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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 1,1-6
Allah qədim zamanlarda dəfələrlə və müxtəlif yollarla əcdadlarımıza 
peyğəmbərlər vasitəsilə müraciət etmişdi. Amma bu axır zamanda O bizə Oğul 
vasitəsilə müraciət etdi; Onu hər şeyin varisi təyin etmişdi və Onun vasitəsilə 
kainatı yaratmışdı. Oğul Allahın izzətinin əksi və mahiyyətinin tam surətidir. 
O hər şeyi qüdrətli kəlamı ilə saxlayır. O, günahlardan təmizlənməni təmin edən-
dən sonra ucalarda möhtəşəm Allahın sağında oturdu. Mələklərdən nə qədər üstün
adı irs olaraq aldısa, o qədər onlardan üstün oldu. Axı Allah mələklərin hansına nə
vaxtsa «Sən Mənim Oğlumsan, Mən bu gün Sənə Ata oldum» yaxud «Mən Ona 
Ata, O isə Mənə Oğul olacaq» demişdir? Yenə də Allah İlk Doğulanı dünyaya 
gətirəndə deyir: «Allahın bütün mələkləri qoy Onun qarşısında səcdə etsin».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 97 (96):1+2b. 6+7c. 9
N: Ey bütün mələklər, Rəbbə səcdə edin! 

Rəbb hökmranlıq edir, qoy yer üzü şadlıq etsin, +
Qoy bütün adalar sevinsin. *
Salehliklə ədalət taxtının təməlidir. N:

Göylər salehliyini bəyan edər, +
Əzəmətini bütün xalqlar görər. *
Ey bütün allahlar, Rəbbə səcdə edin! N:

Çünki bütün yer üzərində, Ya Rəbb, Haqq-Taala Sənsən! +
Bütün allahların üzərində *
Sən nə qədər yüksəksən! N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Şamuelin kitabından sözlər 1 Şam 1,1-8
Efrayimin dağlıq bölgəsində yerləşən Ramatayim-Sofim şəhərində Elqana adlı bir 
adam yaşayırdı. O, Efrayim sakini olub Suf tayfasından – Suf oğlu Toxu oğlu 
Elihu oğlu Yeroxamın oğlu idi. Elqananın Xanna və Peninna adında iki arvadı 
vardı. Peninnanın uşaqları var idi, amma Xannanın övladı olmurdu. Elqana 
Ordular Rəbbinə səcdə qılmaq və qurban kəsmək üçün hər il öz şəhərindən Şiloya 
gedərdi. Orada Elinin iki oğlu – Xofni və Pinxas Rəbbin kahinləri idi. 
Elqana qurban kəsilən gün arvadı Peninnaya, oğul və qızlarının hamısına pay 
verərdi. Xannaya isə ikiqat pay verərdi. Rəbb onun bətnini bağlamışdı, buna 
baxmayaraq Elqana onu çox sevirdi. Günüsü Peninna isə Xannanın Rəbb 

3



1ci həftə |  Bazar ertəsi - 1ci gün

tərəfindən bətninin bağlanmasına görə həmişə ona sataşar və xətrinə dəyərdi. 
Bu, illərlə belə davam edirdi. Xanna hər dəfə Rəbbin ibadətgahına gedəndə 
günüsü ona söz atar, Xanna da ağlayar, yemək yeməzdi. Bir gün əri Elqana ona 
dedi: «Xanna, niyə ağlayırsan? Niyə yemək yemirsən? Axı niyə kədərlisən? 
Mən sənə on oğuldan da artıq deyiləmmi?»

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 116B (115):12-13. 14+17. 18-19
N: Sənə ya Rəbb, şükür qurbanları təqdim edəcəyəm.

Mənə etdiyi comərdliyə görə *
Rəbbin borcunu necə qaytara bilərəm?
Qurtuluş piyaləsini qaldıracağam, *
Rəbbin ismini çağıracağam. N:

Rəbbə Onun bütün xalqı qarşısında *
Əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm.
Sənə şükür qurbanları təqdim edəcəyəm, *
Rəbbin adını çağıracağam. N:

Rəbbə Onun bütün xalqı qarşısında *
Əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm
Rəbbin evinin həyətində, *
ey Yerusəlim, sənin mərkəzində. N:

Alleluya! Mk 1:15
Vaxt yetişib, Allahın Padşahlığı yaxınlaşıb. Tövbə edin və Müjdəyə inanın.
Alleluya!

†  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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 2:5-12
Barəsində danışdığımız gələcək dünyanı Allah mələklərə tabe etmədi. Lakin 
kimsə bir yerdə belə şəhadət etdi: «İnsan kimdir ki, onun haqqında düşünürsən? 
Bəşər oğlu kimdir ki, onun qayğısını çəkirsən? Onu mələklərdən az müddət 
ərzində aşağı tutdun, İzzət və əzəmət tacını onun başına qoydun. Hər şeyi onun 
ayağının altına qoyub tabe etdin». Allah hər şeyi insana tabe etdiyinə görə ona 
tabe olmamış heç nə qoymadı. Lakin indi biz hər şeyin ona tabe olduğunu hələ 
görmürük. Amma Allahın lütfü ilə hər kəsin uğrunda ölmək üçün mələklərdən az 
müddət ərzində aşağı tutulmuş Şəxsi, yəni İsanı görürük. Çəkdiyi ölüm əzabına 
görə Onun başına izzət və əzəmət tacı qoyuldu. Hər şey Allah üçün və Allah 
vasitəsilə mövcuddur. Bir çox övladı izzətə çatdırmaq üçün onların xilasının 
Banisini əzablar vasitəsilə kamil etməsi Allaha münasib idi. Çünki təqdis edən 
Şəxsin və təqdis olunanların hamısının Atası eynidir. Bu səbəbdən İsa onları 
qardaş çağırmaqdan utanmayıb deyir: «İsmini qardaşlarıma elan edəcəyəm, 
toplantı arasında Sənə həmd söyləyəcəyəm».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 8:1+4. 5-6. 7-8
N: Oğlunu hər şeyin üzərində hökmdar etdin.

Ey Xudavəndimiz Rəbb, *
İsmin bütün yer üzündə nə qədər əzəmətlidir!
İnsan kimdir ki, onun haqqında düşünürsən? *
Bəşər oğlu kimdir ki, onun qayğısını çəkirsən?» N:

Onu mələklərdən bir az aşağı yaratdın, *
izzət və əzəmət tacını onun başına qoydun,
əllərinin işləri üzərində onu hökmdar etdin. *
Hər şeyi onun ayağının altına qoydun: N:

Bütün sürü və naxırları, *
çöldə yaşayan heyvanları,
göydəki quşları, dənizdəki balıqları, *
dəryalarda üzənlərin hamısını. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Şamuelin kitabından sözlər 1 Şam 1:9-20
O günlərdə onlar Şiloda yeyib-içəndən sonra Xanna ayağa qalxdı. Kahin Eli 
Rəbbin məbədinin qapısının yanındakı kürsüdə oturmuşdu. Xanna ürək yanğısı ilə
dua edərək acı-acı ağlayırdı. Rəbbə yalvararaq əhdini belə söylədi: «Ey Ordular 
Rəbbi, Öz dərdli bəndənin vəziyyətini görürsən. Mən bəndəni unutmayıb bir oğul 
versən, oğlumun həyatını Sənə həsr etmək üçün verər və qoymaram ki, onun 
başına ülgüc dəysin». Xanna Rəbbin hüzurunda uzun müddət dua etdi. Eli isə 
onun ağzına baxırdı. Xanna qəlbində yalvardığı üçün yalnız dodaqları tərpənirdi, 
səsi eşidilmirdi. Eli elə güman etdi ki, o sərxoşdur. Ona görə də dedi: «Nə vaxta 
qədər sərxoşluq edəcəksən? Bəsdir, at bu şərabı». Xanna cavabında dedi: «Xeyr, 
ağam, mən nə şərab içmişəm, nə də başqa kefləndirici içki. Könlü qəm-qüssəli bir 
qadınam ki, sadəcə Rəbbin hüzurunda ürəyimi boşaldıram. Kənizini pis qadın 
sanma. Bu yalvarışım indiyədək çəkdiyim böyük qayğı və əziyyətə görədir». Eli 
cavab verib dedi: «Salamat get, qoy İsrailin Allahı səni muradına çatdırsın!» 
Xanna «təki bəndən sənin gözlərində lütf tapsın» deyib yolu ilə getdi və yemək 
yedi. Artıq çöhrəsi kədərli deyildi. Ertəsi gün onlar sübh tezdən qalxıb Rəbbə 
səcdə qılandan sonra Ramadakı evlərinə qayıtdılar. Elqana arvadı Xanna ilə 
yaxınlıq etdi və Rəbb də Xannanı yada saldı. Vaxt keçdi, Xanna hamilə olub bir 
oğul doğdu. «Onu Rəbdən dilədim» deyərək adını Şamuel qoydu.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 1 Şam 2:1. 4-5. 6-7. 8
N: Rəbdə tapdığım sevincdən ürəyim cuşa gəlir. 

Rəbdə tapdığım sevincdən ürəyim cuşa gəlir, *
Rəbb mənə böyük güc verir,
düşmənlərimin önündə öyünürəm, *
çünki Sən məni qurtardığına görə sevinirəm. N:
İgidlərin yayları qırılır, *
büdrəyənlər isə Onun qüdrəti ilə qurşanır.
Toxlar azuqə üçün muzdla işlərkən *
aclar doyuzdurulur.
Sonsuz qadın yeddi övlad doğur, *
çoxuşaqlı qadın isə tənha qalır. N:
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N: Rəbdə tapdığım sevincdən ürəyim cuşa gəlir. 

Rəbb insanı həm öldürür, həm dirildir. *
Ölülər diyarına həm endirir, həm çıxarır.
Rəbb yoxsulluq və var-dövlət göndərir, *
alçaldır və yüksəldir. N:

O, yoxsulları toz-torpağın içindən götürür, *
fəqirləri küllükdən çıxarır.
Onları hökmdarların yanında əyləşdirir, *
Onlara irs olaraq şərəf taxtını verir. N:

Alleluya! 1 Sal 2:13
Biz də dayanmadan Allaha şükür edirik ki, siz bizdən eşitdiyiniz Allah kəlamını 
qəbul edəndə onu bəşəri söz kimi deyil, həqiqətən, Allahın kəlamı olaraq qəbul 
etdiniz. Siz imanlılarda fəaliyyət göstərən də bu kəlamdır.

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.
Şənbə günü İsa Kefernahumda sinaqoqa girib təlim öyrətməyə başladı. Onun 
təliminə təəccüblənirdilər, çünki onlara 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!» Amma 
İsa ona qadağan edib dedi: «Sus və bu adamdan çıx!» Natəmiz ruh bu adamı 
sarsıdıb bərkdən çığıraraq ondan çıxdı. Hamını heyrət bürüdü və onlar bir-
birindən soruşdular: «Bu nədir? Səlahiyyətli yeni bir təlimdir! O, natəmiz ruhlara 
belə, əmr edir və bunlar da Ona itaət edirlər». İsa haqqında xəbər dərhal Qalileya 
bölgəsinin hər tərəfinə yayıldı.

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

7



1ci həftə |   Çərşənbə - 3cü gün  

1ci həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 2:14-18
Bu səbəbdən bu övladlar tərkibcə qan və ətdən yarandıqlarına görə İsa Özü də 
onların insan təbiətinə şərik oldu ki, ölüm üzərində hakimiyyət sahibi olanı, yəni 
iblisi Öz ölümü vasitəsilə təsirsiz hala gətirsin və ölüm qorxusuna görə ömürləri 
boyu əsarətdə olanların hamısını azad etsin. Şübhəsiz, O, mələklərə deyil, İbrahim
nəslinə yardım edər. Buna görə də O hər cəhətdən qardaşlarına bənzər olmalı idi; 
belə ki Allaha xidmətində mərhəmətli və sadiq Baş Kahin olub xalqının günahları 
üçün kəffarə edə bilsin. Çünki Özü sınağa çəkilib əzab çəkdiyi üçün sınağa 
çəkilənlərə kömək edə bilər.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 105: 1-4, 6-9
N: Rəbb əbədi olaraq verdiyi vədini unutmaz.

Rəbbə şükür edin, ismini səsləyin, *
əməllərini xalqlar arasında elan edin!
Onu ilahilərlə tərənnüm edin, *
bütün xariqələrini bəyan edin! N:

Onun müqəddəs adı ilə fəxr edin, *
ey Rəbbi axtaranlar, ürəkləriniz qoy sevinsin!
Rəbbi, Onun qüvvətini arayın, *
daim hüzurunu axtarın. N:

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

Əbədi olaraq min nəslə qədər əhdini, *
əmr etdiyi sözü,
İbrahimlə kəsdiyi əhdini, *
İshaqa and içərək verdiyi vədini unutmaz. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Şamuelin kitabından sözlər 1 Şam 3:1-10 19-20
Gənc Şamuel Elinin başçılığı altında Rəbbə xidmət edirdi. O vaxt Rəbbin sözünün
nazil olması və görüntülərin görülməsi nadir hallarda baş verirdi. Bir gecə Eli 
yatağında uzanmışdı. Onun gözləri zəif olduğuna görə yaxşı görmürdü. 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. Rəbbin Şamueli peyğəmbər kimi təsdiq etdiyini Dandan Beer-Şevaya 
qədər bütün İsrail bildi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 40:1+4. 6. 7-8. 9
N: Ey Allahım, Sənin iradəni yerinə yetirmək mənə zövq verir.

Rəbbi səbir edərək gözlədim, *
mənə tərəf dönərək fəryadımı eşitdi.
Rəbbə ümidlə arxalanan, *
təkəbbürlülərə üz tutmayan,
bütlərə aldananlara qoşulmayan *
insan nə bəxtiyardır! N:

Qurbandan, təqdimdən xoşun gəlmədi, +
yandırma qurbanı, günah qurbanı tələb etmədin, *
amma mənim qulağımı açdın. N:

O zaman dedim: «Budur, gəlmişəm, *
Sənin tumarında mənim haqqımda yazılıb.
Ey Allahım, Sənin iradəni yerinə yetirmək mənə zövq verir, *
Qanunun qəlbimdədir». N:

9



1ci həftə |   Çərşənbə - 3cü gün  

Çoxlu camaat arasında salehliyini car çəkdim, *
ya Rəbb, Sən bilirsən ki, ağzımı yummadım. N:

N: Ey Allahım, Sənin iradəni yerinə yetirmək mənə zövq verir.

Alleluya! Yəh 10:27
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.

Sinaqoqdan çıxan kimi İsa Yaqub və Yəhya ilə birgə Şimon və Andreyin evinə 
getdilər. Şimonun qayınanası qızdırma içində yatırdı. Bunu dərhal İsaya xəbər 
verdilər. İsa xəstənin yanına gəlib əlindən tutaraq onu qaldırdı və qadının 
qızdırması düşdü. Qadın onlara xidmət etməyə başladı. Axşam gün batanda bütün 
xəstələri və cinə tutulmuşları İsanın yanına gətirdilər. Bütün şəhər əhalisi qapının 
yanına yığıldı. İsa müxtəlif xəstəliyə tutulan 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 kimsəsiz bir 
yerə gedib orada dua etdi. Şimon və onun yanındakılar İsanın ardınca düşdülər. 
Onu tapıb dedilər: «Hamı Səni axtarır». İsa onlara dedi: «Gəlin başqa yerlərə – 
ətrafdakı şəhərlərə gedək və orada da vəz edim, çünki Mən bunun üçün 
gəlmişəm». Beləliklə, İsa onların sinaqoqlarında vəz edərək və cinləri qovaraq 
bütün Qalileyanı gəzib-dolaşdı.

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

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 3:7-14
Müqəddəs Ruhun dediyi kimi: «Bu gün əgər Onun səsini eşitsəniz, qoy ürəkləriniz
üsyan vaxtı olduğu kimi, səhradakı sınaq günündə olduğu kimi inadkar olmasın. 
Orada atalarınız Məni sınadılar, qırx il əməllərimi görərək Məni yoxladılar. Buna 
görə o nəsildən zəhləm getdi. Dedim: “Onlar həmişə ürəklərində azır, yollarımı 
tanımırlar”. Buna görə qəzəblənib and içmişəm: “Onlar Mənim rahatlıq diyarıma 
girməyəcəklər”». Ey qardaşlar, diqqətli olun ki, sizlərdən heç birinizdə var olan 
Allahdan uzaqlaşan şər və imansız ürək olmasın. Amma «bu gün» adlanan hər gün
bir-birinizi ürəkləndirin ki, heç biriniz günahın aldadıcılığı ilə inadkar olmasın. 
Çünki əvvəldən bizdə olan etimadı sonadək möhkəm saxlasaq, Məsihlə ortaq 
olarıq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 95:6-11
N: Rəbbin səsini eşidin ürəkləriniz inadkar olmasın! 

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

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

Qırx il o nəsildən zəhləm getdi. +
Dedim: “Onlar azğın ürəkli xalqdır, *
yollarımı tanımır”.
Buna görə qəzəblənib and içmişəm: *
“Onlar Mənim rahatlıq diyarıma girməyəcəklər”». N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Şamuelin kitabından sözlər 1 Şam 4:1-11
Şamuelin sözü bütün İsrailə yayılmışdı. O dövrdə İsraillilər Filiştlilərə qarşı 
döyüşmək üçün çıxdılar. İsraillilər Even-Ezerdə, Filiştlilər isə Afeqdə ordugah 
qurdular. Filiştlilər İsraillilərlə döyüşmək üçün düzüldülər. Döyüş qızışanda 
İsraillilər Filiştlilərə məğlub oldular və döyüş meydanında dörd minə yaxın İsrailli
qırıldı. Xalq ordugaha qayıdarkən İsrail ağsaqqalları bir-birindən soruşdu: 
«Görəsən Rəbb bu gün bizi Filiştlilər qarşısında nə üçün məğlub etdi? Şilodan 
Rəbbin Əhd sandığını yanımıza gətirək. Qoy aramızda olsun və bizi düşmənlərin 
əlindən qurtarsın». Xalq Şiloya adam göndərdi. Keruvlar arasında taxt qurmuş 
Ordular Rəbbinin Əhd sandığını oradan gətirdilər. Elinin iki oğlu Xofni və Pinxas 
Allahın Əhd sandığının yanında idi. Rəbbin Əhd sandığı ordugaha çatan kimi 
bütün İsraillilər bərkdən elə qışqırdılar ki, yer titrədi. Bu qışqırığın gurultusunu 
eşidərkən Filiştlilər belə dedilər: «İbranilərin ordugahında niyə belə böyük qışqırıq
və gurultu var?» Ordugaha Rəbbin sandığının gəldiyini bildikdə Filiştlilər qorxub 
dedilər «Ordugaha allahlar gəlib, vay halımıza! Çünki bundan əvvəl belə bir şey 
olmamışdı. Vay halımıza! Bu qüdrətli allahların əlindən bizi kim qurtaracaq? 
Səhrada Misirlilərə hər cür bəla verən allahlar bunlardır. Ey Filiştlilər, cəsur olun, 
kişi kimi dayanın! Yoxsa İbranilər sizə necə boyun əydilərsə, siz də onlara elə 
boyun əyəcəksiniz! Kişi kimi dayanın və döyüşün!» Filiştlilər vuruşdular. 
İsraillilər məğlub oldu və hamısı öz çadırına qaçdı. Çox böyük qırğın oldu və 
İsraillilərdən otuz min piyada həlak oldu. Allahın sandığı ələ keçirildi və Elinin iki
oğlu – Xofni ilə Pinxas öldü.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 44:9-10. 13-14. 23-24
N: Ey Xudavənd, qalx, bizi məhəbbətin naminə xilas et! 

İndi isə bizi atıb rüsvay etmisən, *
ordularımızla yürüşə çıxmırsan. 
Düşmənin qarşısından bizi geriyə qovursan, *
bizə nifrət edənlər bizi soyub-talayır. N:

Bizi qonşularımıza tənə hədəfi etdin, *
ələ salıb lağ edənlərlə yan-yörəmizi doldurdun. 
Bizi millətlərin dilinə saldın, *
ümmətlərin gülüş hədəfinə döndərdin. N: 

Ey Xudavənd, oyan, niyə yatmısan? *
Qalx, bizi əbədilik atma!
Niyə üzünü bizdən gizlədirsən? *
Əzab-əziyyətimizi nə üçün unutdun? N:
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Alleluya! bax Mt 4:23
İsa Səmavi Padşahlığın Müjdəsini vəz edir, 
xalq arasında hər cür xəstəliyə və hər cür naxoşluğa şəfa verirdi.
Alleluya!

†  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 bu adam cüzamdan sağalıb pak oldu, İsa o an
onu yola salıb ciddi tapşıraraq belə dedi: «Bax heç kəsə bir söz demə, lakin get, 
özünü kahinə göstər. Hər kəsə şəhadət olsun deyə cüzamdan paklandığın üçün 
Musanın buyurduğu təqdimləri apar». Lakin o çıxıb bu sözü vəz edərək hər yanda 
yaymağa başladı. Ona görə də İsa artıq heç bir şəhərə açıq girə bilmirdi, amma 
kənarda, kimsəsiz yerlərdə qalır və adamlar hər tərəfdən Onun yanına gəlirdi.

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

1ci həftə |   Cümə  5ci gün   
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 4:1-5. 11
Beləliklə, Allahın rahatlıq diyarına girmək vədi hələ də qüvvədə olarkən hər 
birinizin bundan məhrum olmasından qorxaq. Çünki Misirdən çıxanlar kimi biz də
Müjdə aldıq. Amma onların eşitdiyi kəlam onlara xeyir gətirmədi, çünki bu 
kəlama qulaq asanların imanına şərik  olmadılar. Biz iman etmişlərsə rahatlıq 
diyarına girməkdəyik, necə ki Allah demişdir: «Buna görə qəzəblənib and 
içmişəm: “Onlar Mənim rahatlıq diyarıma girməyəcəklər”». Halbuki Onun işləri 
dünya yaranandan bəri tamamlanmışdır. Çünki bir yerdə yeddinci gün barəsində 
belə deyib: «Allah bütün gördüyü işlərdən ayrılıb yeddinci gün istirahət etdi». Bu 
barədə yenə deyib: «Onlar Mənim rahatlıq diyarıma girməyəcəklər». Buna görə də
bu rahatlıq diyarına girməyə çalışaq ki, heç kəs eyni itaətsizlik nümunəsinə əməl 
edib yıxılmasın.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 78: 3-4, 6-8
N: Allahın işlərini unutmayın! 

Bunları eşitmişik, bilirik, *
bizə atalarımız nəql edib. 
Rəbbin həmdə layiq işlərini, *
gələcək nəsillərə söyləyəcəyik. N:

Qoy gələcəkdə doğulacaq övladlar da *
balalarına bu təlimi verə bilsin.
Qoy ümidlərini Allaha bağlasınlar,+
Allahın işlərini unutmasınlar, *
əmrlərini yerinə yetirsinlər. N:

Qoy ata-babaları kimi olmasınlar, *
çünki onlar dikbaş, üsyankar bir nəsil idi.
Allaha ürəkləri dönük, *
könülləri vəfasız idi. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Şamuelin kitabından sözlər 1 Şam 8:4-7. 10-22a
Bütün İsrail ağsaqqalları yığılıb Ramaya – Şamuelin yanına gəldilər. Ona dedilər: 
«Bax sən qocasan və oğulların sənin yolunla getmir. İndi isə digər millətlərdə 
olduğu kimi bizə bir padşah təyin et ki, bizə hökmranlıq etsin». Lakin Şamuel 
«bizə bir padşah təyin et ki, hökmranımız olsun» deyilən zaman bu sözlərdən 
narazı qaldı və Rəbbə dua etdi. Rəbb Şamuelə dedi: «Sənə dedikləri məsələlərlə 
əlaqədar xalqın hər sözünə qulaq as, çünki rədd etdikləri sən deyilsən, onlar 
üzərində hökmranlıq etməyim deyə, yalnız Məni rədd edirlər. 
Şamuel ondan padşah istəyən xalqa Rəbbin bütün sözlərini söylədi. O dedi: «Sizə 
hökmdarlıq edəcək padşahın hökmranlığı belə olacaq: oğullarınızı döyüş arabaları 
və süvari qoşununda xidmət etmək üçün aparacaq və döyüş arabalarının 
qabağında qaçıracaq. Onlardan bəzisini minbaşı və əllibaşı təyin edəcək, bəzisinə 
torpaqlarını şumladacaq və əkinini biçdirəcək, bəzisini isə hərbi sursat və döyüş 
arabalarına ləvazimat hazırlamaq üçün işlədəcək. Qızlarınızı ətir düzəltmək, aşpaz
və çörəkçi işlətmək üçün aparacaq. Ən yaxşı tarlalarınızı, üzüm və zeytun 
bağlarınızı alıb əyanlarına verəcək. Taxıllarınızın və üzümlüklərinizin 
məhsullarından onda birini alıb xadimlərinə və əyanlarına verəcək. Qullarınızla 
qarabaşlarınızı, ən seçmə cavanlarınızı və eşşəklərinizi götürüb öz işində 
işlədəcək. Sürülərinizin onda birini özünə götürəcək və siz onun qulu olacaqsınız. 
Gün gələcək ki, seçdiyiniz padşahın əlindən fəryad edəcəksiniz, amma o vaxt 
Rəbb sizə cavab verməyəcək». Xalq isə Şamuelin sözünə qulaq asmaq istəməyib 
dedi: «Yox, mütləq üzərimizdə bir padşah olsun. Başqa millətlərdə olduğu kimi 
bizə də padşahımız hökmranlıq etsin, qabağa düşüb döyüşlərimizə başçılıq etsin». 
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Şamuel xalqın hər sözünü dinləyib Rəbbə söylədi. Rəbb Şamuelə belə dedi: 
«Onların sözlərinə qulaq as və bir padşah təyin et». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 89:16-19
N: Ya Rəbb, daim məhəbbətindən nəğmə oxuyacağam. 

Bayram şənliyində olan xalq nə bəxtiyardır! *
Ya Rəbb, onlar Sənin üzünün nurunda gəzər.
İsminə görə daim sevinirlər, *
Salehliyinə görə şərəfə çatırlar. N:

Onların ehtişamı, qüvvəti Sənsən. *
Sənin lütfündən gücümüz artır.
Çünki sipərimiz Rəbdəndir, *
Padşahımız İsrailin Müqəddəsidir. N:

Alleluya! bax Lk7:16
Aramızda böyük bir peyğəmbər ortaya çıxdı! Allah Öz xalqına nəzər saldı!
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 evdə olma xəbəri yayıldı.
O qədər çox adam yığıldı ki, qapının yanında durmağa belə, yer qalmamışdı. İsa 
onlara kəlamı vəz edirdi. Adamlar dörd nəfərin daşıdığı bir iflici Onun yanına 
gətirdilər. Amma böyük izdihama görə onu İsaya yaxın gətirə bilmədilər. Ona 
görə də İsa olan evin damını söküb yer açandan sonra iflici yatdığı döşəklə birgə 
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 
dərk edib dedi: «Niyə ürəyinizdə belə düşünürsünüz? Bax hansı daha asandır? 
İflicə “günahların bağışlandı” deməkmi, yoxsa “Qalx, döşəyini götür və yeri!” 
demək? Lakin siz bilin ki, Bəşər Oğlunun yer üzündə günahları  bağışlamaq 
səlahiyyəti var» və iflicə dedi: «Sənə deyirəm, qalx, döşəyini götür və evinə get!» 
Xəstə qalxdı və dərhal döşəyini götürərək hamının qarşısında çıxıb getdi. Hamı 
mat qaldı və Allahı izzətləndirib dedi: «Biz heç vaxt belə şey görməmişik».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 4:12-16
Allahın kəlamı canlı və təsirlidir, hər ikiağızlı qılıncdan da itidir, canla ruhu, 
oynaqlarla iliyi bir-birindən ayıraraq keçir, ürəyin fikir və niyyətlərini ayırd edir. 
Allahdan gizli heç nə yoxdur. Lakin Onun gözləri qarşısında hər şey çılpaq və 
açıq-aşkardır. Biz Ona hesabat verəcəyik. Beləliklə,  Allahın Oğlu İsa göylərdən 
keçən böyük Baş Kahinimiz olduğuna görə əqidəmizi möhkəm tutaq. Çünki bizim
Baş Kahinimiz belə deyil ki, zəifliklərimizdə bizim halımıza acıya bilməsin. 
Əksinə, hər cəhətdən bizim kimi sınağa çəkilmiş, lakin günah etməmişdir. Buna 
görə də lütfkar Allahın taxtına cəsarətlə yaxınlaşaq ki, vaxtında köməyə nail 
olmaq üçün mərhəmət alıb lütf tapaq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 19: 7-9. 14
N: Ya Rəbb, əbədi həyatın sözlərini söyləyən Sənsən.

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

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

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

Ağzımdan çıxan sözlər, *
qəlbimdəki düşüncələr
Hüzurunda qəbul olunsun. *
Ya Rəbb, ey Qayam və Satınalanım! N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Şamuelin kitabından sözlər 1 Şam 9:1-4. 17-19. 10, 1
Binyamindən Afiah oğlu Bekorat oğlu Seror oğlu Aviel oğlu Qiş adlı bir adam var
idi. Binyaminli bu adam cəsur cəngavər idi. Onun Şaul adlı gənc, yaraşıqlı oğlu 
var idi və İsrail övladları arasında ondan yaraşıqlısı yox idi. O, xalqın hamısından 
bir çiyin hündür idi. Şaulun atası Qişin eşşəkləri itmişdi. Qiş oğlu Şaula dedi: 
«Qalx nökərlərdən birini yanına al, get, eşşəkləri axtar». Onlar Efrayimin dağlıq 
bölgəsini gəzdilər və Şalişa diyarından keçdilər, lakin eşşəkləri tapa bilmədilər. 
Şaalim diyarını dolandılar, eşşəklər orada da yox idi. Sonra Binyamin torpağını 
gəzdilər, lakin eşşəkləri tapa bilmədilər.
Şamuel Şaulu görəndə Rəbb ona dedi: «Bax sənə dediyim bu adam xalqıma 
hökmranlıq edəcək». Şaul darvazada Şamuelə yaxınlaşıb dedi: «Rica edirəm, 
görücünün evinin harada olduğunu mənə göstərəsiniz». Şamuel Şaula cavab verdi:
«Görücü mənəm, qarşımca səcdəgaha qalx. Bu gün mənimlə bərabər yemək 
yeyəcəksiniz, sabah açılanda isə ürəyində olanların hamısını sənə bildirib yola 
salaram. Şamuel bir qab zeytun yağı götürüb Şaulun başına tökdü və onu öpərək 
dedi: «Rəbb səni Öz irsi olan İsrail üzərində başçı olmaq üçün məsh etdi, elə 
deyilmi?

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 21, 1-6
N: Ya Rəbb, padşah qüdrətinlə sevinir.

Ya Rəbb, padşah qüdrətinlə sevinir, *
zəfərinlə fərəhlənir.
Onu ürəyinin arzusuna çatdırmısan, *
dilindən çıxan diləyini ondan əsirgəməmisən. N:
Çünki onu yaxşı nemətlərlə qarşılamısan, *
saf qızıldan başına tac qoymusan.
Səndən həyat istəyəndə ona verdin, *
onun ömrünü əbədi olaraq uzatmısan. N: 

Ona zəfər çaldıraraq şərəfini ucaltmısan, *
ehtişam və əzəmət bağışlamısan.
Əbədi olaraq başına nemətlər tökmüsən, *
Hüzurundakı sevinclə Sən onu fərəhləndirmisən. N:
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Alleluya! bax Lk 4:18-19
Rəbbin Ruhu Məni məsh etdi. Əsirlərə azadlıq, məzlumları sərbəstliyə 
buraxmaq üçün, Məni göndərdi».
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 2, 13-17

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa yenə gölün sahilinə çıxdı. Bütün izdiham Onun yanına toplaşdı və O, camaata 
təlim öyrədirdi. Yolu keçəndə vergi yığılan yerdə oturan Halfay oğlu Levini görüb
ona dedi: «Ardımca gəl». O da durub İsanın ardınca getdi. İsa Levinin evində 
süfrəyə oturanda bir çox vergiyığanlarla günahkarlar gəlib Onunla və şagirdləri ilə
birgə oturdular. Çünki İsanın ardınca gedənlər çox idi. Fariseylərdən olan 
ilahiyyatçılar İsanın günahkarlar və vergiyığanlarla birgə yemək yediyini görüb  
Onun şagirdlərinə dedilər: «O niyə vergiyığanlar və günahkarlarla birgə yemək 
yeyir?» İsa bunu eşidəndə onlara dedi: «Sağlamların deyil, xəstələrin həkimə 
ehtiyacı var. Mən salehləri deyil, günahkarları çağırmaq üçün gəlmişəm».

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

2ci həftə |   Bazar ertəsi  1ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 5:1-10
İnsanlar arasından seçilən hər baş kahin günahlardan ötrü təqdim və qurbanlar 
vermək, Allahla bağlı olan işlərdə insanları təmsil etmək üçün təyin edilir. 
Cahillərlə 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 O belə deyir: «Sən 
Melkisedeq vəzifəli əbədi bir Kahinsən». Məsih yer üzündə cisimdə olduğu 
günlərdə Onu ölümdən qurtarmağa qadir olan Allaha böyük fəryad və göz yaşları 
ilə dua edib yalvardı və möminliyinə görə eşidildi. O, Oğul olduğu halda çəkdiyi 
əzablarla itaətli olmağı öyrəndi. Kamilliyə çatandan sonra Ona itaət edənlərin 
hamısı üçün əbədi xilas qaynağı oldu və Allah tərəfindən Melkisedeq vəzifəli Baş 
Kahin təyin edildi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 110:1-4
N: Rəbb and içdi, Sən kahinimsən.

Rəbb mənim Ağama dedi: +
«Mən düşmənlərini ayaqlarının altına kətil kimi salanadək *
Sağımda otur». N: 

Rəbb Siondan Sənin qüdrətli əsanı göndərəcək, *
düşmənlərinin üzərində sənə hökmranlıq verəcək. N: 

Döyüşəcəyin gün xalqın könüllü olaraq sənə qoşulacaq, +
gənclərin səhər şehi kimi *
müqəddəs libasını geyib yanına gələcək. N: 

Rəbb and içdi, qərarını dəyişməz: *
«Sən Melkisedeq vəzifəli əbədi bir kahinsən». N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Şamuelin kitabından sözlər 1 Şam 15:16-23
Şamuel Şaula dedi: «Dayan, bu gecə Rəbbin mənə söylədiklərini sənə 
deyəcəyəm». Şaul dedi: «Danış». 
Şamuel dedi: «Sən öz gözündə kiçik olduğun halda İsrail qəbilələrinin başçısı 
olmadınmı? Rəbb səni İsrail üzərinə padşah olaraq məsh etməyibmi? Rəbb səni 
yürüşə göndərib dedi: “Günahkarları – Amaleqliləri tamamilə məhv et və qırıb 
qurtarana qədər onlarla vuruş”. Bəs nə üçün Rəbbin sözünə itaət etmədin, 
qarətçilik edib talana girişdin və Rəbbin gözündə pis sayılan iş gördün?»
Şaul Şamuelə dedi: «Mən Rəbbin sözünə itaət etdim. Rəbbin məni göndərdiyi 
yürüşə getdim. Amaleq padşahı Aqaqı bura gətirdim, Amaleqliləri isə tamamilə 
məhv etdim. Lakin xalq talan malından qoyunları və öküzləri, məhv edilməyə həsr
olunanlardan ən yaxşısını götürdü ki, Qilqalda Allahın Rəbbə qurban versin». 
Şamuel isə dedi: Rəbb Öz sözünə itaət edilməsindən xoşu gəldiyi qədər Yandırma 
qurbanı və başqa qurbanlardan xoşu gələrmi? Bax itaət etmək qurbandan, qulaq 
asmaq qoçların iç piyindən daha yaxşıdır. Çünki üsyankarlıq falçılığa bərabər 
günahdır, inadkarlıq isə özbaşınalıq və bütpərəstliyə bərabərdir. İndi ki sən Rəbbin
sözünü rədd etdin, O da səni padşahlıqdan rədd etdi».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 50:8-9. 16-17. 21+23
N: Doğru yol tutan şəxsə Allah xilasını göstərəcək.

Qurbanlarından ötrü səni tənbeh etmirəm, *
yandırma qurbanlarını həmişə görürəm.
Tövləndəki buğanı, ağılındakı təkəni *
səndən qəbul etmirəm. N:

Qaydalarımı əzbər söyləməyə haqqınız varmı? *
Əhdimi dilə gətirməyə haqqınız varmı?
Mənim iradıma nifrət edirsən, *
sözlərimi qulaq ardına vurursan. N:

Sən belə edəndə Mən dinməmişəm. *
Məgər Məni özün kimi sanırsan?
İndi isə səni tənbeh edəcəyəm, *
əməllərini gözünün önünə düzəcəyəm. N:

Kim ki şükür qurbanı təqdim edir, *
Məni şərəfləndirir.
Doğru yol tutan şəxsə *
Allahın xilasını göstərəcəyəm». N:

Alleluya! bax İbr 4:12
Allahın kəlamı canlı və təsirlidir, ürəyin fikir və niyyətlərini ayırd edir. 
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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 6:10-20
Axı Allah ədalətsiz deyil ki, əməlinizi və Onun adı ilə müqəddəslərə əvvəldən və 
indi də xidmət etməklə göstərdiyiniz məhəbbəti unutsun. Ümidin verdiyi tam 
etimada nail olmaq üçün axıra qədər hər birinizin eyni səyi göstərməyinizi 
arzulayırıq ki, siz tənbəl olmayasınız, amma vəd olunan şeyləri iman və səbirlə irs 
alanlardan nümunə götürəsiniz. Allah İbrahimə vəd verdiyi vaxt adına and içmək 
üçün Özündən üstün birinin olmadığına görə Öz varlığına and içərək dedi: «Sənə 
mütləq xeyir-dua verəcəyəm və nəslini çoxaldacağam». Beləliklə, İbrahim səbirlə 
gözləyərək vədə nail oldu. İnsanlar özlərindən daha üstün olanın adına and içirlər 
və sözlərini təsdiq edən and hər iddiaya son qoyur. Eləcə də Allah vədin 
varislərinə iradəsinin dəyişməzliyini daha açıq-aşkar etmək istəyərək Öz vədini 
andla təsdiqlədi. Belə ki qarşımıza qoyulan ümidə bağlanmaq üçün Allaha sığınan
bizlər Allahın bunlarda yalan danışması qeyri-mümkün olduğuna görə iki 
dəyişilməz şeydə – Onun vəd və andında böyük təsəlliyə malik olaq. Can 
lövbərimiz kimi möhkəm və sarsılmaz olan bu ümid məbədin pərdəsinin 
arxasındakı iç otağa daxil olur. İsa ilk olaraq bizim uğrumuzda oraya daxil oldu; 
O, Melkisedeq vəzifəli əbədi Baş Kahin olmuşdu.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 111: 1-2, 4-5, 9-10
N: Rəbb Öz əhdini əbədi olaraq yadda saxlayır.

Əməlisalehlər məclisində, icma arasında *
bütün qəlbimlə Rəbbə şükür edəcəyəm.
Rəbbin işləri böyükdür, *
bunlardan zövq alanlar ibrət götürür. N:
Xariqələrini xalqının yadına salır. *
Rəbb lütfkar və rəhmlidir.
Ondan qorxanları bəsləyərək saxlayır, *
Öz əhdini əbədi olaraq yadda saxlayır. N:
Öz xalqına qurtuluş göndərdi, *
Əhdi əbədi olsun deyə əmr verdi.
İsmi müqəddəsdir, zəhmlidir. *
Ona əbədi olaraq həmdlər olsun! N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Şamuelin kitabından sözlər 1Şam 16: 1-13
Rəbb Şamuelə dedi: «İsrail üzərində padşah olmasın deyə Şaulu rədd etdiyim 
halda sən nə vaxta qədər onun dərdini çəkəcəksən? Yağ buynuzunu yağla doldur 
və get. Səni Bet-Lexemli Yesseyin yanına göndərirəm. Çünki onun oğulları 
arasında Özüm üçün padşah təyin etmişəm». 
Şamuel dedi: «Necə gedim? Axı Şaul eşitsə, məni öldürər». Rəbb dedi: «Özünlə 
bir düyə götürüb “Rəbbə qurban kəsmək üçün gəlmişəm” de.Yesseyi də qurban 
mərasiminə dəvət et və sonra nə edəcəyini sənə bildirəcəyəm. Sənə deyəcəyim 
adamı Mənim üçün məsh edəcəksən». Şamuel Rəbbin söylədiyi kimi Bet-Lexemə 
getdi. Şəhərin ağsaqqalları onu həyəcanla qarşıladılar və dedilər: «Bu gəlişin 
xeyirdirmi?» O dedi: «Bəli, xeyirdir. Rəbbə qurban kəsmək üçün gəlmişəm. 
Özünüzü təqdis edin və mənimlə bərabər qurban mərasiminə gəlin». Şamuel 
Yesseylə oğullarını da təqdis edərək onları da qurban mərasiminə dəvət etdi. 
Onlar gələrkən Şamuel Eliava baxıb dedi: «Doğrudan da, Rəbbin məsh etdiyi 
Rəbbin qarşısındadır!» Lakin Rəbb Şamuelə belə dedi: «Onun görünüşünə və uca 
boyuna baxma, Mən onu rədd etmişəm. Ona görə ki Rəbb insanın gördüyü kimi 
görməz, çünki insan zahirə, Rəbb isə ürəyə baxar». O zaman Yessey Avinadavı 
çağırdı və onu Şamuelin qarşısından keçirdi. Şamuel dedi: «Rəbb bunu da 
seçmədi». Yessey Şammanı gətirdi və Şamuel dedi: «Rəbb bunu da seçmədi». 
Yessey isə oğlanlarının yeddisini Şamuelin qarşısından keçirdi. Şamuel Yesseyə 
dedi: «Rəbb bunları seçmədi». Sonra Yesseydən soruşdu: «Oğlanlarının hamısı 
budur?» Yessey cavab verdi: «Lap kiçiyi də var, odur, qoyun otarır». Şamuel 
Yesseyə dedi: «Bir nəfər göndər, qoy o da buraya gəlsin. Çünki o buraya gəlməsə,
biz süfrəyə oturmayacağıq». Yessey adam göndərib onu içəri gətirtdi. Oğlan 
alyanaq, gözləri gözəl, üzü göyçək idi. 
Rəbb Şamuelə dedi: «Dur, onu məsh et, çünki seçilmiş budur». Şamuel yağ 
buynuzunu götürüb qardaşları arasında onu məsh etdi və o gündən başlayaraq 
Davudun üzərinə Rəbbin Ruhu qüvvə ilə endi. Sonra Şamuel qalxıb Ramaya 
getdi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 89:19-28
N: Qulum Davudu tapdım.

Keçmişdə bir görüntü ilə *
möminlərinə belə söylədin:
Bir cəngavərə kömək etdim, *
xalqın içindən onu seçib yüksəltdim. N:

Qulum Davudu tapdım, *
müqəddəs yağımla onu məsh etdim.
Əlim daim onu möhkəmləndirəcək, *
qolum ona qüvvət verəcək! N:

Məni çağırıb deyəcək: “Atamsan, Allahımsan, *
məni xilas edən Qaya Sənsən!”
Mən də ilk oğul haqqını ona verəcəyəm, *
onu yer üzünün ən uca padşahı edəcəyəm. N:

Alleluya! bax Ef 1:17-19
Rəbbimiz İsa Məsihin Allahı olan izzətli Ata qəlbinizin gözünü nurlandırsın ki, 
Onun çağırışından yaranan ümidin nə olduğunu görəsiniz. 
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 2, 23-28

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Bir Şənbə günü İsa taxıl zəmiləri arasından keçirdi. Şagirdləri yoldan keçərkən 
sünbülləri qırmağa başladılar. Fariseylər Ona dedilər: «Bəs niyə onlar Şənbə günü 
qadağan olunan işləri görürlər?» İsa onlara dedi: «Davud və yanındakılar ac və 
möhtac olanda nə etdiklərini heç oxumamısınızmı? O, baş kahin Evyatarın 
dövründə Allahın evinə girdi; kahinlərdən başqa heç kəsə yeməyə icazə  
verilməyən təqdis çörəklərini yedi, yanındakılara da verdi». Sonra İsa onlara dedi: 
«İnsan Şənbə günü üçün deyil, Şənbə günü insan üçün yaradılıb. 
Bax Bəşər Oğlu Şənbə gününün də Sahibidir».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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2ci həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 7:1-3, 15-17
Bu Melkisedeq Salem padşahı və Allah-Taalanın kahini idi. Padşahları məğlub 
edib geri qayıdan İbrahimin pişvazına çıxdı və ona xeyir-dua verdi. İbrahim də 
ona hər şeyin onda bir hissəsini  verdi. Melkisedeq ən əvvəl öz adının mənasına 
görə salehlik padşahıdır, sonra isə Salem padşahı, yəni sülh padşahıdır. O, atasız, 
anasız olub nəsil şəcərəsi yoxdur. Nə günlərinin başlanğıcı, nə də həyatının sonu 
var. Lakin Allahın Oğluna bənzədilmiş əbədi kahin olaraq qalır.
Melkisedeqə bənzər başqa bir Kahinin təyin edilməsi bunu daha da aydın göstərir. 
O, Qanunun  cismani kahinlik əmrinə görə deyil, tükənməz həyat qüdrətinə görə 
Kahin oldu. Çünki «Sən  Melkisedeq vəzifəli əbədi bir Kahinsən» deyə şəhadət 
olunur.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 110:1-4
N: Rəbb and içdi, Sən kahinimsən.

Rəbb mənim Ağama dedi: +
«Mən düşmənlərini ayaqlarının altına kətil kimi salanadək *
Sağımda otur». N: 

Rəbb Siondan Sənin qüdrətli əsanı göndərəcək, *
düşmənlərinin üzərində sənə hökmranlıq verəcək. N: 

Döyüşəcəyin gün xalqın könüllü olaraq sənə qoşulacaq, +
gənclərin səhər şehi kimi *
müqəddəs libasını geyib yanına gələcək. N: 

Rəbb and içdi, qərarını dəyişməz: *
«Sən Melkisedeq vəzifəli əbədi bir kahinsən». N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Şamuelin kitabından sözlər 1 Şam 17:32-33. 37. 40-51

Davud Şaula dedi: «Bu adamdan ötrü heç kim ürəyini üzməsin. Sənin qulun gedib
o Filiştli ilə vuruşacaq». Şaul Davuda dedi: «Bu Filiştli ilə vuruşmağa hünərin 
çatmaz, çünki sən hələ uşaqsan, o isə cavanlığından döyüşçüdür». Davud sözünə 
davam etdi: «Məni aslan pəncəsindən, ayı pəncəsindən qurtaran Rəbb bu 
Filiştlinin də əlindən qurtaracaq». Şaul Davuda dedi: «Get, Rəbb sənə yar olsun!»
Davud əlinə dəyənəyini götürüb çaydan özünə beş hamar daş seçdi və onları 
üstündəki çoban torbasına – dağarcığına qoyub əlində sapand Filiştliyə yaxınlaşdı.
Filiştli irəliləyərək Davuda yaxınlaşırdı. Qalxan daşıyan nökəri isə onun 
qabağında idi. O nəzər salıb Davudu görəndə ona kinayə ilə baxdı. Çünki Davud 
gənc, alyanaq, üzügöyçək idi. Filiştli Davuda dedi: «Məgər mən itəm ki, üstümə 
dəyənəklərlə gəlirsən». Filiştli öz allahları ilə Davudu lənətlədi və dedi: «Yanıma 
gəl, sənin ətini göydəki quşlara və çöldəki heyvanlara verim». 
Davud isə Filiştliyə dedi: «Sən mənim üstümə qılınc, nizə və mizraqla gəlirsən, 
lakin mən sənin üstünə söydüyün İsrail alaylarının Allahı Ordular Rəbbinin ismi 
ilə gəlirəm. Bu gün Rəbb səni mənə təslim edəcək və mən səni öldürəcəyəm. 
Başını bədənindən ayıracağam. Bu gün Filişt ordusunun leşlərini göydəki quşlara 
və yerdəki heyvanlara verəcəyəm. Bundan sonra bütün dünya biləcək ki, İsraildə 
Allah var. Bütün bu camaat biləcək ki, Rəbb qılıncla və nizə ilə xilas etməz, 
çünki bu döyüş Rəbbindir və O sizi bizə təslim edəcək». 
Davudun qabağına çıxmaq üçün Filiştli durub yaxınlaşanda Davud cəld onu 
qabaqlayıb Filişt alaylarına tərəf qaçdı. Davud əl atıb dağarcığından bir daş 
götürdü, sapandla fırladaraq Filiştlinin alnından vurdu. Daş onun alnına batdı və o,
üzüstə yerə yıxıldı. Davud Filiştlini sapandla, daşla məğlub etdi və vurub yerə 
sərdi. Davudun əlində qılınc yox idi. O qaçıb bu Filiştlinin üstünə çıxdı. Filiştlinin
qılıncını götürdü, qınından çəkib onu öldürdü və sonra başını kəsdi. Filiştlilər öz 
cəngavərinin öldürüldüyünü görəndə qaçdılar.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 144
N: Alqış olsun Rəbbə, Qayama!

Alqış olsun Rəbbə, Qayama! +
Əllərimə döyüş təlimi, *
barmaqlarıma müharibə təlimi verən Odur. N:

Mənə Məhəbbət göstərən, mənim Qalam, *
Qülləm, Xilaskarım, 
Qalxanım, Pənahgahım, *
xalqımı mənə itaət etdirən Odur. N:

Ey Allah, Sənə yeni bir ilahi ilə şükür edəcəyəm, *
Səni ontelli çənglə tərənnüm edəcəyəm.
Sənsən padşahlara zəfər qazandıran, *
Qulun Davudu amansız qılıncdan qurtaran. N:

Alleluya! bax Mt 4:23
İsa Səmavi Padşahlığın Müjdəsini vəz edir, xalq arasında hər cür xəstəliyə 
və hər cür naxoşluğa şəfa verirdi. Alleluya!

†  İncil  †
Mk 3, 1-6

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

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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2ci həftə |   Cümə axşamı  4cü gün 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 7:25-8:6
İsa Özü vasitəsilə Allaha yaxınlaşanları tam xilas etməyə qadirdir. Çünki O onlar 
üçün vəsatətçilik etməkdən ötrü həmişə yaşayır. Həqiqətən, bizə belə bir Baş 
Kahinin olması münasibdir ki, O,  müqəddəs, günahsız, ləkəsiz, günahkarlardan 
ayrılmış, göylərdən daha ucalara qaldırılmış  olsun. O başqa baş kahinlər kimi 
əvvəlcə öz günahları, sonra da xalqın günahları üçün hər gün qurban təqdim etmək
məcburiyyətində deyil. Çünki Özünü qurban verməklə bunu birdəfəlik  etdi. 
Qanun  zəiflikləri olan insanları baş kahin təyin edir. Lakin Qanundan sonra 
verilmiş and sözü əbədi  olaraq kamilləşdirilmiş Oğulu təyin etdi. Deyilənlərin 
əsası isə budur: bizim elə bir Baş Kahinimiz  var ki, göylərdəki möhtəşəm Allahın 
taxtının sağında oturub. O, Müqəddəs məkanda və insanın deyil, Rəbbin qurduğu 
həqiqi çadırda xidmət edir. Hər baş kahin təqdim və qurban gətirmək üçün  təyin 
olunur. Buna görə bizim də Baş Kahinimizin təqdim etmək üçün nəyisə olmalıdır. 
Əgər Özü  yer üzündə olsaydı, əsla Kahin olmazdı. Çünki Qanuna əsasən təqdim 
gətirənlər var. Onlar  göylərdəkilərin təsviri və kölgəsi olan yerdə ibadət edir, necə
ki Musa İbadət çadırını qurmaq üzrə  olanda Allah onu xəbərdar etmişdi: «Dağda 
sənə göstərilən nümunəyə görə bunların hamısını  ehtiyatla düzəlt». Amma indi 
İsa daha yaxşı vədlər üzərində qurulmuş daha yaxşı bir Əhdin  Vasitəçisi olduğu 
qədər üstün bir xidmətə nail oldu.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 40:6-9, 16
N: Ey Allahım, Sənin iradəni yerinə yetirmək mənə zövq verir.

Qurbandan, təqdimdən xoşun gəlmədi, +
yandırma qurbanı, günah qurbanı tələb etmədin, *
amma mənim qulağımı açdın. N:

O zaman dedim: «Budur, gəlmişəm, *
Sənin tumarında mənim haqqımda yazılıb.
Ey Allahım, Sənin iradəni yerinə yetirmək mənə zövq verir, *
Qanunun qəlbimdədir». N:

Çoxlu camaat arasında salehliyini car çəkdim, *
ya Rəbb, Sən bilirsən ki, ağzımı yummadım. N:

Lakin Səni axtaranlar *
Sənə görə qoy şad olub sevinsinlər.
Xilaskar olduğunu sevənlər *
daim «Qoy ucalsın Rəbb!» desinlər. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Şamuelin kitabından sözlər 1 Şam 18:6-9. 19:1-7
Davud Filiştli Qolyatı öldürüb qayıdanda əsgərlər geri gələrkən İsrailin bütün 
şəhərlərindən qadınlar dəflərlə, üçsimli alətlərlə şənlik mahnısı oxuyaraq və rəqs 
edərək padşah Şaulu qarşılamaq üçün çıxırdılar. Qadınlar rəqs edə-edə belə mahnı
oxuyurdular: «Şaul qırdı minləri, Davudsa on minləri».
Şaul bundan çox qəzəbləndi, çünki bu söz onun gözündə pis göründü və dedi: 
«Davud üçün on minləri, mənim üçünsə ancaq minləri deyirlər. Təkcə padşahlıq 
qaldı, bundan başqa nə var ki, ona verilsin?» O gündən sonra Şaul Davuda çəp-
çəp baxmağa başladı. Şaul oğlu Yonatana və bütün əyanlarına tapşırdı ki, Davudu 
öldürsünlər. Lakin Şaulun oğlu Yonatanın Davuddan çox xoşu gəlirdi. Yonatan 
Davuda xəbər verib dedi: «Atam Şaul səni öldürmək istəyir. İndi isə rica edirəm, 
səhərə qədər özünü qoru. Bir yer tap, gizlən. Mən isə çöldə gizləndiyin yerə 
çıxaraq atamın yanında dayanıb sənin haqqında onunla danışacağam. Əgər bir şey 
görsəm, gəlib sənə xəbər verərəm». 
Yonatan atası Şaula Davudu tərifləyib dedi: «Padşah qulu Davuda qarşı günah 
etməsin, çünki o sənə qarşı heç vaxt günah etməyib və onun işləri sənin üçün çox 
xeyirli olmuşdur. O, canını dişinə tutub Qolyatı öldürdü və Rəbb bütün İsrailə 
böyük qələbə qazandırdı. Bunu sən də görüb sevindin. Davudu boş yerə 
öldürməklə nə üçün nahaq qan töküb günah edirsən?» 
Şaul Yonatanın sözünü dinləyib «var olan Rəbb haqqı, onu öldürməyəcəyəm» 
deyə and içdi. Yonatan Davudu çağırdı və bütün bu sözləri ona xəbər verdi. Sonra 
o, Davudu Şaulun yanına gətirdi və Davud əvvəlki kimi Şaulun qulluğunda durdu.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 56:1-13
N: Mən Allaha güvənirəm, qorxmuram!

 Rəhm et mənə, ey Allah, insanlar sel kimi üstümə cumur, *
gün boyu döyüşərək məni sıxışdırırlar.
Gün boyu düşmənlərim sel kimi üstümə cumur, *
əleyhimə qalxan məğrur döyüşçülər çoxdur. N:

Dərdlərimi saydın, +
göz yaşlarımı tuluğuna yığ. *
Bunlar Sənin kitabında yazılmayıbmı?
Mən Səni çağıranda düşmənlərim geri dönür, *
bunu bilirəm, Allah mənim tərəfimdədir. N:
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Vədinə görə həmd etdiyim Allaha, *
Vədinə görə həmd etdiyim Rəbbə,
Allaha güvənirəm və qorxmuram; *
Fani insan mənə nə edə bilər? N:

N: Mən Allaha güvənirəm, qorxmuram!

Ey Allah, Sənə olan əhdlərimə əməl etməliyəm, *
Sənə şükür qurbanı təqdim edəcəyəm. N:

Alleluya! 2 Tim 1:10b
Xilaskarımız İsa Məsih ölümü məğlub etdi və Müjdə ilə həyatı zühur etdi.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 3, 7-12

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa şagirdləri ilə birgə gölün bir tərəfinə çəkildi. Onun ardınca isə Qalileyadan 
böyük izdiham  gəldi. İsanın etdiklərini eşidəndə Onun yanına Yəhudeyadan, 
Yerusəlimdən, İdumeyadan, İordan  çayının o biri tayından, Sur və Sidon 
bölgəsindən çoxlu adam gəldi. İsa izdiham Onu sıxışdırmasın  deyə şagirdlərindən
xahiş etdi ki, Onun üçün bir qayıq hazırlasınlar. Çünki O, çox adama şəfa  
vermişdi. Buna görə bütün xəstələr Ona toxunmaq üçün can atırdılar. Natəmiz 
ruhlar İsanı görəndə  önündə yerə sərilib ucadan çığırırdılar: «Sən Allahın 
Oğlusan!» Lakin İsa onlara qadağan etdi ki,  Onun kim olduğunu deməsinlər.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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2ci həftə |   Cümə  5ci gün   
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 8:6-13
İndi İsa daha yaxşı vədlər üzərində qurulmuş daha yaxşı bir Əhdin Vasitəçisi 
olduğu qədər üstün  bir xidmətə nail oldu. Əgər ilk Əhd qüsursuz olsaydı, ikinci 
Əhdə səbəb axtarılmazdı. Çünki Allah  Öz xalqını təqsirkar çıxararaq deyir: 
«Rəbb bəyan edir: “İsrail xalqı və Yəhuda xalqı ilə Yeni bir  Əhd bağlayacağım 
günlər yaxınlaşır. Bu Əhd atalarını Misir torpağından çıxartmaq üçün  əllərindən 
tutduğum gün onlarla bağladığım əhdə bənzəməyəcək. Çünki onlar əhdimə sadiq  
qalmadılar, Mən də onlardan üz döndərdim” Rəbb belə bəyan edir. “O günlərdən 
sonra İsrail xalqı ilə bağlayacağım Əhd belədir” Rəbb bəyan edir, “Qanunlarımı 
onların zehinlərinə qoyub  ürəklərinə yazacağam. Mən onların Allahı, onlar da 
Mənim xalqım olacaq. Bir kəs öz həmvətənini  yaxud qardaşını ‹Rəbbi tanı› deyib
öyrətməyəcək. Çünki böyükdən kiçiyə qədər hamı Məni  tanıyacaq. Çünki 
təqsirlərinə qarşı mərhəmətli olacağam, günahlarını daha yada salmayacağam”». 
Allah «Yeni Əhd» deməklə birincisinin köhnə olduğunu göstərir. Köhnələn və 
yaşa dolansa çox keçmədən yox olur.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 85: 7-13
N: Ya Rəbb, bizə məhəbbətini göstər!

Ya Rəbb, bizə məhəbbətini göstər, *
bizi xilas et. 
Bəli, Rəbb Ondan qorxanları qurtarmaq üçün, *
Ehtişamını ölkəmizdə saxlamaq üçün yaxınlaşır! N:
Məhəbbətlə həqiqət bir-birinə qovuşacaq, *
salehliklə əmin-amanlıq bir-biri ilə öpüşəcək. 
Həqiqət yerdə bitib-göyərəcək, *
ədalət göylərdən baxacaq. N:

Bəli, Rəbb ən yaxşı şeyləri göndərəcək, *
torpağımız bol məhsul verəcək.
Ədalət Rəbbin önündə addımlayar, *
qədəmləri üçün cığır salar. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Şamuelin kitabından sözlər 1 Şam 24:2-20
Şaul bütün İsraildən üç min seçmə adam götürüb Davudla adamlarını axtarmaq 
üçün Dağ Keçiləri qayasının yaxınlığına getdi. Yol kənarındakı qoyun ağıllarına 
gəldi. Orada bir mağara vardı. Şaul ayaqyoluna getmək üçün oraya girdi. 
Davud adamları ilə mağaranın lap içəri tərəfində oturmuşdu. 
Davudun adamları ona dedi: «Budur, Rəbbin sənə “bax düşmənini sənə təslim 
edəcəyəm, gözündə nə xoşdursa, ona edəcəksən” dediyi gün bu gündür». 
Davud qalxıb gizlicə Şaulun cübbəsinin ətəyindən kəsdi. 
Sonra Şaulun ətəyindən bir parça kəsdiyinə görə Davudun ürəyi ağrıdı. 
O, adamlarına belə dedi: «Rəbbin məsh etdiyi ağama əl qaldırıb belə bir iş 
görməyi Rəbb məndən uzaq etsin, çünki o, Rəbbin məsh olunmuşudur». Davud bu
sözlərlə adamlarının qarşısını aldı və onları Şaula qarşı qalxmağa qoymadı. Şaul 
da mağaradan çıxıb yoluna davam etdi. Ondan sonra Davud qalxıb mağaradan 
çıxdı və Şaulun arxasınca «Ağam padşah!» deyə çığırdı. Şaul arxaya baxdı. 
Davud üzüstə yerədək təzim etdi. O, Şaula dedi: «“Davud sənin pisliyini istəyir” 
deyən adamların sözünə niyə qulaq asırsan? Bax öz gözlərinlə gördün ki, bu gün 
Rəbb mağarada səni mənə necə təslim etdi. Mənə təklif etdilər ki, səni öldürüm, 
lakin mən sənə qıymadım. Dedim ki, ağama qarşı əl qaldırmaram, çünki o, Rəbbin
məsh olunmuş padşahıdır. Ey atam, əlimdəkinə bax, bu sənin cübbənin ətəyidir. 
Cübbənin ətəyindən kəsib səni öldürmədiyimdən gör və anla ki, sənə qarşı pislik 
və qiyam etmək əlimdən gəlmir. Sən canımı almaq üçün məni ovladığın halda 
mən sənə qarşı günah etmədim. Səninlə mənim aramda qoy Rəbb hakim olsun! 
Qoy Rəbb səndən mənim qisasımı alsın. Mən sənə əl qaldırmaram. 
Qədim zamanlardan belə bir məsəl var: “Pislik pislərdən çıxar”. 
Bu məsəldə deyildiyi kimi sənə əl qaldırmayacağam. İsrailin padşahı kimə qarşı 
çıxıb? Sən kimi qovursan? Ölü itimi qovursan, yoxsa bir birənimi? 
Qoy Rəbb səninlə mənim aramda hakim olub hökm versin 
və baxıb bu çəkişməni görsün, məni sənin əlindən qurtarsın».
Davud bu sözləri Şaula söyləyib qurtarandan sonra Şaul «Oğlum Davud, bu sənin 
səsindirmi?» dedi və bərkdən ağladı. O, Davuda dedi: «Mən sənin qədər saleh 
deyiləm, çünki sən mənə pisliyimin əvəzinə yaxşılıq etdin. Bu gün də mənə yaxşı 
münasibətini bəlli etdin, çünki Rəbb məni sənə təslim etdi, sən isə məni 
öldürmədin. Əgər bir insan düşmənini taparsa, onu salamat buraxarmı? 
Buna görə də bugünkü işinin əvəzini Rəbb sənə yaxşılıqla ödəsin. 
İndi isə bax bilirəm ki, sən mütləq padşah olacaqsan 
və İsrailin padşahlığı sənin əlinə keçib güclənəcək.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 57:1-10
N: Mənə rəhm et, ey Allah, mənə rəhm et!

Mənə rəhm et, ey Allah, mənə rəhm et! *
Canımı götürüb Sənin yanına pənah gətirmişəm.
Bəlalar keçib-gedənəcən *
Qanadlarının altına sığınacağam. N:

Allah-Taalanı çağırıram, *
mənim üçün hər şeyi verən Allahı çağırıram.
Göydən mənə qurtuluş göndərəcək, +
başımı yemək istəyəni rüsvay edəcək. *
Allah Öz məhəbbətini və sədaqətini göndərəcək. N:

Ey Allah, göylər üzərində ucal! *
Ehtişamın bütün yer üzərində olsun!
Məhəbbətin böyükdür, göylərə çatır, *
Sədaqətin buludlara dəyir. N:

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

†  İncil  †
Mk 3, 13-19

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa dağa çıxaraq Özü istədiyi adamları yanına çağırdı və onlar yanına gəldilər. 
İsa on iki nəfəri  həvari adlandıraraq təyin etdi ki, bu adamlar Onun yanında olsun,
həm də onları vəz etməyə göndərsin, həmçinin cinləri qovmaq səlahiyyətinə malik
olsunlar. Beləliklə, İsa bu on iki nəfəri  təyin etdi: Peter adlandırdığı Şimon, 
Bene-Rageş, yəni «İldırım oğulları» adlandırdığı Zavday oğlu Yaqub və Yaqubun 
qardaşı Yəhya, Andrey, Filip, Bartalmay, Matta, Tomas, Halfay oğlu Yaqub, 
Tadday, Kənançı Şimon və İsaya xəyanət edən Yəhuda İskaryot.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 9:2-3, 11-14
Bir çadır qurulmuşdu. Müqəddəs yer adlanan ilk bölmədə çıraqdan, masa və 
təqdis çörəkləri var  idi. İkinci pərdə arxasında isə Ən Müqəddəs yer adlanan bir 
bölmə var idi. Lakin Məsih indi  gələn nemətlərin Baş Kahini olaraq gəldi. İnsan 
əli ilə qurulmayan, yəni bu yaradılışdan olmayan daha  böyük və daha mükəmməl 
çadırdan keçib təkələrlə danaların qanı ilə yox, Öz qanı ilə Ən  Müqəddəs yerə 
birdəfəlik daxil oldu; əbədi satınalınmanı təmin etdi. Çünki əgər təkələrlə  
buğaların qanı və düyənin külünün murdar olanların üstünə səpilməsi onları təqdis
edib cismən  təmizləyirsə, deməli, əbədi Ruh vasitəsilə Özünü qüsursuz olaraq 
Allaha təqdim etmiş Məsihin  qanı var olan Allaha ibadət edə bilməmiz üçün 
vicdanımızı ölüm gətirən əməllərdən nə qədər çox  təmizləyəcək!

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 47:1-8
N: Allah nida ilə ucaldı, Rəbb şeypur səsi ilə yüksəldi.

Ey bütün xalqlar, əl çalın, *
cuşa gəlib Allaha nida edin!
Haqq-Taala Rəbb necə də zəhmlidir, *
bütün yer üzünün böyük Padşahıdır! N:

Allah nida ilə ucaldı, *
Rəbb şeypur səsi ilə yüksəldi.
Tərənnüm edin Allahı, tərənnüm edin! *
Tərənnüm edin Padşahımızı, tərənnüm edin! N:

Çünki Allah bütün yer üzünün Padşahıdır, *
Onu ilahilərlə tərənnüm edin.
Allah Öz müqəddəs taxtında əyləşir, *
Allah millətlərə padşahlıq edir. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Şamuelin kitabından sözlər 2 Şam 1:1-4. 11-12. 19. 23-27
Şaulun ölümündən sonra Davud Amaleqliləri məğlub edib qayıdan zaman iki gün 
Ziqlaqda qaldı. Üçüncü gün Şaulun yanından – ordugahdan paltarı cırılmış, başı 
toz-torpağa batmış bir adam gəldi. O, Davudun yanına çatıb qarşısında üzünü yerə
qoyaraq təzim etdi. Davud ondan soruşdu: «Haradan gəlirsən?» Həmin adam ona 
dedi: «Qaçıb canımı İsrail ordugahından qurtardım». Davud ona dedi: «Orada nə 
baş verib? Rica edirəm, mənə de». O dedi: «Ordu döyüş meydanından qaçdı və 
onların bir çoxu qırılıb öldü. Şaulla oğlu Yonatan da həlak oldu».
Bunu eşidən Davud dartıb paltarlarını cırdı və yanındakı bütün adamlar da belə 
etdilər. Onlar Şaul üçün, oğlu Yonatan üçün, Rəbbin xalqı və bütün İsrail nəsli 
üçün axşamacan yas qurub ağladılar və oruc tutdular, çünki onlar qılıncdan 
keçirilərək həlak olmuşdu.
Ey İsrail, şərəfin öz yüksək yerlərinin üstündə öldürüldü! Necə də igidlər qırıldı! 
Şaul ilə Yonatan necə sevimli, əziz, həyatda və ölümdə ayrılmaz oldunuz siz. 
Onlar qartallardan sürətli idi, aslanlardan qüvvətli idi. Ey İsrail qızları, ağlayın 
Şaul üçün. O sizə qiymətli al qumaşlar geydirərdi, geyiminizə qızıl naxışlar 
vurardı. Ah, döyüş meydanında necə də igidlər qırıldı! Yonatan sənin yüksək 
təpələrində həlak oldu. Ey qardaşım Yonatan, sənin üçün ürəyim yanar. Sən mənə 
çox əziz idin. Sənin sevgin mənim üçün heyranedici idi, qadın sevgisindən də 
üstün idi. İgidlər necə də qırıldı! Döyüş silahları necə də yox oldu!

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 80, 1-6
N: Ey Allah, Üzündən nur saçıb bizi qurtar!

Ey İsrailin Çobanı, +
Yusif nəslinə sürü kimi Baxan, qulaq as! *
Ey keruvlar üstündə Oturan, nurunu saç! N:

Efrayim, Binyamin, Menaşşe qəbilələrinin önündə *
qoy qüvvətin oyansın, gəl, bizi qurtar!
Ya Rəbb, ey Ordular Allahı, nə vaxtacan *
xalqının duasından qəzəblənəcəksən? N:

Onlara çörək yerinə göz yaşı yedirdin, *
onlara bolluca göz yaşı içirdin. 
Qonşularımızla bizi çəkişməyə vadar etdin, *
düşmən bizi ələ salıb gülür. N:

34



2ci həftə |   Şənbə - 6cı gün 

Alleluya! bax Həv 16:14b
Ya Rəbb, Sənin sözlərinə qulaq asmaq üçün bizə açıq ürək ver! 
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 3, 20-21

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 onlar yeməyə belə, imkan 
tapa bilmədilər. İsanın ailə üzvləri bu barədə eşidəndə Onu aparmağa gəldilər. 
Çünki fikirləşirdilər ki, O, ağlını itirib.

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

3cü həftə |   Bazar ertəsi  1ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 9:15. 24-28
Buna görə də çağırılmışların vəd edilən əbədi irsi alması üçün Məsih Yeni Əhdin 
Vasitəçisidir.  Çünki O, Birinci Əhd zamanı etdikləri təqsirlərdən onları satın 
almaq üçün ölmüşdü. 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 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.
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Zəbur 98: 1-6
N: Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun!

Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun, *
çünki O, xariqələr yaratdı.
O, sağ əli ilə, *
Öz müqəddəs qolu ilə zəfərlər qazandı. N:

Rəbb zəfərini bəyan etdi, *
millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi.
İsrail nəslinə göstərdiyi məhəbbətini *
və sədaqətini xatırladı. N:

Yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə *
Allahımızın zəfərini gördü.
Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida et, *
birdən nida edin, mədh, tərənnüm səsini ucaldın! N:

Rəbbi lira ilə – *
lira ilə, ilahi bir səslə tərənnüm edin!
Kərənay, şeypur səsi ilə, +
Padşah olan Rəbbin hüzurunda cuşa gəlin, *
Ona nida edin! N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

2-ci Şamuelin kitabından sözlər 2 Şam 5:1-7. 10
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. Davud padşah olanda otuz yaşı var idi və qırx il padşahlıq etdi.

 O, Xevronda Yəhuda üzərində yeddi il altı ay idi ki, padşahlıq etmişdi 
və Yerusəlimdə, bütün İsrail ilə Yəhuda üzərində isə otuz üç il padşahlıq etdi. 
Padşahla adamları Yerusəlimə gedib o torpağın yerli əhalisi Yevuslulara hücum 
etdilər. Yevuslular Davuda dedilər: «Sən buraya girə bilməzsən. Əgər buraya 
gəlsən, səni hətta korlar və topallar da geri ata bilər». Onlar fikirləşdilər ki, 
Davud bu şəhərə girə bilməz. Buna baxmayaraq Davud indi «Davudun şəhəri» 
adlanan Sion qalasını aldı. Davud getdikcə yüksəlirdi, 
çünki Ordular Allahı Rəbb onunla idi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 89:19-21. 24-25
N: Yanında sədaqətim, məhəbbətim olacaq.

Keçmişdə bir görüntü ilə *
möminlərinə belə söylədin:
Bir cəngavərə kömək etdim, *
xalqın içindən onu seçib yüksəltdim. N:

Qulum Davudu tapdım, *
müqəddəs yağımla onu məsh etdim.
Əlim daim onu möhkəmləndirəcək, *
qolum ona qüvvət verəcək! N:

Yanında sədaqətim, məhəbbətim olacaq, *
gücü ismimlə artacaq.
Dənizlərə əlini, *
çaylara sağ əlini çatdıracağam. N:

Alleluya! 2 Tim 1:10b
Xilaskarımız İsa Məsih ölümü məğlub etdi və Müjdə ilə həyatı zühur etdi.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 3, 22-30

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Yerusəlimdən gələn ilahiyyatçılar isə deyirdilər: «O, Baal-Zevula tutulub, cinlərin 
başçısının gücü ilə cinləri qovur». İsa ilahiyyatçıları yanına çağırıb onlarla bu 
barədə məsəllərlə danışdı: «Şeytan Şeytanı necə qova bilər? Əgər bir padşahlıq öz 
daxilindən bölünübsə, davam gətirməz. Əgər bir ev öz daxilindən bölünübsə, 
davam gətirməz. Şeytan da özünə qarşı qalxıb öz-özünə bölünübsə,  davam 
gətirməz, yalnız axırı çatar. Heç kim güclü adamın evinə girib əvvəlcə onun 
əl-qolunu  bağlamadan malını qarət edə bilməz. Gərək o adamın əvvəlcə əl-qolunu
bağlasın, sonra evini qarət etsin. Sizə doğrusunu deyirəm: bütün günahlar və nə 
qədər küfr söylənərsə, 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.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 10:1-10
Qanunda gələcək nemətlərin əsli deyil, kölgəsi var. Buna görə də Qanun ildən-ilə 
daimi bir surətdə təqdim olunan eyni qurbanlar vasitəsilə Allaha yaxınlaşanları 
əsla kamil edə bilməz. Əks təqdirdə,  bu qurbanların təqdim olunmasına son 
qoyulardı. Çünki ibadət edənlər birdəfəlik təmizlənəndən sonra artıq günahlarına 
görə vicdan əzabı çəkməzdilər. Amma bu qurbanlar vasitəsilə insanlar  ildən-ilə 
günahlarını yadlarına salır. Çünki buğaların və təkələrin qanı ilə günahları aradan  
qaldırmaq qeyri-mümkündür.
Buna görə Məsih dünyaya gələndə deyir: «Qurban və təqdim istəmədin, amma 
Mənə bir bədən  hazırladın. Yandırma qurbanı, günah qurbanından xoşun gəlmədi.
O zaman dedim: “Budur,  gəlmişəm, Kitab tumarında Mənim haqqımda yazılıb. 
Ay Allah, Sənin iradəni yerinə  yetirim”». Məsih əvvəl dedi: «Qurban, təqdim, 
yandırma qurbanı və günah qurbanı istəmədin, bunlardan  xoşun gəlmədi». Bunlar
hamısı Qanuna görə təqdim olunur. Sonra dedi: «Budur, gəlmişəm, Sənin iradəni 
yerinə yetirim». Yəni, Məsih ikinci Əhdi qüvvəyə mindirmək üçün birincisini ləğv
edir. Bu iradəyə əsasən biz İsa Məsihin bədəninin birdəfəlik təqdim olunmasına 
görə təqdis olunduq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 40: 1+3ab, 6-7. 9-10
N: Ey Allahım, Sənin iradəni yerinə yetirmək mənə zövq verir.

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

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

Çoxlu camaat arasında salehliyini car çəkdim, *
ya Rəbb, Sən bilirsən ki, ağzımı yummadım. N:

Salehliyini qəlbimdə gizlətmədim, *
Xilaskar olduğunu, sədaqətini söylədim.
Çoxlu camaat arasından *
Məhəbbətini, həqiqətini gizli saxlamadım. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

2-ci Şamuelin kitabından sözlər 2 Şam 6:12b-15. 17-19
Davud gedib Oved-Edomun evindən Allahın sandığını sevinclə Davudun adı 
verilən şəhərə çıxardı. Rəbbin sandığını daşıyanlar altı addım gedəndən sonra 
Davud bir öküzü və kökəldilmiş buğanı qurban kəsdi. O, kətan efod geyib Rəbbin 
önündə var gücü ilə rəqs edirdi. Davudla bütün İsrail nəsli Rəbbin sandığını hay-
küylə, şeypur səsi ilə çıxartdılar.
Rəbbin sandığını gətirib Davudun bu məqsədlə qurduğu çadırın içərisində onun 
üçün ayrılan yerə qoydular. Davud Rəbbin önündə yandırma və ünsiyyət 
qurbanları kəsdi. Davud yandırma və ünsiyyət qurbanlarını təqdim edib 
qurtarandan sonra Ordular Rəbbinin adı ilə xalqa xeyir-dua verdi. İstər qadın, 
istərsə də kişi olsun, xalqın hamısına – İsrail camaatından hərəyə bir kömbə çörək,
bir parça ət və bir üzüm lavaşanası payladı. Sonra xalqın hamısı öz evinə qayıtdı.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 24, 7-10
N: Əzəmətli Padşah, Ordular Rəbbi içəri daxil olsun! 

Ey darvazalar, başlarınızı qaldırın, +
ey qədim qapılar, açılın, *
Əzəmətli Padşah içəri daxil olsun! N:

Bu əzəmətli Padşah kimdir? +
– Odur, güclü-qüdrətli Rəbb, *
döyüşdə qüvvətli Rəbb. N:

Ey darvazalar, başlarınızı qaldırın, +
ey qədim qapılar, açılın, *
Əzəmətli Padşah içəri daxil olsun! N:

Bu əzəmətli Padşah kimdir? +
– Ordular Rəbbi, *
Odur əzəmətli Padşah! N:

Alleluya! Mt 11:25
Ey yerin-göyün Sahibi olan Ata! Səndən razıyam ki, bu şeyləri müdrik və 
dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə agah etdin.
Alleluya!
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†  İncil  †
Mk 3, 31-35

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsanın anası və qardaşları gəldi. 
Onlar bayırda durdular və İsanın yanına xəbər göndərib Onu  çağırdılar. 
Bir kütlə adam İsanın ətrafında oturmuşdu. 
Ona xəbər verdilər: «Budur, anan və bacı-qardaşların 
bayırda dayanıb Səni istəyirlər». 
İsa onlara cavab verdi: «Mənim anam və qardaşlarım  kimdir?» 
Sonra ətrafında oturanlara baxaraq dedi: 
«Mənim anam və qardaşlarım bunlardır. 
Çünki kim Allahın iradəsini yerinə yetirirsə, 
Mənim qardaşım, bacım və anam odur».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 10:11-18
Hər bir kahin hər gün xidmətini icra edərək əsla günahları aradan qaldıra bilməyən
eyni qurbanları dəfələrlə təqdim edir. Amma Məsih günahlar üçün yalnız bir 
qurban təqdim edəndən sonra əbədi olaraq Allahın sağında oturdu. O vaxtdan bəri 
O, düşmənlərinin Onun ayaqları altına kətil kimi salınmasını gözləyir. Çünki 
O yalnız bir təqdim vasitəsilə təqdis olunmaqda olanları həmişəlik kamilləşdirdi. 
Müqəddəs Ruh da bu haqda bizə şəhadət edir. Çünki əvvəl deyir: «“O günlərdən 
sonra onlarla bağlayacağım Əhd belədir” Rəbb bəyan edir, “Qanunlarımı onların 
ürəyinə qoyub zehinlərinə yazacağam”». Sonra deyir: «Günahlarını və 
qanunsuzluqlarını yada salmayacağam». Günahların bağışlanması olanda isə artıq 
günah üçün təqdim etmə yoxdur.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 110:1-4
N: Rəbb and içdi, Sən kahinimsən.

Rəbb mənim Ağama dedi: +
«Mən düşmənlərini ayaqlarının altına kətil kimi salanadək *
Sağımda otur». N: 

Rəbb Siondan Sənin qüdrətli əsanı göndərəcək, *
düşmənlərinin üzərində sənə hökmranlıq verəcək. N: 

Döyüşəcəyin gün xalqın könüllü olaraq sənə qoşulacaq, +
gənclərin səhər şehi kimi *
müqəddəs libasını geyib yanına gələcək. N: 

Rəbb and içdi, qərarını dəyişməz: *
«Sən Melkisedeq vəzifəli əbədi bir kahinsən». N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

2-ci Şamuelin kitabından sözlər 2 Şam 7:4-17
Lakin o gecə Natana Rəbbin bu sözü nazil oldu: «Get, qulum Davuda söylə ki, 
Rəbb belə deyir: “Sənmi Mənə yaşamaq üçün ev tikəcəksən? İsrail övladlarını 
Misirdən çıxartdığım gündən ta bu günə qədər Mən heç bir evdə yaşamamışam, 
ancaq bir səyyar çadırda oraya-buraya köçmüşəm. Bütün İsrail övladları ilə birgə 
gəzdiyim o yerlərdə xalqım İsrailin qayğısına qalmağı buyurduğum İsrail 
qəbilələrindən birinə ‹Niyə Mənə sidr ağacından bir ev qurmadınız?› deyə bir söz 
söyləmişəmmi?” İndi qulum Davuda söylə ki, Ordular Rəbbi belə deyir: “Mən 
səni otlaqlarda qoyun otaranda götürüb xalqım İsrailə hökmdar etdim. Getdiyin 
hər yerdə səninlə oldum və qarşından bütün düşmənlərini qırıb atdım. İndi isə 
adını dünyadakı böyüklərin adı kimi məşhur edəcəyəm. Xalqım İsrail üçün bir yer 
təyin edib onları oraya sakin edəcəyəm ki, öz yurdlarında yaşasınlar və bir daha 
sarsılmasınlar. Şər adamlar əvvəllər xalqım İsraillilərə hakimlər təyin etdiyim 
günlərdən bəri etdikləri kimi yenə də onlara zülm etməsinlər. Sənə bütün 
düşmənlərinin əlindən rahatlıq verəcəyəm”. Rəbb sənə bildirir ki, Rəbb Özü sənə 
ev tikəcək. “Ömrün başa çatıb atalarınla uyuyanda yerinə sənin toxumundan – 
belindən gələn övladını çıxaracağam və onun padşahlığını möhkəmləndirəcəyəm. 
O Mənim ismimə ev tikəcək və onun şahlıq taxtını əbədi möhkəm edəcəyəm. Mən
ona Ata, o isə Mənə oğul olacaq. Günah edəndə onu insanların dəyənəyi ilə, bəşər 
övladlarının kötəkləri ilə vuracağam. Qarşından götürdüyüm Şauldan lütfümü geri
aldığım kimi ondan geri almayacağam. Sənin nəslin və padşahlığın Mənim 
qarşımda əbədi əmin-amanlıqda olacaq, taxtın isə əbədi möhkəm qalacaq”». 
Natan Davuda bütün bu sözləri və bütün bu vəhyi nəql etdi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 89:3-4. 26-27. 28-29
N: Öz seçdiyimlə kəsdiyim əhdimi pozmayacağam.

Öz seçdiyimlə əhd kəsmişəm, *
qulum Davud üçün belə and içmişəm:
Mən nəslini əbədi sarsılmaz edəcəyəm, *
sülaləni taxtında sonsuzadək yaşadacağam. N: 

Məni çağırıb deyəcək: “Atamsan, Allahımsan, *
məni xilas edən Qaya Sənsən!”
Mən də ilk oğul haqqını ona verəcəyəm, *
onu yer üzünün ən uca padşahı edəcəyəm. N: 

Ona daim məhəbbətimi göstərəcəyəm, *
sadiq qalıb əhdimi pozmayacağam.
Onun nəslini əbədi yaşadacağam, *
göylər durduqca taxtını saxlayacağam. N: 
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Alleluya! bax Mk 4
Toxum Allahın kəlamıdır. Əkinçi isə Məsihdir. 
Onu tapan hər kəs əbədi yaşayacaq.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 4:1-20

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa gölün sahilində yenə xalqa təlim öyrətməyə başladı. Yanına elə böyük izdiham
toplaşdı ki, Özü bir qayığa minib gölün içərisində oturdu. Bütün izdiham isə gölün
sahilində dayanmışdı. İsa onlara məsəllərlə bir çox şey öyrədərək Öz təlimində 
belə 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 yerə düşdü. Torpağı dərin olmadığına görə
tez cücərdi. Lakin günəş doğanda qarsalandı və kökü olmadığına görə qurudu. 
Bəzisi tikanlar arasına düşdü. Tikanlar böyüyüb onları boğdu və bu toxumlar bar 
vermədi. Başqaları isə münbit torpağa düşdü. Ona görə də böyüyüb artdı və bəzisi 
otuz, bəzisi altmış, bəzisi də yüz qat səmərə verdi». 
Daha sonra İsa dedi: «Eşitməyə qulağı olan eşitsin!» İsa tək qalanda On İki şagird 
və ətrafında olanlar məsəllərin izahını soruşdular. O onlara dedi: «Allahın 
Padşahlığının sirri sizə açılmışdır, amma kənarda olanlara hər şey məsəllərlə 
deyilir. Belə ki, “Gördükcə görsünlər, amma qanmasınlar, eşitdikcə eşitsinlər, 
amma anlamasınlar, yoxsa onlar dönüb bağışlanar”». 
İsa onlara dedi: «Siz bu məsəli anlamırsınızmı? Bəs bütün məsəlləri necə başa 
düşəcəksiniz? Əkinçi Allahın kəlamını əkir. Daxilinə kəlam əkilən bəzi insanlar 
yol kənarına düşən toxumlara bənzəyir. Bunlar kəlamı eşidəndə dərhal Şeytan 
gəlib əkilən kəlamı götürüb aparır. Daş-kəsəkli yerlərə səpilən bunlardır: kəlamı 
eşidəndə dərhal sevinclə qəbul edirlər. Lakin onlarda kök olmadığına görə 
dözümləri az olur, kəlama görə əziyyət və təqibə məruz qalan kimi yıxılırlar. 
Tikanlar arasına səpilən başqaları isə bunlardır: kəlamı eşidirlər, lakin bu dövrün 
qayğıları, var-dövlətin aldadıcılığı və başqa şeylərə olan ehtiraslar araya girib 
kəlamı boğur və kəlam barsız olur. Münbit torpağa səpilənlərsə bunlardır:
onlar kəlamı eşidib qəbul edir, bəzisi otuz, bəzisi altmış, 
bəzisi isə yüz qat səmərə verir».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 10:19-25
Beləliklə, ey qardaşlar, İsanın qanı sayəsində Ən Müqəddəs yerə daxil olmağa 
cəsarətimiz çatır. O bizə pərdədən, yəni Öz cismindən keçən yeni və canlı bir yol 
açmışdır. Həm də O, Allahın evi üçün cavabdeh olan böyük bir Kahinimizdir. 
Ona görə ürəklərimiz pis vicdandan paklanmış, bədənlərimiz də təmiz su ilə 
yuyulmuş halda imanın tam etimadı ilə, səmimi qəlblə Allaha yaxınlaşaq. 
Ümid verən əqidədən möhkəm tutaq, çünki vəd verən Allah sadiqdir. 
Bir-birimizi məhəbbətə və xeyirxah əməllər etmək üçün necə həvəsləndirmək 
haqqında fikirləşək. Bəzi adamların vərdiş etdiyi kimi birgə yığışmağımızı tərk 
etməyək. Lakin qiyamət gününün yaxınlaşdığını gördükcə 
bir-birimizi daha çox ruhlandıraq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 24:1-6
N: Allahı axtaran bəxtiyardır!

Rəbbindir yer üzü və orada mövcud olanlar, *
dünya və orada yaşayanlar.
O, yerin təməlini dənizlər üstündə qurdu, *
dünyanı sular üzərində yaratdı. N:

Rəbbin dağına kim çıxa bilər? *
Müqəddəs məskəninə kim girə bilər?
Əlləri pak, qəlbi təmiz, +
hiyləyə könül verməyən, *
yalandan and içməyən insan. N:

O, Rəbdən bərəkət alacaq, *
Xilaskarı Allahdan salehlik alacaq.
Belə adam Rəbbi soraqlayar, *
Yaqubun Allahının üzünü axtarar. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

2-ci Şamuelin kitabından sözlər 2 Şam 7:18-19. 24-29
Padşah Davud içəri keçib Rəbbin önündə diz çökərək dedi: «Ya Xudavənd Rəbb, 
mən kiməm və nəslim kimdir ki, Sən məni bu yerə çıxartdın? Ya Xudavənd Rəbb,
Sənin gözündə bu da kiçik göründü, hələ bu qulunun nəslinin gələcəyi haqqında 
xəbər verdin. Bu insanlar üçün bir təlimdirmi, ya Xudavənd Rəbb? Əbədi olaraq 
xalqın İsraili Özün üçün xalq olaraq təyin etdin və Sən, ya Rəbb, onların Allahı 
oldun. İndi isə, ya Rəbb Allah, bu qulun və onun nəsli haqqında söylədiyin sözü 
əbədi saxla və dediyinə əməl et. Qoy insanlar “Ordular Rəbbi İsrailə hakim olan 
Allahdır” deyərək Sənin adını əbədi ucaltsınlar və qulun Davudun nəsli Sənin 
önündə möhkəm qalsın. Çünki Sən Ordular Rəbbi, İsrailin Allahı “sənə ev 
tikəcəyəm” deyərək bu quluna vəhy göndərdin. Ona görə də qulun Sənə bu duanı 
etməyə cəsarət tapdı. Ya Xudavənd Rəbb, Sən Allahsan, Sənin sözlərin haqdır və 
indi də quluna bu yaxşı şeyi vəd etdin. Əbədi olaraq Sənin önündə olsun deyə 
qulunun nəslinə xeyir-dua vermək qoy Sənə xoş görünsün! Çünki, ya Xudavənd 
Rəbb, Sən belə söz verdin. Bu qulunun nəsli Sənin xeyir-duanla əbədilik xeyir-dua
alsın!»

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 132:1-5. 11-14
N: Rəbb Allah Ona atası Davudun taxtını verəcək.

Ya Rəbb, Davudu, *
çəkdiyi bütün əzabları,
Rəbbə etdiyi andı, *
Yaqubun qüdrətli Allahına etdiyi əhdi yada sal. N:

O dedi: «Öz evimdə yaşamaram, *
yatağımda yatmaram,
gözümə yuxu getməz, *
gözlərimi yummaram
Rəbbə layiq bir yer, *
Yaqubun qüdrətli Allahına bir məskən tapana qədər». N:

Rəbb Davuda sədaqətlə and içdi, *
bu andından dönməz:
Belindən gələn oğullarından birini *
səndən sonra taxtında oturdacağam. N:
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Əgər övladların əhdimə, *
onlara öyrədəcəyim göstərişlərə əməl edərlərsə,
onların oğulları da *
sonsuza qədər sənin taxtında oturacaq. N:

N: Rəbb Allah Ona atası Davudun taxtını verəcək.

Çünki Rəbb Sionu seçdi, *
orada Öz məskənini salmaq istədi.
Dedi: «Bura əbədi olaraq istirahət edəcəyim yerdir, *
istəyirəm ki, burada məskən salım. N:

Alleluya! Zəbur 119:105
Sözün addımıma çıraqdır, yollarıma işıqdır.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 4:21-15

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa izdihama dedi: «Çırağı qabın yaxud yatağın altına qoymaq üçünmü 
gətirirsiniz? O, çıraqdana qoymaq üçün deyilmi? Elə gizli bir şey yoxdur ki, 
aşkara çıxmasın və elə örtülü bir şey yoxdur ki, aydın olmasın. Eşitməyə qulağı 
olan eşitsin!» İsa yenə onlara dedi: «Eşitdiyinizə diqqət edin: hansı ölçü ilə 
ölçsəniz, sizin üçün də eyni ölçü ilə ölçüləcək və daha artıq veriləcək. 
Çünki kimin varıdırsa, ona daha çox veriləcək. Amma kimin yoxudursa, 
əlində olan da ondan alınacaq».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 10:32-39
Siz əvvəlki günləri xatırlayın. O vaxt Allahın nuru üzərinizə saçandan sonra 
əzablı, böyük mübarizəyə tab gətirdiniz. Bəzən təhqir və əziyyətlərə uğrayıb 
tamaşaya qoyuldunuz, bəzənsə eyni  rəftara məruz qalanların dərdinə şərik 
oldunuz. Həm də siz məhbusların çəkdiyi əzablara şərik  oldunuz, özünüzün daha 
yaxşı və daimi malınız olduğunu bilərək əmlakınızın talan edilməsini  sevinclə 
qəbul etdiniz. Buna görə cəsarətinizi itirməyin, bu cəsarətə görə mükafatınız  
böyükdür.  Çünki Allahın iradəsini yerinə yetirib vəd olunan şeyi almaq üçün sizin
tab gətirməyə ehtiyacınız  var. Çünki «Bir az müddətdən sonra Gələn gələcək, 
gecikməyəcək. Amma saleh adamım imanla  yaşayacaq. Əgər geri çəkilsə, ondan 
razı qalmayacağam». Bizsə geri çəkilib həlak olanlardan  deyilik; iman edib 
canlarının xilasına nail olanlardanıq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 37:3-6, 23-34, 39-40
N: Salehlərin qurtuluşu Rəbdəndir.

Rəbbə güvən, yaxşılıq et, *
bu diyarda arxayın ömür sür.
Rəbdən zövq al, *
O da səni ürəyinin istəklərinə çatdıracaq. N:

Yolunu Rəbbə ver, Ona güvən, O edəcək. +
Rəbb sənin salehliyini nur kimi aydınlaşdıracaq, *
həqiqətini gündüz günəşi tək çıxaracaq. N:

Rəbb insana gedəcəyi yolu göstərir, *
kimdən razı qalırsa, onu möhkəmləndirir.
Bu insan büdrəsə də, yıxılmaz, *
çünki Rəbb onun əlindən tutar. N:

Salehlərin qurtuluşu Rəbdəndir, *
dar gündə onlara pənah yeridir.
Rəbb onların imdadına çatır, +
onları qurtarıb pislərin əlindən alır, *
çünki onlar Rəbbə pənah aparır. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

2-ci Şamuelin kitabından sözlər 2 Şam 11:1-10a. 13-17
Bahar gələndə padşahlar müharibəyə çıxan vaxt Davud Yoavı, zabitlərini bütün 
İsrail ordusu ilə birlikdə müharibəyə göndərdi. Onlar Ammonluları qırıb Rabbanı 
mühasirəyə aldılar. Davud isə Yerusəlimdə qaldı. Bir axşamçağı Davud 
yatağından qalxıb padşah sarayının damı üstündə gəzişirdi. O, damdan baxıb 
gördü ki, bir qadın yuyunur. Qadın çox gözəl idi. Davud adam göndərib bu qadın 
barəsində xəbər aldı. Biri belə dedi: «Bu qadın Xetli Uriyanın arvadı, Eliamın qızı 
Bat-Şevadır». Davud qasidlər göndərib onu yanına gətirtdi. Qadın onun yanına 
gələndə hələ aybaşı murdarlığından təmizlənməkdə idi. Davud onunla yatdı və 
sonra qadın evinə qayıtdı. Qadın bundan boylu olub Davuda «mən hamiləyəm» 
deyə xəbər göndərdi. Davud Yoavın yanına adam göndərib dedi: «Xetli Uriyanı 
mənim yanıma göndər». Yoav Uriyanı Davudun yanına göndərdi. Uriya Davudun 
yanına gələndə Davud Yoavın, xalqın və döyüşün vəziyyətini soruşdu. Sonra 
Davud Uriyaya dedi: «Get evinə, ayaqlarını yu». Uriya padşahın sarayından 
çıxanda padşah arxasınca ona hədiyyə də göndərdi. 
Lakin Uriya padşahın sarayının qapısında ağasının bütün mühafizəçiləri ilə 
birlikdə yatıb evinə getmədi. Davuda «Uriya evinə getmədi» deyə bildirdilər. 
Davud onu çağırıb yedirib-içirərək sərxoş etdi. Uriya padşahın yanından 
axşamüstü çıxdı. O öz hərbi yatağında yatmaq üçün ağasının mühafizəçilərinin 
yanına gedərək yenə də evinə getmədi. Səhər açılanda Davud Yoava məktub yazdı
və məktubu Uriyanın əli ilə Yoava göndərdi. Məktubunda belə yazılmışdı: 
«Uriyanı qızğın döyüşlərə göndər. Onu ön xəttə qoy və yanından çəkilin ki, 
vurulub öldürülsün». Yoav şəhəri mühasirə altında saxlayarkən igid adamlar 
olan yeri bilirdi və Uriyanı oraya göndərdi. Şəhərin adamları qalxıb Yoavla 
döyüşə çıxdılar. Xalqdan, Davudun döyüşçülərindən qırılanlar oldu və Xetli Uriya
da ölənlər arasında idi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 51,1-5. 8-9
N: Ey Allah, bizə rəhm et, çünki Sənə qarşı günah işlətmişik.

Məhəbbətinə görə, ey Allah, mənə rəhm et, *
bol mərhəmətinə görə qanunsuzluqlarımı sil.
Təqsirimi tamamilə yu, *
günahımdan məni təmizlə. N:

Çünki qanunsuzluqlarımı bilirəm, *
günahım daim gözümün qarşısındadır.
Sənə, yalnız Sənə qarşı günah işlətmişəm, *
gözündə pis sayılanı etmişəm. N:
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Mənə görə çıxarılan hökmündə ədalətlisən, *
məni məhkum etməkdə haqlısan.
Mən doğulandan bəri günahkaram, *
ana bətnindən belə, təqsirkaram. N:

N: Ey Allah, bizə rəhm et, çünki Sənə qarşı günah işlətmişik.

