına gəldilər və padşah orada Rəbbin 
önündə onlarla əhd bağladı. Ağsaqqallar Davudu İsrail üzərində padşah olmaq üçün 
məsh etdilər.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

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

Gözlərimi dağlara tərəf dikmişəm, haradan mənə kömək gələcək? 
Göyləri və yeri yaradan Rəbdən mənə kömək gələcək. 

Bax İsraili qoruyan yuxulamaz, yatıb qalmaz. 
Səni qoruyan Rəbdir, O, sağ tərəfindədir, sənə kölgədir. 

Müqəddəs Pavelin Kolosselilərə məktubundan sözlər Kol 1, 12-20
Müqəddəslərin nurda olan irsinə şərik olmanız üçün sizə səlahiyyət verən Ataya 
sevinclə şükür edəsiniz. O bizi zülmət hakimiyyətindən xilas edib Öz sevimli 
Oğlunun Səltənətinə köçürtdü. Oğulda olan qurtuluşa azad olunmaya günahlarımızın
bağışlanmasına malikik. Görünməz Allahın surəti və bütün yaradılış üzərində İlk 
Doğulan Odur. Çünki göylərdə və yerdə olan, görünən və görünməyən hər şey – 
taxtlar, ağalar, başçılar, hakimlər Onda yarandı. Nə varsa, Onun vasitəsilə 
və Onun üçün yarandı. Hər şeydən əvvəl var olan Odur və hər şey Onda bərqərar 
olur. Bədənin, yəni imanlılar cəmiyyətinin Başı da Odur. Hər şeydə birinci olsun 
deyə başlanğıc olan, ölülər arasından dirilən ilk doğulan Odur. Çünki Allah Onda 
bütün tamlığı ilə yaşamağa və Onun vasitəsilə, çarmıxda axıdılan qanı ilə barışıq 
yaradaraq həm yerdə, həm də göylərdə olan hər şeyi Özü ilə barışdırmağa razı oldu.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Alleluya! Mk 11, 10
Rəbbin ismi ilə gələn Atamız Davudun Səltənəti xeyir-dualı olsun!
Alleluya!
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†  İncil  †

Lk 23, 35b-43
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Başçılar da İsanı ələ salıb deyirdi: "Bu başqalarını qurtarırdı. 
Əgər O, Allahın seçdiyi Məsihdirsə, qoy Özünü də qurtarsın!"
 Əsgərlər də yaxınlaşıb Onu lağa qoydu. Ona turş şərab təqdim edib belə dedilər: 
"Əgər Sən Yəhudilərin Padşahısansa, Özünü xilas et!"

Onun başı üzərində yunan, latın və ibrani hərfləri ilə bir yazı da var idi: 
BU, YƏHUDİLƏRİN PADŞAHIDIR.

Çarmıxa asılmış cinayətkarlardan biri Onu təhqir edərək deyirdi: 
"Əgər Sən Məsihsənsə, Özünü də, bizi də qurtar". 
O biri cinayətkar isə ona məzəmmət edərək deyirdi: 
"Sən heç Allahdan qorxmursan? Sən özün də eyni cəzaya məhkum olmusan! 
Biz öz əməllərimizə görə ədalətlə məhkum olunmuşuq və cəzalanmağa layiqiq. 
Axı bu Adam heç bir günah etməmişdi". Sonra İsaya dedi: 
"Ay İsa, Öz Səltənətinə gələndə məni xatırla!" İsa ona dedi: 
"Sənə doğrusunu deyirəm ki, bu gün sən Mənimlə birlikdə cənnətdə olacaqsan".

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Katolik kilsəsi, Bakı Azərbaycan
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