Mənə şadlıq, sevinc səsini eşitdir, *
qırdığın sümüklərim xoşhallansın.
Üzünü tut, günahlarımı görmə, *
bütün təqsirlərimi sil. N:

Alleluya! Mt 11:25
Ey yerin-göyün Sahibi olan Ata! Səndən razıyam ki, bu şeyləri müdrik və 
dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə agah etdin.
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 Padşahlığı 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 Padşahlığını nəyə 
bənzədək? Onu hansı məsəllə göstərək? O, xardal toxumuna bənzəyir ki, yer 
üzündə torpağa əkilən toxumların ən kiçiyi olsa da, əkiləndən sonra böyüyüb 
bütün bostan bitkilərindən hündür olur. O qədər böyük qol-budaq atır ki, göydə 
uçan quşlar onun kölgəsində yuva qura bilər». İsa xalqın başa düşəcəyi dərəcədə 
buna bənzər çoxlu məsəllərlə kəlam söyləyirdi; onlara 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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 11:1-2, 8-19
İman ümid edilənlərə etibar etmək, görünməyən şeylərə əmin olmaqdır. 
Əcdadlarımız imanları üçün müsbət şəhadət aldılar. İbrahim çağırılanda iman 
vasitəsilə itaətli olub irs alacağı torpağa  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 
memarı və banisi Allah olan bünövrəli şəhəri gözləyirdi. Sara özü sonsuz və yaşı 
ötmüş olduğu halda iman vasitəsilə nəsil yaratmaq üçün güc aldı, çünki vəd Edəni 
sadiq saydı. Buna görə də bir kişidən, artıq ölüdən fərqlənməyən birindən sayca 
göydəki ulduzlar qədər, dəniz kənarındakı qum kimi saysız-hesabsız nəsil törədi. 
Bunların hamısı imanlı olaraq öldü. Vəd edilən şeylərə nail olmadılar, amma 
bunları uzaqdan görüb salamladılar və özlərinin yer üzündə yad və qərib 
olduqlarını iqrar 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. İbrahim sınağa çəkildiyi vaxt iman 
vasitəsilə İshaqı qurban olaraq təqdim etdi. Vədlərə nail olmuş İbrahim bircə 
oğlunu qurban vermək 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.

Zəbur - Lk 1:69-75
N: Rəbb Allah bizə qüdrətli Xilaskar yetirdi.

O, qulu Davudun nəslindən *
bizə qüdrətli Xilaskar yetirdi.
Qədimdən bəri Öz müqəddəs peyğəmbərlərinin vasitəsilə bildirdiyi kimi *
düşmənlərimizdən və bizə nifrət edənlərin əlindən bizi xilas etdi. N:

Beləcə ata-babalarımıza mərhəmət göstərib *
Öz müqəddəs Əhdini xatırladı.
Atamız İbrahimə and içdiyi kimi *
bizə elə güc verdi ki, düşmənlərimizin əlindən qurtulub +
həyatımız boyu qorxmadan Rəbbin önündə *
müqəddəslik və salehliklə Ona ibadət edək. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

2-ci Şamuelin kitabından sözlər 2 Şam 12:1-7a. 10-17

Rəbb Natanı Davudun yanına göndərdi. Natan onun yanına gəlib belə nəql etdi: 
«Bir şəhərdə iki adam var idi. Onlardan biri varlı, o biri isə kasıb idi. Varlı adamın
çoxlu sürüləri və naxırı var idi. Lakin kasıb adamın satın alıb bəslədiyi bir körpə 
dişi quzudan başqa heç nəyi yox idi. O, quzusunu öz yanında uşaqları ilə bərabər 
böyütmüş, ona öz yeməyindən yedirtmiş, öz içdiyi qabdan su içirtmiş və 
qoynunda yatırtmışdı. Quzu ona doğma qızı kimi idi. Bir gün varlı adamgilə 
yadelli bir qonaq gəlir. Varlı adam onlara gələn qonağa yemək hazırlamaq üçün öz
sürüsündən və naxırından heyvan götürüb kəsməyə qıymadı. O gedib kasıbın 
quzusunu götürüb kəsdi və yanına gələn qonağa yemək hazırladı». 
O adama qarşı Davudun qəzəbi alovlandı və Natana dedi: 
«Var olan Rəbb haqqı, bunu edən adam ölümə layiqdir. 
Bu işi gördüyünə və rəhmsizliyinə görə o, quzunun əvəzini dördqat verəcək». 
Natan Davuda dedi: «O adam sənsən! Bundan sonra heç vaxt qılınc sənin evindən 
ayrılmayacaq, çünki sən Mənə xor baxdın və Xetli Uriyanın arvadını özünə arvad 
etdin”. Rəbb belə deyir: “Bax sənə qarşı pisliyi öz nəslindən çıxaracağam və sənin
gözünün önündə arvadlarını götürüb yaxınına verəcəyəm. O da göz görə-görə, 
gündüzün günorta çağı sənin arvadlarınla yatacaq. Bu işi sən gizli etdinsə, 
Mən bu işi bütün İsraillilərin qarşısında gündüzün günorta çağı etdirəcəyəm”». 
Davud Natana dedi: «Mən Rəbbə qarşı günah etdim». 
Natan Davuda dedi: «Rəbb sənin günahını sildi, ölməyəcəksən. 
Lakin bunu etməklə Rəbbin düşmənlərinə böyük fürsət verdin ki, 
Ona küfr etsinlər. Ona görə də mütləq səndən doğulan uşaq öləcək». 
Sonra Natan evinə qayıtdı. Rəbb Davudun Uriyanın dul arvadından olan uşağını 
vurdu və uşaq xəstələndi. Davud uşaq üçün Allaha yalvardı və oruc tutaraq 
otağına girib bütün gecəni quru yerdə uzandı. Evinin ağsaqqalları onu yerdən 
qaldırmaq üçün yanında dayandılar, lakin o qalxmaq istəmədi və onlarla birgə 
çörək yemədi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 51:10-15
N: Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat!

Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat, *
daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.
Məni Öz hüzurundan atma, *
Müqəddəs Ruhunu məndən götürmə. N:

Xilasının sevincini mənə qaytar, *
itaətkarlıq ruhu verib mənə dayaq ol.
Qoy Sənin yollarını qanunsuzlara öyrədim, *
günahkarlar Sənə sarı dönsünlər. N:

Ey Allah, məni azad et, +
qan tökmək təqsirindən məni qurtar, *
dilim ədalətini mədh etsin.
Ey Xudavənd, Sən dilimi aç, *
ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim. N:

Alleluya! Yəh 3:16
Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu verdi; bunu ona görə etdi ki, 
Ona iman edən hər kəs həlak olmasın, amma əbədi həyata malik olsun.
Alleluya!

†  İncil  †
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.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 11:32-40
Bacı-qardaşlar! Daha nə deyə bilərəm? Gideon, Baraq, Şimşon, İftah, Davud, 
Şamuel və başqa peyğəmbərlər barəsində danışsam, vaxtım çatmaz. İman 
vasitəsilə onlar padşahlıqları məğlub etdilər, ədaləti icra etdilər, vədlərə nail 
oldular, aslanların ağızlarını bağladılar, şiddətli alovu söndürdülər, qılıncın 
ağzından qaçdılar, zəiflikdən qüvvətləndilər, döyüşdə güclü oldular, yadellilərin 
ordularını qovdular. Qadınlar öz ölülərini dirilmiş geri aldılar. Bəziləri işgəncə 
çəkəndə qurtulmaqdan imtina etdilər ki, dirilib daha yaxşı həyata nail olsunlar; 
digərləri də təhqir olunub döyüldülər, habelə zəncirlərə və həbslərə məruz 
qaldılar; onlar daşqalaq edildilər,  mişarlanıb bölündülər, qılıncdan keçirilib 
öldürüldülər. Bəziləri isə qoyun dərisinə və keçi gönünə bürünərək gəzib-
dolaşdılar, yoxsulluğa, əzab-əziyyətə məruz qaldılar. Dünya onlara layiq deyildi. 
Onlar səhralarda, dağlarda, mağaralarda və yeraltı oyuqlarda dolaşıb gəzdilər. 
Onların hamısı iman  vasitəsilə müsbət şəhadət aldı, amma vəd edilənə nail 
olmadı. Çünki Allah bizim üçün daha yaxşı şey hazırlamışdır ki, onlar bizsiz 
kamilliyə çatmasın.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 31: 19-23
N: Rəbb həmişə Ona sadiq qalanı qoruyur.

Xeyirxahlığın nə qədər böyükdür! *
Bunu Səndən qorxanlar üçün saxladın.
Bütün bəşər övladları qarşısında *
Sənə pənah gətirənlərə xeyirxahlıq etdin. N:

Onları insanların qəsdlərindən +
Hüzurunda sığındırırsan, *
böhtançı dillərə qarşı çardağında gizlədirsən. N:

Qoy Rəbbə alqış olsun! +
Çünki mühasirəyə düşən şəhərdə *
Məhəbbətini xariqələrlə mənə göstərdi! N:

Mən təlaşa düşüb demişdim: *
«Sənin gözlərinin önündən kənara atıldım».
Lakin Səni imdada çağıranda * yalvarış səsimi eşitdin. N

Rəbbi sevin, siz ey bütün möminlər! +
Rəbb həmişə Ona sadiq qalanı qoruyur, *
təkəbbürlü insana isə layiq olduğunu verir. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

2-ci Şamuelin kitabından sözlər 2 Şam 15:13-14. 30. 16:5-13a
Bir adam gəlib Davuda xəbər verərək dedi: «İsraillilər Avşaloma rəğbət bəsləyir».
Davud Yerusəlimdə – yanında olan bütün əyanlarına dedi: «Durun qaçaq, yoxsa 
Avşalomun qarşısından heç kim qaçıb qurtula bilməz. Cəld olun, gedək, yoxsa o 
tez gəlib bizə çatar, başımıza bəla açar və şəhəri qılıncdan keçirər».
Davud Zeytun dağının yoxuşu ilə çıxır və çıxarkən ağlayırdı. Başıörtülü, 
ayaqyalın gedirdi. Onunla bərabər gedən bütün xalq da başıörtülü dağı çıxır və 
gedə-gedə ağlayırdı.
Padşah Davud Baxurimə gəldi və oradan Şaulun nəslindən olan Gera oğlu Şimey 
adlı bir nəfər çıxdı. Şimey Davuda lənət edə-edə çıxırdı. Davuda və Davudun 
adamlarına daş atırdı. Bütün xalq və igidlərin hamısı Davudun sağında və solunda 
idi. Şimey Davuda lənət edərkən belə deyirdi: «Rədd ol, rədd ol, ey əliqanlı, 
yaramaz adam! Yerinə padşah olduğun Şaul nəslinin tökülən qan qisasını 
Rəbb səndən alır. Rəbb padşahlığı oğlun Avşaloma verdi. Budur, 
sən öz şərinin qurbanısan, çünki sən əliqanlı insansan».
Seruya oğlu Avişay padşaha dedi: «Axı nə üçün bu köpək leşi ağam padşaha belə 
lənət etsin? İzin ver gedim, onun başını üzüm». Padşah dedi: «Ey Seruya oğulları, 
axı məndən sizə nə? Madam ki lənət edir, demək Rəbb ona “Davuda lənət et” 
deyib. Elə isə kim ona “belə etmə” deyə bilər?» Davud Avişaya və bütün 
əyanlarına dedi: «Bax əgər öz belimdən gələn oğlum canımı almaq  istəyirsə, 
bu Binyaminli bundan daha betərini etməzmi? Buraxın onu, qoy o, lənətini etsin, 
çünki ona Rəbb belə əmr etmişdir. Bəlkə Rəbb çəkdiyim əzabı görüb bu gün onun 
etdiyi lənətlərin  əvəzinə mənə yaxşılıq edər». Davud və adamları yolla gedirdi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 3:2-3. 4-5. 6-7
N: Qalx, ya Rəbb! Ey Allahım, məni qurtar!

Ya Rəbb, düşmənlərim nə qədər çoxalıb! *
Əleyhimə qalxanlar nə qədər artıb!
Mənim üçün çoxları deyir: *
«Allahdan ona xilas yoxdur». N:

Amma Sən, ya Rəbb, ətrafımda sipərsən, *
şərəfimsən, başımı ucaldan Sənsən!
Rəbbi ucadan səsləyirəm, *
O, müqəddəs dağından mənə cavab verir. N:

Mən yatıram, yuxuya gedirəm, yenə oyanıram, *
çünki Rəbb mənə kömək edir.
Hər yandan məni mühasirəyə alan *
on minlərlə xalqdan qorxmuram. N:
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Alleluya! Lk 7:16bc
«Aramızda böyük bir peyğəmbər ortaya çıxdı!» 
və «Allah Öz xalqına nəzər saldı!» 
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 5:1-20

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa şagirdləri ilə gölün o biri sahilində yerləşən Gerasalıların diyarına getdilər. 
İsa qayıqdan düşən kimi qəbir mağaralarından natəmiz ruha tutulmuş bir adam 
Onunla qarşılaşdı. O, mağaralarda  yaşayırdı və heç kim onu hətta zəncirləyərək 
saxlaya bilmirdi. Neçə dəfə ona buxov, zəncir  vurmuşdular, lakin o, zəncirləri 
qırmış, buxovları parçalamışdı. Heç kəsin onu sakit etməyə gücü çatmırdı. 
Həmişə, gecə-gündüz qəbiristanlıqda, dağlarda çığırır və özünü daşlarla 
yaralayırdı. O,  İsanı uzaqdan görəndə qaçıb Ona səcdə qıldı, 
bərkdən çığıraraq dedi: «Ey İsa, Allah-Taalanın Oğlu, məndən nə istəyirsən? 
Səni and verirəm Allaha, mənə iztirab vermə!» 
Çünki İsa ona  demişdi: «Ey natəmiz ruh, bu adamdan çıx!» 
Sonra İsa ondan soruşdu: «Sənin adın nədir?» 
O cavab verdi: «Mənim adım Qoşundur, çünki biz çoxuq». 
Ruhları bu diyardan qovmasın deyə o,  İsaya çox yalvardı. Orada – dağın 
yamacında böyük bir donuz sürüsü otlayırdı. Natəmiz ruhlar  İsaya yalvardılar: 
«Bizi donuzlara göndər ki, onların içinə girək». İsa onlara izin verdi. 
Natəmiz ruhlar adamdan çıxıb donuzların içinə girdi. 
İki min baş heyvandan ibarət sürü də uçurumdan  aşağı, gölə atılıb orada boğuldu. 
Donuz otaranlar qaçıb bu xəbəri şəhər və kəndlərdə yaydılar.  Camaat nə baş 
verdiyinə tamaşa etməyə gəldi. Onlar İsanın yanına gəldilər, əvvəlcə bir qoşun 
cinə tutulmuş adamın geyinmiş və ağıllanmış oturduğunu görüb qorxuya düşdülər.
Hadisəni görənlər cinə tutulmuş adamın başına gələnlər və donuzlar haqqında 
camaata söylədilər. İsaya yalvarmağa başladılar ki, onların bölgəsindən çıxsın. 
İsa qayığa minəndə əvvəlcə cinə tutulmuş adam Ona yalvardı ki, İsanın yanında 
qalsın. İsa ona izin vermədi, amma dedi: «Evinə, qohum-əqrəbanın yanına get, 
Rəbbin sənə etdiyi hər şeyi və sənə necə mərhəmət göstərdiyini onlara danış». 
Bu  adam da gedib İsanın ona etdiyi hər şeyi Dekapolis bölgəsində yaymağa 
başladı və hamı  heyrətləndi.

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

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 12:1-4
Buna görə bu qədər böyük şahidlər buludu ilə əhatə olunduğumuz üçün biz hər bir
yükü və bizi  asanlıqla çaşdıran günahı tərk edib qarşımızdakı yarışda dözümlə 
qaçaq. Gözümüzü imanımızın Banisi və Kamilləşdiricisi olan İsaya dikək. 
O, qarşısına qoyulan sevincə görə rüsvayçılığı heç sayıb çarmıxa çəkilməyə tab 
gətirdi və Allahın taxtının sağında oturdu. 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.

Zəbur 22, 25b - 31
N: Rəbbi axtaranlar Ona həmd etsin!

Səndən qorxanların önündə *
əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm.
Qoy məzlumlar doyunca yesin, +
Rəbbi axtaranlar Ona həmd etsin! *
Qoy canınız həmişə sağ olsun! N:

Yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə yaşayanlar *
Rəbbi xatırlayacaq, Ona tərəf dönəcəklər.
Bütün millətlərin soyları *
Onun hüzurunda səcdə qılacaq. N:

Bütün dünya zənginləri yeyib-doyacaq, *
Rəbbin hüzurunda səcdə qılacaq.
Torpağa düşənlərin hamısı +
özlərini ölümdən saxlaya bilməyənlər *
Onun hüzurunda diz çökəcəklər. N:

Gələcək nəsillər Ona qulluq edəcək, *
Xudavənd haqqında övladlarına deyəcək;
Onun ədalətini, Onun əməllərini
gələcəkdə doğulan xalqa bildirəcək. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

2-ci Şamuelin kitabından sözlər 2 Şam 18:9-10. 14b. 24-25a. 30-19:3
Avşalom Davudun adamlarına rast gəldi. O, qatıra minmişdi və qatır böyük bir 
palıd ağacının sıx  budaqları altından keçəndə Avşalomun saçı palıd ağacına ilişdi.
O, göylə yer arasında asılı qaldı,  altındakı qatır isə yoluna davam etdi. Bir nəfər 
bunu görüb Yoava xəbər verdi: «Bax Avşalomun bir palıd ağacından asıldığını 
gördüm». Avşalom palıd ağacının içində hələ sağ ikən Yoav əlinə üç mizraq alıb 
onun sinəsinə sapladı. 
Davud içəri və çöl darvazaların arasında oturmuşdu. Növbətçi divara, darvazanın 
üstünə çıxdı,  başını qaldırıb gördü ki, bir adam təkbaşına qaçır. Növbətçi 
qışqıraraq padşaha xəbər verdi.  
Padşah dedi: «Çəkil, bir yanda dayan». O da çəkilib bir yanda dayandı. 
Budur, Kuşlu gəldi və  dedi: «Ağam padşaha müjdə var! Rəbb bu gün sənə qarşı 
qalxanların hamısının əlindən səni qurtardı». Padşah Kuşluya dedi: «O cavan – 
Avşalom salamatdırmı?» Kuşlu dedi: «Ağam  padşahın düşmənləri, pis niyyətlə 
sənə qarşı qalxanların hamısı qoy o cavan kimi olsun». Padşah həyəcandan 
titrəyərək darvazanın üstündəki otağa qalxdı və ağladı. Gedə-gedə belə deyirdi: 
«Oğlum Avşalom, oğlum, oğlum Avşalom! Kaş sənin yerinə mən öləydim, 
oğlum! Oğlum, Avşalom!»
Yoava «budur, padşah Avşalom üçün ağlayır və yas tutur» deyə bildirildi. 
O gün qələbə xalq üçün yasa çevrildi, çünki bütün xalq eşitdi ki, padşah oğlu üçün
kədərlidir. Fərari döyüşdən qaçandan sonra utanan oğru kimi necə geri qayıdırsa, 
o gün ordu da şəhərə o cür oğru kimi qayıtdı.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 86, 1-5
N:  Ya Rəbb, mənə qulaq asıb cavab ver.

Ya Rəbb, mənə qulaq asıb cavab ver, *
çünki mən məzlumam, fəqirəm.
Möminəm, Sən Özün məni qoru, *
ey Allahım, Sənə güvənən bəndəni qurtar. N:

Rəhm et mənə, ey Xudavənd, *
çünki bütün gün Səni səsləyirəm!
Bu bəndənin qəlbini sevindir, *
ey Xudavənd, Sənə ürəyimi təqdim edirəm. N:

Çünki Sən, ey Xudavənd, xeyirxahsan, bağışlayan Sənsən, *
Səni səsləyənlərin hamısı üçün məhəbbətin boldur.
Ya Rəbb, duamı dinlə, *
yalvarışlarımın səsinə qulaq as. N:
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Alleluya! Mt 8:17bc
Bizim xəstəliklərimizi O çəkdi, naxoşluqlarımızı Öz üzərinə götürdü. 
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, sağalıb yaşasın». İsa da onunla birlikdə getdi. 
Ardınca böyük bir izdiham gedərək hər tərəfdən Onu sıxışdırırdı. Orada on iki il 
qanaxma xəstəliyinə tutulan bir qadın var idi. O, neçə həkimin əlindən xeyli əzab 
çəkmiş, bütün varını buna sərf etsə də, vəziyyəti yaxşılaşmamış, daha da 
pisləşmişdi. Bu qadın İsa haqqında eşidib izdihamın içindən keçərək Onun 
arxasından gəldi və 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 çıxdı 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. Qadınsa özünə nə olduğunu bildi. Qorxudan titrəyərək gəlib İsanın 
ayağına düşdü və bütün həqiqəti Ona söylədi. İsa da ona dedi: 
«Qızım, imanın səni xilas etdi. Arxayın get və xəstəliyindən sağal». 
İsa hələ danışırdı ki, 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, ağlaşıb 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-anasını, Özü ilə gələnləri götürüb uşaq olan yerə girdi. İsa uşağın 
əlindən tutub dedi: «Talita qum!» Bunun mənası  belədir: «Qızcığaz, sənə 
deyirəm: qalx!» On iki yaşlı qız dərhal qalxıb gəzməyə başladı. O an oradakılar 
tamamilə mat qaldı. İsa onlara qadağan etdi 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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4cü həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 12:4-7, 11-15
Ey baci-qardaşlar! Günaha qarşı etdiyiniz mübarizədə hələ qan töküləcək qədər 
möhkəm  durmamısınız. 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. Elə bir oğul  varmı 
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 sağalsın. Hamı ilə birlikdə sülh içində yaşamağa və müqəddəs 
olmağa can atın, çünki müqəddəsliyə nail olmadan heç kim Rəbbi görməyəcək. 
Diqqət edin ki, heç kim Allahın lütfündən məhrum olmasın, aranızda bir acı kök  
böyüyüb əziyyət verməsin və bununla bir çoxlarını murdar etməsin.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 103, 1-2. 13-14. 17-18a
N: Rəbbin Ondan qorxanlara olan məhəbbəti, əzəldən var.

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

Ata övladlarına rəhm etdiyi kimi *
Rəbb də Ondan qorxanlara elə rəhm edir.
Çünki necə yarandığımızı bilir, *
torpaqdan düzəlməyimizi unutmur. N:

Rəbbin isə Ondan qorxanlara olan məhəbbəti, *
onların övladlarına olan salehliyi
əzəldən var, bu əbədi qalacaq.
Onun əhdinə vəfa edənlərə bunları göstərir. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

2-ci Şamuelin kitabından sözlər 2 Şam 24:2. 9-17
Padşah yanındakı ordu başçısı Yoava dedi: «İndi Dandan Beer-Şevaya qədər 
İsrailin bütün  qəbilələri arasında dolanın və xalqı siyahıya alın ki, sayını bilim».
Yoav xalqın siyahısını padşaha verdi. İsraildə qılınc çəkən səkkiz yüz min igid, 
Yəhudada isə beş  yüz min igid var idi. Lakin xalqı sayandan sonra Davud vicdan 
əzabı çəkdi. O, Rəbbə dedi: «Bu işi görməklə böyük günah etdim. İndi isə, ya 
Rəbb, yalvarıram, qulunun bu təqsirindən keç, çünki çox ağılsızlıq etmişəm». 
Davud ertəsi gün səhər qalxanda Rəbb Davudun görücüsü Qad peyğəmbərə 
sözünü bildirib dedi: «Get, Davuda söylə ki, Rəbb belə deyir: “Sənin qarşına üç 
şey qoyuram, özün üçün bunların birini  seç ki, sənə edim”». Qad Davudun yanına
gəlib bunu bildirdi: «Sənin ölkəndə yeddi il aclıq olsun,  yoxsa səni təqib edən 
düşmənlərin önündə üç ay qaçasan yaxud da ölkəndə üç gün vəba olsun? İndi 
yaxşı fikirləş və qərar ver, məni Göndərənə mən nə cavab verim?» Davud Qada 
dedi: «Mənim üçün çox çətindir. İnsan əlinə düşməkdənsə qoy Rəbbin əlinə 
düşək, çünki Onun rəhmi çoxdur». Beləcə Rəbb sabahdan təyin olunan vaxta 
qədər İsrailin üzərinə vəba göndərdi. Dandan Beer-Şevaya qədər xalqdan yetmiş 
min nəfər öldü. Xalqı həlak edən mələk Yerusəlimi məhv etmək üçün oraya doğru
əlini uzadanda Rəbb verəcəyi bəladan vaz keçib mələyə dedi: «Bəsdir, əl saxla!» 
Rəbbin mələyi Yevuslu Aravnanın xırmanının yanında idi. Davud xalqı qıran 
mələyi görən zaman Rəbbə belə dedi: «Budur, günah edən mənəm, mən 
təqsirkaram. Bəs bu yazıq xalq nə edib? Qoy  Sənin əlin mənim və ata nəslimin 
əleyhinə qalxsın».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 32:1-7
N: Ya Rəbb, təqsirimi, günahımı bağışla!

Üsyankarlığı bağışlanan, günahı əfv olunan insan *
nə bəxtiyardır!
Rəbb tərəfindən təqsirkar sayılmayan, qəlbində hiylə olmayan insan *
nə bəxtiyardır! N:

Sonra Sənə günahımı etiraf etdim, *
təqsirlərimi gizlətmədim.
Dedim: «Üsyankarlığımı Rəbbə etiraf edirəm». *
Təqsirimi, günahımı bağışladın. N:
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Buna görə hər bir mömin *
Səni tapan zaman Sənə dua etsin.
Azğın sellər daşsa da, *
möminə toxunmaz. N:

N: Ya Rəbb, təqsirimi, günahımı bağışla!

Sığınacaq yerim Sənsən, *
məni dardan hifz edirsən.
Zəfər harayı ilə *
ətrafımda dövr edirsən. N:

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

†  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 təəccüblənərək dedi: «Bu Adamda belə şeylər haradandır? 
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: «Bir peyğəmbərə öz 
yurdundan, qohum-əqrəbaları arasından və öz evindən  başqa heç bir yerdə xor 
baxmazlar». Orada O heç bir möcüzə yarada bilmədi, yalnız bir neçə  xəstənin 
üzərinə əl qoyub şəfa verdi. İsa onların imansızlığına heyrət edirdi. Sonra ətraf 
kəndlərdə  təlim öyrədərək oraları gəzib-dolaşdı.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 12:18-19. 21-24
Ey baci-qardaşlar! Siz toxunula bilən, odla yanan bir şeyə, qaranlığa, zülmətə, 
qasırğaya, şeypur  gurultusuna və kəlam söyləyən səsə yaxınlaşmadınız; o səsi 
eşidənlər onlara daha bir söz deyilməsin deyə yalvardılar. Bu mənzərə o qədər 
qorxunc idi ki, Musa «mən qorxu və lərzə içindəyəm» dedi. Lakin siz Sion dağına,
var olan Allahın şəhərinə – səmavi Yerusəlimə, saysız-hesabsız mələklərə, 
göylərdə adları qeyd edilmiş ilk doğulanların ümumi məclisinə və cəmiyyətinə, 
hamının Hakimi olan Allaha, kamala çatmış salehlərin ruhlarına, Yeni Əhdin 
Vasitəçisi olan İsaya və Habilin qanından daha üstün söz deyən səpilmiş qana 
yaxınlaşdınız.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 48:1-3. 8-10
N: Ey Allah, məbədində məhəbbətini qəbul etdik.

Allahımızın şəhərində, *
Öz müqəddəs dağında
Rəbb çox əzəmətlidir, *
bol həmdlərə layiqdir. N:

Şimala tərəf böyük Padşahın şəhəri +
Sion dağı ucalığı ilə gözəldir, *
dünyanın sevincidir.
Onun qalalarında Allah Özünü *
alınmaz qala kimi göstərmişdir. N:

Ordular Rəbbinin şəhərində, Allahımızın şəhərində +
nə eşitmişiksə, onu gördük, *
Allah oranı əbədi saxlayacaq. N:

Ey Allah, məbədində *
Məhəbbətin barədə dərindən düşünürük.
Ey Allah, yerin ucqarlarına qədər +
Adın həmdə layiqdir. *
Sağ əlin ədalətinlə doludur. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 2:1-4. 10-12
Davudun ölüm günü yaxınlaşanda oğlu Süleymana vəsiyyət edərək dedi: 
«Bu yaxınlarda mən də  hamı kimi dünyadan köçəcəyəm. Sən möhkəm və igid ol. 
Allahın Rəbbin verdiyi buyruğu yerinə  yetirib Onun yolları ilə get və Musanın 
Qanununda yazıldığı kimi Allahın qaydalarına, əmrlərinə,  hökmlərinə və 
göstərişlərinə əməl et ki, elədiyin hər işdə və getdiyin hər yerdə uğur  qazanasan.  
Onda Rəbb mənə verdiyi bu sözü yerinə yetirəcək: “Əgər övladların öz yollarına 
diqqət etsələr,  bütün ürəkləri və canları ilə Mənə sadiq qalsalar, İsrail taxtında 
sənin nəslindən bir kişi əskik olmayacaq”. Davud ataları ilə uyudu və Davudun 
şəhərində basdırıldı. Davud İsrail üzərində qırx  il padşah olmuşdu: yeddi il 
Xevronda və otuz üç il Yerusəlimdə padşahlıq etmişdi. 
Süleyman atası  Davudun taxtında oturdu və onun padşahlığı çox möhkəm oldu.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur - 1 Saln 29:10bc. 11.12
N: Ya Rəbb, hər şeyə hökmranlıq edirsən!

Ey atamız İsrailin Allahı Rəbb, *
əzəldən sonsuza qədər Sənə alqış olsun! N:

Ya Rəbb, əzəmət, qüdrət, calal, +
zəfər və şöhrət Sənə məxsusdur, *
çünki göydə və yerdə olan hər şey Sənindir. N:

Ya Rəbb, padşahlıq Sənindir *
və Hökmdar olaraq hər şeydən ucasan.
Var-dövlətlə şöhrət Səndən gəlir *
və Sən hər şeyə hökmranlıq edirsən. N:

Hər kəsi yüksəltmək və gücləndirmək üçün *
qüdrət və güc Sənin əlindədir. N:

Alleluya! Mk 1:15bc
«Vaxt yetişib, Allahın Padşahlığı yaxınlaşıb. Tövbə edin və Müjdəyə inanın».
Alleluya!
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†  İncil  †
Mk 6:7-13

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa On İki şagirdi yanına çağırıb onları iki-iki göndərməyə başladı və onlara 
natəmiz ruhlar  üzərində səlahiyyət verdi. Onlara tapşırdı ki, yol üçün əsadan 
başqa heç nə – nə çörək, nə torba, nə də qurşaqlarında pul götürsünlər, ayaqlarına 
səndəl geysələr də, əyinlərinə iki köynək  geyinməsinlər. İsa onlara dedi: «Harada 
bir evə girsəniz, çıxanacan orada qalın. Harada sizi qəbul  etməyib 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.

4cü həftə |   Cümə  5ci gün   

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 13:1-8
Ey baci-qardaşlar! Aranızda daimi qardaşlıq sevgisi olsun. Qonaqpərvər olmağı da
unutmayın,  çünki belə davranan bəziləri bilmədən mələklərə qonaqpərvərlik 
göstərmişlər. Özünüzü həbsdə  olanların yerinə qoyaraq onları yada salın. Əzab-
əziyyət içində olanları da elə xatırlayın ki, sanki  özünüz onlarla birgə əzab-
əziyyət çəkirsiniz. Qoy hər kəs nikaha hörmətlə yanaşsın. Qoy ər-arvad  yatağı 
murdarlanmasın. Çünki Allah əxlaqsızları və zinakarları mühakimə  edəcək.  
Həyatınız  pulpərəstlikdən azad olsun, nəyiniz varsa, ona qane olun. Çünki Allah 
Özü demişdi: «Səni heç  vaxt atmaram, səni heç vaxt tərk etmərəm». Buna görə 
biz arxayınlıqla deyirik: «Rəbb mənə yardım edəndir, heç qorxmaram. İnsan mənə
nə edə bilər?» Allahın kəlamını sizə danışan rəhbərlərinizi yada salın. Onların 
həyat tərzinin nəticəsinə baxıb imanlarını nümunə olaraq götürün. İsa Məsih 
dünən, bu gün və əbədi olaraq eynidir.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 27:1. 3. 5. 8-9
N: Rəbdir nurum, qurtuluşum!

Rəbdir nurum, qurtuluşum! *
Mən kimdən qorxum?
Rəbdir ömrümün qalası, *
mən kimdən vahimələnim? N:

Bir ordu qarşımda düzülsə belə, ürəyim qorxmaz, *
mənimlə döyüşsələr də, arxayınam. N:

Dar gündə məni çardağında gizlər, *
çadırının örtüyü ilə örtər,
Qaya başındakı yüksək yerə gətirər. *
Ya Rəbb, mən Sənin üzünü axtarıram. N:

Üzünü məndən gizlətmə, *
qulunu qəzəblə qovma.
Mənə Sən kömək etmisən, +
məni atma, tərk etmə, *
ey məni qurtaran Allahım! N:
İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Siraxın kitabından sözlər Sir 47:2-11
Ünsiyyət təqdimindən ayrılan piy kimi Davud da İsraillilər arasından seçilmişdir. 
Oğlaqlarla oynayan kimi, aslanlarla oynayardı, sürüdəki quzularla oynayan kimi, 
ayılarla oynayardı.  Cavanlığında nəhəngi öldürmədimi? Xalqını məzəmmətdən 
qurtarmadımı? O vaxt sapand daşı olan əlini qaldırmışdı, Qolyatın qüruruna son 
qoymuşdu. Çünki o, Uca Olanı – Rəbbi çağırmışdı, Rəbb də onun sağ əlinə qüvvət
vermişdi ki, döyüşdə güclü olan adamı öldürsün, öz xalqının qüdrətini ucaltsın. 
Bu səbəbdən çoxlu düşmənə qalib gələn kimi Davudu izzətləndirdilər. Rəbbin 
verdiyi xeyir-dualardan ötrü onu alqışladılar, ona izzət tacı təklif etdilər. Belə ki, 
o, ətrafdakı düşmənləri məhv etdi, əleyhdarları olan Filiştlilərə həqarət etdi, 
onların qüdrətini qırdı, indiyə qədər də bu vəziyyətdədirlər. O, bütün əməlləri 
zamanı izzət sözləri ilə Müqəddəs Olana, Uca Olana şükür edirdi. Bütün qəlbi ilə 
ilahi oxuyurdu, öz Yaradanını sevirdi. O, qurbangahın qarşısına məzmur 
oxuyanlar qoydu ki, onların səsi ilə musiqi ahəngi gözəlləşsin. O, bayramları 
təntənə ilə qeyd etdi, onları il ərzində vaxtında keçirdi. Ta ki xalq Rəbbin 
müqəddəs adına şükür etsin, səhər erkəndən məbəddə səs ucalsın. Rəbb onun 
günahlarını götürdü, qüdrətini əbədi olaraq ucaltdı. 
Ona padşahlıq əhdi bəxş etdi, İsraildə izzət taxtı verdi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 18:31. 48-50
N: Ya Rəbb, millətlər arasında İsminə tərənnüm söyləyəcəyəm.

Allahın yolu kamildir, +
Rəbbin kəlamı safdır, *
Rəbb Ona sığınanların sipəridir. N:

Rəbb əbədi yaşayır! Qayama alqış olsun! *
Məni qurtaran Allahım ucalsın!
Buna görə, ya Rəbb, +
millətlər arasında Sənə şükür edəcəyəm, *
İsminə tərənnüm söyləyəcəyəm. N:

Rəbb padşahına böyük zəfərlər verər, +
məsh etdiyi Davuda və nəslinə *
əbədi məhəbbət göstərər. N:

Alleluya! Lk 8:15
Allahın kəlamını eşidib xeyirxah və sadiq ürəkdə saxlayan insanlar nə bəxtiyardır!
Onlar səbirlə səmərə verir.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 6:14-29

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Padşah Hirod da olanları eşitdi, çünki İsanın adı tanınırdı. Adamlar deyirdilər: 
«Vəftiz edən Yəhya ölülər arasından dirilib. Buna görə də O, möcüzələr yaradır». 
Digərləri isə deyirdilər: «Bu, İlyasdır». Bəziləri də deyirdi: «Keçmişdəki 
peyğəmbərlərdən birinə oxşar peyğəmbərdir».  Amma Hirod bunu eşidəndə dedi: 
«Bu, boynunu vurdurduğum Yəhyadır, dirilib!» Hirod qardaşı Filipin arvadı 
Hirodiyaya görə Yəhyanı tutduraraq qollarını qandalladıb zindana saldırmışdı. 
Çünki Hirod  Hirodiyanı özünə arvad olaraq almışdı və Yəhya Hiroda demişdi: 
«Qardaşının arvadını almaq sənə qadağandır». Hirodiya Yəhyaya qarşı kin 
saxlayıb onu öldürmək niyyətinə düşmüşdü, amma bunu edə bilmirdi. Çünki 
Hirod Yəhyanın saleh və müqəddəs bir adam olduğunu bildiyinə görə ondan 
qorxub onu qoruyurdu. Hirod ona qulaq asanda çaşqınlığa düşdü, buna 
baxmayaraq, onu həvəslə dinləyirdi.
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Bir gün Hirodiyanın əlinə yaxşı bir fürsət düşdü. Hirod ad günündə əyanlarına, 
minbaşılara və Qalileyanın nüfuzlu şəxslərinə ziyafət verdi. Ziyafət zamanı 
Hirodiyanın qızı içəri daxil olub rəqs etdi. Bu, Hirodun və qonaqlarının xoşuna 
gəldi. Padşah qıza dedi: «Ürəyin istəyəni məndən dilə,  mən də sənə verim». 
Sonra möhkəm and içərək yenə dedi: «Məndən hər nə istəsən, hətta padşahlığımın
yarısını belə, istəsən, sənə verəcəyəm». Qız isə çıxıb anasından soruşdu: «Mən nə 
istəməliyəm?» O cavab verdi: «Vəftiz edən Yəhyanın başını». Qız o saat padşahın
yanına qaçdı və öz istəyini dedi: «İstəyirəm ki, Vəftizçi Yəhyanın başını dərhal bir
sini içində mənə verəsən».  Padşahı dərin kədər bürüdü, amma içdiyi andlara və 
qonaqlara görə qızın sözünü yerə salmaq  istəmədi. Padşah dərhal bir cəllad 
göndərib Yəhyanın başını gətirməyi əmr etdi. Cəllad gedib zindanda Yəhyanın 
boynunu vurdu və onun başını bir sini içində gətirib qıza verdi. Qız da onu anasına
verdi. Yəhyanın şagirdləri isə bunu eşidəndə gəlib onun cəsədini götürdülər 
və qəbirə  qoydular.

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

4cü həftə |   Şənbə  6cı gün
 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr  13:15-17. 20-21
Ey baci-qardaşlar! Onda İsa vasitəsilə həmişə Allaha həmd qurbanını, 
yəni Onun adını iqrar edənlərin dilinin bəhrəsi olan sözləri təqdim edək. 
Xeyirxahlıq etməyi və varınızı başqaları ilə bölüşməyi unutmayın, 
çünki Allah bu cür qurbanlardan razı qalır. 
Öz rəhbərlərinizə itaətli olun və onlara tabe olun. 
Axı onlar hər vaxt həyatınız üçün qayğı çəkir, çünki hesabat verəcəklər. 
Qoy onlar bunu sevinclə etsinlər, ah-zarla etməsinlər, çünki bu sizə fayda verməz. 
Sülh qaynağı olan Allah – qoyunların böyük Çobanı olan Rəbbimiz İsanı əbədi 
Əhdin qanı ilə ölülər arasından dirildən Allah sizi hər cür yaxşı şeylə təmin etsin 
ki, İsa Məsih vasitəsilə Özünə xoş olanı bizdə icra etsin və siz Onun iradəsini 
həyata keçirəsiniz. İsa Məsihə əbədi izzət olsun! Amin.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 23:1-6
N: Rəbb mənim çobanımdır, möhtac olmaram.

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

Məni yenə də canlandırır, *
İsmi şərəfinə salehlik yolları ilə aparır. N:

Ölüm kölgəsinin dərəsində gəzsəm belə, +
şərdən qorxmaram, çünki Sən mənimləsən, *
Sənin əsan, Sənin dəyənəyin mənə təsəlli verir. N:

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

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

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 3:4-13
Padşah qurban gətirmək üçün Giveona getdi, çünki ora səcdəgahların ən böyüyü 
idi. Süleyman o  qurbangahda min baş yandırma qurbanı təqdim 
etmişdi. 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, düz 
qəlblə 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. Hətta sənə istəmədiyini – var-dövləti də, şöhrəti də 
verirəm; belə ki bütün ömrün boyu padşahlar arasında sənin kimisi  olmayacaq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 119:9-14
N: Ya Rəbb, qaydalarını mənə öyrət.

Bir cavan yolunu necə təmiz saxlaya bilər? *
Sənin sözlərinə bağlı qalmaqla.
Bütün qəlbimlə Səni axtarmışam, *
qoyma əmrlərindən çıxım. N:

Sənə qarşı günah etməyim deyə *
Kəlamını qəlbimdə qoruyub saxlamışam.
Ya Rəbb, Sənə alqış olsun! *
Qaydalarını mənə öyrət. N:

Ağzından çıxan hər hökmü *
dilimlə bəyan edirəm.
Göstərişlərinin ardınca gedərkən sevinirəm, *
elə bil bolluca var-dövlətə çatmışam. N:

Alleluya! Yəh 10:27
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: «Gəlin kimsəsiz yerdə bir az dincəlin». 
Çünki gəlib-gedən çox olduğundan yemək  yeməyə belə, vaxt tapmırdılar. 
Onlar da ayrılıb qayığa minərək hər biri təkbaşına kimsəsiz 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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Yaradılış kitabından sözlər Yar 1:1-19
Başlanğıcda Allah göyləri və yeri yaratdı. Yer quruluşsuz və boş idi. Dərin sular 
üzərində qaranlıq var idi. Allahın Ruhu suların üzərində dolaşırdı. Allah dedi: 
«Qoy işıq olsun». İşıq oldu. Allah gördü ki, işıq yaxşıdır. Sonra O, işığı 
qaranlıqdan ayırdı. Allah işığı «gündüz», qaranlığı isə «gecə» adlandırdı. Axşam 
oldu, səhər açıldı; bu, birinci gün idi. Sonra Allah dedi: «Qoy suların arasında bir 
qübbə olsun və suları bir-birindən ayırsın». Allah qübbəni düzəltdi və qübbənin 
altındakı suları onun üstündəki sulardan ayırdı. Belə də oldu. Allah qübbəni «göy»
adlandırdı.  Axşam oldu, səhər açıldı; bu, ikinci gün idi. Sonra Allah dedi: 
«Qoy göyün altındakı sular bir yerə  yığılsın ki, quru görünsün». Belə də oldu. 
Allah qurunu «yer», su yığınlarını isə «dənizlər» adlandırdı. Allah gördü ki, bu, 
yaxşıdır. Sonra Allah dedi: «Qoy yer üzü bitkilər yetirsin: toxumlar bitirən ot-ələf 
və torpaqda hər növ bəhərli ağaclar yetişsin. Ağaclar meyvə gətirsin və toxumları 
meyvələrinin içində olsun». Belə də oldu. Yer üzü bitkilər yetirdi: hər növ toxum 
bitirən ot-ələf və hər növ ağac yetişdi. Ağaclar meyvə gətirirdi və toxumları 
meyvələrinin içində idi. Allah gördü ki,  bu, yaxşıdır. Axşam oldu, səhər açıldı; 
bu, üçüncü gün idi. Sonra Allah dedi: «Qoy göy qübbəsində gecəni gündüzdən 
ayıran çıraqlar olsun. Onlar işarələri, fəsilləri və günlərlə illəri  göstərsin. 
Qoy onlar göy qübbəsində çıraq olub, yer üzünə işıq saçsın». Belə də oldu. Allah 
iki böyük çıraq düzəltdi: gündüzü idarə etmək üçün böyük çıraq, gecəni idarə 
etmək üçün kiçik çıraq. O həmçinin ulduzları düzəltdi. Allah onları göy qübbəsinə
qoydu ki, yer üzünə işıq saçsın,  gündüzü və gecəni idarə etsin, işığı qaranlıqdan 
ayırsın. Allah gördü ki, bu, yaxşıdır. Axşam oldu, səhər açıldı; bu, dördüncü gün 
idi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 104:1-2a. 5-6. 10. 12. 24. 35c
N: Rəbbə alqış et, ey könlüm!

Rəbbə alqış et, ey könlüm! *
Ya Rəbb Allahım, Sən nə qədər böyüksən,
ehtişamı, əzəməti geyinmisən! *
Nura libas kimi bürünənsən. N:

Yer üzünün təməlini elə qurdun ki, *
əsla sarsılmasın.
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Dərin suları libas kimi yer üzünə geydirdin,
sular dağların üstünə qalxdı. N:

N: Rəbbə alqış et, ey könlüm!

Bulaqları vadilərdən fışqırtdın, *
dağların arasından axıtdın.
Yanlarında quşlar yuva qurar, *
budaqlara qonub oxuyar. N:

Ya Rəbb, əməllərin çoxdur! *
Hər birini müdrikliklə etmisən,
yaratdıqların yer üzünü doldurub. *
Rəbbə alqış et, ey könlüm! Rəbbə həmd edin! N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 8:1-7. 9-13
O zaman padşah Süleyman İsrailin ağsaqqallarını, bütün qəbilə başçılarını, yəni 
İsrail övladlarının nəsil rəhbərlərini Yerusəlimə, özünün yanına topladı ki, Rəbbin 
Əhd sandığını Davudun şəhəri olan Siondan yuxarı gətirsinlər. Yeddinci – Etanim 
ayında olan bayram vaxtı bütün İsrail xalqı padşah Süleymanın yanına toplandı. 
Bütün İsrail ağsaqqalları gələndə kahinlər Rəbbin sandığını götürdülər. Onunla 
birgə Hüzur çadırını və çadırda olan bütün müqəddəs əşyaları kahinlər və Levililər
yuxarı gətirdilər. Padşah Süleyman və onun yanına toplanmış bütün İsrail icması 
sandığın  önündə çoxluğuna görə sayı-hesabı bilinməyən qədər qoyun-keçi 
və mal-qara qurban kəsirdilər.  Kahinlər Rəbbin Əhd sandığını öz yerinə, 
məbədin iç otağına – Ən Müqəddəs yerə, keruvların  qanadları altındakı yerinə 
gətirdilər. Keruvlar qanadlarını sandığın yeri üzərində açmışdı, 
onlar sandığı və onun şüvüllərini örtmüşdü.
İsrail övladları Misir torpağından çıxdıqları zaman Rəbbin onlarla əhd bağladığı 
Xorevdə Musa  sandığın içinə iki daş lövhə qoymuşdu. Bunlardan başqa, sandığın 
içində heç bir şey yox idi.  Kahinlər Müqəddəs yerdən çıxdıqları vaxt bulud 
Rəbbin məbədini elə doldurdu ki, buluda görə onlar ibadət etmək üçün orada 
dayana bilmədilər. Çünki Rəbbin izzəti Onun məbədini doldurmuşdu. O zaman 
Süleyman dedi: «Rəbb istədi ki, qatı qaranlıqda məskən salsın. Mən Sənin üçün 
uca bir məbəd tikdim ki, Sənin əbədi yaşayacağın yer olsun». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 132:6-7. 8-10
N: Ya Rəbb, istirahət edəcəyin yerə qalx. 

Əhd sandığının Efratada olduğunu eşitdik, *
onu Yaar tarlalarında tapdıq.
Dedik: «Gəlin, Onun məkanına gedək,
kətilində səcdə edək». N:

Ya Rəbb, qüvvənin rəmzi olan sandığınla birgə *
istirahət edəcəyin yerə qalx.
Kahinlərin həqiqətə bürünsün, *
möminlərin Səni mədh etsin.
Qulun Davudun xatirinə *
məsh etdiyindən üz döndərmə. N:

Alleluya! bax Mt 4:23
İsa Səmavi Padşahlığın Müjdəsini vəz edir, 
xalq arasında hər cür xəstəliyə şəfa verirdi.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 6:53-56

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa və şagirdlər gölü keçib Ginesar sahilinə çatdılar və qayığı bağladılar. 
Onlar qayıqdan düşən  kimi camaat İsanı tanıdı və qaçıb ətraf yerləri 
gəzib-dolaşdılar. İsanın harada olduğunu eşidəndə  xəstələri yataqlar üstündə 
oraya gətirməyə başladılar. İsanın getdiyi hər yerdə – kəndlərdə, şəhərlərdə, 
obalarda xəstələri gətirib meydanlara qoyurdular. Xəstələr heç olmasa İsanın 
paltarının  ətəyinə toxunmaq üçün yalvarırdılar. 
Ona toxunanların hamısı sağalırdı.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Yaradılış kitabından sözlər Yar 1:20-2:4a
Sonra Allah dedi: «Qoy sular çoxlu canlı məxluqlarla qaynaşsın, yer üstündəki 
göy qübbəsində  quşlar uçsun». Allah nəhəng su əjdahalarını və suda qaynaşan hər
növ bütün sürünən canlı  məxluqları, həmçinin hər növ bütün qanadlı quşları 
yaratdı. Allah gördü ki, bu, yaxşıdır. Allah  onlara bərəkət verərək dedi: 
«Törəyib çoxalın və dənizlərdəki suları doldurun, quşlar da yer üzündə çoxalsın». 
Axşam oldu, səhər açıldı; bu, beşinci gün idi.
Sonra Allah dedi: «Qoy yer üzü hər növ canlı məxluqlar – hər növ ev heyvanları, 
sürünən canlılar  və çöl heyvanları əmələ gətirsin». Belə də oldu. 
Allah hər növ çöl heyvanlarını, hər növ ev heyvanlarını 
və yerdə sürünən bütün canlıları yaratdı. Allah gördü ki, bu, yaxşıdır. 
Sonra Allah  dedi: «Öz surətimizə və bənzərimizə görə insanı yaradaq. Qoy o, 
dənizdəki heyvanlara, göydəki quşlara, yerdəki heyvanlara, bütün yer üzünə və 
yerdə sürünən canlıların  hamısına hökmranlıq etsin». Allah insanı Öz surətində 
yaratdı, Allahın surətində yaratdı, onları  kişi və qadın olaraq yaratdı. Allah onlara
xeyir-dua verərək dedi: «Törəyib çoxalın və yer üzünü  bürüyüb ona sahib olun: 
dənizdəki heyvanlar, göydəki quşlar, yerdə sürünən bütün canlılar  üzərində 
hökmranlıq edin». Allah dedi: «Budur, yer üzündə toxum verən bütün ot-ələfi və  
meyvələrində toxumu olan bütün ağacların bəhərini sizə verirəm ki, qidalanasınız.
Yerdəki  heyvanların, göydəki quşların və yerdə sürünən canlıların hamısına – 
nəfəsi olan bütün canlılara  isə yem olmaq üçün bütün yaşıl otları verirəm». 
Belə də oldu. Allah gördü ki, yaratdığı hər şey çox yaxşıdır. Axşam oldu, səhər 
açıldı; bu, altıncı gün idi. Göylər və yer, oradakı hər şey beləcə tamamlandı.
Allah yeddinci günə qədər gördüyü işləri qurtardı və yeddinci gün gördüyü 
işlərdən ayrılıb  istirahət etdi. Allah yeddinci günə bərəkət verdi və onu təqdis 
etdi, çünki gördüyü bütün yaratma  işini qurtarıb həmin gün istirahət etdi. 
Rəbb Allahın göyləri və yeri yaratmasının hekayəti belədir. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 8: 4-8
N: Ey Xudavəndimiz Rəbb, ismin əzəmətlidir!

Əllərinin işi olan göyləri, *
öz yerinə düzdüyün ay və ulduzları gördükdə deyirəm:
«İnsan kimdir ki, onun haqqında düşünürsən? *
Bəşər oğlu kimdir ki, onun qayğısını çəkirsən?» N:
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Onu mələklərdən bir az aşağı yaratdın, *
izzət və əzəmət tacını onun başına qoydun,
Əllərinin işləri üzərində onu hökmdar etdin. *
Hər şeyi onun ayağının altına qoydun: N:

N: Ey Xudavəndimiz Rəbb, ismin əzəmətlidir!

Bütün sürü və naxırları, *
çöldə yaşayan heyvanları,
göydəki quşları, dənizdəki balıqları, *
dəryalarda üzənlərin hamısını. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 8:22-23. 27-30
Süleyman Rəbbin qurbangahı önündə, bütün İsrail camaatının qarşısında durdu 
və əllərini göyə  açıb dedi: «Ya Rəbb, İsrailin Allahı! Nə yuxarıda göydə, 
nə də aşağıda yerdə Sənin kimi Allah  yoxdur. 
Sən bütün ürəkləri ilə yolunla gedən qullarına əhdini və lütfünü saxlayırsan.
Lakin, doğrudan da, Allah yerdə yaşayarmı? Sən göyə və göylərin göyünə 
sığmazsan, o ki qaldı  mənim tikdiyim məbədə! Ancaq Sən bu qulunun duasına 
və yalvarışına nəzər sal, ya Rəbb Allahım. Bu gün qulunun Sənin önündə etdiyi 
fəryadı və duanı eşit. Qoy Sənin nəzərin gecə-gündüz bu məbədin üstündə olsun. 
Bu yer barədə Sən demisən: “Mənim adım orada olacaq”. Qulunun buraya üz 
tutub etdiyi duanı eşit. Bu yerə tərəf dua etdikləri vaxt Öz qulunun və xalqın 
İsrailin yalvarışlarını Sən eşit, göydə – Öz məskənində eşit və bağışla!

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 84:3. 4. 5+10. 11
N: Ey Ordular Rəbbi, məskənin nə qədər əzizdir.

Qəlbim Rəbbin həyətinin həsrətindədir, *
könlüm, cismim var olan Allaha mədh oxuyur. N:

Ey Ordular Rəbbi, Padşahım, Allahım, +
qurbangahının yaxınında sərçələr yurd salar, *
qaranquş bala çıxartmaq üçün yuva qurar. N:

Nə bəxtiyardır evində yaşayanlar, *
daim Sənə həmd oxuyanlar!
Ey Allah, bizə sipər olana bax, *
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məsh etdiyinin üzünə bax! N:
Sənin həyətində keçən bir günüm *
başqa yerdə keçən min günümdən yaxşıdır.
Allahımın evinin keşiyində dayanmağım *
pislərin çadırında rahat ömür sürməkdən yaxşıdır. N:

N: Ey Ordular Rəbbi, məskənin nə qədər əzizdir.

Alleluya! Zəb 119:36a.29b
Tanrım, qəlbimi göstərişlərinə tərəf yönəlt, Qanununa görə mənə lütf göstər.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 7:1-13

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 yığıldı. 
Onlar gördülər ki,  İsanın şagirdlərindən bəzisi murdar əllərlə, yəni əllərini 
yumamış çörək yeyir. Fariseylər və bütün  Yəhudilər ağsaqqallardan qalan adət-
ənənəyə əməl edərək əllərini yaxşı-yaxşı yumadan yemək  yeməzlər. Onlar 
bazardan gələndə yuyunmadan heç nə yeməzlər. Həmçinin bir sıra başqa adət-
ənənələrə də əməl edərlər. Belə ki onlar kasaları, dolçaları, tunc qazanları və 
yataqları yuyub  paklayarlar. Fariseylər və ilahiyyatçılar İsadan soruşdular: 
«Nə üçün şagirdlərin ağsaqqallardan  qalan adət-ənənəyə görə yaşamayaraq 
murdar əllərlə çörək yeyirlər?» İsa onlara dedi: «Yeşaya  peyğəmbər siz ikiüzlülər
üçün nə yaxşı söyləyib! Yazıldığı kimi: “Bu xalq dodaqları ilə 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». Sonra İsa onlara dedi: «Öz adət-ənənənizi bərqərar etmək üçün 
Allahın əmrini kənara atmağı necə də yaxşı bacarırsınız! Çünki Musa belə əmr 
etdi: “Ata-anana hörmət et” və “Atasını yaxud anasını söyən adam 
öldürülməlidir”. Sizsə deyirsiniz: “Bir adam atasına yaxud anasına ‹məndən 
umduğun  yardım qurban oldu›, yəni ‹Allaha həsr olundu› desə”, onda həmin 
adama izin vermirsiniz ki, ata-anasına yardım etsin. Bununla da siz nəsildən-nəslə 
ötürdüyünüz adət-ənənənizlə Allahın kəlamını  heç edirsiniz. Axı buna bənzər çox
işlər görürsünüz».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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5ci həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Yaradılış kitabından sözlər Yar 2:4b-9. 15-17
Rəbb Allah göyləri və yeri yaradanda yer üzündə heç bir bitki yox idi, heç bir çöl 
otu da bitmirdi,  çünki Rəbb Allah yer üzünə hələ yağış göndərməmişdi və torpağı
becərən insan  yaranmamışdı.  Amma yerdən su çıxırdı və bütün torpağı sulayırdı. 
Rəbb Allah yerin torpağından insanı düzəltdi və onun burnuna həyat nəfəsi 
üfürdü. Beləcə insan canlı varlıq oldu. Sonra Rəbb Allah şərqdə yerləşən Edendə 
bir bağ saldı və düzəltdiyi insanı orada yerləşdirdi. Rəbb Allah torpaqda gözəl 
görünüşlü və yemək üçün şirin meyvəli cürbəcür ağaclar yetirdi. O həmçinin 
bağın ortasında həyat  ağacını və xeyirlə şəri bilmə ağacını bitirdi. Rəbb Allah 
insanı götürüb Eden bağına qoydu ki,  oranı becərsin və saxlasın. Rəbb Allah 
insana əmr edib dedi: «Bağdakı bütün ağacların bəhrəsindən istəyəndə yeyə 
bilərsən. Ancaq xeyirlə şəri bilmə ağacının meyvəsindən yemə, çünki ondan 
yeyən gün hökmən öləcəksən».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 104:1-2a. 27-28. 29bc-30
N: Rəbbə alqış et, ey könlüm!

Rəbbə alqış et, ey könlüm! *
Ya Rəbb Allahım, Sən nə qədər böyüksən,
ehtişamı, əzəməti geyinmisən! *
Nura libas kimi bürünənsən. N:

Bunların hamısı gözləyir ki, *
Sən vaxtlı-vaxtında onları yemləyəsən. 
Sən yem verərkən onlar yem yığırlar, *
Açıq əlinin nemətindən doyurlar. N:

Amma üzünü gizlədərkən vəlvələyə düşürlər, *
Sən onların nəfəsini kəsərkən ölüb torpağa qarışırlar,
Ruhunu göndərərkən onlar yaranır, *
yer üzünə yeni həyat verirsən. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 10:1-10
Səba mələkəsi Rəbbin adından ötrü Süleymanın şöhrətini eşidib onu tapmacalarla 
sınamağa  gəldi.   O, çox böyük karvanla – ətriyyat, çoxlu qızıl və qiymətli 
daşlarla yüklənmiş dəvələrlə Yerusəlimə,  Süleymanın yanına gəldi və ürəyində 
olan hər şey barədə onunla söhbət etdi. Süleyman onun bütün suallarına cavab 
verdi, elə bir gizli şey olmadı ki, padşah ona izah etməsin. Səba mələkəsi 
Süleymanın bütün hikmətini və onun tikdiyi sarayı, süfrəsindəki yeməyi, 
əyanlarının oturuşunu, qulluqçularının xidmətini və onların geyimlərini, saqilərini,
Rəbbin məbədində gətirdiyi yandırma  qurbanlarını görəndə daha özünü saxlaya 
bilmədi. O, padşaha dedi: «Sənin işlərin və hikmətin  barədə öz ölkəmdə eşitdiyim
sözlər düz imiş. Gəlib öz gözlərimlə görənə qədər mən bu sözlərə  inanmamışdım.
Mənə heç gördüklərimin yarısı danışılmayıb, sənin hikmətin və var-dövlətin mən  
eşitdiyim şöhrətdən üstündür. Sənin adamların nə bəxtiyardır, bu qulluqçuların nə 
bəxtiyardır ki,  həmişə önündə durub hikmətini eşidirlər. Allahın Rəbbə alqış 
olsun ki, səni istəyib İsrail taxtında oturtdu! Rəbb İsrailə olan əbədi sevgisi 
naminə ədalət və salehliklə hökm etmək üçün səni padşah  qoydu». Səba mələkəsi
padşaha yüz iyirmi talant qızıl, çoxlu ətriyyat və qiymətli daşlar bağışladı. 
Onun padşah Süleymana verdiyi qədər çox ətriyyat hələ heç vaxt gəlməmişdi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 37:5-6. 30-31. 39-40
N: Salehin ağzından hikmət çıxar.

Yolunu Rəbbə ver, *
Ona güvən, O edəcək.
Rəbb sənin salehliyini nur kimi aydınlaşdıracaq, *
həqiqətini gündüz günəşi tək çıxaracaq. N:

Salehin ağzından hikmət çıxar, *
dili haqq söz danışar.
Çünki Allahın qanunu ürəyindədir, *
ayaqları büdrəmir. N:

Salehlərin qurtuluşu Rəbdəndir, *
dar gündə onlara pənah yeridir.
Rəbb onların imdadına çatır, +
onları qurtarıb pislərin əlindən alır, *
çünki onlar Rəbbə pənah aparır. N:
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Alleluya! Yəh 17:17ba
Ya Rəbb, sözün həqiqətdir. Bizi həqiqətlə təqdis et.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 7:14-23

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa yenə camaatı yanına çağırıb onlara dedi: «Hamınız Mənə qulaq asın və dərk  
edin. Kənardan  insanın daxilinə girən şey insanı murdar edə bilməz. Amma insanı
murdar edən şeylər daxilindən  çıxanlardır». İsa camaatdan ayrılıb evə gələndə 
şagirdləri bu məsəl barəsində Ondan  soruşdular.  İsa onlara cavab verdi: «Siz də 
hələ dərk etməmisiniz? Başa düşmürsünüz ki, kənardan insanın  daxilinə girən şey
insanı murdar edə bilməz? Çünki daxil olan şeylər onun ürəyinə deyil, qarnına  
gedir və ifraz olunur». İsa bununla bütün yeməklərin təmiz olduğunu bəyan etdi. 
O, sözünə davam  etdi: «İnsanı murdar edən insandan çıxandır. Çünki insanların 
daxilindən, ürəyindən pis fikirlər,  cinsi əxlaqsızlıq, oğurluq, qatillik, zinakarlıq, 
tamahkarlıq, şər əməllər, hiylə, pozğunluq, paxıllıq,  küfr, lovğalıq və ağılsızlıq 
çıxar. Bütün bu pis işlər insan daxilindən çıxıb onu murdar edir».

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

5ci həftə |   Cümə axşamı  4cü gün 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Yaradılış kitabından sözlər Yar 2:18-25
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 arvadına qovuşacaq və  onlar bir bədən olacaq. 
Adəm və arvadı – ikisi də çılpaq idi, ancaq bundan utanmırdılar.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 128: 1-5
N: Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan.

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

Evində arvadın tənək kimi bar gətirəcək, +
övladların zeytun pöhrələri kimi *
süfrənin ətrafını bürüyəcək. N:

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

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 11:4-13
Süleymanın arvadları qocalıq çağında onun ürəyini başqa allahlara tərəf azdırdılar 
və onun ürəyi  atası Davuddan fərqli olaraq Allahı Rəbbə sadiq deyildi. Süleyman 
Sidonluların ilahəsi Aştoretə  və Ammonluların iyrənc bütü Milkoma xidmət etdi. 
Süleyman Rəbbin gözündə pis olan işlər etdi  və atası Davuddan fərqli olaraq 
Rəbbə tamamilə xidmət etmədi. Onda Süleyman Yerusəlimin  şərqindəki dağda 
Moavın iyrənc bütü Kemoş üçün və Ammon övladlarının iyrənc bütü Molek  üçün
səcdəgah düzəltdi. O öz allahlarına buxur yandıran və qurbanlar gətirən bütün 
yadelli  arvadları üçün belə etdi.
Rəbb Süleymana qəzəbləndi, çünki onun ürəyi İsrailin Allahı Rəbdən dönmüşdü. 
Rəbb ona iki  dəfə görünərək «başqa allahlara xidmət etmə» deyə bu barədə əmr 
etdi, o isə Rəbbin əmrinə əməl  etmədi. Ona görə də Rəbb Süleymana dedi: 
«Bu niyyətdə olduğuna görə, sənə əmr etdiyim əhdimə  və qaydalarıma əməl 
etmədiyin üçün Mən hökmən padşahlığını əlindən çəkib alacağam və onu  sənin 
quluna verəcəyəm. Ancaq atan Davudun xatirinə Mən bunu sənin dövründə 
etməyəcəyəm,  onu sənin oğlunun əlindən çəkib alacağam. Həm də bütün 
padşahlığı çəkib almayacağam, qulum  Davudun xatirinə və Mənim seçdiyim 
Yerusəlimdən ötrü bir qəbiləni sənin oğluna verəcəyəm». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 106:3-4. 35-36. 37+40
N: Ya Rəbb, xalqına lütf edərkən bizi yada sal.

Nə bəxtiyardır ədalətə bağlananlar, *
hər zaman əməlisaleh olanlar!
Ya Rəbb, xalqına lütf edərkən məni yada sal, *
onları nicata çatdırarkən mənim də qayğıma qal. N:

Onlar millətlərə qarışdılar, *
adət-ənənələrini öyrənib onlara əməl etdilər.
Onların bütlərinə ibadət edərək *
özlərini bu tələyə saldılar. N:

Oğul-qızlarını cinlərə qurban verdilər. +
Rəbb xalqına qarşı qəzəbindən yandı, *
Öz irsini iyrənc bir şey sandı. N:

Alleluya! Yaq 1:21bc
Canlarınızı xilas etməyə qadir olan kəlamı həlimliklə qəbul edin.

Alleluya!

†  İncil  †
Mk 7:24-30

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa oradan ayrılıb Sur bölgəsinə getdi. O bir evə girdi və istəmədi ki, harada 
olduğunu bilən olsun.  Amma bunu gizlədə bilmədi. Bir qadının azyaşlı qızı 
natəmiz ruha tutulmuşdu. Qadın İsa  haqqında xəbər tutan kimi gəlib Onun 
ayaqlarına düşdü. Bu qadın Suriya Finikiyasında doğulmuş  bir Yunan idi. 
O, İsaya yalvardı ki, qızından cini çıxartsın. İsa ona dedi: «Qoy əvvəl uşaqlar  
doysun, çünki uşaqların çörəyini götürüb itlərə atmaq düzgün olmaz». 
Qadınsa Ona cavab verdi:  «Ya Rəbb, axı itlər də uşaqların süfrə altına tökdüyü 
qırıntılardan yeyir». İsa qadına dedi: «Get,  sənin bu sözünə görə cin qızını tərk 
etdi». Qadın evinə gələndə gördü ki, qızı yatağında uzanıb və  cin ondan çıxıb.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Yaradılış kitabından sözlər Yar 3:1-8
Rəbb Allahın yaratdığı bütün çöl heyvanlarının ən hiyləgəri ilan idi. İlan qadına 
dedi:  «Doğrudanmı, Allah sizə “bağda olan heç bir ağacın bəhrələrindən 
yeməyin” deyib?» Qadın ilana  dedi: «Bağdakı ağacların bəhrələrindən yeyə 
bilərik. Amma bağın ortasındakı ağacın meyvələri  barədə Allah deyib: 
“Ondan yeməyin və ona toxunmayın, yoxsa öləcəksiniz!”» İlan qadına dedi:  
«Yox, əsla ölməzsiniz. Əksinə, Allah bilir ki, o meyvələrdən yediyiniz gün 
gözləriniz açılacaq və  xeyirlə şəri bilərək Allah kimi olacaqsınız».
Qadın gördü ki, ağacın meyvəsi yemək üçün yaxşıdır, gözə xoş görünür və bu 
ağac insana dərrakə  verməyi vəd edir. Buna görə də o həmin meyvədən dərib 
yedi. Sonra yanında olan ərinə də verdi,  o da yedi. O vaxt ikisinin də gözləri 
açıldı və çılpaq olduqlarını bildilər. Buna görə də əncir  yarpaqlarını bir-birinə 
hörüb özlərinə fitə düzəltdilər. Onlar günün sərinliyində bağda gəzişən  Rəbb 
Allahın səsini eşitdilər. Adəm və onun arvadı Rəbb Allahın hüzurundan qaçıb 
bağdakı  ağacların arasında gizləndilər.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 32:1-2, 5-7
N: Günahı əfv olunan insan nə bəxtiyardır!

Üsyankarlığı bağışlanan, Günahı əfv olunan insan*
nə bəxtiyardır!
Rəbb tərəfindən təqsirkar sayılmayan, *
qəlbində hiylə olmayan insan nə bəxtiyardır! N:

Sonra Sənə günahımı etiraf etdim, *
təqsirlərimi gizlətmədim.
Dedim: «Üsyankarlığımı Rəbbə etiraf edirəm». *
Təqsirimi, günahımı bağışladın. N:

Buna görə hər bir mömin +
Səni tapan zaman Sənə dua etsin. *
Azğın sellər daşsa da, möminə toxunmaz. N:

Sığınacaq yerim Sənsən, +
məni dardan hifz edirsən. *
Zəfər harayı ilə ətrafımda dövr edirsən. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 11:29-32. 12,19
O zaman günlərin birində Yarovam Yerusəlimdən çıxdı və yolda Şilolu 
peyğəmbər Axiya onu  qarşıladı. Axiya təzə paltar geymişdi. Çöldə yalnız onlar 
ikisi idi. Axiya əynində olan təzə paltarı  götürüb on iki yerə cırdı. Sonra 
Yarovama dedi: «Özünə on hissə götür, çünki İsrailin Allahı Rəbb  belə deyir: 
“Mən padşahlığı Süleymanın əlindən çəkib alıram və on qəbiləni sənə verirəm.  
Ancaq  qulum Davudun xatirinə və İsrailin bütün qəbilələrindən seçdiyim şəhər 
olan Yerusəlimdən ötrü  bir qəbilə onun olacaq. Beləcə İsraillilər Davudun 
sülaləsinə qarşı qalxdılar və bu indiyə qədər belədir.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 81:8-9. 10-11b. 12-13. 14-15
N: Ya Rəbb, qoy səsini eşidək.

Ey xalqım, dinlə, xəbərdarlıq edirəm: +
Aranızda özgə allah olmasın, *
Yad allaha kimsə səcdə qılmasın.
Rəbb Allahınız Mənəm, *
Mən sizi Misir torpağından buraya gətirmişəm. N:

Lakin xalqım səsimi eşitmədi, *
İsrail nəsli Məni istəmədi.
Onların inadkar qəlblərinə izin verdim ki, *
necə istəyirlər, elə gəzsinlər. N:

Kaş ki xalqım Mənə qulaq asaydı, *
İsrail nəsli Mənim yolumla gedəydi!
Bir anda düşmənlərini yerə sərərdim, *
Əlimi yağılarının üstünə qaldırardım. N:

Alleluya! bax Həv 16:14b
Ya Rəbb, ürəklərimizi aç ki, Oğlunun sözlərini anlaya bilək.
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 bölgəsindən çıxdı, Sidonu keçdi və Dekapolis bölgəsindən 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 qadağan etdi ki, bu barədə heç kimə heç 
nə deməsinlər. Lakin nə qədər çox  qadağan etsə də, o qədər çox xəbər yaydılar. 
Hamı hədsiz təəccüblənərək 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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Yaradılış kitabından sözlər Yar 3:9-24
Rəbb Allah Adəmi səsləyib dedi: «Haradasan?» O cavab verdi: 
«Bağda səsini eşitdim və çılpaq  olduğum üçün qorxdum, ona görə də 
gizlənmişəm». Rəbb 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». 
Sonra Rəbb Allah qadına dedi: «Hamilə  olanda sənə çox əziyyət verəcəyəm, 
uşaqlarını ağrı içində doğacaqsan. Ərinə meylli olacaqsan, o  sənə ağalıq edəcək». 
Sonra Rəbb Allah Adəmə dedi: «Arvadının sözünə qulaq asdığın üçün, qadağan 
etdiyim, “meyvəsini yemə” dediyim ağacdan yediyin üçün sənə görə torpaq 
lənətlənir. Ömrün boyu zəhmətlə torpaqdan yemək əldə edəcəksən. 
O sənə tikan və qanqal bitirəcək, sən də çöldəki ot-ələfi yeyəcəksən. 
Alın tərinlə çörək yeyəcəksən. Axırda torpağa qayıdacaqsan, çünki oradan  
götürülmüsən, ona görə ki yerin torpağısan, torpağa da qayıdacaqsan».
Adəm arvadının adını Həvva qoydu, çünki o, yer üzündə yaşayanların hamısının 
anası oldu. Onda  Rəbb Allah Adəmlə arvadı üçün dəridən paltar düzəltdi 
və onlara geyindirdi. Sonra Rəbb Allah  dedi: «Budur, insan xeyirlə şərin 
nə olduğunu bilərək bizlərdən biri kimi oldu. Qoy indi əlini uzadaraq həyat 
ağacının meyvəsindən dərib yeməsin və əbədi yaşamasın!» 
Rəbb Allah insanı Eden bağından çıxartdı ki, o özünün də bir qismindən 
götürüldüyü torpağı becərsin. Rəbb Allah  insanı qovdu. 
O, Eden bağının şərqinə keruvlarını 
və hər tərəfə fırlanan odlu qılıncını qoydu ki,  
həyat ağacına gedən yolu qorusunlar.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 90:2-6. 12-13
N: Ey Xudavənd, bütün nəsillərdən bəri bizə pənah yeri olmusan.

Dağlara təvəllüd verməmişdən əvvəl, +
kainatı, dünyanı doğmazdan əvvəl *
əzəldən axıradək Allah Sənsən. N:

İnsanları torpağa çevirirsən. *
Deyirsən: «Qoy bəşər övladları toza dönsün».
Sənin gözündə min il ötən bir günə, *
bir gecə növbəsinə bənzər. N:

İnsanları silirsən, çəkilirlər, +
elə bil ki yuxudurlar. *
Sanki sübh çağı yerdə bitən otdurlar.
Səhər boy atar, çiçək açar, *
axşamsa solar, quruyar. N:

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

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 12:26-32. 13, 33-34
Yarovam ürəyində dedi: «Padşahlıq yenə Davud sülaləsinə qayıda bilər. Əgər bu 
xalq Yerusəlimə,  Rəbbin məbədinə qurban gətirmək üçün gedərsə, bu xalqın 
ürəyi ağalarına – Yəhuda padşahı  Rexavama tərəf dönəcək. Onlar məni öldürüb 
Yəhuda padşahı Rexavamın tərəfinə  keçəcəklər».  Padşah məsləhətləşib iki qızıl 
dana düzəltdi və xalqa dedi: «Sizə daha Yerusəlimə getmək lazım  deyil. 
Ey İsraillilər, sizi Misir torpağından çıxaran allahlarınız bunlardır». O, danalardan 
birini  Bet-Eldə, o birini isə Danda qoydu. Bu iş günah oldu. Xalq onlardan birinə 
səcdə etmək üçün  Dana qədər gedirdi. Yarovam səcdəgahlarda ibadət evləri tikdi 
və xalqın arasından Levililərdən  olmayan kahinlər təyin etdi. Yarovam səkkizinci
ayın on beşinci günü Yəhudada keçirilən bayram kimi bir bayram keçirdi. 
Bet-Eldə düzəltdiyi danalara qurban gətirmək üçün qurbangaha qalxdı 
və tikdiyi səcdəgahların kahinlərini Bet-Eldə vəzifəyə qoydu. 
Bu işdən sonra da Yarovam öz pis yolundan dönmədi. Yenə də səcdəgahlara 
xalqın hər təbəqəsindən olan kahinlər qoydu. O, səcdəgahların kahini olmaq 
istəyən hər kəsi təqdis etdi. Bu  günah iş Yarovam nəslinin yer üzündən silinib 
atılmasına və məhv olmasına səbəb oldu.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 106:6-7a. 19-20. 21-22
N: Ya Rəbb, xalqına lütf edərkən bizi yada sal!

Ata-babamız kimi biz də günaha batmışıq, *
biz də şər iş görməklə təqsirkar olmuşuq.
Misirdə olanda ata-babamız *
Sənin xariqələrini anlamadı. N:

Xorevdə bir dana heykəli düzəltdilər, *
tökmə bir bütə səcdə etdilər. 
Allahın əvəzinə *
ot yeyən buğanın surətinə şərəf verdilər. N:

Onları qurtaran Allahı *
Misirdə böyük möcüzələr yaradanı, 
Ham ölkəsində xariqələr göstərəni, *
Qırmızı dənizdə zəhmli işlər görəni unutdular. N:

Alleluya! Mt 4:4b
İnsan yalnız çörəklə deyil, Allahın ağzından çıxan hər kəlmə ilə yaşayar.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 8:1-10

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
O günlər yenə böyük izdiham toplaşdı. Onların yeməkləri olmadığı üçün İsa 
şagirdləri yanına  çağırıb dedi: «Bu camaata yazığım gəlir, çünki üç gündür ki, 
yanımdadırlar və yeməyə heç nələri  yoxdur. Əgər onları evlərinə ac yola salsam, 
yolda taqətdən düşərlər. Onların bəzisi uzaqdan  gəlib». Şagirdləri Ona cavab 
verdilər: «Kimsə bu çöllükdə haradan çörək tapa bilər ki, bu qədər  insanı 
doydursun?» İsa onlardan soruşdu: «Neçə çörəyiniz var?» Onlar dedilər: «Yeddi».
Onda İsa  camaata əmr etdi ki, yerə otursunlar. Yeddi çörəyi götürdü və şükür 
edərək bölüb paylamaq üçün  şagirdlərinə verdi. Şagirdlər də camaata payladı. 
Onların bir neçə kiçik balığı da var idi və İsa  şükür duası edəndən sonra bunları 
da paylamağı əmr etdi. Camaat yeyib-doydu. Artıq qalan  hissələri yığdılar, yeddi 
səbət doldu. Orada dörd minə yaxın adam var idi. İsa onları yola saldı.  
O,  şagirdləri ilə birlikdə dərhal qayığa minib Dalmanuta bölgəsinə getdi. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Yaradılış kitabından sözlər Yar 4:1-15. 25
Adəm arvadı Həvva ilə yaxınlıq etdi və Həvva hamilə olub Qabili doğdu. 
Həvva dedi: «Rəbbin  köməyi ilə bir insan qazandım». Sonra o, Qabilin qardaşı 
Habili doğdu. Habil çoban oldu, Qabil  isə əkinçi. Bir müddət keçəndən sonra 
Qabil torpağın bəhrəsindən Rəbb Allaha təqdim gətirdi.  Habil də sürüsündə ilk 
doğulan heyvanlardan bir neçəsini və onların piyini təqdim etdi. 
Rəbb Habili və onun təqdimini qəbul etdi, ancaq Qabili və onun təqdimini qəbul 
etmədi. Buna görə də  Qabil bərk qəzəblənib qaşqabağını salladı. 
Rəbb Qabilə dedi: «Niyə qəzəblənmisən? Niyə  qaşqabağını sallamısan? 
Əgər yaxşı iş görürsənsə, Mən qəbul etmərəmmi? Əgər yaxşı iş  görmürsənsə, 
günah qapının ağzında durub. Onun meyli sənədir, ancaq sən ona üstün  
gəlməlisən». Sonra Qabil qardaşı Habilə bir söz dedi və onlar çölə getdilər. 
Orada Qabil qardaşı  Habilin üstünə hücum çəkib onu öldürdü. 
Sonra Rəbb Qabildən soruşdu: «Qardaşın Habil  haradadır?» 
O dedi: «Bilmirəm, məgər mən qardaşımın keşikçisiyəm?» 
Rəbb dedi: «Sən nə etdin?  Qardaşının qanının səsi torpaqdan Mənə fəryad edir. 
Buna görə də bu torpaqda lənət almısan; o  torpaq ki sənin əlinlə tökülən qardaş 
qanını udmaq üçün ağzını açdı. Torpağı becərdiyin zaman o  daha gücünü sənə 
verməyəcək. Yer üzündə qaçaq və sərgərdan olacaqsan». 
Qabil Rəbbə dedi:  «Cəzam çəkə biləcəyimdən daha artıqdır. 
Bax bu gün Sən məni torpaqdan qovursan. 
Mən də Sənin hüzurundan gizlənib yer üzündə qaçaq və sərgərdan olacağam. 
Ancaq kim mənə rast gəlsə, məni  öldürəcək». 
Rəbb ona dedi: «Xeyr! Kim Qabili öldürsə, ondan yeddi qat intiqam alınacaq». 
Rəbb  Qabilə bir əlamət qoydu ki, ona rast gələn kəs onu öldürməsin. 
Adəm yenə arvadı ilə yaxınlıq etdi və Həvva bir oğlan doğub adını Şet qoyaraq 
dedi: «Qabilin  öldürdüyü Habilin yerinə Allah mənə başqa bir oğul bəxş etdi».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 50:1. 8. 16bc-17. 20-21
N: Şükür qurbanını Allaha təqdim edin!

Güclü Rəbb Allah çağırır, +
gündoğandan günbatanadək *
bütün yer üzünü səsləyir. 
Qurbanlarından ötrü səni tənbeh etmirəm, *
yandırma qurbanlarını həmişə görürəm. N:

Qaydalarımı əzbər söyləməyə haqqınız varmı? *
Əhdimi dilə gətirməyə haqqınız varmı?
Mənim iradıma nifrət edirsən, *
sözlərimi qulaq ardına vurursan. N:

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. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Yaqubun məktubundan sözlər Yaq 1:1-11
Allahın və Rəbb İsa Məsihin qulu mən Yaqubdan millətlər arasına səpələnmiş 
on iki qəbiləyə salam! Ey qardaşlarım, müxtəlif sınaqlarla üzləşəndə bunu böyük 
bir sevinc hesab edin. Çünki bilirsiniz ki, imanınızın sınaqdan keçməsi dözüm 
yaradır. Dözüm də öz əməlini kamil etsin ki, siz yetkin və kamil adamlar 
olasınız, heç bir çatışmazlığınız olmasın. Əgər sizlərdən birinin müdrikliyi 
çatışmırsa, hər kəsə səxavətlə və məzəmmət etmədən verən Allahdan diləsin 
və ona veriləcək. Amma qoy heç şübhə etmədən, imanla diləsin. Çünki şübhə 
edən adam küləyin qaldırdığı və hərəkətə gətirdiyi dəniz dalğasına bənzəyir.
Qoy belə adam düşünməsin ki, Rəbdən bir şey alacaq. O qərarsızdır, heç bir 
yolunda sabit deyil. Qoy həqir qardaş öz ucalığı ilə fəxr etsin, varlı qardaşsa 
öz həqirliyi ilə fəxr etsin, çünki varlı insan otun çiçəyi kimi solub gedəcək. 
Günəş çıxır, bərk isti olur və otu qurudur. Otun çiçəyi tökülür 
və onun zahiri gözəlliyi itir. Varlı adam da beləcə, işləyə-işləyə solacaq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 119:67. 68. 71. 72. 75. 76
N: Ya Rəbb, mənə mərhəmət et ki, yaşayım!

Əzaba düşməzdən əvvəl yoldan azırdım, *
amma indi mən kəlamına bağlıyam. 
Nə qədər yaxşısan, xeyirxahlıq edirsən! *
Mənə qaydalarını öyrət. N:

Çəkdiyim əzabın xeyri mənə bu olub: *
Sənin qaydalarını öyrənirəm.
Ağzından çıxan qanun mənim üçün *
minlərlə qızıldan, gümüşdən daha qiymətlidir. N:

Ya Rəbb, bilirəm ki, hökmlərin ədalətlidir, *
mənə əzab çəkdirsən də, sədaqətin yox olmur.
Quluna verdiyin kəlama görə *
Məhəbbətin mənə təsəlli versin. N:

Alleluya! Yəh 14:6
Rəbb deyir: Yol, həqiqət və həyat Mənəm. 
Mənim vasitəm olmadan heç kim Atanın yanına gələ bilməz.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 8:11-13

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Fariseylər İsanın yanına gəlib Onunla mübahisə etməyə başladılar. 
Onu sınamaq üçün istədilər ki,  göydən gələn bir əlamət göstərsin. 
O, ürəyində dərin bir ah çəkib dedi: «Niyə bu nəsil əlamət  axtarır? 
Sizə doğrusunu deyirəm: bu nəslə heç bir əlamət verilməyəcək». 
Sonra onları tərk edib  yenə qayığa mindi və o biri sahilə tərəf üzdü.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Yaradılış kitabından sözlər Yar 6:5-8. 7:1-5. 10
Rəbb gördü ki, yer üzündəki insanların şər əməlləri çoxdur və hər zaman onların 
ürəyindəki  fikirlər və niyyətlər pisliyə doğru yönəlir. O, yer üzündə insanları 
yaratdığına peşman oldu və  ürəyində kədərləndi. Rəbb dedi: «Yaratdığım 
insanları yer üzündən siləcəyəm, bunu insanlarla  birgə heyvanların, sürünənlərin 
və quşların da başına gətirəcəyəm, çünki onları yaratmağıma  peşman olmuşam». 
Ancaq Nuh Rəbbin gözündə lütf tapdı.
Rəbb Nuha dedi: «Sən bütün ailənlə birgə gəmiyə gir, çünki bu bəşər nəsli içində 
yalnız səni  önümdə saleh gördüm. Bütün yer üzündə nəsli kəsilməsin deyə hər 
pak heyvanın erkək və  dişisindən yeddi cüt, hər murdar heyvanın erkək və 
dişisindən bir cüt götür. Həmçinin göydəki hər  quşun erkək və dişisindən yeddi 
cüt götür. Çünki yeddi gün sonra yer üzünə qırx gün-qırx gecə  yağış 
yağdıracağam və yaratdığım bütün canlıları yer üzündə məhv edəcəyəm». 
Rəbb Nuha necə  əmr etmişdisə, o da hər şeyi eləcə yerinə yetirdi. 
Yeddi gün sonra yer üzündə daşqın oldu.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 29:1a. 2. 3ac-4. 3b. 9c-10
N: Rəbb Öz xalqına bərəkət verir.

Ey ilahi varlıqlar, Rəbbə verin +
Adına layiq olan izzəti Rəbbə verin, *
Müqəddəslik zinəti ilə Rəbbə səcdə edin! N:

Rəbbin səsi suların üzərindədir, *
Rəbb ümman suların üzərindədir. 
Rəbbin səsi qüdrətlidir, *
Rəbbin səsi əzəmətlidir. N:

Ehtişam Allahı gurlayar, *
Məbədində hamı deyər: «Ehtişamlısan!»
Rəbb daşan sular üstündəki taxtında oturub, *
O, əbədi Padşahdır, taxtında oturub. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Yaqubun məktubundan sözlər Yaq 1:12-18
Sevimlilər! Sınağa dözən adam nə bəxtiyardır! Çünki sınaqdan keçəndən sonra 
Rəbbin Onu sevənlərə vəd etdiyi həyat tacını alacaq. Sınağa düşəndə qoy heç kim 
«Allah məni sınağa çəkir» deməsin. Çünki Allah pisliklə sınağa çəkilmir və Özü 
də heç kimi sınağa çəkmir. Lakin hər kəs öz ehtirası ilə aparılıb yoldan çıxarılaraq 
sınağa çəkilir. Sonra ehtiras boylu qalıb günah doğurur. Günah da yetişəndə ölüm 
törədir. Ey sevimli qardaşlarım, aldanmayın: hər yaxşı bəxşiş və hər kamil 
hədiyyə yuxarıdan, Özündə heç bir dəyişiklik ya dönüklük kölgəsi olmayan nurlar
Atasından gəlir. O Öz iradəsinə görə həqiqət kəlamı ilə doğulmağımıza səbəb oldu
ki, biz Onun yaratdıqlarının bir növ nübarı olaq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 94, 12-13a. 14-15. 18-19
N: Ya Rəbb, bəxtiyar o insandır ki, ona təlim vermisən.

Ya Rəbb, bəxtiyar o insandır ki, ona təlim vermisən, *
Öz qanununu öyrətmisən!
Pislər üçün qəbir qazılanadək *
onu dar gündən çıxarıb dinclik verəcəksən. N:

Çünki Rəbb xalqını Özündən ayırmaz, *
irsini Öz əlindən verməz.
Yenə ədalətli hökmlər çıxarılacaq, *
ürəyidüz olanlar haqqın ardınca gedəcək. N:
Mən «ayağım büdrəyir» deyən zaman, *
ya Rəbb, mənə məhəbbətinlə dayaqsan.
Mən daxilən çox narahat olarkən *
təsəlli verərək məni fərəhləndirirsən. N:

Alleluya! Yəh 14:23
Kim Məni sevsə, sözümə riayət edər, Atam da onu sevər 
və Biz onun yanına gəlib onunla məskən salarıq.
Alleluya!
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    †  İncil  †    Mk 8:14-21

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Şagirdləri çörək götürməyi yaddan çıxarmışdılar. Qayıqda onların yalnız bir dənə 
çörəyi var  idi.  İsa onlara xəbərdarlıq edərək dedi: «Ehtiyatlı olun, fariseylərin 
mayasından və Hirodun mayasından özünüzü gözləyin». Şagirdlər isə öz 
aralarında danışıb deyirdilər: «Bunu çörəyimiz olmadığı üçün deyir». İsa bunu 
bilərək onlara dedi: «Nə üçün çörəyinizin yoxluğundan  danışırsınız? Hələ dərk 
etmirsinizmi, başa düşmürsünüzmü? Niyə ürəyiniz  inadkardır? Gözləriniz  ola-
ola görmürsünüzmü? Qulaqlarınız ola-ola eşitmirsinizmi? Məgər yadınızdan 
çıxıb? Mən beş  çörəyi beş min nəfərin arasında bölüb paylayanda yemək 
tikələrindən neçə zənbil doldurdunuz?»  Onlar dedilər: «On iki». «Yeddi çörəyi 
dörd min nəfərin arasında bölüb paylayanda çörək  tikələrindən neçə səbət doldur-
dunuz?» Onlar dedilər: «Yeddi». İsa onlara dedi: «Hələ başa düşməmisinizmi?»

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

6cı həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Yaradılış kitabından sözlər Yar 8:6-13. 20-22
Qırx gün sonra Nuh düzəltdiyi gəminin pəncərəsini açıb bir qarğa buraxdı; qarğa 
uçub getdi və yer  üzündə su quruyana qədər hər tərəfi dolaşdı. Nuh bu dəfə bir 
göyərçin buraxdı ki, suyun yer  üzündən çəkilib-çəkilmədiyini bilsin. Amma 
göyərçin qonmaq üçün rahat bir yer tapmadığına görə  onun yanına – gəmiyə 
qayıtdı, çünki hələ bütün yer üzündə su var idi. Nuh əlini uzadıb göyərçini tutdu 
və gəmiyə – öz yanına apardı. O daha yeddi gün gözlədi və göyərçini yenə 
gəmidən  buraxdı. Axşamüstü göyərçin onun yanına qayıtdı. Göyərçinin ağzında 
təzə zeytun yarpağı var idi. Nuh suyun yer üzündən çəkildiyini bildi. O daha yeddi
gün gözlədi və göyərçini yenə buraxdı,  artıq göyərçin onun yanına qayıtmadı.
Nuhun ömrünün altı yüz birinci ilində, birinci ayın birinci günü yer üzündə su 
qurudu. Nuh  gəminin qapağını qaldırdı və torpağın üzərindəki suyun quruduğunu 
gördü. Nuh Rəbbə bir  qurbangah düzəltdi. O hər cür pak heyvandan və pak 
quşdan götürüb orada yandırma qurbanı  təqdim etdi. Bundan Rəbbə xoş ətir 
qalxdı və Rəbb ürəyində dedi: «Cavanlığından bəri insan  ürəyinin fikirlərinin 
həmişə pis olmasına baxmayaraq, insanlara görə bir daha yer üzünü  
lənətləməyəcəyəm. İndi elədiyim kimi bütün canlıları bir daha məhv 
etməyəcəyəm. Dünya  durduqca əkin-biçin, isti-soyuq, yay-qış və gecə-gündüz 
sona yetməyəcək».         Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 116: 12-15. 18-19
N: Ya Rəbb, Sənə şükür qurbanları təqdim edəcəyəm.

Mənə etdiyi comərdliyə görə *
Rəbbin borcunu necə qaytara bilərəm?
Qurtuluş piyaləsini qaldıracağam, *
Rəbbin ismini çağıracağam. N:

Rəbbə Onun bütün xalqı qarşısında *
əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm.
Rəbbin gözündə hər bir möminin *
ölümü çox bahadır. N:

Rəbbə Onun bütün xalqı qarşısında *
əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm.
Rəbbin evinin həyətində, *
ey Yerusəlim, sənin mərkəzində. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Yaqubun məktubundan sözlər Yaq 1:19-27
Beləliklə, ey sevimli qardaşlarım, qoy hər bir adam eşitməkdə cəld, söz 
söyləməkdə təmkinli və qəzəblənməkdə də təmkinli olsun.
Çünki insanın qəzəbi Allahın salehliyini hasil etmir. 
Buna görə də hər cür murdarlığı və dolub-daşan pisliyi kənara ataraq ürəyinizə 
əkilən, canlarınızı xilas etməyə qadir olan kəlamı həlimliklə qəbul edin. 
Bu kəlamın icraçısı olun, yalnız eşidənlər olub  özünüzü aldatmayın. 
Çünki kəlamı eşidən, amma icraçısı olmayan şəxs güzgüdə öz üzünün cizgilərinə 
baxan adama bənzəyir: O öz-özünə baxır, kənara çəkilir və dərhal necə olduğunu 
unudur. Lakin kamil qanuna, azadlıq qanununa diqqətlə baxıb ona bağlı qalan şəxs
unutqan eşidən deyil, əməldə icraçıdır; belə adam öz işində nə bəxtiyardır! 
Əgər sizdən biri özünün mömin olduğunu düşünür, amma ürəyini aldadıb öz dilini
yüyənləmirsə, onun möminliyi puçdur. Ata  Allahın hüzurunda pak və nöqsansız 
möminlik budur: yetimlərə və dullara onların əziyyətlərində qayğı göstərmək 
və özünü dünyadan qoruyub ləkəsiz olmaq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 15, 2-5
N: Ya Rəbb, Müqəddəs dağında kim məskən salar?

Kamillik yolu ilə gedən, *
əməlisaleh olan,
ürəkdən həqiqəti söyləyən, *
dilinə böhtan gəlməyən, N:

Dostuna yamanlıq etməyən, *
qonşusunu təhqir etməyən,
şərəfsizə xor baxan, *
Rəbdən qorxanlarasa hörmət edən, N:

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

Alleluya! bax Ef 1:17-19
Rəbbimiz İsa Məsihin Allahı olan izzətli Ata qəlbimizin gözünü nurlandırsın ki, 
Onun çağırışından yaranan ümidin nə olduğunu görək.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 8:22-26

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa və onun şagirdləri Bet-Saydaya gəldilər. Bəzi adamlar İsanın yanına bir kor 
adam gətirdilər və İsa bu adama toxunsun deyə Ona yalvardılar. İsa korun əlindən 
tutub kənddən kənara apardı.  Sonra onun gözlərinə tüpürüb əllərini onun üzərinə 
qoydu və soruşdu: «Bir şey görürsənmi?» Kor  yuxarı baxıb dedi: 
«Adamlar görürəm, ağaclara oxşayır, amma yeriyirlər». 
Onda İsa əllərini  yenidən bu adamın gözlərinin üstünə qoydu. 
Kor adam gözlərini açıb baxdı. O şəfa tapdı və hər şeyi aydın görməyə başladı. 
İsa onu evinə göndərdi və dedi: «Kəndə belə, girmə».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Yaradılış kitabından sözlər Yar 9:1-13
Allah Nuha və onun oğullarına xeyir-dua verib dedi: 
«Törəyib çoxalın və yer üzünü  bürüyün. 
Qurudakı bütün heyvanlar, göydəki bütün quşlar, 
yerdə sürünən bütün canlılar və dənizdə olan bütün balıqlar sizdən qorxub dəhşətə
gələcək. Onlar sizin ixtiyarınıza verilib. Bütün canlılar da sizə qida olsun, onların 
hamısını bütün göy otlar kimi sizə verirəm. Ancaq əti onun canı olan qanla  birgə 
yeməyin. Sizin isə qanınız tökülərsə, əvəzini hökmən alacağam. 
Hər heyvandan hesabınızı  alacağam. Həmçinin insandan – qardaşının canını alan 
hər kəsdən əvəzini alacağam. Kim insan  qanı töksə, onun da qanı insan əli ilə 
töküləcək. Çünki Allah insanı Öz surətinə görə yaradıb. Siz  törəyib çoxalın, 
Yer üzünə yayılın, orada çoxalın». 
Allah Nuha və yanında olan oğullarına dedi: 
«Mən sizinlə, sizdən sonrakı nəslinizlə Öz əhdimi bağlayıram, 
gəmidən çıxan yer üzündəki bütün canlı məxluqlarla – quşlar, 
ev heyvanları və bütün  çöl heyvanları ilə əhdimi bağlayıram. 
Sizinlə Öz əhdimi qoyuram ki, bütün canlılar bir daha  daşqınla məhv olmayacaq 
və heç vaxt yer üzünü viran edən daşqın baş verməyəcək». 
Allah yenə  dedi: «Mənim sizinlə və sizinlə olan bütün canlılarla əbədi olaraq 
bağladığım əhdin əlaməti  budur: buludda Öz göy qurşağımı qoyuram ki, 
Mənimlə yer üzü arasında olan əhdin əlaməti olsun.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 102: 15-21. 28. 22-23
N: Rəbb göylərdən yer üzünə nəzər saldı.

Millətlər Rəbbin ismindən, *
dünyanın bütün padşahları Onun əzəmətindən qorxacaqlar.
Rəbb Sionu yenidən bərpa edəcək, *
əzəmətində görünəcək,
yoxsulların duasına qulaq asacaq, *
yalvarışlarına xor baxmayacaq. N:
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N: Rəbb göylərdən yer üzünə nəzər saldı.

Sonrakı övladları Rəbbə həmd etsin deyə *
qoy gələcək nəsil üçün belə yazılsın: 
«Rəbb müqəddəs yüksəklikdən, *
göylərdən yer üzünə nəzər saldı.
Əsirlərin naləsini eşitmək üçün, *
ölümə aparılanları azad etmək üçün». N:

Qullarının övladları yaşayacaq, *
nəvə-nəticələri hüzurunda dayanacaq.
Ona görə Rəbbin ismini Sionda elan edəcəklər, *
Yerusəlimdə Ona həmdlər söyləyəcəklər
Rəbbə xidmət etmək üçün gələrkən, *
xalqlar, ölkələr bir yerə gələrkən. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Yaqubun məktubundan sözlər Yaq 2:1-9
Qardaşlarım, izzətli Rəbbimiz İsa Məsihə iman edənlər olaraq insanlar arasında 
tərəfkeşlik  etməyin. Məsələn, toplandığınız yerə qızıl üzüklü, gözəl geyinmiş bir 
adamla eyni vaxtda kasıb,  nimdaş paltarlı adam da gələrsə, gözəl geyinmiş adama
diqqət yetirib «buyurun, burada əyləşin», kasıba da «sən orada dur» və yaxud 
«yerdə otur» deyərsinizsə, 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 Padşahlığın varisi olmaq üçün 
seçmədimi? Sizsə kasıbı hörmətdən saldınız. Məgər sizi sıxışdıran varlılar 
deyilmi? Sizi məhkəmələrə çəkən onlar deyilmi? Sizin məxsus olduğunuz Şəxsin 
şərəfli adına küfr edən onlar deyilmi? Əgər siz «qonşunu özün kimi sev» deyən 
Müqəddəs Yazıya görə Padşahınız Allahın qanununa həqiqətən əməl edirsinizsə, 
yaxşı edirsiniz. Amma əgər insanlar arasında tərəfkeşlik edirsinizsə, günah etmiş 
olursunuz və Qanuna əsasən onu pozanlar kimi məhkum olunursunuz.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 34, 1-6
N: Mən məzlum, Rəbbi çağırdım, O məni eşitdi.

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

Gəlin mənimlə birgə Rəbbi müqəddəs tutaq, *
Rəbbin ismini birgə ucaldaq. 
Rəbbə üz tutdum, O mənə cavab verdi, *
O hər bir dəhşətdən məni xilas etdi. N:

Rəbbə baxan nur saçar, *
üzü qızarmaz. 
Mən məzlum, Rəbbi çağırdım, O məni eşitdi, *
bütün əzablarımdan məni xilas etdi. N: 

Alleluya! Yəh 6:63b. 68b
Sizə söylədiyim sözlər Ruh və həyat gətirir. 
Ya Rəbb, biz kimin yanına gedək? Əbədi həyatın sözlərini söyləyən Sənsən.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 8:27-33

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  Vəftizçi Yəhya, başqaları İlyas, 
digərləri isə deyirlər ki, peyğəmbərlərdən birisən». İsa onlardan  soruşdu: 
«Bəs siz nə deyirsiniz? Sizcə Mən kiməm?» Peter Ona cavab verdi: 
«Sən Məsihsən». İsa  şagirdlərinə qadağan etdi ki, 
Onun haqqında heç kəsə danışmasınlar. İsa onlara təlim öyrətməyə başladı: 
«Bəşər Oğlu çox əzab çəkməli, ağsaqqallar, başçı kahinlər və  ilahiyyatçılar 
tərəfindən rədd edilməli, öldürülməli və üç gündən sonra dirilməlidir».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Yaradılış kitabından sözlər Yar 11:1-9
Bütün dünyada bir dil və bir danışıq var idi. İnsanlar şərqdən köçüb gəldikləri 
zaman Şinar torpağında bir düzənliyə rast gəldilər və orada məskən saldılar. 
Sonra bir-birlərinə dedilər: «Gəlin kərpic düzəldək və onu yaxşı bişirək». 
Onlar daş əvəzinə kərpic və palçıq əvəzinə qatran götürdülər. Yenə dedilər: 
«Gəlin özümüzə bir şəhər və başı göylərə çatan bir qüllə tikib ad çıxaraq, 
daha bütün yer üzünə yayılmayaq».
Rəbb bəşər övladlarının tikdiyi şəhəri və qülləni görmək üçün aşağı endi. 
Rəbb dedi: «Budur, onların hamısı bir xalqdır və bir dilləri var. Buna görə də 
bu işi görməyə başlamışlar və indi etmək  istədikləri işə heç kəs mane olmayacaq. 
Gəlin aşağı enib orada onların dilini qarışdıraq ki, bir-birlərinin dilini başa 
düşməsinlər». Rəbb onları oradan bütün yer üzünə yaydı. Onlar şəhəri  tikməyi 
dayandırdı. Buna görə də o yerin adına Babil dedilər, çünki orada Rəbb bütün 
dünyadakı  adamların dilini qarışdırdı və onları bütün yer üzünə yaydı.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 33: 10-15
N: Nə bəxtiyardır o millət ki Allahı Rəbdir.

Rəbb millətlərin məsləhətini puç edər, *
xalqların məqsədini heç edər.
Lakin Rəbbin məsləhəti əbədi olar, *
ürəyinin məqsədi nəsillər ötsə də, qalar. N:

Nə bəxtiyardır o millət ki Allahı Rəbdir, *
o xalq ki Rəbb onu irs olaraq seçmişdir.
Rəbb göylərdən baxır, *
bütün bəşər övladlarını görür. N:

Taxtında oturduğu yerdən *
bütün dünya əhalisini görür. 
Odur hər bir insanın ürəyini yaradan, *
əməllərini anlayan. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Yaqubun məktubundan sözlər Yaq 2:14-24. 26
Qardaşlarım, əgər bir kimsə yaxşı əməlləri olmadığı halda imanının olduğunu 
bildirirsə, bunun xeyri nədir? Belə iman onu xilas edə bilərmi? Əgər qardaş-
bacılardan birinin paltarı və gündəlik yeməyi yoxdursa və sizdən biri ona «arxayın
get, isin və qarnını doydur» deyib onların yaşayışı üçün 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 mənə əməlsiz göstər, mən də sənə imanımı əməllərimlə 
göstərəcəyəm. Sən Allahın bir olduğuna inanırsansa, yaxşı edirsən. 
Cinlər də buna inanır və əsirlər! Ey ağılsız adam, əməlsiz imanın puç olduğuna 
sübut istəyirsənmi? Atamız İbrahim öz oğlu İshaqı qurbangahda Allaha təqdim 
edəndə əməllərlə saleh sayılmadımı? Görürsən, iman onun əməlləri ilə birgə 
fəaliyyətdə idi və iman əməllərlə tamamlanmışdır. 
Beləliklə, «İbrahim Allaha iman etdi və bu ona salehlik sayıldı» deyən 
Müqəddəs Yazı belə yerinə yetdi və İbrahim Allahın dostu adlandırıldı. 
Görürsünüz ki, insan yalnız imanla deyil, əməlləri ilə də saleh sayılır. 
Çünki ruhsuz bədən ölü olduğu kimi əməlsiz iman da ölüdür.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 112, 1-6
N: Nə bəxtiyardır Rəbbin əmrlərindən zövq alan insan!

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

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

Səxavətlə borc verən, *
işlərini ədalətlə görən yaxşı insandır.
Belə adam əsla sarsılmaz, *
saleh insan əbədi olaraq yadda qalacaq. N:

99



6cı həftə |   Cümə - 5ci gün   

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

†  İncil  †
Mk 8:34-9:1

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa şagirdləri ilə birgə camaatı da yanına çağırıb belə dedi: «Əgər bir kəs Mənim 
ardımca gəlmək istəyirsə, özündən imtina etsin və çarmıxını götürüb ardımca 
gəlsin. Kim canını xilas etmək istəyirsə, onu itirəcək, amma kim Mənimlə Müjdə 
uğrunda canını itirirsə, onu xilas edəcək. İnsana  bütün dünyanı qazanıb canını 
itirməyinin nə xeyri var? İnsan öz canının əvəzinə nə verə bilər? Bu  vəfasız və 
günahkar nəsil arasında kim Məndən və Mənim sözlərimdən utanarsa, Bəşər Oğlu 
da  Atasının izzəti içində müqəddəs mələklərlə birgə gələndə o adamdan 
utanacaq».
İsa onlara dedi: «Sizə doğrusunu deyirəm: burada duranlardan bəzisi Allahın 
Padşahlığının qüdrətli gəlişini görmədən ölməyəcək».

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

6cı həftə |   Şənbə  6cı gün
 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

İbranilərə məktubundan sözlər İbr 11:1-7
İman ümid edilənlərə etibar etmək, görünməyən şeylərə əmin olmaqdır. 
Əcdadlarımız imanları  üçün müsbət şəhadət aldılar. İman vasitəsilə dərk edirik ki,
kainat Allahın kəlamı ilə yarandı,  beləcə də görünən şeylər görünməyənlərdən 
törədi. İman vasitəsilə Habil Allaha Qabildən daha  yaxşı bir qurban təqdim etdi. 
Bunun vasitəsilə saleh olduğu təsdiq edildi, çünki Allah onun  təqdimləri barədə 
şəhadət etdi. Habil ölmüş olduğu halda iman vasitəsilə hələ də danışır. Xanok  
ölümü görməsin deyə iman vasitəsilə dünyadan götürüldü. Onu tapa bilmədilər, 
çünki Allah onu  dünyadan götürmüşdü. Götürülməzdən əvvəl o, şəhadət almışdı 
ki, Allahı razı salıb. İman olmadan Allahı razı salmaq qeyri-mümkündür. Çünki 
Allaha yaxınlaşan şəxs inanmalıdır ki, O var və Onu  axtaranlara mükafat verir. 
Nuh hələ gözə görünməyən şeylər barəsində edilən xəbərdarlığa iman  vasitəsilə 
ciddi yanaşaraq öz ev əhlinin xilası üçün gəmi düzəltdi. O, iman vasitəsilə 
dünyanı  məhkum etdi və imana görə olan salehliyi irs olaraq aldı.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 145: 2-5. 10-11
N: Ey Allahım, İsminə sonsuza qədər alqış edəcəyəm.

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

Əməllərin nəsildən-nəslə qədər mədh ediləcək, *
qüdrətli işlərin bəyan ediləcək.
Əzəmətindən, izzətindən, şərəfindən deyiləcək, *
xariqəli işlərini dərindən düşünəcəyəm. N:

Ya Rəbb, bütün yaratdıqların Sənə şükür edəcək, *
möminlərin Sənə alqış edəcək.
Padşahlığının əzəmətindən deyəcəklər, *
qüdrətindən danışacaqlar. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Yaqubun məktubundan sözlər Yaq 3:1-10
Qardaşlarım, bildiyiniz kimi biz müəllimlər daha ciddi bir mühakimədən 
keçəcəyik. Bu səbəbə görə də çoxunuz müəllim olmayın. Çünki hamımız çox 
büdrəyirik. Sözləri ilə büdrəməyən bir  kimsə bütün bədəni də yüyənləyə bilən 
kamil bir insandır. Bizə itaət etsinlər deyə atların ağzına  yüyən taxırıq, beləcə 
bütün bədənlərini döndəririk. Bax gəmilər də böyük olduqları və güclü  küləklər 
tərəfindən aparıldıqları halda sükançının könlü haraya istəyirsə, kiçicik bir sükanla
oraya  dönür. Dil də elədir, bədənin kiçik üzvüdür, amma çox öyünür. Baxın, 
balaca bir qığılcım böyük  bir meşəni yandırır! Dil də oddur. Dil bədən 
üzvlərimizin arasında haqsızlıq dünyasıdır. O bütün bədənimizi ləkələyir və özü 
cəhənnəmdən odlandırıldığı kimi həyatımızın gedişatını da odlandırır. Çünki istər 
heyvanların, istərsə də quşların, istər sürünənlərin, istərsə də dəniz məxluqlarının 
hər cinsi insan nəsli tərəfindən əhliləşdirilir və əhliləşdirilmişdir. Amma dili heç 
bir insan əhliləşdirə bilmir. Dil qarşısıalınmaz bəladır və öldürücü zəhərlə 
doludur. Dilimizlə Rəbb Ataya alqış edirik. Dilimizlə də Allahın surətində 
yaradılmış insanları lənətləyirik. Alqış və lənət eyni ağızdan çıxır. Qardaşlarım, bu
belə olmamalıdır.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 12:1-8
N: Sən, ya Rəbb, bizi qoru!

Ya Rəbb, bizə yardım et, mömin insan qalmayıb, *
bəşər övladları arasında vəfalılar qurtarıb.
Hər kəs başqasına yalan söyləyir, *
ağzı yalan danışır, ikiüzlülük edir. N:

Qoy Rəbb yalan danışan hər ağzı yumsun, *
hər lovğa dili kəssin!
Onlar deyir ki, biz dilimizlə zəfər çalacağıq. *
Bu ağız bizdədirsə, kim bizə ağalıq edə bilər? N:

Rəbbin kəlamları pakdır, *
kürədə əridilən, yeddi dəfə təmizlənən gümüş kimidir. 
Sən, ya Rəbb, onları qoru, *
bu nəsildən onların hər birini əbədilik hifz et. N:

Alleluya! Mk 9:7
Bu zaman bir bulud onların üzərinə kölgə saldı. Buluddan bir səs gəldi: 
«Bu Mənim sevimli Oğlumdur, Ona qulaq asın!»
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 9:2-13

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Altı gündən sonra İsa Özü ilə yalnız Peter, Yaqub və Yəhyanı götürüb hündür bir 
dağa çıxdı. Onların qarşısında görünüşü dəyişdi. Onun libası göz qamaşdırıcı ağ 
rəng aldı. Yer üzündə heç bir paltar təmizləyən onu belə ağ edə bilməzdi. O an 
İlyas və Musa onlara göründü. Onlar İsa ilə  söhbət edirdi. Peter sözə başlayıb 
İsaya dedi: «Rabbi! Nə yaxşı ki biz buradayıq. Gəl üç çardaq  quraq, biri Sənin, 
biri Musa, biri də İlyas üçün». O bilmirdi ki, nə desin, çünki onları dəhşət 
bürümüşdü. Bu zaman bir bulud onların üzərinə kölgə saldı. Buluddan bir səs 
gəldi: «Bu Mənim  sevimli Oğlumdur, Ona qulaq asın!» Birdən ətrafa baxanda 
artıq yanlarında İsadan başqa kimsəni görmədilər. Dağdan enərkən İsa 
şagirdlərinə qadağan etdi ki, Bəşər Oğlu ölülər arasından dirilənə  qədər orada 
gördüklərini heç kimə deməsinlər. Onlar da bu sözü ürəklərində saxladılar, amma 
bir-birlərindən soruşdular ki, ölülər arasından dirilmək nə deməkdir. 
Ondan soruşdular: «Elə isə niyə ilahiyyatçılar deyirlər ki, əvvəlcə İlyas 
gəlməlidir?» İsa onlara belə dedi: «Düzdür, əvvəlcə İlyas gəlib hər şeyi yoluna 
qoymalıdır. Bəs Bəşər Oğlu barəsində nə  üçün yazılıb ki, O, çox əzab çəkib 
alçaldılmalıdır? Lakin sizə deyirəm: artıq İlyas gəldi və  haqqında yazıldığı kimi, 
nə istədilərsə, onun başına gətirdilər».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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7ci həftə |   Bazar ertəsi  1ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Siraxın kitabından sözlər Sir 1:1-10
Bütün hikmət Rəbdəndir, əbədi olaraq Ona məxsusdur. Dənizin qumunu, 
yağış damlalarını, əbədiyyətin günlərini kim saya bilər? Səmanın hündürlüyünü, 
yer üzünün genişliyini, dənizin dərinliyini və hikməti kim tədqiq edə bilər? 
Hər şeydən əvvəl hikmət yarandı, ağlın mühakiməsi daim mövcuddur. 
Hikmətin mənbəyi ucalarda olan Allahın sözləridir, hikmətin yolları əbədi olan 
əmrlərdir. Hikmətin əsası kimə aşkar oldu? Onun incəliklərini kim dərk edə bilər? 
Hikmət kimə bəlli oldu? Onun mahir üsullarını kim öyrənə bildi? 
Yeganə hikmətli, gerçəkdən fövqəltəbii olan Öz taxtında Oturandır. 
O, Rəbdir. Hikməti Rəbb yaratmış və ona nəzər yetirmişdir, 
ona dəyər vermişdir və onu bütün yaratdıqlarına qatmışdır. 
Hikmət Rəbbin bütün varlıqlara hədiyyəsidir, 
hikməti sevənlərə onu pay vermişdir. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 93:1-2, 5
N: Rəbb hökmranlıq edir, əzəmət libasıdır.

Rəbb hökmranlıq edir, əzəmət libasıdır, *
Rəbbin libasına qüdrət qurşanıb. N:

Dünya möhkəm durub, sarsılmazdır. +
Ya Rəbb, taxtın əvvəldən qurulub, *
əzəldən var olan Sənsən. N:

Ya Rəbb, öyüdlərin tamamilə etibarlıdır, *
evinə müqəddəslik əbədi olaraq yaraşır. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Yaqubun məktubundan sözlər Yaq 3:13-18
Qardaşlarım, aranızda müdrik və dərrakəli olan varmı? Qoy o öz yaxşı həyat tərzi 
ilə, müdriklikdən yaranan həlimliklə yaxşı əməllərini göstərsin. Amma ürəyinizdə 
acı qısqanclıq, xudbin ehtiras varsa, öyünməyin və həqiqəti inkar etməyin. 
Belə müdriklik yuxarıdan nazil olan müdriklik deyil, ancaq dünyəvi, ruhani 
olmayan və şeytani müdriklikdir. Çünki harada qısqanclıq və xudbin ehtiras varsa,
orada qarışıqlıq və hər cür pis əməl vardır. Amma yuxarıdan nazil olan müdriklik 
əvvəla safdır, sonra da sülhpərvərdir, mülayimdir, itaətlidir, mərhəmət və xeyirli 
bəhrələrlə doludur, qərəzsizdir, riyasızdır. Sülh yaradanların əkdiyi sülh 
toxumlarından salehlik  bəhrəsi yetişir. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 19:8-10. 15
N: Rəbbin qayda-qanunları ürəyi sevindirir.

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

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

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

Ağzımdan çıxan sözlər, qəlbimdəki düşüncələr +
Hüzurunda qəbul olunsun. *
Ya Rəbb, ey Qayam və Satınalanım! N:

Alleluya! 2 Tim 1:10b
Xilaskarımız İsa Məsih ölümü məğlub etdi və Müjdə ilə həyatı zühur etdi.

Alleluya!
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†  İncil  †
Mk 9:14-29

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Onlar şagirdlərin yanına gələndə böyük bir izdihamın toplaşdığını və bir neçə 
ilahiyyatçının  şagirdlərlə mübahisə etdiyini gördülər. İsanı görən kimi bütün 
izdihamı heyrət bürüdü və qarşısına qaçıb Onu salamladılar. İsa adamlardan 
soruşdu: «Onlarla nə barədə mübahisə edirsiniz?» Camaat  arasından biri Ona 
cavab verdi: «Müəllim! Mən Sənin yanına lallıq ruhuna tutulmuş oğlumu 
gətirmişəm. Ruh onu harada tutursa, yerə çırpır, uşağın ağzı köpüklənir, dişlərini 
qıcıdır və qıc olur. Şagirdlərindən xahiş etdim ki, bu ruhu qovsunlar, amma 
bacarmadılar». İsa da cavabında  onlara dedi: «Ey imansız nəsil! Nə vaxta qədər 
sizinlə qalacağam? Nə vaxta qədər sizə  dözəcəyəm? Uşağı yanıma gətirin!» 
Uşağı Onun yanına gətirdilər və İsanı görən kimi ruh dərhal  uşağı sarsıtdı. 
Uşaq yerə yıxılıb yuvarlanırdı və ağzından köpük daşırdı. İsa onun atasından  
soruşdu: «Bu uşaq nə vaxtdan belə hala düşüb?» Uşağın atası dedi: 
«Körpəlikdən bəri. Bu ruh onu  həlak etmək üçün dəfələrlə oda və suya atıb. 
Amma bacarırsansa, bizə kömək et, bizə rəhmin  gəlsin!» İsa ona dedi: 
«“Bacarırsansa” nə sözdür? İman edən üçün hər şey mümkündür!» 
Uşağın  atası dərhal fəryad qopararaq dedi: «İman edirəm, kömək et ki, 
imansızlığım yox olsun!» İsa  camaatın qaçıb gəldiyini görəndə natəmiz ruha 
qadağan edib dedi: «Ey lallıq və karlıq ruhu, Mən sənə əmr edirəm, bu uşağın 
içindən çıx və bir daha ora girmə!» Ruh çığırıb uşağı sarsıdaraq çıxdı.  
Uşaq ölü kimi düşdü və çoxları dedi: «O öldü!» Lakin İsa uşağın əlindən tutub 
qaldırdı və o, ayağa  qalxdı. İsa evə girəndən sonra şagirdləri təklikdə Ondan 
soruşdular: «Bəs nə üçün biz o ruhu qova  bilmədik?» 
İsa onlara cavab verdi: «Bu cür ruhlar yalnız dua ilə çıxa bilər».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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7ci həftə | Çərşənbə axşamı  2ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Siraxın kitabından sözlər Sir 2:1-11
Övladım, Rəbbə xidmət etmək qərarına gəlirsənsə, özünü böyük bir sınağa hazırla.
Nəfsinə hakim ol, möhkəm ol, çətinlik zamanı həyəcana düşmə. Rəbdən yapış, 
Onu buraxma, ta ki ömrün boyu uğur qazanasan. Başına gələn bütün işləri qəbul 
et, alçaldığın zaman dözümlü ol. Çünki qızıl odda sınaqdan keçər, məqbul sayılan 
insanlar da alçalma kürəsində. Rəbbə iman et və O, səni müdafiə edər, düz yolla 
get və Ona ümid bağla. 
Ey Rəbdən qorxanlar, Onun lütfünə sığının, Ondan yan keçməyin, yoxsa yıxıla 
bilərsiniz. Ey Rəbdən qorxanlar, Ona iman edin, sizin mükafatınıza heç nə əngəl 
olmayacaq. Ey Rəbdən qorxanlar, yaxşı şeylərə ümid bağlayın, daimi sevinci və 
mərhəməti əldə edəcəksiniz. Əvvəlki nəsillərə baxıb görün: Rəbbə inandığı halda 
xəcalətə düşən varmı? Yaxud bütün varlığı ilə Ondan qorxduğu halda tərk edilən 
varmı? Ya da Onu çağırdığı halda laqeydlik görən varmı? Çünki Rəbb şəfqətlidir, 
mərhəmətlidir, günahları bağışlayır, kədər günündə insanı qurtarır. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 37: 3-4. 18-19. 27-28. 39-40
N: Yollarımızı Rəbbə verək, O bizi xilas edəcək.

Rəbbə güvən, yaxşılıq et, * bu diyarda arxayın ömür sür.
Rəbdən zövq al, *
O da səni ürəyinin istəklərinə çatdıracaq. N:

Rəbbə kamillərin gündəlik qayğıları məlumdur, *
onların irsi əbədi qalacaq.
Dar gündə utanmayacaqlar, *
qıtlıqda tox yaşayacaqlar. N:

Şərdən çəkinib yaxşılıq et ki, *
ölkədə əbədi məskən sala biləsən. 
Çünki Rəbb ədaləti sevir, *
heç zaman möminlərini tərk etmir.
Salehlər daim müdafiə olunacaq, *
pislər nəsilliklə kəsilib atılacaq. N:

Salehlərin qurtuluşu Rəbdəndir, *
dar gündə onlara pənah yeridir.
Rəbb onların imdadına çatır, +
onları qurtarıb pislərin əlindən alır, *
çünki onlar Rəbbə pənah aparır. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Yaqubun məktubundan sözlər Yaq 4, 1-10
Aranızda dava 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 kefinizə sərf etmək üçün pis niyyətlə diləyirsiniz. Ey  vəfasızlar, dünya 
ilə dostluğun Allaha qarşı düşmənçilik olduğunu bilmirsinizmi? Buna görə də  
dünya ilə dost olmaq istəyən özünü Allaha düşmən edər. Bəlkə güman edirsiniz 
ki, Müqəddəs  Yazı əbəs yerə «Allahın daxilimizə verdiyi ruh qısqanclıqla həsrət 
çəkər» deyir? Lakin Allah daha çox lütf verir. Bunun üçün belə deyilir: «Allah 
məğrurlara qarşıdır, itaətkarlara isə lütf göstərər». Buna görə də Allaha tabe olun. 
İblisə qarşı durun və o sizdən qaçacaq. Allaha yaxınlaşın, 
O da sizə yaxınlaşacaq. Ey günahkarlar, əllərinizi paklayın! Ey qərarsız insanlar, 
ürəklərinizi saflaşdırın! Kədərlənin, yas tutun, ağlayın! Qoy gülüşünüz yasa, 
sevinciniz də qəmə dönsün! Rəbbin önündə özünüzü aşağı tutun, 
O da sizi ucaldacaq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 55, 6-10. 23
N: Sən qayğı yükünü Rəbbə ver!

Dedim: «Kaş göyərçin kimi qanadlarım olaydı, *
uçub rahatlıq tapaydım.
Doğrudan da, uzaqlara qaçardım, *
çöllərdə məskən salardım. N:

Bu sərt yellərdən, qasırğalardan *
daldalanmaq üçün tez bir yerə gedəydim».
Ey Xudavənd, bu şəhəri alt-üst et, *
oradakıların dillərinə ayrılıq sal. N:

Orada zorakılıq, dava gördüm; +
Bunlar gecə-gündüz divarlarının üstündə dolanır, *
pislik və şər şəhərin içindədir. N:

Sən qayğı yükünü Rəbbə ver, +
qoy sənə dayaq olsun. *
O heç vaxt salehə sarsıntı verməz. N:
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Alleluya! Qal 6:14
Mənsə Rəbbimiz İsa Məsihin çarmıxından başqa şeylə əsla öyünmərəm. 
Bunun vasitəsilə dünya mənim üçün çarmıxa çəkildi, 
mən də dünya üçün çarmıxa çəkildim.
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 keçirdilər. 
İsa istəmirdi ki, kimsə bundan xəbər  tutsun. 
Çünki  şagirdlərinə təlim öyrədirdi. Onlara belə deyirdi: 
«Bəşər Oğlu insan əllərinə təslim ediləcək və  Onu öldürəcəklər. 
Öldürüldükdən üç gün sonra O diriləcək». Lakin şagirdlər bu sözü başa  
düşmədilər və Ondan soruşmaqdan da qorxurdular. 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 oturub On İki şagirdi  yanına çağıraraq dedi: 
«Əgər bir kəs birinci olmaq istəyirsə, hamıdan axırıncı və hamının  xidmətçisi 
olsun». O, balaca bir uşağı götürüb şagirdlərin arasına qoydu və sonra uşağı 
qucağına  alıb onlara dedi: «Kim Mənim adımla belə uşaqlardan birini qəbul 
edərsə, Məni qəbul edər. Kim  Məni qəbul edərsə, 
Məni yox, Məni Göndərəni qəbul edər». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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7ci həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Siraxın kitabından sözlər Sir 4:11-19
Hikmət öz övladlarını ucaldır, onu axtaranlara himayə göstərir. Hikməti sevən 
həyatı sevər, erkən vaxtdan onu axtaranlar sevinclə dolacaq. Ona sahib olan izzət 
qazanacaq, hara getsə, Rəbb ona xeyir-dua verəcək. Hikmətə xidmət edən kəs 
Müqəddəs Olana xidmət etmiş olur, Rəbb də hikməti sevənləri sevir. Hikmətə 
itaət edən şəxs millətlərə hökm edəcək, onunla maraqlanan kəs əmin-amanlıqda 
yaşayacaq. Hikmətə sadiq qalan adam onu miras alar, bu adamın nəsilləri hikməti 
əldə  edər. Əvvəlcə hikmət insanı dolanbac yollarla aparar, onu qorxudub 
həyəcana salar. Hikmətə güvənə biləcəyinə əmin olana qədər təlimi ilə onu 
əziyyətə salar. Öz göstərişləri ilə onu sınayar. Sonra birbaşa düz onun yanına 
gələr, onu sevindirər, sirlərini ona aşkar edər. Əgər insan yoldan azarsa, hikmət 
onu tərk edər, onu öz həlakının əlinə təslim edər.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 119, 165. 168. 171-175
N: Ya Rəbb, qoy dilimdən həmdlər tökülsün!

Qanununu sevənlər böyük əmin-amanlıq tapırlar, *
onlar heç nə ilə büdrəməzlər.
Qayda-qanunlarına, göstərişlərinə bağlı qalıram, *
çünki bütün yollarım Sənin hüzurundadır. N:

Qoy dilimdən həmdlər tökülsün, *
mənə qaydalarını öyrətmisən.
Sənin kəlamını dilim tərənnüm etsin, *
çünki Sənin bütün əmrlərin ədalətlidir. N:

Ya Rəbb, qurtuluşun üçün həsrət çəkirəm, *
Qanunundan zövq alıram.
Mənə həyat bəxş elə, qoy Sənə həmd oxuyum, *
Hökmlərin qoy mənə kömək olsun. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Yaqubun məktubundan sözlər Yaq 4:13-17
Sevimlilər! İndi siz belə deyirsiniz: «Bu gün yaxud sabah biz filan şəhərə gedib 
orada bir il qalacağıq və ticarətlə məşğul olub pul qazanacağıq». Əslində isə sabah
nə baş verəcəyini bilmirsiniz. Axı həyatınız nədir ki? Qısa bir müddətə görünüb 
sonra da yox olan buxardır. Bunun  əvəzinə «əgər Rəbb istəyərsə, sağ qalarıq, 
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bu və ya digər işi görərik» deməlisiniz. İndi isə siz öz  təkəbbürlü olmağınızla 
öyünürsünüz. Bu cür öyünmələrin hamısı pisdir. Deməli, kimsə bir yaxşı işi 
görməli olduğunu bilib onu etmirsə, günah edir.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 49:1-10    Mt 5:3
N: Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar!

Siz, ey bütün xalqlar, bunu dinləyin! +
Ey dünya sakinləri, ey sadə insanlar, əsilzadələr, *
Ey zənginlər, fəqirlər, hamınız qulaq asın! N:

Niyə yaman günlərdən, *
ətrafımda məni təqib edənlərin pis niyyətindən qorxum?
Onlar var-dövlətlərinə güvənirlər, *
bol sərvətləri ilə öyünürlər. N:

Amma kimsə öz ömrünü satın ala bilməz, *
həyatının haqqını Allaha ödəyə bilməz.
Çünki insanın canının haqqı çox dəyərlidir, *
ən üstün qiymətlər ona kifayət etmir ki,
insan əbədi ömür sürsün, *
məzarı heç görməsin. N:

Aydındır ki, həm hikmətlilər ölür, +
həm axmaqlar, həm də səfehlər tələf olur, *
hamının sərvəti başqasına nəsib olur. N:

Alleluya! Yəh 14:6
Yol, həqiqət və həyat Mənəm. 
Mənim vasitəm olmadan heç kim Atanın yanına gələ bilməz.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 9:38-40

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Yəhya İsaya dedi: «Müəllim, biz Sənin adınla cinləri qovan bir nəfəri gördük, 
amma bizim ardımızca gəlmədiyinə görə ona mane olduq». İsa onlara dedi: 
«Ona mane olmayın! Elə bir adam yoxdur ki, Mənim adımla möcüzə göstərsin 
və sonra Məni pisləsin. Çünki əleyhimizə olmayan  bizim tərəfimizdədir.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Siraxın kitabından sözlər Sir 5:1-8
Maddi sərvətə bel bağlama, «Artıq özümü təmin etmişəm» demə. 
Ürəyinin arzularına uyaraq ehtiraslarının və cisminin ardınca getmə, 
«Mənim üzərimdə kimin ixtiyarı var?» demə, çünki Rəbb hökmən səndən əvəz 
alacaq. «Günah etdimsə də, mənə nə oldu?» demə, çünki Rəbb uzun müddət səbir 
edə bilər. Bağışlanacağına əmin olaraq günahı günah üstünə qalama. 
«Onun mərhəməti böyükdür, mənim çoxsaylı günahlarımı bağışlayar» demə. 
Çünki Onun mərhəməti olduğu kimi, qəzəbi də var, Onun hiddəti günahkarların 
üzərində qalacaq. Rəbbə üz tutmaqda yubanma, bu işi gündən-günə təxirə salma. 
Çünki Rəbbin qəzəbi qəflətən üstünə gələcək, əvəz aldığı zaman həlak olacaqsan. 
Haram sərvətə bel bağlama, çünki fəlakət günündə sənə bir faydası olmayacaq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 1: 1-4. 6
N: Rəbbə ümidlə arxalanan 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 təlimatı dərin düşünər. N:

Axar sular kənarında əkilən ağac kimi *
barını mövsümündə verər, 
yarpağı solmaz, *
etdiyi hər işdə uğur qazanar. N:

Pis adamlarsa belə deyil, *
onlar yelin sovurduğu saman çöpünə bənzəyər.
Çünki Rəbb salehlərin yolunu qoruyur, *
pislərinsə yolu onları ölümə aparır. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Yaqubun məktubundan sözlər Yaq 5:1-6
İndi isə, ey varlılar, başınıza gələcək kədərli hadisələrə 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. Bax  zəmilərinizi biçən işçilərdən 
hiyləgərcəsinə gizlətdiyiniz əmək haqqı sizə qarşı haray çəkir.  Biçinçilərin 
fəryadı Ordular Rəbbinin qulaqlarına çatıb! Siz yer üzündə firavan yaşayıb kef 
çəkmisiniz. Boğazlanma günündə də özünüzü kökəldirsiniz! Sizə müqavimət 
göstərməyən salehi məhkum edib öldürdünüz.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 49, 13-19     Mt 5:3
N: Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar!

Özünə güvənənlərin yolu ölümə aparır, *
Özündən razı lovğaların sonu belədir.
Onlar sürü kimi ölülər diyarına aparılar, *
onları ölüm otarar. N:

Yurd-yuvasından uzaq bir yerdə, ölülər diyarında *
cəsədləri çürüyüb qalar.
Amma Allah ölülər diyarının əlindən canımı qurtaracaq, *
məni oradan alacaq. N:

Qorxma bir adam varlı olanda, *
evinə sərvət yığılanda.
Çünki öləndə heç nə apara bilməz, *
sərvəti ardınca getməz. N:

Sağ ikən özünü xoşbəxt saysa da, *
uğur qazananda təriflənsə də, 
ata-babalarının yanına gedəcək, *
sonsuzadək orada işıq görməyəcək. N:

Alleluya! bax 1 Sal 2:13
Allah kəlamını qəbul edəndə onu bəşəri söz kimi deyil, həqiqətən, 
Allahın kəlamı olaraq qəbul edin!
Alleluya!
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†  İncil  †
Mk 9:41-50

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Məsihə məxsus olduğunuz üçün kim sizə bir kasa su içirdərsə, 
sizə doğrusunu deyirəm: mükafatsız  qalmayacaq. 
Kim Mənə iman edən bu kiçiklərdən birini pis yola çəkərsə, öz boynuna böyük bir
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 iki əllə 
cəhənnəmə, sönməz oda düşməyindən  yaxşıdır.  Əgər ayağın səni pis yola 
çəkərsə, onu kəs. Sənin əbədi həyata topal olaraq daxil olmağın iki  ayaqla 
cəhənnəmə atılmağından yaxşıdır. Əgər gözün səni pis yola çəkərsə, onu çıxart. 
Sənin tək  gözlə Allahın Padşahlığına daxil olmağın iki gözlə cəhənnəmə 
atılmağından yaxşıdır. Oradakıları  gəmirən qurd ölmür və oranın yanar odu 
sönmür. Çünki hamı odla duzlanacaq. Duz yaxşı şeydir,  amma əgər duz dadsız 
olarsa, ona nə ilə dad vermək olar? Qoy sizdə duz və aranızda da sülh olsun».

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

7ci həftə |   Cümə  5ci gün   
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Siraxın kitabından sözlər Sir 6:5-17
Xoş danışıq insanın dostlarını artırar, şirin dilli adama nəzakət göstərərlər. Səninlə
dostluq edənlərin sayı qoy çox olsun, amma min nəfərdən birini özünə məsləhətçi 
seç. Bir kəslə dost  olmaq istəyirsənsə, əvvəl onu sına, ona etibar etməyə tələsmə. 
Bəziləri var ki, onun işinə  yarayanda sənə dost olar, kədər günündə isə səninlə 
birgə qalmaz. Bəziləri də var, dostdan  düşmənə çevrilər, səni rüsvay etmək üçün 
bu davanı hər kəsə söyləyər. Dost var ki, süfrə arxasında  dostdur, kədər günündə 
isə səninlə birgə qalmaz. Uğurlu vaxtında o elə bil sənin kölgəndir, xidmətçilərinə 
ərklə buyruq verər. Amma bir gün sən alçalsan, əleyhinə çıxar, sənin önündən 
gizlənər. Düşmənlərindən uzaq dur, dostlarınla ehtiyatlı ol. Sadiq dost möhkəm 
sığınacaqdır, onu  tapan bir xəzinə tapmışdır. Sadiq dostun qiyməti yoxdur, onun 
dəyərini ölçmək mümkün deyil. Sadiq dost həyat verən məlhəmdir, Rəbdən 
qorxan kəs onu tapar. Rəbdən qorxan kəs dostluqda düzgün olduğu üçün yoldaşlıq
etdiyi adamı da özü kimi olmağa sövq edər.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 119: 12. 16. 18. 27. 34-35
N: Ya Rəbb, mənə əmrlərinin yollarını göstər!

Ya Rəbb, Sənə alqış olsun! *
Qaydalarını mənə öyrət.
Qaydalarından zövq alıram, *
Sözünü unutmuram. N:

Gözlərimi aç ki, *
Qanununun xariqələrini görüm.
Qayda-qanunlarının yollarını mənə Özün izah et, *
Xariqələrin barədə dərin düşünüm. N:

Mənə ağıl ver, qanununa görə yaşayım, *
bütün qəlbimlə ona bağlanım.
Mənə əmrlərinin yollarını göstər, *
bu yollardan zövq alaram. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Yaqubun məktubundan sözlər Yaq 5:9-12
Qardaşlar, mühakimə olunmamaq üçün bir-birinizdən gileylənməyin. Budur, 
Hakim qapı arxasında durur! Qardaşlar, Rəbbin adı ilə danışmış peyğəmbərləri 
əzablara tab gətirmək və səbir nümunəsi kimi götürün. Budur, biz dözümlü 
olanları bəxtiyar hesab edirik. Əyyubun dözümü  barəsində eşitmisiniz və Rəbbin 
axırda nə etdiyini də gördünüz, çünki Rəbb çox rəhmli və mərhəmətlidir. Lakin 
hər şeydən əvvəl, qardaşlarım, nə göyə, nə yerə, nə də başqa bir şeyə and için. 
Qoy sizdə «bəli»niz bəli, «xeyr»iniz xeyr olsun ki, mühakiməyə düşməyəsiniz.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 103:1-12
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: N:

Odur bütün təqsirlərini əfv edən, *
bütün xəstəliklərinə şəfa verən.
Odur həyatını məzara düşməkdən qurtaran, *
məhəbbətin, mərhəmətin tacını başına qoyan. N:
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Rəbb rəhmli və lütfkardır, *
hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir.
Həmişə töhmətləndirməz, *
qəzəbi sonsuza qədər sürməz. N:

N: Rəbb rəhmli və lütfkardır, hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir.

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

Alleluya! bax Yəh 17:17ba
Ya Rəbb, Sənin sözün həqiqətdir. Bizi həqiqətlə təqdis et!
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 10:1-12

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa oradan ayrılıb Yəhudeya bölgəsinə və İordan çayının o biri tayına getdi. 
Yenə çoxlu adam Onun başına yığıldı və O, adətinə görə yenidən təlim öyrətməyə
başladı. Bəzi fariseylər İsanın  yanına gəlib Onu sınamaq üçün belə bir sual 
verdilər: «Kişinin öz arvadını boşamağa icazəsi  varmı?» İsa onlara cavab verdi: 
«Musa sizə nə əmr etdi?» Onlar dedi: «Musa  kişiyə talaq kağızını yazıb arvadını 
boşamağa icazə verdi». İsa da onlara belə dedi: «O bu əmri  ürəyiniz inadkar 
olduğuna görə yazdı. Allah yaradılışın başlanğıcından “onları kişi və qadın olaraq 
yaratdı”. “Buna görə də kişi ata-anasını tərk edib arvadına qovuşacaq və ikisi bir 
bədən olacaq”.  Artıq onlar iki deyil, bir bədəndir. 
Buna görə də qoy Allahın birləşdirdiyini insan ayırmasın». 
Onlar evdə olarkən şagirdlər İsaya bu barədə yenə sual verdilər. 
İsa onlara belə cavab verdi: «Arvadını boşayıb başqası ilə evlənən kəs arvadına 
münasibətdə zina edir. Ərindən boşanıb başqasına gedən qadın da zina edir».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Siraxın kitabından sözlər Sir 17:1-15
Rəbb insanı torpaqdan yaratdı, sonra yenə onu torpağın qoynuna qaytarır. 
O, insanlara beş günlük ömür verdi, onlara dünyada olanlar üzərində səlahiyyət 
verdi. O, insanlara Özündə olan qüvvə  kimi qüvvət bəxş etdi, onları Öz surətinə 
görə yaratdı. Bütün varlıqların canına insanın qorxusunu  saldı, insanı heyvanlara 
və quşlara hökmran etdi. İnsanlar Rəbdən beş duyğu aldılar. O, altıncı  duyğu kimi
onlara dərketmə, yeddinci duyğu kimi ağılla ayırd etmə, öz davranışını izah etmə 
qabiliyyəti verdi. O, insanlara ağılla ayırd etmə, dil, gözlər və qulaqlar verdi, 
düşünmələri üçün onlara beyin verdi. O, insanları bilik və idrakla doldurdu, onlara
yaxşı ilə pisi göstərdi. İşlərinin  əzəmətini onlara göstərmək üçün ürəklərinə Öz 
bəsirətini verdi. İnsanlar Onun xariqələri ilə öyünəcəklər. Onun işlərinin əzəmətini
bəyan etmək üçün Onun müqəddəs adına şükür edəcəklər.  Bundan başqa, 
O, insanlara biliyi təqdim etdi, həyat qanununu onlara irs olaraq verdi. Əbədi əhdi 
onlarla qoydu, Öz hökmlərini onlara göstərdi. İnsanların gözləri Onun əzəmətli 
izzətini gördü, qulaqları Onun izzətli səsini eşitdi. Rəbb insanlara dedi: «Bütün 
haqsızlıqlardan çəkinin», O, hər  kəsə qonşusu barədə göstəriş verdi. İnsanların 
əməlləri həmişə Onun önündədir, bunlar Onun gözündən gizlənə bilməz.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 103: 13-18
N: Rəbbin məhəbbəti Ondan qorxanlara əzəldən var.

Ata övladlarına rəhm etdiyi kimi *
Rəbb də Ondan qorxanlara elə rəhm edir.
Çünki necə yarandığımızı bilir, *
torpaqdan düzəlməyimizi unutmur. N:

İnsanın isə ömrü bir ota oxşar, *
çəmən gülləri kimi çiçək açar, 
üstündən yel əsərkən yox olur, *
yerində izi belə, qalmır. N:

Rəbbin isə Ondan qorxanlara olan məhəbbəti, +
onların övladlarına olan salehliyi *
əzəldən var, bu əbədi qalacaq.
Onun əhdinə vəfa edənlərə bunları göstərir, *
Qayda-qanunlarını yerinə yetirənləri unutmur. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Yaqubun məktubundan sözlər Yaq 5:13-20
Sevimlilər! Aranızda əzab çəkən varmı? Qoy dua etsin. Şadlanan varmı? Qoy ilahi
oxusun. Aranızda xəstə olan varmı? Qoy imanlılar cəmiyyətinin ağsaqqallarını 
çağırtdırsın. Onlar da Rəbbin adına onu yağla məsh edərək dua etsinlər. İmanla 
edilən dua xəstəni sağaldacaq və Rəbb onu ayağa qaldıracaq. Əgər o adam günah 
edibsə, bağışlanacaq. Beləliklə, günahlarınızı bir-birinizə etiraf edin və bir-biriniz 
üçün dua edin ki, sağalasınız. Saleh adamın duası çox güclü və təsirlidir. İlyas 
təbiətcə bizim kimi bir adam idi və o səylə dua etdi ki, yağış olmasın. Üç il altı ay 
torpağa yağış yağmadı. O yenə də dua etdi və göy yağış yağdırdı, torpaq da barını 
verdi. Qardaşlarım, əgər aranızdan biri haqq yolundan azar və kimsə onu doğru 
yola qaytararsa, qoy bilsin ki, günahkarı azdığı yolundan qaytaran onun canını
ölümdən xilas edər və bir çox günahın üstünü örtər.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 141, 1-3. 8
N: Ya Rəbb, qoy hüzurunda dualarım qəbul olunsun!

Ya Rəbb, Səni çağırıram, tez imdadıma yetiş, *
fəryad edərkən səsimi eşit!
Qoy hüzurunda dualarım buxur kimi, *
açılan əllərim axşam qurbanı kimi qəbul olunsun! N:

Ya Rəbb, ağzıma nəzarətçi qoy, *
dodağımın qapısını qoru.
Ey Xudavənd Rəbb, gözlərimi Sənə dikmişəm, *
məni təhlükədə qoyma, Sənə pənah gətirmişəm. N:

Alleluya! Mt 11:25
Ey yerin-göyün Sahibi olan Ata! Səndən razıyam ki, 
bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə agah etdin.
Alleluya!
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†  İncil  †
Mk 10:13-16

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Adamlar uşaqları İsanın yanına gətirirdilər ki, İsa onlara toxunsun. 
Şagirdlərsə onlara qadağan  etdilər. Bunu görən İsa acıqlanaraq onlara dedi: 
«Uşaqları buraxın, qoy Mənim yanıma gəlsinlər!  Onlara mane olmayın! 
Çünki Allahın Padşahlığı belələrinə məxsusdur. Sizə doğrusunu deyirəm:  
kim Allahın Padşahlığını bir uşaq kimi qəbul etməsə, 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.

8ci həftə |   Bazar ertəsi  1ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Siraxın kitabından sözlər Sir 17:24-29
Rəbb, tövbə edənlərin geri dönməsinə imkan verir, dözümünü itirənləri 
ruhlandırır. Rəbbə tərəf üz tut və günahları tərk et, Onun önündə yalvar və 
nöqsanlarını azalt. Uca Olana qayıt və haqsızlıqdan üz döndər, iyrənc şeylərdən 
tamamilə ikrah et. Dirilər Uca Olanı mədh etməzlərsə, ölülər diyarında kim Onu 
mədh edəcək? Ölülər və həlak olanlar Rəbbi tərif edə bilməz, dirilər və sağ olanlar
Onu mədh edə bilərlər. Rəbbin mərhəməti necə də böyükdür! Ona tərəf qayıdan 
insanları bağışlayır. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 32: 1-2. 5-7
N: Ey salehlər, Rəbbə görə sevinin!

Üsyankarlığı bağışlanan, *
günahı əfv olunan insan nə bəxtiyardır!
Rəbb tərəfindən təqsirkar sayılmayan, *
qəlbində hiylə olmayan insan nə bəxtiyardır! N:

118



8ci həftə |   Bazar ertəsi - 1ci gün

Sonra Sənə günahımı etiraf etdim, *
təqsirlərimi gizlətmədim. 
Dedim: «Üsyankarlığımı Rəbbə etiraf edirəm». *
Təqsirimi, günahımı bağışladın. N:

N: Ey salehlər, Rəbbə görə sevinin!

Buna görə hər bir mömin *
Səni tapan zaman Sənə dua etsin. 
Azğın sellər daşsa da, *
möminə toxunmaz. N:

Sığınacaq yerim Sənsən, *
məni dardan hifz edirsən. 
Zəfər harayı ilə *
ətrafımda dövr edirsən. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Peterin 1-ci məktubundan sözlər 1 Pt 1:3-9
Rəbbimiz İsa Məsihin Allahına – Atasına alqış olsun! O Öz böyük mərhəmətinə 
görə yenidən doğulmamızı təmin etdi. İsa Məsihin ölülər arasından dirilməsi ilə 
bizi canlı ümidə,  çürüməz,  ləkəsiz, solmaz bir irsə qovuşdurdu. Bu irs sizin 
üçün göylərdə saxlanılır. Siz Allahın qüdrəti ilə axır zamanda aşkar olunmağa 
hazır olan xilas üçün iman vasitəsilə qorunursunuz. Buna görə hal-hazırda qısa bir 
müddət cürbəcür sınaqlarda kədərə düşməyə məcbur olsanız da, hədsiz 
sevinirsiniz; belə ki imanınızın sınaqdan keçməsi İsa Məsihin zühurunda sizə tərif,
izzət və şərəf gətirsin. Bu imanınız odla təmizlənsə belə, fani qızıldan daha çox 
dəyərlidir. Siz İsa Məsihi  görməmisiniz, amma Onu sevirsiniz. Hətta siz Onu indi
də görmürsünüz, lakin Ona iman edib təsvirolunmaz və izzətli sevinclə hədsiz 
sevinirsiniz. Çünki imanınızın nəticəsində canınızın  xilasına nail olursunuz.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 111:1-10c
N: Rəbb Öz əhdini əbədi olaraq yadda saxlayır.

Əməlisalehlər məclisində, icma arasında *
bütün qəlbimlə Rəbbə şükür edəcəyəm.
Rəbbin işləri böyükdür, *
bunlardan zövq alanlar ibrət götürür. N:
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Ondan qorxanları bəsləyərək saxlayır, *
Öz əhdini əbədi olaraq yadda saxlayır. 
Xalqına millətlərin torpaqlarını verərək *
Qüdrətli işlərini onlara göstərdi. N:

N: Rəbb Öz əhdini əbədi olaraq yadda saxlayır.

Öz xalqına qurtuluş göndərdi, +
Əhdi əbədi olsun deyə əmr verdi, *
Ona əbədi olaraq həmdlər olsun! N:

Alleluya! bax 2 Kor 8:9
Rəbbimiz İsa Məsihin yoxsulluğu vasitəsilə varlı olasınız deyə 
Özü varlı olduğu halda sizin uğrunuzda yoxsullaşdı.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 10:17-27

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 etməliyəm ki, əbədi həyatı irs olaraq
alım?» İsa ona dedi: «Mənə niyə  yaxşı deyirsən? Tək Allahdan başqa yaxşısı 
yoxdur. Onun əmrlərini bilirsən: “Qətl etmə. Zina  etmə. Oğurluq etmə. Yalandan 
şahidlik etmə. Kimisə aldatma. Ata-anana hörmət et”». Bu adamsa  İsaya dedi: 
«Müəllim, bunların hamısına gəncliyimdən bəri riayət edirəm». İsa ona 
məhəbbətlə  baxaraq dedi: «Sənin bir şeyin çatışmır: get nəyin varsa, satıb 
yoxsullara payla. Onda göydə xəzinən olacaq. Sonra qayıt, Mənim ardımca gəl». 
Bunu eşidən adam pərt oldu. Kədərlənib getdi,  çünki var-dövləti çox idi. 
İsa ətrafındakılara baxdı və şagirdlərinə dedi: «Var-dövləti olanların  Allahın 
Padşahlığına daxil olması nə qədər çətindir!» Onun sözlərindən şagirdləri heyrət 
bürüdü.  Amma İsa yenə onlara cavab verib dedi: «Övladlarım, Allahın 
Padşahlığına daxil olmaq nə qədər  çətindir! Dəvənin iynə gözündən keçməsi varlı
adamın Allahın Padşahlığına daxil olmasından  asandır». Onlar daha da 
təəccüblənərək bir-birlərinə dedilər: «Elə isə, kim xilas ola bilər?» İsa  onlara 
baxıb dedi: «Bu, insanlar üçün qeyri-mümkündür, amma Allah üçün yox. 
Çünki Allah üçün hər şey mümkündür».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Siraxın kitabından sözlər Sir 35:1-12
Qanuna əməl edən adam çoxlu təqdim gətirmiş kimidir, Əmrlərə riayət edən kəs 
ünsiyyət qurbanı gətirmiş kimidir. Mərhəmət göstərən adam çörək təqdimi 
gətirmiş kimidir, sədəqə verən kəs həmd  qurbanı gətirmiş kimidir. Şərdən 
uzaqlaşmaq Rəbbi razı salmaq deməkdir, haqsızlıqdan çəkinmək günahların 
əvəzini ödəməyə bərabərdir. Rəbbin önünə əliboş çıxma, çünki əmrə görə, bütün 
bunları etmək gərəkdir. Saleh adamın gətirdiyi təqdim qurbangahı zənginləşdirər, 
onun ətirli  buxuru Uca Olanın önündədir. Saleh adamın gətirdiyi qurban qəbul 
olar, Allah bunu yaddan çıxarmayacaq. Səxavətlə Rəbbi izzətləndir, seçmə 
təqdimlərini əskik etmə. Hər dəfə bəxşiş verərkən gülərüz ol, ondabiri həsr 
edərkən sevinc duy. Uca Olanın sənə verdiyi kimi Ona ver, əlinin qazancına görə 
səxavət göstər. Çünki Rəbb əvəz verəndir, sənə də yeddi qat əvəzini verəcək. 
Təqdimi Ona rüşvət kimi vermə, çünki qəbul etməyəcək. Haqsız qazanca ümid 
etmə. Çünki Rəbb  hakimdir, O, tərəfgirlik etmir.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 50:5-8. 14. 23
N: Doğru yol tutan şəxsə Allah xilası göstərəcək.

«Hüzuruma möminlərimi, *
qurban verib Mənimlə əhd bağlayanları yığın!» 
Göylər ədalətini bəyan edir, *
çünki hakim Allahın Özüdür. N:

«Danışıram, dinlə Məni, ey xalqım! +
Ey İsrail, əleyhinə şəhadət edirəm. *
Allaham, sənin Allahın Mənəm.
Qurbanlarından ötrü səni tənbeh etmirəm, *

yandırma qurbanlarını həmişə görürəm. N:
Şükür qurbanını Allaha təqdim et, *
Haqq-Taalaya əhd etdiyin təqdimlərini ver. 
Kim ki şükür qurbanı təqdim edir, *
Məni şərəfləndirir.
Doğru yol tutan şəxsə *
Allahın xilasını göstərəcəyəm». N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Peterin 1-ci məktubundan sözlər 1 Pt 1:10-16
Sevimlilər! Sizə göstəriləcək lütf barəsində əvvəlcədən xəbər verən peyğəmbərlər 
bu xilasa dair araşdırma və tədqiqatlar aparardı. Onların daxilində olan Məsihin 
Ruhu Məsihin əzabları və onlardan sonrakı izzəti barədə əvvəlcədən şəhadət 
edirdi. Bunların necə və nə vaxt gələcəyi barədə Ruhun nə göstərdiyini 
araşdırdılar. Bu şeyləri elan edərək özlərinə deyil, sizə xidmət etdikləri onlara 
açıqca göstərildi. Müjdəni göydən göndərilmiş Müqəddəs Ruh vasitəsilə sizə 
yayanlar indi həmin xəbəri sizə bildirdilər. Mələklər də bu şeyləri yaxından 
tanımaq arzusundadırlar. Buna görə ağlınızı toplayıb ayıq durun. Ümidinizi 
bütünlüklə İsa Məsihin zühurunda sizə veriləcək lütfə bağlayın. İtaətkar uşaqlar 
kimi cahil ikən qapıldığınız əvvəlki ehtiraslara uymayın. Amma sizi çağıran Allah
müqəddəs olduğuna uyğun olaraq siz də bütün həyat tərzinizdə müqəddəs olun, 
necə ki yazılıb: «Müqəddəs olun, çünki Mən müqəddəsəm».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 98, 1-4
N: Rəbb zəfərini bəyan etdi.

Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun, *
çünki O, xariqələr yaratdı. 
O, sağ əli ilə, *
Öz müqəddəs qolu ilə zəfərlər qazandı. N:

Rəbb zəfərini bəyan etdi, *
millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi.
İsrail nəslinə *
göstərdiyi məhəbbətini və sədaqətini xatırladı. N:

Yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə *
Allahımızın zəfərini gördü.
Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida et, *
birdən nida edin, mədh, tərənnüm səsini ucaldın! N:

Alleluya! Mt 11:25
Ey yerin-göyün Sahibi olan Ata! Səndən razıyam ki, 
bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə agah etdin.
Alleluya!
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†  İncil  †
Mk 10:28-31

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Peter İsaya belə deməyə başladı: «Bax biz hər şeyi qoyub Sənin ardınca 
gəlmişik». İsa cavab  verdi: «Sizə doğrusunu deyirəm: Mənimlə Müjdə uğrunda 
ya evini ya qardaşlarını ya bacılarını ya  anasını ya atasını ya uşaqlarını və yaxud 
tarlalarını atan elə bir kəs yoxdur ki, indi bu dövrdə  çəkdiyi əzab-əziyyətlə birgə 
bundan yüz qat artıq evlər, qardaşlar, bacılar, analar, uşaqlar, tarlalar, gələcək 
dövrdə isə əbədi həyat almasın. Amma birinci olanların çoxu axırıncı, axırıncı 
olanlarsa birinci olacaq».

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

8ci həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Siraxın kitabından sözlər Sir 36:1-5a. 10-17
Bizə mərhəmət et, ey Külli-İxtiyar, hər varlığın Allahı, nəzər et, Öz qorxunu bütün
başqa millətlərin canına sal. Yadelli millətlərə qarşı əlini qaldır, qoy onlar Sənin 
qüdrətini görsünlər. Onlar bizim aramızda necə Sənin müqəddəsliyini gördülərsə, 
eləcə də bizə onların arasında Öz  əzəmətini göstər. Bizim tanıdığımız kimi, 
onlar da Səni tanısınlar və bilsinlər ki, Səndən başqa Allah yoxdur, ya Rəbb. 
Əlamətləri bərpa et, yenə möcüzələr göstər.
Yaqubun bütün qəbilələrini topla, əvvəllər olduğu kimi onlara yenidən miras 
payla. Ya Rəbb, Sənin adınla çağırılan xalqa, ilk doğulanın saydığın İsrailə 
mərhəmət göstər. Sənin müqəddəs  şəhərin Yerusəlimə, sakin olduğun yerə rəhm 
et. Sionu Öz əzəmətli işlərinin tərifi ilə, məbədini Öz  izzətinlə doldur. 
Başlanğıcda yaratdığın insan nəsli üçün şəhadət et, Adından söylənilən 
peyğəmbərlikləri yerinə yetir. Səni gözləyənlərə əvəz ver, qoy Sənin 
peyğəmbərlərinə inansınlar. Ya Rəbb, Sənin xalqın barədə Harunun xeyir-duasına 
görə, Sənin müdafiəni axtaranların yalvarışını eşit. Onda yer üzündəki bütün 
insanlar biləcəklər ki, Sən Rəbsən, əbədi olan Allahsan.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 79:8-9. 11. 13 (bax Sir 36:1)
N: Bizə mərhəmət et, ey Külli-İxtiyar!

Ata-babalarımızın günahını boynumuza qoyma, *
nə qədər alçalmışıq, mərhəmətini bizə tez göstər. N:

Ey bizi qurtaran Allah, *
İsmin şərəfinə Sən bizə yardım et,
günahlarımızı kəffarə edərək *
İsmin naminə Sən bizi xilas et. N:

Qoy əsirlərin ah-naləsi hüzuruna çatsın, *
ölümə aparılanları böyük qüdrətinlə qoru. 
Biz Sənin xalqın, otlağının sürüsüyük, +
əbədilik Sənə şükür edərik, *
nəsildən-nəslə qədər həmdlərini bəyan edərik! N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Peterin 1-ci məktubundan sözlər 1 Pt 1:18-25
Sevimlilər! Bildiyiniz kimi, siz ata-babalarınızdan irs olaraq aldığınız puç həyat 
tərzindən qızıl ya  gümüş kimi fani şeylərlə deyil, qüsursuz və ləkəsiz quzuya 
bənzəyən Məsihin qiymətli qanı bahasına satın alınmısınız. Dünya yaranmazdan 
əvvəl tanınmış Məsih bu axır zamanda sizə görə zühur etdi. Məsih vasitəsilə siz 
Onu ölülər arasından dirildib izzətləndirən Allaha iman edirsiniz. Beləliklə, 
imanınız və ümidiniz Allaha bağlıdır. Həqiqətə itaət edərək ürəklərinizi saflaşdırıb
riyasız qardaşlıq məhəbbətinə sahib oldunuz. Buna görə bir-birinizi var gücünüzlə 
səmimi qəlbdən  sevin. Çünki siz çürüyən toxumdan deyil, çürüməzdən, Allahın 
canlı, davamlı olan kəlamı vasitəsilə yenidən doğulmusunuz. Ona görə ki «Bütün 
bəşər ota bənzər, Onun bütün gözəlliyi çöl  çiçəyi kimidir. Ot quruyar, çiçək 
tökülər, amma Rəbbin sözü əbədi qalar». Sizə vəz olunan Müjdə  sözü budur.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 147:12-13. 14-15. 19-20
N: Ey Yerusəlim, Rəbbi mədh et!

Ey Yerusəlim, Rəbbi mədh et! *
Ey Sion, Allahına həmd et!
Çünki darvazalarının cəftələrini bərkidər, *
sənin əhalinə bərəkət verər. N:

Sərhədinə əmin-amanlıq, *
sənə doyunca əla taxıl yetirər. 
Kəlamını yer üzünə yollar, *
Onun sözü tez yayılar. N:
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N: Ey Yerusəlim, Rəbbi mədh et!

O, Yaqub nəslinə sözlərini, *
İsraillilərə qanun və hökmlərini bildirir.
Başqa millətlər üçün belə etməyib, *
heç birinə hökmlərini bildirməyib. N:

Alleluya! Mk 10:45
Bəşər Oğlu gəlmədi ki, Ona xidmət etsinlər, gəldi ki, 
Özü xidmət etsin və çoxlarını satın almaq üçün Öz canını fidyə versin.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 10:32-45

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Şagirdlər yola çıxıb Yerusəlimə gedirdilər. İsa onların qabağında gedirdi. 
Şagirdləri isə heyrət bürümüşdü, Onun ardınca gələnlər qorxu içində idi. 
İsa On İki şagirdi yenə bir tərəfə çəkib başına gələcək hadisələr barədə danışmağa 
başladı: «Bax Yerusəlimə qalxırıq, Bəşər Oğlu başçı kahinlərə və ilahiyyatçılara 
təslim olunacaq. Onu ölümə məhkum edib başqa millətlərə təslim edəcəklər. 
Onlar Bəşər Oğlunu ələ salacaq, Ona tüpürəcək və qamçılayıb öldürəcəklər. 
O, üç gündən sonra diriləcək». Zavdayın oğulları Yaqub və Yəhya Ona yaxınlaşıb
dedilər: «Müəllim, istəyirik ki, dilədiyimizi bizim üçün edəsən». İsa onlardan 
soruşdu: «Nə istəyirsiniz, sizin üçün edim?» Onlar İsaya dedilər: «Sən 
izzətlənəndə qoy birimiz sağında, o birimiz solunda otursun». Amma İsa onlara 
dedi: «Nə dilədiyinizi özünüz də bilmirsiniz. Mənim içdiyim kasadan siz də içə 
bilərsinizmi? Mənim vəftiz olduğum kimi siz də vəftiz ola bilərsinizmi?» Onlar 
dedilər: «Bilərik». İsa onlara dedi: «Mənim içdiyim kasadan siz də içəcəksiniz, 
Mənim vəftiz olduğum kimi siz də vəftiz olacaqsınız. Amma sağımda və yaxud 
solumda oturmağa izin vermək Məndən asılı deyil. Ora kimlər üçün hazırlanıbsa, 
onlara veriləcək». Bunu eşidən on şagirdin Yaqubla Yəhyaya acığı tutmağa 
başladı. Onda İsa şagirdləri yanına çağırıb dedi: «Bilirsiniz ki, millətlərin rəhbəri 
sayılanlar onların üzərində hökmranlıq, əyanları da onlara ağalıq edir. Sizin 
aranızda isə qoy belə olmasın. Sizlərdən böyük olmaq istəyən xidmətçiniz olsun. 
Aranızda birinci olmaq istəyən hamının qulu olsun. Çünki Bəşər Oğlu gəlmədi ki, 
Ona xidmət etsinlər, gəldi ki, Özü xidmət etsin və çoxlarını satın almaq üçün 
Öz canını fidyə versin».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Siraxın kitabından sözlər Sir 42:15-25
İndi isə Rəbbin işlərini yada salacağam, gördüklərim barədə ətraflı danışacağam. 
Rəbbin sözləri ilə Onun işləri zahir olur, hər şey Onun xoş iradəsi ilə baş verir. 
Parlayan günəş hər şeyin üzərinə nəzər salır, beləcə, Rəbbin işi Özünün izzəti ilə 
doludur. Rəbb bütün ecazkar işlərini bəyan etməyi mələklərə həvalə etməmişdir. 
Külli-İxtiyar Rəbb kainatı Öz izzəti ilə bərqərar etmək üçün bu ecazkar işləri 
qoymuşdur. O, dibsiz dərinlikdə və ürəkdə nə olduğunu bilir, onların heyrətli 
işlərini görür. Çünki Uca Olan hər bilikdən xəbərdardır, dövrün əlamətlərinə nəzər
salır. Keçmiş və gələcək hadisələri bəyan edir, gizli şeylərin izlərini aşkara çıxarır.
Heç bir fikir Ondan yan keçməz, heç bir söz Ondan gizlənməz. O, Öz hikmətinin 
əzəmətli işlərini nizamladı, belə ki, əzəldən əbədiyyətə qədər mövcuddur. Ona 
nəsə artırıb-əskiltməyə lüzum yoxdur, Onun heç bir məsləhətçiyə ehtiyacı yoxdur.
Onun bütün işləri necə də cəlbedicidir, baxanda necə də göz qamaşdırır! Bunların 
hamısı yaşayır və əbədi qalır, Öz vəzifəsini icra edir və hər biri tabe olur. Hər şey 
ikilidir və hər şeyin əksi vardır, O, heç bir şeyi əskik yaratmayıb. Bir şey digərinin
xeyrinə xidmət edir. Rəbbin izzətini seyr etməkdən kim doya bilər?

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 33:2-9
N: Rəbbin sözü haqdır, hər işini sədaqətlə aparır.

Lira çalın, Rəbbə şükür edin, *
on telli çənglə Onu tərənnüm edin, 
Ona yeni bir nəğmə oxuyun, *
sevinc nidaları ilə çalın. N:

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

Göylər Rəbbin sözü ilə, *
səma cisimləri Onun hökmü ilə yarandı.
Dənizin sularını bir yerə yığdı, *
dərin suları anbarlarda saxladı. N:

126



8ci həftə |   Cümə axşamı - 4cü gün 

N: Rəbbin sözü haqdır, hər işini sədaqətlə aparır.

Qoy bütün dünya Rəbdən qorxsun, *
bütün yer üzünün əhalisi Onu şərəfləndirsin. 
Çünki nə söylədi, mövcud oldu, *
nə əmr etdi, quruldu. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Peterin 1-ci məktubundan sözlər 1 Pt 2:2-5. 9-12
Sevimlilər! Anadan təzə olmuş çağalar kimi pak ruhani südə susayın ki, bununla 
bəslənib böyüyərək xilasa nail olasınız. Çünki siz daddınız ki, Rəbb nə qədər 
xeyirxahdır. Diri daş və  seçilmiş xalq insanların rədd etdiyi, amma Allahın 
qiymətli sayıb-seçdiyi diri Daşa, Rəbbə yaxınlaşaraq özünüz də diri daşlar kimi 
hörülün ki, ruhani ev qurulsun. Orada müqəddəs kahin dəstəsi olasınız və İsa 
Məsih vasitəsilə Allaha məqbul olan ruhani qurbanlar təqdim edəsiniz. 
Amma siz seçilmiş nəsil, Padşahın kahin dəstəsi, müqəddəs millət, Allaha məxsus 
olan xalqsınız. Sizi qaranlıqdan Öz heyrətamiz nuruna çağıran Allahın çox gözəl 
işlərini elan etmək üçün seçilmisiniz.  Bir zamanlar xalq deyildiniz, amma indi 
Allahın xalqısınız. Bir zamanlar mərhəmət tapmamışdınız, indi isə mərhəmət 
almısınız. Sevimlilər, sizə yalvarıram, cana qarşı mübarizə aparan cismani 
ehtiraslardan uzaqlaşın. Çünki siz bu dünyada qərib və gəlməsiniz. İmanlı 
olmayanların arasında yaxşı həyat tərzi sürün ki, sizi pislik edən adamlar kimi 
təqsirləndirib böhtan atsalar da, yaxşı işlərinizi müşahidə edib Allahın onlara 
yaxınlaşdığı gündə Onu 
izzətləndirsinlər.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 100:1-5
N: Mədh oxuyaraq Rəbbin hüzuruna gəlin!

Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida edin, +
Sevinclə Rəbbə qulluq edin, *
mədh oxuyaraq Onun hüzuruna gəlin! N:

Rəbb Allahdır, siz bunu bilin, +
O bizi yaradıb, biz Ona aidik, *
xalqıyıq, otlağında otardığı sürüyük. N:
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Dərgahına şükürlərlə, *
həyətlərinə həmdlərlə gəlin.
Ona şükür edin, *
İsminə alqış söyləyin. N:

N: Mədh oxuyaraq Rəbbin hüzuruna gəlin!

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

Alleluya! Yəh 8:12
Dünyanın nuru Mənəm. Mənim ardımca gələn heç vaxt qaranlıqda gəzməyəcək, 
həyat nuruna malik olacaq».
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 10:46-52

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 
eşitdikdə «Ey Davud Oğlu İsa! Mənə rəhm elə!» deyə bağırmağa başladı. 
Çox adam isə ona qadağan edib susdurmaq istədisə də, o «Ey Davud Oğlu! 
Mənə rəhm elə!» deyə daha ucadan bağırdı. İsa dayanıb dedi: «Onu çağırın». 
Onlar bu kor adamı çağıraraq dedilər: «Cəsarətli ol, qalx, O səni çağırır». 
O, üst paltarını üstündən atdı və yerindən sıçrayaraq İsanın yanına gəldi. 
İsa ondan soruşdu: «Nə istəyirsən, sənin üçün edim?» 
Kor adam Ona dedi: «Rabbuni, gözlərim açılsın».
İsa ona dedi: «Get, imanın səni xilas etdi». 
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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Siraxın kitabından sözlər Sir 44, 1-2. 8-13
İndi gəlin şan-şöhrətli kişiləri mədh edək, nəsil ardıcıllığı ilə əcdadlarımızı 
tərifləyək. Rəbb onlar  vasitəsilə çoxlu izzətli şeyləri, əzəldən Öz əzəmətini zahir 
etdi. Bəzisindən isə bir xatirə qalmamış,  heç yaşamamış kimi yox olmuşlar. 
Onlar sanki heç doğulmamışlar, onlardan sonra gələn övladları  da eləcə. 
Amma o biriləri şəfqət sahibi olmuşlar ki, onların saleh əməlləri yaddan 
çıxmamışdır. Nəsillərinə bu ad qalmaqdadır, gözəl mirasları övladlarıdır. 
Onların nəsli həmişə Rəbbin əhdinə  sadiq qalmışdır, onların sayəsində övladları 
da bu yoldadır. Nəsilləri əbədi olaraq qalacaq, izzətləri  silinib itməyəcək.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 149:1-6a+9b
N: Rəbb Öz xalqından zövq alar.

Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun, *
möminlər camaatı arasında Ona həmd edin!
İsrail nəsli Yaradanına görə sevinsin, *
Sion övladları Padşahına görə şad olsun! N:

Rəqslərlə isminə həmd edin, *
dəflə, lira ilə ismini tərənnüm edin!
Çünki Rəbb Öz xalqından zövq alar, *
zəfəri ilə itaətkarların üstünə yaraşıq salar. N:

Bu şərəfə görə qoy möminlər sevinsinlər, *
yataqlarında belə, Onu tərənnüm etsinlər.
Dilləri ilə Allahı ucaltsınlar, *
Rəbbin bütün möminləri bununla şərəflənsinlər. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Peterin 1-ci məktubundan sözlər 1 Pt 4:7-13
Sevimlilər! Hər şeyin sonu yaxındır. Beləliklə, ağıllı-kamallı olun və dua etmək 
üçün ayıq durun. Hər şeydən əvvəl, bir-birinizi can-dildən sevin, çünki «məhəbbət
çox günahı örtər». Şikayət etmədən bir-birinizə qonaqpərvərlik göstərin. Hər kəs 
Allahın çoxcəhətli lütfünün yaxşı idarəçiləri kimi aldığı ənama görə bir-birinə 
xidmət etsin. Kim danışırsa, Allahın sözlərini danışan kimi danışsın. Kim xidmət 
edirsə, Allahın verdiyi qüvvətlə xidmət etsin. Beləcə Allah hər şeydə İsa Məsih 
vasitəsilə izzətlənəcək. İzzət və qüdrət əbədi olaraq İsa Məsihindir. Amin!
Sevimlilər, sizi sınamaq üçün aranızda baş verən odlu imtahana sanki başınıza 
gələn qəribə bir iş kimi təəccüb etməyin. Əksinə, Məsihin əzablarına nə qədər 
şərik olursunuzsa, o qədər sevinin ki, Onun izzətli zühurunda hədsiz sevinəsiniz.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 96:10-13
N: Rəbb Yer üzünün hökmünü həqiqətlə verəcək!

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

Göylər sevinsin, yer üzü şad olsun, *
dənizin və dənizdəki canlıların səsi ucalsın, 
çöllər və çöldə yaşayanlar fərəhlənsin, *
meşədəki bütün ağaclar mədh söyləsin. N:

Rəbbin hüzurunda! *
O gəlir, dünyanın hökmünü vermək üçün gəlir,
Yer üzünün hökmünü ədalətlə, *
xalqların hökmünü həqiqətlə verəcək! N:

Alleluya! Yəh 15:16
Siz Məni seçmədiniz, Mən sizi seçib təyin etdim ki, 
gedib bəhrə verəsiniz və bəhrəniz çox qalsın.
Alleluya!
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†  İncil  †
Mk 11:11-26

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa Yerusəlimə daxil olub məbədə girdi. O hər şeyə nəzər saldı. 
Sonra On İki şagirdlə bərabər Bet-Anyaya getdi, çünki artıq gec idi.
Ertəsi gün onlar Bet-Anyadan çıxdılar. O zaman İsa acmışdı. Uzaqda yarpaqlı bir 
əncir ağacı gördü və ağaca yaxınlaşdı ki, bəlkə onda meyvə tapar. Amma onun 
yanına gələndə ağacda yarpaqdan başqa bir şey tapmadı, çünki əncirin bar 
mövsümü deyildi. Onda İsa ağaca dedi: «Qoy səndən bir daha heç kəs meyvə 
yeməsin!» Bunu şagirdləri də eşitdi.
Onlar Yerusəlimə gəldilər. İsa məbədə girib orada alver edənləri qovmağa başladı.
Sərrafların masalarını və göyərçin satanların kürsülərini çevirdi, heç kimi yük 
daşıyaraq məbəd həyətlərindən keçməyə qoymadı. Onlara təlim öyrədərək dedi: 
«Məgər yazılmayıb ki, “Mənim evim bütün  xalqlar üçün Dua evi adlandırılacaq”?
Amma siz onu “quldur yuvasına” çevirmisiniz!» Bunu eşidən başçı kahinlər 
və ilahiyyatçılar İsanı öldürmək üçün yol axtarırdılar. 
Çünki bütün xalq Onun təliminə təəccübləndiyi üçün Ondan qorxurdular. 
Axşam olanda İsa və şagirdləri şəhərdən kənara çıxdı.
Səhər erkən onlar əncir ağacının yanından keçəndə gördülər ki, ağac kökündən 
quruyub. Hadisəni xatırlayan Peter İsaya dedi: «Rabbi, bax lənətlədiyin əncir 
ağacı quruyub». İsa cavab verib onlara dedi: «Allaha imanınız olsun. 
Sizə doğrusunu deyirəm: kim bu dağa “Qalx, dənizə atıl!” deyərsə və ürəyində 
şübhə etmədən dediyinin olacağına inanarsa, onun üçün ediləcək. Buna görə sizə 
deyirəm: dua edib hər nə diləsəniz, inanın ki, artıq almısınız və istədiyiniz sizin 
üçün ediləcək. Durub dua edəndə kimdən narazılığınız varsa, bağışlayın ki, 
göylərdə olan Atanız da təqsirlərinizi bağışlasın». Əgər siz bağışlamasanız, 
göylərdə olan Atanız da sizin təqsirlərinizi bağışlamaz.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Siraxın kitabından sözlər Sir 51:17-27 12-20
Ya Rəbb, Sənə minnətdar olub şükür edəcəyəm, Rəbbin adına xeyir-dua 
edəcəyəm. Hələ cavan ikən səyahətə çıxmamışdan qabaq dualarımda aydın 
şəkildə hikmət istədim. Məbədin önündə  ondan ötrü yalvardım, axıracan da onu 
axtaracağam. Üzümün çiçəklənməsindən yetişməsinə qədər ürəyim onunla 
sevindi. Düz yolla addımladım, cavanlığımdan bəri onu izlədim. Hətta bir az 
qulaq  verməklə onu qavrayaraq onda özüm üçün çoxlu bilik tapdım. Onun 
sayəsində irəli getdim, mənə  müdriklik verənə alqış olsun! Belə ki, mən hikməti 
tətbiq etməyi qərara aldım, düzgünlüyün  təəssübünü çəkdim, əsla xəcalətə 
düşməyəcəyəm. Canım ondan ötrü əlləşdi, Qanuna riayət etməkdə tələbkar oldum.
Əllərimi yüksəkliyə uzatdım, cahilliyimə görə qəmə batdım. Qəlbimi hikmətə 
tərəf yönəltdim, təmizlənməklə onu tapdım. Əzəldən onunla birlikdə dərrakə əldə 
etdim, bu səbəbdən o əsla məni tərk etməyəcək.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 19:7-10
N: Rəbbin əmrləri pakdır, gözləri aydın edir.

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

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

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

Onlar qızıldan, bol miqdarda olan saf qızıldan da çox sevilir, *
onlar baldan, şanı balından da şirindir. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Yəhudanın məktubundan sözlər Yəhd 17:20b-25
Ey sevimlilər, Rəbbimiz İsa Məsihin həvarilərinin əvvəlcədən söylədikləri sözləri 
xatırlayın, özünüzü ən müqəddəs olan imanınızın təməli üzərində inkişaf etdirin 
və Müqəddəs Ruhun idarəsi  ilə dua edin. Rəbbimiz İsa Məsihin əbədi həyata 
aparan mərhəmətini gözləyərək özünüzü Allah məhəbbətində qoruyun. 
Şübhə edən adamlara qarşı mərhəmətli olun; başqalarını oddan qaparaq xilas edin;
digərlərinə isə mərhəmət edin. Amma qorxu içində cismin ləkələdiyi paltardan 
belə, çəkinin. Sizi büdrəməkdən qoruyub Öz izzətli hüzuruna böyük sevinclə 
nöqsansız çıxarmağa qadir olan Xilaskarımız, yeganə Allaha Rəbbimiz İsa Məsih 
vasitəsilə əzəldən bəri, indi və əbədi olaraq izzət, əzəmət, qüdrət və səlahiyyət 
olsun! Amin.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 63:1-5
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. N:

Müqəddəs yerdə Səni seyr edirdim, *
Qüdrətini, əzəmətini görürdüm.
Mənim dilim Səni tərənnüm edir, *
Məhəbbətin bu həyatdan gözəldir. N:

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

Alleluya! Kol 3:16a.17
Qoy aranızda Məsihin kəlamı bütün zənginliyi ilə yaşasın. Dediyiniz və etdiyiniz 
hər şeyi Rəbb İsanın adı ilə edin, Onun vasitəsilə Ata Allaha şükür edin.
Alleluya!
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†  İncil  †
Mk 11:27-33

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa şagirdləri ilə yenə Yerusəlimə gəldilər. İsa məbəddə gəzən zaman başçı 
kahinlər, ilahiyyatçılar  və ağsaqqallar Ona yaxınlaşıb dedilər: «Sən bu işləri hansı
səlahiyyətlə edirsən? Bu işləri görmək  üçün Sənə bu səlahiyyəti kim verib?» 
İsa onlara belə cavab verdi: «Mən də sizə bir sual  verəcəyəm; ona cavab versəniz,
Mən də bunları hansı səlahiyyətlə etdiyimi sizə deyərəm. Yəhyanın vəftizi göydən
idimi, yoxsa insanlardan? Mənə cavab verin». Onlarsa aralarında  müzakirə 
edərək belə dedilər: «Əgər desək “göydən”, “Bəs nə üçün ona inanmadınız?” 
deyəcək. Amma desək “insanlardan”?» O zaman xalqdan qorxurdular, çünki hamı
Yəhyanı həqiqi  peyğəmbər sayırdı. Cavabında İsaya dedilər: «Bilmirik». 
İsa da onlara dedi: «Bunları hansı səlahiyyətlə etdiyimi Mən də sizə demirəm». 

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

9cu həftə |   Bazar ertəsi  1ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Tovitin kitabından sözlər Tov 1:1a,2,3 2:1-8
Mən Naftali qəbiləsindən olan,  Aşşur padşahı Şalmaneserin dövründə Tisbedən 
sürgünə aparılan, həyatımın bütün günləri boyu doğru yolla gedib saleh işlər edən 
Tovitəm.  Beləliklə, Esar-Xaddonun padşahlığı dövründə öz evimə qayıtdım, 
yenidən arvadım Xannaya və oğlum Toviyaya qovuşdum. Müqəddəs Həftələr 
bayramı olan Əllinci gün bayramında mənim üçün gözəl bir yemək süfrəsi 
hazırlanmışdı və mən yemək üçün oturdum. Masanı yanıma çəkib çeşidli 
yeməkləri qabağıma qoydular. O zaman oğlum Toviyaya dedim: «Oğlum, get 
Ninevaya sürgün edilən soydaşlarımız arasından bütün ürəyi ilə haqqı düşünən 
yoxsul bir adam tapıb buraya gətir ki, yeməyimi onunla bölüşüm. Geri qayıdana 
qədər səni gözləyəcəyəm».  Toviya soydaşlarımız arasından yoxsul bir adamı 
axtarmaq üçün bayıra çıxdı. Sonra geri qayıdıb «Ata!» dedi. «Nədir, oğlum?» 
deyə soruşdum. O əlavə etdi: «Budur, ata, soydaşlarımızdan birini öldürdülər; 
bazar meydanında onu boğub yerə atdılar. Hələ də oradadır».  Yeməyə 
toxunmadan tez yerimdən qalxdım, o adamın cəsədini küçədən götürüb evimdəki 
otaqlardan birinə qoydum və onu dəfn etmək üçün günəşin batmasına qədər 
gözlədim. Geri qayıdaraq yuyundum və yeməyimi kədər içində yedim. 
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Bu vaxt Amosun Bet-El əleyhinə söylədiyi peyğəmbərliyini xatırladım: 
«Bayramlarınız yasa dönəcək, Bütün mahnılarınız mərsiyəyə çevriləcək». 
Mən ağladım.  Günəş batanda gedib bir qəbir qazdım və cəsədi dəfn etdim. 
Qonşularım gülüb dedilər: «Bu, hələ də qorxmur. Bu işə görə başına qiymət 
qoyulmuşdu və qaçqın olmuşdu, amma yenə də ölüləri dəfn etməkdədir».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 112:1-2. 3-4. 5-6
N: Nə bəxtiyardır Rəbbin əmrlərindən zövq alan insanlar!

yaxud: Alleluya! 
Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan, *
əmrlərindən zövq alan insan!
Nəsli yer üzündə güclü olacaq, *
əməlisalehlərin övladları xeyir-dua alacaq. N:
Evindən bolluq və sərvət əskilməz, *
salehliyi əbədi qalar.
Zülmətdə belə, əməlisaleh insanlar üçün, *
lütfkar, rəhmli və saleh adamlar üçün nur doğar. N:

Səxavətlə borc verən, *
işlərini ədalətlə görən yaxşı insandır. 
Belə adam əsla sarsılmaz, *
saleh insan əbədi olaraq yadda qalacaq. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Peterin 2-ci məktubundan sözlər 2 Pt 1:1-7
İsa Məsihin qulu və həvarisi mən Şimon Peterdən Allahımız və Xilaskarımız İsa 
Məsihin salehliyi sayəsində bizimlə bərabər qiymətli iman əldə etmiş olanlara 
salam!  Allahı və Rəbbimiz İsanı tanıdıqca lütf və sülh sizə bol-bol verilsin! 
Bizi Öz izzəti və alicənablığına Çağıranın ilahi gücü Onu tanımağımız vasitəsilə 
yaşamağımız və mömin olmağımız üçün lazım gələn hər şeyi bizə bəxş etdi. 
Beləliklə, O bizə çox böyük və dəyərli vədlər verdi ki, bunlar vasitəsilə ehtirasın 
nəticəsi olan dünyadakı pozğunluqdan qaçıb ilahi təbiətə şərik olasınız. Elə buna 
görə də siz bütün səylə imanınıza alicənablıq, alicənablığınıza bilik, biliyinizə 
nəfsə hakim olmaq, nəfsə hakim olmağınıza dözüm, dözümünüzə möminlik, 
möminliyinizə qardaşlıq sevgisi və qardaşlıq sevgisinə məhəbbət əlavə edin.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 91:1-2. 14-15ab. 15c-16
N: Ey Rəbbim, ümidim Sənədir.

yaxud: Alleluya! 
Haqq-Taalanın pənahında yaşayan, *
Külli-İxtiyarın kölgəsində oturan insan
Rəbb haqqında belə söyləyir: +
«O mənim sığınacağımdır, qalamdır, *
Allahımdır, Ona güvənirəm». N:

«Mən Rəbbi sevdiyinə görə onu azad edəcəyəm, *
İsmimi tanıdığına görə onu yüksəldəcəyəm.
Məni çağırarkən ona cavab verəcəyəm, *
dar günündə ona yar olacağam. N:

Onu xilas edib şərəfə-şana çatdıracağam. +
Onu uzun ömürlə doyduracağam, *
Ona qurtuluşumu göstərəcəyəm». N:

Alleluya! Vəhy 1:5ab 
Ölülər arasından ilk doğulan, yer üzünün padşahlarının başçısı olan sadiq şahid 
İsa Məsih bizi sev, Öz qanın bahasına bizi günahlarımızdan azad et.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 12:1-12

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa məsəllər söyləyib onlarla danışmağa başladı: «Bir adam 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 bağbanların yanına bir qul göndərdi ki, üzüm bağının məhsulundan bir 
qədərini onlardan alsın. Lakin bağbanlar qulu tutub döydülər və əliboş geri 
qaytardılar. Bağ sahibi onların yanına yenə başqa bir qul göndərdi. Onun da başını
vurub yardılar və biabır etdilər. Başqasını göndərdi, onu isə öldürdülər. O, çox 
adam göndərdi, onlardan bəzisini döydülər, bəzisini isə öldürdülər. Yanında ancaq
bir nəfər qalmışdı ki, bu da onun sevimli oğlu idi. “Oğluma hörmət edərlər” 
deyərək axırda onu onların yanına göndərdi. Bağbanlarsa bir-birlərinə dedilər: 
“Varis budur. Gəlin onu öldürək, onda miras bizə qalacaq”. 
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Beləcə onu tutub öldürdülər və bağdan kənara atdılar. 
Beləliklə, bağ sahibi nə edəcək? Gəlib bağbanları həlak edəcək və bağı 
başqalarına verəcək. Məgər siz bu Müqəddəs Yazını oxumamısınız?
“Bənnaların rədd etdiyi daş guşədaşı olub. Bu, Rəbbin işi idi, 
gözümüzdə xariqəli bir işdir”».
Yəhudi rəhbərləri başa düşdülər ki, İsa bu məsəli onlar barədə söylədi. 
Ona görə də İsanı tutmaq üçün yol axtarırdılar, lakin camaatdan qorxdular. 
Beləcə Onu tərk edib getdilər.

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

9cu həftə | Çərşənbə axşamı  2ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Tovitin kitabından sözlər Tov 2:9-14
Həmin gecə yuyundum. Sonra həyətə çıxdım və həyət divarının altında uzanıb 
yatdım. İsti olduğu üçün üzümü örtməmişdim. Divarın üstündə sərçələrin 
olduğunu bilmirdim. Onlardan daman isti ifrazat gözlərimin içinə düşdü 
və gözlərimə ağ ləkə gəldi. Mən həkimlərin yanına müalicəyə getdim, amma 
onların gözlərimə çoxlu məlhəm sürtməsinə baxmayaraq, görmə qabiliyyətim 
titə səbəbindən daha da zəiflədi və axırda tamamilə kor oldum. Dörd il görməkdən
məhrum qaldım. Bütün qohumlarım mənim fikrimi çəkirdi. Axixar Elimaisə 
gedənə qədər iki il ərzində mənim ehtiyaclarımı təmin etdi. Bundan sonra arvadım
Xanna qadınların işlədiyi toxuculuq işlərində çalışmağa başladı. O, hazırladığı 
şeyləri iş sahiblərinə göndərir və bunun əvəzində zəhmət haqqı alırdı. Distrusa 
ayının yeddisində o, toxuduğu şeyi qurtarıb iş sahiblərinə göndərdi. Onun dəyərini
tam ödəyib, əlavə olaraq ona bir çəpiş də verdilər. O, çəpişi evimə gətirəndə çəpiş 
mələməyə başladı. Mən arvadımı çağırıb ondan soruşdum: «Bu çəpiş haradandır? 
Yoxsa oğurluqdur? Tez onu sahibinə qaytar, çünki oğurluq malı yeməyə haqqımız
yoxdur». O, mənə cavab verdi: «Xeyr, bunu mənə zəhmət haqqından əlavə 
hədiyyə olaraq veriblər». Amma mən ona inanmadım, çəpişi sahibinə qaytarmağı 
təkid etdim. Arvadıma qarşı qəzəbimdən qızardım. O, mənə belə cavab verdi: 
«Bəs sənin verdiyin sədəqələr harada qaldı? Etdiyin yaxşılıqlar necə oldu? 
Bunların əvəzində başına gələnləri hamı bilir». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 112:1-2. 7-8. 9
N: Saleh ürəklər Rəbbə ümid edirlər.

yaxud: Alleluya! 

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

Pis xəbərdən qorxmaz, *
Rəbbə güvəndiyi üçün ürəyi möhkəmdir,
cəsur ürəklidir, *
düşmənlərinin süqutunu görənədək qorxmaz. N:

Səpələyər, fəqirlərə paylayar, +
salehliyi əbədi qalar, *
qüdrəti və hörməti ucalar. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Peterin 2-ci məktubundan sözlər 2 Pt 3:12-15a. 17-18
Allahın zühur gününü gözləyərək tezləşdirməlisiniz. O gün göylər od tutub məhv 
olacaq və ünsürlər yanıb əriyəcək. Amma biz Allahın vədinə əsasən salehliyin 
sakin olacağı yeni göyləri və yeni yeri gözləyirik.
Buna görə, sevimlilər, madam ki bunları gözləyirsiniz, Allahın önündə ləkəsiz 
və nöqsansız olaraq sülh içində yaşamağa səy göstərin. Rəbbimizin səbrini də 
xilas fürsəti kimi sayın. Beləliklə, siz, ey sevimlilər, bunu əvvəlcədən bilib pozğun
adamlar sizi aldadaraq yoldan azdırmasın və sabit vəziyyətinizdən ayrılmayasınız 
deyə özünüzü qoruyun. Lakin Rəbbimiz və Xilaskarımız İsa Məsihin lütfündə 
və Onu tanımaqda böyüyün. Ona indi və əbədi olaraq izzət olsun! Amin. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 90:2. 3-4. 10. 14\16
N: Ey Xudavənd, bütün nəsillərdən bəri bizə pənah yeri olmusan.

yaxud: Alleluya! 
Dağlara təvəllüd verməmişdən əvvəl, +
kainatı, dünyanı doğmazdan əvvəl *
əzəldən axıradək Allah Sənsən. N:
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İnsanları torpağa çevirirsən, *
deyirsən: «Qoy bəşər övladları toza dönsün».
Sənin gözündə min il ötən bir günə, *
bir gecə növbəsinə bənzər. N:

N: Ey Xudavənd, bütün nəsillərdən bəri bizə pənah yeri olmusan.

Yetmiş il ömür sürərik, *
sağlam olsaq, səksənə yetişərik.
Ən yaxşı çağımız belə, zəhmətlə, kədərlə keçir, *
ömrümüz tez bitir, uçub-gedir. N:

Səhər-səhər bizə doyunca məhəbbət göstər, *
qoy  ömrümüz boyu sevinib fərəhlənək.
Əməllərin qullarına, *
Əzəmətin övladlarına görünsün. N:

Alleluya! Ef 1:17-18
Dua edirəm ki, Rəbbimiz İsa Məsihin Allahı olan izzətli Ata qəlbinizin gözünü 
nurlandırsın ki, Onun çağırışından yaranan ümidin nə olduğunu görəsiniz.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 12:13-17

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Sonra İsanı dediyi sözlərlə tələyə salmaq üçün fariseylərdən və hirodçulardan 
bəzisini Onun yanına göndərdilər. Onlar gəlib İsaya dedilər: «Müəllim, biz bilirik 
ki, Sən etibarlı adamsan və heç kimə tərəfkeşlik etmirsən. Çünki insanlar arasında 
fərq qoymursan və Allahın yolunu həqiqətə görə öyrədirsən. Bizim üçün qeysərə 
vergi verməyə icazə var ya yox? Biz vergi verək ya yox?» Onların ikiüzlülüyünü 
bilən İsa dedi: «Məni niyə sınağa çəkirsiniz? Mənə bir dinar gətirin, baxım». 
Onlar da gətirdilər. İsa soruşdu: «Sikkənin üstündəki bu təsvir və yazı kimindir?» 
Ona dedilər: «Qeysərin». İsa onlara dedi: «Elə isə, qeysərin haqqını qeysərə, 
Allahın haqqını Allaha verin». Onlar İsanın sözlərinə heyrətləndilər. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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9cu həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Tovitin kitabından sözlər Tov 3:1-6ab. 7-9.11a. 13a. 16-17a
O zaman ürəyimdə dərin kədərlə iç çəkib ağladım və inləyərək belə dua etdim:  
«Ya Rəbb, Sən salehsən! Bütün işlərin doğrudur, bütün yolların mərhəmət 
və həqiqətlə doludur. Sən əbədi Hakimsən. İndi, ya Rəbb, məni yada sal və mənə 
nəzər yetir: Günahlarıma və düşünmədən etdiyim səhvlərimə görə, Sənin önündə 
günah edən əcdadlarıma görə Məni cəzalandırma! Çünki mən Sənin əmrlərinə 
itaət etmədim, Sən də bizi qarətə, sürgünə və ölümə təslim etdin. Aralarına 
yayıldığımız bütün millətlərin içində söz-söhbət, məsəl və kinayə hədəfi olduq. 
İndi də mənim və atalarımın günahlarına görə sərt cəzalarla etdiyin çoxlu 
hökmlərində haqlısan. Çünki Sənin əmrlərinə əməl etmədik, Sənin önündə 
doğruluqla davranmadıq.  İndi mənimlə istədiyin kimi rəftar et; dünyanı tərk 
etməyim və torpağa dönməyim üçün ruhumun məndən ayrılmasını əmr et. 
Çünki yaşamaqdansa ölməyim yaxşıdır. Təsadüfən elə həmin gün Midiyada olan 
Ekbatanadab Raquelin qızı Sara atasının qarabaşlarından birinin məzəmmətlərini 
eşitdi.  Belə ki Sara yeddi dəfə ərə getmişdi, amma şər ruh Asmodey onların 
hamısını Sara ilə yaxınlıq etməmişdən əvvəl öldürürdü. Qarabaş Saraya dedi: 
«Sən öz ərlərini öldürdün! Bax artıq sən yeddi dəfə ərə getdin, amma onlardan heç
birinin adını daşımadın.  Ərlərin öldüyünə görə biz niyə döyülməliyik? Sən də 
onların dalınca get. Qoy heç vaxt sənin oğul-qızını görməyim!»  Bunun ardından 
o, pəncərənin qarşısında əllərini qaldırıb dua edərək dedi:  Əmr et ki, mən bu yer 
üzünü tərk edim.  Həmin andaca Allah izzətinin hüzurunda Tovit və Saranın duası
qəbul olundu. Beləliklə, onlara şəfa vermək üçün Rafael göndərildi. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 25:2-3. 4-5ab. 6\7bc. 8-9
N: Ya Rəbb, Sənə ürəyimi təqdim edirəm.

yaxud: Alleluya! 
Məni xəcalətdə qoyma, *
qoy düşmənlərim mənə qalib gələrək sevinməsinlər.
Sənə ümid bağlayanlar heç zaman utanmasınlar, *
haqsız xəyanətkarlarsa rüsvay olsunlar. N:
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Ya Rəbb, yollarını mənə göstər, *
Öz yollarını mənə öyrət.
Məni haqq yolu ilə apar, +
Həqiqətini mənə öyrət. *
Məni qurtaran Allah Sənsən. N:

N: Ya Rəbb, Sənə ürəyimi təqdim edirəm.

Ya Rəbb, əzəldən bəri var olan *
Mərhəmətini, məhəbbətini yada sal.
Məni məhəbbətin naminə, *
ya Rəbb, xeyirxahlığına görə yada sal! N:

Rəbb xeyirxah və haqdır, *
ona görə günahkara düz yol göstərir,
itaətkarları ədalət yolu ilə aparır, *
Öz yolunu onlara öyrədir. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Timoteyə 2-ci məktubundan sözlər 2 Tim 1:1-3. 6-12
Məsih İsada olan həyat vədinə görə Allahın iradəsi ilə Məsih İsanın həvarisi mən 
Pauldan mənə sevimli oğul olan Timoteyə salam! Ata Allahdan 
və Rəbbimiz Məsih İsadan sənə lütf, mərhəmət və sülh olsun!
Durmadan, gecə-gündüz dualarımda səni yada saldığım zaman 
ata-babalarım kimi təmiz vicdanla ibadət etdiyim Allaha şükür edirəm.
Bu səbəbdən sənin üzərinə əl qoymağımla Allahın sənə verdiyi ənamı 
alovlandırmağını xatırladıram. Çünki Allah bizə qorxaqlıq ruhu deyil, güc, 
məhəbbət və ağıllı-kamallı olmaq ruhu vermişdir. Buna görə Rəbbimiz barədə 
şəhadət etməkdən və Onun uğrunda məhbus olan məndən utanma. Allahın gücü 
ilə Müjdə uğrunda mənimlə birlikdə əzaba qatlaş. Allah bizi əməllərimizə görə 
deyil, öz məqsədinə və lütfünə görə xilas edib müqəddəs olmağa çağırdı. 
Zaman başlamazdan əvvəl o lütf bizə Məsih İsada verilmişdi, indi isə 
Xilaskarımız Məsih İsanın zühuru ilə üzə çıxdı. O, ölümü yox etdi, 
Müjdə vasitəsilə həyatı və ölməzliyi aşkar etdi. Mən bu Müjdə üçün vaiz,
həvari və müəllim təyin olundum. Bu əzabları çəkməyimin səbəbi də budur. 
Amma bundan utanmıram, çünki Kimə iman etdiyimi bilirəm və əminəm ki, 
mənə verdiyi əmanəti qiyamət gününə qədər saxlamağa qadirdir.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 123:1-2a. 2bcd
N: Gözlərimi Rəbbə dikmişəm.

yaxud: Alleluya! 
Ey göylərdəki taxtında Oturan, +
gözlərimi Sənə dikmişəm. *
Ağasının əlinə baxan qul kimi. N:

Xanımının əlinə baxan kəniz tək +
biz də Allahımız Rəbbə göz dikmişik, *
bizə rəhm etməsini gözləyirik. N:

Alleluya! Yəh 11:25a. 26
İsa dedi: «Dirilmə və həyat Mənəm. yaşayıb Mənə iman edən də heç vaxt ölməz.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 12:18-27

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Dirilmənin olmadığını iddia edən bəzi sadukeylər İsanın yanına gəlib 
soruşdular:«Müəllim, Musa bizim üçün belə yazmışdır: “Əgər bir adamın qardaşı 
ölsə, arvadı dul qalsa, amma övladı olmazsa, o biri qardaş bu dul arvadı alıb ölən 
qardaşın nəslini davam etdirsin”. Yeddi qardaş var idi. Birincisi bir arvad aldı, 
amma övladı olmadan öldü. Bu arvadı ikinci qardaş aldı, o da özündən sonra 
övlad qoymadan öldü, üçüncüsü də, hətta yeddincisinə qədər belə etdi, amma 
övladı olmadan öldü. Hamısından sonra bu qadın da öldü. Qiyamət günündə, 
ölülər diriləndə bu qadın onlardan hansının arvadı olacaq? Çünki yeddi qardaşın 
yeddisi də bu qadını almışdı».
İsa onlara belə cavab verdi: «Nə Müqəddəs Yazıları, nə də Allahın qüdrətini 
bilirsiniz. Yanılmanıza səbəb bu deyilmi? İnsanlar ölülər arasından diriləndə nə 
evlənir, nə də ərə gedirlər. Ancaq səmadakı mələklər kimi olurlar. Bəs ölülərin 
dirildiyinə gəlincə, Musanın kitabındakı kolla bağlı əhvalatda Allahın necə ona 
“Mən İbrahimin Allahı, İshaqın Allahı və Yaqubun Allahıyam” dediyini 
oxumamısınızmı? Allah ölülərin deyil, dirilərin Allahıdır. Beləliklə, siz çox 
yanılırsınız».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Tovitin kitabından sözlər Tov 6:10-11. 7:1. 9-17, 8:4-9
Toviya Rafaetlə Midiyaya daxil olub artıq Ekbatanaya yaxınlaşanda Rafael 

cavan oğlana «Toviya qardaş» deyə müraciət etdi. O da «eşidirəm» deyə cavab 
verdi. Rafael ona dedi: «Biz bu gecə Raquelin evində qalmalıyıq. O, sənin 
qohumundur. Onun Sara adında bir qızı var.

Ekbatanaya daxil olanda Toviya Rafaelə dedi: «Azarya qardaş, məni birbaş 
qardaşımız Raquelgilə apar». O da Toviyanı Raquelin evinə apardı. Raqueli iç 
həyətin qapısının yanında oturmuş gördülər. Əvvəlcə salam verdilər, o da cavab 
verdi: «Salamlar olsun, xoş gəldiniz, qardaşlar, xoş gününüz olsun». Sonra onları 
öz evinə apardı.

Onlar yuyunub-çimib süfrəyə oturduqda Toviya Rafaelə dedi: «Azarya qardaş, 
Raquelə söylə ki, qohumum Saranı mənə arvad olaraq versin». Amma Raquel bu 
sözləri eşidib oğlana dedi: «Ye-iç və bu gecə şənlən. Mənim qızım Sara səndən 
başqa  kimin arvadı ola bilər? Onu səndən başqa bir kəsə verməyə mənim 
ixtiyarım yoxdur, çünki mənim ən yaxın qohumum sənsən. Amma həqiqəti sənə 
açıq bildirməliyəm, oğlum. Mən öz qohumumuz olan yeddi adama qızımı ərə 
verdim, amma onların  hamısı onunla yaxınlıq etmək istədikləri gecə öldü. İndi, 
oğlum, sən ye-iç. Rəbb sənin üçün iş görsün». Toviya dedi: «Mənə aid olan şeyi 
həll etməyincə burada yeyib-içməyəcəyəm». Raquel ona cavab verdi: «Dediyin 
kimi olsun. Çünki Musanın kitabındakı hökmə görə, o, sənə ərə verilməlidir. Bu, 
göylərin hökmüdür ki, o, sənə verilsin. Apar, bu gündən siz bir-birinizə yoldaş 
oldunuz. Bu gün həmişəlik o, sənə verilir. Oğlum, göylərdəki Rəbb sənə uğur 
versin, lütf və sülh göndərsin». Onda  Raquel qızı Saranı çağırdı və qızı onun 
yanına gələndə onun əlindən tutub Toviyaya verərək dedi: «Onu apar, Musanın 
kitabında yazılmış qanuna və hökmə görə, o, arvad olaraq sənə verilir. Onu sağ-
salamat ata evinə apar. Göylərdəki Allah sizə uğur və sülh versin». Sonra qızın 
anasını çağırıb dedi: «Yazı yazmaq üçün kağız gətir». O,  nikah kağızı yazdı ki, 
onun əsasında Musanın qanunundakı hökmə görə, qızını  Toviyaya arvad olmaq 
üçün verir. Sonra birlikdə yeyib-içməyə başladılar.

Raquel arvadı Ednanı çağırıb ona dedi: «Əzizim, o biri otağı hazırla və Saranı 
oraya  apar». O da gedib Raquelin dediyi kimi etdi; yatağı həmin otaqda hazırladı 
və qızını oraya apardı. Qızı üçün ağladı, sonra göz yaşlarını silib ona dedi: «Ürəkli
ol, qızım! Göylərdəki Rəbb sənin kədərini sevincə döndərsin! Ürəkli ol, qızım!» 
Sonra otaqdan çıxdı.

Valideynlər bayıra çıxıb yataq otağının qapısını bağlayandan sonra Toviya 
yataqdan  qalxıb Saraya dedi: «Qalx, əzizim! Rəbbə dua edib yalvaraq ki, 

143



9cu həftə |   Cümə axşamı - 4cü gün 

bizə mərhəmət və  xilas versin». 
Sara ayağa qalxdı və onlar xilas olunmaları üçün birlikdə dua edib yalvardılar. 
Toviya belə dua etdi: «Ey atalarımızın Allahı, Sənə alqış olsun! Sənin adına 

nəsillər boyu əbədi olaraq alqış olsun! Qoy göylər və Sənin bütün yaratdıqların 
Əbədi olaraq Sənə alqış etsin! Sən Adəmi yaratdın, ona köməkçi olması 

və dəstəkləməsi üçün Sən arvadı Həvvanı yaratdın. İkisindən insan nəsli əmələ 
gəldi. Sən belə dedin: “Kişinin tək olması yaxşı deyil, ona bənzəyən bir köməkçi 
yaradaq“. Mən qohumumla ehtirasımı söndürməkdən ötrü evlənmirəm, həqiqətə 
əməl etdiyimə görə onunla evlənirəm. Əmr et ki, mən mərhəmət tapım 

və biz qoşa qarıya bilək». 
İkisi də birlikdə «amin, amin» dedilər. 
O gecə birlikdə yatmağa getdilər. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

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

yaxud: Alleluya! 
Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan, *
onun yolları ilə gedən insan!
Çünki öz əlinin bəhrəsini yeyəcəksən, *
xoşbəxt olub uğur qazanacaqsan. N:

Evində arvadın tənək kimi bar gətirəcək, +
övladların zeytun pöhrələri kimi *
süfrənin ətrafını bürüyəcək. N:

Rəbdən qorxan insan *
belə xeyir-dua alacaq:
Rəbb Siondan sənə xeyir-dua versin, *
ömür boyu Yerusəlimin xoşbəxtliyini görəsən. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Timoteyə 2-ci məktubundan sözlər 2 Tim 2:8-15
Yaydığım Müjdədə açıqlandığı kimi, Davudun nəslindən olub ölülər arasından 
dirilən İsa Məsihi yadında saxla. Bu Müjdə naminə zəncirə vurulmuş bir 
cinayətkar kimi əzaba qatlaşıram. Amma Allahın kəlamı zəncirlənməmişdir. 
Bu səbəbdən seçilmişlərə görə, onlar da Məsih İsada 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 padşahlıq 
edəcəyik. Əgər Onu inkar etsək, O da bizi inkar edəcək. Biz sadiq qalmasaq da, 
O sadiq qalacaq. Çünki Öz təbiətinə zidd davrana bilməz».
Bunları imanlıların yadına sal. Sözlərin mənası barədə dava etməməyi Allahın 
önündə onların öhdəsinə qoy, çünki bu fayda verməz, dinləyənlərə isə ziyan vurar.
Özünü Allaha sınaqdan keçmiş, həqiqət kəlamını doğruluqla işlədən alnıaçıq bir 
işçi  kimi təqdim etməyə çalış.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 25:4-5ab. 8-9. 10\14
N: Ya Rəbb, yollarını mənə göstər.

yaxud: Alleluya! 
Ya Rəbb, yollarını mənə göstər, *
Öz yollarını mənə öyrət.
Məni haqq yolu ilə apar, +
Həqiqətini mənə öyrət. *
Məni qurtaran Allah Sənsən. N:

Rəbb xeyirxah və haqdır, *
ona görə günahkara düz yol göstərir, 
itaətkarları ədalət yolu ilə aparır, *
Öz yolunu onlara öyrədir. N:

Kim Rəbbin əhdinə və göstərişlərinə bağlıdırsa, *
Rəbb yolunda onun üçün xeyirxahlıq və sədaqət var.
Rəbb Ondan qorxanlara sirrini açar, *
onlara Öz əhdini öyrədər. N:
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Alleluya! Zəb 119:34
Mənə ağıl ver, qanununa görə yaşayım, bütün qəlbimlə ona bağlanım. 
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.
İlahiyyatçılardan biri gəlib onların mübahisələrinə qulaq asdı və İsanın onlara 
yaxşı cavab verdiyini görüb Ondan soruşdu: «Əmrlərin ən əsası hansıdır?» 
İsa cavab verdi: «Əmrlərin ən əsası budur: “Dinlə, ey İsrail! Allahımız Rəbb 
yeganə Rəbdir. Allahın Rəbbi bütün qəlbinlə, bütün varlığınla, bütün düşüncənlə 
və bütün gücünlə sev”. İkincisi də budur: “Qonşunu özün kimi sev”. 
Bunlardan böyük əmr yoxdur». İlahiyyatçı Ona dedi: «Müəllim, Sən nə yaxşı 
dedin, həqiqəti söylədin. Allah yeganədir, Ondan başqası yoxdur. Onu bütün 
qəlbinlə, bütün ağlınla və bütün gücünlə sevmək, qonşunu da özün kimi sevmək 
yandırma qurbanlarının və başqa qurbanların hamısından daha vacibdir». 
Dərrakəli cavab verdiyini görən İsa ona dedi: «Sən Allahın Padşahlığından uzaq 
deyilsən». Bundan sonra heç kim İsadan bir şey soruşmağa cəsarət etmədi. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Tovitin kitabından sözlər Tov 11, 5-18
Toviyanın anası Xanna oturub oğlunun gələ biləcəyi yola baxırdı. 
O, oğlunun gəldiyini müşahidə edib onun atasına dedi: 
«Oğlun yol yoldaşı olduğu adamla birgə gəlir».
Toviya atasının yanına gəlməzdən əvvəl Rafael ona dedi: «Mən inanıram ki, 
atanın gözləri açılacaq. Balığın öd kisəsini onun gözlərinə sürtərsən. 
Dərman büzüşdürüb ağ titəni onun gözlərindən kənara çıxaracaq. 
Atan görə biləcək və işıqlığa çıxacaq».
Bu vaxt Xanna ona doğru qaçdı və oğlunun boynuna sarılıb dedi: «İndi ki mən 
səni  gördüm, oğlum, rahat ölə bilərəm». O ağladı. Tovit ayağa qalxdı, 
səndələyərək həyəti  keçib qapıya gəldi. Toviya da ona doğru irəlilədi. 
O, balığın öd kisəsini əlində  tutmuşdu. Hərəkətsiz qalmasını istəyərək bunu 
atasının gözlərinə üfürdü və dedi:  «Cəsarətli ol, ata!» Sonra dərmanı sürtdü və 
tətbiq etdi. İki əli ilə atasının gözlərinin kənarlarından başlayaraq üstündəki 
pərdəni soydu. Tovit öz oğlunu görüb onun boynuna sarıldı. 
Ağlayaraq «Görə bilirəm, oğlum, gözümün nuru!» söylədi. 
Sonra əlavə etdi: «Allaha alqış olsun! Uca adına alqış olsun! 
Bütün müqəddəs mələklərinə alqış olsun! Onun müqəddəs adına əbədi olaraq alqış
olsun! Hərçənd ki məni şiddətlə cəzalandırmışdı, amma mənə rəhm etdi 
və indi oğlum Toviyanı görürəm».
Beləliklə, Toviya gəlib çıxdı və sevinc içində uca səslə Allaha həmd etdi. 
Sonra atasına hər şeyi bildirdi: səfərinin uğurla keçdiyini, gümüşü geri gətirdiyini, 
Raquelin qızı Sara ilə evləndiyini, arvadının onun ardınca gəldiyini, 
Ninevanın darvazasına yaxınlaşdığını söylədi.
Tovit sevinc içində və Allaha həmd edə-edə gəlinini qarşılamaq üçün Ninevanın 
darvazasına gəldi. Nineva xalqı Tovitin tam gümrahlıqla yeridiyini və bir kəsin 
onun əlindən tutub aparmadığını görəndə heyrətə düşdü. Tovit Allahın ona necə 
rəhm etdiyini və gözlərinə şəfa verdiyini hər kəsə şəhadət etdi. Tovit oğlu 
Toviyanın arvadı  Saranı qarşılayarkən ona xeyir-dua verib dedi: «Buyur, qızım, 
xoş gəlmisən! Səni bizə göndərdiyi üçün Allaha alqış olsun. Atana xeyir-dua 
olsun, oğlum Toviyaya xeyir-dua olsun və sənə də xeyir-dua olsun, qızım. 
Buyur, xeyir-dua və sevinclə öz evinə xoş gəlmisən. Buyur, qızım».
O gün Ninevada yaşayan bütün Yəhudilər sevinc içində oldular. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 146:1-2. 6c-7. 8-9a. 9bc-10
N: Ey könlüm, Rəbb Allaha həmd et!

yaxud: Alleluya! 
Ey könlüm, Rəbbə həmd et! +
Ömür boyu Rəbbə həmdlər söyləyəcəyəm, *
Allahımı nə qədər varam, tərənnüm edəcəyəm! N:

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

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

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

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Timoteyə 2-ci məktubundan sözlər 2 Tim 3:10-17
Sənsə mənim təlimimi, davranışımı, məqsədimi, imanımı, səbrimi, məhəbbətimi, 
dözümümü, Antakyada, Konyada, Listrada başıma gələn təqibləri, çəkdiyim 
əzabları diqqətlə izlədin. Nə cür təqiblərə qatlandım! Amma Rəbb məni bunların 
hamısından xilas etdi. Məsih İsada möminliyə yaraşan bir həyat sürmək 
istəyənlərin hamısı təqibə məruz qalacaq. Amma pis adamlar və saxtakarlar 
aldadıb-aldanaraq getdikcə daha betər olacaqlar. Sənsə öyrəndiyin və güvəndiyin 
şeylərə sadiq qal. Çünki bunları kimlərdən öyrəndiyini bilirsən, Müqəddəs 
Yazıları uşaqlıqdan bilirsən. Onlar Məsih İsaya olan iman vasitəsilə sənə xilas 
gətirən hikmət verməyə qadirdir. Bütün Müqəddəs Yazılar Allahdan ilham almış 
və təlim, məzəmmət, islah, salehlik tərbiyəsi üçün faydalıdır; beləcə Allah adamı 
bacarıqlı olub hər yaxşı iş üçün təchiz edilsin. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 119:157\160. 161\165. 166\168
N: Rəbbin sözlərinin mahiyyəti doğru və həqiqətdir.

yaxud: Alleluya! 
Düşmənlərim, məni təqib edənlər çoxdur, *
lakin Sənin göstərişlərindən dönmədim.
Sözlərinin mahiyyəti həqiqətdir, *
bütün ədalətli hökmlərin əbədidir. N:

Başçılar boş yerə məni təqib edir, *
amma ürəyim Sənin sözlərindən qorxur.
Qanununu sevənlər böyük əmin-amanlıq tapırlar, *
onlar heç nə ilə büdrəməzlər. N:

Ya Rəbb, xilasına ümid bəsləmişəm, *
Əmrlərinə əməl etmişəm.
Qayda-qanunlarına, göstərişlərinə bağlı qalıram, *
çünki bütün yollarım Sənin hüzurundadır. N:

Alleluya! Yəh 14:23
Kim Məni sevsə, sözümə riayət edər, Atam da onu sevər və Biz onun yanına gəlib 
onunla məskən salarıq.
Alleluya!

†  İncil  †
Mk 12:35-37

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa məbəddə təlim öyrədərək belə sual verdi: «Niyə ilahiyyatçılar Məsih Davudun 
Oğludur deyirlər? Davud özü Müqəddəs Ruh vasitəsilə “Rəbb mənim Ağama 
dedi: ‹Mən düşmənlərini ayaqlarının altına salanadək Sağımda otur›” deyib. 
Davud özü Ona “Ağa” deyə müraciət edir. O necə Davudun oğlu ola bilər?» 
Böyük izdiham sevinclə Ona qulaq asırdı.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Tovitin  kitabından sözlər Tov 12:1. 5-15
Toy ziyafəti bitdikdən sonra Tovit oğlu Toviyanı çağırıb ona dedi: «Oğlum, 
səninlə yol yoldaşı olan adamın muzdunu hazırla. Ona muzdundan bir az da əlavə 
ver». Onda Toviya yol yoldaşını çağırıb dedi: «Bütün gətirdiklərinin yarısını muzd
olaraq götür və salamat get». 
Sonra Rafael hər ikisini xüsusi olaraq yanına çağırıb onlara dedi: «Allaha alqış 
edin və sizin üçün etdiyi yaxşılıqlara görə bütün varlıqlar qarşısında Ona təşəkkür 
edin. Ona alqış edin, Onun adına şükür edin. Onun işlərini layiqli tərzdə bütün 
insanlara bəyan edin; Ona təşəkkür etməkdən əsla çəkinməyin. Padşahın sirlərini 
gizli  saxlamaq yaxşıdır, Allahın işlərini isə layiqli tərzdə bəyan etmək 
tərifəlayiqdir. Yaxşılıq edin və sizə heç bir pislik üz verməz. Səmimiliklə dua 
etmək və salehliklə sədəqə vermək zülm etməklə varlı olmaqdan yaxşıdır. Qızıl 
yığmaqdansa sədəqə vermək daha yaxşıdır. Çünki sədəqə vermək insanı ölümdən 
qurtarır və hər cür günahdan təmizləyir. Sədəqə verənlər uzun ömür sürəcəklər. 
Günah işlədib zülm edənlərsə öz canlarının düşmənidirlər. Bütün həqiqəti sizə 
bildirəcəyəm, sizdən heç bir şeyi gizlətməyəcəyəm; əvvəldə sizə söylədim ki, 
padşahın sirlərini gizli saxlamaq yaxşıdır, Allahın işlərini isə layiqli tərzdə bəyan 
etmək tərifəlayiqdir. Bunu bil ki, sən və Sara dua edərkən dualarınızı Rəbbin 
izzətinin önündə yada salan mən idim. Ölüləri dəfn etdiyin zaman da mən eyni 
şeyi edirdim. Həmçinin ölünü dəfn etmək üçün tərəddüd etmədən süfrədən 
qalxdığın zaman müqəddəs imanını sınamaq üçün mən göndərilmişdim. Eyni 
zamanda, sənə və gəlinin Saraya şəfa vermək üçün Allah məni göndərdi. Mən 
Rafaeləm, Rəbbin izzətinin önünə çıxmaq üçün hazır duran yeddi mələkdən 
biriyəm». ndi yer üzündə Rəbbə alqış edin və Ona şükür edin. Budur, məni 
Göndərənin yanına qalxıram. Başınıza gələn hər şeyi yazın». 
Sonra Rafael göyə qalxdı. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur - Tovit 13:2. 7. 8a. 8bcd
N: Rəbbə uca səslə şükürlər edin!

yaxud: Alleluya! 
Çünki O həm cəzalandırır, həm bağışlayır, *
həm insanı yerdəki ölülər diyarının dərinliyinə endirir, 
həm də onları böyük həlakdan qurtarır, *
Onun əlindən qaçmaq olmaz. N:
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Onun sizin üçün nələr etdiyinə indi nəzər salın, *
Ona uca səslə şükür edin,
Ədalətli Rəbbə alqış edin, *
Əbədi Padşaha şükür edin. N:

N: Rəbbə uca səslə şükürlər edin!

Mən isə sürgündə olduğum torpaqda Onu bəyan edirəm, +
günah etmiş bir millətə *
Onun qüdrətini və əzəmətini bildirirəm. N:

Günah edənlər, Ona tərəf dönün, *
Onun önündə doğru olanı edin. 
Bəlkə, istəsə, O, sizə lütflə baxar, *
sizə mərhəmət göstərər. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Timoteyə 2-ci məktubundan sözlər 2 Tim 4:1-8
Allahın və dirilərlə ölüləri mühakimə edəcək Məsih İsanın önündə Onun zühuru 
və  Padşahlığının haqqı üçün sənə buyururam ki, Allahın kəlamını vəz edəsən, 
hansı vaxt  olursa-olsun hazır olasan, insanlara tam səbirlə təlim öyrədərək 
məzəmmət, xəbərdarlıq və nəsihət verəsən. Çünki elə bir zaman gələcək ki, 
sağlam təlimə dözməyəcəklər. Qulaq oxşayan sözlər eşitmək üçün ətraflarına öz 
ehtiraslarına uyğun müəllimlər toplayacaqlar. Qulaqlarını həqiqətdən döndərəcək, 
əfsanələrə meyl göstərəcəklər. Amma sən hər vəziyyətdə ayıq ol. Əzaba qatlaş, 
müjdəçilik işini yerinə yetir, öz xidmətinə tam əməl et. Çünki qanım artıq içmə 
təqdimi kimi tökülmək üzrədir. Artıq ayrılma zamanım gəldi. Mən yaxşı mübarizə
aparmışam, yolumu sona çatdırdım, imanı saxladım. İndi salehlik tacı mənim üçün
hazır durur. Ədalətli Hakim olan Rəbb qiyamət günü onu mənə – yalnız mənə 
deyil, Onun zühuruna can atanların hamısına verəcək.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 71, 8-9. 14-15ab. 16-17
N: Rəbbin xilasını dilimlə bəyan edirəm.

yaxud: Alleluya! 
Sənə həmd etmək dilimdən düşməz, *
daim Sənin izzətini düşünürəm.
Yaşa dolanda da məni rədd etmə, *
taqətdən düşəndə də məni tərk etmə. N:

Mən isə hər zaman Sənə ümid bağlayacağam, +
Sənə həmd oxuduqca oxuyacağam. *
Gün boyu salehliyini, qurtuluşunu dilim bəyan edir. N:

Ey Xudavənd Rəbb, qüdrətinlə dolanıb-gəzəcəyəm, *
Sənin, yalnız Sənin salehliyini bəyan edəcəyəm.
Ey Allah, gəncliyimdən bəri mənə təlim vermisən, *
Sənin xariqələrini indiyədək elan edirəm. N:

Alleluya! Mt 5:3
Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar! Çünki Səmavi Padşahlıq 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 öyrədərək dedi: «İlahiyyatçılardan özünüzü qoruyun. Onlar uzun 
paltarlarda gəzməyi, bazar meydanlarında salam almağı, sinaqoqlarda baş 
kürsüləri, ziyafətlərdə yuxarı başı tutmağı xoşlayarlar. Onlar dul qadınların 
evlərini yeyib-dağıdar və özlərini göstərmək üçün uzun-uzadı dua edərlər. 
Bu adamların cəzası daha ağır olacaq». İsa məbədin ianə qutusunun qarşısında 
oturub xalqın oraya necə pul atmasına baxırdı. Bir çox varlı adam oraya böyük 
məbləğdə pul atırdı. Bir kasıb dul qadın da gəlib bir kodrant məbləğində iki lepton
pul atdı. İsa şagirdlərini yanına çağırıb onlara dedi: «Sizə doğrusunu deyirəm: 
bu kasıb dul qadın ianə qutusuna hamıdan çox pul atdı. Çünki onların hamısı 
varlarının artıqlığından verdi, bu qadın isə kasıblığına baxmayaraq, \dolanmaq 
üçün əlində nə varsa, hamısını verdi».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 1:1-7
Allahın iradəsi ilə Məsih İsanın həvarisi mən Paul və Timotey qardaşdan Allahın 
Korinfdə olan cəmiyyətinə və bütün Axayyadakı müqəddəslərə salam! 
Atamız Allahdan və Rəbb İsa Məsihdən sizə lütf və sülh olsun! 
Rəbbimiz İsa Məsihin Allahına – Atasına alqış olsun! O, rəhmli Ata və hər cür 
təsəlli verən Allahdır. Çəkdiyimiz hər bir əziyyətdə O bizə təsəlli verir ki, biz də 
Allahdan aldığımız təsəlli ilə hər cür əziyyət çəkənlərə təsəlli verə bilək. Çünki 
Məsihin əzablarını necə böyük həcmdə çəkiriksə, Məsih vasitəsilə o cür böyük 
təsəlli də tapırıq. Əziyyət çəkiriksə, bu sizə təsəlli və xilas gətirir. Təsəlli tapırıqsa,
bu da bizim kimi çəkdiyiniz əzablara dözəsiniz deyə sizə güc verən bir təsəlli 
almanız üçündür. Sizinlə bağlı ümidimiz sarsılmaz. Çünki əzablarımıza şərik 
olduğunuz kimi təsəllimizə də şərik olduğunuzu bilirik.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 34:1-2. 3-4. 5-6. 7-8
N: Rəbbin şirinliyini dadın və görün.

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

Gəlin mənimlə birgə Rəbbi müqəddəs tutaq, *
Rəbbin ismini birgə ucaldaq.
Rəbbə üz tutdum, O mənə cavab verdi, *
O hər bir dəhşətdən məni xilas etdi. N:

Rəbbə baxan nur saçar, *
üzü qızarmaz.
Mən məzlum, Rəbbi çağırdım, O məni eşitdi, *
bütün əzablarımdan məni xilas etdi. N:

Rəbdən qorxanları Onun mələyi müdafiə edər, *
onlara zəfər verər.
Dadın, görün Rəbb nə qədər şirindir, *
nə bəxtiyardır Ona pənah gətirənlər! N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 17:1-6
Gilead sakinlərindən olan Tişbeli İlyas Axava dedi: «Önündə durduğum İsrailin 
Allahı var olan Rəbbə and olsun ki, mənim bir sözüm olmayınca bu illərdə şeh və 
yağış olmayacaq».
Ona Rəbbin bu sözü nazil oldu: «Buradan get və şərqə tərəf yollan, İordan çayının
şərqində olan Kerit vadisində gizlən. Orada vadidən su içəcəksən, səni yedirməyi 
də qarğalara əmr etdim». O, Rəbbin sözünə əməl etdi və İordan çayının şərqində 
olan Kerit vadisinə gedib orada qaldı. Qarğalar ona hər səhər-axşam çörək və ət 
gətirərdilər, vadidən də su içərdi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 121:1-2. 3-4. 5-6. 7-8
N: Rəbb Allahdan mənə kömək gələcək.

yaxud: Alleluya! 
Gözlərimi dağlara dikirəm, *
haradan mənə kömək gələcək?
Göyləri və yeri yaradan Rəbdən *
mənə kömək gələcək. N:

O, ayaqlarını büdrəməyə qoymaz, *
səni qoruyan yatmaz.
Bax İsraili qoruyan yuxulamaz, *
yatıb qalmaz. N:

Səni qoruyan Rəbdir, *
O, sağ tərəfindədir, sənə kölgədir. 
Gündüz günəşin ziyanı sənə dəyməz, *
gecə ay da sənə zərər verməz. N:

Rəbb səni hər cür şərdən saxlayar, *
canını qoruyar.
Rəbb gediş-gəlişini hifz edər *
indidən sonsuza qədər. N:
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Alleluya! Mt 5:12a
Sevinin və şadlanın! Çünki göylərdə mükafatınız böyükdür.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 5:1-12

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 Padşahlıq 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.
Nə bəxtiyardır mərhəmətli olanlar!
Çünki onlara mərhəmət ediləcək.
Nə bəxtiyardır ürəyi təmiz olanlar!
Çünki onlar Allahı görəcək.
Nə bəxtiyardır sülhyaradanlar!
Çünki onlar Allahın övladları adlanacaq.
Nə bəxtiyardır salehlik uğrunda təqib edilənlər!
Çünki Səmavi Padşahlıq onlarındır.
İnsanlar Mənə görə sizi təhqir edib təqib edəndə, yalan söyləyib sizə hər cür 
böhtan atanda siz nə bəxtiyarsınız! Sevinin və şadlanın! Çünki göylərdə 
mükafatınız böyükdür. Axı sizdən qabaq gələn peyğəmbərləri də belə təqib 
ediblər.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun 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 vəz etdiyimiz Allahın Oğlu İsa Məsih
həm «bəli», həm də «xeyr» deyil. Onda yalnız «bəli» var. Çünki Allahın bütün 
vədləri İsa 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.

Zəbur 119:129-130. 131-132. 133\135
N: Rəbbim, mərhəmətinlə üstümüzə nur saç.

yaxud: Alleluya! 
Göstərişlərinin heyrətamizliyinə görə *
onlara ürəkdən əməl edirəm.
Kəlamının açıqlanması nur saçır, *
hər nadanı ağıllandırır. N:

Ağız açıb ah-zar edirəm, *
çünki əmrlərinin həsrətini çəkirəm.
Adını sevənlər üçün etdiyin adətə görə *
mənə bax və lütf göstər. N:

Kəlamınla addımlarımı möhkəmləndir, *
qoy heç bir təqsirim mənə hakimlik etməsin.
Üzün qulunun üstünə nur saçsın, *
Sən mənə qaydalarını öyrət. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 17:7-16
Bir müddət sonra vadi qurudu, çünki ölkədə yağış yağmırdı. İlyasa Rəbbin bu 
sözü nazil oldu: «Qalx Sidonun Sarfat şəhərinə get və orada qal. Orada bir dul 
qadına sənə yemək verməyi əmr etdim». 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». 
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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 4:1-2. 3-4. 6-7
N: Ya Rəbb, üzünün nurunu üstümüzə sal.

yaxud: Alleluya! 
Səni çağıranda mənə cavab ver, ey adil Allahım! +
Dara düşən zaman məni genişə çıxar, *
mənə lütf edib duama qulaq as!
Ey insan övladları, nə vaxtadək şərəfimi rüsvayçılığa çevirəcəksiniz? +
Nə vaxtadək boş şeylərə meyl göstərib *
yalan axtaracaqsınız? N:

Bilin ki, mömin insanı Rəbb Özü üçün ayırıb; *
nə vaxt Rəbbi çağırsam, məni eşidir.
Qorxub-titrəyin, günah etməyin, *
yatağınızda olarkən ürəyinizdə düşünün, dinməyin. N:

Çoxları deyir: «Kim bizə yaxşılıq edəcək?» *
Ya Rəbb, üzünün nurunu üstümüzə sal.
Onların bol taxıl və təzə şəraba görə sevindiklərindən də çox *
mənim qəlbimə sevinc verdin. N:

Alleluya! Mt 5:16
Eləcə də sizin nurunuz insanların qarşısında elə parlasın ki, 
onlar xeyirxah işlərinizi görüb göylərdə olan Atanızı izzətləndirsinlər.
Alleluya!
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†  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.

10cu həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 3:4-11
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. Ölümlə nəticələnən xidmət, yəni daş lövhələr üzərində həkk 
olunan yazılı Qanun elə ehtişamla gəldi ki, Musanın üzündən parlayan ehtişam 
ötəri olduğu halda İsrail övladları onun üzünə baxa bilmirdilər. Onda Ruha 
əsaslanan xidmət daha da ehtişamlı olmazmı? Əgər insanı məhkum edən xidmətin 
ehtişamı varsa, salehlik qazandıran xidmətin ehtişamı nə qədər çoxdur. 
Çünki əvvəllər ehtişamlı olanın indi hədsiz ehtişamı olanla 
müqayisədə ehtişamı yoxdur. 
Əgər ötəri olan ehtişamla gəldisə, daimi olanın ehtişamı daha da böyükdür.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 99:5. 6. 7. 8. 9.
N: Ey Allahımız, yalnız Sən müqəddəssən!

yaxud: Alleluya! 
Allahımız Rəbbi ucaldın, +
ayaqlarına düşüb səcdə qılın, *
O müqəddəsdir! N:

Onun kahinləri arasında Musa ilə Harun olub, +
Onun adını çağıranlar arasında Şamuel olub.
Onlar Rəbbə yalvararkən O cavab verərdi. N:

Bulud sütununun içindən onlarla danışdı, +
onun göstərişlərinə, *
onlara verdiyi qaydalarına bağlı qaldılar. N:

Ya Rəbb Allahımız, Sən onlara cavab verdin, +
pis əməllərinin cəzasını versən də, *
Bağışlayan Allah olduğunu onlara göstərdin. N:

Allahımız Rəbbi ucaldın, +
Müqəddəs dağında Ona səcdə qılın, *
çünki Allahımız Rəbb müqəddəsdir! N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 18:20-29
Axav bütün İsrail övladlarını və peyğəmbərləri Karmel dağına çağırtdırdı. 
İlyas bütün xalqın yanına gəlib dedi: «Nə vaxta qədər iki tərəfə əyiləcəksiniz? 
Əgər Rəbb Allahdırsa, Ona xidmət edin, yox, Baal Allahdırsa, onda ona xidmət 
edin». Xalq onun sözünə cavab vermədi Onda İlyas xalqa dedi: 
«Rəbbin peyğəmbərlərindən təkcə mən qaldım, amma Baalın peyğəmbərləri 
dörd yüz əlli nəfərdir. İndi qoy bizə iki buğa verilsin: onlar özləri üçün bir buğa 
seçsinlər, onu doğrayıb odunların üstünə qoysunlar, ancaq od vurmasınlar. 
Mən isə başqa buğanı hazırlayıb onu odunların üstünə qoyacağam, 
ancaq od vurmayacağam. Siz öz allahınızın adını çağırın, mən də Rəbbin adını 
çağıracağam; hansı odla cavab verərsə, Allah odur». Bütün xalq cavab verib 
«qoy belə olsun» dedi.
İlyas Baal peyğəmbərlərinə dedi: «Bir buğanı özünüz üçün seçin və məndən əvvəl
onu hazırlayın, çünki siz çoxsunuz. Siz öz allahınızın adını çağırın, ancaq od 
vurmayın». Onlar özlərinə verilən buğanı götürüb hazırladılar və səhərdən 
günortaya qədər «Ey Baal, bizə cavab ver!» deyə Baalın adını çağırdılar, 
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ancaq heç səs-soraq çıxmadı. Onlar düzəltdikləri qurbangahın ətrafında gəzərək 
atılıb-düşdülər. Günorta olanda İlyas onları lağa qoyub dedi: «Onu uca səslə 
çağırın. O ki allahdır, bəlkə fikrə gedib yaxud bayıra çıxıb ya da səfərdədir? 
Bəlkə də yatıb, oyatmaq lazımdır?» Onlar uca səslə çağırdılar və adətlərinə görə 
bədənlərindən qan axana qədər qılınc və nizələrlə özlərini yaraladılar. Günorta 
keçincə, axşam qurbanı təqdim olunan vaxta qədər coşub dəlilik etdilər, ancaq nə 
bir səs-soraq verən, nə də bir qulaq asan var idi.
İlyas bütün xalqa dedi: «Mənim yanıma gəlin». Bütün xalq onun yanına gəldi. 
O, Rəbbin dağıdılmış qurbangahını bərpa etdi. İlyas Yaqub oğulları qəbilələrinin 
sayına görə on iki daş götürdü, çünki Yaquba «sənin adın İsrail olacaq» deyə 
Rəbbin sözü nazil olmuşdu. İlyas daşlarla Rəbbin adına qurbangah tikdi.
O, qurbangahın ətrafında iki sea toxum tutacaq qədər bir xəndək düzəltdi. 
Odunları düzdü, buğanı doğrayıb odunların üzərinə qoydu və dedi: 
«Dörd səhəng su gətirin, onu yandırma qurbanının və odunların üstünə tökün». 
Sonra o dedi: «İkinci dəfə edin». Onlar ikinci dəfə etdilər. 
O dedi: «Üçüncü dəfə edin». Onlar üçüncü dəfə etdilər. 
Su qurbangahın ətrafına axdı və xəndək də su ilə doldu.
Axşam qurbanı təqdim edilən vaxt peyğəmbər İlyas qabağa çıxıb dedi: 
«Ey İbrahimin, İshaqın və İsrailin Allahı Rəbb! Qoy bu gün bilinsin ki, İsraildə 
Sən Allahsan və mən Sənin qulunam, bütün bu işləri də Sənin sözünlə etdim. 
Səsimi eşit, ya Rəbb, mənə cavab ver. Qoy bu xalq bilsin ki, Sən Allahsan, 
ya Rəbb, onda onların ürəyini Özünə tərəf döndərəcəksən».
O vaxt Rəbdən od düşdü, yandırma qurbanını, odunları, daşları, torpağı yandırıb-
yaxdı və xəndəkdə olan suyu uddu. Bütün xalq bunu gördü və onlar üzüstə düşüb 
dedilər: «Rəbb Allahdır! Rəbb Allahdır!»

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 16:1-2a. 4ab. 5\8.11
N: Ey Allah, məni hifz et, Sənə pənah gətirmişəm.

yaxud: Alleluya! 

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

Yad allahların ardınca qaçanların dərdi artacaq, *
Onlar üçün qan təqdimləri vermərəm. N:
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Ya Rəbb, mənim qismətimsən, kasama düşən paysan, *
püşkümə düşən Səndən asılıdır.
Rəbbə həmişə üz tutmuşam, *
sağımda olduğu üçün sarsılmaram. N:

N: Ey Allah, məni hifz et, Sənə pənah gətirmişəm.

Mənə həyat yolunu öyrədirsən, +
doyunca sevinc Sənin hüzurundadır, *
Sağ əlində hər zaman səadət var». N:

Alleluya! Zəb 25:4b. 5a
Ya Rəbb, Öz yollarını mənə öyrət. məni haqq yolu ilə apar.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 5:17-19

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. Sizə doğrusunu 
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 Padşahlıqda ən 
kiçik sayılacaq. Amma kim bu əmrləri yerinə yetirər və başqalarına da öyrədərsə, 
Səmavi Padşahlıqda böyük sayılacaq.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 3:15 - 4:1. 3-6
Hətta bu günə qədər Musanın Yazıları nə vaxt oxunursa, onların ürəklərini bir 
niqab qapayır. Amma kim Rəbbə tərəf dönürsə, o vaxt niqab aradan qaldırılır. 
Rəbb Ruhdur, Rəbbin Ruhu haradadırsa, azadlıq da oradadır. Biz hamımız 
niqabsız üzdə Rəbbin ehtişamını əks etdirərək Rəbbin surətində dəyişilirik. 
Ruh olan Rəbdən yaranan bu ehtişam get-gedə bizdə görünməyə başlayır.
Beləliklə, bizə verilən mərhəmətlə bu xidmətə təyin olunduğumuz üçün 
ümidimizi itirmirik.
Əgər yaydığımız Müjdə qapalıdırsa, yalnız həlak olanlar üçün qapalıdır. 
Onları bu dövrün allahı korazehin etdi ki, Allahın surəti olan Məsihin ehtişamlı 
Müjdəsinin işığı imansızların üzərinə doğmasın. Biz özümüzü yox, İsa Məsihi 
Rəbb olaraq vəz edirik. Özümüzü isə İsa naminə qullarınız olaraq təqdim edirik. 
Çünki «zülmətdən işıq parlayacaq» deyən Allah ürəyimizə nur saçdı ki, İsa 
Məsihin üzündən saçan Öz ehtişamını tanımağımızdan doğan nuru bizə versin.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 85:8ab\9. 10-11. 12- 13
N: Rəbb  öz xalqına sülh verir.

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

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

Bəli, Rəbb ən yaxşı şeyləri göndərəcək, *
torpağımız bol məhsul verəcək.
Ədalət Rəbbin önündə addımlayar, *
qədəmləri üçün cığır salar. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 18:41-46
İlyas Axava dedi: «Get, yeyib-iç, çünki güclü yağış səsi gəlir». Axav yeyib-
içməyə getdi. İlyas Karmel dağının təpəsinə çıxdı, yerə əyilib üzünü dizləri 
arasına qoydu. Öz nökərinə dedi: «İndi qalx və dəniz tərəfə diqqətlə bax». Nökər 
qalxdı və diqqətlə baxıb «bir şey yoxdur» dedi. İlyas yeddi dəfə ona «yenə get» 
dedi. Yeddinci dəfə gedəndə nökər dedi: «Budur, dənizdən insan ovcu boyda kiçik
bir bulud çıxır». İlyas dedi: «Gedib Axava söylə: “Arabanı qoşub aşağı en ki, 
yağış səni ləngitməsin”». Bu vaxt göylər qalın buludlarla qaraldı, külək əsdi və 
güclü yağış yağmağa başladı. Axav arabaya minib İzreelə getdi. İlyasa Rəbbin 
gücü gəldi və o, belini qurşayıb Axavın önündə İzreelin girəcəyinə qədər qaçdı. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 65:9abcd. 10. 11-12
N: Allahı Sionda həmdlər gözləyir.

yaxud: Alleluya! 
Yer üzünün qayğısına qalıb su verirsən, *
onu çox məhsuldar edirsən.
Ey Allah, çayın su ilə doludur, *
torpağı taxıl üçün hazır edirsən. N:

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

Yaxşılıqlarınla tac qoyursan, *
yollarından yağ damır,
çöl otlaqlarına tökülür, *
təpələr sevincə bürünür. N:

Alleluya! Yəh 13:34
Sizə yeni bir əmr verirəm: bir-birinizi sevin, 
Mən sizi sevdiyim kimi siz də bir-birinizi sevin! 
Alleluya!
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†  İncil  †
Mt 5:20-26

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Sizə bunu deyirəm: əgər sizin salehliyiniz ilahiyyatçılarla fariseylərin 
salehliyindən artıq olmasa, Səmavi Padşahlığa əsla girə bilməzsiniz.
Siz qədim zamanlarda adamlara “Qətl etmə, kim qətl edərsə, mühakiməyə məruz 
qalacaq” deyildiyini eşitmisiniz. Mənsə sizə deyirəm ki, qardaşına 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. 
Səni ittiham edənlə yolda ikən tez razılaş ki, o səni hakimə, hakim də səni 
mühafizəçiyə verməsin və zindana atılmayasan. Sənə doğrusunu deyirəm: 
axırıncı qəpik-quruşunu verməyincə oradan əsla çıxmayacaqsan.

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

10cu həftə |   Cümə  5ci gün   
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 4:7-15
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. Beləliklə,
ölüm bizdə, həyat isə sizdə fəaliyyət göstərir. «İman etdim, buna görə danışdım» 
deyə yazıldığı üçün eyni iman ruhuna sahib olaraq biz də iman edir və buna görə 
danışırıq. Çünki bilirik ki, Rəbb İsanı dirildən Allah bizi də İsa 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.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 116:10-11. 15-16. 17-18
N: Rəbbim, Sənə mədhlər təqdim edəcəyəm.

yaxud: Alleluya! 
«Mən çox əzab çəkirəm» deyərkən *
inamımı itirməmişdim.
Mən təlaşa düşüb belə demişdim: *
«Bütün insanlar yalançıdır». N:

Rəbbin gözündə hər bir möminin ölümü *
çox bahadır.
Aman, ya Rəbb, mən Sənin qulunam, +
qulunam, kənizinin oğluyam, *
buxovlarımı açmısan. N:

Sənə şükür qurbanları təqdim edəcəyəm, *
Rəbbin adını çağıracağam.
Rəbbə Onun bütün xalqı qarşısında *
Əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 19:9a. 11-16
İlyas oradakı mağaraya girdi. Rəbbin sözü nazil oldu: «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. Bir səs ona 
dedi: «İlyas, burada nə edirsən?» O dedi: «Mən Ordular Allahı Rəbb üçün çox 
fədakarlıq göstərdim. Çünki İsrail övladları Sənin əhdini unutdular, 
qurbangahlarını dağıtdılar və peyğəmbərlərini qılıncla öldürdülər. 
Təkcə mən qaldım, onlar canımı almaq üçün məni də axtarırlar».
Rəbb ona dedi: «Qalx çöl yolu ilə Dəməşqə get. Oraya çatanda Xazaeli Aram 
üzərində padşah olmaq üçün məsh et, Nimşi oğlu Yehunu İsrail üzərində padşah 
olmaq üçün məsh et, Avel-Mexoladan olan Şafat oğlu Elişanı
öz yerinə peyğəmbər olmaq üçün məsh et.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 27:7-8. 9abcd. 13-14
N: Ya Rəbb, Sənin üzünü axtarıram.

yaxud: Alleluya! 
Ya Rəbb, dinlə, Səni çağırıram, *
lütf edib mənə cavab ver.
Sən dedin: «Üzümü axtarın». *
Ya Rəbb, mən Sənin üzünü axtarıram. N:

Üzünü məndən gizlətmə, *
qulunu qəzəblə qovma.
Mənə Sən kömək etmisən, *
məni atma, tərk etmə. N:

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

Alleluya! Flp 2:15-16
Həyat sözünü təqdim edərək dünyanın nuru kimi parlayın.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 5:27-32

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
“Zina etmə” deyildiyini eşitmisiniz. Mənsə 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 məhv olması 
bütün bədəninin cəhənnəmə atılmasından yaxşıdır. Əgər sağ əlin səni pis yola 
çəkərsə, onu kəs at. Çünki sənin üçün bədən üzvlərindən birinin məhv olması 
bütün bədəninin cəhənnəmə düşməsindən yaxşıdır.
“Kim arvadını boşayarsa, ona talaq kağızı versin” deyilmişdir. Mənsə sizə 
deyirəm ki, cinsi əxlaqsızlıqdan başqa bir səbəbə görə arvadını boşayan hər kəs 
onu zinaya sövq edir. Boşanmış qadınla evlənən də zina edir.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 5, 14-21
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. Bunların hamısı Allahdandır. O, Məsih vasitəsilə bizi Özü ilə barışdırdı 
və bizə barışdırma xidmətini verdi. Belə ki Allah insanların təqsirlərini onların 
əleyhinə qoymayaraq dünyanı Məsihdə Özü ilə barışdırmaqda idi. Barışdırma 
sözünü də bizə əmanət etdi. Beləliklə, biz Məsihin nümayəndələriyik, sanki Allah 
bizim vasitəmizlə rica edir. Məsihin adı ilə yalvarırıq ki, Allahla barışın. 
Günahla əlaqəsi olmayan Məsihi Allah bizim uğrumuzda günah qurbanı verdi ki, 
biz Onda Allahın salehliyinə nail olaq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 103:1-2. 3-4. 8-9. 11-12
N:  Rəbb rəhmli və lütfkardır, hədsiz səbirlidir.

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

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

Rəbb rəhmli və lütfkardır, *
hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir. 
Həmişə töhmətləndirməz, *
qəzəbi sonsuza qədər sürməz. N:

Çünki göylər yerdən nə qədər ucadırsa, *
Ondan qorxanlara olan məhəbbəti o qədər böyükdür.
Nə qədər şərq qərbdən uzaqdırsa, *
qanunsuzluqlarımızı bizdən o qədər uzaqlaşdırıb. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 19:19-21
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
N: Ya Rəbb, mənim yeganə zənginliyimsən.

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

Mənə nəsihət verən Rəbbə alqış edirəm, *
hətta gecələr də vicdanım mənə ağıl öyrədir.
Rəbbə həmişə üz tutmuşam, *
sağımda olduğu üçün sarsılmaram. N:

Elə bunun üçün qəlbim sevinir, +
ruhum şad olur, *
cismim əmin-amanlıqda yaşayır.
Çünki məni ölülər diyarına atmazsan, *
mömin insanını qəbirə salmazsan. N:

Alleluya! Zəb 119:36a. 29b
Rəbbim, göstərişlərinə tərəf yönəlt, qanununa görə mənə lütf göstər.
Alleluya!
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†  İncil  †
Mt 5:33-37

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Yenə qədim zamanlarda adamlara “Yalandan and içmə, amma andlarını Rəbbin 
önündə yerinə yetir” deyildiyini eşitmisiniz. Mənsə sizə deyirəm ki, heç and içmə,
nə göyə, çünki o, Allahın taxtıdır; nə yerə, çünki yer Onun ayaqlarının altındakı 
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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 6:1-10
Buna görə Allahla birgə işləyən bizlər rica edirik ki, 
Onun lütfünü boş yerə qəbul etməyəsiniz. 
Çünki O deyir:
«Münasib vaxtda səni eşitdim,
Xilas günü sənə kömək etdim».
Budur, indi münasib vaxt, budur, indi xilas günü.
Xidmətimiz etibardan düşməsin deyə heç kimi büdrədən bir şey etmirik. 
Əksinə, Allahın xidmətçisi olaraq hər şeydə özümüz barədə zəmanət veririk; 
hədsiz dözümdə, əziyyətlərdə, ehtiyaclarda, sıxıntılarda, döyüləndə, həbslərdə, 
qarışıqlıqlarda, zəhmətdə, yuxusuz qalanda, aclıqlarda, pak yaşayanda, bilikdə, 
səbirdə, xeyirxahlıqda, Müqəddəs Ruhda, riyasız məhəbbətdə, həqiqəti elan 
edəndə, Allahın qüvvəsində, həm sağ, həm də sol əllərimizdə salehlik silahları ilə, 
gah ucalıb gah alçalaraq təhqir olunanda, təriflənəndə özümüz özümüzə zamin 
dururuq. Bizi yalançı sayırlar, amma biz doğruçuyuq. Sanki naməlumuq, amma 
tanınırıq. Elə bil ölümün ağzındayıq, amma hələ yaşayırıq. Elə bil cəza çəkirik, 
amma öldürülmürük. Sanki kədər içindəyik, əslində həmişə sevinirik. 
Yoxsul sayılırıq, amma çoxlarını varlandırırıq. 
Elə bil heç nəyimiz yoxdur, amma hər şeyə sahibik.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 98:1. 2-3ab. 3cd-4
N: Rəbb məhəbbətinə görə zəfərini bəyan etdi. 

yaxud: Alleluya! 
Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun, *
çünki O, xariqələr yaratdı.
O, sağ əli ilə, *
Öz müqəddəs qolu ilə zəfərlər qazandı. N:

Rəbb zəfərini bəyan etdi, *
millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi.
İsrail nəslinə *
göstərdiyi məhəbbətini və sədaqətini xatırladı. N:

Yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə *
Allahımızın zəfərini gördü.
Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida et, *
birdən nida edin, mədh, tərənnüm səsini ucaldın! N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 21:1-16
İzreeldə, Samariya padşahı Axavın sarayının yanında İzreelli Navotun bir üzüm 
bağı var idi. Bir müddət sonra Axav Navota dedi: «Üzüm bağını mənə ver ki, 
oranı özüm üçün bostan edim, çünki evimə yaxındır. Mən onun əvəzinə sənə daha 
yaxşı bağ verərəm ya da istəsən, onun dəyərini sənə pulla ödəyərəm». 
Navot Axava dedi: «Qoy atalarımın mirasını sənə verməyi Rəbb məndən uzaq 
etsin!» Axav evinə qaşqabaqlı və dilxor halda qayıtdı, çünki İzreelli Navot ona 
«atalarımın mirasını sənə vermərəm» demişdi. 
O, yatağı üzərinə uzanıb üzünü çevirdi və yemək yemədi.
Arvadı İzevel yanına gəlib ona dedi: «Niyə qanın qaradır, heç yemək də 
yemirsən?» O dedi: «Mən İzreelli Navota “üzüm bağını pulla mənə sat ya da 
istəsən, onun əvəzində sənə başqa üzüm bağı verərəm” söylədim, o isə dedi: 
“Üzüm bağımı sənə vermərəm”». Arvadı İzevel ona dedi: «İndi İsrail üzərində 
padşahlıq edən sənsən ya yox? Qalx yemək ye, ürəyini sıxma. İzreelli Navotun 
üzüm bağını mən sənə verərəm».
O, Axavın adından məktublar yazdı və onları Axavın möhürü ilə möhürlədi. 
Navotun şəhərində onunla birgə yaşayan ağsaqqallara və əyanlara məktublar 
göndərdi. zevel məktublarda belə yazdı:
«Oruc elan edin və Navotu xalqın arasında yuxarı başda əyləşdirin.
İki nəfər yaramaz adamı onun qarşısında oturdun və onlar şahidlik edərək 
desinlər: “Sən Allahı və padşahı lənətlədin”. 
Sonra onu bayıra çıxarın və ölənə qədər daşqalaq edin».
Navotun yaşadığı şəhərin adamları – orada yaşayan ağsaqqallar və əyanlar 
İzevelin onlara göndərdiyi məktublarda yazdığı kimi etdilər. Onlar oruc elan 
etdilər və Navotu xalqın arasında yuxarı başda əyləşdirdilər. İki nəfər yaramaz 
adam gəlib onun qarşısında oturdu. Onlar xalqın önündə Navota qarşı 
«Navot Allahı və padşahı lənətlədi» deyə şahidlik etdilər. Sonra onu şəhərin 
kənarına çıxartdılar və daşqalaq edib öldürdülər. Onlar İzevelə xəbər göndərib 
dedilər: «Navot daşqalaq olunaraq öldü».
İzevel Navotun daşqalaq olunaraq öldüyünü eşidəndə Axava dedi: 
«Qalx İzreelli Navotun sənə pulla vermək istəmədiyi üzüm bağını özünə mülk 
götür, çünki Navot sağ deyil, ölüb». Axav İzreelli Navotun öldüyünü eşidəndə 
onun üzüm bağını özünə mülk götürmək üçün oraya yollandı.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 5:1-2ab. 4-5a. 5b-6
N: Ya Rəbb, dualarıma qulaq as.

yaxud: Alleluya! 
Ya Rəbb, sözlərimə qulaq as, +
ah-naləmə nəzər sal. *
Ey Padşahım, ey Allahım, fəryad səsimə qulaq as. N:

Çünki Sən pislikdən xoşlanan Allah deyilsən, +
şər Sənin yanına gəlməz. *
Təkəbbürlülər hüzurunda dayana bilməz. N:

Bütün şər iş görənlərə nifrət edirsən. +
Yalan söyləyənləri məhv edirsən, *
ya Rəbb, qaniçənlərdən, hiyləgərlərdən ikrah edirsən. N:

Alleluya! Zəb 119:105
Sözün addımıma çıraqdır, yollarıma işıqdır.

Alleluya!

†  İncil  †
Mt 5:38-42

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

“Göz əvəzinə göz, diş əvəzinə diş” deyildiyini eşitmisiniz. Mənsə sizə deyirəm ki, 
pis adama qarşı durma. Əksinə, sağ üzünə şillə vurana o birini də çevir. 
Səni məhkəməyə verib köynəyini götürmək 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. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 8:1-9
Qardaşlar, sizə bildirmək istəyirik ki, Makedoniyadakı cəmiyyətlərə verilən 
Allahın lütfü nə etdi: onlar böyük əziyyətlərlə sınananda coşğun sevincləri hədsiz 
yoxsul olduqları halda zəngin səxavət göstərmələri ilə aşıb-daşdı. Mən şahidəm ki,
onlar bunu bacardıqları qədər, hətta artıqlaması ilə, könüllü surətdə etdilər. 
Bizə yalvara-yalvara müqəddəslərə yardım işinə şərik olmaq lütfünə nail olmaq 
istədilər. Bu, gözlədiyimizdən də artıq oldu, çünki onlar özlərini əvvəlcə Rəbbə, 
sonra Allahın iradəsi ilə bizə həsr etdilər. Ona görə Titdən xahiş etdik ki, onun 
başladığı bu xeyriyyə işini sizin aranızda başa çatdırsın. Sizsə hər şeydə – imanda,
sözdə, bilikdə, hər cür cəhddə, sizə göstərdiyimiz məhəbbətdə zəngin olduğunuz 
kimi bu xeyriyyəçilikdə də zəngin olun.
Mən bunları əmr edərək demirəm, lakin başqalarının cəhdi ilə müqayisədə sizin 
məhəbbətinizin həqiqiliyini sınaqdan keçirərək deyirəm.
Rəbbimiz İsa Məsihin lütfündən xəbərdarsınız: siz Onun yoxsulluğu vasitəsilə 
varlı olasınız deyə Özü varlı olduğu halda sizin uğrunuzda yoxsullaşdı.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 146:1-2. 5-6ab. 6c-7. 8-9a
N: Ey könlüm, Rəbbə həmd et!

yaxud: Alleluya! 
Ey könlüm, Rəbbə həmd et! +
Ömür boyu Rəbbə həmdlər söyləyəcəyəm, *
Allahımı nə qədər varam, tərənnüm edəcəyəm! N:

Nə bəxtiyardır Yaqubun Allahından kömək alan, +
yalnız Allahı Rəbbə ümid bağlayan insan! *
Odur göyləri, yeri, dənizi, dənizdəkiləri yaradan. N:

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

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

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

1-ci Padşahlar kitabından sözlər 1 Pad 21:17-29
Tişbeli İlyasa Rəbbin bu sözü nazil oldu: «Qalx Samariyada İsrailə padşahlıq edən
Axavı qarşılamağa get. O, Navotun üzüm bağındadır. Axav onu mülk etmək üçün 
oraya yollandı. Sən ona söylə ki, Rəbb belə deyir: “Qatillik etdin, hələ özünə mülk
də götürürsən?” Sonra ona söylə ki, Rəbb belə deyir: “Navotun qanını köpəklərin 
yaladıqları yerdə sənin də qanını köpəklər yalayacaq”».
Axav İlyasa dedi: «Ey düşmənim, axır məni də tapdın». O dedi: «Bəli, səni də 
tapdım. Sən Rəbbin gözündə pis olan işlər etməyə özünü təslim etdin. “Budur, 
sənin üzərinə bəla gətirəcəyəm, səni yandırıb məhv edəcəyəm. İsraildə Axavın 
nəslindən divar isladan hər kəsi – bütün kişiləri, istər kölə olsun, istər azad, kəsib 
atacağam. Mən sənin evini Nevat oğlu Yarovamın evi kimi, Axiya oğlu Baaşanın 
evi kimi edəcəyəm. Çünki sən İsrailə günah etdirərək Məni qəzəbləndirdin”. 
Rəbb İzevel barədə dedi: “İzreel divarının içərisində İzeveli köpəklər yeyəcək”. 
Axavın nəslindən şəhərdə öləni köpəklər, çöldə öləni isə quşlar yeyəcək».
Həqiqətən, Axav kimi Rəbbin gözündə pis olan işlər etməyə özünü təslim edən 
hələ olmamışdı. Arvadı İzevel onu buna təhrik edirdi. Axav İsrail övladlarının 
önündən Rəbbin qovduğu Emorlular kimi bütlərə xidmət edərək çox iyrənc işlər 
etdi. Axav bu sözləri eşidəndə libasını cırıb əyninə çul geydi. O, oruc tutub çulda 
yatdı və qüssəyə batdı. Tişbeli İlyasa Rəbbin bu sözü nazil oldu: «Gördünmü 
Axav Mənim önümdə özünü necə aşağı tutdu? Önümdə özünü aşağı tutduğu üçün 
Mən bu bəlanı onun dövründə göndərməyəcəyəm, oğlunun dövründə bu bəlanı 
onun evinə göndərəcəyəm».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 51:1-2. 3-4ab. 10. 15
N: Ey Allah, biz günahkarlara mərhəmət et.

yaxud: Alleluya! 
Məhəbbətinə görə, ey Allah, mənə rəhm et, *
bol mərhəmətinə görə qanunsuzluqlarımı sil.
Təqsirimi tamamilə yu, *
günahımdan məni təmizlə. N:

Çünki qanunsuzluqlarımı bilirəm, *
günahım daim gözümün qarşısındadır.
Sənə, yalnız Sənə qarşı günah işlətmişəm, *
gözündə pis sayılanı etmişəm. N:
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Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat, *
daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.
Ey Xudavənd, Sən dilimi aç, *
ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim. N:

N: Ey Allah, biz günahkarlara mərhəmət et.

Alleluya! Yəh 13:34
Sizə yeni bir əmr verirəm: Mən sizi sevdiyim kimi siz də bir-birinizi sevin.

Alleluya!

†  İncil  †
Mt 5:43-48

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

“Qonşunu sev və düşməninə nifrət et” deyildiyini eşitmisiniz. 
Mənsə sizə deyirəm ki, düşmənlərinizi sevin, sizi təqib edənlər üçün dua edin. 
Elə ki siz göylərdə olan Atanızın övladları olasınız. 
Çünki O, günəşini həm pislərin, həm yaxşıların üzərinə doğurur, 
yağışını da həm salehlərin, həm də saleh olmayanların üzərinə yağdırır. 
Əgər sizi sevənləri sevirsinizsə, nə mükafatınız olacaq? 
Vergiyığanlar da belə etmirmi? 
Əgər yalnız qardaşlarınızı salamlayırsınızsa, 
başqalarından artıq nə etmiş olursunuz? 
Bütpərəstlər də 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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11ci həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 9:6-11
Yadda saxlayın: az əkən az, bol-bol əkən bol-bol biçəcək. Könülsüz yaxud 
məcburi yox, hər kəs ürəyinin niyyətinə görə pay versin. Çünki Allah sevinə-
sevinə pay verən adamı sevir. Allah sizə hər bir neməti bol-bol verə bilər. 
Belə ki hər bir şeyə həmişə, hərtərəfli, kifayət qədər sahib olmaqla 
hər yaxşı əməl üçün bol-bol imkanınız olsun. 
Necə ki yazılıb:
«Səpələyər, fəqirlərə paylayar,
Salehliyi əbədi qalar».
Əkinçiyə toxum və yemək üçün çörək ehtiyatı verən Allah sizin də əkin 
ehtiyatınızı çoxaldacaq və salehliyinizin bəhrəsini artıracaq. 
Hər tərəfli səxavətli olmanız üçün hər baxımdan varlandırılacaqsınız. 
Səxavətiniz bizim vasitəmizlə Allaha şükür etməyə səbəb olacaq.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 112:1-2. 3-4. 9
N: Saleh insan səpələyib paylayar.

yaxud: Alleluya! 
Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan, *
Əmrlərindən zövq alan insan!
Nəsli yer üzündə güclü olacaq, *
əməlisalehlərin övladları xeyir-dua alacaq. N:

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

Səpələyər, fəqirlərə paylayar, +
salehliyi əbədi qalar, *
qüdrəti və hörməti ucalar. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

2-ci Padşahlar kitabından sözlər 2 Pad 2:1. 6-14
Rəbb İlyası qasırğa ilə göyə qaldırmazdan əvvəl İlyas və Elişa Qilqaldan getdilər. 
İlyas ona dedi: «Burada qal, çünki Rəbb məni İordan çayının yanına göndərir». 
Elişa dedi: «Var olan Rəbbə və sənin canına and olsun ki, səndən əl çəkmərəm». 
Onlar getdilər. Peyğəmbərlərdən əlli adam gedib uzaqda onların qarşısında 
dayandı. Onlar da İordan çayının yanında dayandılar. İlyas cübbəsini götürdü 
və onu büküb suya vurdu. Su iki yerə ayrıldı və onlar quru yerin üstündən 
keçdilər. Onlar keçəndən sonra İlyas Elişaya dedi: «Mən sənin yanından 
götürülməzdən əvvəl məndən bir şey istə, sənin üçün nə edim?» 
Elişa dedi: «Qoy indi səndə olan ruh ikiqat artıq məndə olsun». 
İlyas dedi: «Sən çətin bir şey istədin. Əgər sənin yanından götürüldüyümü görsən, 
səninlə belə olacaq, yoxsa bu olmayacaq». Onlar danışa-danışa gedərkən qəflətən 
odlu bir araba və odlu atlar göründü, onları bir-birindən ayırdı və İlyas qasırğa ilə 
göyə qaldırıldı. Elişa bunu görüb qışqırdı: 
«Atam, ey atam! İsrailin arabası və atlıları!» 
O, İlyası daha görməyəndə öz paltarını götürdü və onu cırıb iki yerə böldü.
Sonra İlyasın əynindən düşən cübbəni götürüb geri döndü və İordan çayının 
sahilində dayandı. İlyasın əynindən düşən cübbəni götürüb suya vurdu və dedi: 
«İlyasın Allahı Rəbb haradadır?» O da cübbəni suya vuranda su iki yerə ayrıldı. 
Elişa oradan keçdi.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 31: 20. 21. 23
N: Rəbb Ona sadiq qalanı qoruyur.

yaxud: Alleluya! 
Xeyirxahlığın nə qədər böyükdür! *
Bunu Səndən qorxanlar üçün saxladın.
Bütün bəşər övladları qarşısında *
Sənə pənah gətirənlərə xeyirxahlıq etdin. N:

Onları insanların qəsdlərindən +
Hüzurunda sığındırırsan, *
böhtançı dillərə qarşı çardağında gizlədirsən. N:

Rəbbi sevin, siz ey bütün möminlər! +
Rəbb həmişə Ona sadiq qalanı qoruyur, *
təkəbbürlü insana isə layiq olduğunu verir. N:
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Alleluya! Yəh 14:23
Kim Məni sevsə, sözümə riayət edər, Atam da onu sevər 
və Biz onun yanına gələrik.

Alleluya!

†  İncil  †
Mt 6:1-6. 16-18

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Ehtiyatlı olun, siz saleh iş görəndə bunu insanların önündə, onlara 
göstərmək üçün etməyin. Yoxsa göylərdə olan Atanızdan mükafat almazsınız.
Ona görə də sədəqə verdiyin zaman önündə şeypur səsi ilə car çəkmə. Çünki 
adamlar onları izzətləndirsin deyə ikiüzlülər sinaqoqlarda və küçələrdə belə 
edirlər. Sizə doğrusunu deyirəm: onlar mükafatlarını alıblar. Amma sən sədəqə 
verdiyin zaman sol əlin sağ əlinin nə etdiyini bilməsin. Belə ki verdiyin sədəqə 
gizli qalsın. Gizlində olanı görən Atan səni mükafatlandıracaq.
Dua etdiyiniz zaman da ikiüzlülər kimi olmayın. Çünki belələri adamlar onları 
görsün deyə sinaqoqlarda və küçə tinlərində durub dua etməyi sevirlər. 
Sizə doğrusunu deyirəm: onlar mükafatlarını alıblar. Amma sən dua etdiyin zaman
öz otağına gir və qapını örtüb gizlində olan Atana dua et. 
Gizlində olanı görən Atan səni mükafatlandıracaq.
Oruc tutduğunuz zaman ikiüzlülər kimi qaşqabaqlı gəzməyin. 
Onlar oruc tutduqlarını insanlara göstərmək üçün üzlərini tutqun hala salırlar.
Sizə doğrusunu deyirəm: onlar mükafatlarını alıblar. 
Amma sən oruc tutanda başına yağ çək və üzünü yu. 
Belə ki insanlara deyil, gizlində olan Atana oruclu görünəsən. 
Gizlində olanı görən Atan səni mükafatlandıracaq. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 11:1-11
Ümidvaram ki, mənim bir qədər ağılsızlığıma da dözəcəksiniz. Bəli, mənə bir 
qədər dözün. Sizə görə ilahi bir qısqanclıq hiss edirəm. Çünki sizlər sanki bakirə 
qızsınız və sizi bir Oğlana, yəni Məsihə nişanlayıb təqdim etmişəm. Amma 
qorxuram ki, ilanın hiyləgərliyi ilə Həvvanı aldatması kimi düşüncələrinizin 
pozulub Məsihə olan səmimi və pak həsr olunmasından azasınız. Çünki əgər 
kimsə yanınıza gəlib bizim vəz etdiyimiz İsadan başqa bir İsanı təbliğ edirsə, 
aldığınızdan fərqli bir ruh alırsınızsa və yaxud qəbul etdiyinizdən fərqli bir 
müjdəni qəbul edirsinizsə, siz buna necə də məmnuniyyətlə dözürsünüz. 
Zənnimcə bu «böyük həvarilər»dən mən heç də geri qalmıram. 
Natiqlik məharətim olmasa da, bilikdə məharətsiz deyiləm. 
Bunu sizə hər vəziyyətdə hər tərəfli göstərdik.
Ucalmanız üçün özümü aşağı tutaraq Allah Müjdəsini müftə yaymaqla günah 
işlətdimmi? Sizə xidmət etmək üçün başqa cəmiyyətlərdən təminat alaraq sanki 
onları soydum. Yanınızda olarkən ehtiyacım olduğu halda heç birinizə yük 
olmadım. Çünki Makedoniyadan gələn qardaşlar ehtiyacımı tamamilə ödədilər. 
Sizə yük olmaqdan özümü saxladım və gələcəkdə də özümü saxlayacağam. 
Məndə olan Məsihin həqiqətinə and olsun! Axayya vilayətində heç kim məni 
susdura bilməz ki, buna öyünməyim. Niyə? Sizi sevmədiyimə görəmi? Allah bilir 
ki, sevirəm.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 111:1-2. 3-4. 7-8
N: Allahın əllərinin işləri sədaqət və mərhəmətdir.

yaxud: Alleluya! 
Əməlisalehlər məclisində, icma arasında *
bütün qəlbimlə Rəbbə şükür edəcəyəm.
Rəbbin işləri böyükdür, *
bunlardan zövq alanlar ibrət götürür. N:

Əməllərində ehtişamı, əzəməti görünür, *
salehliyi əbədi qalır.
Xariqələrini xalqının yadına salır. *
Rəbb lütfkar və rəhmlidir. N:

Əllərinin işləri sədaqət və ədalətdir, *
Onun bütün qayda-qanunları etibarlıdır.
Onlar həmişə, əbədi olaraq möhkəmdir, *
sədaqətdən, düzlükdən yaranmışdır. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Siraq kitabından sözlər Sir 48:1-14
Bundan sonra İlyas peyğəmbər alov kimi ortaya çıxdı, sözü çıraq kimi alışırdı. 
O,  xalqın üzərinə qıtlıq gətirdi, Allahın təəssübünü çəkərək Xalqından olanların 
sayının azalmasına bais oldu. Rəbbin sözü ilə göyləri bağladı, həm də üç dəfə yerə
od  endirdi. Ey İlyas, öz möcüzələrinlə necə də izzətli idin! Kim sənin kimi öyünə 
bilər?  Sən Uca Olanın sözü ilə ölünü ölümdən və ölülər diyarından diriltdin. 
Padşahları həlaka apardın, şöhrətliləri yatağından endirdin. Sina dağında xalqın 
məzəmmət edilməsini, Xorevdəki cəza hökmlərini eşitdin. Qisas alacaq padşahı, 
özündən sonra  varisin olacaq peyğəmbəri məsh etdin. Od qasırğasında, odlu atlar 
arabasında yuxarı aparıldın. Sən müəyyən vaxtda xəbərdarlıq üçün təyin edilmisən
ki, qəzəbin hiddətə çevrilməsindən qabaq onu dayandırasan, atanın ürəyini oğula 
tərəf döndərəsən, Yaqubun qəbilələrini yenidən bərpa edəsən. Nə bəxtiyardır səni 
görənlər və məhəbbətdə uyuyanlar. Qoy biz də o vaxta qədər yaşaya bilək! 
Elişa o vaxt ki İlyas  qasırğaya büründü, Elişa onun ruhu ilə doldu. 
O, öz dövründə heç bir başçının  önündə lərzəyə düşmədi, 
heç kəs ona təzyiq edə bilmədi. Heç bir söz ona çətin gəlmədi, 
hətta uyuyarkən cismi ilə möcüzə göstərdi. 
Ömrü boyu möcüzələr etdi, ölərkən etdiyi işlər ecazkar idi. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 97:1-2. 3-4. 5-6. 7
N: Ey salehlər, Rəbbə görə sevinin!

yaxud: Alleluya! 
Rəbb hökmranlıq edir, qoy yer üzü şadlıq etsin, *
qoy bütün adalar sevinsin.
Buludlar və zülmət Onun ətrafındadır, *
salehliklə ədalət taxtının təməlidir. N:

Onun önündən alov çıxar, *
ətrafındakı düşmənləri yandırıb-yaxar.
Şimşəkləri dünyaya işıq saçar, *
Yer üzü bunu görəndə sarsılar. N:

Dağlar Rəbbin hüzurunda *
bütün yer üzünün Sahibinin hüzurunda mum tək əriyər.
Göylər salehliyini bəyan edər, *
Əzəmətini bütün xalqlar görər. N:
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Bütün bütpərəstlər, +
xeyirsiz bütlərlə öyünənlər rüsvay olacaq! *
Ey bütün allahlar, Rəbbə səcdə edin! N:

N: Ey salehlər, Rəbbə görə sevinin!

Alleluya! Rom 8:15
Siz övladlıq Ruhunu aldınız. Elə o Ruhun vasitəsilə Allaha 
«Abba, Ata» deyə nida edirik.

Alleluya!

†  İncil  †
Mt 6:7-15

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Dua edəndə bütpərəstlər kimi boşboğazlıq etməyin. 
Çünki onlar düşünür ki, çox söz söyləməklə eşidiləcəklər. 
Siz onlara bənzəməyin! 
Çünki Atanız nələrə ehtiyacınız olduğunu siz Ondan diləməzdən əvvəl bilir.
Buna görə siz belə dua edin:
“Göylərdə olan Atamız, Adın müqəddəs tutulsun, Padşahlığın gəlsin, göydə 
olduğu kimi yerdə də Sənin iradən olsun. Gündəlik çörəyimizi bizə bu gün ver. 
Bizə borclu olanları bağışladığımız kimi bizim borclarımızı da bağışla. 
Bizi sınağa çəkmə, lakin bizi şər olandan xilas et. 
Çünki padşahlıq, qüdrət və izzət əbədi olaraq Sənindir. Amin”.
Əgər başqa insanların təqsirlərini bağışlasanız, 
Səmavi Atanız da sizi bağışlayar. 
Amma siz başqa insanları bağışlamasanız, 
Atanız da sizin təqsirlərinizi bağışlamaz.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 11:18. 21b-30
Madam ki bir çoxları cismani təbiətlərinə görə öyünürlər, mən də öyünəcəyəm. 
Kimin bir şeylə öyünməyə cəsarəti varsa, bir ağılsız kimi deyirəm ki, mənim də 
ona cəsarətim var. Onlar İbranilərdirmi? Mən də İbraniyəm. Onlar İsraillilərdirmi?
Mən də İsrailliyəm. Onlar İbrahimin nəslindəndirmi? Mən də İbrahimin 
nəslindənəm. Onlar Məsihin xidmətçiləridirmi? Dəli kimi deyirəm ki, Onun daha 
böyük xidmətçisi mənəm, çünki zəhmətim daha çox olub, həbsə düşməyim daha 
çoxdur, döyülməyimin sayı-hesabı yoxdur, dəfələrlə ölümlə üz-üzə gəlmişəm. 
Beş dəfə Yəhudilərdən otuz doqquz qırmanc yemişəm, üç dəfə dəyənəklə 
döyülmüşəm, bir dəfə məni daşqalaq etdilər, üç dəfə gəmi qəzasına düşdüm 
və bir gün gecə-gündüz ucsuz-bucaqsız dənizdə qaldım. Tez-tez səyahətdə 
olduğum müddətdə çaylarda təhlükəyə, quldurlar arasında təhlükəyə, soydaşlarım 
arasında təhlükəyə, başqa millətlər arasında təhlükəyə, şəhərdə təhlükəyə, çöldə 
təhlükəyə, dənizdə təhlükəyə, saxta qardaşlar arasında təhlükəyə məruz qaldım. 
Zəhmət və əmək çəkdim, dəfələrlə yuxusuz qaldım. Aclığın, susuzluğun dadını 
gördüm. Çox vaxt yemək, soyuqda paltar tapmadım. Bunlarla yanaşı bütün 
cəmiyyətlər üçün hər gün çəkdiyim qayğının yükü boynumdadır. Kimsə zəif 
olanda mən də zəif olmadımmı? Kimsə büdrəyəndə mən alışıb-yanmadımmı? 
Öyünməliyəmsə, zəifliyimi göstərən şeylərlə öyünəcəyəm.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

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

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

Gəlin mənimlə birgə Rəbbi müqəddəs tutaq, *
Rəbbin ismini birgə ucaldaq.
Rəbbə üz tutdum, O mənə cavab verdi, *
O hər bir dəhşətdən məni xilas etdi. N:

Rəbbə baxan nur saçar, *
üzü qızarmaz.
Mən məzlum, Rəbbi çağırdım, O məni eşitdi, *
bütün əzablarımdan məni xilas etdi. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

2-ci  Padşahlar kitabından sözlər 2 Pad 11:1-4. 9-18. 20

Axazyanın anası Atalya oğlunun öldüyünü görəndə qalxıb bütün padşah nəslini 
məhv etdi. Ancaq padşah Yehoramın qızı, Axazyanın bacısı Yehoşeva öldürülən 
şahzadələr arasından Axazyanın oğlu Yoaşı gizlincə apardı və onu dayəsi ilə birgə
yataq otağında yerləşdirdi. Beləcə Yoaşı Atalyadan gizlətdilər və o öldürülmədi. 
O, altı il gizli olaraq Rəbbin məbədində dayəsi ilə birgə qaldı. 
Atalya isə ölkə üzərində padşahlıq etdi.
Yeddinci ildə Yehoyada Karyalıların və mühafizəçilərin yüzbaşılarını çağırtdırdı, 
onları öz yanına – Rəbbin məbədinin içərisinə gətirdi. Orada bu adamlarla əhd 
kəsib onları and içdirdi və şahzadəni onlara göstərdi.
Yüzbaşılar kahin Yehoyadanın əmr etdiyi hər şeyi etdilər: hər biri öz adamlarını, 
Şənbə günü növbə çəkənləri və növbədə olmayanları götürüb kahin Yehoyadanın 
yanına gəldi.Kahin yüzbaşılara Rəbbin məbədində olan padşah Davudun nizələrini
və qalxanlarını verdi. Mühafizəçilər məbədin sağ tərəfindən sol tərəfinə qədər 
qurbangahın və məbədin yanında, padşahın ətrafında dayandılar. Hər kəsin silahı 
əlində idi. Kahin şahzadəni irəli çıxartdı və tacı başına qoyub şəhadətnaməni ona 
verdi. Onu padşah olmaq üçün məsh etdilər və əl çalıb «Yaşasın padşah!» dedilər. 
Atalya mühafizəçilərin və xalqın səsini eşidəndə xalqın yanına, Rəbbin məbədinə 
gəldi. O baxıb gördü ki, padşah qaydaya görə sütunun yanında dayanmış, rəislər 
və kərənay çalanlar da padşahın yanındadır. Bütün ölkə xalqı sevinərək kərənay 
çalırdı. Atalya paltarını cırıb bağırdı: «Xəyanət! Xəyanət!» Kahin Yehoyada 
qoşun üçün cavabdeh olan yüzbaşılara əmr edib dedi: «Onu cərgələrin arasından 
çıxarın və dalınca gələni qılıncla öldürün». 
Çünki kahin «qoy o, Rəbbin məbədində öldürülməsin» demişdi. 
Atalyanı tutdular, onu atların girdiyi darvazadan saraya gətirdilər və orada 
öldürüldü.Yehoyada Rəbb ilə padşah və xalq arasında əhd kəsdi ki, 
onlar Rəbbin xalqı olsun. O, padşahla xalq arasında da əhd kəsdi. 
Bütün ölkə xalqı Baal məbədinə getdi. Onu dağıdıb qurbangahlarını 
və bütlərini parça-parça etdilər, Baal kahini Mattanı qurbangahların önündə 
öldürdülər. Kahin Rəbbin məbədinə gözətçilər qoydu. 
Bütün ölkə xalqı sevindi və şəhər sakitləşdi. 
Çünki Atalyanı padşah sarayında qılıncla öldürmüşdülər. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 132:11. 12. 13-14. 17-18
N: Rəbb Sionda məskən saldı, taxtını qurdu. 

yaxud: Alleluya! 
Rəbb Davuda sədaqətlə and içdi, *
bu andından dönməz:
«Belindən gələn oğullarından birini *
səndən sonra taxtında oturdacağam. N:
Əgər övladların əhdimə, *
onlara öyrədəcəyim göstərişlərə əməl edərlərsə,
onların oğulları da *
sonsuza qədər sənin taxtında oturacaq». N:

Çünki Rəbb Sionu seçdi, *
orada Öz məskənini salmaq istədi. 
Dedi: «Bura əbədi olaraq istirahət edəcəyim yerdir, *
istəyirəm ki, burada məskən salım. N:

Burada Davud sülaləsindən güclü hökmdar yetirəcəyəm, *
Məsh etdiyim üçün bir çıraq hazır etmişəm.
Düşmənlərini xəcalətə salacağam, *
lakin onun tacı nur saçacaq». N:

Alleluya! Mt 5:3
Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar! Çünki Səmavi Padşahlıq onlarındır.

Alleluya!
†  İncil  †

Mt 6:19-23
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Yer üzündə özünüzə xəzinələr yığmayın. Orada güvə və pas onları məhv edər 
ya da oğrular girib oğurlayar. Bunun yerinə özünüzə göydə xəzinələr yığın. 
Orada nə güvə, nə pas onları məhv edər, nə də oğrular girib oğurlayar. 
Çünki xəzinən haradadırsa, ürəyin də orada olacaq.
Bədənin çırağı gözdür. Əgər gözün sağlam olarsa, bütün bədənin də nurlu olacaq. 
Yox, əgər gözün zəif görərsə, bütün bədənin qaranlıq olacaq. 
Əgər səndəki “nur” qaranlıqdırsa, zülmət nə qədər böyükdür!

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Korinflilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Kor 12:1-10
Faydalı olmasa da, öyünməliyəm. İndi Rəbdən gələn görüntülərə və vəhylərə 
keçirəm. Məsihdə olaraq on dörd il bundan əvvəl – bədəndəmi, yoxsa bədəndən 
xaricmi, mən bilmirəm, Allah bilir – götürülüb göyün üçüncü qatına aparılan bir 
insanı tanıyıram. Bilirəm ki, bu adam – bədəndəmi, yoxsa bədəndən kənarmı, mən
bilmirəm, Allah bilir –cənnətə aparılıb orada dillə ifadə olunmayan, insanın 
danışması qadağan olunan sözlər eşitdi. Belə birisi ilə öyünəcəyəm, amma özümlə
əlaqədar olaraq zəifliyimdən başqa bir şeylə öyünməyəcəyəm. Öyünmək istəsəm 
belə, ağılsız olmayacağam. Çünki həqiqəti deyəcəyəm. Amma heç kim məni 
görüb eşitdiyindən artıq bir şəxs saymasın deyə öyünməkdən çəkinirəm.
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.

Zəbur 34:7-8. 9- 10. 11-12
N: Dadın, görün Rəbb nə qədər şirindir.

yaxud: Alleluya! 
Rəbdən qorxanları Onun mələyi müdafiə edər, *
onlara zəfər verər.
Dadın, görün Rəbb nə qədər şirindir, *
nə bəxtiyardır Ona pənah gətirənlər! N:

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. N:

Gəlin, ey övladlar, məni dinləyin, *
Rəbb qorxusunu sizə öyrədim:
Kim həyatdan kam almaq istəyir, *
uzun ömür sürüb xoş gün görmək istəyir? N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

2-ci Salnamələr kitabından sözlər 2 Sal 24:17-25
Yehoyadanın ölümündən sonra Yəhuda rəisləri gəlib padşaha baş əydilər. 
O zaman padşah onlara qulaq asdı. Xalq atalarının Allahı Rəbbin məbədini tərk 
etdi, Aşera bütlərinə və başqa bütlərə qulluq etdi. Onların bu günahından ötrü 
Yəhuda ilə Yerusəlim üzərinə qəzəb gəldi. Rəbb onları Özünə tərəf döndərmək 
üçün onların yanına peyğəmbərlər göndərdi və peyğəmbərlər onlara qarşı şəhadət 
etdilər, ancaq xalq qulaq asmadı. Kahin Yehoyadanın oğlu Zəkəriyyənin üzərinə 
Allahın Ruhu gəldi və xalqın arasında çıxış edib onlara dedi: «Allah belə deyir: nə
üçün Rəbbin əmrlərini pozursunuz? İşləriniz yaxşı getməz, çünki siz Rəbbi tərk 
etdiyiniz kimi O da sizi tərk etdi». Ona qarşı qəsd hazırladılar və onu padşahın 
əmri ilə Rəbbin məbədinin həyətində daşqalaq etdilər. Beləcə padşah Yoaş 
Zəkəriyyənin də atası Yehoyadanın ona etdiyi xeyirxahlığı yada salmadı 
və oğlunu öldürdü. O da ölərkən dedi: «Rəbb görsün və hökm etsin».
O biri ilin əvvəlində Aram ordusu onun üstünə gəldi. Onlar Yəhudaya və 
Yerusəlimə hücum etdilər. Xalqın bütün rəislərini xalqın arasından götürüb məhv 
etdilər və onlardan alınan bütün qəniməti Dəməşq padşahına göndərdilər. 
Aramlılar az qoşunla gəldikləri halda Rəbb çox böyük bir ordunu onlara təslim 
etdi, çünki xalq atalarının Allahı Rəbdən üz döndərmişdi. Beləliklə, Yoaşa qarşı 
hökmü icra etdilər. Yoaşın yanından getdikləri zaman onu ağır yaralı vəziyyətdə 
qoydular. Onun əyanları kahin Yehoyadanın oğullarının qanına görə ona qarşı 
qəsd hazırladılar və onu yatağında öldürdülər. Yoaş öldü və onu Davudun 
şəhərində basdırdılar, ancaq padşahların məqbərəsində basdırmadılar.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 89:3-4. 28-29. 30-31. 32-33
N: Ona daim məhəbbətimi göstərəcəyəm.

«Öz seçdiyimlə əhd kəsmişəm, *
qulum Davud üçün belə and içmişəm:
“Mən nəslini əbədi sarsılmaz edəcəyəm, *
sülaləni taxtında sonsuzadək yaşadacağam”. N:

Ona daim məhəbbətimi göstərəcəyəm, *
sadiq qalıb əhdimi pozmayacağam.
Onun nəslini əbədi yaşadacağam, *

göylər durduqca taxtını saxlayacağam. N:
Övladları qanunumu atsalar, +
hökmlərimə görə yaşamasalar, *
qaydalarımı pozsalar,
əmrlərimə əməl etməsələr. *
Bu qanunsuzluqlarını kötəklə cəzalandıracağam. N:
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Təqsirlərini qamçı ilə tənbeh edəcəyəm. +
Amma yenə də məhəbbətimi atmaram, *
sədaqətimi yalan olmağa qoymaram. N:

N: Ona daim məhəbbətimi göstərəcəyəm.

Alleluya! 2 Kor 8:9
Rəbbimiz İsa Məsihin lütfündən xəbərdarsınız: 
Özü varlı olduğu halda sizin uğrunuzda yoxsullaşdı.

Alleluya!
†  İncil  †

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Heç kim iki ağaya qulluq edə bilməz. Çünki ya birinə nifrət edib 
o birisini sevəcək ya da birinə bağlı qalıb o birisinə xor baxacaq. 
Siz həm Allaha, həm də sərvətə qulluq edə bilməzsiniz.
Buna görə sizə deyirəm: “Nə yeyəcəyik?” və ya “Nə içəcəyik?” deyə canınız 
üçün, “Nə geyinəcəyik?” deyə bədəniniz üçün qayğı çəkməyin. Can yeməkdən, 
bədən isə geyinməkdən daha vacib deyilmi? Göydə uçan quşlara baxın: onlar nə 
əkir, nə biçir, nə də anbarlarda saxlayır. Amma Səmavi Atanız onları yedizdirir. 
Siz onlardan daha qiymətli deyilsinizmi? Hansı biriniz qayğı çəkməklə ömrünü bir
anlıq belə, uzada bilər? Nəyə görə geyim üçün qayğı çəkirsiniz? Görün çöl 
zanbaqları necə böyüyür: onlar nə zəhmət çəkir, nə də ip əyirir. Lakin sizə bunu 
deyirəm ki, bütün cah-calalı içində olan Süleyman belə, bunlardan biri kimi 
geyinməmişdi. Ey imanı az olanlar, bu gün olub sabah ocağa atılan çöl otunu 
Allah belə geyindirirsə, sizi geyindirəcəyi daha da yəqin deyilmi? 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 Padşahlığını 
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 yamanlığı kifayətdir!

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 12:1-9
Rəbb İbrama dedi: «Öz torpağından, qohumlarının arasından, ata evindən çıx, 
sənə göstərəcəyim torpağa get. Səndən böyük bir millət törədəcəyəm, sənə xeyir-
dua verəcəyəm, adını ucaldacağam və bərəkət qaynağı olacaqsan. Sənə xeyir-dua 
verənlərə xeyir-dua verəcəyəm, sənə lənət edənləri lənətləyəcəyəm. Yer üzünün 
bütün tayfaları sənin vasitənlə xeyir-dua alacaq». İbram Rəbbin ona söylədiyi kimi
oradan çıxdı. Lut da onunla birgə getdi. Xarandan çıxdığı vaxt İbram yetmiş beş 
yaşında idi. İbram arvadı Sarayı, qardaşı oğlu Lutu, Xaranda əldə etdikləri bütün 
əmlakı və özünün bütün  nökərlərini götürüb Kənan torpağına tərəf yola düşdü. 
Onlar Kənan torpağına gəldilər. İbram oranı dolaşıb, Şekem deyilən yerdəki More 
palıdının yanına çatdı. O vaxt bu  torpaqda Kənanlılar yaşayırdı. Rəbb İbrama 
görünüb dedi: «Bu torpağı sənin nəslindən olana verəcəyəm». İbram ona görünən 
Rəbbə orada bir qurbangah düzəltdi. Buradan Bet-Elin şərqində yerləşən dağlıq 
yerə tərəf yola düşdü və burada çadır qurdu. Çadırdan qərbdə Bet-El, şərqdə isə 
Ay şəhəri idi. İbram orada da Rəbbə bir qurbangah qurdu və Rəbbə sitayiş etdi.

İbram tədricən cənuba doğru hərəkət edirdi.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 33:12-13. 18-19. 20+22
N: Nə bəxtiyardır o millət ki Allahı Rəbdir!

Nə bəxtiyardır o millət ki Allahı Rəbdir, *
o xalq ki Rəbb onu irs olaraq seçmişdir.
Rəbb göylərdən baxır, *
bütün bəşər övladlarını görür. N:

Rəbbin gözü Ondan qorxanlara, *
Onun məhəbbətinə ümid bağlayanlara baxar.
İstəyir ki, onları ölümdən qurtarsın, *
qıtlıqda belə, onlar sağ qalsın. N:

Könlümüz Rəbbin yolunu gözlər, *
Odur köməyimiz və sipərimiz.
Ya Rəbb, ümidimizi Sənə bağlamışıq, *
Məhəbbətin üzərimizdən tükənməsin. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
2-ci Padşahlar kitabından sözlər 2 Pad 17:5-8. 13-15. 18
Aşşur padşahı bütün ölkəyə hücum etdi. O, Samariyaya yaxınlaşdı və oranı üç il 
mühasirədə saxladı. Huşənin padşahlığının doqquzuncu ilində Aşşur padşahı 
Samariyanı aldı və İsrailliləri Aşşur torpağına sürgün etdi. Onları Xalahda, Qozan 
çayı sahilindəki Xavorda və Midiya şəhərlərində yerləşdirdi. Bu iş ona görə İsrail 
övladlarının başına gəldi ki, onları Misir padşahı fironun əsarəti altından, Misir 
torpağından çıxaran özlərinin Allahı Rəbbə qarşı günah etmişdilər. İsrail övladları 
başqa allahlara səcdə etmişdilər. Onların önündən Rəbbin qovduğu millətlərin 
adətlərinə və İsrail padşahlarının qoyduğu qanunlara görə davranmışdılar. Rəbb 
bütün peyğəmbərləri və görücüləri vasitəsilə İsraillilərə və Yəhudalılara 
xəbərdarlıq edib demişdi: «Pis yolunuzdan dönün. Atalarınıza buyurduğum və 
qullarım peyğəmbərlər vasitəsilə sizə öyrətdiyim Qanunda olan bütün əmrlərimə 
və qanunlarıma əməl edin». Ancaq onlar bu sözlərə qulaq asmamışdılar və iman 
etməyən ataları kimi özlərinin Allahı Rəbbə boyun əyməmişdilər. Onun 
qanunlarını, ataları ilə bağladığı əhdini və onlara etdiyi xəbərdarlıqları rədd 
etmişdilər. Buna görə də Rəbb İsraillilərə qəzəblənib onlardan üz  döndərdi. 
Yalnız Yəhuda qəbiləsindən başqa heç biri qalmadı.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 60:1-3. 10-12
N: Ey Allah, Sağ əlinlə bizi qurtar!

Ey Allah, Sən bizi atmısan, müdafiə qüvvələrimizi dağıtmısan. *
Bizə qəzəblənmisən, bizi əvvəlki halımıza qaytar.
Yeri lərzəyə salmısan, torpağını dağıtmısan. *
Yarıqlarını yenə bitişdir, çünki yer sarsılıb. N:

Öz xalqını çətinliyə salmısan, *
şərab içirərək bizi səndələtmisən.
Ay Allah, Sən niyə bizi atmısan? *
Ay Allah, qoşunlarımızla niyə yürüşə çıxmırsan? N:

Bizə düşmənin qarşısında imdad et, *
çünki insanın köməyi puçdur.
Allahın köməyi ilə igidlik edəcəyik, *
O, düşmənlərimizi tapdalayacaq! N:
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Alleluya! İbr 4:12
Allahın kəlamı canlı və təsirlidir, hər ikiağızlı qılıncdan da itidir, canla ruhu, 
oynaqlarla iliyi bir-birindən ayıraraq keçir, ürəyin fikir və niyyətlərini ayırd edir.

Alleluya!

†  İncil  †
Mt 7, 1-5

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Mühakimə etməyin ki, siz də mühakimə olunmayasınız. 
Çünki hansı hökmlə mühakimə etsəniz, onunla da mühakimə olunacaqsınız. 
Siz hansı ölçü ilə ölçsəniz, sizin üçün də eyni ölçü ilə ölçüləcək. 
Sən nə üçün qardaşının gözündə çöpü görürsən, amma öz gözündəki tiri 
seçmirsən? Öz gözündə tir ola-ola qardaşına necə deyə bilərsən: 
“Qoy gözündəki çöpü çıxarım!” Ey ikiüzlü, əvvəlcə öz gözündən tiri çıxar, 
onda aydın  görərsən ki, qardaşının gözündəki çöpü necə çıxarmaq olar.

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

12ci həftə | Çərşənbə axşamı  2ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 13:2. 5-18
İbram çox varlandı: onun çoxlu sürüsü və qızıl-gümüşü oldu. İbramla birlikdə 
olan Lutun da qoyun-keçisi, mal-qarası və çadırları var idi. Birlikdə yaşamaq üçün
yer onlara darlıq edirdi, çünki onların malı çox idi və birgə qala bilməzdilər. 
İbramın sürülərinin çobanları ilə Lutun sürülərinin çobanları arasında mübahisə 
düşdü. O vaxt bu torpaqda Kənanlılar və Perizlilər yaşayırdı. İbram Luta dedi: 
«Qoy mənimlə sənin və çobanlarımla çobanların arasında mübahisə olmasın, 
çünki biz qohumuq. Bütün torpaqlar gözünün önündə deyilmi? Gəl ayrılaq. 
Əgər sən sola getsən, mən sağa gedəcəyəm, sən sağa getsən, mən sola 
gedəcəyəm». Lut başını qaldırıb İordan çayının kənarındakı düzənliyi gördü. 
O vaxt bu yer Misir torpağı kimi bütünlüklə Soara qədər suvarılırdı və Rəbbin 
bağı kimi idi. Rəbb hələ Sodom və Homorranı məhv etməmişdi. Lut özünə İordan 
çayının kənarındakı düzənliyi seçdi. O, şərqə tərəf hərəkət etdi. Beləcə onlar bir-
birindən ayrıldı. İbram Kənan torpağında qaldı, Lut isə düzənlikdəki şəhərlərdə 
yaşamağa başladı və Sodoma qədər öz çadırlarını qurdu. 
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Sodomun əhalisi çox pozğun idi və Rəbbə qarşı çoxlu günah edirdi. 
Lut İbramdan ayrıldıqdan sonra Rəbb İbrama dedi: «Başını qaldırıb dayandığın 
yerdən şimala, cənuba, şərqə və qərbə tərəf bax. Gördüyün bütün torpaqları əbədi 
olaraq sənə və nəslinə verəcəyəm. Nəslini yerin tozu qədər çoxaldacağam. 
Əgər bir nəfər yerin tozunu saya bilərsə, sənin nəslini də saya bilər.
 Qalx bu torpağı uzununa və eninə dolaş, çünki Mən onu sənə verirəm». 
İbram çadırını götürdü və gəlib Xevronda olan Mamre palıdının yanında 
məskən saldı. O burada Rəbbə bir qurbangah düzəltdi. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 15:1-5
N: Ya Rəbb, çadırında kim qalar?

Kamillik yolu ilə gedən, əməlisaleh olan, +
ürəkdən həqiqəti söyləyən, *
dilinə böhtan gəlməyən, N:

Dostuna yamanlıq etməyən, *
qonşusunu təhqir etməyən,
şərəfsizə xor baxan, *
Rəbdən qorxanlarasa hörmət edən, N:

Zərərinə olsa belə, andından geri dönməyən, *
sələmlə pul verməyən,
təqsirsizin əleyhinə işləmək üçün rüşvət almayan. *
Əsla sarsılmaz belə həyat sürən insan! N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
2-ci Padşahlar kitabından sözlər 2 Pad 19:9b-11. 14-21. 31-36
Aşşur Xizqiyanın yanına yenidən qasidlər göndərib dedi: «Yəhuda padşahı 
Xizqiyaya belə söyləyin: “Qoy güvəndiyin Allahın ‹Yerusəlim Aşşur padşahına 
təslim edilməyəcək› deyə səni aldatmasın. Axı sən eşitdin ki, Aşşur padşahları 
bütün ölkələrə nə ediblər, oraları necə viran ediblər. Sən qurtula biləcəksənmi?
Xizqiya məktubu qasidlərdən alıb oxudu. O, Rəbbin məbədinə qalxıb məktubu 
Rəbbin önündə yerə sərdi. Xizqiya Rəbbin önündə dua edib dedi: «Ey keruvlar 
üstündə əyləşən İsrailin Allahı Rəbb! Bütün dünya padşahlıqlarının Allahı yalnız 
Sənsən. Göyü və yeri Sən yaratmısan. Ya Rəbb, qulağın eşitsin, gözün görsün, 
Sanxerivin var olan Allaha qarşı küfr edərək göndərdiyi sözlərə qulaq as. 
Ya Rəbb, doğrudur, Aşşur padşahları millətləri və onların torpaqlarını talan 
etdilər, allahlarını oda atıb məhv etdilər. Çünki onlar Allah deyildi, insanlar onları 
ağac və daşdan düzəltmişdilər. Ey Allahımız Rəbb, indi isə yalvarıram, 
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bizi onun əlindən qurtar və bütün dünya padşahlıqları bilsinlər ki, ya Rəbb, 
Sən, yalnız Sən Allahsan!» Amots oğlu Yeşaya Xizqiyaya xəbər göndərib dedi: 
«İsrailin Allahı Rəbb belə deyir: “Aşşur padşahı Sanxeriv barədə Mənə etdiyin 
duanı eşitdim”. Onun haqqında Rəbbin söylədiyi söz budur: 
“Bakirə Sion qızı sənə xor baxıb lağ edir, Yerusəlim qızı 
sənin arxanca başını bulayır.
Çünki qalanlar Yerusəlimdən, xilas olanlar Sion dağından çıxacaqlar. 
Rəbbin qeyrəti bunu edəcək”.
Buna görə Aşşur padşahı barədə Rəbb belə deyir: “O bu şəhərə girməyəcək, 
oraya ox atmayacaq, qarşısına qalxanla çıxmayacaq, qala önündə torpaq qalağı 
qurmayacaq. Ancaq gəldiyi yolla geri qayıdacaq, bu şəhərə girməyəcək” 
Rəbb belə bəyan edir. “Mən bu şəhəri Özüm üçün, 
Qulum Davudun xatirinə qoruyub xilas edəcəyəm”». 
O gecə Rəbbin mələyi çıxıb Aşşur ordugahında yüz səksən beş min nəfəri qırdı. 
Səhər erkən qalxıb gördülər ki, onların hamısı öldürülüb. 
Aşşur padşahı Sanxeriv geri çəkilib getdi və Ninevada qaldı.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 48:1-3. 9-10
N: Allah Öz şəhərini əbədi saxlayacaq.

Allahımızın şəhərində, Öz müqəddəs dağında *
Rəbb çox əzəmətlidir, bol həmdlərə layiqdir.
Şimala tərəf böyük Padşahın şəhəri +
Sion dağı ucalığı ilə gözəldir, *
dünyanın sevincidir. N:

Onun qalalarında Allah Özünü *
alınmaz qala kimi göstərmişdir. N:

Ey Allah, məbədində *
Məhəbbətin barədə dərindən düşünürük.
Ey Allah, yerin ucqarlarına qədər +
Adın həmdə layiqdir. *
Sağ əlin ədalətinlə doludur. N:

Alleluya! Yəh 8:12
Dünyanın nuru Mənəm. Mənim ardımca gələn heç vaxt qaranlıqda gəzməyəcək, 
həyat nuruna malik olacaq».
Alleluya!
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†  İncil  †
Mt 7, 6. 12-14

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Müqəddəs olanı itlərə verməyin və mirvarilərinizi donuzlara atmayın;
 yoxsa bunları ayaqları ilə tapdalayarlar və dönüb sizi parçalayarlar. 
İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin. 
Çünki Qanun və Peyğəmbərlərin söylədiyi də elə budur.
Dar qapıdan girin. Çünki həlaka aparan qapı geniş və yolu enlidir. 
Bu qapıdan girənlər çoxdur. Amma həyata aparan qapı dar və yolu ensizdir, 
onu tapanlar azdır. 

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

12ci həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 15:1-12. 17-18
Bir müddət sonra İbrama görüntüdə Rəbbin bu sözü nazil oldu: «Ey İbram, 
qorxma. Sənin qalxanın Mənəm. Mükafatın çox böyük olacaq». İbram dedi: 
«Ey Xudavənd Rəbb, mənə nə verəcəksən? Mənim övladım yoxdur, evimin sahibi
bu Dəməşqli Eliezer olacaq». İbram sözünə davam etdi: «Sən mənə övlad 
vermədiyin üçün evimin nökəri mənim varisim olacaq». Ona Rəbbin bu sözü nazil
oldu: «O sənin varisin olmayacaq, öz belindən gələn övladın sənin varisin 
olacaq». Rəbb onu bayıra çıxarıb dedi: «Göyə bax, oradakı ulduzları saya 
bilərsənsə, say». Yenə dedi: «Nəslin o qədər olacaq». İbram Rəbbə iman etdi 
və Rəbb bunu ona salehlik saydı. Rəbb İbrama dedi: «Bu torpağı sənə irs olaraq 
vermək üçün səni Xaldeylilərin Ur şəhərindən çıxaran Mən Rəbbəm». İbram 
soruşdu: «Ya Xudavənd Rəbb, onu irs olaraq alacağımı necə bilim?» Rəbb ona 
dedi: «Mənim üçün bir üçyaşlı buğa, bir üçyaşlı keçi, bir üçyaşlı qoç, həmçinin bir
qumru və bir göyərçin balası gətir». İbram bunların hamısını götürüb kəsdi və iki 
hissəyə ayırdı, hər hissəni o birinin qarşısına qoydu, ancaq quşları iki hissəyə 
ayırmadı. Yırtıcı quşlar cəmdəklərin üzərinə uçub gəldilər, ancaq İbram onları 
qovdu. Günəş batan vaxt İbrama dərin yuxu gəldi. Birdən onun üzərinə dəhşət 
və qatı qaranlıq çökdü. Günəş batıb qaranlıq düşəndə tüstü çıxan bir təndir 
və alovlanan məşəl görünərək parçalanmış heyvanların arasından keçdi. 
O gün Rəbb İbramla əhd bağlayıb dedi: «Misir çayından böyük Fərat çayına qədər
uzanan bu torpaqları Mən sənin nəslinə verirəm».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 105:1-4. 6-9
N: Rəbb əbədi olaraq verdiyi vədini unutmaz.

Rəbbə şükür edin, ismini səsləyin, *
Əməllərini xalqlar arasında elan edin!
Onu ilahilərlə tərənnüm edin, *
bütün xariqələrini bəyan edin! N:

Onun müqəddəs adı ilə fəxr edin, *
ey Rəbbi axtaranlar, ürəkləriniz qoy sevinsin!
Rəbbi, Onun qüvvətini arayın, *
daim hüzurunu axtarın. N:

Ey Onun qulu İbrahim nəsli, *
ey Yaqub övladları, ey Onun seçdikləri!
Allahımız Rəbb Odur, 
Hökmü bütün yer üzündədir. N:

Əbədi olaraq min nəslə qədər əhdini, *
Əmr etdiyi sözü,
İbrahimlə kəsdiyi əhdini, *
İshaqa and içərək verdiyi vədini unutmaz. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
2-ci Padşahlar kitabından sözlər 2 Pad 22:8-13 -  23:1-3
Baş kahin Xilqiya mirzə Şafana dedi: «Rəbbin məbədində Qanun kitabını 
tapdım». Xilqiya kitabı Şafana verdi və Şafan onu oxudu. Mirzə Şafan padşahın 
yanına gəldi və ona xəbər gətirib dedi: «Qulların məbəddə tapılan pulu boşaltdılar 
və onu Rəbbin məbədinin işinə nəzarət edənlərə verdilər». Mirzə Şafan padşaha 
bildirib dedi: «Kahin Xilqiya mənə bir kitab verdi». Şafan onu padşahın önündə 
oxudu. Padşah Qanun kitabının sözlərini eşidəndə paltarını cırdı. Padşah kahin 
Xilqiyaya, Şafan oğlu Axiqama, Mikeya oğlu Akbora, mirzə Şafana və padşahın 
xidmətçisi Asayaya əmr edib dedi: «Gedin, tapılmış bu kitabın sözlərinə görə 
mənim üçün, xalq və bütün Yəhuda üçün Rəbdən soruşun, çünki Rəbbin bizə qarşı
alovlanmış qəzəbi böyükdür. Ona görə ki atalarımız bu kitabın sözlərinə qulaq 
asmamışdı və orada bizim üçün yazılmış bu şeylərə əməl etməmişdi».
Padşah Yəhuda və Yerusəlimin bütün ağsaqqallarını çağırtdırıb öz yanına topladı. 
Padşah, onunla birgə bütün Yəhuda adamları, Yerusəlimdə yaşayanların hamısı, 
kahinlər, peyğəmbərlər və böyükdən kiçiyə qədər bütün xalq Rəbbin məbədinə 
qalxdı. O, Rəbbin məbədində tapılmış Əhd kitabının bütün sözlərini onlara 
eşitdirərək oxudu. Padşah sütunun yanında dayandı. O, Rəbbin önündə əhd 
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bağladı ki, Rəbbin ardınca gedib Onun əmrlərinə, göstərişlərinə, qaydalarına 
bütün qəlbi, bütün varlığı ilə əməl etsin və bu kitabda yazılmış əhdin sözlərini 
yerinə yetirsin. Bütün xalq da onunla birgə  əhd bağladı.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 119, 33-36. 37+40
N: Ya Rəbb, mənə əmrlərinin yollarını göstər!

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

Mənə əmrlərinin yollarını göstər, *
bu yollardan zövq alaram.
Qəlbimi haram qazanca deyil, *
göstərişlərinə tərəf yönəlt. N:

Qoyma gözlərim fani şeylərə baxsın, *
Öz yolunda mənə həyat bəxş et.
Qayda-qanunlarının həsrətini çəkirəm, *
Salehliyinlə məni yaşat. N:

Alleluya! Yəh 15:4.5b
Məndə qalın, Mən də sizdə qalım. Budaq meynədə qalmasa, 
özündən bəhrə vermədiyi kimi siz də Məndə qalmasanız, 
bəhrə verə bilməzsiniz. Meynə Mənəm, sizsə budaqlarsınız.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 7, 15-20

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Yalançı peyğəmbərlərdən özünüzü gözləyin! Onlar yanınıza quzu cildində 
gələrlər, amma daxilən yırtıcı qurddurlar. Onları bəhrələrindən tanıyacaqsınız. 
Qaratikandan üzüm yaxud qanqaldan əncir yığılarmı? Beləcə də hər yaxşı ağac 
yaxşı bəhrə, pis ağac isə pis bəhrə verər. Yaxşı ağac pis bəhrə verə bilməz, pis 
ağac da yaxşı bəhrə verə bilməz. Yaxşı bəhrə verməyən hər ağac kəsilər 
və oda atılar. Beləliklə, yalançı peyğəmbərləri bəhrələrindən tanıyacaqsınız. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 16:1-12. 15-16
İbramın arvadı Sarayın uşağı olmurdu. Onun Həcər adında Misirli bir qarabaşı var
idi. Saray İbrama dedi: «Bax Rəbb mənim bətnimi bağladı ki, uşağım olmasın. 
Qarabaşımla yaxınlıq et, qoy o mənim üçün uşaq doğsun». İbram Sarayın sözünə 
qulaq asdı. İbramın arvadı Saray qarabaşı Misirli Həcəri götürüb əri İbrama arvad 
olmaq üçün verdi; bu əhvalat İbram Kənan torpağında on il yaşadıqdan sonra baş 
verdi. İbram Həcərlə yaxınlıq etdi və Həcər hamilə oldu. Həcər hamilə olduğunu 
görəndə xanımına həqarətlə baxmağa başladı. Saray İbrama dedi: «Mənim təhqir 
olunmağıma sən səbəb oldun. Mən qarabaşımı sənin qoynuna verdim, o da hamilə
olduğunu görəndə mənə həqarətlə baxmağa başladı. Qoy səninlə mənim aramda 
Rəbb hökm etsin». İbram Saraya dedi: «Qarabaşını sənin ixtiyarına verirəm, ona 
nə istəyirsən, elə». Saray qarabaşı ilə sərt rəftar etməyə başladı və qarabaşı onun 
yanından qaçdı. Rəbbin mələyi Şur yolundakı çöldə olan bulağın yanında onu 
tapdı. Mələk ondan soruşdu: «Ey Sarayın qarabaşı Həcər, haradan gəlib, haraya 
gedirsən?» Həcər dedi: «Mən xanımım Sarayın yanından qaçıram». 
Rəbbin mələyi ona dedi: «Xanımının yanına qayıt və ona tabe ol». 
Rəbbin mələyi sözünə davam etdi: «Sənin nəslini lap çoxaldacağam, 
çoxluğuna görə sayı-hesabı bilinməyəcək». 
Sonra Rəbbin mələyi ona dedi: «Bax sən hamiləsən, bir oğul doğacaqsan. 
Onun adını İsmail qoyarsan, çünki Rəbb əziyyət içində fəryadını eşitdi.
O, insanlar arasında Vəhşi  eşşək kimi olacaq: O hamıya, hamı isə ona qarşı 
çıxacaq, bütün qardaşları ilə yola getməyərək yaşayacaq». 
Həcər İbrama bir oğul doğdu və İbram Həcərdən olan oğlunun adını 
İsmail qoydu. Həcər ona İsmaili doğanda İbramın səksən altı yaşı var idi.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 106:1-5
N: Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır!

Rəbbə həmd edin! +
Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır, *
çünki məhəbbəti əbədidir. 
Rəbbin qüdrətli işlərini sözlə demək olarmı? *
Onu layiqincə həmd edən varmı? N:
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Nə bəxtiyardır ədalətə bağlananlar, *
hər zaman əməlisaleh olanlar!
Ya Rəbb, xalqına lütf edərkən məni yada sal, *
onları nicata çatdırarkən mənim də qayğıma qal. N:

N: Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır!

Qoy seçdiklərini bəxtiyar görüm, +
millətinin sevinci ilə sevinim, *
irsinlə birlikdə fəxr edim. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
2-ci Padşahlar kitabından sözlər 2 Pad 24:8-17
Yehoyakin padşah olduğu vaxt on səkkiz yaşında idi və Yerusəlimdə üç ay 
padşahlıq etdi. Anası Yerusəlimli Elnatanın qızı olub adı Nexuşta idi. Yehoyakin 
atasının etdiyi kimi Rəbbin gözündə pis olan işlər etdi. O zaman Babil padşahı 
Navuxodonosorun qoşunları Yerusəlimə yaxınlaşdı. Şəhər mühasirəyə alındı. 
Qoşunlar şəhəri mühasirəyə alanda Babil padşahı Navuxodonosor onun ətrafına 
gəldi. Yəhuda padşahı Yehoyakin anası, əyanları, rəisləri və saray xidmətçiləri ilə 
birlikdə Babil padşahına təslim oldu. Padşahlığının səkkizinci ilində Babil padşahı
onu əsir aldı. Rəbbin söylədiyi kimi Rəbbin məbədinin və sarayın xəzinələrini 
oradan çıxartdı. İsrail padşahı Süleymanın Rəbbin məbədi üçün düzəltdiyi bütün 
qızıl şeyləri parça-parça etdi. O bütün Yerusəlimliləri, bütün rəisləri, igid 
adamların hamısını – cəmi on min nəfəri və bütün ustalarla sənətkarları sürgün 
etdi. Ölkədə yoxsul xalqdan başqa heç kəs qalmadı. Yehoyakini də Babilə sürgün 
etdi. Padşahın anasını, arvadlarını, saray xidmətçilərini və ölkənin adlı-sanlı 
adamlarını Yerusəlimdən sürgün edib Babilə apardı. Babil padşahı sayı yeddi min 
nəfər olan bütün döyüşçüləri, min nəfər ustanı və sənətkarı – müharibədə iş görən 
bütün bacarıqlı adamları əsir edib Babilə gətirdi. Babil padşahı Yehoyakinin 
yerinə əmisi Mattanyanı padşah etdi və onun adını dəyişib Sidqiya qoydu.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 79:1-5. 8-9
N: Ey Allah, İsmin şərəfinə bizə yardım et!

Ey Allah, millətlər Sənin mülkünə giriblər, +
Müqəddəs məbədini murdar ediblər, *
Yerusəlimi viranəliyə çeviriblər. 
Qullarının cəsədini göydəki quşlara yem ediblər, *
möminlərinin ətini yerdəki heyvanlara veriblər. N:
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Yerusəlimin hər tərəfində onların qanı axıdılıb, *
onları dəfn edən yoxdur.
Qonşularımızın tənə hədəfinə döndük, *
ətrafdakılarımız tərəfindən ələ salınıb lağ edildik. N:

N: Ey Allah, İsmin şərəfinə bizə yardım et!

Ya Rəbb, nə vaxtacan, +
yoxsa əbədilikmi bu qəzəbindən dönməyəcəksən, *
qısqanclıqdan od tutub yanacaqsan?
Ata-babalarımızın günahını boynumuza qoyma, *
nə qədər alçalmışıq, mərhəmətini bizə tez göstər. N:

Ey bizi qurtaran Allah, *
İsmin şərəfinə Sən bizə yardım et,
günahlarımızı kəffarə edərək *
İsmin naminə Sən bizi xilas et. N:

Alleluya! Yəh 14:23
Kim Məni sevsə, sözümə riayət edər, Atam da onu sevər 
və Biz onun yanına gəlib onunla məskən salarıq.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 7, 21-29

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 Padşahlığa 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 möcüzələr 
yaratmırdıqmı?” Onda Mən onlara bəyan edəcəyəm: “Ey qanunsuzluq edənlər, 
Mən sizi heç vaxt tanımamışam, Məndən uzaq olun!” 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 qurulub. Bu sözlərimi eşidib onlara əməl 
etməyən hər kəs isə 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». İsa bu sözləri bitirəndə xalq Onun təliminə 
təəccübləndi, çünki onlara öz ilahiyyatçıları  kimi deyil, səlahiyyət sahibi kimi 
təlim öyrədirdi.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 17:1.9-10.15-22
İbram doxsan doqquz yaşında olanda Rəbb ona görünərək dedi: «Külli-İxtiyar 
Allah Mənəm. Mənim yolumla get və kamil ol. Sonra Allah İbrahimə dedi: 
«Sən və səndən sonrakı övladların nəsillər boyu əhdimə əməl edin. 
Mənim səninlə və səndən sonrakı nəslinlə bağladığım, sizin əməl edəcəyiniz 
əhdin əlaməti budur: qoy aranızda olan bütün kişilər sünnət olunsun.
Allah yenə İbrahimə dedi: «Arvadın Saraya isə artıq Saray demə. Bundan sonra 
onun adı Sara olacaq. Ona xeyir-dua verəcəyəm, ondan sənə bir oğul verəcəyəm. 
Saraya xeyir-dua verəcəyəm: o, millətlərin anası olacaq və xalqların padşahları 
ondan doğulacaq». İbrahim üzüstə düşdü və gülüb ürəyində dedi: «Yüz yaşlı 
adamın oğlu ola bilərmi? Doxsan yaşında olan Sara doğacaqmı?» Sonra İbrahim 
Allaha dedi: «Kaş ki İsmail  Sənin önündə xeyir-dua alaydı!» Allah isə dedi: 
«Xeyr, arvadın Sara sənə bir oğul doğacaq və adını İshaq qoyacaqsan. Onunla 
və ondan sonrakı nəsli ilə əhdimi əbədi  olaraq davam etdirəcəyəm. İsmail barədə 
dediyin sözləri də eşitdim. Ona xeyir-dua verəcəyəm, onu bəhərli edəcəyəm, 
nəslini lap çoxaldacağam. O, on iki başçının atası  olacaq. Ondan böyük bir millət 
törədəcəyəm. Əhdimi isə gələn il bu vaxt Saranın sənə doğacağı İshaqla 
saxlayacağam». Allah İbrahimlə söhbətini bitirərək ondan ayrılıb yuxarı çəkildi.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 128:1-5
N: Rəbdən qorxan insan xeyir-dua alacaq.

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

Evində arvadın tənək kimi bar gətirəcək, +
övladların zeytun pöhrələri kimi *
süfrənin ətrafını bürüyəcək. N:

Rəbdən qorxan insan belə xeyir-dua alacaq: +
Rəbb Siondan sənə xeyir-dua versin, *
ömür boyu Yerusəlimin xoşbəxtliyini görəsən. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
2-ci Padşahlar kitabından sözlər 2 Pad 25:1--12
Onun padşahlığının doqquzuncu ilində, onuncu ayın onuncu günü Babil padşahı 
Navuxodonosor bütün ordusu ilə Yerusəlimin üzərinə hücum etdi, oraya qarşı 
ordugah qurdu və ətrafında mühasirə divarları düzəltdi. Padşah Sidqiyanın 
hakimiyyətinin on birinci ilinə qədər şəhər mühasirədə qaldı. Dördüncü ayın 
doqquzuncu günü şəhərdə aclıq elə gücləndi ki, ölkə xalqının yeməyə çörəyi 
qalmadı. Həmin vaxt şəhərin divarlarında dəlik açıldı. Gecə ikən Xaldeylilər 
şəhərin ətrafında olanda padşah və bütün döyüşçülər padşah bağçasının yanında 
olan iki divar arasındakı darvazadan çıxıb Arava yolu ilə getdilər. Ancaq 
Xaldeylilərin qoşunu padşahı təqib etdi və Yerixo düzənliklərində ona çatdı. 
Padşahın ordusu onu tərk edib dağılmışdı. Padşahı tutub Rivlaya, Babil padşahının
yanına apardılar və onun haqqında hökm verdilər. Sidqiyanın oğullarını gözü 
qabağında öldürdülər, özünün isə gözlərini çıxartdılar və qandallayıb Babilə 
apardılar. Babil padşahı Navuxodonosorun padşahlığının on doqquzuncu ilində, 
beşinci ayın yeddinci günü Babil padşahının əyanı olan mühafizəçilər rəisi 
Nevuzaradan Yerusəlimə gəldi. O, Rəbbin məbədinə, padşah sarayına, 
Yerusəlimdəki bütün evlərə od vurub bütün əsas binaları yandırdı. Mühafizəçilər 
rəisi ilə birgə gələn bütün Xaldey ordusu Yerusəlimin ətrafındakı divarları 
uçurtdu. Mühafizəçilər rəisi Nevuzaradan şəhərdə qalan xalqı, Babil padşahının 
tərəfinə keçən fərariləri və başqa əhalini sürgün etdi. Ancaq o, bağçılıq və 
əkinçilik etmək üçün ölkədəki yoxsulların bir hissəsini orada saxladı.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 137:1-6    (65:1)
N: Ey Allah, Səni Sionda həmdlər gözləyir. 

Babil torpağında olanda Sionu yada salardıq, +
çay kənarında oturaraq ağlayardıq, *
liralarımızı söyüd ağaclarından asardıq. N:

Bizi əsir edənlər nəğmə oxumağımızı əmr edirdilər, *
bizə zülm verənlər
onları şənləndirməyimizi istəyirdilər, *
«Bizim üçün Sion nəğmələrini oxuyun» deyirdilər. N:

Axı yad ölkədə Rəbbin nəğmələrini necə oxuyaq? +
Ey Yerusəlim, əgər səni unutsam, *
qoy sağ əlim qurusun. N:

Ey Yerusəlim, +
səni anmasam, ən böyük sevincim olmasan, *
qoy dilim damağıma yapışsın. N:

Alleluya! Mt 8:17
Bizim xəstəliklərimizi O çəkdi, naxoşluqlarımızı Öz üzərinə götürdü. Alleluya!
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†  İncil  †
Mt 8, 1-4

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa dağdan endiyi zaman böyük bir izdiham Onun ardınca getdi. Bu zaman 
cüzamlı bir adam yaxınlaşıb «ya Rəbb, əgər istəsən, məni pak edə bilərsən» 
deyərək Ona səcdə qıldı. İsa əlini uzadıb ona toxundu və dedi: «İstəyirəm, pak 
ol!» Dərhal bu adam cüzamdan pak oldu. İsa ona dedi: «Bax heç kəsə bir söz 
demə, amma get, özünü kahinə göstər. Hər kəsə şəhadət olsun deyə Musanın 
buyurduğu təqdimi apar». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 18:1-15
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». Sara onun arxasında, çadırın girəcəyində 
durub qulaq asırdı. İbrahim və Sara qocalıb yaşa dolmuşdular. Sara aybaşıdan 
kəsilmişdi. O, ürəyində gülüb dedi: «Qocaldığım halda mənə belə şadlıq üz verə 
bilərmi? Ağam da qocadır». Rəbb İbrahimə dedi: «Sara nə üçün “Qocaldıqdan 
sonra mən uşaq doğa bilərəmmi?” deyib güldü? Rəbb üçün çətin bir şey varmı? 
Gələn il bu vaxt Mən yenə sənin yanında olacağam və Saranın bir oğlu olacaq». 
Sara qorxduğu üçün «gülmədim» deyib inkar etdi. 
Ancaq Rəbb dedi: «Xeyr, güldün».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur - Lk 1:47-49. 50+53. 54-55
N: Rəbb Allah mərhəmət göstərməyi yada saldı. 

Qəlbim Rəbbi ucaldır, *
Ruhum Xilaskarım Allaha görə şadlanır. N:

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

Onun mərhəməti də nəsildən-nəslə *
Ondan qorxanlara göstərilər.
Acları nemətlərlə doydurdu, *
varlıları isə əliboş yola saldı. N:

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

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Mərsiyələr Kitabından sözlər Mərs 2:2. 10-14. 18-19
Xudavənd aman vermədən Yaqub nəslinin bütün məskənlərini dağıtdı, qəzəbi ilə 
Yəhuda qızının qalalarını yıxdı, padşahlığı, başçıları yerlə yeksan etdi. 
Sion qızının ağsaqqalları susub-dinmir, onlar toz-torpaq içində əyləşib, başlarına 
toz töküb, çul geyib, Yerusəlimin bakirə qızları başlarını yerə dikib. Ağlamaqdan 
gözlərimin nuru gedir, canım əzabdan yanır. Əziz xalqım qırıldığına görə 
ürəyimdən qan axır. Çünki şəhər meydanlarındakı körpələrin, uşaqların huşu 
başından çıxır. Şəhər meydanlarında yaralılar kimi huşunu itirirlər, ana qucağında 
can verirlər. Analarından soruşurlar: «Hanı çörək, hanı şərab?» 
Ey Yerusəlim qızı, sənə nə deyim? Səni kimlə müqayisə edim? 
Ey bakirə Sion qızı, səni kimə bənzədim? Bununla mən sənə təsəlli verə bilim? 
Çünki yaran dəniz qədər dərindir, sənə kim şəfa verə bilər? Sənin üçün görülən 
görüntülər yalan oldu, peyğəmbərlərin səni aldatdı. Firavanlığını sənə qaytarmaq 
üçün təqsirlərini üzə çıxartmadılar, amma bu peyğəmbərlər səni azdırdı, 
sənin üçün yalandan görüntülər gördü. 
Xalq Xudavəndə ürəkdən fəryad etdi, ey Sion qızının divarı! Qoy gecə-gündüz 
sənin gözlərindən sel kimi yaş axsın, dincəlmə, aç gözlərini, yumulmasın. 
Qalx, gecə fəryad etməyə, gecə növbələri başlayarkən Xudavəndin hüzurunda 
qəlbini sular kimi açıb tök. Əllərini Ona aç, övladlarının sağ qalmasını dilə, 
onlar hər tin başında acından huşunu itirir.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 74:1-4. 5-7. 20-21
N: Rəbb məzlumlarının həyatını əsla unutmaz. 

Ey Allah, niyə bizi əbədilik tərk etmisən? *
Otlağının sürüsünə niyə qəzəbin alovlanıb?
Yada sal keçmişdə satın aldığın icmanı, +
Özünə xalq etmək üçün azad etdiyin tayfanı, 
həm də məskənin olan Sion dağını. N:

Əbədi viranələrə doğru get, *
Müqəddəs yerdə hər şeyi düşmən dağıdıb.
Səcdəgahının ortasında düşmənlər nərə çəkdilər, *
bu yerə zəfər bayraqlarını keçirtdilər. N:

Sıx meşəni budamaq üçün *
balta qaldıran adamlara bənzəyirlər.
Müqəddəs yerin bütün oyma işlərini *
baltalar və çəkiclərlə qırıb tökdülər.
Sənin Müqəddəs məkanına od vurdular, *
Adının sakin olduğu yeri uçurub murdarladılar. N:

Özün bizimlə bağladığın əhdə bax! *
Zorakılıq yuvaları ölkənin hər zülmət yerinə dolub.
Qoyma əzabkeş yenə də rüsvay olsun, *
qoy sənin adına məzlumlar və fəqirlər həmd oxusun. N:

Alleluya! Mt 8:17
Bizim xəstəliklərimizi O çəkdi, naxoşluqlarımızı Öz üzərinə götürdü.
Alleluya!
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†  İncil  †
Mt 8, 5-17

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa Kefernahuma girərkən bir yüzbaşı Ona yaxınlaşıb yalvardı: «Ya Rəbb, 
xidmətçim iflic olub evdə yatır, çox iztirab çəkir». İsa ona dedi: «Mən gəlib ona 
şəfa verəcəyəm». Yüzbaşı cavab verərək dedi: «Ya Rəbb, mən layiq deyiləm ki, 
Sən mənim evimə girəsən. Ancaq bir söz söylə, onda xidmətçim sağalacaq.  
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 heyrət etdi. O ardınca 
gələn xalqa dedi: «Sizə doğrusunu deyirəm: İsraildə heç kimdə belə böyük iman 
görmədim. Sizə deyirəm ki, şərqdən və qərbdən bir çoxu gələcək və Səmavi 
Padşahlıqda İbrahimlə, İshaqla və Yaqubla bir süfrəyə oturacaq. Amma bu 
padşahlığın əsl övladları isə qaranlıq çölə atılacaq. Orada ağlaşma və diş  qıcırtısı 
olacaq». Sonra İsa yüzbaşıya dedi: «Get, qoy sənin imanına görə olsun».  
Yüzbaşının xidmətçisi də o saat sağaldı. 
İsa Peterin evinə gəldi. Onun qayınanasının qızdırma içində yatdığını gördü. İsa 
onun əlinə toxundu və qadının qızdırması düşdü. Qadın qalxıb İsaya xidmət 
etməyə başladı. 
Axşam olduqda isə cinə tutulmuş bir çox adamı İsanın yanına gətirdilər. O, sözlə 
ruhları çıxartdı və xəstələrin hamısına şəfa verdi. Bu, Yeşaya peyğəmbər vasitəsilə
söylənən bu  sözlər yerinə yetsin deyə baş verdi: «Bizim xəstəliklərimizi O çəkdi, 
naxoşluqlarımızı Öz üzərinə götürdü».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 18:16-33
O adamlar qalxıb oradan Sodoma tərəf baxdılar. İbrahim onları yola salmaq üçün 
onlarla birgə getdi. O vaxt Rəbb dedi: «Mən edəcəyim şeyi İbrahimdən 
gizlədəcəyəmmi? Həqiqətən, İbrahimdən böyük və güclü bir millət törəyəcək, 
onun vasitəsilə yer üzünün bütün millətləri xeyir-dua alacaq. Çünki Mən onu 
seçdim ki, oğullarına və özündən sonrakı nəslinə saleh və ədalətli işlər görmək 
üçün Rəbbin yolu ilə getməyi tapşırsın. Rəbb də İbrahim barədə dediyi sözü 
yerinə yetirsin». 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». Rəbb İbrahimlə söhbətini bitirib getdi. 
İbrahim də öz yerinə qayıtdı. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 103:1-4. 8-11
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: N:

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

Rəbb rəhmli və lütfkardır, *
hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir.
Həmişə töhmətləndirməz, *
qəzəbi sonsuza qədər sürməz. N:

Bizimlə günahlarımıza görə davranmaz, *
təqsirlərimizin əvəzini çıxmaz.
Çünki göylər yerdən nə qədər ucadırsa, *
Ondan qorxanlara olan məhəbbəti o qədər böyükdür. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Amosun kitabından sözlər Amos 2:6-10. 13-16
Rəbb belə deyir: “İsraillilərin üç-dörd qat günahına görə onları cəzasız 
buraxmayacağam, çünki onlar düz adamları pula, möhtacları da bir cüt çarığa 
satır, yoxsulları toz-torpağın içinə salıb əzir, məzlumlara yol vermir. Ata və oğul 
eyni qızla yatıb Müqəddəs adımı ləkələyir. İsraillilər hər qurbangahın yanında 
girov götürdükləri paltarın üzərində yatır, özlərinin Allahının məbədində cərimə 
üçün gətirilən şərabı içirlər. Amma Mən sidr ağacı kimi hündür, palıd ağacı kimi 
möhkəm olan Emorluları qarşınızda yox etdim, yuxarıdan bəhrəsini, aşağıdan 
kökünü kəsdim. Mən sizi Misir torpağından çıxarıb qırx il çöldə gəzdirmişdim ki, 
siz Emorluların torpağına sahib olasınız.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 50:16-23
N: Doğru yol tutan şəxsə Allah xilas göstərəcək.

Pislərəsə Allah deyir: +
«Qaydalarımı əzbər söyləməyə haqqınız varmı? +
Əhdimi dilə gətirməyə haqqınız varmı?
Mənim iradıma nifrət edirsən, *
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Sözlərimi qulaq ardına vurursan. N:
Bir oğru görəndə ona qoşulursan, *
zinakarlara yoldaş olursan.
Ağzını şər üçün açırsan, *
dilini fırıldaq üçün işə salırsan. N:

N: Doğru yol tutan şəxsə Allah xilas göstərəcək.

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. N:

Ey Allahı unudanlar, buna diqqət edin! +
Yoxsa sizi parça-parça edərəm, *
heç birinizi xilas edən olmaz. 
Kim ki şükür qurbanı təqdim edir, Məni şərəfləndirir. +
Doğru yol tutan şəxsə *
Allahın xilasını göstərəcəyəm. N:

Alleluya! Zəb 95:8
Qoy ürəkləriniz Merivada olduğunuz kimi, 
səhradakı Massada keçən gündə olduğu kimi inadkar olmasın.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 8, 18-22

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa ətrafında izdihamı gördükdə əmr verdi ki, o biri sahilə keçsin. Bu zaman bir 
ilahiyyatçı Ona yaxınlaşıb dedi: «Müəllim! Sən hara getsən, Sənin ardınca 
gedəcəyəm». İsa ona dedi: «Tülkülərin də yuvası, göydə uçan quşların da yuvası 
var. Amma Bəşər Oğlunun başını qoymağa belə, yeri yoxdur». Şagirdlərindən bir 
başqası İsaya dedi: «Ya Rəbb, mənə icazə ver, əvvəlcə gedim, atamı dəfn edim». 
İsa ona dedi: «Ardımca gəl. Qoy ölülər öz ölülərini dəfn etsin».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 19:15-29
Səhər açılanda mələklər Lutu tələsdirərək dedilər: «Qalx yanındakı arvadını və iki 
qızını götür get, yoxsa şəhərdəkilərin günahlarına görə məhv olacaqsan». Lut 
yavaş tərpəndi. Rəbb ona mərhəmət etdiyinə görə həmin şəxslər onun, arvadının 
və iki qızının əlindən tutub şəhərdən kənara çıxartdılar. Onları çıxaran zaman 
mələklərdən biri dedi: «Öz canını qurtar, arxana baxma. Bu düzənliyin heç 
yerində qalma, dağa qalx, yoxsa həlak olarsan». Lut onlara dedi: «Aman, ağam! 
İndi bu qulun sənin gözündə lütf tapdı və canımı xilas etməklə mənə göstərdiyin 
xeyirxahlığını çoxaltdın. Ancaq dağa çata bilmərəm, çünki bəla mənə də yetişə 
bilər və həlak olaram. Yaxınlıqda qaça biləcəyim kiçik bir şəhər var. Qoy oraya 
qaçıb canımı qurtarım. Axı o şəhər kiçikdir». Mələklərdən biri Luta dedi: «Sənin 
xatirinə bunu da edərəm: dediyin şəhəri dağıtmaram. Tez ol, oraya qaç! Sən oraya 
çatmamış Mən bir şey etməyəcəyəm». Buna görə də o şəhər Soar adlandı. Günəş 
doğanda Lut Soara gəldi. Rəbb Sodom və Homorranın üzərinə göydən odlu 
kükürd yağdırdı, bu şəhərləri, bütün düzənliyi, oranın bütün sakinlərini və 
torpaqda bitən hər şeyi məhv etdi. Ancaq Lutun arvadı dönüb geriyə baxdı və duz 
sütununa çevrildi. İbrahim səhər erkən qalxıb Rəbbin önündə durduğu yerə getdi. 
Oradan Sodom və Homorraya, bütün düzənliyə baxdı. O, yerdən ocaq tüstüsü 
kimi bir tüstü qalxdığını gördü. Allah düzənlikdəki şəhərləri məhv etdiyi zaman 
İbrahimi xatırladı, buna görə də Lutun yaşadığı şəhərləri dağıdarkən onu fəlakət 
içindən çıxartdı. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 26:2-3. 9-10. 11-12
N: Rəbbin məhəbbəti gözümün önündə durur.

Ya Rəbb, məni sınaqdan keçir, +
Sən məni imtahan et, *
qəlbimi, fikirlərimi saf et.
Məhəbbətin gözümün önündə durur, *
Sənin sədaqətinlə gəzirəm. N:

Məni günahkarlara qatıb aparma, *
qatillərlə birgə canımı alma.
Onlar pis niyyəti əllərində tutublar, *
sağ əllərini rüşvətlə doldurublar. N:
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N: Rəbbin məhəbbəti gözümün önündə durur.

Mənsə kamalla gəzirəm, *
məni qurtar, mənə lütf et!
Ayağım düzlük üstündə durur, *
cəmiyyətin içində Rəbbə alqış edəcəyəm. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Amosun kitabından sözlər Amos 3:1-8, 4:11-12
Ey İsraillilər! Rəbbin əleyhinizə dediyi sözü dinləyin! Misir torpağından çıxardığı 
bu nəslin hamısına belə deyir: “Yer üzündəki nəsillərin arasında yalnız sizinlə 
ünsiyyət yaratmışam. Ona görə Mən bütün cəzanızı öz başınıza gətirəcəyəm”. İki 
nəfər razılaşıb görüşməsə, birgə yol gedərmi? Şikarı olmayan şir meşədə nərə 
çəkərmi? Heç nə ovlamamış gənc aslan yuvasında nərildəyərmi? Yerdə tələ qurub 
yem qoyulmazsa, oraya quş düşərmi? Bir şey tutmayan tələ yerindən atılarmı? 
Şəhərdə şeypur çalınarsa, xalq qorxuya düşməzmi? Əgər Rəbb bəla göndərməsə, 
hansısa bir şəhərə bəla gələrmi? Həqiqətən, Xudavənd Rəbb qulu olan 
peyğəmbərlərə Öz niyyətini açmadan heç nə etmir. Şir nərə çəkəndə kim ondan 
qorxmaz? Xudavənd Rəbb söyləyəndə kim peyğəmbərlik etməz? 
 “Mən Sodomla Homorranı necə dağıtdımsa, sizdən bəzilərini də elə məhv etdim. 
Siz oddan götürülən odun kimi sağ qaldınız. Lakin yenə Mənə tərəf dönmədiniz” 
Rəbb belə bəyan edir. “Ey İsraillilər, buna görə də sizinlə belə rəftar edəcəyəm. 
Bu rəftarıma görə Allahınızı qarşılamağa hazır olun, ey İsraillilər!” 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 5:4-8
N: Ya Rəbb, ədalətinlə məni düz yola yönəlt.

Sən pislikdən xoşlanan Allah deyilsən, +
şər Sənin yanına gəlməz. *
Təkəbbürlülər hüzurunda dayana bilməz. N:

Bütün şər iş görənlərə nifrət edirsən. +
Yalan söyləyənləri məhv edirsən, *
ya Rəbb, qaniçənlərdən, hiyləgərlərdən ikrah edirsən. N:

Fəqət mən bol məhəbbətin naminə evinə gələcəyəm, *
üz tutub müqəddəs məbədinə qorxu ilə səcdə edəcəyəm. N:

Alleluya! Zəb 130:5
Rəbbi gözləyirəm, döyünən ürəyim gözləyir, Onun sözünə ümid edirəm.
Alleluya!
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†  İncil  †
Mt 8, 23-27

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa qayığa mindiyi zaman şagirdləri də Onun ardınca getdi. Göldə elə böyük tufan 
qopdu ki, qayıq dalğalarla örtüldü. Amma İsa yatırdı. Şagirdlər yaxınlaşıb İsanı 
oyadaraq dedilər: «Ya Rəbb, bizi xilas et, biz həlak oluruq!» İsa onlara «Ey imanı 
az olanlar, niyə qorxursunuz?» dedi. Sonra durub küləklərə və gölə qadağan etdi, 
onda dərin sükut çökdü. Onlar heyrət içində qalıb dedilər: «Bu necə bir Adamdır 
ki, küləklər də, göl də Ona itaət edir?»

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

13cü həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 21:5. 8-20
İshaq doğulanda İbrahimin yüz yaşı var idi. Uşaq böyüyüb süddən kəsildi. İshaqın
süddən kəsildiyi gün İbrahim böyük bir ziyafət verdi. Sara gördü ki, Misirli 
Həcərin İbrahimə doğduğu oğlu ona gülür. Sara İbrahimə dedi: «Bu cariyəni 
və onun oğlunu qov. Bu cariyənin oğlu mənim oğlum İshaqla birgə varis 
olmayacaq». Bu iş İbrahimi çox narahat etdi, çünki İsmail də onun oğlu idi. Allah 
İbrahimə dedi: «Uşaqdan və cariyəndən ötrü narahat olma. Saranın sənə söylədiyi 
bütün sözlərə qulaq as, çünki İshaqdan törəyənlər sənin nəslin adlanacaq. Amma 
cariyənin oğlundan da bir millət törədəcəyəm, çünki o da sənin nəslindir». İbrahim
səhər tezdən qalxdı, çörək və bir tuluq su götürüb çiyninə qoyaraq Həcərə verdi. 
Uşağı da ona verib onu yola saldı. Həcər gedib Beer-Şeva çölündə dolaşdı. 
Tuluqda su qurtardı. O, oğlunu bir kolun altına qoydu. Sonra oradan bir ox 
məsafəsi qədər aralanıb uzaqda oturdu. «Oğlumun ölümünü görməyim» dedi 
və uşağın qarşısında oturub hönkür-hönkür ağladı. Allah uşağın səsini eşitdi. 
Allahın mələyi göylərdən Həcəri çağırıb dedi: «Sənə nə olub, Həcər? 
Qorxma, çünki uşağın oturduğu yerdən Allah onun səsini eşitdi. 
Qalx uşağı qaldır, onu qucağına götür. Mən ondan böyük bir millət törədəcəyəm».
Allah Həcərin gözlərini açdı və o, bir su quyusu gördü. Gedib tuluğu su ilə 
dolduraraq uşağa içirtdi. Allah bu uşaqla idi. 
O böyüyüb, çöldə yaşamağa başladı və mahir oxatan oldu.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 34:6-7. 10-13
N: Mən məzlum, Rəbbi çağırdım, O məni eşitdi.

Mən məzlum, Rəbbi çağırdım, O məni eşitdi, *
bütün əzablarımdan məni xilas etdi.
Rəbdən qorxanları Onun mələyi müdafiə edər,
onlara zəfər verər. N:

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. N:

Gəlin, ey övladlar, məni dinləyin, *
Rəbb qorxusunu sizə öyrədim:
Kim həyatdan kam almaq istəyirsə, *
uzun ömür sürüb xoş gün görmək istəyirsə,
qoy dilini şərdən, *
ağzını fırıldaq üçün işlətməkdən qorusun. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Amosun kitabından sözlər Amos 5:14-15. 21-24
Pislikdən yaxşılığa dönün ki, sağ qalasınız! Beləcə iddia etdiyiniz kimi Ordular 
Allahı Rəbb, həqiqətən, sizə yar olacaq. Pisliyə nifrət edin, yaxşılığı sevin, 
məhkəmədə ədalətə üstünlük verin. Bəlkə Ordular Allahı Rəbb qalan Yusif 
övladlarına lütf edər. 
Rəbb belə deyir: “Bayramlarınıza nifrət edirəm, xor baxıram, təntənəli 
toplantılarınızdan iyrənirəm. Mənə yandırma qurbanlarınızı, taxıl təqdimlərinizi 
gətirsəniz də, razı qalmayacağam. Mənə kökəldilmiş heyvanlarınızdan ünsiyyət 
qurbanı təqdim etsəniz də, onlara nəzər salmayacağam. Gurultulu ilahilərinizi 
Məndən uzaq edin! Çənglərinizin səsinə qulaq asmayacağam. Lakin qoy ədalət 
sular kimi tökülsün, salehlik davamlı sel kimi axsın!
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 50:7-13. 16-17
N: Doğru yol tutan şəxsə Allah xilas göstərəcək.

«Danışıram, dinlə Məni, ey xalqım! +
Ey İsrail, əleyhinə şəhadət edirəm. *
Allaham, sənin Allahın Mənəm. N:
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Qurbanlarından ötrü səni tənbeh etmirəm, *
yandırma qurbanlarını həmişə görürəm.
Tövləndəki buğanı, ağılındakı təkəni *
səndən qəbul etmirəm. N:

N: Doğru yol tutan şəxsə Allah xilas göstərəcək.

Çünki Mənimdir bütün meşələrdə olan heyvanlar, *
minlərlə dağda otlayan mal-qaralar.
Dağlardakı bütün quşları tanıyıram, *
bütün çöl heyvanları əlimin altındadır. N:

Acsam, sənə demərəm, * çünki dünyaya, dünyadakı hər şeyə sahibəm!
Məgər Mən buğa əti yeyirəm? * Məgər Mən təkə qanı içirəm? N:

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

Alleluya! Yaq 1:18
O Öz iradəsinə görə həqiqət kəlamı ilə doğulmağımıza səbəb oldu ki, 
biz Onun yaratdıqlarının bir növ nübarı olaq.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 8, 28-34

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa o biri sahildə yerləşən Qadaralıların diyarına gəldiyi zaman qəbir 
mağaralarından çıxan cinə tutulmuş iki nəfər Onunla qarşılaşdı. Onlar elə təhlükəli
idi ki, heç kim o yoldan keçə bilmirdi. Budur, onlar bağırdılar: «Ey Allahın Oğlu, 
bizdən nə istəyirsən? Buraya vaxtından əvvəl bizə iztirab verməyəmi gəlmisən?» 
Onlardan uzaqda böyük bir donuz sürüsü otlayırdı. Cinlər İsaya yalvardılar: «Bizi 
qovacaqsansa, bu donuz sürüsünə göndər». İsa onlara «Gedin!» dedi. Cinlər də 
adamlardan çıxıb donuzların içinə girdi.  Beləliklə, bütün sürü uçurumdan aşağı, 
gölə atılıb suda boğuldu. Donuz otaranlar isə qaçdılar, şəhərə gəlib hər şeyi və 
cinə tutulmuş adamların başına  gələn əhvalatı xəbər verdilər. Bundan sonra bütün
şəhər əhalisi İsanı qarşılamağa çıxdı. İsanı görəndə Ona yalvardılar ki, onların 
bölgəsindən çıxsın.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 22:1-19

Bir müddət sonra Allah İbrahimi sınağa çəkdi. O «Ey İbrahim!» deyə çağırdı. 
İbrahim «Buradayam!» dedi. Allah dedi: «Sevdiyin yeganə oğlunu – İshaqı 
götürüb Moriya torpağına get. Orada sənə göstərəcəyim bir dağda oğlunu 
yandırma qurbanı olaraq təqdim et». İbrahim səhər tezdən qalxdı və eşşəyini 
palanladı. Özü ilə iki nökərini və oğlu İshaqı götürdü. O, yandırma qurbanı üçün 
odun yardı və qalxıb Allahın dediyi yerə yollandı. İbrahim üçüncü gün başını 
qaldırıb uzaqdan o yeri gördü. O, nökərlərinə dedi: «Siz eşşəklə birlikdə burada 
qalın, mən uşaqla oraya gedəcəyəm. Səcdə edib, yanınıza qayıdarıq». İbrahim 
yandırma qurbanı üçün odun götürüb oğlu İshaqın kürəyinə qoydu, odu və bıçağı 
isə özü götürdü. Onlar birlikdə getdilər. İshaq atası İbrahimi çağırdı: «Ay ata!» 
O cavab verdi: «Buradayam, oğlum». İshaq dedi: «Od və odun var, bəs yandırma 
qurbanı olacaq quzu haradadır?» İbrahim dedi: «Oğlum, yandırma qurbanı olacaq 
quzunu Allah Özü hazırlayacaq». Onlar birlikdə getdilər. Sonra Allahın İbrahimə 
göstərdiyi yerə gəldilər. İbrahim orada bir qurbangah düzəldib odunları düzdü və 
oğlu İshaqın əl-qolunu bağlayıb qurbangaha, odunların üstünə qoydu. İbrahim 
əlini uzadıb oğlunun başını kəsmək üçün bıçağı götürdü. Rəbbin mələyi göylərdən
onu çağırdı: «İbrahim, İbrahim!» O «Mən buradayam!» dedi. Mələk dedi: 
«Uşağa əl qaldırma və ona bir şey etmə. İndi bildim ki, sən Allahdan qorxursan; 
öz yeganə oğlunu Məndən əsirgəmədin». İbrahim başını qaldırıb baxdı və 
arxasında buynuzları kolluğa ilişmiş bir qoç gördü. İbrahim gedib qoçu götürdü və
oğlunun əvəzinə yandırma qurbanı olaraq təqdim etdi. İbrahim o yeri Yahve-İre 
adlandırdı; buna görə də indiyə qədər belə deyilir: «Rəbbin dağında hazırlanacaq».
Rəbbin mələyi yenə göylərdən İbrahimi çağırıb dedi: «Rəbb bəyan edir: 
“Öz varlığıma and içirəm ki, sən bu işi etdiyinə və yeganə oğlunu əsirgəmədiyinə 
görə Mən sənə böyük xeyir-dua verəcəyəm, nəslini göydəki ulduzlar və dəniz 
kənarındakı qum qədər artırıb çoxaldacağam. Sənin nəslin öz düşmənlərinin 
şəhərlərinə sahib olacaq. Dünyanın bütün millətləri sənin nəslinin vasitəsilə xeyir-
dua alacaq, çünki sən Mənim sözümə qulaq asdın”». Sonra İbrahim 
öz nökərlərinin yanına qayıtdı və onlar qalxıb Beer-Şevaya getdilər.
İbrahim Beer-Şevada sakin oldu.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 116:1-6. 8-9
N: Rəbbin hüzurunda gəzib-dolaşıram.

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

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

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

Ya Rəbb, canımı ölümdən, *
gözlərimi göz yaşından, ayağımı büdrəməkdən qurtardın.
İndi Rəbbin hüzurunda gəzib-dolaşıram, *
dirilər arasındayam. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Amosun kitabından sözlər Amos 7:10-17
Bet-El kahini Amasya İsrail padşahı Yarovama belə xəbər göndərdi: «Amos İsrail 
nəsli arasında sənə qarşı qəsd hazırlayır. Onun sözlərinin öhdəsindən bu ölkə gələ 
bilməz. Çünki Amos belə deyir: “Yarovam qılıncdan keçirilib öləcək. İsrail xalqı 
öz torpağından hökmən sürgünə aparılacaq”». 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 padşahlıq 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”. İndi isə Rəbbin sözünü dinlə. 
Sən “İsrailə qarşı peyğəmbərlik etmə və İshaq nəslinin əleyhinə vəz etmə” 
deyirsən. Buna görə də Rəbb belə deyir: “Sənin arvadın şəhərdə fahişəlik edəcək, 
oğulların və qızların qılıncdan keçiriləcək, torpağın ölçülüb paylanacaq. 
Sən isə yad eldə – murdar bir ölkədə öləcəksən. İsrail xalqı öz torpağından 
hökmən sürgünə aparılacaq”.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 19:7-10
N: Rəbbin qanunu kamildir, canı təzələyir.

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

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

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

Onlar qızıldan, bol miqdarda olan saf qızıldan da çox sevilir, *
onlar baldan, şanı balından da şirindir. N:

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

†  İncil  †
Mt 9:1-8

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa qayığa minərək gölü keçdi və Öz şəhərinə gəldi. Onun yanına yataqda yatan 
bir iflic adamı gətirdilər. İsa onların imanını görəndə iflic olan adama dedi: 
«Cəsarətli ol, oğlum, günahların bağışlandı». Onda bəzi ilahiyyatçılar öz-özünə 
dedilər: «Bu Adam küfr danışır». Onların nə düşündüklərini görərək İsa dedi: 
«Niyə ürəyinizdə pis şeylər fikirləşirsiniz? Bax hansı daha asandır? 
“Günahların bağışlandı” deməkmi, yoxsa “Qalx, yeri!” demək? 
Lakin siz bilin ki, Bəşər Oğlunun yer üzündə günahları bağışlamaq səlahiyyəti 
var» və onda iflicə dedi: «Qalx, yatağını götür və evinə get!» 
Xəstə qalxıb evinə getdi. Xalq bunu gördükdə qorxdu 
və insanlara bu cür səlahiyyət verən Allahı izzətləndirdi.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 23:1-4. 19,  24:1-8. 62-67

Sara yüz iyirmi yeddi il yaşadı; o bu qədər ömür sürdü. Sara Kənan torpağında 
olan Qiryat-Arbada, yəni Xevronda öldü. İbrahim yas tutub ağlamaqdan ötrü 
Saranın cəsədinin yanına getdi. İbrahim cəsədin yanından gedib Xetlilərə dedi: 
«Mən sizin aranızda qərib və qonağam. Yanınızda qəbir düzəltmək üçün mənə 
torpaq sahəsi satın ki, öz ölümü götürüb orada basdırım».
Bundan sonra İbrahim arvadı Saranı Kənan torpağında olan Mamre, 
yəni Xevron qarşısındakı Maxpela tarlasının mağarasında basdırdı.
İbrahim qocalıb yaşa dolmuşdu. Rəbb hər şeydə ona xeyir-dua vermişdi. Bir gün  
İbrahim evində bütün işləri idarə edən qulbaşıya dedi: «Əlini budumun altına 
qoyub göyün və yerin Allahı Rəbbin adına mənə and iç ki, oğluma aralarında 
yaşadığım Kənanlıların qızlarından arvad almayacaqsan, ancaq mənim ölkəmə, 
qohumlarımın yanına gedib oğlum İshaq üçün arvad alacaqsan». Nökər ona dedi: 
«Bəlkə qız mənimlə birgə bu ölkəyə gəlməyə razı olmadı? Onda oğlunu sənin 
çıxdığın ölkəyə aparımmı?» İbrahim ona dedi: «Bax oğlumu oraya aparma. 
Məni atamın evindən və doğulduğum  torpaqdan çıxaran, mənimlə danışan və and 
içərək “bu torpağı sənin nəslinə verəcəyəm” deyən göylərin Allahı Rəbb Öz 
mələyini sənin önündə göndərəcək və sən oradan oğluma arvad alıb gətirəcəksən. 
Əgər o qadın səninlə gəlmək istəməsə, sən bu anddan azad olursan. 
Ancaq mənim oğlumu oraya aparma». 
İshaq Beer-Laxay-Roi yolu ilə gəldi, çünki o, Negev torpağında yaşayırdı. Axşam 
düşəndə İshaq bir qədər düşünmək üçün çöllüyə getdi. O, başını qaldırıb baxanda 
gördü ki, dəvələr gəlir. Rivqa da başını qaldırıb İshaqı görəndə dəvədən düşdü. 
O, nökərdən soruşdu: «Bizi qarşılamaq üçün çöllüyə gələn bu adam kimdir?» 
Nökər «ağamdır» dedi. Rivqa rübəndini üzünə çəkib örtündü. Nökər baş vermiş 
bütün işlər barədə İshaqa danışdı. İshaq Rivqanı anası Saranın yaşadığı çadıra 
apardı və Rivqa onun arvadı oldu. İshaq onu sevdi və anasının ölümündən sonra 
onunla təsəlli tapdı.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 106:1-5
N: Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır!

Rəbbə həmd edin! +
Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır, *
çünki məhəbbəti əbədidir. 
Rəbbin qüdrətli işlərini sözlə demək olarmı? *
Onu layiqincə həmd edən varmı? N:

Nə bəxtiyardır ədalətə bağlananlar, *
hər zaman əməlisaleh olanlar!
Ya Rəbb, xalqına lütf edərkən məni yada sal, *
onları nicata çatdırarkən mənim də qayğıma qal. N:

Qoy seçdiklərini bəxtiyar görüm, +
millətinin sevinci ilə sevinim, *
irsinlə birlikdə fəxr edim. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Amosun kitabından sözlər Amos 8:4-6, 9-12
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”. 
Xudavənd Rəbb bəyan edir: “Həmin gün günorta günəşi batıracağam, 
Yer üzündə gündüzü qaraldacağam. Bayramlarınızı yasa döndərəcəyəm, 
bütün mahnılarınızı mərsiyəyə çevirəcəyəm. Hər kəsin belinə çul 
büründürəcəyəm, hər başın saçını qırxdıracağam. 
Yeganə oğula yas tutulan kimi o günü sona qədər acı edəcəyəm”. 
Xudavənd Rəbb bəyan edir: “Budur, elə günlər gələcək ki, ölkəyə qıtlıq 
göndərəcəyəm. Bu günlərdə çörək və suyun qıtlığı deyil, 
Rəbbin sözlərinin qıtlığı olacaq. İnsanlar Rəbbin sözünü axtaracaq. 
Dənizdən-dənizə, şimaldan şərqə qədər sürətlə gəzib-olaşacaqlar, 
lakin onu tapmayacaqlar.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 119:2+10. 20+30. 40+131
N: Ya Rəbb, əmrlərinin həsrətini çəkirəm.

Nə bəxtiyardır Onun göstərişlərinə əməl edənlər, *
bütün qəlbi ilə Onu axtaranlar.
Bütün qəlbimlə Səni axtarmışam, *
qoyma əmrlərindən çıxım. N:

Hökmlərinin həsrətini çəkməkdən *
hər zaman ürəyim ağrıyır.
Mən sədaqət yolunu seçdim, *
Hökmlərini gözümün önünə gətirdim. N:

Qayda-qanunlarının həsrətini çəkirəm, *
Salehliyinlə məni yaşat.
Ağız açıb ah-zar edirəm, *
çünki əmrlərinin həsrətini çəkirəm. N:

Alleluya! Mt 11:28
Ey bütün yorğunlar və yükləri ağır olanlar, Mənim yanıma gəlin,
Mən sizə rahatlıq verərəm.
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.

218



13cü həftə |   Şənbə - 6cı gün 

13cü həftə |   Şənbə  6cı gün 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 27:1-5. 15-29
İshaq qocalıb gözləri görməyəndə böyük oğlu Esavı yanına çağırıb dedi: 
«Ay oğlum». Esav ona «mən buradayam» dedi. İshaq dedi: 
«Mən artıq qocalmışam, bu gün-sabah öləcəyəm. İndi silahını, yayını və oxdanını 
götür, çöllüyə get və mənim üçün heyvan ovla. Sonra da mənə xoşladığım ləzzətli 
yeməyi hazırla və gətir ki, yeyim. Onda ölməmişdən qabaq mən sənə xeyir-dua 
verərəm». İshaq oğlu Esavla danışarkən Rivqa eşidirdi. 
Esav heyvan ovlayıb gətirmək üçün çöllüyə getdi.
Rivqa böyük oğlu Esavın evdə saxladığı ən gözəl paltarını götürüb kiçik oğlu 
Yaquba geyindirdi. Onun əllərinə və boynunun tüksüz yerinə oğlaq dəriləri 
bağladı. Sonra hazırladığı ləzzətli yeməyi və çörəyi oğlu Yaqubun əlinə verdi. 
Yaqub atasının yanına gəlib dedi: «Ay ata». Atası dedi: «Mən buradayam. Sən 
kimsən, oğlum?» Yaqub atasına dedi: «Sənin ilk oğlun Esavam. Dediyin kimi 
elədim. Qalx otur və gətirdiyim ov ətindən ye ki, mənə xeyir-dua verəsən». İshaq 
oğluna dedi: «Necə oldu ki, belə tez ov tapdın, oğlum?» O dedi: «Sənin Allahın 
Rəbb mənə uğur verdi». İshaq Yaquba dedi: «Yaxın gəl, oğlum, əlimi sənə sürtüb 
bilim ki, doğrudanmı, oğlum Esavsan ya yox?» Yaqub atası İshaqa yaxınlaşdı. 
İshaq əlini ona sürtüb dedi: «Səs Yaqubun səsidir, ancaq əllər Esavın əlləridir». 
İshaq onu tanımadı, çünki onun əlləri qardaşı Esavın əlləri kimi tüklü idi. İshaq 
Yaquba xeyir-dua verdi. O soruşdu: «Doğrudanmı, sən oğlum Esavsan?» Yaqub 
dedi: «Bəli». İshaq dedi: «Oğlum, gətirdiyin ov ətini qabağıma qoy, yeyim, sonra 
da sənə xeyir-dua verərəm». Yaqub yeməyi onun qabağına qoydu və o yedi, 
Yaqub ona şərab gətirdi və o içdi. Atası İshaq Yaquba dedi: «Oğlum, indi 
yaxınlaş, atanı öp».  O yaxınlaşıb atasını öpdü. İshaq onun paltarının qoxusunu 
hiss etdi və ona xeyir-dua verib dedi: «Bax oğlumun qoxusu Rəbbin xeyir-dua 
verdiyi çölün qoxusu kimidir. Allah sənə göylərin şehini, torpağın şirəsini, bol 
buğda və çoxlu təzə şərab versin. Xalqlar sənə qulluq etsin, ümmətlər sənə baş 
əysin. Öz qardaşlarına ağa ol, ananın oğulları sənə baş əysin. Sənə lənət edənlərə 
lənət gəlsin, sənə xeyir-dua verənlər xeyir-dua alsın».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 135:1-6
N: Rəbb yaxşıdır, Rəbbə həmd edin!

Rəbbə həmd edin! † Rəbbin isminə həmd edin, *
ey Rəbbin qulları, həmd edin!
Ey Rəbbin evində xidmət edənlər, *
Allahımızın evinin həyətində duranlar. N:

219



13cü həftə |   Şənbə - 6cı gün 

Rəbb yaxşıdır, Rəbbə həmd edin, *
O nə qədər şirindir, isminə tərənnüm oxuyun!
Çünki Rəbb Özü üçün Yaqubu seçdi, *
İsraili Özünə məxsus xalq olaraq seçdi. N:

Bilirəm, Rəbb əzəmətlidir, *
Xudavəndimiz bütün allahlardan üstündür.
Göylərdə, yer üzündə, *
dənizlərdə, bütün ümmanlarda Rəbb istədiyini edər. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Amosun kitabından sözlər Amos 9:11-15
Həmin gün Davudun yıxılan çadırını bərpa edəcəyəm. Onun dəlmə-deşiklərini 
tutub  cırılan yerlərini tikəcəyəm. Onu əvvəlki halına salacağam, ona görə ki qalan
Edomlulara və Mənim adımla çağırılan bütün millətlərə sahib olsunlar” 
Rəbb belə bəyan edir. 
Rəbb bəyan edir: “Budur, elə günlər gələcək ki, kotan sürən biçinçiyə yetişəcək, 
üzüm sıxan meynə əkənlə rastlaşacaq, dağlardan şirin şərab damacaq, bütün 
təpələrdən də axacaq. Xalqım İsraili əsirlikdən qaytaracağam, viran şəhərləri tikib 
məskən salacaqlar. Üzümlüklər əkib şərabını içəcəklər, bağlar salıb meyvəsindən 
yeyəcəklər. Onları özlərinin torpağında yerləşdirəcəyəm, onlara verdiyim 
torpaqdan bir daha kənara atılmayacaqlar” Allahın Rəbb belə deyir». 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 85:8. 10-13
N: Rəbb Allah möminlərinə sülh bəyan edir.

Rəbb Allah nə söyləsə, dinləyirəm. +
Sözləri xalqına, möminlərinə sülh bəyan edər ki, *
onlar öz cəhalətlərinə dönməsinlər. N:

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

Bəli, Rəbb ən yaxşı şeyləri göndərəcək, *
torpağımız bol məhsul verəcək.
Ədalət Rəbbin önündə addımlayar, *
qədəmləri üçün cığır salar. N:
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Alleluya! Yəh 10:27
Quzularım səsimi eşidir, Mən də onları tanıyıram və Mənim ardımca gəlirlər.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 9:14-17

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

O zaman Yəhyanın şagirdləri İsanın yanına gəlib dedilər: «Nə üçün biz və 
fariseylər çox oruc tuturuq, amma Sənin şagirdlərin oruc tutmur?» İsa onlara 
cavab verdi: «Bəy yanlarında olanda sağdışı və soldışı yas tuta bilərmi? Lakin 
bəyin onların arasından aparılacağı günlər gələcək və o zaman oruc tutacaqlar. 
Heç kim köhnə paltara təzə parçadan yamaq vurmaz. Çünki təzə yamaq köhnə 
paltardan qopar və yırtıq daha pis olar. Eləcə də təzə şərabı köhnə tuluqlara 
doldurmazlar. Yoxsa tuluqlar partlayar, şərab tökülər, tuluqlar da zay olar. Təzə 
şərab təzə tuluqlara doldurular; onda hər ikisi qorunar».

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

14cü həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 28:10-22
Yaqub Beer-Şevadan çıxıb Xarana tərəf getdi. Bir yerə çatıb orada gecələdi, çünki
günəş batmışdı. O torpaqdan bir daş götürüb başının altına qoydu və orada yatdı. 
O, yuxuda gördü ki, yerin üzərində bir nərdivan durmuş və onun başı göylərə 
çatmışdır. Allahın mələkləri onunla çıxıb-düşürdülər. Rəbb nərdivanın üstündə 
durub deyirdi: «Mən baban İbrahimin və İshaqın Allahı Rəbbəm. Üstündə 
yatdığın torpağı sənə və nəslinə verəcəyəm. Sənin nəslin yerin tozu kimi çox 
olacaq, qərbə, şərqə, şimala və cənuba yayılacaq. Yer üzünün bütün tayfaları sənin
və nəslinin vasitəsilə xeyir-dua alacaq. Mən həmişə səninləyəm, gedəcəyin hər 
yerdə səni qoruyacağam və bu torpağa qaytaracağam. Dediyimi edənə qədər səni 
tərk etməyəcəyəm». Yaqub yuxusundan oyanıb dedi: «Doğrudan da, Rəbb 
buradadır. Mən isə bunu bilmirdim». Sonra qorxub dedi: «Bu yer necə də 
qorxuludur. Bu, Allahın evindən başqa bir şey ola bilməz, 
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bura göylərin qapısıdır». Yaqub səhər tezdən qalxdı. O, başının altına qoyduğu 
daşı götürüb sütun kimi qoydu və üstünə zeytun yağı tökdü. O yerin adını Bet-El 
qoydu, ancaq əvvəlcə şəhərin adı Luz idi. Yaqub əhd edib dedi: «Əgər Allah 
mənimlə olsa, getdiyim bu yolda məni qorusa, mənə yemək üçün çörək və 
geymək üçün paltar versə, sağ-salamat atamın evinə dönsəm, o zaman Rəbb mənə 
Allah olacaq. Sütun kimi qoyduğum bu daş da Allahın evi olacaq. Ay Allah, mənə
verəcəyin hər şeyin onda birini Sənə verəcəyəm».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 91, 1-4. 14-15
N: Rəbb mənim sığınacağımdır.

Haqq-Taalanın pənahında yaşayan, *
Külli-İxtiyarın kölgəsində oturan insan
Rəbb haqqında belə söyləyir: +
«O mənim sığınacağımdır, qalamdır, *
Allahımdır, Ona güvənirəm». N:

Bil ki, O səni ovçunun tələsindən, *
Ağır xəstəliyə düşüb ölməkdən qurtarar.
Səni qanadlarının altına alar, *
Pərlərinin altında sığınacaqsan. N:

«Mən Rəbbi sevdiyinə görə onu azad edəcəyəm, *
İsmimi tanıdığına görə onu yüksəldəcəyəm.
Məni çağırarkən ona cavab verəcəyəm, +
dar günündə ona yar olacağam, *
onu xilas edib şərəfə-şana çatdıracağam. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Peyğəmbər Huşənin kitabından sözlər Huşə 2, 14. 15c-16. 19-20
Rəbb bəyan edir: «Amma Mən onu dilə tutub səhraya aparacağam, onun ürəyincə 
olan  sözlər deyəcəyəm. Cavanlıq günlərində olduğu kimi, Misir torpağından 
çıxdığı gün kimi orada nəğmə oxuyacaq». Rəbb bəyan edir: «Həmin gün Mənə 
“ərim” deyəcəksən, artıq “ağam” deməyəcəksən. Səni əbədi olaraq Özümə 
nişanlayacağam, salehlik, ədalət, məhəbbət və mərhəmətlə səni özümə 
nişanlayacağam. Səni sədaqətlə Özümə nişanlayacağam, sən də Rəbbi 
tanıyacaqsan».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 145:2-9
N: Rəbb lütfkar və rəhmlidir, hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir.

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

Əməllərin nəsildən-nəslə qədər mədh ediləcək, *
Qüdrətli işlərin bəyan ediləcək.
Əzəmətindən, izzətindən, şərəfindən deyiləcək, *
xariqəli işlərini dərindən düşünəcəyəm. N:

İnsanlar zəhmli işlərinin qüdrətindən danışacaq, *
Sənin əzəmətini elan edəcəyəm.
İnsanlar Sənin bol xeyirxahlığını bəyan edəcəklər, *
Salehliyini mədh edəcəklər. N:

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

Alleluya! 2 Tim 1:10b
Məsih, ölümü yox etdi, Müjdə vasitəsilə həyatı və ölməzliyi aşkar etdi.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 9:18-26

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bu şeyləri onlara söyləyərkən bir rəis gəldi və Ona səcdə qılaraq dedi: 
«Qızım indi ölür, amma gəlib əlini onun üstünə qoysan, yaşayacaq». 
İsa qalxıb şagirdləri ilə onun ardınca  getdi. 
Həmin vaxt on iki il qanaxma xəstəliyinə tutulan bir qadın İsanın arxasından gəlib 
Onun paltarının ətəyinə toxundu. Çünki öz-özünə deyirdi: «Heç olmasa paltarına 
toxunsam, sağalaram». İsa da dönüb onu görərək dedi: «Cəsarətli ol, qızım, 
imanın səni xilas etdi». Qadın o saat sağaldı. 
İsa rəisin evinə gələndə tütək çalanları və qarışıqlıq salan izdihamı gördü və dedi: 
«Çəkilin buradan, çünki qız ölməyib, sadəcə olaraq yatıb». Onlar İsaya güldülər. 
Amma camaat çölə çıxarılanda İsa içəri girdi və qızın əlindən tutdu; 
qız da ayağa qalxdı. Bu xəbər o torpağın hər tərəfinə yayıldı.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 32:22-32
Yaqub gecə qalxıb iki arvadını, iki cariyəsini və on bir uşağını götürərək Yabboq 
çayının keçidindən keçdi. Onları götürüb çayı keçirtdi və özünə məxsus şeyləri də 
keçirtdi. Sonra Yaqub tək qaldı. Dan yeri sökülənə qədər bir Şəxs onunla güləşdi. 
Yaquba üstün gələ bilmədiyini görüb onun budunun oynağına zərbə vurdu. 
O Şəxslə güləşərkən Yaqubun budunda oynağı zədələndi. O Şəxs dedi: 
«Burax, gedim, çünki səhər açılır». Yaqub dedi: «Mənə xeyir-dua verməsən, 
Səni buraxmaram». O Şəxs soruşdu: «Adın nədir?» O dedi: «Yaqub». 
O Şəxs dedi: «Artıq sənə Yaqub deyil, İsrail 46 deyiləcək, çünki sən Allahla və 
insanlarla güləşib üstün gəlmisən». Yaqub soruşdu: «Xahiş edirəm, adını söylə». 
O dedi: «Adımı niyə soruşursan?» O Şəxs orada Yaquba xeyir-dua verdi. 
Yaqub o yerin adını Peniel qoydu, çünki demişdi: «Allahı üz-üzə  gördüm 
və salamat qaldım». Yaqub Penieldən keçəndə günəş doğdu. O, bir budundan  
axsayırdı. Ona görə bu günə qədər də İsraillilər bud oynağının üzərindəki vətərləri
yeməzlər. Çünki güləşən Şəxs Yaqubun bud oynağının vətərinə toxunmuşdu.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 17:1-3. 6-7. 8+15
N: Ya Rəbb, mən salehliklə üzünə baxacağam.

Ya Rəbb, haqq sözümü dinlə, fəryadımı eşit, *
yalansız dilimdən çıxan duama qulaq as. N:

Gözlərinlə həqiqəti görürsən, *
mənə haqq qazandır.
Gecə ikən qəlbimi yoxlayıb-araşdırdın, +
məni sınaqdan keçirtdin, heç nə tapmadın. *
Niyyətim budur ki, ağzım öz həddini aşmasın. N:

Səni çağırıram, ey Allah, mənə cavab verirsən, *
Qulağını mənə tərəf çevir, sözlərimi dinlə.
Məhəbbətinlə Sənə sığınanlara xariqələrini göstər, *
Sağ əlinlə onları düşmənlərdən qurtar. N:

Məni göz bəbəyin kimi qoru, *
Qanadlarının kölgəsində saxla.
Amma mən salehliklə üzünə baxacağam, *
oyananda Səni görməklə doyacağam. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Huşənin kitabından sözlər Huşə 8:4-7. 11-13
Rəbb bəyan edir: Məndən soruşmadan özlərinə padşah qoydular. Məndən xəbər 
almadan başçılar seçdilər. Özlərinə qızıl və gümüşlərindən ölümlərinə yol açan 
bütlər düzəltdilər.  Ey Samariya, dana bütün rədd edildi! Mənim qəzəbim onlara 
qarşı alovlandı. Nə vaxta qədər onlar pak olmayacaq? Çünki bu büt İsrailin işidir, 
usta onu düzəldib, ona görə də Allah deyil. Samariyadakı dana bütü xıncım-
xıncım olacaq. Onlar külək qaldırdı, qasırğa alacaqlar. Sünbül bitirməyən buğda 
un verməz, versə də, yadlar onu udacaq. Efrayim günah təqdimi üçün çoxlu 
qurbangah tiksə də, bunlar onu günaha batıran qurbangahlar oldu. Mən onlar üçün
çoxlu qanun yazdım, onlarsa bunları yad bir şey hesab etdi. Mənə kəsilən 
qurbanlara gəlincə, əti Mənə qurban gətirib özləri yeyir. Rəbb onlardan razı deyil. 
İndi onların qəbahətlərini yada salacaq, günahlarına görə onları cəzalandıracaq. 
Onlar Misirə qayıdacaq.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 115:3-10
N: Rəbbə güvənək, Odur köməyimiz və sipərimiz!

Allahımız göylərdədir, *
Öz istədiyini edir.
Amma millətlərin bütləri qızıldan, gümüşdən düzəlmişdir, *
onlar insan əllərinin işidir. N:
Ağızları var, danışa bilmir, *
gözləri var, amma görmür,
qulaqları var, eşitmir, *
burunları var, qoxu bilmir. N:

Əlləri var, hiss etmir, +
ayaqları var, gəzə bilmir, *
boğazlarından səs gəlmir.
Bütləri düzəldən, onlara güvənən insanlar *
bu bütlər kimi cansız olacaqlar. N:

Ey İsraillilər, Rəbbə güvənin, *
Odur köməyiniz və sipəriniz!
Ey Harun nəsli, Rəbbə güvənin, *
Odur köməyiniz və sipəriniz! N:
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Alleluya! Yəh 10:14
Yaxşı çoban Mənəm. Necə ki Ata Məni tanıyır və Mən Atanı tanıyıram,
eləcə də özümünküləri tanıyıram, özümünkülər də Məni tanıyır.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 9:32-38

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Onlar çıxarkən cinə tutulmuş lal bir adamı İsanın yanına gətirdilər. 
Cin qovulandan sonra lal danışmağa başladı. Xalq heyrətlənərək dedi: «İsraildə 
heç vaxt belə bir şey baş  verməmişdi». Lakin fariseylər deyirdilər: «O, cinlərin 
başçısının gücü ilə cinləri qovur». 
İsa bütün şəhər və kəndləri gəzib-dolaşaraq onların sinaqoqlarında təlim öyrədir, 
Səmavi Padşahlığın Müjdəsini vəz edir, hər cür xəstəliyə və hər cür naxoşluğa 
şəfa verirdi. Lakin izdihamı görəndə İsanın onlara rəhmi gəldi, çünki çobansız 
qoyunlar kimi taqətsiz və çarəsiz idilər. O zaman İsa şagirdlərinə dedi: «Məhsul 
çoxdur, işçilərsə azdır. Buna görə də məhsulun Sahibinə yalvarın ki, Öz 
məhsulunu yığmaq üçün işçilər göndərsin».

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

14cü həftə |   Çərşənbə  3cü gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 41: 55-57. 42, 5-7. 17-24a
Bütün Misir əhalisi aclıq çəkəndə çörək üçün firona fəryad etdi. Firon bütün 
Misirlilərə dedi: «Yusifin yanına gedin, onun dediyini edin». Bütün yer üzündə 
aclıq oldu. Yusif məhsul olan bütün anbarları açıb Misirlilərə taxıl satırdı. 
Misir torpağında aclıq  gücləndi. Bütün ölkələrin adamları taxıl almaq üçün 
Misirə, Yusifin yanına gəlirdilər, çünki bütün yer üzündə şiddətli aclıq idi.
Taxıl almağa gələnlər arasında İsrailin oğulları da var idi, çünki Kənan torpağında 
da aclıq hökm sürürdü. Yusif ölkənin başçısı idi və ölkənin bütün əhalisinə də 
taxılı özü satırdı. Yusifin qardaşları gəlib onun önündə üzlərini yerə qoyub səcdə 
etdilər. Yusif qardaşlarını görüb tanıdı, ancaq onlarla yad adam kimi rəftar edərək 
sərt danışdı. Yusif onlardan soruşdu: «Haradan gəlirsiniz?» Onlar dedilər: 
«Ərzaq almaq üçün Kənan torpağından gəlirik».
Yusif üç gün onları zindanda saxladı. Üçüncü gün Yusif onlara dedi: 
«Dediyimə əməl edib canınızı qurtarın, çünki mən Allahdan qorxuram. Əgər siz 
təmiz adamsınızsa, qoy qardaşlarınızdan biri həbs olunduğunuz yerdə qalsın, 
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siz isə gedib ailələrinizi aclıqdan qurtarmaq üçün taxıl aparın. Sonra kiçik 
qardaşınızı mənim yanıma gətirin. Beləcə düz dediyinizi biləcəyəm və canınızı 
qurtaracaqsınız». Qardaşlar belə də etdilər. Onlar bir-birlərinə dedilər: 
«Doğrudan da, biz qardaşımızın qarşısında təqsirkarıq. O bizə  yalvardığı vaxt 
çəkdiyi əziyyəti gördük, ancaq ona qulaq asmadıq. Buna görə də  başımıza bu bəla
gəldi». Ruven onlara belə cavab verdi: «Mən demədimmi uşağa pislik etməyin, 
lakin siz mənə qulaq asmadınız. İndi isə onun qanına görə cəza çəkirik». 
Qardaşları Yusifin onları başa düşdüyünü bilmirdilər, çünki onlar tərcüməçi 
vasitəsilə  danışırdılar. Yusif onların yanından kənara çəkilib ağladı. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 33:2-3. 10-11. 18-19
N: Ya Rəbb, Məhəbbətin üzərimizdən tükənməsin.

Lira çalın, Rəbbə şükür edin, *
on telli çənglə Onu tərənnüm edin,
Ona yeni bir nəğmə oxuyun, *
sevinc nidaları ilə çalın. N:

Rəbb millətlərin məsləhətini puç edər, *
xalqların məqsədini heç edər.
Lakin Rəbbin məsləhəti əbədi olar, *
ürəyinin məqsədi nəsillər ötsə də, qalar. N:

Rəbbin gözü Ondan qorxanlara, *
Onun məhəbbətinə ümid bağlayanlara baxar.
İstəyir ki, onları ölümdən qurtarsın, *
qıtlıqda belə, onlar sağ qalsın. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Huşənin kitabından sözlər Huşə 10:1-3. 7-8. 12
İsrail bir qollu-budaqlı meynədir ki, bol-bol bar gətirir. Ancaq barı artdıqca 
qurbangahları da artırdı. Torpağı bərəkətli olduqca daha gözəl olan müqəddəs 
daşları da düzəltdi. Onların ürəkləri yalanla doldu, günahlarına görə də 
cəzalanacaqlar. Rəbb onların qurbangahlarını dağıdacaq, müqəddəs daşlarını 
sındıracaq. Onda onlar deyəcək: «Bizim padşahımız yoxdur, çünki biz Rəbdən 
qorxmadıq. Padşahımız olsa da, bizə nə edəcəkdi?» Samariya və onun padşahı su 
üstündəki çubuq kimi axıb-gedəcək. İsrailin günahı olan avendəki səcdəgahlar yox
olacaq, onun qurbangahlarında tikan və qanqal bitəcək. O zaman dağlara «Bizi 
örtün!», təpələrə «Üstümüzə yıxılın!» deyəcəklər. Özünüz üçün salehlik əkin, 
məhəbbət bəhərini biçərsiniz. Dincə qoyulmuş torpağınızı şumlayın, çünki Rəbbi 
axtarmaq vaxtıdır. Nəhayət, O gəlib üstünüzə salehliyin nemətlərini yağdıracaq.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 105:2-7
N: Rəbbi axtarın, Onun hüzurunu daim axtarın. 

Onu ilahilərlə tərənnüm edin, *
bütün xariqələrini bəyan edin!
Onun müqəddəs adı ilə fəxr edin, *
ey Rəbbi axtaranlar, ürəkləriniz qoy sevinsin! N:

Rəbbi, Onun qüvvətini arayın, *
daim hüzurunu axtarın.
Etdiyi xariqələri, *
möcüzələri, dilindən çıxan hökmləri xatırlayın. N:

Ey Onun qulu İbrahim nəsli, *
ey Yaqub övladları, ey Onun seçdikləri! 
Allahımız Rəbb Odur, *
Hökmü bütün yer üzündədir. N:

Alleluya! Mk 1:15
Vaxt yetişib, Allahın Padşahlığı yaxınlaşıb. Tövbə edin və Müjdəyə inanın.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 10, 1-7

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa On İki şagirdini yanına çağırıb onlara natəmiz ruhlar üzərində səlahiyyət verdi 
ki, bunları qovsunlar, hər cür xəstəliyə və hər cür naxoşluğa şəfa versinlər. 
Bu On İki  həvarinin adları belədir: birincisi Peter adlanan Şimon və onun qardaşı 
Andrey, Zavday oğlu Yaqub və qardaşı Yəhya, Filip və Bartalmay, Tomas 
və vergiyığan Matta, Halfay  oğlu Yaqub və Tadday, 
Kənançı Şimon və İsaya xəyanət edən Yəhuda İskaryot. 
İsa həmin on iki nəfəri belə əmrlə göndərdi: «Başqa millətlərin arasına getməyin 
və  Samariyalıların heç bir şəhərinə girməyin, amma İsrail xalqının itmiş 
qoyunlarının  yanına gedin. Getdiyiniz yerlərdə 
“Səmavi Padşahlıq yaxınlaşıb” deyə vəz edin.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 44:18-21. 24-29,  45:1-5
Yəhuda ona yaxınlaşıb dedi: «Ey ağam, xahiş edirəm ki, qulunun dediyi sözlərə 
qulaq as və quluna qarşı qəzəbin alovlanmasın, çünki sən firon kimi bir adamsan. 
O zaman ağam qullarından “Sizin atanız yaxud qardaşınız varmı?” deyə soruşanda
biz ağamıza söyləmişdik: “Bizim bir qoca atamız və onun da ixtiyar çağında 
doğulan bir kiçik uşağı var. Onun bir qardaşı öldü, anasından doğulan yalnız 
o qaldı. Atası onu çox sevir”. Sən qullarına demişdin: “Onu mənim yanıma gətirin
ki, öz gözümlə görüm”. Sənin qulun atamın yanına gəldiyimiz zaman ağamızın 
sözlərini ona çatdırdıq. Atamız dedi: “Yenə gedin, bizə bir az ərzaq alıb gətirin”. 
Biz dedik: “Gedə bilmərik. Kiçik qardaşımız bizimlə getsə, gedərik, kiçik 
qardaşımız bizimlə getməsə, o adamın gözünə görünə bilmərik”. Sənin qulun atam
bizə dedi: “Bilirsiniz ki, arvadım mənə iki oğul doğdu. Bir  oğlum yanımdan getdi
və dedim ki, onu yəqin vəhşi bir heyvan parçalayıb; indiyə qədər o oğlumu 
görməmişəm. Bu oğlumu da yanımdan aparsanız və onun başına bir iş gəlsə,
ağ saçlı başımı kədər içində ölülər diyarına endirəcəksiniz”. 
Yusif yanında duranların hamısının önündə özünü saxlaya bilməyib qışqırdı: 
«Hamını yanımdan çıxarın». Yusif özünü qardaşlarına tanıtdığı zaman yanında 
heç kəs yox idi. O hönkürüb ağladı. Misirlilər və fironun saray adamları eşitdilər. 
Yusif qardaşlarına dedi: «Mən Yusifəm. Atam hələ sağdırmı?» Qardaşları ona 
cavab vermədilər, çünki çaşıb  qalmışdılar. Yusif qardaşlarına dedi: «Mənə yaxın 
gəlin». Onlar yaxın gəldilər. Yusif  dedi: «Misirə satdığınız qardaşınız Yusif 
mənəm. İndi məni buraya satdığınız üçün  kədərlənməyin və təəssüflənməyin, 
çünki Allah həyatınızı qorumaq üçün məni sizdən  qabaq buraya göndərdi.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 105:16-17. 18-19. 20-21
N: Rəbbin etdiyi xariqələri xatırlayıb Onu tərənnüm edin.

Ölkəyə qıtlıq göndərdi, *
bütün çörəyin kökünü kəsdi. 
Lakin bunlardan əvvəl birini göndərmişdi, *
bu, qul kimi satılan Yusif idi. N:

Ayaqlarını zəncirləyib əzdilər, *
boğazına dəmir halqa keçirdilər.
Yusifin sözü düz çıxanadək *
Rəbbin sözü onu təmizlədi. N:
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Padşah buyruq verərək onu azad etdi, *
xalqların hökmdarı ona azadlıq verdi.
Onu sarayının ağası etdi, *
varidatı üçün cavabdeh etdi.

N: Rəbbin etdiyi xariqələri xatırlayıb Onu tərənnüm edin.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Huşənin kitabından sözlər Huşə  11:1b-4. 8c-9
Rəbb bəyan edir: İsrail uşaq ikən onu sevdim, Öz oğlumu Misirdən çağırdım. 
Peyğəmbərlər İsraili çağırdıqca İsrail onlardan uzaqlaşdı. Baal bütlərinə qurban 
kəsdilər, oyma bütlərə buxur yandırdılar. Efrayimə gəzməyi Mən öyrətdim, onları 
qollarım üstünə aldım. Ancaq bilmədilər ki, onlara Mən şəfa verdim. Onları insani
tellərlə, sevgi bağları ilə Özümə çəkdim. Onlar üçün çənələrindən boyunduruğu 
qaldıran bir kəs oldum, əyilib onlara yemək verdim.
Köksümdə ürəyim alt-üst oldu, mərhəmət hisslərim alovlandı. Mən qızğın 
qəzəbimlə rəftar etmərəm, Efrayimi artıq məhv etmərəm. Çünki Mən Allaham, 
insan deyiləm, aranızda Müqəddəs Olanam. Qəzəblə üzərinizə gəlmərəm.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 80:1-2. 14-15
N: Ey Allah, Üzündən nur saçıb bizi qurtar!

Ey İsrailin Çobanı, qulaq as! +
Ey keruvlar üstündə Oturan, nurunu saç! *
Qoy qüvvətin oyansın, gəl, bizi qurtar! N:

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

Alleluya! Mk 1:15
Vaxt yetişib, Allahın Padşahlığı yaxınlaşıb. Tövbə edin və Müjdəyə inanın.
Alleluya!
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†  İncil  †
Mt 10:7-15

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Getdiyiniz yerlərdə “Səmavi Padşahlıq yaxınlaşıb” deyə vəz edin. Xəstələrə şəfa 
verin,  ölüləri dirildin, cüzamlıları pak edin, cinləri çıxarın. Müftə aldınız, müftə 
verin. Qurşağınızda nə qızıl, nə gümüş, nə də mis götürün. Yol üçün nə torba, 
nə iki köynək,  nə çarıq, nə də əsa götürün. Çünki işçi öz azuqəsinə layiqdir. 
Hansı şəhərə ya kəndə  girsəniz, orada ləyaqətli kimdirsə, axtarın və yola 
çıxanacan onun evində qalın. O evə  girərkən ev sakinlərini salamlayın. Əgər ev 
layiqdirsə, əmin-amanlığınız onun üzərinə gəlsin; layiq deyilsə, əmin-amanlığınız 
özünüzə qayıtsın. Kim sizi qəbul etməyib sözlərinizi dinləməzsə, o evdən və ya 
şəhərdən çıxarkən ayaqlarınızın tozunu çırpın. Sizə doğrusunu deyirəm: qiyamət 
günü Sodom və Homorra diyarının halı o şəhərin halından daha asan olacaq.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 46:1-7. 28-30
İsrail özünə məxsus hər şeyi ilə birgə yola çıxdı. Beer-Şevaya gəlib atası İshaqın 
Allahına qurbanlar kəsdi. Gecə görüntülərində Allah İsraili çağırdı: «Yaqub! 
Yaqub!» Yaqub cavab verdi: «Mən buradayam». Allah dedi: «Mən Allaham, 
atanın Allahıyam. Misirə getməkdən qorxma, çünki orada səndən böyük bir millət 
törədəcəyəm. Mən də səninlə birgə Misirə gedəcəyəm. Səni yenə oradan 
çıxaracağam. Yusif öz əli ilə sənin gözlərini bağlayacaq». Yaqub Beer-Şevadan 
çıxdı. İsrailin oğulları ataları Yaqubu və arvad-uşaqlarını fironun Yaqubu aparmaq
üçün göndərdiyi arabalara mindirdilər. Yaqub və onun bütün övladları 
heyvanlarını və Kənan torpağında əldə etdikləri hər şeyi götürüb Misirə gəldilər. 
O özü ilə birgə oğullarını və qızlarını, oğul nəvələrini və qız nəvələrini – bütün 
övladlarını Misirə gətirdi.
Yaqub Qoşen yoluna bələdçilik etmək üçün özündən əvvəl Yəhudanı Yusifin 
yanına göndərdi. Onlar Qoşen torpağına girəndə Yusif arabasını hazırlayıb 
Qoşenə atası İsraili  qarşılamağa getdi. Özünü atasına tanıtdırıb onun boynuna 
sarıldı və uzun müddət onu  qucaqlayıb ağladı. İsrail Yusifə dedi: «İndi ölə 
bilərəm, çünki üzünü gördüm. Sən sağ-salamatsanmış».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 37:3-4. 18-19. 27-28. 39-40
N: Salehlərin qurtuluşu Rəbdəndir.

Rəbbə güvən, yaxşılıq et, *
bu diyarda arxayın ömür sür.
Rəbdən zövq al, *
O da səni ürəyinin istəklərinə çatdıracaq. N:

Rəbbə kamillərin gündəlik qayğıları məlumdur, *
onların irsi əbədi qalacaq.
Dar gündə utanmayacaqlar, *
qıtlıqda tox yaşayacaqlar. N:

Şərdən çəkinib yaxşılıq et ki, *
ölkədə əbədi məskən sala biləsən. 
Çünki Rəbb ədaləti sevir, *
heç zaman möminlərini tərk etmir. N:
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Salehlərin qurtuluşu Rəbdəndir, *
dar gündə onlara pənah yeridir.
Rəbb onların imdadına çatır, +
onları qurtarıb pislərin əlindən alır, *
çünki onlar Rəbbə pənah aparır. N:

N: Salehlərin qurtuluşu Rəbdəndir.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Huşənin kitabından sözlər Huşə 14:1-9
Rəbb bəyan edir: Allahın Rəbbə üz tut, ey İsrail, çünki günahlarından ötrü 
büdrədin. Dua sözləri ilə Rəbbə tərəf dönün. Ona belə deyin: «Hər qəbahətimizi 
bağışla, bizi mərhəmətlə qəbul et. Buğalar yerinə ağzımızdan çıxan şükürləri 
təqdim edirik. Aşşur bizi xilas etməyəcək, atların belinə minməyəcəyik, artıq əl 
işlərimizə “Allahlarımız” deməyəcəyik. Çünki yetim Səndən mərhəmət görəcək». 
«Onların dönüklüyünə əlac edəcəyəm, onları ürəkdən sevəcəyəm, çünki qəzəbim 
onlardan vaz keçdi. Mən İsrailə bir  şeh olacağam, o, zanbaq kimi çiçək açacaq, 
Livan sidri kimi kök atacaq. Qollu-budaqlı olacaq, zeytun ağacı kimi gözəl olacaq,
Livan sidri kimi ətir saçacaq. 
Adamlar yenə də kölgəsi altında oturub buğda kimi cücərəcək, meynə kimi 
tumurcuqlayacaq, şöhrəti Livan şərabı kimi olacaq. Efrayim deyəcək: 
“Artıq bütlər nəyimə gərəkdir?” Mən onun səsini eşidəcəyəm, ona nəzər 
salacağam. Mən həmişəyaşıl şam kimiyəm, sənin bar verməyin Məndən gələcək. 
Kim müdrikdirsə, bu sözləri dərk etsin, kim dərrakəlidirsə, bunları başa düşsün. 
Çünki Rəbbin yolları düzdür. Salehlər o yollarla gedir, 
ancaq üsyankarlar o yollarda büdrəyir».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 51:1-2. 6-7. 10-11. 12+15
N: Ey Xudavənd, ağzımla Sənə həmdlərimi bəyan edirəm.

Məhəbbətinə görə, ey Allah, mənə rəhm et, *
bol mərhəmətinə görə qanunsuzluqlarımı sil.
Təqsirimi tamamilə yu, *
günahımdan məni təmizlə. N:

Sən ürəkdə düzlüyün olmasını istəyirsən, *
mənə daxilən hikmət öyrət.
Məni züfa ilə pak et, təmiz olum, *
məni yu, qardan da ağ olum. N:
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Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat, *
daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.
Məni Öz hüzurundan atma, *
Müqəddəs Ruhunu məndən götürmə. N:

N: Ey Xudavənd, ağzımla Sənə həmdlərimi bəyan edirəm.

Xilasının sevincini mənə qaytar, *
itaətkarlıq ruhu verib mənə dayaq ol.
Ey Xudavənd, Sən dilimi aç, *
ağzımla Sənə olan həmdlərimi bəyan edim. N:

Alleluya! Yəh 16:13a. 14,26b
O – həqiqət Ruhu gələndə sizə hər həqiqətə yol göstərəcək.
O Məni izzətləndirəcək, çünki Mənim olandan götürüb sizə bildirəcək.
O gün siz Mənim adımla diləyəcəksiniz.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 10:16-23

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Budur, sizi qurdlar arasına quzular kimi göndərirəm. Ona görə də ilan kimi 
müdrik və göyərçin kimi məsum olun. İnsanlardan özünüzü gözləyin. Çünki onlar 
sizi məhkəmələrə çəkəcək, sinaqoqlarında qamçılayacaqlar. Onlara və millətlərə 
şəhadət etmək üçün siz Mənə görə valilərin və padşahların qarşısına 
aparılacaqsınız. Onlar sizi təslim edəndə necə və ya nə deyəcəyiniz barədə qayğı 
çəkməyin. Nə deyəcəyiniz həmin vaxt sizə bildiriləcək, çünki danışan siz yox, 
sizdə danışan Atanızın Ruhudur. Qardaş qardaşı, ata övladını ölümə təslim 
edəcək. Övladlar ata-anasına qarşı çıxıb onları edam etdirəcək. Mənim adıma görə
hamı sizə nifrət edəcək. Amma axıracan dözən xilas  olacaq. Sizi bir şəhərdə təqib
edəndə başqasına qaçın. Çünki sizə doğrusunu deyirəm: siz  İsrail şəhərlərini 
dolaşıb-qurtarmamış Bəşər Oğlu gələcək.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yaradılış kitabından sözlər Yar 49:29-33. 50:15-26a

Sonra Yaqub oğullarına vəsiyyət edib dedi: «Mən ölüb əcdadlarıma qoşulacağam. 
Məni atalarımın yanında – Xetli Efronun tarlasında olan mağarada basdırın.
O mağara Kənan  torpağında olan Mamre qarşısındakı Maxpela tarlasındadır. 
İbrahim o mağaranı qəbir düzəltmək üçün Xetli Efrondan tarlası ilə birlikdə satın 
almışdı. İbrahimlə arvadı Sara və İshaqla arvadı Rivqa orada basdırılmışdı. 
Mən Leanı da orada basdırdım. Həmin tarla ilə oradakı mağara Xetlilərdən satın 
alınıb». Yaqub oğullarına vəsiyyət edib qurtaranda  ayaqlarını yatağına yığaraq 
son dəfə nəfəs aldı və ölüb əcdadlarına qoşuldu. 
Ataları öləndən sonra Yusifin qardaşları öz aralarında dedilər: «Bəlkə Yusif bizə 
qarşı kin saxlayır. Əgər ona etdiyimiz pisliyə görə bizdən qisas alarsa, nə edərik?»
Buna görə  də Yusifə xəbər göndərdilər: «Atan ölümündən qabaq bizə vəsiyyət 
etdi ki, gedib Yusifə belə deyin: “Bax səndən xahişim budur ki, qardaşlarının 
günahını və təqsirini  bağışlayasan. Axı onlar sənə pislik ediblər”. Xahiş edirik, 
sən atanın Allahının qulları olan biz qardaşlarının günahını bağışla». Bu sözlər 
Yusifə çatanda o ağladı. Sonra qardaşları özləri Yusifin yanına gedib önündə yerə 
qapandılar və dedilər: «Biz sənin  qullarınıq». Yusif onlara dedi: «Məgər mən 
Allaham ki, məndən qorxursunuz? Baxın siz  mənə qarşı pis fikrə düşdünüz, lakin 
Allah onu yaxşı işə çevirdi ki, bu gün gördüyünüzü etsin və çoxlu adamın həyatını
qorusun. Daha qorxmayın, mən həm sizi, həm də  övladlarınızı saxlayacağam». 
Yusif onlara ürəklərincə olan sözlərlə təsəlli verdi. 
Yusifin və atasının nəsli Misirdə sakin oldu. Yusif yüz on il ömür sürdü. 
O, Efrayimin üç nəsil övladlarını gördü. Menaşşenin oğlu Makirin övladları da 
Yusifin yanında doğuldu. Bir gün Yusif qardaşlarına dedi: «Mən ölürəm, amma 
Allah mütləq sizə nəzər salacaq. O sizi bu ölkədən İbrahimə, İshaqa və Yaquba 
and içdiyi torpağa aparacaq». Sonra Yusif İsrailin övladlarını and içdirib dedi: 
«Allah mütləq sizə nəzər salacaq. Gedən zaman mənim sümüklərimi də buradan 
çıxarın». Yusif yüz on yaşında öldü. Onu Misirdə mumiyalayıb 
bir tabuta qoydular.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 105:1-4. 6-7
N: Ey Allahı axtaranlar, ürəyiniz dirçəlsin.

Rəbbə şükür edin, ismini səsləyin, *
əməllərini xalqlar arasında elan edin!
Onu ilahilərlə tərənnüm edin, *
bütün xariqələrini bəyan edin! N:

Onun müqəddəs adı ilə fəxr edin, *
ey Rəbbi axtaranlar, ürəkləriniz qoy sevinsin! 
Rəbbi, Onun qüvvətini arayın, *
daim hüzurunu axtarın. N:

Ey Onun qulu İbrahim nəsli, *
ey Yaqub övladları, ey Onun seçdikləri! 
Allahımız Rəbb Odur, *
Hökmü bütün yer üzündədir. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
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 halıma, 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.
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Zəbur 93:1ab. 1c-2. 5
N: Rəbb hökmranlıq edir, əzəmət libasıdır.

Rəbb hökmranlıq edir, əzəmət libasıdır, *
Rəbbin libasına qüdrət qurşanıb. N:

Dünya möhkəm durub, sarsılmazdır. +
Ya Rəbb, taxtın əvvəldən qurulub, *
Əzəldən var olan Sənsən. N:

Ya Rəbb, öyüdlərin tamamilə etibarlıdır, *
evinə müqəddəslik əbədi olaraq yaraşır. N:

Alleluya! 1 Pt 4:14
Məsihin adına görə təhqir olunsanız, siz nə bəxtiyarsınız!
Çünki Allahın izzətli Ruhu üzərinizdə qalır.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 10:24-33

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Şagird müəllimindən, qul da ağasından üstün deyil. Şagirdin öz müəllimi, qulun 
isə öz ağası kimi olması ona kifayətdir. Əgər ev sahibinə Baal-Zevul dedilərsə, 
onun ailə  üzvlərinə bundan nə qədər artıq deyəcəklər!
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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Çıxış kitabından sözlər Çıx 1:8-14. 22
Misirdə Yusifi tanımayan yeni bir padşah taxta çıxdı. O, xalqına dedi: 
«Baxın İsrail övladları sayca bizdən çox və daha qüvvətlidir. Gəlin onlarla ağılla 
rəftar edək, yoxsa  çoxalar və müharibə vaxtı düşmənlərimizlə birləşib bizə qarşı 
vuruşar, sonra isə ölkəni tərk edərlər». Misirlilər İsrail övladlarına əziyyət vermək 
üçün onların üzərinə zülmkar iş nəzarətçiləri qoydular. İsrail övladları firon üçün 
Pitom və Ramses adlanan şəhərlər tikdilər. Orada anbarlar yerləşdirdilər. 
Ancaq İsrail övladlarına əziyyət vermələrinə baxmayaraq, onlar çoxalıb artırdı. 
Onda Misirlilər İsrail övladlarından qorxub, onları sıxıntılı əsarətdə saxladılar. 
Misirlilər İsrail övladlarını ağır işlərlə – palçıq tapdalamaqla, kərpic kəsməklə 
və hər cür tarla işləri ilə amansızcasına işlədib onların  həyatını acı etdilər.
Firon bütün xalqına əmr edib dedi: «İbranilərdən hər doğulan oğlan uşağını 
Nil çayına atın! Hər qız uşağını isə sağ qoyun».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 124, 1-3. 4-6. 7-8
N: Bizə Rəbbin adından yardım gəlir.

İndi İsrail söyləsin: *
Rəbb tərəfimizi saxlamasaydı,
bizə qarşı insanlar qalxarkən *
Rəbb tərəfimizi saxlamasaydı,
bizə qarşı qəzəblərindən yanarkən *
bizi diri-diri udardılar. N:

Sular bizi yuyub-aparardı, +
sellər üstümüzü basardı, *
Azğın sular üstümüzü basardı.
Alqış olsun Rəbbə! *
O bizi onların dişlərinə ov etmədi. N:

Bizi ovçunun tələsindən bir quş kimi qurtardı, *
tələ qırıldı, canımız azad oldu.
Bizə Rəbbin adından, *
göyləri və yeri yaradandan yardım gəlir. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 1:11-17
Rəbb deyir: «Qurbanlarınız çoxalıb, Mənə nə? Yandırma qoç qurbanlarından, 
bəslənmiş  heyvanların piyindən doymuşam. Buğa, quzu, təkə qanını istəmirəm. 
Hüzuruma gələrkən əlinizdə bunları gətirməyinizi kim istədi? Məbədimin 
həyətlərinə boş yerə ayaq basırsınız. Mənə artıq batil təqdimlər gətirməyin, buxur 
Məndə ikrah yaradır. Pisliklə dolu Təzə Ay mərasimlərinizə, Şənbə günlərinizə, 
Müqəddəs toplantılarınıza dözə bilmirəm! Təzə Ay mərasimlərinizə, bayram 
günlərinizə ürəkdən nifrət edirəm. Bunlar Mənə yük oldu, onları daşımaqdan 
yoruldum. Siz əl açıb Mənə yalvaranda göz yumacağam. Nə qədər çox dua etsəniz
də, yenə qulaq asmayacağam. Əlləriniz qanla doludur, yuyunub təmizlənin, 
gözümün önündə işlərinizi şərdən uzaqlaşdırın, pislik etməkdən vaz keçin. 
Yaxşılıq etməyi öyrənin, ədaləti axtarın, məzlumları qurtarın, yetimin haqqını 
qoruyun, dul qadını müdafiə edin».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 50:8-9. 16bc-17. 21. 23
N: Doğru yol tutan şəxsə Allah xilasını göstərəcək.

Qurbanlarından ötrü səni tənbeh etmirəm, *
yandırma qurbanlarını həmişə görürəm.
Tövləndəki buğanı, ağılındakı təkəni *
səndən qəbul etmirəm. N:

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

Sən belə edəndə Mən dinməmişəm. *
Məgər Məni özün kimi sanırsan?
İndi isə səni tənbeh edəcəyəm, *
əməllərini gözünün önünə düzəcəyəm. N:

Kim ki şükür qurbanı təqdim edir, *
Məni şərəfləndirir.
Doğru yol tutan şəxsə *
Allahın xilasını göstərəcəyəm». N:
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Alleluya! Mt 5:10
Nə bəxtiyardır salehlik uğrunda təqib edilənlər!
Çünki Səmavi Padşahlıq onlarındır.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 10:34-11:1

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Düşünməyin ki, yer üzünə sülh gətirməyə gəlmişəm. Mən sülh deyil, qılınc 
gətirməyə gəlmişəm. Çünki Mən oğulu atasından, qızı anasından, gəlini də 
qayınanasından ayırmağa gəlmişəm. “İnsanın düşməni öz ev əhli olacaq”. 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».
İsa On İki şagirdinə nəsihət verib qurtarandan sonra öyrədərək vəz etmək üçün 
onların şəhərlərinə getdi.

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

240



15ci həftə | Çərşənbə axşamı - 2ci gün

15ci həftə | Çərşənbə axşamı  2ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Çıxış kitabından sözlər Çıx 2:1-15a
O zaman Levi qəbiləsindən bir kişi öz nəslindən bir arvad aldı. O hamilə olub oğul
doğdu və uşağın gözəl olduğunu görüb üç ay gizlətdi. Bundan artıq onu gizlədə  
bilməyərək qamışdan bir səbət götürüb ona qır və qatran sürtdü, körpəni səbətin 
içinə salıb Nil çayının kənarındakı qamışlığın arasına qoydu. Körpənin bacısı isə 
onun başına nə gələcəyini bilmək üçün uzaqda durub baxırdı. Fironun qızı 
çimmək üçün çaya girdi. Onun qarabaşları isə çayın kənarında gəzişirdilər. 
Fironun qızı qarğıların arasında səbəti görüb onu gətirmək üçün kənizini göndərdi.
Sonra səbəti açıb bir oğlan gördü. Körpə ağlayırdı. Fironun qızı ona rəhmi 
gəldiyindən dedi: «Bu, İbrani oğlanlarındandır».  Körpənin bacısı fironun qızına
dedi: «Bəlkə gedib sənin üçün İbrani qadınlarından bir dayə çağırım ki, körpəni 
əmizdirsin?» Fironun qızı ona «get» dedi. Qız gedib körpənin anasını çağırdı. 
Fironun qızı ona dedi: «Bu körpəni götürüb mənim üçün əmizdir, sənə bunun 
haqqını verərəm». Qadın körpəni götürüb əmizdirdi. Uşaq böyüdü və qadın onu 
firon qızının yanına apardı. Fironun qızı uşağı oğulluğa götürdü. O, uşağın adını 
Musa qoyub dedi: «Oğlanı sudan çıxartdığım üçün ona bu adı qoydum».
Çox illər keçdi, Musa böyüdü. Bir dəfə o öz xalqının yanına getdi və onların ağır 
zəhmətini gördü. Bir Misirlinin onun xalqından olan İbranini döydüyünü gördü. 
Musa ətrafına baxıb heç kəsin olmadığını görəndə Misirlini öldürüb qumda 
gizlətdi. Ertəsi gün o yenə gedəndə gördü ki, iki İbrani bir-biri ilə dalaşır. 
Musa haqsız olana dedi: «Yoldaşını niyə vurursan?» O adam dedi: «Səni bizim 
üstümüzə kim başçı və hakim qoyub? Yoxsa Misirlini öldürdüyün kimi məni də 
öldürmək fikrindəsən?» Musa qorxaraq ürəyində dedi: «Deyəsən, bu iş barədə 
bilirlər». Firon bu işdən xəbərdar olanda Musanı öldürtdürmək istədi. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 69:2. 13. 29-30. 32-33
N: Ey Allahı axtaranlar, ürəyiniz dirçəlsin.

Dərin bataqlığa batmaqdayam, *
ayaq üstə durmağa yer yoxdur.
Dərin sulara qərq olmuşam, *
sellər məni aparır. N:

Mənsə, ya Rəbb, Sənə dua edirəm. *
Ey Allah, münasib gördüyün zaman
bol məhəbbətinə görə mənə cavab ver, *
çünki qurtuluşuna etibar etmişəm. N:
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Mən məzlumam, dərdliyəm, *
ey Allah, Sənin qurtuluşun məni ucaltsın.
Allahın isminə ilahilərlə həmd oxuyacağam, *
Onu şükürlərlə ucaldacağam. N:

N: Ey Allahı axtaranlar, ürəyiniz dirçəlsin.

Bunu görən məzlumlar qoy sevinsin, *
ey Allahı axtaranlar, ürəyiniz dirçəlsin.
Çünki Rəbb fəqirləri eşidir, *
Öz əsir xalqına xor baxmır. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 7:1-9
Uzziya oğlu Yotam oğlu Yəhuda padşahı Axazın hökm sürdüyü dövrdə Aram 
padşahı Resinlə İsrail padşahı Remalya oğlu Peqah Yerusəlimə hücum etdilər, 
amma oranı ala bilmədilər. Davud nəslinə xəbər verildi ki, Aramlılarla 
Efrayimlilər birləşib ordu düzəldib. Padşahın və xalqın ürəyi meşə ağacları 
küləkdən titrəyən kimi titrədi. Rəbb Yeşayaya dedi: «Axazı qarşılamaq üçün 
oğlun Şear-Yaşuvla birgə yuxarı hovuzun su yolunun qurtaracağına, Mahudbasan 
tarlasına gedən yola çıx». Ona belə de: «Diqqətli və sakit ol, qorxma! Qoy 
ürəyin bu tüstülənən, yarısı yanmış iki odun parçasından –  Resinin, Aramın və 
Remalya oğlunun qızğın qəzəbindən qorxmasın! Aram, Efrayim və Remalya oğlu 
sizə qarşı şər quraraq belə deyir: “Gəlin Yəhudanın əleyhinə çıxaq, vahiməyə 
salaraq zəbt edək və Tabel oğlunu oraya padşah qoyaq”». 
Xudavənd Rəbb belə deyir: «Bu iş olmayacaq, baş tutmayacaq. Çünki Aramın 
paytaxtı Dəməşqdir, Dəməşqin başçısı da Resindir. Efrayim isə altmış beş ildən 
sonra darmadağın edilib xalq kimi qalmayacaq. Efrayimin paytaxtı Samariyadır, 
Samariyanın başçısı isə ancaq Remalyanın oğludur. Əgər imanda möhkəm 
durmasanız, heç dayana  bilməzsiniz».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 48:1-7
N: Allah Öz şəhərini əbədi saxlayacaq.

Allahımızın şəhərində, *
Öz müqəddəs dağında
Rəbb çox əzəmətlidir, *
bol həmdlərə layiqdir. N:

242



15ci həftə | Çərşənbə axşamı - 2ci gün

Şimala tərəf böyük Padşahın şəhəri +
Sion dağı ucalığı ilə gözəldir, *
dünyanın sevincidir.
Onun qalalarında Allah Özünü *
alınmaz qala kimi göstərmişdir. N:

N: Allah Öz şəhərini əbədi saxlayacaq.

Padşahlar bir yerə yığıldılar, *
Siona yürüş etdilər.
Onu görəndə mat qaldılar, *
qorxub tez qaçdılar. N:

Hamilə qadının ağrısı kimi *
canlarına lərzə düşdü.
Sən şərq küləyi ilə *
Tarşiş gəmilərini parçaladın. N:

Alleluya! bax Zəb 95:8
Rəbbin səsini eşidin, qoy ürəkləriniz inadkar olmasın.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 11:20-24

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Onda İsa bir çox möcüzələr göstərdiyi şəhərləri tövbə etmədikləri üçün məzəmmət
etməyə başladı. «Vay halına, ey Korazin! Vay halına, ey Bet-Sayda! Sizdə baş 
vermiş möcüzələr Sur və Sidonda olsaydı, onlar çoxdan çul geyinib külün üstündə
oturaraq tövbə edərdilər. Amma sizə deyirəm: qiyamət günü Sur və Sidonun halı 
sizinkindən daha asan olacaq. Sən, ey Kefernahum, göyə qədər ucalacaqsanmı? 
Ölülər diyarına qədər enəcəksən. Çünki səndə baş vermiş möcüzələr Sodomda 
olsaydı, o bu günə qədər durardı. Ancaq Mən sizə deyirəm: qiyamət günü Sodom 
diyarının halı səninkindən daha asan olacaq».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Çıxış kitabından sözlər Çıx 3:1-6. 9-12
Musa qayınatası Midyan kahini Yetronun sürüsünü otarırdı. Bir dəfə o, sürünü 
səhranın o biri tərəfinə aparıb Allahın dağı Xorevə gəldi. Birdən Rəbbin mələyi 
ona bir kol  arasından od-alov içərisində göründü; od içində kolun sönmədən 
yanmasını görüb  Musa öz-özünə dedi: «Gedim, bu qəribə mənzərəyə baxım, 
görüm nə üçün bu kol yanıb qurtarmır». Rəbb Musanın baxmağa gəldiyini 
görəndə Allah kolun ortasından onu çağırıb dedi: «Musa, Musa!» O da «mən 
buradayam» dedi. 
Allah dedi: «Buraya yaxınlaşma. Ayaqlarından çarıqlarını çıxart, çünki durduğun 
yer müqəddəs torpaqdır». Sonra dedi: «Mən atanın Allahı, İbrahimin Allahı, 
İshaqın Allahı  və Yaqubun Allahıyam». Musa üzünü örtdü, çünki Allaha 
baxmağa qorxurdu. 
İndi isə İsrail övladlarının fəryadı Mənə çatdı, Misirlilərin onlara etdikləri zülmü  
görürəm. Buna görə də get. Səni fironun yanına göndərirəm ki, xalqım İsrail 
övladlarını Misirdən çıxarasan». Musa Allaha dedi: «Axı mən kiməm ki, fironun 
yanına gedib İsrail övladlarını Misirdən çıxarım?» Allah dedi: «Mən səninləyəm. 
Mənim səni göndərdiyimə əlamət bu olacaq: sən xalqı Misirdən çıxaranda 
bu dağda Mənə ibadət edəcəksiniz».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 103:1-4. 6-7
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: N:

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

Rəbb bütün miskinlər üçün *
haqq və ədalət edir.
Yollarını Musaya, *
əməllərini İsrail övladlarına göstərib. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 10:5-7. 13-16
«Vay Aşşurun halına, o Mənim qəzəb əsam, əlindəki dəyənəksə qeyzimdir! 
Aşşuru göndərəcəyəm allahsız millətin üstünə, qəzəbləndiyim xalqın üzərinə 
hücum etməyə, qarət etməyə, talan malı götürməyə. Onları küçələrdəki palçıq 
kimi tapdalamağa əmr verəcəyəm. Amma Aşşur padşahı bundan da pis niyyətlər 
haqda düşünür, bir neçə millətin kökünü kəsib məhv etməyi fikirləşir.
Çünki o deyir: “Bunu mən əlimin qüvvəti ilə, hikmətim və ağlımla etdim. 
Xalqları ayıran sərhədləri yox etdim, xəzinələrini talan etdim, bir güclü buğa kimi 
padşahları taxtlarından endirdim. Elə bil əlimi quş yuvasına uzadıb xalqların 
var-dövlətini götürdüm. Elə bil yiyəsiz yumurtaları yığıb bütün dünyanı mən 
beləcə zəbt etdim. Qanad çırpan, ağzını açıb səsini çıxaran belə, olmadı”». 
Balta onu işlədənin qarşısında öyünərmi? Mişar onu qaldıranın qarşısında 
qürrələnərmi? Sanki dəyənək onu götürəni işlədir, elə bil ağacdan düzəlmiş əsa 
canlını hərəkət etdirir. Buna görə Sahibimiz, Ordular Rəbbi Aşşurun güclü 
əsgərlərinə azar göndərəcək, möhtəşəm orduları od tutub yanacaq. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 94:5-6. 7-8. 9-10. 14-15
N: Rəbb xalqını Özündən ayırmaz.

Ya Rəbb, xalqını əzirlər, *
Sənin irsindən olan adamlara zülm edirlər.
Dul qadını və qəribi öldürürlər, *
yetimləri qırırlar. N:

Belə deyirlər: «Rəbb heç nə görmür, *
Yaqubun Allahı heç nə dərk etmir».
Dərk edin, ey xalqın nadanları! *
Ey axmaqlar, nə vaxt ağla gələcəksiniz? N:

Qulaqları yaradan eşitməzmi? *
Gözlərə quruluş verən görməzmi?
Məgər millətlərə təlim verən, *
insanlara bilik öyrədən tənbeh etməzmi? N:

Çünki Rəbb xalqını Özündən ayırmaz, *
irsini Öz əlindən verməz.
Yenə ədalətli hökmlər çıxarılacaq, *
ürəyidüz olanlar haqqın ardınca gedəcək. N:

Alleluya! Mt 11:25
Ey yerin-göyün Sahibi olan Ata! Səndən razıyam ki, 
bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə agah etdin. Alleluya!
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†  İncil  †
Mt 11:25-27

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 Sahibi olan Ata! Səndən razıyam 
ki, bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə agah etdin. 
Bəli, Ata! Çünki bu Sənin xoş niyyətin idi. Atam tərəfindən hər şey Mənim 
ixtiyarıma verildi. Oğulu Atadan başqa heç kəs tanımaz. Atanı da Oğuldan 
və Oğulun agah etmək istədiyi şəxsdən başqa heç kəs tanımaz.

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

15ci həftə |   Cümə axşamı  4cü gün 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Çıxış kitabından sözlər Çıx 3:13-20
Musa Allaha dedi: «İsrail övladlarının yanına gedib “məni sizin yanınıza 
atalarınızın Allahı göndərib” deyəndə onlar məndən soruşa bilərlər: “Bəs Onun 
adı nədir?” Onda mən nə deyim?» Allah Musaya dedi: «Var Olan Mənəm». Sonra
dedi: «İsrail övladlarına belə söylə: “‹Mənəm› deyən sizin yanınıza məni 
göndərdi”». O, Musaya  belə dedi: «İsrail övladlarına söylə: “Atalarınızın Allahı, 
İbrahimin Allahı, İshaqın Allahı və Yaqubun Allahı Rəbb məni sizin yanınıza 
göndərdi”. Adım əbədi olaraq budur. Qoy Məni nəsildən-nəslə belə xatırlasınlar. 
Get, İsrail ağsaqqallarını topla və onlara belə söylə: “Atalarınızın Allahı, 
İbrahimin, İshaqın və Yaqubun Allahı Rəbb  mənə görünərək bunları dedi: ‹Siz və
Misirdə başınıza gətirilənlərin hamısı nəzərimdədir. Söz verdim ki, sizi Misirdəki 
əziyyətdən qurtarıb Kənanlıların, Xetlilərin, Emorluların, Perizlilərin, Xivlilərin 
və Yevusluların ölkəsinə – süd və bal axan torpağa  aparacağam›”. İsrail 
ağsaqqalları sənin sözünə qulaq asacaqlar. Sən onlarla birgə Misir padşahının 
yanına gedib de: “İbranilərin Allahı Rəbb bizə göründü. İndi bizə izin ver ki, çöldə
birlikdə üç günlük yol gedək və orada Allahımız Rəbbə qurban gətirək”. Amma 
bilirəm ki, Misir padşahı qüdrətli əl vasitəsilə məcbur olmasa, sizin getməyinizə 
izin  verməyəcək. Mən də əlimi uzadıb orada hər cür möcüzələr edərək Misiri 
vuracağam; bundan sonra Misir padşahı sizi buraxacaq.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 105:1+5. 8-9. 24-25. 26-27
N: Rəbb əbədi olaraq verdiyi vədini unutmaz.

Rəbbə şükür edin, ismini səsləyin, *
Əməllərini xalqlar arasında elan edin!
Etdiyi xariqələri, *
möcüzələri, dilindən çıxan hökmləri xatırlayın. N:

Əbədi olaraq min nəslə qədər əhdini, *
Əmr etdiyi sözü,
İbrahimlə kəsdiyi əhdini, *
İshaqa and içərək verdiyi vədini unutmaz. N:

Rəbb onun xalqına bərəkət verdi, *
düşmənlərindən çox onlara qüdrət verdi. 
Rəbb düşmənlərinə fikir göndərdi ki, xalqına nifrət etsinlər, *
qullarına qarşı fırıldaq işlətsinlər. N:

Qulu Musanı, *
həm də seçdiyi Harunu göndərdi. 
Xalqın arasında Rəbbin əlamətlərini, *
Ham ölkəsində Onun möcüzələrini göstərdilər. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeşayanın kitabından sözlər Yeş 26:ď-9. 12. 16-19
Saleh adamın yolu düzdür. Ey Düz olan, saleh adamın yolunu Sən düz edirsən. 
Həqiqətən, ya Rəbb, Sənin hökmlərinin yolunda biz Sənə ümid bağlayırıq, 
Sənin adın, ismin ürəyimizin istəyidir. Qəlbim gecələr Sənin üçün həsrət çəkər, 
bəli, ruhum daxilimdə Səni arayar. Hökmlərin yer üzündə həyata keçdikcə 
dünyanın sakinləri doğruluğu öyrənir. Ya Rəbb, bizə sülh verən Sənsən, 
bütün işlərimizi Sən bizim üçün tənzimləyirsən. 
Ya Rəbb, onlar bəlaya düşəndə Səni axtardı.
Sənin cəzan üzərlərində olanda Sənə dua edib yalvardı. Hamilə qadın doğuş vaxtı 
gələndə ağrı çəkib qovrularaq necə qışqırırsa, biz də Sənin qarşında elə idik, ya 
Rəbb! Biz də sanki hamilə idik, ağrı çəkirdik, lakin küləkdən başqa bir şey 
doğmadıq. Nə dünyaya qurtuluş gətirə bildik, nə də dünya sakinlərini həyata 
qovuşdurduq. Sənin ölənlərin həyata qovuşacaq, meyitimlə birgə diriləcəklər. 
Ey torpaq altında yatanlar, oyanın, sevinc nəğməsini oxuyun, çünki şeh torpağı 
necə təravətləndirirsə, Rəbb də torpaqdakı ölüləri belə dirçəldəcək.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 102:13-14ab+15. 16-18. 19-21
N: Rəbb göylərdən yer üzünə nəzər saldı.

Lakin Sən, ya Rəbb, əbədi taxtında əyləşmisən, *
Sənin şöhrətin nəsildən-nəslə deyiləcək.
Sən qalxıb Siona mərhəmət edəcəksən, *
zamanını təyin etdin, indi ona lütf ediləcək.
Çünki Sənin qulların onun daşlarını əziz tuturlar, *
onun toz-torpağına necə də acıyırlar. N:

Millətlər Rəbbin ismindən, +
dünyanın bütün padşahları *
Onun əzəmətindən qorxacaqlar. 
Rəbb Sionu yenidən bərpa edəcək, *
Əzəmətində görünəcək,
Yoxsulların duasına qulaq asacaq, *
yalvarışlarına xor baxmayacaq. N:

Sonrakı övladları Rəbbə həmd etsin deyə *
qoy gələcək nəsil üçün belə yazılsın:
«Rəbb müqəddəs yüksəklikdən, *
göylərdən yer üzünə nəzər saldı.
Əsirlərin naləsini eşitmək üçün, *
ölümə aparılanları azad etmək üçün». N:

Alleluya! Mt 11:28
Ey bütün yorğunlar və yükləri ağır olanlar,
Mənim yanıma gəlin, Mən sizə rahatlıq verərəm.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 11:28-30

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Ey bütün yorğunlar və yükləri ağır olanlar, Mənim yanıma gəlin, Mən sizə 
rahatlıq verərəm. Mənim boyunduruğumu üzərinizə götürün və Məndən öyrənin. 
Çünki Mən həlim və qəlbən itaətkaram. Bununla canınıza rahatlıq taparsınız. 
Çünki Mənim boyunduruğum rahat və yüküm yüngüldür».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Çıxış kitabından sözlər Çıx 11:10-12,14
Musa və Harun bütün bu möcüzələri fironun hüzurunda göstərdilər. Ancaq Rəbb 
fironun ürəyini inadkarlaşdırdı və o, İsrail övladlarını öz torpağından buraxmırdı.
Misir torpağında Rəbb Musaya və Haruna dedi: «Bu ay sizin üçün ilin ilk ayı 
olacaq. Bütün İsrail icmasına söyləyin: qoy bu ayın onuncu günündə hər kəs öz 
ailəsi üçün bir quzu, hər ev üçün bir quzu götürsün. Əgər bir adamın ailəsi bir 
quzu üçün sayca azdırsa, qoy o adam evinə yaxın qonşusu ilə birgə bir quzu 
götürüb insanların sayına, hər kəsin yeyəcəyinə görə bölsün. Özünüzə birillik 
qüsursuz erkək heyvan götürün: ya qoyunlardan bir toğlu yaxud keçilərdən bir 
çəpiş olsun. Onu ayın on dördüncü gününə qədər saxlayın. Qoy axşamçağı bütün 
İsrail icmasının camaatı onu kəssin. Qurbanın qanından götürüb onu yeyəcəkləri 
evin qapısının hər iki yan taxtasına və üst dirəyinə sürtsünlər. Qoy həmin gecə 
onun ətini yesinlər; əti odda bişirib mayasız çörək və acı göyərti ilə yesinlər. 
Onu çiy yaxud suda qaynadılmış halda yox, başı, ayaqları və içalatı ilə birgə odda 
bişirilmiş halda yeyin. Ondan səhərə qədər bir şey saxlamayın və səhər qalanını 
yandırın. Onu belə yeyin: beliniz qurşanmış, çarıqlarınız ayağınızda və 
dəyənəyiniz əlinizdə olsun, onu tələsik yeyin. Bu, Rəbbin Pasxasıdır. Mən isə 
o gecə Misir torpağından keçəcəyəm. Misir torpağında olan həm insanların bütün 
ilk oğullarını, həm də heyvanların bütün ilk balalarını öldürəcəyəm. Bütün Misir 
allahlarına da cəza verəcəyəm. Rəbb Mənəm. Sizin olduğunuz evlər üzərindəki 
qan sizin üçün əlamət olacaq. Qanı görəndə yan keçəcəyəm və Misir ölkəsini 
cəzalandırdığım zaman sizə məhvedici bəla gəlməyəcək. Bu gün sizin üçün xatirə 
günü olacaq və onu Rəbb üçün bayram edəcəksiniz. Nəsildən-nəslə əbədi qayda 
olaraq onu bayram edin.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 116:12-13. 15-16. 17-18
N: Qurtuluş piyaləsini Rəbbin ismini ilə qaldıracağam.

Mənə etdiyi comərdliyə görə *
Rəbbin borcunu necə qaytara bilərəm?
Qurtuluş piyaləsini qaldıracağam, *
Rəbbin ismini çağıracağam. N:

249



15ci həftə |   Cümə - 5ci gün   

Rəbbin gözündə hər bir möminin *
ölümü çox bahadır.
Aman, ya Rəbb, mən Sənin qulunam, +
qulunam, kənizinin oğluyam, *
buxovlarımı açmısan. N:

N: Qurtuluş piyaləsini Rəbbin ismini ilə qaldıracağam.

Sənə şükür qurbanları təqdim edəcəyəm, *
Rəbbin adını çağıracağam.
Rəbbə Onun bütün xalqı qarşısında *
Əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Çıxış kitabından sözlər Çıx 38:1-6. 21-22. 7-8
Yandırma qurbanı üçün qurulan qurbangahı əbrişim ağacından düzəltdi. 
Dördbucaq şəklində olub uzunluğu beş qulac, eni də beş qulac, hündürlüyü isə üç 
qulac idi. Qurbangahın dörd küncündə onunla bir hissədən olan dörd buynuz 
düzəltdi.  Qurbangahın üstünü tuncla örtdü. Qurbangahın bütün avadanlığını – kül 
qablarını, kürəkləri, ləyənləri, çəngəlləri və xəkəndazları – hər şeyi tuncdan 
düzəltdi. Qurbangah üçün kənarından aşağıya onun yarısına qədər yetişəcək torlu 
şəbəkəni tuncdan düzəltdi. Tunc şəbəkənin dörd bucağında şüvüllərin keçdiyi 
dörd halqanı tökdü. Əbrişim ağacından şüvüllər düzəldib üstünü tuncla örtdü.
Musanın əmri ilə kahin Harunun oğlu İtamarın başçılığı ilə Levililərin xidmət 
göstərib apardığı məkanın – Şəhadət məskəninin hesabatı budur. Yəhuda 
qəbiləsindən Xur oğlu Uri oğlu Besalel Rəbbin Musaya əmr etdiyi hər şeyi 
düzəltdi.
Qurbangahı aparmaq üçün şüvülləri onun hər iki yanındakı halqalara taxdı. 
Qurbangahın içi boş və taxtadan idi. Tunc ləyəni və onun tunc altlığını Hüzur 
çadırının girişində xidmət edən qadınların güzgülərindən düzəltdi.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur - Yeş 38:10. 11. 12. 16
N: Sən ya Rəbb, sevginlə canımı qəbirdən qurtardın!

«Mən öz-özümə dedim: *
ömrüm yarıya çatan zaman
ölülər diyarının qapısından keçməliyəm, *
həyatımın qalan illərindən məhrum olmuşam. N:
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Dedim, Rəbbi dirilər arasında, *
bəli, Rəbbi bir daha görməyəcəyəm.
Bu dünyada yaşayanlar kimi *
artıq insan üzü görməyəcəyəm. N:

N: Sən ya Rəbb, sevginlə canımı qəbirdən qurtardın!

Evim çoban çadırı kimi dağıldı, *
əlimdən alındı.
Həyatım dəzgahda toxunan saplar kimi dövr edirdi, *
ya Rəbb, bu dəzgahdan məni kəsdin. N:

Ya Xudavənd, adamları yaşadan Sənsən, *
məni də Sən yaşadırsan.
Məni yenə canlandıracaqsan, *
yaşat məni! N:

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

†  İncil  †
Mt 12:1-8

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

O vaxtlar İsa bir Şənbə günü taxıl zəmiləri arasından keçirdi. Şagirdləri ac idi 
və sünbülləri qırıb yeməyə başladılar. Fariseylər bunu görüb Ona dedilər: 
«Budur, şagirdlərin Şənbə günü qadağan olunan işləri görürlər». İsa onlara dedi: 
«Davud və yanındakılar ac olanda nə etdiklərini oxumamısınızmı? 
O, Allahın evinə girdi; ona və yanındakılara deyil, yalnız kahinlərə yeməyə icazə 
verilən təqdis çörəklərini yedilər. Eləcə də Qanunda oxumamısınız ki, kahinlər 
məbəddə Şənbəni pozurlar, lakin təqsirsiz sayılırlar? Amma sizə deyirəm ki, 
məbəddən daha üstün Olan buradadır. Əgər siz “Mən qurban deyil, mərhəmət 
istəyirəm” sözünün mənasını bilsəydiniz, təqsirsizləri məhkum etməzdiniz. 
Ona görə ki Bəşər Oğlu Şənbə gününün Sahibidir».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Çıxış kitabından sözlər Çıx 12:37-42
İsrail övladları Ramsesdən Sukkota yola düşdülər. Arvad-uşaqdan əlavə, altı yüz 
minə qədər piyada gedən kişi var idi. Qarışıq bir izdiham, çoxlu qoyun-keçi, mal-
qara sürüləri də onlarla birgə yollandı.  Misirdən çıxardıqları maya qatılmayan 
xəmirdən mayasız kökələr bişirdilər. Çünki Misirdən qovulmuşdular və orada 
qalıb özlərinə yol üçün azuqə hazırlaya bilməmişdilər. İsrail övladlarının Misirdə 
yaşadığı müddət dörd yüz otuz il olmuşdu. Məhz bu dörd yüz otuz il tamam olan 
gün Rəbbin bütün dəstələri Misir torpağından çıxdı. Rəbb o gecə onları Misirdən 
qurtarmaq üçün ayıq saxladı. İsrail xalqı bütün nəsillər boyu o gecə Misirlilərin 
əlindən qurtarmağın xatirəsi kimi Rəbb üçün ayıq qalmalı idilər.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 136:1+23-24. 10-12. 13-15
N: Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır, çünki məhəbbəti əbədidir!

Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
O, miskin halımızda bizi yaddan çıxarmadı, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Bizi düşmən əlindən qurtardı, *
çünki məhəbbəti əbədidir! N:

O, Misirlilərin ilk oğullarını qırdı, *
çünki məhəbbəti əbədidir! 
İsrail nəslini Misirlilərin arasından çıxartdı, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
İsrailliləri qüdrətli əli, uzanan qolu ilə apardı, *
çünki məhəbbəti əbədidir! N:

Qırmızı dənizi iki yerə yardı, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
İsrailliləri dənizin ortasından keçirtdi, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Fironla ordusunu Qırmızı dənizdə batırdı, *
çünki məhəbbəti əbədidir! N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Mikeyanın kitabından sözlər Mik 2:1-5
Yatağında şər niyyətdə olanların, yamanlıq üçün qəsd quranların vay halına! 
Onların gücü buna çatdığına görə ona səhər tezdən əməl edirlər! Tarlalara tamah 
salıb mənimsəyirlər, evlərə göz dikib sahib dururlar. Ev sahibi ilə ailəsinə zülm 
edirlər, adamları mirasından məhrum edirlər! 
Buna görə də Rəbb belə deyir: «Bu xalqa bəla gətirməyə hazırlaşıram, ondan 
boyun qaçıra bilməyəcəksiniz. Siz bir daha dikbaş gəzməyəcəksiniz, çünki pis 
zaman gəlir. O gün sizi lağa qoyub, belə yanıqlı mərsiyə oxuyacaqlar: “Biz tamam
məhv olduq! Rəbb xalqımın payını dəyişdirdi, onu necə məndən uzaqlaşdırdı, 
tarlamızı satqınlara payladı”. Buna görə ölkə yenə püşklə bölünsə də, Rəbbin 
camaatı arasında sizə pay verəcək kimsə olmayacaq».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 10, 1-4. 7-8
N: Ya Rəbb, Sən əzab-əziyyətə baxırsan, məzluma kömək əlini uzadırsan.

Ya Rəbb, nə üçün uzaqda durmusan? *
Mən dara düşəndə niyə gizlənirsən?
Pislər təkəbbürlə məzlumları təqib edir, *
öz qurduqları fəndlərə özləri düşür. N:

Pis insan könlünün istəkləri ilə fəxr edir, *
acgöz Rəbbə xor baxır, Ona küfr edir.
Təkəbbürlü, pis insan Allahı axtarmaz, 
«Allah yoxdur» deyə düşünər. N:

Onun ağzı lənətlə, hiylə ilə, hədə ilə doludur, *
dilinin altında zülm və şər var.
Kəndlərdə pusqu yerlərini qurar, +
günahsızları xəlvətcə öldürər. *
Biçarəyə göz qoyub gizlicə güdər. N:

Amma Sən bu əzab-əziyyətə baxırsan, *
məzluma kömək əlini uzadırsan.
Biçarə özünü Sənə tapşırar, *
yetimlərin imdadı Sənsən. N:
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Alleluya! bax 2 Kor 5:19
Allah dünyanı Məsihdə Özü ilə barışdırdı. Barışdırma sözünü də bizə əmanət etdi.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 12:14-21

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Fariseylər çıxıb İsanı necə məhv etmək barədə məsləhətləşdilər. İsa bunu bilib 
oradan uzaqlaşdı. Böyük bir izdiham Onun ardınca getdi və İsa onların hamısına 
şəfa verdi. Amma onlara qadağan etdi ki, Onun kim olduğunu deməsinlər. Bu, 
Yeşaya peyğəmbər vasitəsilə söylənən həmin söz yerinə yetsin deyə baş verdi: 
«Budur, Mənim seçdiyim Qulum! Mənə sevimlidir, könlüm Ondan razıdır. Mən 
Öz Ruhumu Onun üzərinə qoyacağam. O, millətlərə ədalət elan edəcək. O nə 
mübahisə, nə də fəryad edəcək. Küçələrdə heç kim Onun səsini eşitməyəcək. 
Ədaləti zəfərə çatdırana qədər əzilmiş qamışı qırmayacaq, tüstülənən piltəni 
söndürməyəcək. Millətlər Onun adına ümid bağlayacaq».

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

16cı həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Çıxış kitabından sözlər Çıx 14:5-18
Misir padşahına İsrail xalqının qaçdığını xəbər verəndə firon və məmurlarının 
fikri dəyişdi. Onlar dedilər: «Biz nə üçün belə etdik? İsrail övladları bizim 
qullarımız idi. Axı niyə onları buraxdıq?» Firon döyüş arabalarını hazırlayıb 
adamlarını özü ilə götürdü. O, altı yüz seçmə döyüş arabasını və Misirin bütün 
arabalarını götürdü. Hər arabanın öz zabiti var idi. Rəbb Misir padşahı fironun 
ürəyini yenə də inadkar etdi və o, İsrail övladlarını təqib etdi. İsrail övladları isə 
cürətlə gedirdilər. Misirlilər, fironun bütün araba atları, süvariləri və ordusu onları 
təqib edib Pi-Haxirot yanında, Baal-Sefon qarşısında dənizin sahilində qurduqları 
düşərgəyə çatdılar. Firon yaxınlaşanda İsrail övladları baxıb gördülər ki, Misirlilər
onlara doğru gəlirlər. Buna görə də İsrail övladları çox qorxdu və Rəbbə fəryad 
etdilər. Onlar Musaya dedilər: «Məgər Misirdə qəbiristanlıq yoxdur ki, sən bizi 
səhrada ölməyə apardın? Bizi Misirdən çıxarıb başımıza nə gətirdin? Misirdə sənə
“Bizdən əl çək, Misirlilərə qulluq edək!” demirdikmi? 
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Səhrada ölməkdən Misirlilərə qulluq etmək bizim üçün yaxşıdır». 
Musa isə xalqa belə dedi: «Qorxmayın! Durun, Rəbbin bu gün sizi necə xilas 
edəcəyinə baxın. İndi gördüyünüz Misirliləri daha heç vaxt görməyəcəksiniz. 
Sakit olun, Rəbb sizin üçün döyüşəcək!»
Rəbb Musaya dedi: «Nə üçün Mənə fəryad edirsən? İsrail övladlarına de ki, 
yola  düşsünlər. Sən isə əsanı qaldırıb, əlini dənizin üzərinə uzat, sularını yar ki, 
İsrail övladları dənizin ortasında quru yerdən keçsinlər. Mən Misirlilərin 
ürəklərini inadkar edəcəyəm ki, sizi təqib etsinlər. Sonra fironu, onun bütün 
ordusunu, döyüş arabalarını və süvarilərini məğlub edib izzətimi göstərəcəyəm. 
Fironu, döyüş arabalarını və süvarilərini məğlub edib izzətimi göstərdiyim zaman 
Misirlilər biləcəklər ki, Rəbb Mənəm».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur - Çıx 15:1-6
N: Rəbbə sevinclə ilahi oxuyaq.

Rəbbə ilahi oxuyacağam, +
çox böyük zəfər çaldı. *
Atı və süvarini dənizə tulladı. N:

Rəbb qüvvətim, məzmurumdur, *
O məni xilas etdi.
Rəbb mənim Allahımdır, Ona həmd edəcəyəm. *
Atamın Allahıdır, Rəbbi yüksəldəcəyəm. N:

Rəbb döyüşçüdür, Rəbdir Onun adı. +
Fironun döyüş arabalarını, *
ordusunu da dənizə atdı.
Döyüş arabalarının başçıları *
Qırmızı dənizdə boğuldu. N:

Əngin sulara bürünüb +
daş tək dərinliklərə *
necə də qərq oldular.
Ya Rəbb! Sənin sağ əlin qüdrətdən izzətləndi. *
Ya Rəbb! Sənin sağ əlin düşməni əzəndir. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Mikeyanın kitabından sözlər Mik 6:1-4. 6-8
Rəbbin nə dediyini indi dinləyin: «Məhkəmə qarşısında durun, qoy dağlar bunun 
şahidi olsun, qoy təpələr səsinizi eşitsin! Ey dağlar və yerin sarsılmaz təməlləri, 
Rəbbin ittihamını eşidin! Rəbb Öz xalqını ittiham edir, İsraili məhkəməyə verir. 
Ey xalqım, nə etmişəm sənə? Nə ilə yormuşam səni? Mənə cavab ver! Səni Misir 
torpağından çıxaran, köləlik diyarından sizi satın alan, Musanı, Harunu, Məryəmi, 
sənin qabağına göndərən Mən oldum.
Rəbbin hüzuruna nə ilə gedim? Uca Allaha necə səcdə edim? Önünə yandırma 
qurbanları ilə – birillik danalarla çıxımmı? Minlərlə qoç qurbanı, zeytun yağının 
on minlərlə seli Rəbbin xoşuna gələrmi? Üsyankarlığıma görə ilk oğlumu, 
günahım üçün öz övladımı verimmi? Ey insan, Allah sənə yaxşı olanı bildirdi. 
Ədalət yaratmaqdan, məhəbbət göstərməyi sevməkdən, itaətkarcasına Allahınla 
bir yol getməkdən başqa Rəbb səndən nə istəyir ki? 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 50:5-6. 8-9. 16bc-17. 21. 23
N: Doğru yol tutan şəxsə Allah xilasını göstərəcək.

«Hüzuruma möminlərimi, *
qurban verib Mənimlə əhd bağlayanları yığın!»
Göylər ədalətini bəyan edir, *
çünki hakim Allahın Özüdür. N:

Qurbanlarından ötrü səni tənbeh etmirəm, *
yandırma qurbanlarını həmişə görürəm.
Tövləndəki buğanı, ağılındakı təkəni *
səndən qəbul etmirəm. N:

Pislərə isə Allah deyir: +
«Qaydalarımı əzbər söyləməyə haqqınız varmı? *
Əhdimi dilə gətirməyə haqqınız varmı?
Mənim iradıma nifrət edirsən, *
Sözlərimi qulaq ardına vurursan. N:

Sən belə edəndə Mən dinməmişəm. *
Məgər Məni özün kimi sanırsan?
İndi isə səni tənbeh edəcəyəm, *
əməllərini gözünün önünə düzəcəyəm. N:

Kim ki şükür qurbanı təqdim edir, *
Məni şərəfləndirir.
Doğru yol tutan şəxsə *
Allahın xilasını göstərəcəyəm». N:
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Alleluya! Zəb 95:8
Rəbbin səsini eşidin, qoy ürəkləriniz inadkar olmasın.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 12:38-42

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

O zaman bəzi ilahiyyatçılar və fariseylər İsaya dedilər: «Müəllim, Səndən bir 
əlamət görmək istəyirik». İsa onlara belə cavab verdi: «Pis və vəfasız nəsil bir 
əlamət axtarır. Amma ona Yunus peyğəmbərin əlamətindən başqa heç bir əlamət 
verilməyəcək. Çünki Yunus üç gün-üç gecə nəhəng balığın qarnında necə 
qalmışdısa, Bəşər Oğlu da üç gün-üç gecə yerin bağrında elə qalacaq. Nineva 
xalqı qiyamət günündə bu nəsillə birgə qalxıb onu məhkum edəcək. Çünki onlar 
Yunusun vəzinə görə tövbə etmişdilər. Budur, Yunusdan daha böyük Olan 
buradadır. Cənub mələkəsi qiyamət günündə bu nəsillə birgə qalxıb onu məhkum 
edəcək. Çünki mələkə Süleymanın hikmətli sözlərini dinləmək üçün yer üzünün 
ucqarlarından gəlmişdi. Budur, Süleymandan daha böyük Olan buradadır.

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

16cı həftə | Çərşənbə axşamı  2ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Çıxış kitabından sözlər Çıx 14:21-31
Musa əlini dəniz üzərinə uzatdı. Rəbb bütün gecə əsən qüvvətli şərq küləyi ilə 
dənizin suyunu qovub yerini quruya çevirdi. Sular yarıldı və İsrail övladları 
dənizin ortasında quru yerdən keçdilər. Sular onlar üçün sağ və sol tərəfdən divar 
oldu.Misirlilər onları təqib etdilər; fironun atları, döyüş arabaları və süvariləri 
İsrail övladlarının ardınca dənizin ortasına girdilər. Dan yeri söküləndə Rəbb od 
və bulud dirəyindən Misir ordusuna baxıb onların arasına qarışıqlıq saldı. 
O, arabaların çarxlarını elə ləngitdi ki, arabalar güclə hərəkət etdi. Misirlilər 
dedilər: «Gəlin İsrail övladlarından qaçaq, çünki Rəbb onların tərəfində bizə qarşı 
döyüşür». Rəbb Musaya belə dedi: «Əlini dənizin üzərinə uzat ki, sular 
Misirlilərin, döyüş arabalarının və süvarilərin üzərinə qayıtsın». Musa əlini 
dənizin üzərinə uzatdı. Səhərə yaxın dəniz adi hala qayıtdı. Misirlilər sulardan 
qaçmaq istəyəndə Rəbb onları itələyib dənizin ortasına atdı.
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Yerinə qayıdan sular döyüş arabalarını, süvariləri, İsrail övladlarının ardınca 
dənizə gedən fironun bütün ordusunu örtüb uddu. Onlardan bir nəfər də olsun sağ 
qalmadı. İsrail övladları isə dənizin ortasında quru yerdən keçib getmişdilər. 
Sular onlar üçün sağ və sol tərəfdə divar olmuşdu. Məhz o gün Rəbb İsraili 
Misirlilərin əlindən xilas etdi. İsrail xalqı Misirliləri dənizin sahilində ölü gördü. 
İsrail xalqı Rəbbin Misirlilərə böyük qüvvətlə nə etdiyini görəndə Rəbdən qorxdu,
Ona və qulu Musaya güvəndi.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur - Çıx 15:8. 9. 10+12. 17
N: Rəbbə sevinclə ilahi oxuyaq!

Burnunun nəfəsi ilə sular toplanar, +
yığılar bir yerə, axınlar dayanar, *
dəniz qoynunda coşan sular qatılaşar. N:

Düşmən dedi: *
“İzləyim, çatıb qənimət paylayım: 
Bundan canım doyacaq, *
qılıncımla onları məhv edəcəyəm”. N:

Nəfəsinlə üfürdün, dənizlə onları bürüdün. +
Qurğuşun tək onlar nəhəng sularda batdılar. *
Sağ əlini uzadanda torpaq onları uddu. N:

Ya Rəbb, xalqını gətirib salacaqsan mülkün olan dağına, +
yaşamaq üçün Özünə yaratdığın yerə, *
ey Xudavənd! Əlinlə qurduğun Müqəddəs məkanına. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Mikeyanın kitabından sözlər Mik 7:14-15. 18-20
Ya Rəbb, mirasın olan sürünü – Öz xalqını çomağınla otar. O, çöldə indi tənha 
qalır, ətrafında isə yaxşı otlaq var. Qoy keçmiş günlərdəki kimi Başan və Gileadda
otlasınlar. «Misirdən çıxdığın günlərdəki kimi sizə möcüzələr göstərəcəyəm». 
Sağ qalan xalqının cəzasını aradan götürən, üsyankarlığını bağışlayan sənin kimi 
Allah varmı? Qəzəbini əbədi saxlamazsan, çünki məhəbbət göstərməyi 
xoşlayırsan. Yenə bizə rəhm edib şər əməllərimizi siləcəksən, bütün günahlarımızı
dənizin dərinliklərinə atacaqsan. Qədim zamanda atalarımıza and içdiyin kimi 
Yaqub nəslinə sədaqətini, İbrahim övladlarına məhəbbətini göstərəcəksən.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 85:1-7
N: Ya Rəbb, bizə məhəbbətini göstər!

Ya Rəbb, ölkədən razı qaldın, *
Yaqub nəslini bəxtəvər günlərə qaytardın.
Xalqının təqsirlərini bağışladın, *
bütün günahlarını əfv etdin.
Sən bütün hirsini uddun, *
qızğın qəzəbini yatırdın. N:

Ey bizi qurtaran Allah, +
bizə bəxtəvər günlərimizi qaytar. *
Bizə qarşı hiddətindən əl çək.
Əbədilikmi bizə acığın tutacaq? *
Qəzəbin nəsildən-nəslə qədərmi uzanacaq? N:

Xalqın Səndən sevinc alsın deyə *
bizi yenə dirçəltməyəcəksənmi?
Ya Rəbb, bizə məhəbbətini göstər, *
bizi xilas et. N:

Alleluya! Yəh 14:23
Kim Məni sevsə, sözümə riayət edər, Atam da onu sevər 
və Biz onun yanına gəlib onunla məskən salarıq.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 12:46-50

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa camaatla söhbət edəndə anası və qardaşları bayırda durub Onunla danışmaq 
istəyirdilər. Bir nəfər İsaya dedi: «Budur, anan və qardaşların bayırda dayanıb 
Səninlə danışmaq istəyirlər». Amma İsa bu sözü söyləyənə cavab verib dedi: 
«Mənim anam və qardaşlarım kimlərdir?» Əlini şagirdlərinə doğru uzadaraq dedi: 
«Mənim anam və qardaşlarım bunlardır. Çünki kim göylərdə olan 
Atamın iradəsini yerinə yetirirsə, Mənim qardaşım, bacım və anam odur».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Çıxış kitabından sözlər Çıx 16:1-5. 9-15
Bütün İsrail övladlarının icması Elimdən yola düşdü. Onlar Misir ölkəsindən 
çıxdıqdan sonra ikinci ayın on beşinci günü Elim və Sina dağı arasındakı Sin 
səhrasına çatdılar. Səhrada bütün İsrail övladlarının 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! Siz bizi bu səhraya ona görə gətirdiniz ki, bütün bu camaatı aclıqdan 
öldürəsiniz». Rəbb Musaya dedi: «Budur, Mən sizin üçün göydən çörək 
yağdıracağam. Qoy xalq hər gün çıxıb lazımi miqdarda o çörəyi yığsın. Mənsə 
onları sınayacağam ki, qanunuma görə yaşayırlar ya yox. Altıncı gün  yığdıqları 
digər günlər yığdıqlarından ikiqat artıq olsun, o gün də onu hazırlasınlar».
Musa Haruna dedi: «Bütün İsrail icmasına belə söylə: “Rəbbin hüzuruna 
yaxınlaşın, çünki O sizin deyinməyinizi eşitmişdir”». Harun bütün İsrail 
övladlarının icması ilə danışdığı vaxt onlar səhraya baxıb Rəbbin əzəmətinin 
buludda göründüyünü gördülər. Rəbb Musaya dedi: «Mən İsrail övladlarının 
deyinməklərini eşitdim. Onlara de: axşamçağı ət yeyəcək, səhər isə çörəklə 
doyacaqsınız. Onda biləcəksiniz ki, Allahınız Rəbb Mənəm». Axşam bildirçinlər 
uçub bütün düşərgəni bürüdülər. 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 78:18-19. 23-24. 25-26. 27-28
N: Allah insanlara yemək üçün manna yağdırdı.

İştahaları artdı, yemək tələb etdilər, *
ürəklərində Allahı sınağa çəkdilər.
Allahın əleyhinə belə danışdılar: *
«Məgər Allah çöldə süfrə qura bilər? N:

Bununla belə, uca səmaya əmr etdi, *
göylərin qapılarını açdırdı.
Onlara yemək üçün manna yağdırdı, *
göylərin taxılını verdi. N:
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İnsan mələklərin çörəyindən yedi, *
onlara doyunca yemək verildi.
Göylərdə şərq küləyini əsdirdi, *
Qüdrəti ilə cənub küləyini gətirdi. N:

N: Allah insanlara yemək üçün manna yağdırdı.

Başlarına toz kimi ət yağdırdı, *
onlara dənizdəki qum qədər quşlar göndərdi.
Düşərgələrinin ortasına, *
qaldıqları yerin ətrafına səpələdi. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 1:1,4-10
Bunlar Binyamin torpağındakı Anatotda yaşayan kahinlərdən biri olan Xilqiya 
oğlu Yeremyanın sözləridir.
Mənə Rəbbin bu sözü nazil oldu: «Mən sənə ananın bətnində surət verməzdən 
əvvəl səni tanıdım, doğulmazdan əvvəl səni təqdis edib millətlərə peyğəmbər 
etdim». 
Onda mən dedim: «Ah, ya Xudavənd Rəbb! Axı mənim danışıq qabiliyyətim 
yoxdur, çünki hələ cavanam». 
Rəbb mənə dedi: «Sən “cavanam” demə. Mən səni kimin yanına göndərsəm, 
gedəcəksən, sənə nə əmr etsəm, onu söyləyəcəksən. Adamlardan qorxma, çünki 
səni qurtarmaq üçün Mən səninlə olacağam» Rəbb belə bəyan edir. Rəbb əlini 
uzadıb ağzıma toxundu və mənə dedi: «Bax sözlərimi sənin dilinə qoydum. Bu 
gün səni millətlər və ölkələr üzərinə təyin etdim ki, onları kökündən yıxıb 
dağıdasan, qırıb məhv edəsən, əkib tikəsən».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 71:1-6. 15ab+17
N: Rəbbin 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. N:
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Mənə sığınacaq qaya ol, +
qoy əmrinlə hər vaxt ora girib qurtulum. *
Çünki qayam da Sən, qalam da Sənsən. 
Ey Allahım, şər insanın əlindən, * 
haqsızın, zalımın pəncəsindən məni qurtar. N:

N: Rəbbin qurtuluşunu dilim bəyan edir.

Ey Xudavənd, Sən mənim ümidimsən, *
ya Rəbb, gəncliyimdən bəri Sənə güvənmişəm.
Doğulduğum gündən bəri dayağımsan, +
məni ana bətnindən dünyaya gətirmisən, *
həmişə Sənə həmd edirəm. N:

Gün boyu salehliyini, qurtuluşunu dilim bəyan edir, *
onun ölçüsünü bilməsəm də. 
Ey Allah, gəncliyimdən bəri mənə təlim vermisən, *
Sənin xariqələrini indiyədək elan edirəm. N:

Alleluya! bax Mk 4
Toxum Allahın kəlamıdır. Əkinçi isə Məsihdir. 
Onu tapan hər kəs əbədi yaşayacaq.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 13:1-9

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: «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 cücərdi. Lakin günəş doğanda qarsalandı və kökləri 
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!»

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

262



16cı həftə |   Cümə axşamı - 4cü gün 

16cı həftə |   Cümə axşamı  4cü gün 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Çıxış kitabından sözlər Çıx 19:1-2. 9-11. 16-20b
İsrail övladları Misir torpağından çıxdıqdan sonra üçüncü ayda – yeni ay günü 
Sina səhrasına gəldilər. Onlar Refidimdən köçüb Sina səhrasına gəldilər. O 
səhrada İsrail övladları dağın qarşısında düşərgə saldılar.
Rəbb Musaya dedi: «Budur, Mən sənin yanına qatı buludda gəlirəm, qoy xalq 
səninlə danışdığımı eşidib sənə daim inansın». Musa xalqın sözlərini Rəbbə 
çatdırdı. Rəbb Musaya dedi: «Xalqın yanına get. Bu gün və sabah onları təqdis et. 
Qoy paltarlarını da yusunlar. Üçüncü günə hazır olsunlar, çünki üçüncü gün bütün
xalqın gözü qarşısında Rəbb Sina dağı üzərinə enəcək.
Üçüncü günün səhəri açılanda göy gurultusu, şimşəklər, dağ üzərində qatı bir 
bulud və çox uca şeypur səsi oldu. Düşərgədə olan bütün xalq titrədi. Allahı 
qarşılamaq üçün Musa xalqı ordugahdan apardı və onlar dağın ətəyində durdular. 
Bütün Sina dağı tüstü içində idi, çünki Rəbb onun üzərinə alov içərisində enmişdi.
Bütün dağ kürənin verdiyi tüstü kimi tüstülənirdi, bərk titrəyirdi. Şeypur səsi get-
gedə ucalırdı. Musa danışırdı və Allah ona səslə cavab verirdi. Rəbb Sina dağı 
üzərinə, dağın başına endi və Musanı dağın başına çağırdı. Musa oraya qalxdı.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur - Dan 3:52. 53+55. 54+56
N: Ey Allah, təriflənən və əbədi olaraq ucalan Sənsən.

Atalarımızın Allahı Rəbbimiz, Sən xeyir-dualısan, *
təriflənən və əbədi olaraq ucalan Sənsən.
Sənin izzətinin adı xeyir-dualıdır, †
Müqəddəs və tərifəlayiqdir, *
əbədi olaraq ucadır. N:

Müqəddəs izzətinin məbədində Sən xeyir-dualısan, *
təriflənən və əbədi olaraq ucalansan.
Padşahlığının izzətli taxtında Sən xeyir-dualısan, *
yüksələn və əbədi olaraq təriflənənsən. N:

Dərinlikləri Görən, † 
Keruvların üstündə Oturan, *
təriflənən və əbədi olaraq şərəflənən Sənsən.
Göy qübbəsində Sən xeyir-dualısan, *
əbədi olaraq təriflənən və şərəflənənsən. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 2:1-3. 7-8. 12-13
Mənə Rəbbin sözü nazil oldu: «Get Yerusəlimə ucadan elan et ki, Rəbb belə 
deyir: “Mən sənin cavanlığındakı mehrini, gəlin olanda məhəbbətini, səhrada, ot 
bitməyən torpaqda ardımca gəldiyini yadıma saldım. Onda İsrail Rəbbə həsr 
olunmuşdu və Onun  məhsulunun nübarı idi. Onu udmaq istəyənlərin hamısı 
mühakimə olunur, üstlərinə bəla gəlirdi” Rəbb belə bəyan edir.
Mən sizi bərəkətli torpağa gətirdim ki, onun meyvələrindən və nemətlərindən 
dadasınız. Ancaq siz oraya girən kimi torpağımı murdar etdiniz, mülkümü iyrənc 
bir yerə çevirdiniz. Kahinlər ‹Rəbbi axtaraq› demədilər, Qanun müəllimləri Məni 
tanımadılar, rəhbərlər Mənə qarşı üsyan etdilər, peyğəmbərlər Baalın adı ilə 
peyğəmbərlik etdilər, faydasız şeylərin dalınca getdilər”. 
Ey göylər, siz buna heyrət edib tir-tir əsin və dəhşətə gəlin” Rəbb belə bəyan edir. 
“Çünki xalqım iki pis əməl etdi: Məni – axar suların mənbəyini atıb özlərinə 
hovuzlar, su saxlamayan çatlı hovuzlar düzəltdilər.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 36:5-10
N: Ey Allah, məhəbbətin nə qədər qiymətlidir!

Ya Rəbb, məhəbbətin göylərdədir, *
Sədaqətin asimanı bürüyür.
Dağlar kimi salehliyin uludur, *
dərya kimi ədalətin dərindir. N:

Ey Allah, məhəbbətin nə qədər qiymətlidir! *
Bəşər övladları Sənin qanadlarının kölgəsinə sığınır.
Evinin bolluğu ilə onları doydurursan, *
Sənin xoşhal edən axar çayından onları içirirsən. N:

Çünki həyat mənbəyi Səndədir, *
biz Sənin nurunla görə bilirik.
Səni tanıyanlara məhəbbətini, *
ürəyidüz olanlara salehliyini daima göstər. N:

Alleluya! Mt 11:25
Ey yerin-göyün Sahibi olan Ata! Səndən razıyam ki, 
bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə agah etdin.
Alleluya!
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†  İncil  †
Mt 13:10-17

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Şagirdlər İsaya yaxınlaşıb dedilər: «Nə üçün onlara məsəllərlə danışırsan?»
O isə onlara  belə cavab verdi: «Səmavi Padşahlığın 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 görməzlər, eşitdikləri  halda eşitməzlər və anlamazlar”. 
Yeşaya peyğəmbərin onlar üçün dediyi bu sözlər yerinə yetir: 
“Eşitdikcə eşidəcəksiniz, amma anlamayacaqsınız, gördükcə görəcəksiniz, 
amma qanmayacaqsınız. Çünki bu xalqın ürəyi kütləşdi, qulaqları ağır eşitdi, 
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 görür və qulaqlarınız 
nə bəxtiyardır, çünki eşidir! Sizə doğrusunu deyirəm: bir çox peyğəmbərlər 
və saleh adamlar sizin gördüklərinizi görməyi arzuladılar, amma görmədilər, 
eşitdiklərinizi eşitməyi arzuladılar, amma eşitmədilər.

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

16cı həftə |   Cümə  5ci gün   
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Çıxış kitabından sözlər Çıx 20:1-17
Allah bütün bu sözləri belə söylədi: «Səni Misir torpağından, köləlik diyarından 
çıxaran Allahın Rəbb Mənəm. Məndən başqa allahların olmasın. Özün üçün heç 
bir oyma büt, nə yuxarıda – səmada və ya aşağıda – yerdə, nə də yerdən aşağıya 
yığılan sulardakı şeylərin heç birinin surətini düzəltmə.  Belə şeylərə səcdə qılaraq
ibadət etmə. Çünki Mən, sənin Allahın Rəbb, qısqanc Allaham. 
Mənə nifrət edən ataların cəzasını üç-dörd nəslə qədər övladlarına çəkdirərəm. 
Məni sevib əmrlərimə əməl edənlərin isə minlərlə nəslinə məhəbbət göstərərəm. 
Allahın Rəbbin adını boş yerə dilinə gətirmə, çünki Rəbb Öz adını boş yerə dilinə 
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gətirəni cəzasız qoymaz. Şənbə gününü yadda saxlayıb təqdis et. Altı gün çalışıb 
bütün işlərini gör. Lakin yeddinci gün Allahın Rəbbin Şənbə  günüdür. 
Bu gün sən, oğlun, qızın, qulun, qarabaşın, heyvanların, yanında qalan yadelli də 
heç bir iş görməsin. Çünki altı gün ərzində Rəbb göyləri və yeri, dənizi və 
kainatdakı hər şeyi yaratdı, yeddinci gün isə istirahət etdi. Bunun üçün Rəbb 
Şənbə gününə bərəkət verib onu müqəddəs saydı. Ata-anana hörmət et ki, Allahın 
Rəbbin sənə verdiyi torpaqda ömrün uzun olsun. Qətl etmə. Zina etmə. 
Oğurluq etmə. Heç kimə qarşı yalandan şahidlik etmə. Heç kimin evinə tamah 
salma. Heç kimin arvadına, quluna, qarabaşına, öküzünə, eşşəyinə – heç bir şeyinə
tamah salma».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 19:8-11
N: Ya Rəbb, Əbədi həyatın sözlərini söyləyən Sənsən.

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

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

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

Onlar qızıldan, bol miqdarda olan saf qızıldan da çox sevilir, *
onlar baldan, şanı balından da şirindir. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 3:14-17
“Ey dönük övladlar, geri qayıdın” Rəbb belə bəyan edir. “Çünki ağanız Mənəm. 
Sizi bir-bir şəhərdən, iki-iki tayfadan çıxarıb Siona gətirəcəyəm. Ürəyimə yatan 
çobanları sizə verəcəyəm, sizə ağıl və müdrikliklə rəhbərlik edəcəklər. Sizin 
törəyib çoxaldığınız günlərdə daha Rəbbin Əhd sandığından danışmayacaqlar” 
Rəbb belə bəyan edir. “O sandıq bir daha kimsənin ağlına gəlməyəcək, yada 
salınmayacaq, onun üçün heyfsilənməyəcəklər, yenisi də düzəldilməyəcək. 
O zaman Yerusəlimə ‹Rəbbin taxtı› deyəcəklər. Bütün millətlər Rəbbin adı 
naminə Yerusəlimdə toplaşacaq. Daha pis ürəklərinin inadkarlığına görə 
hərəkət etməyəcəklər.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur - Yer 31:10. 11-12ab. 13
N: Rəbb bizi sürüsünü qoruyan çoban kimi qoruyur.

Ey millətlər, Rəbbin sözünü eşidin, *
uzaqlardakı adalarda elan edib deyin:
“İsraili səpələyən onu bir yerə toplayacaq, *
sürüsünü qoruyan çoban kimi onu qoruyacaq”. N:

Çünki Rəbb Yaqubu satın aldı, *
ondan güclü olanın əlindən qurtardı.
Onlar Sionun yüksək təpəsinə gəlib +
tərənnüm edəcək. *
Rəbbin verdiyi nemətlər önünə axışacaqlar. N:

O zaman bakirə qız, cavan və qoca kişilər birlikdə *
rəqs edib sevinəcək,
mən onların yasını şadlığa çevirəcəyəm, *
sevincə çevirəcəyəm.
Kədərlərinə təsəlli verib *
onları sevindirəcəyəm. N:

Alleluya! bax Lk 8:15
Kəlamı eşidib xeyirxah və sadiq ürəkdə saxlayan 
və səbirlə səmərə verən insanlar nə bəxtiyardır!
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 13:18-23

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İndi əkinçi barədə məsəlin izahını dinləyin: kim Səmavi Padşahlıqla bağlı kəlamı 
eşidib anlamırsa, şər olan gəlib onun ürəyində səpilmiş olanı oğurlayır. 
Yol kənarına səpilən toxum budur. Daş-kəsəkli yerlərə səpilən isə kəlamı eşidir 
və dərhal sevinclə qəbul edir. Lakin onda kök olmadığına görə dözümü az olur, 
kəlama görə əziyyət və təqibə məruz  qalan kimi yıxılır. Tikanlar arasına səpilən 
odur ki, kəlamı eşidir, lakin bu dövrün qayğıları və var-dövlətin aldadıcılığı 
kəlamı boğur və kəlam barsız olur. Münbit torpağa səpilənsə 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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Çıxış kitabından sözlər Çıx 24:3-8
Musa gəlib Rəbbin bütün sözlərini və hökmlərini xalqa nəql etdi. Bütün xalq bir 
səslə cavab verib dedi: «Rəbbin söylədiyi sözlərin hamısına əməl edəcəyik». 
Musa Rəbbin bütün sözlərini yazdı. O, səhər erkən durub dağın ətəyində 
qurbangah və İsrailin on iki qəbiləsinə görə on iki sütun qurdu. Sonra Musa 
İsrailin cavanlarına Rəbbin önündə yandırma qurbanları və ünsiyyət qurbanları 
olaraq buğalar kəsdirdi. Musa heyvanların qanının yarısını götürüb ləyənlərə 
tökdü. Qanın o biri yarısını isə qurbangahın üstünə səpdi. O, əhd kitabını əlinə alıb
xalqa ucadan oxudu və onlar dedilər: «Rəbbin söylədiyi bütün sözlərə əməl edib 
qulaq asacağıq!» Sonra Musa qanı götürüb xalqın üstünə  səpərək dedi: «Budur 
bütün bu sözlərə görə Rəbbin sizinlə kəsdiyi əhdin qanı».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 50:1-2. 5-6. 14-15
N: Şükür qurbanını Allaha təqdim edin!

Güclü Rəbb Allah çağırır, +
gündoğandan günbatanadək *
bütün yer üzünü səsləyir. 
Qüsursuz, gözəl Siondan *
Allah Öz nurunu saçır. N:

«Hüzuruma möminlərimi, *
qurban verib Mənimlə əhd bağlayanları yığın!»
Göylər ədalətini bəyan edir, *
çünki hakim Allahın Özüdür. N:

Şükür qurbanını Allaha təqdim et, *
Haqq-Taalaya əhd etdiyin təqdimlərini ver.
Dar gündə Məni çağır, +
Mən səni xilas edəcəyəm, *
sən də Məni şərəfləndirəcəksən. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 7:1-11
Rəbdən Yeremyaya bu söz nazil oldu: «Rəbbin məbədinin qapısında dur və orada 
bu sözü elan edib söylə ki, ey bütün Yəhuda, Rəbbə ibadət etmək üçün bu 
qapılardan girənlər, Rəbbin sözünə qulaq asın. İsrailin Allahı olan Ordular Rəbbi 
belə deyir: “Yollarınızı və əməllərinizi islah edin ki, Mən sizi bu yerdə yaşamağa 
qoyum. ‹Burada Rəbbin məbədi var, Rəbbin məbədi var, Rəbbin məbədi var› 
deyib yalan sözlərə güvənməyin. Əgər yollarınızı və əməllərinizi tamamilə islah 
etsəniz, bir-birinizlə, həqiqətən, ədalətlə rəftar etsəniz, qəribə, yetimə və dul 
qadına zülm etməsəniz, bu yerdə günahsız qan tökməsəniz, özünüzə zərər vuraraq 
başqa allahların tərəfdarı olmasanız, o zaman burada əbədilik atalarınıza verdiyim 
torpaqda sizi yaşamağa qoyacağam. Siz isə faydasız olan yalan sözlərə 
güvənirsiniz. Siz oğurluq edirsiniz, adam öldürürsünüz, zina edirsiniz, yalandan 
and içirsiniz, Baal bütlərinə buxur yandırır, tanımadığınız başqa allahların 
tərəfdarı olursunuz. Sonra bütün bu iyrənc işləri görmək üçün Mənim adımla 
çağırılan bu məbədə gəlib önümdə durur və ‹biz əmin-amanlıqdayıq› deyirsiniz. 
Mənim adımla çağırılan bu məbəd, sizcə, quldur yuvasına çevrildimi? 
Amma Mən nə etdiyinizi görürəm” Rəbb belə bəyan edir.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 84, 2-5. 7a+10
N: Ey Ordular Rəbbi, məskənin nə qədər əzizdir.

Qəlbim Rəbbin həyətinin həsrətindədir, *
könlüm, cismim var olan Allaha mədh oxuyur. N:

Ey Ordular Rəbbi, Padşahım, Allahım, +
qurbangahının yaxınında sərçələr yurd salar, *
qaranquş bala çıxartmaq üçün yuva qurar. N:

Nə bəxtiyardır evində yaşayanlar, *
daim Sənə həmd oxuyanlar!
Nə bəxtiyardır Səndən qüvvət alanlar,
bu adamlar getdikcə qüvvət alarlar. N:

Sənin həyətində keçən bir günüm *
başqa yerdə keçən min günümdən yaxşıdır.
Allahımın evinin keşiyində dayanmağım *
pislərin çadırında rahat ömür sürməkdən yaxşıdır. N:
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Alleluya! Yaq 1:21b
Ürəyinizə əkilən, canlarınızı xilas etməyə qadir olan kəlamı həlimliklə qəbul edin.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 13:24-30

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 Padşahlıq tarlasına yaxşı toxum 
səpmiş bir adama bənzəyir. Adamlar yatanda onun düşməni gəlib buğdaların 
arasına dəlicə səpib getdi. Buğda böyüyüb bəhrə verəndə 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 
çıxaraq?” 
O dedi: “Yox, çünki dəlicələri çıxararkən onlarla birgə buğdanı da qopararsınız. 
Qoy biçinə qədər hər ikisi birlikdə böyüsün. Biçin vaxtı mən biçinçilərə  
deyəcəyəm: ‹Əvvəlcə dəlicələri toplayın və yandırmaq üçün onlardan dərz 
bağlayın, buğdanı isə anbarlarıma toplayın›”».

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

17ci həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Çıxış kitabından sözlər Çıx 32:15-24. 30-34
Musa əlində iki şəhadət lövhəsi ilə dönüb dağdan endi. Lövhələrin iki tərəfi 
– bu üzü də, o üzü də yazılı idi. Onlar Allahın işi idi; üzərindəki oyma yazılar 
Onun yazısı idi. Yeşua xalqın səs-küyünü eşidərək Musaya dedi: «Düşərgədən 
müharibə səsi gəlir». Musa cavab verdi: «Bu qələbə çalanların nidası deyil, 
məğlubiyyətə uğrayanların da səsi deyil. Mən nəğmə səsi eşidirəm». 
Musa düşərgəyə yaxınlaşıb dananı və onun ətrafındakı rəqsləri gördü. 
O qəzəbləndi və lövhələri əlindən atıb dağın ətəyində parça-parça etdi. 
Xalqın düzəltdiyi dananı götürüb yandırdı, toza dönənə qədər əzdi və suyun üzünə
səpələyib İsrail övladlarına içirtdi. Musa Harundan soruşdu: 
«Bu xalq sənə nə etdi ki, onları belə böyük günaha batırdın?» 
Harun cavab verdi: «Qoy ağam qəzəblənməsin. Sən bu xalqı tanıyırsan. 
Onun niyyəti pisdir.  Onlar mənə dedilər: “Bizim üçün allahlar düzəlt ki, 
qabağımızda getsinlər. Çünki bizi Misir torpağından çıxaran adamın 
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– bu Musanın başına nə iş gəldiyini bilmirik!” 
Mən isə onlara dedim: “Kimdə qızıl varsa, onu çıxarın”. 
Xalq da qızılı mənə verdi. Mən onu oda atdım və bu dana alındı». 
Ertəsi gün Musa xalqa dedi: «Siz böyük günaha batdınız. İndi isə Mən Rəbbin 
hüzuruna qalxacağam ki, bəlkə günahınızı kəffarə edə bilim». Musa Rəbbin 
hüzuruna qayıdıb dedi: «Ah, bu xalq böyük günaha batıb, özünə qızıldan allahlar 
düzəltdi. İndi yalvarıram, onların günahlarını bağışla. Əgər belə etməsən, adımı 
yazdığın kitabdan sil». Rəbb Musaya dedi: «Mənə qarşı kim günah işlədibsə, onun
adını kitabımdan siləcəyəm. Lakin indi get, xalqı sənə dediyim yerə apar. Budur, 
Mələyim sənin qarşında gedəcək. Ancaq cəza günü gələndə onlara günahlarına 
görə cəza verəcəyəm».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 106:19-20. 21-22. 23
N: Rəbbə həmd edin, çünki məhəbbəti əbədidir.

Xorevdə bir dana heykəli düzəltdilər, * tökmə bir bütə səcdə etdilər.
Allahın əvəzinə *
otyeyən buğanın surətinə şərəf verdilər. N:

Onları qurtaran Allahı *
Misirdə böyük möcüzələr yaradanı,
Ham ölkəsində xariqələr göstərəni, *
Qırmızı dənizdə zəhmli işlər görəni unutdular. N:

Rəbb onları yox etmək üçün niyyətini söylədi, +
Onu məhvedici qəzəbindən döndərmək üçün *
seçdiyi Musa Onun qarşısına gəldi. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 13:1-11
Rəbb mənə belə dedi: «Get özünə bir kətan qurşaq al və belinə bağla, amma onu 
suya qoyma». Mən Rəbbin sözünə görə qurşaq aldım və belimə bağladım. Mənə 
yenə Rəbbin sözü nazil oldu: «Belindəki aldığın qurşağı götürüb qalx və Fərat 
çayına tərəf get. Onu orada qayanın oyuğunda gizlət». Mən gedib Rəbbin əmr 
etdiyi kimi onu Fərat çayının yaxınlığında gizlətdim. Uzun müddət sonra Rəbb 
mənə dedi: «Qalx Fərat çayına tərəf get və sənə gizlətməyi əmr etdiyim qurşağı 
oradan götür». Mən Fərat çayına tərəf getdim və qurşağı gizlətdiyim yerdən qazıb 
götürdüm. Gördüm ki, qurşaq çürüyüb və daha heç nəyə yaramır. O zaman mənə 
Rəbbin bu sözü nazil oldu: «Rəbb belə deyir: “Yəhudanın təkəbbürünü və 
Yerusəlimin böyük qürurunu beləcə çürüdəcəyəm. Sözlərimə qulaq asmayan, 
inadkarlıqla ürəklərinin istədiyinə uyan, başqa allahlara qulluq və səcdə edərək 
onların tərəfdarı olan bu pis xalq heç bir şeyə yaramayan həmin qurşaq kimi 
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olacaq”. Rəbb deyir: “Qurşaq insanın belinə necə yapışırsa, bütün İsrail nəslini və 
Yəhuda nəslini özümə eləcə yapışdırdım ki, Öz xalqım olub Mənə şöhrət, tərif və 
izzət gətirsinlər, ancaq onlar qulaq asmadı”.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur - Qanun 32:18-19. 20. 21
N: Sizi yaradan Allahı unutmayın!

Sizi həyata gətirən Qayanı atdınız. *
Sizi yaradan Allahı unutdunuz.
Rəbb bunu görəndə onları rədd etdi, *
çünki oğul və qızları Onu hiddətləndirdi. N:

O dedi: “Bax onlardan Mənim üzüm dönəcək, *
onların aqibəti görüm necə olacaq?
Çünki onlar etimada layiq olmayan övladlar, *
azğın nəsildirlər. N:

Məni Allah olmayanlarla qısqandırdılar, *
boş bütləri ilə qəzəbləndirdilər.
Mən də onları xalq olmayanlarla qısqandıracağam, *
axmaq bir millətlə qəzəbləndirəcəyəm. N:

Alleluya! bax Yaq 1:18
Ata Allah Öz iradəsinə görə həqiqət kəlamı ilə doğulmağımıza səbəb oldu ki, 
biz Onun yaratdıqlarının bir növ nübarı olaq.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 13:31-35

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 danışaraq dedi: «Səmavi Padşahlıq 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 göydə uçan quşlar gəlib onun budaqlarında yuva qurur». 
İsa onlara başqa bir məsəl də söylədi: «Səmavi Padşahlıq 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».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Çıxış kitabından sözlər Çıx 33:7-11,  34:5-9. 28
Musa çadırı götürüb onu düşərgədən kənarda – uzaqda qurardı. Onu Hüzur çadırı 
adlandırdı. Rəblə məsləhətləşən hər kəs düşərgədən kənardakı Hüzur çadırına 
gedərdi. Musa çadıra tərəf çıxdığı vaxt bütün xalq durardı. Hər kəs çadırının 
girişində gözləyib, Musa çadıra girənə qədər ardınca baxardı. Musa Hüzur 
çadırına girəndə bulud dirəyi düşüb çadırın girişində durardı; Rəbb Musa ilə 
danışardı. Bütün xalq Hüzur çadırının girişində duran bulud dirəyini görər, hamı 
qalxıb öz çadırının girişində səcdə qılardı. Rəbb Musa ilə üz-üzə, dostu ilə söhbət 
etdiyi kimi danışardı. Sonra Musa düşərgəyə qayıdardı. Lakin onun gənc 
köməkçisi Nun oğlu Yeşua çadırı tərk etməzdi.
Rəbb buludun içindən enib orada Musa ilə durdu və Rəbb olan Öz adını bəyan 
edib Musanın qarşısından keçərək dedi: «Rəbb Mənəm, rəhmli və lütfkar Rəbb 
Allaham. Mən hədsiz səbirli, bol məhəbbətli və sədaqətliyəm, minlərlə nəslinə 
məhəbbətimi göstərərəm, cəzanı, qanunsuzluğu və günahı bağışlayaram; lakin 
cəzasız qoymaram, ataların cəzasını üçüncü-dördüncü nəslə qədər nəvə-
nəticələrinə verərəm». Musa dərhal yerə sərilib Rəbbə səcdə qıldı. 
Sonra Musa dedi: «Ey Xudavənd, əgər gözündə lütf tapmışamsa, yalvarıram, 
Sən, ey Xudavənd, aramızda ol. Biz dikbaş bir xalq olsaq da, 
təqsirimizlə günahımızı bağışla və bizə sahib ol».
Beləliklə, Musa Rəblə qırx gün-qırx gecə qaldı. Bu müddət ərzində Musa heç nə 
yemədi, heç nə içmədi. O, lövhələrin üstündə əhdin sözlərini, On əmri yazdı.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 103:6-13
N: Rəbb rəhmli və lütfkardır, hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir.

Rəbb bütün miskinlər üçün *
haqq və ədalət edir.
Yollarını Musaya, *
Əməllərini İsrail övladlarına göstərib. N:

Rəbb rəhmli və lütfkardır, *
hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir.
Həmişə töhmətləndirməz, *
qəzəbi sonsuza qədər sürməz. N:

Bizimlə günahlarımıza görə davranmaz, *
təqsirlərimizin əvəzini çıxmaz.
Çünki göylər yerdən nə qədər ucadırsa, *
Ondan qorxanlara olan məhəbbəti o qədər böyükdür. N:
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Nə qədər şərq qərbdən uzaqdırsa, *
qanunsuzluqlarımızı bizdən o qədər uzaqlaşdırıb.
Ata övladlarına rəhm etdiyi kimi *
Rəbb də Ondan qorxanlara elə rəhm edir. N:

N: Rəbbin qurtuluşunu dilim bəyan edir.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 14:17-22
Onlara bu sözü söylə: “Qoy gözlərim gecə-gündüz dayanmadan yaş töksün. Çünki
bakirə qıza bənzəyən əziz xalqım ağır bir yara aldı, şiddətli bir zərbə yedi. Çölə 
çıxıram, qılıncla öldürülənləri görürəm, şəhərə girirəm, aclıqdan üzülənləri 
görürəm. Çünki peyğəmbər də, kahin də bixəbər olaraq ölkəni dolaşır”». Məgər 
Sən Yəhudanı birdəfəlik rədd etmisən? Məgər Siona nifrət edirsən? Niyə bizi elə 
vurdun ki, sağaltmaq mümkün olmasın? Sülh gözlədik, amma xeyir gəlmədi. Şəfa 
vaxtını gözlədik, ancaq dəhşət gəlir. Ya Rəbb, pisliyimizi, atalarımızın 
təqsirkarlığını bilirik. Çünki Sənə qarşı günah etdik. Öz adın naminə bizdən imtina
etmə, Öz izzətli taxtını alçaltma. Bizimlə olan əhdini pozma, yada sal. Millətlərin 
bütləri arasında yağış yağdıra biləni varmı? Göylər leysan tökə bilərmi? Bunu 
edən Sən deyilsənmi, ya Rəbb Allahımız? Ümidimiz Sənədir. Çünki bütün bu 
şeyləri Sən etdin.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 79:8. 9. 11. 13
N: Ya Rəbb, İsmin şərəfinə Sən bizə yardım et!

Ata-babalarımızın günahını boynumuza qoyma, *
nə qədər alçalmışıq, mərhəmətini bizə tez göstər. N:

Ey bizi qurtaran Allah, *
İsmin şərəfinə Sən bizə yardım et,
günahlarımızı kəffarə edərək *
İsmin naminə Sən bizi xilas et. N:

Qoy əsirlərin ah-naləsi hüzuruna çatsın, *
ölümə aparılanları böyük qüdrətinlə qoru. N:

Biz Sənin xalqın, otlağının sürüsüyük, +
əbədilik Sənə şükür edərik, *
nəsildən-nəslə qədər həmdlərini bəyan edərik! N:
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Alleluya! bax Mk 4
Toxum Allahın kəlamıdır. Əkinçi isə Məsihdir. 
Onu tapan hər kəs əbədi yaşayacaq.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 13:36-43

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

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 Padşahlığın 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 Padşahlığından 
toplayacaq və onları odlu sobaya atacaqlar. Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq. 
O zaman salehlər özlərinin Atasının Padşahlığında günəş kimi parlayacaqlar. 
Qulağı olan eşitsin!

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

17ci həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Çıxış kitabından sözlər Çıx 34:29-35
Musa əlində iki şəhadət lövhəsi tutub Sina dağından enəndə bilmirdi ki, Rəblə 
danışdığına görə üzü nur saçır. Harun və bütün İsrail övladları Musanın üzünü nur
saçan gördülər və ona yaxınlaşmaqdan qorxdular. Musa onları çağıranda Harunla 
bütün icma başçıları ona yaxınlaşdı və Musa onlarla söhbət etdi. Sonra bütün İsrail
övladları ona yaxınlaşdı. Musa Rəbbin Sina dağında ona nəql etdiyi bütün işləri 
onlara əmr etdi. Musa söhbəti bitirəndə üzünə bir niqab çəkdi. Musa Rəbbin 
hüzuruna Onunla danışmaq üçün gedəndə niqabı çıxarar və çıxanadək niqabsız 
olardı. Çıxanda ona nə əmr olunduğunu İsrail övladlarına nəql edirdi. İsrail 
övladları isə Musanın üzünün nur saçdığını görərdilər. Sonra Musa içəri girib 
Rəblə danışana qədər yenə də niqabı üzünə çəkərdi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 99:5. 6. 7. 9
N: Allahımız Rəbbi ucaldın, çünki O müqəddəsdir!

Allahımız Rəbbi ucaldın, +
ayaqlarına düşüb səcdə qılın, *
O müqəddəsdir! N:

Onun kahinləri arasında Musa ilə Harun olub, *
Ona yalvaranlar arasında Şamuel olub. 
Onlar Rəbbə yalvararkən *
O cavab verərdi. N:

Bulud sütununun içindən onlarla danışdı, +
Onun göstərişlərinə, *
onlara verdiyi qaydalarına bağlı qaldılar. N:

Allahımız Rəbbi ucaldın, +
Müqəddəs dağında Ona səcdə qılın, *
çünki Allahımız Rəbb müqəddəsdir! N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 15:10. 16-21
Vay mənim halıma! Ey anam, sən məni bütün ölkə ilə mübahisə və dava etmək 
üçün doğmusan! Mən heç kəsə sələm vermədim, heç kəs də mənə sələm vermədi. 
Ancaq hamı məni lənətləyir. Sözlərini tapıb yedim, Sözlərin mənə sevinc 
və ürəyimə şadlıq gətirdi. Çünki Sənə məxsusam, ey Ordular Allahı Rəbb! 
Kef çəkənlərin məclisində oturaraq sevinib coşmadım, Əlin üzərimdə olduğuna 
görə tək-tənha oturdum. Çünki məni qəzəblə doldurmuşdun. Nə üçün ağrım 
kəsilməz, yaram çarəsizdir, şəfasına ümid  yoxdur? Məgər mənim üçün suyu 
qurumuş, etibarsız bir vadi olacaqsan? Buna görə Rəbb belə deyir: 
«Əgər sən tövbə etsən, səni yenə qəbul edib xidmətimə təyin edərəm. 
Əgər cəfəngiyat danışmaq əvəzinə qiymətli sözlər söyləsən, o zaman Mənim 
dilimlə danışacaqsan. Onlar özləri sənə tərəf dönəcək, amma sən onlara tərəf 
qayıtmayacaqsan. Səni bu xalq üçün möhkəm tunc bir divar edəcəyəm. 
Sənə qarşı döyüşəcəklər, ancaq qalib gələ bilməyəcəklər. 
Çünki Mən səninlə olacağam ki, səni qurtarıb azad edim» 
Rəbb belə bəyan edir. «Səni pis adamların əlindən azad edəcəyəm, 
zülmkarların pəncəsindən satın alacağam». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 59:1-4. 9-10. 16. 17
N: Ey mənə qüvvət verən Allahım, qalamsan! 

Ey Allahım, məni düşmənlərimdən qurtar, *
əleyhdarlarımın əlindən hifz et.
Məni şər iş görənlərdən xilas et, *
məni qaniçənlərdən azad et. N:

Canımı almaq üçün məni güdürlər, *
güclülər əleyhimə birləşiblər.
Ya Rəbb, üsyankar, günahkar, +
təqsirkar olmadığım halda *
onlar mənə qarşı qəti tədbir görürlər. N:

Ey mənə qüvvət verən, Səni gözləyirəm! *
Ey Allahım, qalamsan, mənə məhəbbətini göstərirsən!
Ey Allah, imdad etmək üçün çıxacaqsan, *
düşmənlərimin qırılmasını mənə göstərəcəksən. N:

Mən isə Sənin qüdrətini tərənnüm edəcəyəm, *
sübh tezdən məhəbbətini mədh edəcəyəm.
Çünki Sən mənə qala olmusan, *
dar günümdə mənim pənahımsan. N:

Ey mənə qüvvət verən, Səni tərənnüm edəcəyəm! *
Ey Allahım, qalamsan, mənə məhəbbətini göstərirsən! N:

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

†  İncil  †
Mt 13:44-46

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Səmavi Padşahlıq tarlada gizlədilən bir dəfinəyə bənzəyir. Tapan adam onu 
gizlətdi, sevinclə gedib bütün varını satdı və o tarlanı satın aldı. Yenə Səmavi 
Padşahlıq gözəl  mirvarilər axtaran bir tacirə bənzəyir. O, çox dəyərli olan bir 
mirvari tapanda gedib bütün varını satdı və onu satın aldı.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Çıxış kitabından sözlər Çıx 40:16-21, 34-38
Rəbb Musaya necə əmr etmişdisə, o da bu cür etdi. İsrail övladlarının Misirdən 
çıxdığı vaxtın ikinci ilində, birinci ayın birinci günündə məskən quruldu. 
Musa çadırı qurdu: altlıqlarını qoydu, taxtalarını bərkitdi, şüvüllərini qurdu 
və dirəklərini dikəltdi. Məskənin üzərinə çadır saldı, onun üstünə də çadırın 
örtüyünü qoydu. Rəbbin Musaya əmr etdiyi kimi oldu. Bundan sonra o, şəhadət 
lövhələrini götürüb sandığın içinə qoydu. Şüvülləri sandığa taxdı, kəffarə qapağını
da sandığın üstünə qoydu. Sandığı məskənin içinə gətirdi və arakəsmə pərdəsini 
qurub Şəhadət sandığının qabağını kəsdi. Rəbbin Musaya əmr etdiyi kimi oldu.
O vaxt bulud Hüzur çadırını bürüdü və Rəbbin izzəti məskəni doldurdu. Musa 
Hüzur çadırına girə bilmədi, çünki bulud onun üstündə yerləşmişdi və Rəbbin 
izzəti məskəni doldurmuşdu. İsrail övladlarının bütün səfəri boyu bulud məskənin 
üstündən qalxanda yola düşərdilər; bulud qalxmayanda isə, qalxdığı günə qədər 
yola düşməzdilər. Səfərləri boyu bütün İsrail xalqının gözləri önündə gündüz 
Rəbbin buludu məskənin üzərində, gecələr isə od buludun içində idi.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 84:3-5+7. 10
N: Ey Ordular Rəbbi, məskənin nə qədər əzizdir!

Qəlbim Rəbbin həyətinin həsrətindədir, *
könlüm, cismim var olan Allaha mədh oxuyur. N:

Ey Ordular Rəbbi, Padşahım, Allahım, +
qurbangahının yaxınında sərçələr yurd salar, *
qaranquş bala çıxartmaq üçün yuva qurar. N:

Nə bəxtiyardır evində yaşayanlar, *
daim Sənə həmd oxuyanlar!
Nə bəxtiyardır Səndən qüvvət alanlar, 
bu adamlar getdikcə qüvvət alarlar. N:

Sənin həyətində keçən bir günüm *
başqa yerdə keçən min günümdən yaxşıdır. 
Allahımın evinin keşiyində dayanmağım *
pislərin çadırında rahat ömür sürməkdən yaxşıdır. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 18:1-6
Rəbdən Yeremyaya bu söz nazil oldu: «Qalx dulusçunun evinə en, orada sözlərimi
sənə bildirəcəyəm». Mən dulusçunun evinə endim. Gördüm ki, o, çarx üzərində 
işləyir. Palçıqdan düzəltdiyi qab əlində xarab olanda dulusçu özünün istədiyi kimi 
palçıqdan başqa bir qab düzəldirdi. Mənə yenə Rəbbin sözü nazil oldu: 
«Ey İsrail nəsli, Mən də sizinlə bu dulusçunun etdiyi kimi rəftar edə 
bilmərəmmi?» Rəbb belə bəyan edir. «Bilin ki, palçıq dulusçunun əlində 
necədirsə, siz də Mənim əlimdə o cürsünüz, ey İsrail nəsli.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 146:1-6
N: Nə bəxtiyardır Allahı Rəbbə ümid bağlayan insan!

Rəbbə həmd edin! *
Ey könlüm, Rəbbə həmd et!
Ömür boyu Rəbbə həmdlər söyləyəcəyəm, *
Allahımı nə qədər varam, tərənnüm edəcəyəm! N:

Əsilzadələrə, Sizi qurtara bilməyən *
bəşər oğluna güvənməyin. 
Onlar canı çıxan kimi torpağa düşər, *
niyyətləri bircə anda yox olar. N:

Nə bəxtiyardır Yaqubun Allahından kömək alan, *
yalnız Allahı Rəbbə ümid bağlayan insan!
Odur göyləri, yeri, dənizi, dənizdəkiləri yaradan, *
Odur əbədi sadiq qalan. N:

Alleluya! bax Həv 16:14b
Ya Rəbb, Sənin sözlərinə qulaq asmaq üçün bizə açıq ürək ver!
Alleluya!
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†  İncil  †
Mt 13:47-53

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Yenə Səmavi Padşahlıq dənizə atılan və hər cür balıq tutan bir tora bənzəyir. 
Tor dolduğu zaman onu sahilə çəkdilər və oturub yaxşılarını qablara yığdılar, 
pisləri isə kənara atdılar. Bu dövrün sonunda da belə olacaq. Mələklər gəlib pisləri
salehlərin arasından kənar edəcəklər. Sonra onları odlu sobaya atacaqlar. 
Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq». İsa «Bütün bunları anladınızmı?» deyə 
soruşdu. Onlar İsaya «bəli, ya Rəbb» dedilər. İsa da onlara dedi: 
«Ona görə də Səmavi Padşahlıq üçün şagirdlik etmiş hər ilahiyyatçı 
xəzinəsindən təzə və köhnə şeylər çıxaran ev sahibinə bənzəyir».
İsa bu məsəlləri bitirəndən sonra oradan ayrıldı.

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

17ci həftə |   Cümə  5ci gün   
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Levililər kitabından sözlər Lev 23:1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37
Rəbb Musaya dedi: Rəbbin təyin etdiyi bu müqəddəs toplantı günlərini bayramlar 
elan edin. Birinci ayın on dördü axşamçağı Rəbbin Pasxa bayramıdır. Həmin ayın 
on beşi Rəbbin Mayasız Çörək bayramıdır. Yeddi gün mayasız çörək yeyin. 
Birinci gün müqəddəs toplantınız olsun; gündəlik işlərinizi görməyin. Bu yeddi 
gün ərzində Rəbb üçün yandırma təqdimi gətirin. Yeddinci gün isə müqəddəs 
toplantınız olsun; gündəlik işlərinizi görməyin”». Rəbb Musaya belə dedi: «İsrail 
övladlarına de: “Sizə verəcəyim torpağa gəldiyiniz zaman məhsulunuzu biçəndə 
biçdiyiniz ilk dərzi kahinin yanına gətirin. O, dərzi Rəbbin hüzurunda yellədərək 
təqdim etsin ki, sizdən qəbul olunsun. Kahin onu Şənbənin ertəsi günü yellətsin. 
Şənbənin ertəsi günü olan yellədilən dərzi gətirdiyiniz gündən tam yeddi həftə, 
yeddinci Şənbə gününün ertəsinədək əlli gün sayın, sonra Rəbbə təzə taxıl təqdimi
gətirin. «İsrail övladlarına de: “Yeddinci ayın onu isə Kəffarə günüdür, müqəddəs 
toplantınız olsun; özünüzü hər şeydən məhrum edin və Rəbb üçün yandırma 
təqdimi gətirin. “Həmin yeddinci ayın on beşinci günündən Rəbb üçün yeddi gün 
Çardaqlar bayramını keçirin. Birinci gün müqəddəs toplantı günüdür. Gündəlik 
işlərinizi görməyin. Bu yeddi gün ərzində Rəbbə yandırma təqdimləri gətirin. 
Səkkizinci gün isə müqəddəs toplantınız olsun və Rəbbə yandırma təqdimləri 
gətirin. Bu gün təntənəli toplantı günüdür, gündəlik işlərinizi görməyin. 
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Bunlar Rəbbin təyin etdiyi bayramlardır: bu zaman müqəddəs toplantı çağırıb hər 
birini öz günündə olmaqla yandırma təqdimlərini – yandırma qurbanlarını, taxıl 
təqdimlərini, ünsiyyət qurbanlarını və içmə təqdimlərini Rəbbə gətirin.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 81:2-5. 9-10ab
N: Qüvvətimiz olan Allahı mədh edin, Ona ilahi oxuyun!

İlahi oxuyun, *
dəfi, xoş avazlı liranı və çəngi çalın. 
Təzə Ay mərasimində, ay bədirlənəndə, *
bizim bayram günündə şeypur çalın! N:

Çünki bu, İsrail üçün verilən qaydadır, *
Yaqubun Allahının hökmüdür.
O, Misir əleyhinə çıxanda *
Yusif nəslinə belə bir öyüd verib. N:

Aranızda özgə allah olmasın, *
yad allaha kimsə səcdə qılmasın.
Rəbb Allahınız Mənəm, *
Mən sizi Misir torpağından buraya gətirmişəm. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 26:1-9
Yəhuda padşahı Yoşiya oğlu Yehoyaqimin padşahlığının əvvəlində Rəbdən bu söz
nazil oldu: «Rəbb belə deyir: “Rəbbin məbədinin həyətində dur, ibadət etmək 
üçün Yəhuda şəhərlərindən oraya gələn hər kəsə müraciət et. Sənə buyurduğum 
hər şeyi onlara bildir, bir söz də əskiltmə. Bəlkə qulaq asarlar, öz pis yollarından 
dönərlər. Mən də pis əməllərinə görə başlarına gətirəcəyim fəlakətdən vaz 
keçərəm”. Onlara söylə ki, Rəbb belə deyir: “Əgər sizə verdiyim qanuna görə 
davranmasanız, Mənə qulaq asmasanız, dəfələrlə sizin yanınıza göndərdiyim 
qullarım olan peyğəmbərlərin sözlərinə qulaq asmasanız – necə ki qulaq 
asmırsınız – o zaman bu məbədi də Şilo kimi edəcəyəm, bu şəhəri yer üzünün 
bütün millətləri arasında lənətə düçar edəcəyəm”». Kahinlər, peyğəmbərlər 
və bütün xalq Yeremyanın Rəbbin məbədində söylədiyi bu sözləri eşitdi. 
Yeremya Rəbbin xalqa çatdırmasını buyurduğu sözləri deyib qurtaranda kahinlər, 
peyğəmbərlər və oradakı bütün xalq onu tutub söylədi: «Sən ölməlisən. 
Nə üçün “bu məbəd Şilo kimi olacaq, bu şəhər xaraba qalacaq, 
orada yaşayan olmayacaq” deyib Rəbbin adı ilə peyğəmbərlik edirsən?» 
Rəbbin məbədində olan bütün xalq Yeremyanın ətrafına yığıldı.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 69:4. 7-9. 13
N: Ey Allah, bol məhəbbətinə görə mənə cavab ver.

Boş yerə mənə nifrət edənlər *
başımın tükündən çoxdur.
Haqsız yerə mənə düşmən kəsilənlər, +
məni məhv etmək istəyənlər qüvvətlidir. *
Oğurlamadığım şeyləri necə qaytara bilərəm? N:

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. N:

Mənsə, ya Rəbb, Sənə dua edirəm. *
Ey Allah, münasib gördüyün zaman
bol məhəbbətinə görə mənə cavab ver,*
çünki qurtuluşuna etibar etmişəm. N:

Alleluya! 1 Pt 1:25
Rəbbin sözü əbədi qalar. Sizə vəz olunan Müjdə sözü budur.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 13:54-58

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Öz doğma yurduna gələrək oradakı sinaqoqda xalqı öyrətməyə başladı. 
Camaat təəccüblənərək dedi: «Bu Adamda belə hikmət, belə möcüzələr yaradan 
qüvvə haradandır? Bu, dülgərin Oğlu deyilmi? Anasının adı Məryəm deyilmi? 
Yaqub, Yusif, Şimon və Yəhuda Onun qardaşları deyilmi? Bütün bacıları 
aramızda yaşamırmı? Bəs onda bu Adama bütün bu şeylər haradandır?» 
Onların İsaya acığı tutdu. Amma İsa onlara dedi: 
«Bir peyğəmbərə öz yurdundan və öz evindən başqa heç bir yerdə 
xor baxmazlar». İsa onların imansızlığı üzündən orada çox möcüzə yaratmadı.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Levililər kitabından sözlər Lev 25:1. 8-17
Rəbb Sina dağında Musaya belə söylədi: Özün üçün yeddi dinclik ili – yeddi dəfə 
yeddi il say. Yeddi dinclik ilinin müddəti qırx doqquz ildir. Sonra yeddinci ayın 
onu – Kəffarə günü bütün ölkənizdə yüksək səslə şeypur çaldırmaqla əllinci ili 
təqdis edin və ölkənin bütün sakinləri üçün azadlıq elan edin. Bu il sizin üçün 
Azadlıq ili olsun; hamı öz mülkünə, öz ailəsinə qayıtsın. Qoy əllinci il sizin üçün 
Azadlıq ili olsun. O il heç nə əkməyin, düşən toxumdan bitən məhsulu biçməyin, 
budanmamış meynələrinizdən yığmayın, çünki bu Azadlıq ili sizin üçün 
müqəddəs olsun. Tarlalarınızın verdiyi məhsulu yeyin. Bu Azadlıq ilində hər kəs 
öz mülkünə qayıtsın. Kim torpaq sahəsini başqa adama satarsa, ondan alan 
soydaşına haqsızlıq etməsin. Alan şəxs Azadlıq ilindən neçə il keçməsinə görə 
qiymətləndirib alsın. Satan isə məhsul götürəcəyi illərə münasib olaraq satsın. 
İllərin sayı çoxdursa, qiyməti qaldır, azdırsa, onu endir, çünki o sənə satılan 
məhsulların miqdarıdır. Bir-birinizə qarşı haqsızlıq etməyin, amma Allahınızdan 
qorxun, çünki Rəbbiniz Allah Mənəm.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 67:1-2. 4. 6-7
N: Ey Allah, Sənə bütün xalqlar şükür etsin.

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

Qoy ümmətlər sevinclə Səni mədh etsin, +
çünki xalqlara insafla hökm edirsən, *
Yer üzündəki ümmətlərə yol göstərirsən. N:

Yer üzü bəhrəsini verib, *
Allah, bizim Allahımız bizə bərəkət verib.
Allah bizə xeyir-dua verib. +
Qoy yer üzünün qurtaracağınadək *
hər yerdə olanlar Ondan qorxsun! N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 26:11-16. 24
O zaman kahinlər və peyğəmbərlər başçılara və bütün xalqa söylədi: 
«Bu adam ölümə layiqdir, çünki öz qulağınızla eşitdiyiniz kimi bu şəhərin 
əleyhinə peyğəmbərlik etdi». Onda Yeremya bütün başçılara və xalqa dedi: 
«Rəbb məni göndərdi ki, bu məbədin və şəhərin əleyhinə eşitdiyiniz bütün 
peyğəmbərlik sözlərini bildirim. İndi yaşayışınızı və əməllərinizi islah edin. 
Allahınız Rəbbin sözünə qulaq asın. O zaman Rəbb başınıza gətirəcəyini bildirdiyi
bəladan vaz keçəcək. Mən isə sizin ixtiyarınızdayam. Gözünüzdə nə yaxşı və 
düzdürsə, mənimlə eləcə də rəftar edin. Ancaq yaxşı bilin ki, məni öldürsəniz, 
günahsız qanın məsuliyyətini özünüzün, bu şəhərin və orada yaşayanların üzərinə 
götürmüş olursunuz. Çünki Rəbb, həqiqətən, məni yanınıza göndərdi ki, bütün bu 
sözləri sizə çatdırım». Başçılar və bütün xalq kahinlərə və peyğəmbərlərə dedi: 
«Bu adama ölüm hökmü çıxarmaq olmaz, çünki bizimlə Allahımız Rəbbin 
adından danışdı».
Ancaq Yeremya öldürülmək üçün xalqa təslim edilmədi, çünki Şafan oğlu 
Axiqam onu qorudu.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 69:14-15. 29-30. 32-33
N: Ey Allah, bol məhəbbətinə görə mənə cavab ver.

Məni qurtar, bataqlığa batmayım, +
qoy düşmənlərimdən, *
dərin sulardan xilas olum. 
Qoy sellər məni aparmasın, +
dərinlik məni udmasın, *
quyu üstümdə ağzını yummasın. N:

Mən məzlumam, dərdliyəm, *
ey Allah, Sənin qurtuluşun məni ucaltsın.
Allahın isminə ilahilərlə həmd oxuyacağam, *
Onu şükürlərlə ucaldacağam. N:

Bunu görən məzlumlar qoy sevinsin, *
ey Allahı axtaranlar, ürəyiniz dirçəlsin.
Çünki Rəbb fəqirləri eşidir, *
Öz əsir xalqına xor baxmır. N:
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Alleluya! Mt 5:10
Nə bəxtiyardır salehlik uğrunda təqib edilənlər! 
Çünki Səmavi Padşahlıq onlarındır.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 14:1-12

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

O vaxt İsa barədə olan xəbərləri hökmdar Hirod eşitdi. Nökərlərinə dedi: «Bu, 
Vəftizçi Yəhyadır. O, ölülər arasından dirilib. Buna görə də O, möcüzələr 
yaradır». Hirod qardaşı Filipin arvadı Hirodiyaya görə Yəhyanı tutduraraq 
qollarını qandalladıb zindana saldırmışdı. Çünki Yəhya Hiroda demişdi: 
«Hirodiyanı almaq sənə qadağandır». Hirod Yəhyanı öldürmək istəyirdi, amma 
camaatdan qorxurdu. Çünki camaat Yəhyanı peyğəmbər sayırdı. 
Hirodun ad günü qeyd ediləndə Hirodiyanın qızı ortaya çıxıb rəqs etməyə başladı. 
Bu, Hirodun xoşuna gəldi. O and içib bəyan etdi ki, qız nə istəsə, ona verəcək. Qız
isə anasının təhriki ilə dedi: «Vəftizçi Yəhyanın başını burada bir sini içində mənə
ver». Padşahı kədər bürüdü, amma içdiyi andlara və qonaqlara görə əmr etdi ki, 
ona istədiyini versinlər. Beləliklə, zindanda Yəhyanın boynunu vurdurdu. Onun 
başı bir sini içində gətirilib qıza verildi. Qız da anasına apardı. Yəhyanın şagirdləri
gəlib onun cəsədini götürdülər. Onu basdırdılar və gəlib İsaya bu barədə xəbər 
verdilər.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Saylar kitabından sözlər Say 11:4b-15
Xalqın arasında olan alçaq yadellilərin iştahası ifrat dərəcədə artdı. İsrail övladları 
da yenə ağlayıb dedilər: «Kaş ki yeməyə ətimiz olaydı! Misirdə müftə yediyimiz 
balıqları, xiyarları, qarpızları, kəvərləri, soğanları və sarımsaqları yadımıza salırıq.
Ancaq indi iştahamız küsüb, yeməyə mannadan başqa bir şey görmürük». Manna 
görünüşcə keşniş toxumu kimi idi, rəngi də mirvari rəngində idi. Camaat dolaşar 
və onu yığıb dəyirmanda üyüdər yaxud da həvəngdə döyərdilər. Qazanda 
qaynadaraq kökə düzəldərdilər. Onun dadı zeytun yağı ilə bişirilmiş yeməklərə 
oxşayırdı. Manna gecə düşərgə üzərinə düşən şehlə bərabər düşərdi. Musa xalqın, 
hər ailənin çadırının qarşısında ağlamaqlarını eşitdi və Rəbbin qəzəbi çox 
alovlandı. Musa da narazı idi. Ona görə Rəbbə dedi: «Sən nə üçün quluna əzab 
verdin? Sənin gözündə lütf tapmadığım üçün bu xalqın bütün yükünü mənim 
üzəriməmi qoyursan? Bütün bu xalqa mənmi hamilə olmuşam? Bunları mənmi 
doğmuşam? Məgər Sən istəyirsən ki, südəmər uşağı gəzdirən dayə kimi atalarına 
and içib söz verdiyin torpağa onları qucağımda mən aparım? Bütün bu xalqa 
yedirtmək üçün əti mən haradan tapım? Çünki onlar mənim qarşımda ağlayaraq 
“bizə ət ver, yeyək” deyirlər. Bu xalqı mən təkbaşına daşıya bilmərəm, çünki bu 
mənim üçün çox ağırdır. Əgər mənimlə bu cür davranacaqsansa, gözündə lütf 
tapdımsa, onda nə olar, məni öldür ki, belə əzabı görməyim».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 81, 11-16
N: Qüvvətimiz olan Allahı mədh edin, Ona ilahi oxuyun!

Lakin xalqım səsimi eşitmədi, *
İsrail nəsli Məni istəmədi.
Onların inadkar qəlblərinə izin verdim ki, *
necə istəyirlər, elə gəzsinlər. N:

Kaş ki xalqım Mənə qulaq asaydı, *
İsrail nəsli Mənim yolumla gedəydi!
Bir anda düşmənlərini yerə sərərdim, *
əlimi yağılarının üstünə qaldırardım. N:

Mən Rəbbə nifrət edənlər mənə boyun əyərdi, *
əbədi olaraq vaxtları belə keçərdi. 
Sizə taxılın əlasını yedirərdim, *
sizi qayadan axan balla bəsləyərdim». N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 28:1-17
Həmin il Yəhuda padşahı Sidqiyanın padşahlığının əvvəlində – dördüncü ilinin 
beşinci ayında Giveonlu Azzur oğlu Xananya peyğəmbər Rəbbin məbədində, 
kahinlərin və bütün xalqın önündə mənə söylədi: «İsrailin Allahı olan Ordular 
Rəbbi belə deyir: “Babil padşahının boyunduruğunu qırdım. Əvvəl Rəbbin 
məbədində olan, Babil padşahı Navuxodonosorun buradan götürüb Babilə 
apardığı bütün əşyaları iki il ərzində bu yerə qaytaracağam. Yəhuda padşahı 
Yehoyaqim oğlu Yehoyakini və Babilə sürgün olunmuş bütün Yəhudalıları bu 
yerə qaytaracağam” Rəbb belə bəyan edir, “çünki Babil padşahının 
boyunduruğunu qıracağam”». O zaman Yeremya peyğəmbər kahinlərin və Rəbbin
məbədində dayanan bütün xalqın önündə Xananya peyğəmbərə cavab verib 
söylədi: «Amin! Qoy Rəbb belə etsin! Qoy Rəbb Öz evinin əşyalarını, sürgün 
olunmuş bütün adamları Babildən buraya qaytararaq söylədiyin peyğəmbərlik 
sözlərini yerinə yetirsin! Ancaq indi sən və bütün xalq eşidərkən deyəcəyim bu 
sözə qulaq as: qədim zamanlardan bəri məndən və səndən əvvəl yaşayan 
peyğəmbərlər bir çox ölkələrin və böyük padşahlıqların əleyhinə müharibə, fəlakət
və vəba olacağını qabaqcadan söylədi. Əgər salamatlıq olacağını söyləyən 
peyğəmbərin sözü doğru çıxarsa, həqiqətən, onun  Rəbbin göndərdiyi peyğəmbər 
olduğu bilinər». O zaman Xananya peyğəmbər Yeremya peyğəmbərin boynundan 
boyunduruğu götürüb qırdı. Xananya bütün xalqın önündə söylədi: «Rəbb belə 
deyir: “İki il ərzində Babil padşahı Navuxodonosorun boyunduruğunu bütün 
millətlərin boynundan götürüb beləcə qıracağam”». Yeremya isə öz yoluna davam
etdi. Xananya peyğəmbər Yeremya peyğəmbərin boynundan boyunduruğu 
götürüb qırdıqdan sonra Yeremyaya Rəbbin bu sözü nazil oldu: «Gedib 
Xananyaya söylə ki, Rəbb belə deyir: “Sən taxta boyunduruğu qırdın, ancaq onun 
yerinə dəmir boyunduruq düzəltməli olacaqsan”. Çünki İsrailin Allahı olan 
Ordular Rəbbi belə deyir: “Bütün bu millətlərin boynuna dəmir boyunduruq 
taxdım ki, Babil padşahı Navuxodonosora qulluq etsinlər və onlar ona xidmət 
edəcək. Vəhşi heyvanları da onun ixtiyarına verdim”». Yeremya peyğəmbər 
Xananya peyğəmbərə dedi: «İndi eşit, ey Xananya, axı səni Rəbb göndərməyib. 
Sən bu xalqı yalana inandırdın. Buna görə də Rəbb belə deyir: “Bax Mən səni yer 
üzündən yox edəcəyəm. Bu il öləcəksən, çünki xalqı Rəbbə qarşı üsyana təhrik 
etdin”». Xananya peyğəmbər həmin ilin yeddinci ayında öldü.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 119:29+43. 79-80. 95+102
N: Ey Allah, mənə qaydalarını öyrət.

Məni yanlış yoldan uzaqlaşdır, *
Qanununa görə mənə lütf göstər.
Qoy həqiqət kəlamı dilimdən düşməsin, *
çünki Sənin hökmlərinə ümid bağlamışam. N:

Səndən qorxanlar yanıma gəlsin, *
onlar Sənin göstərişlərini bilənlərdir.
Qaydalarına görə mənim qəlbim kamil olsun, *
qoy heç zaman xəcalət çəkməyim! N:

Pislər məni öldürmək üçün pusqu qurarkən *
mən Sənin göstərişlərinin üzərində düşünürəm.
Hökmlərindən dönməmişəm, *
çünki məni Sən belə öyrətmisən. N:

Alleluya! Mt 4:4b
İnsan yalnız çörəklə deyil, Allahın ağzından çıxan hər kəlmə ilə yaşayar.
Alleluya!

                                                 †  İncil  † Mt 14, 13-21
* əgər bu incil Rəbb günü oxunulubsa (A ili), bu gün Mt 14, 22-36 oxunur.
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Mattanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

A ili: (Mt 14, 13-21)
İsa bunu eşidib qayığa minərək təkbaşına oradan kimsəsiz bir yerə çəkildi. 
Bunu eşidən camaat şəhərlərdən piyada Onun ardınca getdi. İsa sahilə düşəndə 
böyük bir izdiham gördü, onlara rəhmi gəldi və xəstələrinə şəfa verdi. Axşama 
yaxın şagirdlər Onun yanına gəlib dedilər: «Bura çöllükdür, vaxt da gecdir. 
Camaatı burax, qoy gedib kəndlərdən özlərinə yemək alsınlar». 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 payladılar. Hamı yeyib-doydu. 
Artıq qalan hissələrdən 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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B, C illəri: (Mt 14, 22-36)
Bundan dərhal sonra İsa camaatı evlərinə göndərərkən şagirdlərini də məcbur etdi 
ki, qayığa minib Özündən 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 üstü ilə yeriyərək 
onların yanına gəldi.  Şagirdlər isə İsanın gölün üstü ilə yeridiyini görəndə 
«Bu bir kabusdur!» deyərək lərzəyə düşdülər və qorxudan qışqırdılar. Lakin bu 
anda İsa onlara müraciət edib dedi: «Cəsarətli olun, Mənəm, qorxmayın!» Peter 
cavabında Ona dedi: «Ya Rəbb, əgər Sənsənsə, mənə əmr et ki, suların üstü ilə 
yanına gəlim». İsa «Gəl!» dedi. Peter də qayıqdan çıxıb suların 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.
İsa və şagirdlər gölü keçib Ginesar sahilinə çatdılar. O yerin adamları İsanı 
tanıdıqları zaman ətrafdakı hər yerə xəbər yaydılar. Bütün xəstələri Onun yanına 
gətirdilər. Xəstələr heç olmasa İsanın paltarının ətəyinə toxunmaq üçün 
yalvarırdılar. Ona toxunanların hamısı sağaldı.

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

18ci həftə | Çərşənbə axşamı  2ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Saylar kitabından sözlər Say 12:1-13
Məryəm ilə Harun Kuşlu qadından ötrü Musadan giley edirdilər. Çünki Musa 
özünə arvad olaraq həmin Kuşlu qadını almışdı. Onlar dedilər: «Rəbb yalnız Musa
vasitəsiləmi danışdı? Bizim vasitəmizlə də danışmadımı?» Rəbb bunu eşitdi. 
Musa yer üzündə yaşayan bütün adamlardan daha itaətkar bir insan idi. Rəbb bir 
anlıq Musaya, Haruna və Məryəmə dedi: «Üçünüz də Hüzur çadırına gəlin». Üçü 
də oraya getdilər. O zaman Rəbb bulud dirəyində endi və çadırın girişində durub 
Harunla Məryəmi çağırdı; hər ikisi önə çıxanda Rəbb onlara dedi: «İndi sözlərimi 
dinləyin; əgər aranızda bir peyğəmbər varsa, Mən Rəbb görüntüdə ona Özümü 
bildirərəm, yuxuda onunla danışaram. Qulum Musa isə elə deyil, o bütün evimdə 
sadiqdir. Mən onunla müəmmalarla deyil, üzbəüz açıq danışaram və o, Rəbbin 
surətini görür. Nə üçün qorxmayaraq qulum Musadan gileyləndiniz?» Rəbb onlara
bərk qəzəbləndi və oradan getdi. Bulud çadırın üzərindən çəkiləndə Məryəm 
cüzama tutulmuş, qar kimi ağarmışdı. Harun Məryəmə baxdıqda gördü ki, 
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o cüzama tutulub. Harun Musaya dedi: «Ey ağam, rica edirəm ki, axmaqlıq və 
günah işlədiyimizə görə bizi bu cəzanı çəkməyə qoyma. Rica edirəm, qoyma ki 
onun bədəni ananın bətnindən çıxan ölü doğulmuş uşağın yarı çürümüş bədəninə 
bənzəsin». Musa Rəbbə fəryad edib dedi: «Yalvarıram, ay Allah, ona şəfa ver!»
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 51:1-4. 10-11
N: Məhəbbətinə görə, ey Allah, bizə rəhm et!

Məhəbbətinə görə, ey Allah, mənə rəhm et, *
bol mərhəmətinə görə qanunsuzluqlarımı sil.
Təqsirimi tamamilə yu, *
günahımdan məni təmizlə. N:

Çünki qanunsuzluqlarımı bilirəm, *
günahım daim gözümün qarşısındadır.
Sənə, yalnız Sənə qarşı günah işlətmişəm, *
Gözündə pis sayılanı etmişəm.
Mənə görə çıxarılan hökmündə ədalətlisən, *
məni məhkum etməkdə haqlısan. N:

Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat, *
daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.
Məni Öz hüzurundan atma, *
Müqəddəs Ruhunu məndən götürmə. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 30:1-2. 12-15. 18-22
Yeremyaya Rəbdən bu söz nazil oldu: «İsrailin Allahı Rəbb belə deyir: 
“Sənə söylədiyim bütün sözləri bir kitaba yaz”.
Çünki Rəbb belə deyir: “Sənin yaran şəfa tapmaz, xoran sağalmaz. Məhkəmədə 
işinə baxan yoxdur, xəstəliyinə dərman yoxdur, sənin dərdinə əlac yoxdur. Bütün 
müttəfiqlərin səni unutdu, səni arayıb-axtarmırlar. Düşmən vuran kimi Mən səni 
vurdum. Rəhmsizcəsinə cəzalandırdım. Çünki təqsirkarlığın böyükdür, günahların
çoxdur. Niyə yarandan ötrü qışqırırsan? Dərdin şəfa tapmaz. Bu işləri ona görə 
sənə etdim ki, təqsirkarlığın böyükdür, günahların çoxdur. 
Rəbb belə deyir: “Mən Yaqubun çadırlarını sürgündən geri qaytaracağam. 
Onun məskənlərinə rəhm edəcəyəm. Şəhər yenidən viranələri üzərində tikiləcək, 
saray öz yerində bərpa olunacaq. Onların arasından şükür və şənlik səsləri 
eşidiləcək. Mən onları çoxaldacağam, azalmayacaqlar, izzətləndirəcəyəm, 
alçalmayacaqlar. Övladları əvvəlki kimi olacaq, icması önümdə möhkəm duracaq.
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Onları sıxışdıranların hamısını cəzalandıracağam. Rəhbərləri özlərindən olacaq, 
başçıları aralarından çıxacaq. Onu özümə yaxınlaşdıracağam, o da Mənə 
yaxınlaşacaq. Başqa cür kim Mənə özü yaxınlaşmağa cürət edə bilər?” 
Rəbb belə bəyan edir. “Beləcə siz Mənim xalqım, 
Mən də sizin Allahınız olacağam”».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 102:15-20. 28+21-22
N: Rəbb Sionu yenidən bərpa edib Əzəmətində görünəcək.

Millətlər Rəbbin ismindən, *
dünyanın bütün padşahları Onun əzəmətindən qorxacaqlar.
Rəbb Sionu yenidən bərpa edəcək, *
Əzəmətində görünəcək,
Yoxsulların duasına qulaq asacaq, *
yalvarışlarına xor baxmayacaq. N:

Sonrakı övladları Rəbbə həmd etsin deyə *
qoy gələcək nəsil üçün belə yazılsın:
«Rəbb müqəddəs yüksəklikdən, *
göylərdən yer üzünə nəzər saldı;
Əsirlərin naləsini eşitmək üçün, *
ölümə aparılanları azad etmək üçün». N:

Qullarının övladları yaşayacaq, *
nəvə-nəticələri hüzurunda dayanacaq.
Ona görə Rəbbin ismini Sionda elan edəcəklər,
Yerusəlimdə Ona həmdlər söyləyəcəklər
Rəbbə xidmət etmək üçün gələrkən, *
xalqlar, ölkələr bir yerə gələrkən. N:

Alleluya! Yəh 1:49b
Rabbi, Sən Allahın Oğlusan, İsrailin Padşahısan! 
Alleluya!
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                                       †  İncil  † 
* əgər bu incil Bazar ertəsi oxunulubsa (A ili), bu gün Mt 15, 1-2. 10-14 oxunur.

A ili: Mt 14, 22-36
bax Bazar ertəsi 

B, C illəri: Mt 15, 1-2. 10-14

Onda Yerusəlimdən fariseylər və ilahiyyatçılar İsanın yanına gəlib dedilər: 
«Nə üçün şagirdlərin ağsaqqallardan qalan adət-ənənəni pozur 
və çörək yedikləri zaman əllərini yumurlar?»
İsa camaatı yanına çağırıb onlara dedi: 
«Qulaq asın və dərk edin. 
Ağıza daxil olan şey insanı murdar etməz, 
amma insanı murdar edən ağızdan çıxan şeydir». 
O zaman şagirdlər gəlib Ona dedilər: «Bilirsənmi fariseylər bu sözü eşitdikdə 
incidilər». Amma İsa cavab verib dedi: «Səmavi Atamın əkmədiyi hər bitki 
kökündən qoparılacaq. Onları buraxın. Onlar korların kor rəhbərləridir. 
Əgər kor koru aparsa, ikisi də çuxura düşər».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Saylar kitabından sözlər Say 13:2-3. 26 - 14:1. 26-30. 34-35
Rəbb Musaya dedi: «İsrail övladlarına verəcəyim Kənan torpağına nəzər salmağa 
adamlar göndər; atalarının hər qəbiləsindən bir rəhbər göndər». 
Musa Rəbbin əmrinə görə Paran səhrasından onları göndərdi; 
hamısı İsrail övladlarının başçılarındandır.
Paran səhrasındakı Qadeşə, Musa ilə Harunun və bütün İsrail övladlarının 
icmasının yanına gəldilər. Onlara və bütün icmaya xəbər gətirdilər, sonra ölkənin 
meyvələrini onlara göstərdilər. Musaya belə izah edərək dedilər: «Bizi 
göndərdiyin ölkəyə çatdıq. Həqiqətən də, orada süd və bal axır. Budur o torpağın 
meyvələri! Lakin orada yaşayan xalq çox güclüdür. Şəhərlər istehkamlı və çox 
böyükdür. Hətta orada Anaqlıları gördük. Negev məntəqəsində Amaleqlilər, 
dağlıqda Xetlilər, Yevuslular və Emorlular, dəniz kənarında və İordan çayı 
sahilində isə Kənanlılar yaşayırlar». Kalev Musanın önündə camaatı sakitləşdirib 
dedi: «Gedib oranı ələ keçirək. Çünki biz mütləq onların öhdəsindən gələrik». 
Onunla gedən adamlar isə dedilər: «O xalqa hücum edə bilmərik, çünki onlar 
bizdən güclüdürlər». Nəzərdən keçirdikləri torpaq haqqında İsrail övladlarına pis 
xəbər gətirib dedilər: 
«Gözdən keçirmək üçün içindən keçdiyimiz torpaq öz əhalisinin başını yeyən 
torpaqdır və orada gördüyümüz hər kəs uca boyludur. Orada nəhəng adamların 
nəslindən olan Anaqlıları gördük. Onların yanında özümüzü çəyirtkə boyda hiss 
etdik, onlara da elə göründük».
Bütün icma uca səslə fəryad qoparıb gecə boyu ağladı.
Rəbb Musaya və Haruna dedi: «Nə vaxta qədər bu pis icma Mənə qarşı 
deyinəcək? İsrail oğullarının Mənə deyinmələrini eşitdim. Onlara de ki, Rəbb 
deyir: “Varlığıma and olsun ki, Mənə qarşı dediklərinizin eynisini sizə edəcəyəm. 
Meyitləriniz bu səhraya səriləcək. Mənə deyinən iyirmi və ondan yuxarı yaşda 
olub siyahıya alınanların hamısı səhrada öləcək, sizi sakin edəcəyimə əlimi 
qaldırıb and içdiyim torpağa girməyəcəksiniz. 
Oraya yalnız Yefunne oğlu Kalev və Nun oğlu Yeşua girəcək. 
Ölkəni nəzərdən keçirdiyiniz günlərin sayına görə qırx gün, hər gün üçün bir il 
olmaqla,  qırx il günahlarınızın cəzasını çəkəcəksiniz və sizdən üz döndərdiyimi 
biləcəksiniz”. Mən Rəbb söylədim: “Həqiqətən, Mənə qarşı birləşən bu pis icmaya
belə də edəcəyəm.  Bu səhrada ölüb tələf olacaqlar”».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 106:6-7a. 13-14. 21-22. 23
N: Ya Rəbb, lütf edərkən bizi yada sal!

Ata-babamız kimi biz də günaha batmışıq, *
biz də şər iş görməklə təqsirkar olmuşuq.
Misirdə olanda ata-babamız *
Sənin xariqələrini anlamadı. N:

Lakin Rəbbin əməllərini tez unutdular, *
Ondan məsləhət almadılar.
Onlar səhrada iştahaya düşdülər, *
çöllükdə Allahı sınağa çəkdilər. N:

Onları qurtaran Allahı *
Misirdə böyük möcüzələr yaradanı,
Ham ölkəsində xariqələr göstərəni, *
Qırmızı dənizdə zəhmli işlər görəni unutdular. N:

Rəbb onları yox etmək üçün niyyətini söylədi, +
onu məhvedici qəzəbindən döndərmək üçün *
seçdiyi Musa Onun qarşısına gəldi. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 31:1-7
Rəbb bəyan edir: «O zaman Mən bütün İsrail qəbilələrinin Allahı olacağam, 
onlar da Mənim xalqım olacaq». Rəbb belə deyir: «Mən İsrailə dinclik verməyə 
gedəndə qılıncdan qaçıb qurtulan xalq çöldə lütf tapdı». Rəbb uzaqdan mənə 
görünüb dedi: «Səni əbədi bir məhəbbətlə sevdim, buna görə də sevgi ilə səni 
Özümə tərəf çəkdim. Səni yenidən ayağa qaldıracağam, sən də ayağa qalxacaqsan,
ey bakirə qıza bənzəyən İsrail! Sən yenə dəflərinlə bəzənib şadlıq edənlərlə birgə 
rəqsə qoşulacaqsan. Yenə də Samariya dağlarında bağ salacaqsan, bağ salanlar 
onun meyvələrindən dadacaq. Bir gün gələcək ki, Efrayimin dağlıq bölgəsində 
keşikçilər “qalxın, Siona, Allahımız Rəbbin yanına çıxaq” deyə qışqıracaq». 
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. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur - Yer 31:10. 11-12ab. 13
N: Rəbb bizi sürüsünü qoruyan çoban kimi qoruyur.

Ey millətlər, Rəbbin sözünü eşidin, *
uzaqlardakı adalarda elan edib deyin:
“İsraili səpələyən onu bir yerə toplayacaq, *
sürüsünü qoruyan çoban kimi onu qoruyacaq”. N:

Çünki Rəbb Yaqubu satın aldı, *
ondan güclü olanın əlindən qurtardı.
Onlar Sionun yüksək təpəsinə gəlib +
tərənnüm edəcək. *
Rəbbin verdiyi nemətlər önünə axışacaqlar. N:

O zaman bakirə qız, cavan və qoca kişilər birlikdə *
rəqs edib sevinəcək,
mən onların yasını şadlığa çevirəcəyəm, *
sevincə çevirəcəyəm.
Kədərlərinə təsəlli verib *
onları sevindirəcəyəm. N:

Alleluya! Lk 7:16b
Aramızda böyük bir peyğəmbər ortaya çıxdı! və Allah Öz xalqına nəzər saldı!
Alleluya!

†  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 tutulub» 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». Qadınsa 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.

295



18ci həftə |   Çərşənbə - 3cü gün

18ci həftə |   Cümə axşamı  4cü gün 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Saylar kitabından sözlər Say 20:1-13
Birinci ay bütün İsrail övladlarının icması Zin səhrasına gəldi. Onlar Qadeşdə 
dayandılar. Məryəm oradaca öldü və elə orada da basdırıldı. İcma üçün su yox idi,
ona görə Musa və Haruna etiraz etmək üçün toplandılar. Xalq Musaya narazılıq 
edib dedi: «Kaş ki biz də soydaşlarımızla birgə Rəbbin önündə öləydik! 
Rəbbin camaatını bu səhraya nə üçün gətirdiniz? Bizim və heyvanlarımızın burada
ölməsi üçünmü? Nə üçün bizi Misirdən çıxarıb belə pis yerə gətirdiniz? 
Bura nə əkin, nə əncir, nə bağ, nə də nar yeridir. İçməyə belə, su yoxdur». 
Musa ilə Harun camaatın önündən Hüzur çadırının girişinə getdilər 
və üzüstə yerə sərildilər. Rəbbin izzəti onlara göründü. 
Rəbb Musaya dedi: «Əsanı götür, sən və qardaşın Harun icmanı toplayın və 
onların gözü önündə qayaya su versin deyə söyləyin. Qayadan onlara su çıxart, 
icmaya və heyvanlarına içirt». Musa əmr olunduğu kimi əsanı Rəbbin önündən 
götürdü. Musa ilə Harun camaatı qayanın önünə topladılar və onlara dedilər: 
«Ey dönük olanlar, indi dinləyin; bu qayadan sizə su çıxaraqmı?» Musa əlini 
qaldırdı və əsası ilə iki dəfə qayaya vurdu, qayadan bol su çıxdı. Bütün icma 
və onların heyvanları su içdilər. Lakin Rəbb Musaya və Haruna dedi: 
«Madam ki İsrail övladlarının gözü önündə Mənim müqəddəsliyimi göstərərək 
Mənə iman etmədiniz, bu camaatı onlara verdiyim ölkəyə  aparmayacaqsınız». 
Bu sulara Meriva suları deyilir, çünki bu yerdə İsrail övladları Rəbb ilə mübahisə 
etdilər və Rəbb onlara Öz müqəddəsliyini göstərdi.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 95:1-2. 6-7a. 7b-9
N: Rəbbin səsini eşidək: ürəkləriniz inadkar olmasın!

Gəlin Rəbbi mədh edək, *
bizi qurtaran Qayaya sevincdən cuşa gələrək nida edək.
Şükür edərək hüzuruna gedək, *
cuşa gəlib ilahilərlə Ona nida edək! N:

Gəlin Ona səcdə edək, əyilək, *
bizi yaradan Rəbbin hüzurunda diz çökək.
Çünki O, Allahımızdır, *
biz Onun otlağının xalqıyıq, Əlinin altındakı sürüsüyük. N:
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Əgər bu gün Onun səsini eşitsəniz, +
«Qoy ürəkləriniz Merivada olduğunuz kimi, *
Səhradakı Massada keçən gündə olduğu kimi inadkar olmasın.
Orada atalarınız Məni sınadılar, *
Əməllərimi görsələr də, Məni yoxladılar. N:

N: Rəbbin səsini eşidək: ürəkləriniz inadkar olmasın!

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yeremyanın kitabından sözlər Yer 31:31-34
Rəbb bəyan edir: «İsrail xalqı və Yəhuda xalqı ilə Yeni Əhd bağlayacağım günlər 
yaxınlaşır. Bu Əhd atalarını Misir torpağından çıxartmaq üçün əllərindən 
tutduğum gün onlarla bağladığım əhdə bənzəməyəcək. Onların ağası olduğum 
halda o əhdimi pozdular» Rəbb belə bəyan edir. «O günlərdən sonra İsrail xalqı ilə
bağlayacağım Əhd belədir: qanunumu onların daxilinə qoyub ürəklərinə 
yazacağam. Mən onların Allahı, onlar da Mənim xalqım olacaq» Rəbb belə bəyan 
edir. «Bundan sonra bir kəs öz qonşusunu yaxud qardaşını “Rəbbi tanıyın” deyib 
öyrətməyəcək. Ona görə ki böyükdən kiçiyə qədər hamı Məni tanıyacaq. 
Çünki təqsirlərini bağışlayacağam, günahlarını daha yada salmayacağam» 
Rəbb belə bəyan edir. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 51:10-13. 16-17
N: Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat!

Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat, *
daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.
Məni Öz hüzurundan atma, *
Müqəddəs Ruhunu məndən götürmə. N:

Xilasının sevincini mənə qaytar, *
itaətkarlıq ruhu verib mənə dayaq ol.
Qoy Sənin yollarını qanunsuzlara öyrədim, *
günahkarlar Sənə sarı dönsünlər. N:

Sən qurbanlardan zövq almazsan, +
yoxsa kəsərdim. *
Yandırma qurbanlarından razı qalmazsan.
Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur, *
Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah! N:
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Alleluya! Mt 16:18b
Sən Petersən və Mən cəmiyyətimi bu Qayanın üzərində quracağam.
Ölülər diyarının qapıları ona qalib gələ bilməyəcək.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 16:13-23

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 və Mən cəmiyyətimi bu Qayanın üzərində quracağam. Ölülər diyarının 
qapıları ona qalib gələ bilməyəcək. 
Səmavi Padşahlığın açarlarını sənə verəcəyəm. Yer üzündə bağlayacağın hər şey 
göylərdə bağlanmış olacaq və yer üzündə açacağın hər şey göylərdə açılmış 
olacaq». Bu sözlərdən sonra İsa şagirdlərə qadağan etdi ki, Onun Məsih olduğunu 
heç kəsə danışmasınlar.
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».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Qanunun Təkrarı kitabından sözlər Qanun 4:32-40
İndi Allahınızın yer üzərində insan yaratdığı gündən bəri sizdən əvvəlki dövrün 
günləri barədə göylərin bir başından o biri başına qədər hamıdan soruşun. 
Belə böyük hadisə olubmu? Belə bir şey eşidilibmi? Hansı bir xalq sizin kimi alov
içərisindən danışan Allahın səsini eşitdi və sağ qaldı? Yaxud hansı allah Allahınız 
Rəbb kimi Misirdə gözləriniz önündə sizin xeyrinizə işləyərək imtahanlarla, 
əlamətlərlə, möcüzələrlə, döyüşlərlə, qüdrətli əli ilə, uzanan qolu ilə, böyük zəhmi
ilə başqa millətin üstünə gedib onlardan öz millətini aldı? Bütün bunlar sizə ona 
görə göstərildi ki, bunu biləsiniz: yalnız Rəbb Allahdır, başqası yoxdur. 
Sizi tərbiyə etmək üçün göylərdən səsini sizə eşitdirdi. Öz böyük alovunu yer 
üzərində sizə göstərdi və alovun içərisindən Onun sözlərini eşitdiniz. Atalarınızı 
sevdiyindən onlardan sonra övladlarını seçdi. Sizi böyük qüdrəti ilə Misirdən 
Şəxsən Özü çıxartdı ki, sizdən böyük və qüvvətli millətləri qarşınızdan qovsun 
və bugünkü kimi onların torpağını irs olaraq vermək üçün sizi oraya gətirsin. 
Bu gündən bilin və yadınızda qalsın ki, yuxarıda – göydə və aşağıda – yerdə Rəbb
Allahdır. Ondan başqası yoxdur. Bu gün sizə verdiyim Rəbbin qanun və əmrlərinə
riayət edin ki, sizə, sizdən sonra gələn övladlarınıza xeyir gətirsin, 
Allahınız Rəbbin əbədi olaraq verdiyi bu torpaqda uzun ömür sürəsiniz».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 77:11-14. 15+20
N: Ya Rəbb, Sənin əməllərini yada salıram.

Ya Rəbb, Sənin əməllərini yada salıram, *
bəli, xatırlayıram, ta qədimdən xariqələr göstərmisən.
Sənin bütün işlərini dərindən düşünürəm, *
Əməllərin barədə xəyala dalıram. N:

Allahın yolu müqəddəsdir. *
Allah kimi böyük hansı allah var?
Xariqələr yaradan Allah Sənsən, *
xalqlar arasında qüdrətini göstərmisən. N:

Əl uzadıb xalqını, *
Yaqub, Yusif övladlarını azad etmisən.
Sən Musa və Harunun əli ilə *
xalqını bir sürü kimi aparmışdın. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Nahumun kitabından sözlər Nah 2:1,3. 3:1-3. 6-7
Ey Nineva, həlak edən qüvvə qarşına çıxdı, istehkamını qoru, yolunu qoru, 
belini möhkəm qurşa, bütün gücünü topla!
İgidlərin qalxanları qıpqırmızıdır, cəngavərlərin libasları al rəngdədir. 
Onlar hazır olan gün döyüş arabalarının dəmirləri necə də parıldayır, 
şam ağacından nizələr havada oynayır! 
Qanlı şəhərin vay halına! O yalan və soyğunçuluqla doludur, orada quldurluğun 
ardı kəsilmir! Qamçı səsi, təkərlər gurultusu, çapan atların, yırğalanan döyüş 
arabalarının sədası! Süvarilər hücum edir, qılınclar parıldayır, nizələr bərq vurur, 
ölənlər yığın-yığın, cəsədlərin sayı yox, insanların ayağı meyitlərə dolaşır! 
Üstünə iyrənc şeyləri atacağam, səni rüsvay edəcəyəm, tamaşaya qoyacağam! 
Səni görənlərin hamısı səndən qaçıb belə deyəcək: “Nineva viran qaldı! 
Onun üçün kim ağlayacaq?” Haradan sənə təsəlli verənləri tapım?»
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur - Qanun 32:35cd-36ab. 39. 41
N: Öldürən və həyat verən Rəbb Allahdır.

Onlar həlak gününə yaxındırlar, *
əcəlləri tez çatar”.
Rəbb Öz xalqını mühakimə edəcək. * 
qullarına rəhm edəcək. N:

İndi görün ki, Allah yalnız Mənəm. *
Başqası yoxdur.
Mənəm öldürən və həyat verən,
Mənəm yaralayan və şəfa verən. N:

Şimşək çaxan qılıncımı itiləyib *
hökm etmək üçün əlimə alsam,
düşmənlərimdən qisas alacağam, *
Mənə nifrət edənlərdən əvəz çıxacağam. N:
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Alleluya! Mt 5:10
Nə bəxtiyardır salehlik uğrunda təqib edilənlər!
Çünki Səmavi Padşahlıq onlarındır.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 16:24-28

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Sonra İsa şagirdlərinə dedi: «Əgər bir kəs Mənim ardımca gəlmək istəyirsə, 
özündən imtina etsin və çarmıxını götürüb ardımca gəlsin. Kim canını xilas etmək 
istəyirsə, onu itirəcək, amma kim Mənə görə canını itirirsə, onu qoruyacaq. 
İnsan bütün dünyanı qazanıb canını itirərsə, ona nə xeyri var? Yaxud insan 
öz canının əvəzinə nə verə bilər? Çünki Bəşər Oğlu Atasının izzəti içində
Öz mələkləri ilə gələcək və o zaman hər kəsə öz əməlinə görə əvəzini verəcək. 
Sizə doğrusunu deyirəm: burada duranlardan bəzisi 
Bəşər Oğlunun Padşahlığı ilə gəldiyini görmədən ölməyəcək».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Qanunun Təkrarı kitabından sözlər Qanun 6:4-13
Dinlə, ey İsrail! Allahımız Rəbb yeganə Rəbdir. Allahın Rəbbi bütün qəlbinlə, 
bütün varlığınla, bütün gücünlə sev. Bu gün sənə əmr etdiyim bu sözlər ürəyində 
kök salsın. Bunları övladlarının şüuruna yaxşı-yaxşı yerit. Evində oturanda, yol 
gedəndə, yatanda, duranda bunlar barədə danış. Onları yazıb qoluna bir nişan 
kimi, gözlərinin arasına alın bağı kimi bağla, evlərinin qapı çərçivələrinə və 
darvazalarına yaz. Allahın Rəbb səni ata-babaların İbrahimə, İshaqa, Yaquba 
etdiyi anda görə verəcəyi torpağa aparacaq. Orada inşa etmədiyin böyük və gözəl 
şəhərlər, yığmadığın gözəl şeylərlə dolu evlər, zəhmətini çəkmədiyin qazılmış su 
quyuları, salmadığın üzümlüklər və zeytunluqlar var. Yeyib-doyanda isə diqqətli 
ol. Səni Misir torpağından – köləlik diyarından çıxaran Rəbbi unutma. Allahın 
Rəbdən qorx və Ona qulluq et. Andı Onun adı ilə et.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 18:1-3. 46+50
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. N:

Həmdə layiq Rəbbi çağıracağam, *
düşmənlərimin əlindən qurtulacağam. N:

Rəbb əbədi yaşayır! Qayama alqış olsun! *
Məni qurtaran Allahım ucalsın!
Rəbb padşahına böyük zəfərlər verər, *
məsh etdiyi Davuda və nəslinə əbədi məhəbbət göstərər. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Habaqququn kitabından sözlər Hab 1:12 - 2:4
Əzəldən bəri var olan Sən deyilsənmi? Ya Rəbb, Allahım, Müqəddəs Olanım, biz 
ölməyəcəyik. Ya Rəbb, məhkum etmək üçün onları təyin etdin. Ey Qayamız, bizi 
cəzalandırma hökmünü onlara verdin. Sənin gözlərin çox təmizdir, şəri görən 
gözün yoxdur, pis əməllərə dözə bilmirsən. Bəs xəyanətkarlara necə baxa bilirsən?
Pis özündən daha salehin başını yeyəndə axı niyə susursan? Sən insanları sanki 
dəniz balıqlarına, başçıları olmayan sürünən canlılara çevirdin. O onların hamısını
qarmaqla çəkir, torla çıxarır, ağlarına yığır, buna sevinib-şadlanır. Buna görə 
torları üçün qurban kəsir, ağları üçün buxur yandırır, axı o bu torlarla bol və 
ləzzətli yemək əldə edir. Torunu durmadan boşaltmağa, millətləri amansızcasına 
qırmağa davam edəcəkmi? 
Keşiyimdə duracağam, gözətçi qülləsində dayanacağam. Baxım Rəbb mənə nə 
deyəcək, görüm şikayətlərimə nə cavab verəcək? 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. Gecikmiş 
kimi görünsə də, gözləyin, hökmən gələcək, gecikməyəcək. Bax, bu adam 
məğrurdur, köksündəki ürəyi düz deyil, amma saleh adam imanı ilə yaşayacaq.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 9:7-12
N: Ya Rəbb, Səni axtaranları tərk etməzsən!

Rəbb əbədi olaraq hökmranlıq edir, *
O, taxtını hökm üçün qurub.
Dünyaya ədalətlə hökm edir, *
ümmətlərə insafla hakimlik edir. N:

Rəbb məzlumların pənahgahıdır, *
sıxıntı anlarında müdafiə qalasıdır.
İsmini tanıyanlar Sənə güvənir, *
çünki, ya Rəbb, Səni axtaranları tərk etməzsən! N:

Sionun sakini olan Rəbbi tərənnüm edin! *
Xalqlar arasında Onun işlərini bəyan edin!
O, tökülən qanın qisasını alır, yadda saxlayır, *
məzlumların fəryadını unutmur. N:

Alleluya! bax 2 Tim 1:10b
İsa Məsih ölümü yox etdi, Müjdə vasitəsilə həyatı və ölməzliyi aşkar etdi.
Alleluya!
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†  İncil  †
Mt 17:14-20

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Onlar xalqın yanına gələndə bir adam gəlib İsanın qarşısında diz çökərək dedi: 
«Ya Rəbb! Oğluma rəhm elə, çünki o, epileptikdir və çox əzab çəkir. Tez-tez gah 
oda, gah da suya düşür. Onu Sənin şagirdlərinin yanına gətirdim, lakin ona şəfa 
verə bilmədilər». İsa  cavab verərək dedi: «Ey imansız və yolunu azmış nəsil! 
Nə vaxta qədər sizinlə olacağam? Nə vaxta qədər sizə dözəcəyəm? Uşağı buraya, 
yanıma gətirin». İsa cinə qadağan etdi və cin uşaqdan çıxdı. Oğlan o saatda şəfa 
tapdı. O zaman şagirdlər İsaya təklikdə yaxınlaşıb dedilər: «Nə üçün biz o ruhu 
qova bilmədik?» İsa da onlara dedi: «İmanınız az olduğu üçün. Çünki sizə doğru-
sunu deyirəm: bir xardal toxumu qədər imanınız olarsa və siz bu dağa “buradan 
oraya köç” desəniz, o köçər və sizin üçün mümkün olmayan heç bir şey olmaz».

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

19cu həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Qanunun Təkrarı kitabından sözlər Qanun 10:12-22
İndi, ey İsrail, axı Allahın Rəbb səndən nə istəyir? Yalnız bunu istəyir: Ondan 
qorx, tamamilə Onun yolunu tut, Onu sev, bütün qəlbinlə və bütün varlığınla 
Allahın Rəbbə sitayiş et. Bu gün xoş güzəranın üçün sənə buyurduğum Rəbbin 
əmr və qaydalarına riayət et. Bax göylər, göylərin ən uca qatları belə, yer üzü 
və yer üzərində olan hər şey Allahın Rəbbindir. Lakin Rəbb atalarınıza şəfqətli 
olmuşdur. Onları sevib sonrakı nəsil olan sizi bugünkü kimi bütün xalqlar 
arasından seçdi. Elə buna görə ürəklərinizi sünnət edin 1 ki, bir daha dikbaş 
olmayasınız. Çünki Allahınız Rəbb allahların Allahı, hökmranların Hökmranıdır. 
O tərəfkeşlik etməyən, rüşvət almayan, böyük, qüdrətli, zəhmli Allahdır. 
O, yetimin və dul qadının haqqını qoruyur. Qəribi sevir, ona çörək və paltar verir. 
Siz də qəribi sevin, çünki özünüz də Misir ölkəsində qərib idiniz. Allahınız 
Rəbdən qorxun, Ona sitayiş edərək sadiq qalın və yalnız Onun adı ilə and için. 
Ona həmişə həmd edin. Gözünüzlə gördüyünüz əzəmətli və zəhmli əlamətləri 
edən Allahınızdır. Atalarınız yetmiş nəfər olaraq Misirə getmişdi. İndi isə 
Allahınız Rəbb sizi çoxaldaraq göydəki ulduzlar qədər edib.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 147:12-15. 19-20
N: Ey Yerusəlim, Rəbbi mədh et!

Ey Yerusəlim, Rəbbi mədh et! *
Ey Sion, Allahına həmd et!
Çünki darvazalarının cəftələrini bərkidər, *
sənin əhalinə bərəkət verər. N:
Sərhədinə əmin-amanlıq, *
sənə doyunca əla taxıl yetirər. 
Kəlamını yer üzünə yollar, *
Onun sözü tez yayılar. N:

O, Yaqub nəslinə sözlərini, *
İsraillilərə qanun və hökmlərini bildirir.
Başqa millətlər üçün belə etməyib, *
heç birinə hökmlərini bildirməyib. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yezekelin kitabından sözlər Yez 1:2-5,24 - 2:1a
Padşah Yehoyakinin sürgün olunmasının beşinci ilində, həmin ayın beşinci günü 
Xaldey ölkəsində, Kevar çayı sahilində Buzinin oğlu kahin Yezekelə Rəbbin sözü 
nazil oldu. Orada Rəbbin əli onun üzərində idi. Mən gördüm ki, budur, şimaldan 
çovğun yeli və dayanmadan şimşək çaxan böyük bir bulud gəlir. Onun ətrafında 
parıltı var idi, ortasında isə od içində kükrəyən metal kimi bir şey var idi. 
Ən ortasında canlı məxluqa bənzəyən dörd varlıq mövcud idi. 
Onların görünüşü insana bənzəyirdi.
Onlar irəlilədikləri zaman qanadlarının gurultusunu eşitdim: sanki gur suların səsi,
Külli-İxtiyarın sədası, güclü gurultu, qoşunun tappıltısı gəlirdi. Onlar dayandıqları
zaman qanadlarını endirirdi. Onlar qanadları enmiş halda dayanarkən başları 
üzərindəki qübbədən bir səs gəldi. Başları üzərindəki qübbənin üstündə sanki göy 
yaqutdan düzəldilmiş taxta oxşar bir şey var idi. Yüksəkdə, taxta oxşayan şeyin 
üzərində insana bənzər bir Şəxs var idi. Mən gördüm ki, Onun belindən yuxarı 
hissəsi kükrəyən metala oxşayır, içi isə hər tərəfdən alov kimi idi. Mən Onun 
belindən aşağı görünüşünü də gördüm: sanki bir alov idi və ətrafında parıltı var 
idi. Yağış günü buludda olan göy qurşağının görünüşü necə olursa, hər tərəfdən 
gələn parıltının görünüşü də elə idi. Bu, Rəbbin izzətinə bənzər bir görüntü idi. 
Bunu görəndə mən üzüstə yerə yıxıldım və  danışan bir Şəxsin səsini eşitdim.
O mənə dedi: «Ey bəşər oğlu, ayağa qalx, Mən səninlə danışacağam».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 148:1-2. 11-14
N: Ya Rəbb, göylər və Yer üzü Sənə edilən həmdlərlə doludur.

Göylərdən Rəbbə həmd edin, *
yüksəklərdən Ona həmd edin!
Ey Onun bütün mələkləri, Ona həmd edin! *
Ey Onun bütün orduları, Ona həmd edin! N:

Ey dünya padşahları və bütün ümmətlər, *
ey başçılar və dünyada olan bütün hakimlər, 
ey gənc oğlanlar və qızlar, ey qocalar və cavanlar! *
Hamınız Rəbbin isminə həmd edin! N:

Çünki yalnız Onun ismi ucadır. *
Əzəməti göylərin, yerin üstündədir.
O, xalqına böyük qüvvət verib. +
Buna görə Ona həmd etsin Onun bütün möminləri, *
əziz xalqı olan İsrail övladları! N:

Alleluya! bax 2 Sal 2:14
Rəbbimiz İsa Məsihin izzətinə nail olmağınız üçün Allah bizim yaydığımız 
Müjdə ilə sizi xilasa çağırdı.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 17:22-27

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Qalileyada yığılarkən İsa şagirdlərə dedi:
 «Bəşər Oğlu insan əllərinə təslim ediləcək və Onu öldürəcəklər, 
amma O, üçüncü gün diriləcək». Onlar çox kədərləndilər.
Kefernahuma gəldikləri zaman məbəd vergisini yığanlar Peterə yaxınlaşıb dedilər:
«Sizin Müəlliminiz vergi ödəmirmi?» Peter «ödəyir» dedi. Evə gələndə İsa onu 
qabaqlayaraq dedi: «Şimon! Sən necə düşünürsən? Yerin hökmdarları gömrük 
və yaxud vergini kimdən alırlar? Öz övladlarındanmı, yoxsa kənar adamlardan?» 
Peter Ona «kənar adamlardan» söylədikdə İsa ona dedi: «Belə isə, övladlar 
sərbəstdir. Lakin bu adamları incitməyək deyə gölə get, tilov at və tilova düşən ilk
balığı götür. Onun ağzını açanda bir gümüş pul tapacaqsan. Onu götür, həm 
Mənim, həm də öz əvəzinə ver».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Qanunun Təkrarı kitabından sözlər Qanun 31:1-8
Musa bütün İsraillilərin qarşısına çıxıb belə dedi: «Artıq mən yüz iyirmi 
yaşındayam, daha sizə başçılıq etməyə taqətim yoxdur. Rəbb mənə demişdir ki, 
İordan çayının o tayına keçməyəcəyəm. Oranı keçəndə başınızın üstündə 
Allahınız Rəbb gedəcək və O, millətləri qarşınızdan yox edəcək, siz də onların 
torpaqlarını irs olaraq alacaqsınız. Rəbbin sözünə görə Yeşua sizə rəhbərlik 
edəcək. Rəbb Emorlu padşahları Sixonu və Oqu həlak edərək ölkələrinin başına 
gətirdiyini bu millətlərin də başına gətirəcək. Rəbb onları sizə təslim edəcək. 
Onlarla əmr etdiyim kimi rəftar etməlisiniz. Möhkəm və cəsarətli olun! Onlardan 
qorxub çəkinməyin! Çünki Allahınız Rəbb sizinlə gedir. O sizi atmaz, tərk 
etməz!» Sonra Musa Yeşuanı çağırıb bütün İsraillilərin gözü qarşısında ona belə 
dedi: «Möhkəm və cəsarətli ol! Çünki Rəbbin atalarına vəd etdiyi ölkəyə bu xalqla
birlikdə sən gedəcəksən. Ölkəni irs olaraq onlara sən verəcəksən. Başının üstündə 
Rəbb gedəcək. O səninlədir, səni atmaz və tərk etməz. Qorxub çəkinmə!»
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur Qan Tək 32, 3-4a. 7-8. 9+12
N: Rəbbin payı Öz xalqıdır!

Rəbbin ismini elan edəcəyəm! *
Allahımızın əzəmətini mədh edin!
O, Qayadır, *
çünki bütün yolları haqdır. N:

Ötən günləri yadınıza salın, *
keçmiş nəsillərin dövrünə nəzər salın,
atanızdan soruşun, o sizə desin, *
ağsaqqallarınızdan soruşun, onlar sizə söyləsin. N:

Haqq-Taala millətlərə irsi torpaq bölərkən, *
bəşər övladlarını ayırarkən
İsrail övladlarının sayına görə *
Xalqlara sərhəd qoydu. N:

Çünki Rəbbin payı Öz xalqıdır! *
Yaqub Onun payına düşən irsidir.
Ona yol göstərən yalnız Rəbb idi. *
Yanında özgə bir allah yox idi. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yezekelin kitabından sözlər Yez 2:8 - 3:4
Ey bəşər oğlu, sənsə Mənim söylədiklərimə qulaq as, bu üsyankar xalq kimi sən 
də üsyankar olma. Ağzını aç və Mənim sənə verəcəyim şeyi ye». 
Mən baxıb gördüm ki, mənə tərəf bir əl uzandı və əlin içində bir tumar var. 
O, tumarı qabağımda açdı. Tumarın önü və arxası yazılı idi, üzərində 
«mərsiyə, matəm, bəla» sözləri yazılmışdı.
O yenə mənə dedi: «Ey bəşər oğlu, aldığın şeyi – bu tumarı yeyib get və İsrail 
nəslinə söylə». Onda mən ağzımı açdım və O, tumarı mənə yedirdi.
Sonra mənə dedi: «Ey bəşər oğlu, mədəni bununla doldur, sənə verdiyim bu 
tumarla qarnını doydur». Mən yedim, ağzım bal kimi şirin oldu. 
O mənə dedi: «Ey bəşər oğlu, qalx, İsrail nəslinin yanına get 
və sözlərimi onlara söylə.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 119:14+24. 72+103. 111+131
N: Ey Allah, Vədlərin damağıma necə də ləzzət verir!

Göstərişlərinin ardınca gedərkən sevinirəm, *
elə bil bolluca var-dövlətə çatmışam.
Göstərişlərin mənə zövq verir, *
onlar mənim məsləhətçilərimdir. N:

Ağzından çıxan qanun mənim üçün *
minlərlə qızıldan, gümüşdən daha qiymətlidir.
Vədlərin damağıma necə də ləzzət verir! *
Onlar dilimdə baldan şirindir. N:

Əbədilik Sənin göstərişlərinə malikəm, *
çünki onlar qəlbimə sevinc verir.
Ağız açıb ah-zar edirəm, *
çünki əmrlərinin həsrətini çəkirəm. N:

Alleluya! Mt 11:29ab
Rəbb deyir: Mənim boyunduruğumu üzərinizə götürün və Məndən öyrənin.
Çünki Mən həlim və qəlbən itaətkaram.
Alleluya!
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†  İncil  †
Mt 18:1-5. 10. 12-14

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Həmin vaxt şagirdlər İsanın yanına gəlib dedilər: 
«Səmavi Padşahlıqda ən böyük kimdir?» İsa yanına bir balaca uşaq çağırıb onu 
şagirdlərin arasına qoydu. O dedi: «Sizə doğrusunu deyirəm: əgər siz yolunuzdan 
dönüb uşaqlar kimi olmasanız, Səmavi Padşahlığa əsla daxil ola bilməzsiniz. 
Beləliklə, kim bu uşaq kimi özünü aşağı tutarsa, Səmavi Padşahlıqda ən böyük 
odur. Kim Mənim adımla belə bir uşağı qəbul edərsə,  Məni qəbul edər.
Bu kiçiklərdən birinə belə, xor baxmaqdan çəkinin. Çünki sizə deyirəm: 
onların səmadakı mələkləri göylərdə olan Atamın üzünü daima görür.
Siz necə deyirsiniz? Bir adamın yüz qoyunu varsa və onlardan biri yolunu azarsa, 
doxsan doqquzunu dağlarda qoyub yolunu azan qoyunu axtarmağa getməzmi? 
Sizə doğrusunu deyirəm: əgər onu tapa bilərsə, yolunu azmayan doxsan doqquz 
qoyun üçün sevindiyindən artıq onun üçün sevinər. Beləcə bu kiçiklərdən birinin 
belə, həlak olması göylərdə olan Atanızın iradəsi deyil.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Qanunun Təkrarı kitabından sözlər Qanun 34:1-12
Musa Moav düzənliyindən Nevo dağına gedib Yerixo qarşısında olan Pisqa 
təpəsinə çıxdı. Rəbb ona bütün ölkəni göstərdi. Dana qədər uzanan Gileadı, bütün 
Naftalini, Efrayim və Menaşşe torpaqlarını, Qərb dənizinə qədər uzanan bütün 
Yəhuda torpağını, Negevi, Xurmalar şəhəri Yerixo vadisinin Soara qədər uzanan 
hövzəsini göstərdi. 
Sonra Rəbb ona dedi: «İbrahimə, İshaqa və Yaquba vəd etdiyim torpaq budur, 
oranı sizin övladlarınıza verəcəyəm. Mən izin verdim ki, oranı öz gözlərinlə 
görəsən. Lakin oraya girməyəcəksən». Rəbbin sözünə görə qulu Musa elə orada – 
Moav torpağında öldü. Rəbb onu Moav torpağında olan Bet-Peor qarşısındakı 
dərədə dəfn etdi. Bu günə qədər heç kim onun qəbrinin yerini bilmir. Musa öləndə
yüz iyirmi yaşında idi. Gözü nurdan düşməmiş, taqəti çəkilməmişdi. İsrail 
övladları Musa üçün Moav düzənliyində otuz gün matəm və yas tutdular.
Musa üçün olan ağlaşma və yas günləri qurtardı. Nun oğlu Yeşua hikmət ruhu ilə 
dolmuşdu, çünki Musa onun üzərinə əllərini qoymuşdu. İsrail övladları da ona 
qulaq asdılar və Rəbbin Musaya əmr etdiyi hər şeyə əməl etdilər. İsraildə Musa 
kimi Rəbbin üz-üzə görüşdüyü bir peyğəmbər bir daha çıxmadı. Rəbb onu 
göndərmişdi ki, Misir torpağında firona, onun bütün əyanlarına, ölkəsinə çoxlu 
əlamətlər və möcüzələr göstərsin. Musanın əməlləri İsraillilərin gözləri önündə 
böyük və zəhmli idi.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 66:1-3a. 5+8. 16-17
N: Alqış olsun Allaha! Odur, canımızı qoruyan!

Ey bütün dünya əhli, *
cuşa gəlib Allaha nida edin,
şərəfli İsmini tərənnüm edin, *
Ona şərəflə həmd edin! N:

Siz Allaha belə deyin: *
«Əməllərin nə qədər zəhmlidir!
Gəlin, Allahın işlərini, *
bəşər övladları üçün etdiyi zəhmli əməllərini görün.
Ey xalqlar, Allahımıza alqış edin, *
Ona həmd edin, səsiniz eşidilsin! N:
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Ey Allahdan qorxanlar, gəlin, dinləyin, *
Onun mənə nə etdiyini sizə bəyan edim.
Ağzımla Onu səslədim, *
dilimlə Onu mədh etdim. N:

N: Alqış olsun Allaha! Odur, canımızı qoruyan!

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yezekelin kitabından sözlər Yez 9:1-7. 10:18-22
Sonra Onun «qoy şəhəri cəzalandıranların hər biri öz qırğın silahı əlində şəhərə 
yaxınlaşsın» deyə ucadan qışqırdığını eşitdim. Mən gördüm ki, şimal tərəfdəki 
yuxarı qapının yolu ilə altı nəfər gəldi. Hər birinin toppuzu əlində idi. Onların 
arasında kətan paltar geyinmiş, belində yazı qutusu olan bir adam var idi. Onlar 
içəri girdi və tunc qurbangahın yanında dayandı. İsrail Allahının izzəti dayandığı 
keruvun üstündən qalxıb məbədin kandarına getdi. Rəbb kətan paltar geyinmiş, 
belində yazı qutusu olan adamı çağırıb ona dedi: «Yerusəlim şəhərini gəz və orada
edilən bütün iyrənc işlərdən ötrü ah-nalə edən adamların alnına işarə qoy». 
Sonra o biri adamlara bunu dediyini eşitdim: «Onun ardınca şəhəri gəzin 
və adamları qırın, yazığınız gəlməsin və rəhm etməyin. Qocanı, cavanı, ərə 
getməmiş qızı, uşaqlarla qadınları ölənəcən vurun, ancaq üstündə işarə olan 
adamlara toxunmayın. Mənim Müqəddəs məkanımdan başlayın». 
Onlar da məbədin önündə olan ağsaqqalları qırmağa başladı. Rəbb onlara dedi: 
«Məbədi murdarlayın, həyətləri cəsədlərlə doldurun. Haydı, işə başlayın!» 
Sonra onlar gedib şəhərdəkiləri qırdı.
Rəbbin izzəti məbədin kandarından çıxdı və keruvların üstündə durdu. 
Keruvlar gedəndə qanadlarını qaldırıb gözümün önündə yerdən qalxdı, 
təkərlər də yanlarında idi. Onlar Rəbbin məbədinin şərq darvazasının giriş yerində
dayandı. İsrail Allahının izzəti yuxarıda, onların üzərində idi. Bunlar Kevar 
çayının sahilində, İsrail Allahının altında gördüyüm həmin canlı məxluqlar idi. 
Mən bildim ki, onlar keruvdur. Hər birinin dörd üzü və dörd qanadı var idi. 
Qanadları altında insan əllərinə bənzər bir şey var idi. 
Onların üzlərinin bənzəyişi Kevar çayı sahilində gördüyüm üzlərə oxşayırdı. 
Hər biri üz tutduğu tərəfə irəliləyirdi.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 113:1-6
N: Rəbbin ehtişamı göylərdən yüksəkdir!

Rəbbə həmd edin! +
Ey Rəbbin qulları, həmd edin, *
Rəbbin isminə həmd edin!
İndidən sonsuzadək *
Rəbbin isminə alqış olsun! N:

Gündoğandan günbatanadək *
Rəbbin ismi həmdə layiqdir!
Rəbb bütün millətlərdən ucadır, 
Ehtişamı göylərdən yüksəkdir! N:

Allahımız Rəbbin misli varmı? +
Ucalardakı taxtında oturan, *
göyə, yerə əyilərək baxan Odur. N:

Alleluya! bax 2 Kor 5:19
Allah dünyanı Məsihdə Özü ilə barışdırdı. Barışdırma sözünü də bizə əmanət etdi.
Alleluya!

†  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 ki, “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 
olacaq və yer üzündə açacağınız hər şey göydə açılmış olacaq. Yenə sizə 
doğrusunu deyirəm: yer üzündə sizlərdən iki nəfər diləyəcəkləri hər hansı bir şey 
üçün razılığa gələrsə, göylərdə olan Atam onların istəklərini yerinə yetirəcək. 
Çünki 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.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yeşua kitabından sözlər Yeş 3:7-10a. 11. 13-17
Rəbb Yeşuaya dedi: «Bu gün Mən səni bütün İsraillilərin gözündə ucaltmağa 
başlayacağam ki, onlar Musa ilə olduğum kimi səninlə də olduğumu bilsinlər. 
Sən isə Əhd sandığını daşıyan kahinlərə əmr edib deyəcəksən: “Siz İordan çayının
kənarına çatanda İordan çayına girib dayanın”». Yeşua İsrail övladlarına dedi: 
«Buraya yaxınlaşın və Allahınız Rəbbin sözlərini eşidin». 
Yeşua dedi: «Var olan Allahın aranızda olmasını buradan biləcəksiniz ki, 
O sizin önünüzdən hökmən Kənanlıları, Xetliləri, Xivliləri, Perizliləri, 
Qirqaşlıları, Emorluları və Yevusluları qovacaq. Budur, bütün yer üzünün 
Sahibinin Əhd sandığı sizin önünüzdən keçib İordan çayına girəcək.
Bütün yer üzünün Sahibi Rəbbin sandığını daşıyan kahinlərin ayaqları İordan 
çayının sularına dəyən kimi çayın suları kəsiləcək, yuxarıdan axan sular yığın 
halında dayanacaq». Xalq çadırlarından çıxıb İordan çayını keçmək üçün 
irəliləyirdi və Əhd sandığını daşıyan kahinlər xalqın önündə gedirdilər. Biçin 
ərzində İordan çayının suları daşıb sahilləri basırdı. Sandığı daşıyan kahinlər 
İordana girəndə və onların ayaqları çayın sularına dəyəndə yuxarıdan axan sular 
çox uzaqda Sartan yanında olan Adam şəhərində yığın halında dayanıb qalxdı. 
Arava dənizinə, yəni Duz dənizinə axan sular tamamilə kəsildi. Xalq çayı 
Yerixonun qarşısından keçdi. Rəbbin Əhd sandığını daşıyan kahinlər isə İordan 
çayının ortasında quru yerdə möhkəm durmuşdular. Bütün İsraillilər İordan çayını 
tamamilə keçənə qədər quru yerdə gedirdilər.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 114:1-6
N: Alleluya! Rəbbə həmd edin!

İsraillilər Misirdən çıxanda, *
Yaqub nəsli başqa dildə danışan xalqdan ayrılanda
Yəhuda Rəbbin müqəddəs məskəni oldu, *
İsrail Rəbbin səltənəti oldu. N:

Onları görəndə dəniz qaçdı, *
İordan çayı geri çəkildi.
Zirvələr qoçlar kimi, *
təpələr quzular kimi tullandı. N:

Ey dəniz, niyə qaçdın, sənə nə oldu? *
Ey İordan çayı, niyə belə geri çəkildin? 
Ey zirvələr, qoçlar kimi, *
ey təpələr, quzular kimi niyə tullandınız? N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yezekelin kitabından sözlər Yez 12:1-12
Mənə Rəbbin bu sözü nazil oldu: «Ey bəşər oğlu, sən üsyankar bir xalqın arasında 
yaşayırsan. Onların görmək üçün gözləri var, ancaq görmürlər, eşitmək üçün 
qulaqları var, ancaq eşitmirlər, çünki onlar üsyankar bir xalqdır. Ey bəşər oğlu, 
sən sürgünə getmək üçün şeylərini hazırla və onların gözü önündə günün günorta 
çağı köç, onların gözü önündə öz yerindən başqa bir yerə köç et. Üsyankar bir 
xalq olsalar da, bəlkə bunu başa düşdülər. Öz şeylərini sürgünə getmək üçün lazım
olan şeylər kimi onların gözü önündə günün günorta çağı çıxart. Özün də hamının 
gözü önündə axşamüstü sürgünə gedən kimi çıx. Onların gözü önündə divarda 
deşik aç və şeylərini oradan çıxart. Hamının gözü önündə şeylərini çiynində daşı 
və qaranlıqda çıxart. Üzünü də ört ki, torpağı görməyəsən, çünki səni İsrail nəslinə
əlamət göstərirəm». Mənə necə əmr olunmuşdusa, eləcə də etdim. Şeylərimi 
sürgünə getmək üçün lazım olan şeylər kimi günün günorta çağı çıxartdım 
və axşamüstü divarı əllərimlə deşdim. Şeylərimi qaranlıqda çıxartdım və onların 
gözü önündə çiynimdə daşıdım. Səhər tezdən mənə Rəbbin bu sözü nazil oldu: 
«Ey bəşər oğlu, İsrail nəsli – o üsyankar xalq sənə “Nə edirsən?” demədimi? 
Sən onlara söylə ki, Xudavənd Rəbb belə deyir: “Bu xəbərdarlıq Yerusəlimdə olan
rəhbər və orada yaşayan bütün İsrail nəsli üçündür”. Sən belə de: “Mən sizin üçün 
əlamətəm. Mən necə etdimsə, onlara da belə ediləcək, sürgünə və əsarətə 
gedəcəklər. Aralarında yaşayan rəhbər şeylərini qaranlıqda çiynində daşıyacaq 
və bayıra çıxacaq. Şeylərini çıxarmaq üçün divarı deşəcəklər. 
O, üzünü örtəcək ki, torpağı gözləri ilə görməsin.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 78:6-57. 58-59. 61-62
N: Allahın işlərini unutmayın!

Lakin onlar Allah-Taalanı sınadılar, +
Ona qarşı üsyankar oldular, *
göstərişlərinə əməl etmədilər.
Ataları kimi dönüklük və xəyanət etdilər, *
xarab kamandan atılan ox kimi əyri getdilər. N:

Onu səcdəgahları ilə qəzəbləndirdilər, *
Onu yonma bütləri ilə qısqandırdılar.
Bunları eşidən Allah çox hiddətləndi, *
İsraili tamamilə rədd etdi. N:

Qüdrətini əsarətə, *
Şərəfini düşmən əlinə təslim etdi.
Öz xalqını qılıncdan keçirtdi, *
Öz irsini qəzəbinə düçar etdi. N:
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Alleluya! Zəb 119:135
Ya Rəbb, Üzün qulunun üstünə nur saçsın, Sən mənə qaydalarını öyrət.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 18:21-19:1

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».
İsa söhbətini bitirdikdən sonra Qalileyadan çıxıb Yəhudeyanın İordan çayının 
o biri tayında yerləşən bölgəsinə getdi.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yeşua kitabından sözlər Yeş 24:1-13

Yeşua İsrailin bütün qəbilələrini Şekemə topladı və İsrailin ağsaqqallarını, 
başçılarını, hakimlərini və məmurlarını çağırdı. Onlar Allahın hüzurunda durdular.
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. Atanız İbrahimi Fərat çayının o biri 
tayından gətirib bütün Kənan torpağında gəzdirdim, nəslini çoxaldaraq ona İshaqı 
verdim. İshaqa Yaqubu və Esavı verdim. Esavın mülk sahibi olması üçün Seir 
dağını ona verdim. Yaqubla övladları isə Misirə getdilər. Musa ilə Harunu 
göndərib Misiri bəlalara düçar etdim və sonra sizi oradan çıxartdım. Atalarınızı 
Misirdən çıxartdım, siz Qırmızı dənizə tərəf gəldiniz. Misirlilər Qırmızı dənizə 
qədər döyüş arabaları və süvarilərlə atalarınızı təqib etdilər. Onlar Rəbbə fəryad 
edəndə O, Misirlilərlə sizin aranızda qaranlıq yaratdı, onların üstünə dənizi gətirdi,
onlar suların altında qaldılar. Misirdə etdiyim şeyləri gözünüzlə gördünüz və uzun
müddət səhrada yaşadınız. Sizi İordan çayının şərq tərəfində yaşayan Emorlular 
torpağına gətirdim, onlar sizinlə vuruşanda onları sizə təslim etdim, torpaqlarını 
isə mülk olaraq aldınız və hamısını qarşınızdan yox etdim. 
Moav padşahı Sippor oğlu Balaq qalxıb İsraillilərlə vuruşdu və xəbər göndərib 
Beor oğlu Bilamı sizə lənət etmək üçün çağırdı. Lakin Bilamı eşitmək istəmədim. 
O da ancaq xeyir-dua verdi. Beləcə sizi onun əlindən azad etdim. İordan çayından 
keçib Yerixoya gəldiniz. Yerixo adamları, Emorlular, Perizlilər, Kənanlılar, 
Xetlilər, Qirqaşlılar, Xivlilər, Yevuslular sizə qarşı vuruşdular, lakin onları sizə 
təslim etdim. Sizin önünüzcə eşşəkarısı çıxarıb onunla Emorluların iki padşahını 
qarşınızdan qovdum. Bu iş sizin qılıncınızla və ox-kamanınızla olmadı. 
Üzərində işləmədiyiniz bir torpağı, tikmədiyiniz şəhərləri sizə verdim ki, 
orada yaşayasınız. Salmadığınız bağlardan və zeytunluqlardan yeyirsiniz”.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 136:1-3. 16-18. 21-22+24
N: Rəbbə şükür edin, çünki məhəbbəti əbədidir!

Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Allahların Allahına şükür edin, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Hökmranların Hökmranına şükür edin, *
çünki məhəbbəti əbədidir! N:

O, xalqını səhrada apardı, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
O, böyük padşahları vurdu, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
O, güclü padşahları qırdı, *
çünki məhəbbəti əbədidir! N:

Onların torpaqlarını irs olaraq verdi, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Bu yerləri qulu İsrail nəslinin mülkü etdi, *
çünki məhəbbəti əbədidir!
Bizi düşmən əlindən qurtardı, *
çünki məhəbbəti əbədidir! N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yezekelin kitabından sözlər Yez 16:1-15. 60. 63
Mənə Rəbbin bu sözü nazil oldu: «Ey bəşər oğlu, murdar əməllərini Yerusəlimə 
bildirib söylə ki, Xudavənd Rəbb Yerusəlimə belə deyir: “Əslin və mənşəyin 
Kənan torpağındandır: atan Emorludur, anan isə Xetli. Doğulduğun gün göbək 
bağın kəsilmədi, səni su ilə yuyub təmizləmədilər, duzla ovulmadın və qundağa 
bələnmədin. Heç kəs sənə şəfqətlə baxmadı, rəhm etmədi ki, bunların birini sənə 
etsin. Doğulduğun gün səndən iyrəndikləri üçün çölə atıldın. Mən sənin yanından 
keçərkən öz qanın içində qımıldandığını gördüm və öz qanında ikən sənə ‹Yaşa!› 
dedim. Bəli, öz qanında ikən sənə ‹Yaşa!› dedim. Səni çöl bitkiləri kimi 
çoxaltdım. Sən boy atıb böyüdün və həddi-büluğa çatdın. Döşlərin böyüdü, 
saçların uzandı. Ancaq sən lüt və çılpaq idin. Mən yanından keçəndə səni gördüm.
Bu vaxt sənin məhəbbət çağın idi. Mən sənin üstünə ətəyimi atıb çılpaqlığını 
örtdüm. And edib səninlə əhd bağladım” bəyan edir Xudavənd Rəbb, 
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“sən də Mənim oldun. Mən səni su ilə yudum, qanını tamamilə üstündən 
təmizlədim, yağla məsh etdim. Sənə əlvan naxışlı paltar geyindirdim, ayağına 
yunusbalığı dərisindən çarıq geydirdim, belinə incə kətan qurşaq bağladım və səni
ipəklərlə örtdüm. Səni bəzəklərlə bəzədim, qollarına bilərzik, boynuna zəncir 
taxdım. Burnuna halqa, qulaqlarına sırğa keçirdim və başına şərəf tacı qoydum. 
Sən qızıl-gümüşlə bəzəndin, incə kətandan, ipəkdən və əlvan naxışlı qumaşdan 
paltar geyindin. Narın un, bal və zeytun yağı yedin. Həddindən artıq gözəl oldun 
və padşahlıq əzəmətinə yüksəldin. Gözəlliyinə görə millətlər arasında 
şöhrətləndin. Mənim sənə bəxş etdiyim əzəmətdən ötrü gözəlliyin qüsursuz idi” 
Xudavənd Rəbb belə bəyan edir. “Ancaq sən gözəlliyinə güvəndin, 
şöhrətləndiyinə görə fahişəlik etdin, hər yoldan keçənə 
özünü təslim edib pozğunluq etdin.
Ancaq Mən cavanlıq günlərində səninlə etdiyim əhdimi yada salacağam. 
Səninlə əbədi bir əhd bağlayacağam.
Eləcə bütün etdiklərini bağışladığım zaman bunu yada salıb utanacaqsan, 
rüsvayçılığından bir daha ağzını açmayacaqsan” 
Xudavənd Rəbb belə bəyan edir».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur - Yeş 12:2-6
N: Ya Rəbb, qəzəbin söndü, mənə təsəlli verdin.

Allah xilasımdır, *
Ona güvənəcəyəm və qorxmayacağam,
çünki Rəbb Allahımız qüvvətim, məzmurumdur, *
O mənə xilas verdi!
Sevinclə xilas mənbələrindən *
su çəkəcəksiniz. N:

O gün belə deyəcəksiniz: *
«Rəbbə şükür edin, Onun adını çağırın, 
xalqlar arasında Onun işlərini bəyan edin, *
Onun adının ucalığını elan edin. N:

Rəbbi tərənnüm edin, +
çünki O, möhtəşəm işlər gördü, *
qoy bütün dünya bunu bilsin!
Ey Sion sakinləri, səsinizi ucaldın, +
sevinclə çığırın, *
çünki aranızdakı İsrailin Müqəddəsi böyükdür». N:
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Alleluya! bax 1 Sal 2:13
Bizdən eşitdiyiniz Allah kəlamını qəbul edəndə onu bəşəri söz kimi deyil, 
həqiqətən, Allahın kəlamı olaraq qəbul edin!
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 19:3-12

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bəzi fariseylər İsanın yanına gəlib Onu sınamaq üçün belə bir sual verdilər: 
«İnsanın öz arvadını hər səbəbə görə boşamağa icazəsi varmı?» İsa cavab verib 
dedi: «Oxumamısınız ki, Yaradan başlanğıcdan “onları kişi və qadın olaraq 
yaratdı” və dedi: “Buna görə də kişi ata-anasını tərk edib arvadına qovuşacaq 
və ikisi bir bədən olacaq”? Artıq onlar iki deyil, bir bədəndir. Buna görə də qoy 
Allahın birləşdirdiyini insan  ayırmasın». Fariseylər İsaya belə dedilər: 
«Onda Musa nə üçün bir talaq kağızı verərək arvadını boşamağı əmr etdi?» 
İsa onlara dedi: «Ürəyinizin inadkar olduğuna görə Musa arvadlarınızı 
boşamağınıza icazə verdi. Amma başlanğıcdan belə deyildi. Mənsə sizə deyirəm 
ki, cinsi əxlaqsızlıqdan başqa, hər hansı bir səbəbə görə arvadını boşayıb başqası 
ilə evlənən kəs zina edir». Şagirdləri İsaya dedilər: «Əgər ərlə arvad arasındakı 
münasibət belə isə, deməli, evlənməmək daha yaxşıdır». Amma İsa onlara dedi: 
«Hər adam bu sözü qəbul edə bilməz, ancaq bu qabiliyyətin verildiyi adamlar 
qəbul edə bilər. Çünki elələri var ki, anadangəlmə xədimdir, elələri var ki, insanlar
tərəfindən xədim ediliblər, elələri də var ki, Səmavi Padşahlıq uğrunda özlərini 
xədim sayırlar. Bunu qəbul edə bilən qəbul etsin».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Yeşua kitabından sözlər Yeş 24:14-29

Ona görə də Rəbdən qorxun, səmimiyyətlə və sədaqətlə Ona qulluq edin. Fərat 
çayının o biri tərəfində və Misirdə atalarınızın qulluq etdiyi allahları atın, yalnız 
Rəbbə qulluq edin. 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.
Rəbb bütün xalqları, bu torpaqda yaşayan Emorluları qarşımızdan qovdu. 
Biz də Rəbbə qulluq edəcəyik, çünki Allahımız Odur». Yeşua xalqa dedi: 
«Rəbbə qulluq edə bilməzsiniz, çünki O, müqəddəs Allahdır. O, qısqanc Allahdır, 
qanunsuzluğunuzu və günahlarınızı bağışlamayacaq. Əgər Rəbbi tərk edib yad 
allahlara qulluq etsəniz, sizə yaxşılıq edən Rəbb əleyhinizə dönüb pislik edəcək 
və sizi məhv edəcək». Xalq Yeşuaya dedi: «Xeyr, ancaq Rəbbə qulluq edəcəyik». 
Yeşua xalqa dedi: «Qulluq etmək üçün Rəbbi seçdiyinizə siz özünüz şahidsiniz». 
Onlar «biz şahidik» dedilər. Yeşua dedi: «Elə isə indi aranızda olan yad allahları 
atın, ürəyinizi İsrailin Allahı Rəbbə meyl etdirin». Xalq Yeşuaya dedi: «Allahımız
Rəbbə qulluq edəcəyik və yalnız Onun sözünə qulaq asacağıq». Yeşua o gün 
xalqla əhd bağladı. Onlar üçün Şekemdə qanun və hökm qoydu. Yeşua bu sözləri 
Allahın Qanun kitabına yazdı. Sonra böyük bir daş götürüb Rəbbin Müqəddəs 
məkanının yanında olan palıd ağacı altında yerləşdirdi. Yeşua bütün xalqa dedi: 
«Budur, bu daş bizə qarşı şahid olacaq, çünki Rəbbin bizə dediyi bütün sözləri 
o eşitdi. Qoy bu daş Allahınızı inkar etməmək üçün sizə qarşı şahid olsun». 
Bundan sonra bütün xalqı irs aldığı torpaqlara göndərdi.
Bu hadisələrdən sonra Rəbbin qulu Nun oğlu Yeşua yüz on yaşında vəfat etdi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 16:1-2a+5. 7-8. 11
N: Ya Rəbb, mənim qismətim, mənim var-dövlətimsən!

Ey Allah, məni hifz et, *
Sənə pənah gətirmişəm.
Rəbbə dedim: «Mənim Xudavəndim Sənsən. +
Ya Rəbb, mənim qismətimsən, kasama düşən paysan, *
püşkümə düşən Səndən asılıdır. N:

Mənə nəsihət verən Rəbbə alqış edirəm, *
hətta gecələr də vicdanım mənə ağıl öyrədir.
Rəbbə əbədilik üz tutmuşam, *
sağımda olduğu üçün sarsılmaram. N:

Mənə həyat yolunu öyrədirsən, +
doyunca sevinc Sənin hüzurundadır, *
Sağ əlində hər zaman səadət var». N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yezekelin kitabından sözlər Yez 18:1-10. 13b. 30-32
Mənə Rəbbin bu sözü nazil oldu: «Siz İsrail torpağı üçün “Atalar kal üzüm yedi, 
oğulların dişi qamaşır” məsəlini söyləyərək nə demək istəyirsiniz? Xudavənd 
Rəbb bəyan edir: “Varlığıma and olsun ki, daha siz İsraildə bu məsəli 
söyləməyəcəksiniz. Axı bütün adamlar Mənimdir: atanın canı Mənim olduğu kimi
oğulun da canı Mənimdir. Yalnız günah işlədən adam öləcək. Əgər bir adam 
salehdirsə, ədalətli və saleh işlər görürsə, dağlarda gətirilən qurbandan yemirsə, 
gözlərini İsrail nəslinin bütlərinə dikmirsə, qonşusunun arvadını ləkələmirsə, 
aybaşı olan qadınla yaxınlıq etmirsə, kimsəyə haqsızlıq etmirsə, borclunun 
girovunu qaytarırsa, soyğunçuluq etmirsə, ac olana çörək verirsə, çılpaq olanı 
geyindirirsə, sələmlə borc pul vermirsə, müamilə götürmürsə, pis əməldən 
çəkinirsə, iki adam arasında ədalətlə mühakimə edirsə, Mənim qaydalarıma görə 
rəftar edirsə, Hökmlərimə sədaqətlə əməl edirsə, bu adam salehdir və əlbəttə, 
yaşayacaq” Xudavənd Rəbb belə bəyan edir. 
“Deyək ki bu adamın bir oğlu olur. Əgər bu oğul zorakılıq edib qan tökürsə, 
soydaşına qarşı bu işlərdən birini görürsə, belə oğul yaşayacaqmı? Xeyr, 
o yaşamayacaq. Bütün bu iyrənc işləri gördüyü üçün öldürülməlidir. Ölümü üçün 
də özü məsuliyyət daşıyacaq. Buna görə, ey İsrail nəsli, sizin hər birinizi 
əməllərinizə görə mühakimə edəcəyəm” Xudavənd Rəbb belə bəyan edir. “Tövbə 
edib bütün günahlarınızdan dönün ki, təqsir sizi məhvə sürükləməsin. Etdiyiniz 
günahların hamısını üstünüzdən götürün, özünüzdə yeni ürək və yeni ruh yaradın. 
Nə üçün öləsiniz, ey İsrail nəsli?” Xudavənd Rəbb bəyan edir: “Mən məhv olacaq 
adamın ölümündən zövq almıram. Buna görə də günahlardan dönün və yaşayın”.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 51:10-13. 16-17
N: Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat!

Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat, *
daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.
Məni Öz hüzurundan atma, *
Müqəddəs Ruhunu məndən götürmə. N:

Xilasının sevincini mənə qaytar, *
itaətkarlıq ruhu verib mənə dayaq ol.
Qoy Sənin yollarını qanunsuzlara öyrədim, *
günahkarlar Sənə sarı dönsünlər. N:

Sən qurbanlardan zövq almazsan, +
yoxsa kəsərdim. *
Yandırma qurbanlarından razı qalmazsan.
Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur, *
Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah! N:

Alleluya! Mt 11:25
Ey yerin-göyün Sahibi olan Ata! Səndən razıyam ki, bu şeyləri müdrik və 
dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə agah etdin.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 19:13-15

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

O zaman uşaqlar İsanın yanına gətirildi ki, İsa onların üzərinə əllərini qoyub dua 
etsin. Şagirdlər isə onlara qadağan etdilər. Amma İsa dedi: «Uşaqları buraxın, qoy 
Mənim yanıma gəlsinlər! Onlara mane olmayın! Çünki Səmavi Padşahlıq 
belələrinə məxsusdur». İsa onların üzərinə əllərini qoyub oradan getdi.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Hakimlər kitabından sözlər Hak 2:11-19

İsrail övladları Rəbbin gözündə pis olan işlər görərək Baal bütlərinə qulluq etdilər.
Bununla da onları Misir ölkəsindən çıxaran atalarının Allahı Rəbbi atıb başqa 
allahlara – ətraflarında yaşayan millətlərin allahlarına sitayiş edərək onlara səcdə 
etdilər. Buna görə də Rəbbi qəzəbləndirdilər. Onlar Rəbbi ataraq Baal və Aştoret 
bütlərinə qulluq etdilər. Rəbbin İsrailə qarşı qəzəbi alovlandı və onları 
basqınçılara təslim etdi. Basqınçılar da onları talan etdilər. Rəbb onları 
ətraflarındakı düşmənlərə verdi. İsrail övladları isə düşmən qabağında tab gətirə 
bilmədilər. Harada döyüşdülərsə, Rəbbin onlara dediyi və and içdiyi kimi Rəbbin 
əli onların əleyhinə qalxdı. Bundan İsraillilər pis vəziyyətə düşüb çox əziyyət 
çəkdilər. Rəbb İsrail övladlarını talançıların əlindən qurtarmaq üçün hakimlər 
yetirdi. Lakin onlar hakimlərə də qulaq asmadılar. Başqa allahlara sitayiş etməklə 
Rəbbə xəyanət etdilər. Rəbbin əmrlərinə itaət edən atalarına bənzəmədilər 
və tezliklə ata-babaları gedən yoldan azdılar. Rəbb onlar üçün hakimlər yetirdi 
və Özü də hakimlərlə oldu. Hakimlərin ömrü boyunca Rəbb İsrailliləri 
düşmənlərin əlindən qurtarırdı. Ona görə ki onları əzənlərin və sıxışdıranların 
üzündən nalə çəkdikləri zaman Rəbbin xalqa rəhmi gəlirdi. Hər hansı hakim 
öləndən sonra xalq yenə başqa allahlara sitayiş etməklə, onlara qulluq edib 
səcdə etməklə atalarından daha betər olurdu. Onlar bu əməllərindən, 
bu inadkarlıqlarından əl çəkmədi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 106:34-37. 39-40. 43ab+44
N: Ya Rəbb, lütf edərkən bizi yada sal!

Rəbbin əmrini yerinə yetirmədilər, *
dediyi xalqları məhv etmədilər.
Əksinə, həmin millətlərə qarışdılar, *
adət-ənənələrini öyrənib onlara əməl etdilər. N:

Onların bütlərinə ibadət edərək *
özlərini bu tələyə saldılar.
Oğul-qızlarını *
cinlərə qurban verdilər. N:
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Belə işlərlə murdarlandılar, *
öz əməlləri ilə xəyanətə satıldılar.
Rəbb xalqına qarşı qəzəbindən yandı, *
Öz irsini iyrənc bir şey sandı. N:

N: Ya Rəbb, lütf edərkən bizi yada sal!

Rəbb dəfələrlə onları azad etmişdi, *
amma pisniyyətli olduqları üçün üsyankar olmuşdular.
Lakin O, fəryadlarını eşidəndə *
onların əziyyətinə baxdı. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yezekelin kitabından sözlər Yez 24:15-24

Mənə Rəbbin bu sözü nazil oldu: «Ey bəşər oğlu, gözündə çox qiymətli olan bir 
nəfəri bir zərbə ilə əlindən alacağam. Amma sən yas tutma, ağlayıb göz yaşı 
tökmə. İçin-için ağla, ölülər üçün yas tutma. Çalmanı başına qoyub çarığını 
ayağına gey. Üzünün alt hissəsini örtmə, yas tutanların çörəyini yemə». 
Mən səhər xalqa bu sözləri söylədim. Axşamüstü arvadım öldü. Ertəsi gün səhər 
mənə əmr olunanı etdim. Xalq mənə dedi: «Etdiyin bu şeylərin bizə nə dəxli var? 
Bizə bildirməzsən?» Mən onlara dedim: «Mənə Rəbbin bu sözü nazil oldu: İsrail 
nəslinə söylə ki, Xudavənd Rəbb belə deyir: “Öyündüyünüz güc mənbəyinizi, 
gözünüzdə ən qiymətli olan şeyi, ürəyinizin arzusu olan Müqəddəs məkanımın 
murdarlanmasına izin verəcəyəm. Arxada qoyduğunuz oğullarınız və qızlarınız 
qılıncdan keçiriləcək. Mən nə etdimsə, siz də elə edəcəksiniz: üzünüzün alt 
hissəsini örtməyəcəksiniz, yas tutanların çörəyini yeməyəcəksiniz. Çalmanız 
başınızda, çarığınız ayağınızda olacaq. Yas tutmayacaq, ağlamayacaqsınız, ancaq 
təqsirlərinizin içində əriyib yox olacaq, baş-başa verib inləyəcəksiniz. Yezekel 
sizə bir əlamət olacaq: o nə edəcəksə, siz də onu edəcəksiniz. Bu hadisələr olanda 
biləcəksiniz ki, Xudavənd Rəbb Mənəm”.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur - Qanun 32:18-21
N: Sizi yaradan Allahı unutmayın!

Sizi həyata gətirən Qayanı atdınız. *
Sizi yaradan Allahı unutdunuz.
Rəbb bunu görəndə onları rədd etdi, *
çünki oğul və qızları Onu hiddətləndirdi. N:

O dedi: “Bax onlardan Mənim üzüm dönəcək, *
onların aqibəti görüm necə olacaq?
Çünki onlar etimada layiq olmayan övladlar, *
azğın nəsildirlər. N:

Məni Allah olmayanlarla qısqandırdılar, *
boş bütləri ilə qəzəbləndirdilər.
Mən də onları xalq olmayanlarla qısqandıracağam, *
axmaq bir millətlə qəzəbləndirəcəyəm. N:

Alleluya! Mt 5:3
Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar! Çünki Səmavi Padşahlıq onlarındır.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 19:16-22

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bir adam İsanın yanına gəlib dedi: «Müəllim, mən nə yaxşılıq etməliyəm ki, əbədi
həyata malik olum?» İsa ona dedi: «Nə üçün Məndən yaxşılıq barəsində 
soruşursan? Yaxşı olan tək Biri vardır. Əgər sən əbədi həyata qovuşmaq 
istəyirsənsə, Onun  əmrlərinə riayət et». O adam İsadan «Hansı əmrlərə?» deyə 
soruşdu. İsa da dedi: «“Qətl etmə. Zina etmə. Oğurluq etmə. Yalandan şahidlik 
etmə. Ata-anana hörmət et”. Həmçinin “qonşunu özün kimi sev”». 
Cavan adam İsaya dedi: «Bunların hamısına riayət etmişəm, daha nəyim 
çatışmır?» İsa ona dedi: «Əgər kamil olmaq istəyirsənsə, get, əmlakını sat və 
yoxsullara payla. Onda göylərdə xəzinən olacaq. Sonra qayıt, Mənim ardımca 
gəl». Lakin cavan adam bu sözü eşitdikdə kədərlənib getdi, çünki var-dövləti çox 
idi.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Hakimlər kitabından sözlər Hak 6:11-24a

Rəbbin mələyi gəlib Aviezerli Yoaşın Ofra şəhərindəki palıd ağacının altında 
durdu. Yoaş oğlu Gideon üzüm sıxılan yerdə Midyanlılardan gizlətdiyi taxılı 
döyürdü. Rəbbin mələyi ona görünüb dedi: «Ey cəsur cəngavər, Rəbb səninlədir». 
Gideon dedi: «Ah mənim ağam, əgər Rəbb bizimlədirsə, bəs bütün bu işlər 
başımıza niyə gəldi? Atalarımız “Rəbb bizi Misirdən çıxarmadımı?” deyərək 
danışdıqları bütün möcüzələr görəsən indi harada qaldı? İndi Rəbb bizi atmışdır, 
ona görə də bizi Midyanlılara təslim edib». Rəbb ona tərəf çevrilib dedi: 
«Bu qüvvətinlə get, İsraili Midyanlıların əlindən qurtar. Səni göndərən Mən 
deyiləmmi?» Gideon ona dedi: «Ey Xudavənd, İsraili mən necə qurtarım? Mənim 
nəslim Menaşşe qəbiləsində ən zəif nəsildir, mən də atamın evində ən kiçiyəm». 
Rəbb ona dedi: «Mən mütləq səninlə olacağam və sən də Midyanlıların hamısını 
bir nəfər kimi qıracaqsan». Gideon dedi: «Əgər indi Sənin gözündə lütf 
tapmışamsa, mənə bir əlamət göstər, bilim ki, mənimlə danışan Rəbdir. 
Rica edirəm, mən sənin yanına qurbanımı gətirib təqdim edənə qədər buradan 
getmə». Rəbb Gideona dedi: «Sən geri qayıdana qədər Mən burada gözləyirəm». 
Gideon içəri girdi. Bir oğlaq kəsib bir efa undan mayasız çörəklər bişirdi və əti 
səbətə qoydu, ətin suyunu isə qazana tökdü. Sonra onları palıd ağacının altına – 
Rəbbin yanına gətirib Ona təqdim etdi. Allahın mələyi ona dedi: «Əti və mayasız 
çörəkləri götür, bu qayanın üstünə qoy və ətin suyunu da oraya tök». Gideon belə 
də etdi. Rəbbin mələyi əlində olan əsanın ucunu oraya uzadıb ətlə mayasız 
çörəklərə toxunanda qayadan alov çıxdı və ətlə mayasız çörəkləri udub yox etdi. 
Sonra Rəbbin mələyi onun gözü önündəcə qeyb oldu. Gideon Onun Rəbbin 
mələyi olduğunu anlayıb dedi: «Ay aman, ya Xudavənd Rəbb! Mən Sənin 
mələyinin sifətini gördüm». Rəbb ona dedi: «Salamat qal, qorxma, 
ölməyəcəksən». Gideon orada Rəbbə bir qurbangah düzəltdi və onun adını 
Yahve-Şalom qoydu. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 85, 8. 10-13
N: Rəbb Allah Öz xalqına sülh verir.

Rəbb Allah nə söyləsə, dinləyirəm. +
Sözləri xalqına, möminlərinə sülh bəyan edər ki, *
onlar öz cəhalətlərinə dönməsinlər. N:

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

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

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yezekelin kitabından sözlər Yez 28:1-10
Mənə Rəbbin bu sözü nazil oldu: «Ey bəşər oğlu, Sur hökmdarına söylə ki, 
Xudavənd Rəbb belə deyir: “Sən qürurlandın və belə söylədin: ‹Mən Allaham, 
dənizlərin qoynunda, Allahın taxtında otururam›. Ürəyində özünü Allah sandın, 
ancaq sən Allah deyil, insansan. Bax sən Danieldən daha müdriksən, heç kəs öz 
sirrini səndən gizlədə bilməz. Müdrikliyin və ağlınla özünə sərvət yığdın, 
xəzinələrinə qızıl-gümüş topladın. Ticarətdə çox bacarıqlı olduğun üçün öz 
sərvətini artırdın. Var-dövlətin çoxalanda özünə qürrələndin”. Buna görə də 
Xudavənd Rəbb belə deyir: “İndi ki ürəyində özünü Allah sandın, Mən də 
yadelliləri, ən rəhmsiz millətləri üstünə göndərəcəyəm. Onlar sənin müdrikliyinin 
gözəlliyinə qılınc çəkib əzəmətini murdarlayacaq. Səni məzara endirəcəklər. Sən 
dənizlərin qoynunda dəhşətli bir ölümlə məhv olacaqsan. Səni öldürənlərə də 
‹Mən Allaham› deyəcəksənmi? Səni öldürənlərin əlində sən Allah deyil, insansan.
Yadellilərin əlində sünnətsizlərin ölümü ilə öləcəksən”. Çünki Mən bunu 
söylədim, Xudavənd Rəbb belə bəyan edir».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur - Qanun 32:26-28. 30. 35cd-36ab
N: Öldürən və həyat verən Rəbb Allahdır.

Dedim: ‹Qoy onları uzaqlara dağıdım, *
onları insanların yaddaşından çıxarım›.
Lakin düşmənin istehzasından çəkindim, *
istəmədim ki, əleyhdarları yanlış anlayıb desinlər:
‹Bütün bu işləri Rəbb görməyib, *
özümüz zəfər qazanmışıq›”. N:
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Çünki onlar düşüncəsiz bir millətdir, *
necə də ağılsızdırlar.
Əgər onların Qayası onları satmasaydı, *
Rəbb onları təslim etməsəydi,
bir adam min nəfəri necə qova bilərdi? *
İki kişi on min nəfəri necə qaçıra bilərdi? N:

N: Öldürən və həyat verən Rəbb Allahdır.

Onlar həlak gününə yaxındırlar, *
əcəlləri tez çatar.
Rəbb Öz xalqını mühakimə edəcək. *
Qullarına rəhm edəcək. N:

Alleluya! 2 Kor 8:9
Rəbbimiz İsa Məsihin lütfündən xəbərdarsınız: siz Onun yoxsulluğu vasitəsilə 
varlı olasınız deyə Özü varlı olduğu halda sizin uğrunuzda yoxsullaşdı.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 19:23-30

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa şagirdlərinə dedi: «Sizə doğrusunu deyirəm: varlı adamın Səmavi Padşahlığa 
daxil olması çətindir. Yenə sizə deyirəm ki, dəvənin iynə gözündən keçməsi varlı 
adamın Allahın Padşahlığına daxil olmasından asandır». Bunu eşidən şagirdlər 
çox təəccüblənərək dedilər: «Elə isə, kim xilas ola bilər?» İsa onlara baxıb dedi: 
«Bu, insanlar üçün qeyri-mümkündür, amma Allah üçün hər şey mümkündür». 
Bundan sonra Peter cavab verərək Ona dedi: «Bax biz hər şeyi qoyub Sənin 
ardınca gəlmişik, əvəzində nəyimiz olacaq?» İsa onlara dedi: «Sizə doğrusunu 
deyirəm: hər şey yeniləşəndə, Bəşər Oğlu izzətli taxtına oturanda Mənim ardımca 
gələn sizlər də İsrailin on iki qəbiləsinə hökm etmək üçün on iki taxt üzərində 
oturacaqsınız. Mənim adım uğrunda ya evlərini ya qardaşlarını ya bacılarını ya 
atasını ya anasını ya uşaqlarını və yaxud tarlalarını atan hər kəs bundan yüz dəfə 
artıq alacaq və əbədi həyatı da irs olaraq alacaq. Amma birinci olanların çoxu 
axırıncı, axırıncı olanlarsa birinci olacaq.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Hakimlər kitabından sözlər Hak 9:6-15
Bütün Şekem və Bet-Millo əhalisi toplaşaraq gedib Şekemdə daş sütunun 
yanındakı palıd ağacının yaxınlığında Avimeleki padşah elan etdi. Bu xəbər 
Yotama çatanda o gedib Gerizim dağının təpəsində durdu və bərkdən çığırıb 
onlara belə dedi: «Ey Şekem sakinləri, məni dinləyin ki, Allah da sizi dinləsin. 
Günlərin bir günündə bütün ağaclar özləri üçün padşah məsh etməkdən ötrü gedib 
zeytun ağacına dedilər: “Bizim padşahımız ol”. Zeytun ağacı dedi: “Allahın 
və insanın şərəfi üçün məndən alınan yağı ataraq ağacların üstündəmi sallanıb 
qalım?” Sonra ağaclar əncir ağacına dedilər: “Gəl sən bizə padşah ol”. Əncir ağacı
onlara dedi: “Şirinliyimi və gözəl meyvələrimi ataraq ağacların üstündəmi sallanıb
qalım?” Bu dəfə ağaclar üzüm tənəyinə dedilər: “Gəl sən bizə padşah ol”. Üzüm 
tənəyi isə onlara dedi: “Allahı və insanları sevindirən təzə şərablarımı ataraq 
ağacların üstündəmi sallanıb qalım?” Nəhayət, bütün ağaclar gəlib yabanı göyəmə
dedilər: “Gəl sən bizə padşah ol”. Yabanı göyəm dedi: “Əgər, həqiqətən, siz məni 
özünüzə padşah olaraq məsh edirsinizsə, gəlin mənim kölgəmə sığının. Belə 
olmazsa, qoy yabanı göyəmdən alov çıxsın və Livanın sidr ağaclarını yandırıb-
yaxsın”.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 21:1-6
N: Ya Rəbb, padşah qüdrətinlə sevinir.

Ya Rəbb, padşah qüdrətinlə sevinir, *
zəfərinlə fərəhlənir. 
Onu ürəyinin arzusuna çatdırmısan, *
dilindən çıxan diləyini ondan əsirgəməmisən. N:

Çünki onu yaxşı nemətlərlə qarşılamısan, *
saf qızıldan başına tac qoymusan.
Səndən həyat istəyəndə ona verdin, *
onun ömrünü əbədi olaraq uzatmısan. N:

Ona zəfər çaldıraraq şərəfini ucaltmısan, *
ehtişam və əzəmət bağışlamısan.
Əbədi olaraq başına nemətlər tökmüsən, *
Hüzurundakı sevinclə Sən onu fərəhləndirmisən. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yezekelin kitabından sözlər Yez 34:1-11
Mənə Rəbbin bu sözü nazil oldu: «Ey bəşər oğlu, peyğəmbərlik et, İsrailin 
çobanlarına qarşı peyğəmbərlik edib onlara söylə ki, Xudavənd Rəbb belə deyir: 
“Yalnız özlərini bəsləyən İsrail çobanlarının vay halına! Çobanlar sürünü 
bəsləməli deyilmi? Yağdan yeyir, yundan paltar geyir, bəslənmiş qoyun-keçini 
kəsirsiniz, ancaq sürünün qayğısına qalmırsınız. Zəiflərə qüvvət vermədiniz, xəstə
olanı sağaltmadınız, yaralanana sarğı qoymadınız, azanı geri qaytarmadınız, itəni 
axtarmadınız. Ancaq zor və qəddarlıqla onlara ağalıq etdiniz. Onlar da çoban 
olmadığı üçün dağılışdı və vəhşi heyvanlara yem oldu. Mənim sürüm bütün 
dağları və yüksək təpələri avara dolaşdı. Onlar bütün yer üzünə dağılışdı. 
Bir soruşan, bir axtaran yox”. Buna görə də, ey çobanlar, Rəbbin sözünə qulaq 
asın. Xudavənd Rəbb bəyan edir: “Varlığıma and olsun, indi ki çoban olmadığı 
üçün sürüm qarət edildi, bütün vəhşi heyvanlara yem oldu, çobanlarım da sürümü 
axtarmadı və bəsləmədi, ancaq öz-özlərini bəslədi – bütün bunlara görə, ey 
çobanlar, Rəbbin sözünə qulaq asın. Xudavənd Rəbb belə deyir: ‹Mən bu 
çobanların əleyhinəyəm. Sürüm üçün hesab vermələrini tələb edəcəyəm. 
Sürünü otarmaq işini bir daha onlara həvalə etməyəcəyəm. Artıq çobanlar özlərini 
bəsləməyəcək. Sürümü onların dişlərindən qurtaracağam, bir daha onlara yem 
olmayacaqlar›”. Çünki Xudavənd Rəbb belə deyir: 
“Mən Özüm qoyunlarımı soruşub axtaracağam.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

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

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

Məni yenə də canlandırır, *
İsmi şərəfinə salehlik yolları ilə aparır.
Ölüm kölgəsinin dərəsində gəzsəm belə, +
şərdən qorxmaram, çünki Sən mənimləsən, *
Sənin əsan, Sənin dəyənəyin mənə təsəlli verir. N:

Düşmənlərimin qarşısında *
mənim üçün süfrə açırsan,
başıma ətirli yağ çəkirsən, *
ağzınadək camımı doldurursan. N:
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Bəli, bütün həyatım boyu *
yaxşılıq, məhəbbət məni izləyir.
Bütün ömrüm boyu *
Rəbbin evində yaşayacağam! N:

N: Rəbb mənim çobanımdır, möhtac olmaram.

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

†  İncil  †
Mt 20:1-16a

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Səmavi Padşahlıq 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 çıxıb 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 çıxıb belə etdi. 
On birinci saat radələrində çıxdı və orada duran  başqalarını tapıb 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 gələnlərsə 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 ağırlığını 
və qızmar istisini 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 ixtiyarım yoxdurmu? Sən mənim 
comərdliyimə qısqanırsan?” Beləcə də axırıncılar birinci, birincilər isə axırıncı 
olacaq».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Hakimlər kitabından sözlər Hak 11:29-39a
İftahın üzərinə Rəbbin ruhu endi. O, Gileaddan və Menaşşedən keçdi, sonra 
Gileaddakı Mispadan keçib Ammon övladlarının üstünə getdi. İftah Rəbbə əhd 
edib dedi: «Əgər Ammon övladlarını, həqiqətən, mənə təslim etsən, o zaman 
Ammon övladları ilə döyüşdən sağ-salamat qayıdanda mənim evimin 
darvazasından qarşıma birinci nə çıxarsa, Rəbbin olacaq və onu yandırma qurbanı 
edəcəyəm». İftah Ammon övladları ilə döyüşə çıxdı. Rəbb də Ammon övladlarını 
İftaha təslim etdi. Aroerdən Minnitə çatana qədər iyirmi şəhəri və Avel-Keramimə
qədər Ammon övladlarını çox böyük məğlubiyyətə uğratdı. 
Onlar İsraillilərə tabe oldular. 
İftah Mispaya, öz evinə qayıtdı. Budur, İftahın qızı dəf çalıb oynayaraq onu 
qarşılamağa çıxdı. Bu onun yeganə övladı idi, ondan başqa nə oğlu, nə də qızı var 
idi. O, qızını görəndə paltarını cırıb dedi: «Vay, qızım! Belimi əydin, qəddimi 
əyənlərdən biri də sən oldun! Mən Rəbbə əhd etmişəm, artıq sözümdən dönə 
bilmərəm». Qızı ona dedi: «Ata, sən Rəbbə əhd etmisən. Madam ki Rəbb 
düşmənlərindən, Ammon övladlarından sənin üçün qisas aldı, söz ağzından necə 
çıxıbsa, mənə eləcə də et». Sonra qız atasına dedi: «Ancaq bu arzumu yerinə yetir:
mənə iki ay izin ver, qoy rəfiqələrimlə dağları gəzib-dolaşaraq öz nakam qızlığım 
üçün ağlayım». Atası ona «yaxşı, gedə bilərsən» deyərək ona iki ay müddətinə 
izin verdi. O da rəfiqələri ilə bərabər gedib dağlarda öz nakam qızlığına ağladı. 
İki ay keçəndən sonra atasının yanına qayıtdı və atası onun barəsində etdiyi əhdi 
yerinə yetirdi. Qız ərə getməmişdi. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 40:4. 6. 7-9
N: Ey Allahım, Sənin iradəni yerinə yetirmək mənə zövq verir.

Rəbbə ümidlə arxalanan, *
təkəbbürlülərə üz tutmayan,
bütlərə aldananlara qoşulmayan *
insan nə bəxtiyardır! N:

Qurbandan, təqdimdən xoşun gəlmədi, +
yandırma qurbanı, günah qurbanı tələb etmədin, *
amma mənim qulağımı açdın. N:
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O zaman dedim: «Budur, gəlmişəm, *
Sənin tumarında mənim haqqımda yazılıb.
Ey Allahım, Sənin iradəni yerinə yetirmək *
mənə zövq verir, Qanunun qəlbimdədir». N:

N: Ey Allahım, Sənin iradəni yerinə yetirmək mənə zövq verir.

Çoxlu camaat arasında salehliyini car çəkdim, *
ya Rəbb, Sən bilirsən ki, ağzımı yummadım. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yezekelin kitabından sözlər Yez 36:23-28
Millətlər arasında ləkələdiyiniz böyük adımın müqəddəsliyini yenə göstərəcəyəm. 
Millətlərin gözü önündə sizin içinizdə müqəddəsliyimi göstərən zaman biləcəklər 
ki, Rəbb Mənəm” Xudavənd Rəbb belə bəyan edir. “Çünki sizi millətlərin 
arasından götürəcək, bütün ölkələrdən toplayacaq və öz torpağınıza gətirəcəyəm. 
Üstünüzə təmiz su səpəcəyəm, pak olacaqsınız. Sizi bütün murdarlıqlarınızdan 
və bütlərinizdən təmizləyəcəyəm. Mən sizə yeni ürək verəcək, daxilinizə yeni ruh 
qoyacağam. Köksünüzdən daş ürəyi çıxarıb sizə ətdən olan ürək verəcəyəm. 
Öz Ruhumu sizin daxilinizə qoyacağam. Elə edəcəyəm ki, siz qaydalarıma görə 
rəftar edəsiniz, hökmlərimə diqqətlə riayət edəsiniz. O zaman atalarınıza verdiyim
ölkədə yaşayacaqsınız. Siz Mənim xalqım, Mən də sizin Allahınız olacağam.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 51:10-13. 16-17
N: Üstünüzə təmiz su səpəcəyəm, pak olacaqsınız. 

Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat, *
daxilimə yenidən sədaqət ruhunu ver.
Məni Öz hüzurundan atma, *
Müqəddəs Ruhunu məndən götürmə. N:

Xilasının sevincini mənə qaytar, *
itaətkarlıq ruhu verib mənə dayaq ol.
Qoy Sənin yollarını qanunsuzlara öyrədim, *
günahkarlar Sənə sarı dönsünlər. N:

Sən qurbanlardan zövq almazsan, +
yoxsa kəsərdim. *
Yandırma qurbanlarından razı qalmazsan.
Allaha məqbul olan qurban sınmış ruhdur, *
Sən sınan və peşman olan ürəyə xor baxmazsan, ey Allah! N:
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Alleluya! Zəb 95:8
Rəbbin səsini eşidin, qoy ürəkləriniz inadkar olmasın.
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 Padşahlıq 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, yolayrıclarına 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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Rut kitabından sözlər Rut 1:1,3-6,14b-16,22
Hakimlərin hökm etdiyi günlərdə ölkədə qıtlıq oldu. 
Elə bu vaxtlarda Yəhudanın Bet-Lexem şəhərindən bir kişi arvadı 
və iki oğlu ilə birgə müvəqqəti yaşamaq üçün Moav torpağına köçdü.
Bir gün Naominin əri Elimelek öldü və o, iki oğlu ilə qaldı. Oğulları özlərinə 
Moav qadınlarından arvad aldı. Bu qadınların birinin adı Orpa, o birinin adı isə 
Rut idi. Onlar on ilə yaxın bu torpaqda yaşadı. Sonra Maxlon və Kilyon da öldü, 
Naomi həm oğulsuz, həm də ərsiz qaldı. Bir gün Naomi gəlinləri ilə Moav 
torpağından geri qayıtmaq üçün  ayağa qalxdı. O, Moav torpağında eşitmişdi ki, 
Rəbb Öz xalqına nəzər salaraq onlara çörək vermişdir.
Orpa qayınanasını öpüb vidalaşdı, Rut isə ona sarıldı. Naomi Ruta dedi: 
«Bax qaynın arvadı öz xalqının və allahlarının yanına qayıtdı, gəl sən də onun 
ardınca geri qayıt». Rut dedi: «Məcbur etmə ki, səni tərk edib səninlə getməyim. 
Bil ki, hara getsən, ora gedəcəyəm, harada qalsan, orada qalacağam; Xalqın 
xalqım olacaq, Allahın Allahım. Beləliklə, Naomi Moav torpağından onunla birgə 
gələn gəlini Moavlı Rutla bərabər geri  qayıtdı. Onlar Bet-Lexemə arpa biçini 
başlananda gəldilər.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 146:5-10
N: Ey könlüm, Rəbbə həmd et!

Nə bəxtiyardır Yaqubun Allahından kömək alan, *
yalnız Allahı Rəbbə ümid bağlayan insan!
Odur göyləri, yeri, dənizi, dənizdəkiləri yaradan, *
Odur əbədi sadiq qalan. N:

O, miskinlərə haqq qazandırır, +
O, acları azuqə ilə doydurur. *
Rəbb əsirləri azad edir. N:

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

Yetimi, dul qadını ayağa qaldırır, *
pislərin yollarını isə dolaşdırır.
Rəbb əbədi hökmranlıq edir, *
ey Sion, Allahın nəsillər boyu hökm verir! N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yezekelin kitabından sözlər Yez 37:1-14

Rəbbin əli üzərimdə idi. Rəbb Öz Ruhu ilə məni bayıra çıxarıb vadinin ortasına 
qoydu. Vadi sümüklərlə dolu idi. O məni onların üstündə gəzdirib hər tərəfə 
apardı. Gördüm ki, vadinin üstündə saysız-hesabsız sümük var. 
Onlar bərk qurumuşdu. Rəbb mənə dedi: 
«Ey bəşər oğlu, bu sümüklər dirilə bilərmi?» 
Mən cavab verdim: «Ey Xudavənd Rəbb, bunu Sən bilirsən». 
O mənə dedi: 
«Bu sümüklər üçün peyğəmbərlik edib onlara söylə ki, ey quru sümüklər, 
Rəbbin sözünü eşidin. Xudavənd Rəbb bu sümüklərə belə deyir: 
“Mən sizin daxilinizə ruh qoyacağam və siz diriləcəksiniz. Üstünüzə vətərlər 
qoyacaq, ət bitirəcək, sizi dəri ilə örtəcəyəm, daxilinizə ruh qoyacağam və siz 
diriləcəksiniz. Onda biləcəksiniz ki, Rəbb Mənəm”». 
Mənə əmr olunduğu kimi peyğəmbərlik etdim. 
Mən peyğəmbərlik edərkən bir gurultu qopdu, bir taqqıltı eşidildi. 
Sümüklər yaxınlaşdı, sümük sümüyə bitişdi. 
Mən baxıb gördüm ki, onların üstünə vətərlər gəldi, 
ət bitdi, bunları isə dəri örtdü. Ancaq onlarda nəfəs yox idi. 
Rəbb mənə dedi: «Ey bəşər oğlu, nəfəs üçün peyğəmbərlik et, peyğəmbərlik edib 
nəfəsə söylə ki, Xudavənd Rəbb belə deyir: “Ey nəfəs, küləyin əsdiyi dörd 
səmtdən gəl, bu öldürülən adamların üzərinə üfür ki, dirilsinlər”». 
Mənə əmr olunduğu kimi peyğəmbərlik etdim. Nəfəs onların daxilinə girdi 
və onlar dirilib ayaq üstə qalxdı. Çox böyük bir kütlə yarandı. 
Rəbb mənə dedi: «Ey bəşər oğlu, bu sümüklər bütün İsrail nəslinin rəmzidir. 
Onlar belə deyir: “Sümüklərimiz qurudu, ümidimiz yox oldu, işimiz bitdi”. 
Buna görə də peyğəmbərlik edib onlara söylə ki, Xudavənd Rəbb belə deyir: 
“Ey xalqım, Mən qəbirlərinizi açıb sizi oradan çıxaracaq və İsrail torpağına 
gətirəcəyəm. Ey xalqım, Mən qəbirlərinizi açanda, sizi qəbirlərinizdən çıxaranda 
biləcəksiniz ki, Rəbb Mənəm. Mən daxilinizə Öz Ruhumu qoyacağam 
və siz diriləcəksiniz. Sizi öz torpağınıza yerləşdirəcəyəm. 
Onda biləcəksiniz ki, Mən Rəbb bunu söylədim və hökmən yerinə yetirəcəyəm” 
Rəbb belə bəyan edir».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

336



20ci həftə |   Cümə - 5ci gün   

Zəbur 107:2-9
N: Rəbbə şükür edin, çünki məhəbbəti əbədidir!

Qoy belə söyləsin Rəbbin xilas etdikləri, *
düşmən əlindən qurtardıqları,
Şərqdən, qərbdən, şimaldan və cənubdan *
ölkələrdən topladıqları. N:

Bəziləri səhrada, çöllükdə sərgərdan dolanırdılar, *
yaşamaq üçün heç bir şəhər tapmırdılar. 
Aclıqdan, susuzluqdan *
canlarının taqəti getmişdi. N:

Onlar dara düşəndə Rəbbə fəryad etdilər, *
Rəbb onları dərdlərindən qurtardı.
Yaşamaq üçün onlar bir şəhərə çatanadək *
onları düz yolla apardı. N:

Rəbbə şükür etsinlər məhəbbətinə görə, *
bəşər övladlarına göstərdiyi xariqələrinə görə!
Çünki O, susuzlara doyunca su verər, *
acları bol nemətlərlə bəslər. N: 

Alleluya! Zəb 25:4b. 5a
Ya Rəbb, Öz yollarını mənə öyrət. Məni haqq yolu ilə apar.
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, böyük və əsas 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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Rut kitabından sözlər Rut 2:1-3a. 8-11. 4:13-17
Naominin əri Elimelekin nəslindən Boaz adlı mərd və xeyirxah bir qohumu var 
idi. Bir gün Moavlı Rut Naomiyə dedi: «İzin ver, zəmilərə gedim. Kimin gözündə 
lütf tapsam, onun ardınca düşüb başaq yığaram». Naomi ona «get, qızım» dedi. 
Rut getdi və bir zəmiyə girib biçinçilərin ardınca başaq yığmağa başladı. 
Təsadüfən o, Elimelekin nəslindən olan Boazın sahəsinə girmişdi.
Boaz Ruta dedi: «Mənə qulaq as, qızım! Başaq yığmaq üçün buradan ayrılıb başqa
zəmiyə getmə. Burada işləyən mənim qulluqçu qızlarımla qal. Yalnız biçinçilərin 
biçdiyi bu zəmiyə gözünü dik və qızların ardınca get. Nökərlərə əmr etmişəm ki, 
heç kimin səninlə işi olmasın. Əgər susasan, su qablarının yanına gedib nökərlərin
çəkdiyi sudan iç». Rut üzüstə yerə düşdü və yerədək təzim edərək dedi: 
«Nəyə görə mən gözlərində lütf tapdım? Nə üçün mənə hörmət edirsən? Axı mən 
bir qəribəm». Boaz ona cavab verdi: «Ərin öləndən sonra qayınanana etdiyin hər 
şeyi eşitmişəm. Sən atanı, ananı, doğma torpağını atıb heç tanımadığın bir xalqın 
yanına gəlmisən». Boaz Rutu aldı və Rut ona arvad oldu. Boaz onun yanına girdi. 
Rəbb Rutun bətninə uşaq verdi və Rut oğul doğdu. Qadınlar Naomiyə dedilər: 
«Rəbbə alqış olsun ki, bu gün sənə gələcək qəyyumunu verdi. Qoy onun adı 
İsraildə tanınsın. Bu körpə səni canlandıracaq və qoca vaxtında səni saxlayacaq. 
Çünki onu sənə yeddi oğuldan daha yaxşı olan, səni sevən gəlinin doğmuşdur». 
Naomi uşağı qucağına alıb gəzdirdi və onun dayəsi oldu. Qonşu qadınlar ona ad 
qoyub dedilər: «Naomi üçün oğul doğulub». Onun adını Oved qoydular. 
O, Davudun atası olan Yesseyin atasıdır.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 128, 1-5
N: Rəbdən qorxan insan xeyir-dua alacaq.

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

Evində arvadın tənək kimi bar gətirəcək, +
övladların zeytun pöhrələri kimi *
süfrənin ətrafını bürüyəcək. N:

Rəbdən qorxan insan *
belə xeyir-dua alacaq:
Rəbb Siondan sənə xeyir-dua versin, *
ömür boyu Yerusəlimin xoşbəxtliyini görəsən. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Peyğəmbər Yezekelin kitabından sözlər Yez 43:1-7a
O adam məni şərqə baxan darvazanın yanına gətirdi. Mən gördüm ki, şərq 
yolundan İsrail Allahının izzəti gəlir. Onun səsi gur axan suların səsi kimi idi, 
izzətindən yer parıldayırdı. Gördüyüm görüntü Allah şəhəri məhv etməyə gəldiyi 
vaxt və Kevar çayı sahilində gördüyüm görüntülərə bənzəyirdi. Mən bu zaman 
üzüstə yerə yıxıldım. Rəbbin izzəti şərqə baxan darvazanın yolundan məbədə 
girdi. Ruh məni qaldırıb içəri həyətə gətirdi. Mən gördüm ki, Rəbbin izzəti məbədi
doldurub. Adam yanımda durarkən məbəddən mənimlə danışan bir nəfərin səsini 
eşitdim. O mənə belə dedi: «Ey bəşər oğlu, taxtımın yeri, ayaqlarımın dabanları 
dəyən, İsrail övladları arasında əbədi yaşayacağım yer buradır.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 85:8-13
N: Rəbbin izzəti Öz məbədini doldurub. 

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! N:

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

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

Alleluya! bax Mt 23:9b. 10b
Bir Atanız var, O da Səmavi Atadır. Bir Rəhbəriniz var, O da Məsihdir.
Alleluya!
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†  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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Saloniklilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Sal 1:1-5, 8-10

Paul, Sila və Timoteydən Ata Allah və Rəbb İsa Məsihdə olan Saloniklilər 
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 dözümü Atamız Allah qarşısında daim yada salırıq. Ey Allahın sevimlisi 
olan qardaşlar, bilirik ki, O sizi seçib. Ona görə ki yaydığımız Müjdə yalnız sözlə 
deyil, qüvvə ilə, Müqəddəs Ruhla və çox inandırıcılıqla sizə çatıb. 
Aranızda ikən sizin üçün necə bir adam olduğumuzu bildiniz.
Çünki Rəbbin kəlamının sədası sizdən yayıldı. Allaha imanınızın sorağı yalnız 
Makedoniya və Axayyaya deyil, hər yerə çatıb. Daha bizə söz deməyə ehtiyac 
qalmadı. Çünki özləri xəbər yaydılar ki, bizi nə qədər yaxşı qarşıladınız və var 
olan həqiqi Allaha qulluq etmək üçün, həmçinin Onun ölülər arasından diriltdiyi 
Oğlunun, yəni bizi gələcək qəzəbdən qurtaran İsanın göylərdən zühurunu 
gözləmək üçün bütlərdən Allaha tərəf necə döndünüz.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 149:1-6a+9b
N: Rəbb Öz xalqından zövq alar.

Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun, *
möminlər camaatı arasında Ona həmd edin!
İsrail nəsli Yaradanına görə sevinsin, *
Sion övladları Padşahına görə şad olsun! N:
Rəqslərlə isminə həmd edin, *
dəflə, lira ilə ismini tərənnüm edin!
Çünki Rəbb Öz xalqından zövq alar, *
zəfəri ilə itaətkarların üstünə yaraşıq salar. N:

Bu şərəfə görə qoy möminlər sevinsinlər, *
yataqlarında belə, Onu tərənnüm etsinlər.
Dilləri ilə Allahı ucaltsınlar. *
Rəbbin bütün möminləri bununla şərəflənsinlər. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Saloniklilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Sal 1:1-5, 11b-12
Paul, Sila və Timoteydən Atamız Allah və Rəbb İsa Məsihdə olan 
Saloniklilər cəmiyyətinə salam! 
Atamız Allahdan və Rəbb İsa Məsihdən sizə lütf və sülh olsun!
Qardaşlar, sizin üçün həmişə Allaha şükür etməliyik və belə etməyimiz yerinə 
düşər, çünki imanınız artdıqca artır və hamınızın bir-birinizə olan məhəbbəti 
çoxalır. Bunun üçün tab gətirdiyiniz bütün təqiblərə, əziyyətlər zamanı 
dözümünüzə və imanınıza görə Allahın cəmiyyətlərində sizinlə özümüz də fəxr 
edirik. Bu şeylər Allahın ədalətli hökmünün əlamətidir ki, nəticədə uğrunda indi 
əzab çəkdiyiniz Allahın Padşahlığına  layiq sayılasınız.
Buna görə sizin üçün daim dua edirik ki, Allahımız sizi Öz çağırışına layiq 
görsün, hər yaxşı niyyətinizi və imandan asılı hər əməlinizi Öz qüdrəti ilə yerinə 
yetirsin. Belə ki  Allahımızın və Rəbb İsa Məsihin lütfünə görə Rəbbimiz İsanın 
adı sizdə izzət qazansın  və siz də Onda izzət qazanasınız.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 96, 1-5
N: Rəbbin ehtişamını millətlərə elan edin!

Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun, +
ey bütün dünya, Rəbbə ilahi oxuyun, *
İsminə alqış edin, Rəbbə ilahi oxuyun. N:

Xilaskar olduğunu hər gün müjdələyin. +
Ehtişamını millətlərə elan edin, *
xariqələrini bütün xalqlara bəyan edin! N:

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

Alleluya! Yəh 10:27
Quzularım səsimi eşidir, Mən də onları tanıyıram və Mənim ardımca gəlirlər.
Alleluya!
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†  İncil  †
Mt 23:13-22

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Vay halınıza, ey ilahiyyatçılar və fariseylər – ikiüzlülər! Çünki siz Səmavi 
Padşahlığı insanların üzünə qapayırsınız. Nə özünüz girirsiniz, nə də girmək 
istəyənləri buraxırsınız. Vay halınıza, ey ilahiyyatçılar və fariseylər – ikiüzlülər! 
Çünki siz dənizi və qurunu dolaşırsınız ki, bir nəfəri dinə gətirəsiniz. 
Dinə gətirdikdə isə onu özünüzdən ikiqat artıq cəhənnəmlik edirsiniz. 
Vay halınıza, ey kor rəhbərlər! Deyirsiniz ki, “kim məbədə and içirsə, əhəmiyyətli
bir şey deyil, lakin kim məbədin qızılına and içirsə, öz andına borcludur”.
Ey ağılsızlar və korlar! Hansı daha böyükdür? Qızılmı, yoxsa qızılı təqdis edən 
məbədmi? Yenə də deyirsiniz ki, “kim qurbangaha and içirsə, əhəmiyyətli bir şey 
deyil; lakin qurbangah üzərindəki qurbana and içən öz andını yerinə yetirməlidir”.
Ey korlar! Hansı daha böyükdür? Qurbanmı, yoxsa qurbanı təqdis edən 
qurbangahmı? Beləliklə, qurbangaha and içən kəs ona və onun üstündə olan bütün
şeylərə and içir. Məbədə and içən kəs ona və içində Yaşayana and içir. 
Göyə and içən kəs də Allahın taxtına və taxtda Oturana and içir.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Saloniklilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Sal 2:1-8
Qardaşlar, özünüz də bilirsiniz ki, yanınıza gəlməyimiz əbəs olmadı. Bildiyiniz 
kimi, əvvəlcə Filipidə əziyyət çəkmiş, təhqir olunmuşduq. Amma böyük 
ziddiyyətlərə baxmayaraq, Allahın Müjdəsini sizə bəyan etmək üçün 
Allahımızdan cəsarət aldıq. Çünki bizim çağırışımız aldatmağa, murdarlığa 
əsaslanmır və bunun hiyləgərliyə də dəxli yoxdur. Əksinə, Allah tərəfindən 
Müjdəni yaymaq tapşırığını almağa layiq görüldüyümüzə görə insanları deyil, 
ürəklərimizi sınaqdan keçirən Allahı razı salmaqdan ötrü danışırıq. Siz bilirsiniz 
ki, heç vaxt yanınıza yaltaq sözlərlə yaxud tamahkarlığı gizlədən riyakarlıqla 
gəlmədik. Allah da buna şahiddir. İzzəti heç bir insanda – nə sizdə, nə də 
başqalarında axtardıq. 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.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 139:1-3. 4-6
N: Ya Rəbb, nə yollardan keçdiyimi bilirsən.

Ya Rəbb, məni yoxlayaraq tanıdın, +
oturuşumu-duruşumu Özün bilirsən, *
fikirlərimi uzaqdan duyursan.
Getməyimə, yatmağıma nəzarət edirsən, *
nə yollardan keçdiyimi bilirsən. N:

Sözlərimi dilə gətirməmişdən əvvəl, *
ya Rəbb, hamısını tamamilə bilirsən.
Hər yandan məni əhatə etmisən, *
Öz əlini üzərimə qoymusan.
Bu bilik əsrarəngizdir, məndən yüksəkdir, *
bunu dərk edə bilmərəm. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Saloniklilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Sal 2:1-3a, 14-17
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. Heç kim sizi heç bir şəkildə aldatmasın. 
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Rəbbimiz İsa Məsihin izzətinə nail olmağınız üçün O bizim yaydığımız Müjdə ilə 
sizi bu xilasa çağırdı. Beləliklə, qardaşlar, möhkəm dayanın və sözümüz yaxud 
məktubumuz vasitəsilə öyrəndiyiniz təlimlərə bağlı qalın. Rəbbimiz İsa Məsihin 
Özü və bizi sevib lütfü ilə əbədi cəsarət və xeyirli ümid verən Atamız Allah sizi 
ürəkləndirsin, hər yaxşı söz və əməldə möhkəmləndirsin.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 96:10. 10-13
N: Allah Yer üzünün hökmünü həqiqətlə verəcək!

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

Göylər sevinsin, yer üzü şad olsun, *
dənizin və dənizdəki canlıların səsi ucalsın,
çöllər və çöldə yaşayanlar fərəhlənsin, *
meşədəki bütün ağaclar mədh söyləsin, Rəbbin hüzurunda! N:

O gəlir, dünyanın hökmünü vermək üçün gəlir, +
Yer üzünün hökmünü ədalətlə, *
xalqların hökmünü həqiqətlə verəcək! N:

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

†  İncil  †
Mt 23:23-26

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Vay halınıza, ey ilahiyyatçılar və fariseylər – ikiüzlülər! Çünki siz nanə, şüyüd 
və zirənin onda birini verirsiniz, lakin Qanunun daha vacib işlərini, ədaləti, 
mərhəməti və imanı atırsınız. Amma onda biri verməklə yanaşı bunları da yerinə 
yetirməli idiniz. Ey kor rəhbərlər! Ağcaqanadı süzgəclə çıxarır, dəvəni isə 
udursunuz! Vay halınıza, ey ilahiyyatçılar və fariseylər – ikiüzlülər! Çünki siz 
kasanın və boşqabın bayır tərəfini təmizləyirsiniz, lakin onların daxili 
soyğunçuluq və pozğunluqla doludur. Sən, ey kor  farisey! Əvvəlcə kasanın 
daxilini təmizlə ki, bayır tərəfi də təmiz olsun!

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Saloniklilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Sal 2:9-13
Bəli, qardaşlar, bizim əmək və zəhmətimizi xatırlayırsınız: heç birinizə yük 
olmamaq üçün gecə-gündüz çalışaraq sizə Allahın Müjdəsini vəz etdik. 
Siz imanlılarla necə müqəddəs, saleh və nöqsansız davrandığımıza həm özünüz, 
həm də Allah şahiddir. Bildiyiniz kimi, ata övladları ilə necə rəftar edirsə, 
biz də hər birinizlə elə rəftar etdik. Sizə öyüd verdik, ruhlandırdıq və yalvardıq ki, 
Öz Padşahlığına və izzətinə çağıran Allaha layiq şəkildə həyat sürəsiniz. 
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.

Zəbur 139:7-12
N: Ya Rəbb, nə yollardan keçdiyimi bilirsən.

Hara gedim ki, Ruhun orada olmasın? *
Hara qaçım ki, hüzurunda olmayım?
Əgər göylərə çıxsam, Sən oradasan, *
ölülər diyarında yatsam, Sən oradasan. N:

Qanad alıb gündoğana uçsam belə, *
dənizi keçib günbatana qonsam belə, 
Sənin sağ əlin bələdçim olacaq, *
Sağ əlin məni qoruyacaq. N:

Desəm də: «Qoy zülmət məni bürüsün, *
işıq batsın, ətrafım gecəyə dönsün»,
Sənin qarşında zülmət batar, +
Önündə gecə də gündüz kimi nur saçar. *
Nurun, zülmətin Sənin üçün nə fərqi var? N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Saloniklilərə 2-ci məktubundan sözlər 2 Sal 3:6-10,16-18
Ey qardaşlar, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə sizə əmr veririk ki, bizdən qəbul etdiyi 
təlimə görə yaşamayan, avara həyat sürən hər bir bacı-qardaşdan uzaqlaşın. 
Bizlərdən necə  nümunə götürmək lazım olduğunu özünüz də bilirsiniz. 
Çünki yanınızda olarkən avara  dolanmadıq, heç kimin çörəyini müftə yemədik. 
Əksinə, gecə-gündüz əmək və zəhmət çəkərək işlədik ki, heç birinizə yük 
olmayaq. Bunu ixtiyarımız çatmadığına görə deyil, sizə nümunəvi yol göstərərək 
bu yolla getməyiniz üçün etdik. Hətta biz sizinlə olarkən sizə bu əmri verdik: 
kim işləmək istəmirsə, yemək də yeməsin.
Sülh qaynağı olan Rəbbin Özü isə sizə hər zaman və hər vəziyyətdə sülh versin! 
Rəbb hamınıza yar olsun! Mən Paul salamı sizə öz əlimlə yazıram. 
Bunu hər məktubumda xüsusi bir işarə kimi yazıram. 
Rəbbimiz İsa Məsihin lütfü hamınıza yar olsun!
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 128:1-2. 4-5
N: Rəbdən qorxan insan xeyir-dua alacaq.

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

Evində arvadın tənək kimi bar gətirəcək, +
övladların zeytun pöhrələri kimi *
süfrənin ətrafını bürüyəcək. N:

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

Alleluya! bax 1 Yəh 2:5a
Kim Məsihin sözünə riayət edirsə, Allah məhəbbəti onda kamilliyə çatıb.
Alleluya!
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†  İncil  †
Mt 23:27-32

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Vay halınıza, ey ilahiyyatçılar və fariseylər – ikiüzlülər! Çünki siz ağardılmış 
məqbərələrə bənzəyirsiniz: onların bayır tərəfi gözəl görünür, daxili isə ölü 
sümükləri və hər cür murdarlıqla doludur. Siz də zahirən insanlara saleh 
görünürsünüz, daxilən isə ikiüzlülük və qanunsuzluqla dolusunuz. Vay halınıza, 
ey ilahiyyatçılar və fariseylər – ikiüzlülər! Çünki siz peyğəmbərlərə məqbərələr 
tikirsiniz, salehlərin abidələrini bəzəyirsiniz. “Biz ata-babalarımızın yaşadığı 
günlərdə yaşasaydıq, peyğəmbərlərin qanını tökməkdə onlarla şərik olmazdıq” 
deyirsiniz. Beləliklə, peyğəmbərləri öldürənlərin övladları olduğunuza özünüz 
şəhadət edirsiniz. Elə isə, ata-babalarınızın başladığı işi başa çatdırın!

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Saloniklilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Sal 3:7-13

Ona görə də, qardaşlar, bütün sıxıntı və əziyyətimizə baxmayaraq, imanınıza görə 
sizdən təsəlli aldıq. Çünki sizin Rəbdə qalmağınız indi bizə həyat verir. Allahımız 
qarşısında sizə görə tam sevincimiz var. Belə olmasaydı, sizə görə Allaha necə 
şükür edə bilərdik? Sizin üzünüzü görmək və imanınızda çatışmayanları 
tamamlamaq üçün gecə-gündüz  səylə dua edirik. Qoy Atamız Allah Özü 
və Rəbbimiz İsa bizim üçün sizin tərəflərə yol açsın. Rəbb bir-birinizə və bütün 
insanlara olan məhəbbətinizi sizə olan məhəbbətimiz tək artırıb-çoxaltsın. 
Belə ki Rəbbimiz İsa bütün müqəddəsləri ilə birgə zühur edəcəyi vaxt Atamız 
Allahın önündə müqəddəslikdə nöqsansız olmağınız üçün ürəklərinizə qüvvə 
versin. Amin.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 90:3-4. 12-13. 14+17
N: Ya Rəbb, səhər-səhər bizə doyunca məhəbbət göstər.

İnsanları torpağa çevirirsən, *
deyirsən: «Qoy bəşər övladları toza dönsün». 
Sənin gözündə min il ötən bir günə, *
bir gecə növbəsinə bənzər. N:

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

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. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 1:1-9
Allahın iradəsi ilə Məsih İsanın həvarisi olmağa çağırılmış mən Pauldan 
və qardaşımız Sostendən Allahın Korinfdə olan imanlılar 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! 
Allahın Məsih İsada sizə bəxş etdiyi lütfə görə sizin üçün həmişə Allahıma şükür 
edirəm. Çünki siz Məsihdə hər cəhətdən – hər cür sözdə və bilikdə 
zənginləşmisiniz. Buna görə Məsih haqqındakı şəhadətimiz sizdə təsdiqləndi. 
Bu səbəbdən siz Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunu gözləyərək ruhani ənamdan heç 
bir korluq çəkmirsiniz. Rəbbimiz İsa Məsih Öz günündə nöqsansız olmanız üçün 
sizi sonadək qüvvətləndirəcək. Sizi Oğlu Rəbbimiz İsa Məsihlə şərik olmağa 
çağıran Allah sadiqdir.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 145:1-6
N: Ey Allahım, İsminə sonsuza qədər alqış edəcəyəm.

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

Əməllərin nəsildən-nəslə qədər mədh ediləcək, *
Qüdrətli işlərin bəyan ediləcək.
Əzəmətindən, izzətindən, şərəfindən deyiləcək, *
xariqəli işlərini dərindən düşünəcəyəm. N:

İnsanlar zəhmli işlərinin qüdrətindən danışacaq, *
Sənin əzəmətini elan edəcəyəm.
İnsanlar Sənin bol xeyirxahlığını bəyan edəcəklər, *
Salehliyini mədh edəcəklər. N:

Alleluya! bax Mt 24:42a. 44b
Oyaq olun, çünki Bəşər Oğlu gözləmədiyiniz vaxt gələcək.
Alleluya!

†  İncil  †
Mt 24:42-51

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Ona görə də oyaq olun. Çünki Rəbbinizin hansı gün gələcəyini bilmirsiniz. Amma
bunu bilin ki, əgər evin yiyəsi oğrunun gecə hansı saatda gələcəyini bilsəydi, oyaq
qalıb evinin yarılmasına imkan verməzdi. Buna görə siz də hazır olun, çünki Bəşər
Oğlu gözləmədiyiniz vaxt gələcək. Vaxtlı-vaxtında onlara yemək vermək üçün 
ağasının öz nökərləri üzərinə qoyduğu sadiq və ağıllı qul kimdir? Nə bəxtiyardır 
o qul ki, ağası evinə qayıdanda onu iş başında görür! Sizə doğrusunu deyirəm: 
ağası bu qula bütün əmlakı üzərində idarəçiliyi tapşıracaq. Amma həmin qul pis 
olub ürəyində “ağam gec gələcək” deyərsə, öz yoldaşlarını döyməyə və əyyaşlarla
yeyib-içməyə başlayarsa, o qulun ağası onun gözləmədiyi gün və ağlına gəlmədiyi
vaxt gələcək, ona ağır cəza verəcək və onu ikiüzlülərlə bir yerdə saxlayacaq. 
Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Saloniklilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Sal 4:1-8
Qardaşlar, necə həyat sürmək və Allahı razı salmaq barədə bizdən təlimat aldınız. 
Nəhayət, Rəbb İsa naminə sizdən xahiş edir və yalvarırıq ki, belə həyat sürməkdə 
daha çox inkişaf edin. Rəbb İsanın səlahiyyəti ilə sizə hansı əmrləri verdiyimizi 
bilirsiniz. Çünki Allahın iradəsinə görə müqəddəslik yolunuz belədir: cinsi 
əxlaqsızlıqdan qaçın, hər biriniz Allahı tanımayan bütpərəstlər kimi şəhvət 
və ehtirasla deyil, müqəddəslik və  hörmətlə arvad almağı öyrənin, heç kim 
haqsızlıq edib bacı-qardaşını istismar etməsin. Çünki əvvəlcə sizə dediyimiz 
və xəbərdarlıq etdiyimiz kimi, Rəbb bütün bunlara görə qisas alacaq. 
Çünki Allah bizi murdarlığa deyil, müqəddəsliyə çağırmışdır. 
Ona görə bu təlimatı rədd edən kəs insanı deyil, 
sizə Öz Müqəddəs Ruhunu bəxş edən Allahı rədd edir.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 97:1+2b. 5-6. 10. 11-12
N:  Ey salehlər, Rəbbə görə sevinin!

Rəbb hökmranlıq edir, qoy yer üzü şadlıq etsin, +
qoy bütün adalar sevinsin. *
Salehliklə ədalət taxtının təməlidir. N:

Dağlar Rəbbin hüzurunda *
bütün yer üzünün Sahibinin hüzurunda mum tək əriyər.
Göylər salehliyini bəyan edər, *
Əzəmətini bütün xalqlar görər. N:

Ey Rəbbi sevənlər, şərə nifrət edin! +
O, möminlərinin canını qoruyar, *
onları pislərin əlindən qurtarar. N:

Salehlərin üstünə nur tökülər, *
ürəyidüz olanların üstünə sevinc səpilər.
Ey salehlər, Rəbbə görə sevinin, *
Onun müqəddəs adına şükür edin! N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 1:17-25
Axı Məsih məni vəftiz etməyə deyil, Müjdəni yaymağa göndərdi. Məsihin çarmıxı
boşa çıxmasın deyə Müjdəni müdrik sözlərlə yaymıram. Çünki çarmıx barəsindəki
kəlam məhv yolunda olanlar üçün ağılsızlıq, xilas yolunda olan bizlər üçünsə 
Allahın qüdrətidir. Necə ki yazılıb: «Müdriklərin müdrikliyini məhv edəcəyəm, 
aqillərin ağlını yox edəcəyəm». Hanı müdrik? Hanı alim? Hanı bu dövrün mahir 
mübahisəçisi? Məgər Allah dünyanın müdrikliyinin ağılsızlıq olduğunu nümayiş 
etdirmədi? Allahın müdrikliyində dünya öz müdrikliyi ilə Allahı tanımadığı üçün 
Allah iman edənləri ağılsız sayılan vəz vasitəsilə xilas etməyə razı oldu. 
Çünki Yəhudilər möcüzəli əlamətlər istəyir, Yunanlar müdriklik axtarırlar. 
Bizsə çarmıxa çəkilmiş Məsihi vəz edirik. Bu, Yəhudilər üçün büdrəmə daşı, 
başqa millətlər üçün isə ağılsızlıq sayılır. Amma çağırılan həm Yəhudilər, həm də 
Yunanlar üçün Məsih Allahın qüdrəti və Allahın müdrikliyidir. Çünki Allahın 
«ağılsızlığı» insan müdrikliyindən daha üstündür, 
Allahın «zəifliyi» insan gücündən daha güclüdür.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 33:1-2. 4-5. 10-11
N: Yer üzü Rəbbin məhəbbəti ilə dolur.

Ey salehlər, Rəbbi mədh edin, *
ürəyidüz olanlara həmd söyləmək yaraşır.
Lira çalın, Rəbbə şükür edin, *
on telli çənglə Onu tərənnüm edin. N:

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

Rəbb millətlərin məsləhətini puç edər, *
xalqların məqsədini heç edər.
Lakin Rəbbin məsləhəti əbədi olar, *
ürəyinin məqsədi nəsillər ötsə də, qalar. N:

Alleluya! bax Lk 21:36b
Bəşər Oğlunun önündə dura bilmək üçün hər an dua edərək ayıq olun.
Alleluya!
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†  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 Padşahlıq çıraqlarını götürüb bəyin qarşısına çıxan on qıza 
bənzəyəcək. Onlardan beşi ağıllı, beşi isə ağılsız idi. Ağılsızlar özləri ilə 
çıraqlarını götürmüşdü, amma yağ götürməmişdi. Ağıllılarsa 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”. 
Ağıllılarsa 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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Saloniklilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Sal 4:9-11
Qardaşlıq sevgisinə gəlincə, sizə yazmağa ehtiyac yoxdur, çünki Allah bir-birinizi 
sevməyi öyrədib. Əslində, siz bütün Makedoniyadakı bacı-qardaşların hamısı ilə 
belə davranırsınız. Lakin ey qardaşlar, rica edirik ki, belə işlərin sayını artırın. 
Sizə əmr etdiyimiz kimi çalışın ki, dinc yaşayasınız, öz işinizlə məşğul olasınız 
və əliniz işdə-gücdə olsun.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 98:1. 7-9
N: Rəbb Yer üzünə ədalətlə hökm edəcək!

Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun, *
çünki O, xariqələr yaratdı.
O, sağ əli ilə, *
Öz müqəddəs qolu ilə zəfərlər qazandı. N:
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Qoy dənizin və dənizdəki canlıların, *
Yer üzü və orada yaşayanların səsi ucalsın.
Onun hüzurunda qoy çaylar əl çalsın, *
dağlar birgə mədh oxusun! N:

N: Rəbb Yer üzünə ədalətlə hökm edəcək!

Çünki Rəbb dünyaya hökm etmək üçün gəlir. +
Yer üzünə ədalətlə, *
xalqlara insafla hökm edəcək! N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 1:26-31
Qardaşlar, aldığınız çağırış barəsində düşünün. Bir çoxunuz bəşəri nöqteyi-
nəzərdən müdrik, nüfuzlu və yaxud əsilzadə deyildiniz. Allah isə müdrikləri 
utandırmaq üçün dünyanın ağılsız saydığı, güclüləri utandırmaq üçün dünyanın 
zəif saydığı, dünyanın dəyərli sayılanlarını heç etmək üçün dünyanın xor baxdığı, 
əsilsiz və dəyərsiz sayılan kəsləri də seçdi ki, Allahın qarşısında heç bir insan 
öyünməsin. Amma siz Allahın sayəsində Məsih İsadasınız. O bizim üçün ilahi 
müdriklik, salehlik, müqəddəslik və satınalınma oldu. Buna görə yazıldığı kimi 
«öyünən Rəbdə öyünsün».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 33:12-13. 18-19. 20-21
N: Nə bəxtiyardır o millət ki Allahı Rəbdir.

Nə bəxtiyardır o millət ki Allahı Rəbdir, *
O xalq ki Rəbb onu irs olaraq seçmişdir.
Rəbb göylərdən baxır, *
bütün bəşər övladlarını görür. N:

Rəbbin gözü Ondan qorxanlara, *
Onun məhəbbətinə ümid bağlayanlara baxar.
İstəyir ki, onları ölümdən qurtarsın, *
qıtlıqda belə, onlar sağ qalsın. N:

Könlümüz Rəbbin yolunu gözlər, *
Odur köməyimiz və sipərimiz.
Bizim qəlbimiz Onda sevinc tapır, *
Müqəddəs isminə arxalanmışıq. N:
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Alleluya! Yəh 13:34
Sizə yeni bir əmr verirəm: bir-birinizi sevin, 
Mən sizi sevdiyim kimi siz də bir-birinizi sevin.
Alleluya!

†  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 Padşahlıq səyahətə çıxan bir adama bənzəyir. O, qullarını çağırıb əmlakını
onlara əmanət etdi. O hər birinə öz qabiliyyətinə görə – birinə beş, birinə iki, 
birinə də bir talant verdi və yola düşdü. Beş talant alan dərhal gedib bunları 
sərmayəyə qoydu, daha beş talant qazandı. İki talant alan da beləcə daha iki talant 
qazandı. Bir talant alansa 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 
əmanət etdin. 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 əmanət etdin. 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 bilirdinmi? Onda gərək mənim 
pulumu sərraflara verəydin ki, mən qayıdanda onu faizlə geri alım. 
İndi əlindəki talantı ondan alın və on talantı olana verin! 
Çünki kimin varıdırsa, daha çox veriləcək və o, bolluq içində olacaq, 
kimin yoxudursa, əlində olan da ondan alınacaq. 
Yaramaz qulu isə qaranlıq çölə atın. Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq”.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Saloniklilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Sal 4:13-17
Qardaşlar, vəfat edənlər haqqında bixəbər qalmağınızı istəmirik ki, ümidsiz olan 
digər adamlar kimi kədərlənməyəsiniz. Axı İsanın ölüb-dirilməsinə inanırıqsa, 
demək İsaya bağlanaraq vəfat edənləri də Allah Onunla birgə qaytaracaq. 
Çünki Rəbbin kəlamına əsaslanaraq sizə deyirik ki, 
Rəbbin zühurunadək sağ qalan bizlər vəfat edənlərdən əsla qabağa keçməyəcəyik. 
Rəbb Özü əmrini səsləndirməklə, baş mələyin sədası və Allahın şeypuru ilə 
göydən enəcək. Əvvəlcə Məsihdə olaraq ölənlər diriləcək. Ondan sonra sağ qalan 
bizlər Rəbbi havada qarşılamaq üçün onlarla birgə buludlar içində 
götürülüb-aparılacaq və beləcə daim Rəblə olacağıq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 96:1+3. 4-5. 11-13
N: Allah Yer üzünün hökmünü həqiqətlə verəcək!

Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun, *
ey bütün dünya, Rəbbə ilahi oxuyun, 
ehtişamını millətlərə elan edin, *
xariqələrini bütün xalqlara bəyan edin! N:

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

Göylər sevinsin, yer üzü şad olsun, *
dənizin və dənizdəki canlıların səsi ucalsın.
Çöllər və çöldə yaşayanlar fərəhlənsin, *
meşədəki bütün ağaclar mədh söyləsin, Rəbbin hüzurunda! N:

O gəlir, dünyanın hökmünü vermək üçün gəlir, +
Yer üzünün hökmünü ədalətlə,
xalqların hökmünü həqiqətlə verəcək! N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun 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.

Zəbur 119:97-102
N: Ey Allah, Qanununu nə qədər sevirəm!

Qanununu nə qədər sevirəm! *
Həmişə onun üzərində dərindən düşünürəm. 
Əmrlərin məni düşmənlərimdən daha müdrik edir, *
çünki onlar həmişə mənimlədir. N:

Bütün müəllimlərimdən daha aqil olmuşam, *
çünki göstərişlərin üzərində dərindən düşünürəm.
Ağsaqqallardan da artıq dərrakəliyəm, *
çünki qayda-qanunlarına əməl edirəm. N:

Ayağımı hər pis yoldan kənar qoydum ki, *
Sözlərinə bağlı qalım.
Hökmlərindən dönməmişəm, *
çünki məni Sən belə öyrətmisən. N:

Alleluya! Lk 4:18a
Rəbbin Ruhu üzərimdədir, çünki fəqirlərə Müjdəni bildirmək üçün 
O Məni məsh etdi.
Alleluya!
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†  İncil  †
Lk 4:16-30

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa böyüdüyü Nazaret şəhərinə gəldi və adətinə görə Şənbə günü sinaqoqa getdi. 
O, Müqəddəs Yazılardan oxumaq üçün ayağa qalxdı. Ona Yeşaya peyğəmbərin 
kitabını verdilər. İsa tumarı açıb bu sözlər yazılan hissəni tapdı: «Rəbbin Ruhu 
üzərimdədir, çünki fəqirlərə Müjdəni bildirmək üçün O Məni məsh etdi. Əsirlərə 
azadlıq, korlara gözlərinin açılmasını elan etmək üçün, məzlumları sərbəstliyə 
buraxmaq üçün, Rəbbin lütf ilini bəyan etmək üçün Məni göndərdi». 
Sonra İsa tumarı bağladı və xidmətçiyə verib oturdu. Sinaqoqda oturanların hamısı
Ona diqqətlə baxırdı. İsa onlara «eşitdiyiniz bu Müqəddəs Yazı bu gün yerinə 
yetdi» deyə danışmağa başladı. Bu vaxt hamı Onun haqqında yaxşı sözlər deyirdi 
və Onun ağzından çıxan lütf dolu kəlmələrə heyrət edirdi. Onlar «Məgər bu, 
Yusifin Oğlu deyilmi?» deyirdilər. İsa onlara belə dedi: «Əlbəttə, siz Mənə 
“Ey həkim, öz-özünə şəfa ver!” məsəlini xatırladacaqsınız. “Kefernahumda 
etdiklərin barəsində eşitmişik. Burada, Öz yurdunda da həmin işləri et!” 
deyəcəksiniz». Sonra dedi: «Sizə doğrusunu deyirəm: heç  bir peyğəmbər öz 
yurdunda qəbul edilməz. Yenə də sizə həqiqəti deyirəm ki, İlyasın dövründə göy 
üç il altı ay ərzində bağlı qalıb bütün ölkədə böyük aclıq olanda İsraildə çoxlu dul 
qadın var idi. Amma İlyas onlardan heç birinin yanına deyil, Sidonun Sarfat 
şəhərində olan bir dul qadının yanına göndərildi. Elişa peyğəmbərin dövründə 
İsraildə çoxlu cüzamlı var idi. Ancaq onlardan heç biri deyil, 
yalnız Aramlı Naaman pak oldu». 
Sinaqoqdakı camaatın hamısı bu sözləri eşidib hiddətləndi. Onlar ayağa durdular 
və  İsanı şəhərin kənarına qovdular. Onu uçurumdan atmaq üçün şəhərin 
qurulduğu təpənin başına gətirdilər. Amma İsa onların arasından keçərək oradan 
çıxıb getdi.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Saloniklilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Sal 5:1-6,9-11
Qardaşlar, zaman və məqamlar barədə sizə yazmağa ehtiyac yoxdur. 
Çünki özünüz də çox yaxşı bilirsiniz ki, Rəbbin günü oğru gecə gəldiyi kimi 
gələcək. İnsanlar «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 və gündüz övladlarısınız. Biz nə gecənin, 
nə də qaranlığın övladlarıyıq. Ona görə gəlin başqaları kimi yatmayaq, 
əksinə, oyanıb ayıq-sayıq dayanaq.
Çünki Allah bizi qəzəbə düçar olmaq üçün deyil, Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə 
xilasa nail olmaq üçün təyin edib. Məsih bizim uğrumuzda öldü ki, oyaq olsaq da, 
yatmış olsaq da, Onunla birlikdə yaşayaq. Buna görə indiki kimi bir-birinizi 
ürəkləndirin və ruhən inkişaf etdirin.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 27:1. 4. 13-14
N: İnanıram ki, Rəbbin xeyirxahlığını dirilər arasında görəcəyəm.

Rəbdir nurum, qurtuluşum! *
Mən kimdən qorxum?
Rəbdir ömrümün qalası, *
mən kimdən vahimələnim? N:

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

Rəbbin xeyirxahlığını dirilər arasında görəcəyəm, *
buna şübhəm yoxdur.
Rəbbə ümid bağla! +
Möhkəm və cəsarətli ol! *
Rəbbə ümid bağla! N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 2:10b-16
Ruh hər bir şeyi, Allahın dərin düşüncələrini belə, araşdırır. Axı insanın 
düşüncələrini insanın daxilində olan ruhdan savayı kim bilər? Eləcə də Allahın 
düşüncələrini Onun Ruhundan savayı heç kim bilməz. Allahın bizə verdiyi 
ənamları dərk edə bilməyimiz üçün biz bu dünyanın ruhunu yox, Allahdan olan 
Ruhu qəbul etdik. Bunları insani müdrikliyin öyrətdiyi deyil, Ruhun öyrətdiyi 
sözlərlə bildiririk. Ruhani anlayışları ruhani sözlərlə ifadə edirik. Təbiətcə yaşayan
adam Allahın Ruhuna aid olan şeyləri qəbul etmir, çünki bunları ağılsızlıq sayır. 
Bunları başa düşə bilmir, çünki bunlar ruhani nöqteyi-nəzərdən araşdırılır. 
Ruhani adam isə hər şeyi araşdıra bilər. Fəqət onun daxilini heç kim araşdıra 
bilməz. Axı «Rəbbin ağlını kim dərk etdi? Ona kim məsləhətçi oldu?» 
Amma biz Məsihin ağlına malikik.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 145:8-14
N: Rəbb bütün yollarında adildir.

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

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

Qoy bəşər övladları Sənin qüdrətini, *
Padşahlığının izzətini, əzəmətini bilsin.
Sənin padşahlığın əbədi padşahlıqdır, *
Səltənətin nəsildən-nəslə qədər uzanır. N:

Rəbb bütün yollarında adildir, *
hər işində sadiqdir.
Rəbb yıxılanların hamısına dayaqdır, *
qəddi əyilənlərin hamısını qaldırır. N:
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Alleluya! bax Lk 7:16
Aramızda böyük bir peyğəmbər ortaya çıxdı! və Allah Öz xalqına nəzər saldı!
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 4:31-37

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa Qalileyanın Kefernahum şəhərinə gəldi və Şənbə günü onlara təlim öyrətməyə 
başladı. Onun təliminə təəccüblənirdilər, çünki O, səlahiyyətlə danışırdı. Həmin 
vaxt sinaqoqda cinə – natəmiz ruha tutulmuş bir nəfər var idi. O ucadan çığırdı: 
«Nə olub? Ey Nazaretli İsa, bizdən nə istəyirsən? Bizi məhv etməyəmi gəlmisən? 
Mən bilirəm Sən Kimsən: Allahın Müqəddəsisən!» Amma İsa ona qadağan edib 
dedi: «Sus və bu adamdan çıx!» Cin bu adamı hamının qabağında yerə yıxıb heç 
bir zərər vermədən ondan çıxdı. Hamı heyrətə düşdü və bir-birinə dedi: 
«Bu söz nədir? O, natəmiz ruhlara səlahiyyət və qüdrətlə əmr edir, onlar da çıxır!»
İsa haqqında xəbər bu bölgənin hər yerinə yayıldı.

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

22ci həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Kolosselilərə məktubundan sözlər Kol 1:1-8
Allahın iradəsi ilə Məsih İsanın həvarisi mən Pauldan və Timotey qardaşdan 
Kolossedəki Məsihdə olan müqəddəs və sadiq bacı-qardaşlara salam! Atamız 
Allahdan sizə lütf və sülh olsun! Sizin üçün həmişə dua edərkən Allaha – 
Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına şükür edirik. Çünki sizin Məsih İsaya imanınızdan 
və bütün müqəddəslərə göstərdiyiniz məhəbbətdən xəbərdar olduq. İmanınız 
və məhəbbətiniz göylərdə sizin üçün saxlanan şeylərə bağladığınız ümiddən 
qaynaqlanır. Bu barədə sizə çatan, Müjdə olan həqiqət kəlamından əvvəlcədən 
eşitmisiniz. Bu Müjdə onu eşitdiyiniz, həqiqətdə Allahın lütfünü dərk etdiyiniz 
gündən bəri sizdə olduğu kimi bütün dünyada da bəhrə verməkdə və 
yayılmaqdadır. Bunu bizimlə birgə Məsihin qulu və sizin üçün çalışan Onun sadiq
xidmətçisi sevimli Epafradan öyrəndiniz. O, Ruhdan qaynaqlanan məhəbbətinizin 
xəbərini də bizə çatdırdı.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 52:10. 11
N: Allahın məhəbbətinə güvənirik.

Amma mən Allahın evində *
yaşıl zeytun ağacına bənzərəm,
daima, əbədilik *
Allahın məhəbbətinə güvənirəm. N:

Sənin gördüyün işlərə görə daim şükür edirəm, *
möminlərin qarşısında gözəl isminə ümid bağlayıram! N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 3:1-9
Ey qardaşlar, mən sizinlə ruhani insanlar kimi deyil, cismani təbiətə görə yaşayan,
Məsihdə körpə olan insanlar kimi danışa bildim. Mən sizi bərk yeməklərlə deyil, 
südlə qidalandırdım. Çünki bərk yeməklərə hazır deyildiniz, indi də hazır 
deyilsiniz. Çünki siz hələ də cismanisiniz. Əgər aranızda qısqanclıq və münaqişə 
varsa, onda siz cismani deyilsinizmi? Adi insanlar kimi həyat sürmürsünüzmü? 
Əgər biriniz «mən Paulun ardıcılıyam», başqası isə «mən Apollonun ardıcılıyam» 
deyirsə, siz adi insanlar deyilsinizmi? Apollo kimdir, Paul kimdir? Rəbb hər 
birimizə təyin etdiyi kimi yalnız iman etməyinizə vasitəçi olan xidmətçiyik. 
Mən əkdim, Apollo suladı, amma Allah böyütdü. Buna görə də mühüm olan əkən 
ya da sulayan deyil, əkiləni böyüdən Allahdır. Əkənlə sulayanın isə dəyəri eynidir.
Hər biri öz zəhmətinə görə mükafat alacaq. Çünki biz Allahın əməkdaşlarıyıq. 
Sizsə Allahın zəmisi, Allahın tikilisisiniz.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 33:12-15. 20-21
N: Nə bəxtiyardır o millət ki Allahı Rəbdir.

Nə bəxtiyardır o millət ki Allahı Rəbdir, *
O xalq ki Rəbb onu irs olaraq seçmişdir.
Rəbb göylərdən baxır, *
bütün bəşər övladlarını görür. N:

Taxtında oturduğu yerdən *
bütün dünya əhalisini görür.
Odur hər bir insanın ürəyini yaradan, *
əməllərini anlayan. N:

Könlümüz Rəbbin yolunu gözlər, *
Odur köməyimiz və sipərimiz.
Bizim qəlbimiz Onda sevinc tapır, *
Müqəddəs isminə arxalanmışıq. N:
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Alleluya! bax Lk 4:18-19
Rəbbin Ruhu fəqirlərə Müjdəni bildirmək üçün, 
məzlumları sərbəstliyə buraxmaq üçün Məni göndərdi.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 4:38-44

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa sinaqoqdan çıxıb Şimonun evinə gəldi. Şimonun qayınanası isə yüksək 
qızdırma içində yatırdı. Bu qadından ötrü İsadan kömək istədilər. İsa ona 
yaxınlaşıb qızdırma  xəstəliyinə qadağan etdi və qadının qızdırması düşdü. 
Qadın o anda durub onlara xidmət etməyə başladı. Gün batanda hamı müxtəlif 
xəstəliyə tutulanları İsanın yanına gətirdi. O hər birinin üzərinə əllərini qoyub 
onlara şəfa verdi. Bir çoxlarındansa cinlər «Sən Allahın Oğlusan!» deyə bağıraraq 
çıxırdı. O isə onlara qadağan edir, danışmağa izin vermirdi. 
Çünki onlar İsanın Məsih olduğunu bilirdilər.
Səhər açılanda İsa çıxıb kimsəsiz bir yerə getdi. Camaat isə Onu axtarırdı 
və İsanın yanına gəlib onları tərk etməsin deyə Onu yanlarında saxlamaq istədilər. 
Lakin İsa onlara dedi: «Mən o biri şəhərlərə də Allahın Padşahlığının Müjdəsini 
yaymalıyam, çünki Mən bunun üçün göndərilmişəm». Beləliklə, İsa Yəhudeyanın 
sinaqoqlarında vəz etməyə davam etdi.

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

22ci həftə |   Cümə axşamı  4cü gün 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Kolosselilərə məktubundan sözlər Kol 1:9-14
Ona görə bunu eşitdiyimiz gündən bəri sizin tam hikmət və ruhani idrakla Allahın 
iradəsini bütünlüklə qavramanız üçün biz də dualarımızı və yalvarışlarımızı 
kəsmədik. Belə ki Rəbbə layiq şəkildə həyat sürərək Onu hər cəhətdən razı 
salasınız və hər cür xeyirli əməldə bəhrə verib Allahı tanımaqda böyüyəsiniz, hər 
şeyə dözərək səbir edə bilməniz üçün Onun izzətli qüvvəsinə güvənərək hər cür 
qüdrətlə möhkəmlənəsiniz, müqəddəslərin nurda olan irsinə şərik olmanız üçün 
sizə səlahiyyət verən Ataya sevinclə şükür edəsiniz. O bizi zülmət 
hakimiyyətindən xilas edib Öz sevimli Oğlunun Padşahlığına köçürtdü. 
Oğlunda satınalınmaya – günahlarımızın bağışlanmasına malikik.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 98:2-6
N: Rəbb zəfərini bəyan etdi.

Rəbb zəfərini bəyan etdi, *
millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi.
İsrail nəslinə *
göstərdiyi məhəbbətini və sədaqətini xatırladı. N:

Yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə *
Allahımızın zəfərini gördü.
Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida et, *
birdən nida edin, mədh, tərənnüm səsini ucaldın! N:

Rəbbi lira ilə *
lira ilə, ilahi bir səslə tərənnüm edin!
Kərənay, şeypur səsi ilə, +
Padşah olan Rəbbin hüzurunda cuşa gəlin, *
Ona nida edin! N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 3:18-23
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, bunların boş olduğunu bilər». 
Eləcə qoy heç kim insanlarla öyünməsin, çünki hər şey sizindir. İstər Paul, 
istər Apollo, istər Kefa olsun, dünya, həyat, ölüm, indiki və gələcək zaman 
– hər şey sizindir. Sizsə Məsihinsiniz, Məsih də Allahındır.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 24:1-6
N: Allahın üzünü axtaran insan bəxtiyardır.

Rəbbindir yer üzü və orada mövcud olanlar, *
dünya və orada yaşayanlar.
O, yerin təməlini dənizlər üstündə qurdu, *
dünyanı sular üzərində yaratdı. N:

Rəbbin dağına kim çıxa bilər? *
Müqəddəs məskəninə kim girə bilər?
Əlləri pak, qəlbi təmiz, hiyləyə könül verməyən, *
yalandan and içməyən insan. N:
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N: Allahın üzünü axtaran insan bəxtiyardır.

O, Rəbdən bərəkət alacaq, *
Xilaskarı Allahdan salehlik alacaq.
Belə adam Rəbbi soraqlayar, *
Yaqubun Allahının üzünü axtarar. N:

Alleluya! Mt 4:19
Rəbb deyir: Ardımca gəlin, Mən sizi elə balıqçı edəcəyəm ki, insan tutacaqsınız.
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 gün İsa Ginesar gölünün sahilində dayanmışdı. İzdiham İsanı dövrəyə almışdı 
və Allahın kəlamına qulaq asırdı. İsa göl kənarında duran iki qayıq gördü. 
Balıqçılar isə qayıqdan çıxıb torlarını yuyurdular. İsa iki qayıqdan birinə – 
Şimonun qayığına minib onu gölün kənarından bir az uzaqlaşdırmasını xahiş etdi. 
Sonra İsa oturdu və qayıqdan izdihama təlim öyrətməyə başladı. O, sözünü 
qurtaranda Şimona dedi: «Qayığı dərinliyə aparın və torlarınızı balıq tutmaq üçün 
suya atın». Şimon cavab verdi: «Ustad, biz bütün gecə çalışdıq, lakin heç nə tuta 
bilmədik. Amma Sənin sözünə görə yenə də torları ataram». 
Bunu etdilər və o qədər balıq tutdular ki, hətta torları cırılmağa başladı. 
O biri qayıqdakı yoldaşlarına da işarə etdilər ki, gəlib kömək etsinlər. 
Onlar gəlib hər iki qayığı balıqla doldurdular. Qayıqlar da batmağa başladı. 
Şimon Peter bunu gördükdə İsanın ayaqlarına düşdü və belə dedi: 
«Ya Rəbb, məndən uzaqlaş, axı mən günahkar bir adamam». 
Çünki özü də, yanındakılar da tutduqları balıqların çoxluğuna görə heyrətə 
düşmüşdülər. Şimonla ortaq olan Yaqub və Yəhya adlı Zavday oğulları da eyni 
hisslər keçirirdi. Amma İsa Şimona belə dedi: «Qorxma, bundan belə, balıq 
əvəzinə adam tutacaqsan». Onlar qayıqları göl kənarına çıxarıb hər şeyi atdılar 
və İsanın ardınca getdilər.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Kolosselilərə məktubundan sözlər Kol 1:15-20
Görünməz Allahın surəti və bütün yaradılış üzərində ilk doğulan Odur. 
Çünki göylərdə və yerdə olan, görünən və görünməyən hər şey – taxtlar, ağalar, 
başçılar, hakimlər Onda yarandı. Nə varsa, Onun vasitəsilə və Onun üçün yarandı.
Hər şeydən əvvəl var olan Odur və hər şey Onda bərqərar olur. Bədənin, yəni 
imanlılar cəmiyyətinin Başı da Odur. Hər şeydə birinci olsun deyə başlanğıc olan, 
ölülər arasından dirilərək ilk doğulan Odur. Çünki Allah Onda tam bütövlüyü ilə 
yaşamağa və Onun vasitəsilə, çarmıxda axıdılan qanı ilə barışıq yaradaraq həm 
yerdə, həm də göylərdə olan hər şeyi Özü ilə barışdırmağa razı oldu.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 100:1-5
N: Mədh oxuyaraq Rəbbin hüzuruna gəlin!

Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida edin, +
Sevinclə Rəbbə qulluq edin, *
mədh oxuyaraq Onun hüzuruna gəlin! N:

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

Dərgahına şükürlərlə, +
həyətlərinə həmdlərlə gəlin. *
Ona şükür edin, İsminə alqış söyləyin. N:

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

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 4:1-5
Beləcə insanlar bizi Məsihin xidmətçiləri və Allahın sirli niyyətini yerinə yetirən 
idarəçiləri saysın. İdarəçilərdənsə 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 
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çəkməsəm də, beləcə özümə haqq qazandırmıram. Çünki mənim işlərimi təhlil 
edən Rəbdir. Buna görə də münasib vaxtdan əvvəl, 
yəni Rəbb gəlməyənədək heç bir işi mühakimə etməyin. O gəlib qaranlıqda 
gizlənən şeylərə işıq salacaq və insan ürəklərinin niyyətlərini aşkara çıxaracaq. 
Onda hər kəs Allahdan ona düşən tərifi alacaq.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 37:3-6. 27-28. 39-40
N: Salehlərin qurtuluşu Rəbdəndir.

Rəbbə güvən, yaxşılıq et, *
bu diyarda arxayın ömür sür.
Rəbdən zövq al, *
O da səni ürəyinin istəklərinə çatdıracaq. N:

Yolunu Rəbbə ver, Ona güvən, *
O edəcək.
Rəbb sənin salehliyini nur kimi aydınlaşdıracaq, *
həqiqətini gündüz günəşi tək çıxaracaq. N:

Şərdən çəkinib yaxşılıq et ki, *
ölkədə əbədi məskən sala biləsən.
Çünki Rəbb ədaləti sevir, *
heç zaman möminlərini tərk etmir. N:

Salehlərin qurtuluşu Rəbdəndir, *
dar gündə onlara pənah yeridir.
Rəbb onların imdadına çatır, +
onları qurtarıb pislərin əlindən alır, *
çünki onlar Rəbbə pənah aparır. N:

Alleluya! bax Yəh 8:12
Dünyanın nuru Mənəm. Mənim ardımca gələn həyat nuruna malik olacaq.
Alleluya!
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†  İncil  †
Lk 5:33-39

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Onlar isə İsaya dedilər: «Yəhyanın şagirdləri tez-tez oruc tutub dua edir, 
fariseylərin şagirdləri də belə edirlər. Amma Səninkilər yeyib-içirlər». İsa onlara 
cavab verdi: «Bəy yanlarında olanda sağdışı və soldışı oruc tutmağa məcbur edə 
bilərsinizmi? Lakin bəyin onların arasından aparılacağı günlər gələcək və o zaman
oruc tutacaqlar». İsa onlara bir məsəl də çəkdi: «Heç kim təzə paltardan bir parça 
qoparıb köhnə paltara yamaq vurmaz. Yoxsa təzə paltar həm cırılar, həm də təzə 
paltardan qoparılan parça köhnə paltara yaraşmaz. Heç kim təzə şərabı köhnə 
tuluqlara doldurmaz. Yoxsa təzə şərab tuluqları partladar, həm şərab tökülər, 
həm də tuluqlar zay olar. Təzə şərab təzə tuluqlara doldurulmalıdır. 
Heç kim köhnə şərabı içdikdən sonra təzəsini istəməz. 
Çünki deyər: “Köhnəsi daha yaxşıdır”».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Kolosselilərə məktubundan sözlər Kol 1:21-23
Etdiyiniz pis əməllərə görə bir zamanlar düşüncələrinizdə Allaha yad və düşmən 
idiniz. İndi isə Məsih cismən ölməklə Öz bədəni vasitəsilə sizi Allahla barışdırdı 
ki, sizi Onun qarşısında müqəddəs, ləkəsiz və nöqsansız təqdim etsin. Bir şərtlə ki 
eşitdiyiniz Müjdənin verdiyi ümiddən sarsılmadan, iman əsasında möhkəm 
və sabit durasınız. Bu Müjdə səma altında olan bütün yaradılışa vəz olundu 
və mən Paul Müjdənin xidmətçisi oldum.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 54:1-2. 4+6
N: Allah mənə kömək edir, Xudavənd ömrümə dayaq olur.

Ey Allah, isminlə məni qurtar, *
Qüvvənlə mənə bəraət ver.
Ey Allah, mənim duamı dinlə, *
dilimdən çıxan sözlərə qulaq as. N:

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

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 4:6-15
Ey qardaşlar, bizdən nümunə alaraq «yazılanlardan kənara çıxmayın» məsəlinin 
mənasını öyrənəsiniz deyə bunları özümə və Apolloya tətbiq etdim ki, heç kim 
başqasının qarşısında lovğalanıb o birisinə xor baxmasın. Axı səni kim 
başqalarından fərqləndirir? Nəyin var ki onu əldə etməmisən?
Əgər əldə etmisənsə, nə üçün əldə etməmiş kimi öyünürsən? 
Siz daha doymusunuz! Siz artıq varlanmısınız! Siz bizsiz padşah olmusunuz! 
Kaş ki siz, doğrudan, padşah olaydınız ki, biz də sizinlə bərabər padşahlıq 
edəydik! Çünki mənə elə gəlir ki, Allah biz həvariləri ölümə məhkum olunanlar 
kimi ən sonda nümayiş etdirdi. Biz də həm dünya, həm mələklər, həm də insanlar 
üçün bir tamaşa olduq. Biz Məsih naminə ağılsızıq, sizsə Məsihdə ağıllısınız! 
Biz zəifik, siz güclüsünüz! Siz şərəfli adamsınız, bizsə hörmətsiz! Bu vaxtadək biz
ac-susuz və cındır içindəyik. Biz döyülürük, qalmağa yerimiz də yoxdur. 
Öz əllərimizlə işləyib zəhmət çəkirik. Bizə böhtan atanda xeyir-dua veririk, 
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təqib olunanda dözürük, təhqir olunanda mülayim cavab veririk. Biz bu anadək 
dünyanın zibili, hamının tullantısı kimi olmuşuq. Bunları sizi utandırmaq üçün 
yox, sevimli övladlarım kimi sizə öyüd-nəsihət vermək üçün yazıram. 
Çünki sizin Məsih yolunda minlərlə mürəbbiniz olsa belə, atalarınız azdır; 
mən Müjdə vasitəsilə Məsih İsada olan atanız oldum.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 145:17-21
N: Rəbb Onu çağıran bütün insanlara yaxındır.

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

Ondan qorxanları murada çatdırar, *
fəryadlarına qulaq asıb onları qurtarar.
Rəbb Onu sevənlərin hamısını hifz edər, *
bütün pis adamların kökünü isə kəsər. N:

Mənim dilim Rəbbə həmd oxuyacaq, +
qoy Onun müqəddəs isminə *
bütün bəşəriyyət əbədilik alqış etsin! N:

Alleluya! Yəh 14:6
Yol, həqiqət və həyat Mənəm. Mənim vasitəm olmadan 
heç kim Atanın yanına gələ bilməz.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 6:1-5

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bir Şənbə günü İsa taxıl zəmiləri arasından keçirdi. Şagirdləri sünbülləri qırır 
və ovuclarında ovub yeyirdilər. Fariseylərdən bəzisi dedi: 
«Siz nə üçün Şənbə günü qadağan olunan işləri görürsünüz?» 
İsa onlara cavab verdi: «Davud və yanındakılar ac olanda nə etdiklərini 
oxumamısınızmı? O, Allahın evinə girdi; kahinlərdən başqa heç kəsə yeməyə 
icazə verilməyən təqdis çörəklərini götürüb yedi, yanındakılara da verdi». 
Sonra İsa onlara dedi: «Bəşər Oğlu Şənbə gününün Sahibidir».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Kolosselilərə məktubundan sözlər Kol 1:24 - 2:3
Qardaşlar, indi sizin üçün əzab çəkdiyimə sevinirəm və Məsihin Öz bədəni olan 
imanlılar cəmiyyəti uğrunda çəkdiyi əziyyətlərin qalanını canıma cəfa verərək 
tamamlayıram. Allahın sizin üçün mənə verdiyi vəzifəyə görə mən bu cəmiyyətin 
xidmətçisi oldum ki, Allahın kəlamını, yəni əsrlərdən və nəsillərdən gizlədilən, 
indi isə Onun müqəddəslərinə açılan sirrini tam bəyan edim. 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 məqsədlə də zəhmət çəkirəm 
və Onun məndə qüdrətlə fəaliyyət göstərən qüvvəsi ilə mübarizə aparıram. 
İstəyirəm ki, həm siz, həm Laodikeyada olanlar, həm də mənim üzümü 
görməyənlərin hamısı üçün nə qədər böyük mübarizə apardığımı biləsiniz. 
Ürəklərinin cəsarət tapıb məhəbbətdə birləşməsini istəyirəm; belə ki idrakın 
verdiyi kamil etimadın bütün zənginliyinə nail olsunlar, Allahın sirri olan Məsihi 
dərk etsinlər. Çünki hikmət və biliyin bütün xəzinələri Məsihdə gizlədilmişdir. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 62:6-7. 9
N: Qurtuluşum, şərəfim Allaha bağlıdır.

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

Ey xalq, hər zaman Ona arxalan, +
Onun hüzurunda qəlbini açıb-boşalt, *
çünki Allah bizim pənahımızdır!  N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1Kor 5:1-8
Danışırlar ki, aranızda cinsi əxlaqsızlıq baş verir: sizdən bir nəfər ögey anası ilə 
yaşayır. Belə cinsi əxlaqsızlığa hətta bütpərəstlər arasında da rast gəlmək mümkün
deyil! Siz hələ lovğa-lovğa danışırsınız! Bunun əvəzinə yas tutmalı idiniz. 
Belə əməlin sahibi aranızdan qovulmalıdır. Mənsə cismən uzaqda olub ruhən 
aranızdayam və bu adam barəsində sanki aranızda olduğum üçün artıq hökm 
çıxarmışam: siz Rəbbimiz İsanın adı ilə toplaşanda, mən də ruhən və Rəbbimiz 
İsanın qüdrəti ilə aranızda olanda, həmin adamı Şeytana təslim edin ki, cismani 
təbiəti yox olsun, ruhu isə Rəbbin günündə xilas olsun. 
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Sizin öyünməyiniz yaxşı deyil. Məgər bilmirsiniz ki, azacıq maya bütün xəmiri 
acıdır? Əslində mayasız olduğunuz kimi köhnə mayadan təmizlənin ki, təzə xəmir
olasınız. Çünki bizim Pasxa quzumuz olan Məsih qurban verildi. Buna görə köhnə
maya ilə, kin və pislik mayası ilə yox, amma səmimiyyətin və həqiqətin mayasız 
çörəyi ilə bayram edək.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 5:4-7. 11
N: Ya Rəbb, ədalətinlə məni düz yola yönəlt!

Sən pislikdən xoşlanan Allah deyilsən, +
şər Sənin yanına gəlməz. *
Təkəbbürlülər hüzurunda dayana bilməz. N:

Bütün şər iş görənlərə nifrət edirsən. +
Yalan söyləyənləri məhv edirsən, *
ya Rəbb, qaniçənlərdən, hiyləgərlərdən ikrah edirsən. N:

Sənə pənah gətirənlər isə qoy sevinsin, *
qoy Səni daima mədh etsinlər,
çünki onları Sən qoruyursan. *
Səni sevənlər sevincdən cuşa gəlsin! N:

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

†  İncil  †
Lk 6:6-11

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Başqa bir Şənbə günü İsa yenə də sinaqoqa girib təlim öyrədirdi. Orada sağ əli 
qurumuş bir adam var idi. İlahiyyatçılar və fariseylər İsanı ittiham etməyə bəhanə 
tapmaq üçün Ona göz qoyurdular ki, görsünlər, Şənbə günü şəfa verəcək ya yox. 
Amma İsa onların nə düşündüklərini bilib əli qurumuş kişiyə dedi: «Ayağa qalx 
və qabağa çıx!» O adam da ayağa qalxıb ortaya çıxdı. Sonra İsa onlara dedi: 
«Sizdən soruşuram, hansına icazə var, Şənbə günü yaxşılıq, yoxsa pislik etməyə, 
kiminsə canını xilas, yoxsa məhv etməyə?» İsa ətrafındakıların hamısına baxdı 
və o adama dedi: «Əlini uzat!» O da elə etdi və əli əvvəlki halına qayıtdı. 
Onlarsa qəzəbdən coşub İsaya nə edə biləcəkləri barədə bir-biri ilə 
müzakirə etməyə başladılar.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Kolosselilərə məktubundan sözlər Kol 2:6-15
Buna görə Rəbb Məsih İsanı qəbul etdiyiniz kimi Onda həyat sürün. Şükürlərlə 
dolub-daşaraq Onda kök salıb inkişaf edin və öyrəndiyiniz kimi imanda 
möhkəmlənin. Baxın, Məsihə deyil, insan adət-ənənəsinə, dünyanın ibtidai 
təlimlərinə istinad edərək fəlsəfə və boş aldadıcı sözlərlə kimsə sizi əsir etməsin. 
Çünki Allahın tam bütövlüyü bədəncə Məsihdə yaşayır. Siz də Onda 
tamamlanmısınız. O hər başçının və hakimin Başıdır. Həmçinin siz Məsihdə insan
əli ilə deyil, Onun təmin etdiyi sünnətlə cismani təbiətdən ayrılaraq sünnət 
olundunuz. 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 əleyhimizə 
və zərərimizə olan borc sənədini ləğv etdi, onu çarmıxa mıxlayaraq qarşımızdan 
götürdü. Allah başçıları və hakimləri tərk-silah edib, onlara çarmıxda 
qələbə çalaraq aləmdə rüsvay etdi.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 145:1-2. 8-9. 10-11
N: Rəbb xeyirxahdır, yaratdıqlarına mərhəmət göstərər.

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

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

Ya Rəbb, bütün yaratdıqların Sənə şükür edəcək, *
möminlərin Sənə alqış edəcək.
Padşahlığının əzəmətindən deyəcəklər, *
qüdrətindən danışacaqlar. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 6:1-11
Sizlərdən birinin başqası ilə iddiası varsa, müqəddəslərin qarşısında yox, 
haqsızların qarşısında mühakimə olunmağa cəsarəti çatarmı? Dünyanı 
müqəddəslərin mühakimə edəcəyini bilmirsinizmi? Madam ki dünyanı mühakimə 
edəcəksiniz, belə xırda işləri mühakimə etməyə ixtiyarınız çatmırmı? Mələkləri 
bizim mühakimə edəcəyimizi bilmirsinizmi? Bəs gündəlik həyata aid işlər harada 
qaldı? Əgər elədirsə, gündəlik həyatda məhkəməyə veriləcək işləriniz varsa, 
imanlılar cəmiyyətində saymadığınız adamlarımı hakim seçirsiniz? Mən bunu sizi 
utandırmaq üçün deyirəm. Yəni öz bacı-qardaşlarınız arasında hakim olmaq üçün 
sizlərdən bir nəfər müdrik adam tapılmadı? Amma qardaş qardaşla məhkəməyə 
gedir, üstəlik imansızlar qarşısında! Əslində bir-birinizi məhkəməyə çəkməyiniz 
sizin üçün artıq tam məğlubiyyətdir. Əvəzində haqsızlığa qatlaşmaq daha yaxşı 
deyilmi? Aldanıb, dözmək daha yaxşı deyilmi? Amma siz özünüz haqsızlıq edib 
başqalarını aldadırsınız. Üstəlik bunu bacı-qardaşlarınıza edirsiniz. Məgər 
bilmirsiniz ki, haqsızlıq edənlər Allahın Padşahlığını irs olaraq almayacaq? 
Aldanmayın, çünki əxlaqsızlar, bütpərəstlər, zinakarlar, fahişə kişilər, kişibaz 
kişilər, oğrular, tamahkarlar, əyyaşlar, böhtançılar, soyğunçular Allahın 
Padşahlığını irs olaraq almayacaq. Sizlərdən bəzisi belə idi. Amma Rəbb İsa 
Məsihin adı ilə və Allahımızın Ruhu ilə yuyulub təmizləndiniz, təqdis olundunuz 
və saleh sayıldınız.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 149:1-6a+9
N: Rəbb Öz xalqından zövq alar.

Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun, *
möminlər camaatı arasında Ona həmd edin!
İsrail nəsli Yaradanına görə sevinsin, *
Sion övladları Padşahına görə şad olsun! N:

Rəqslərlə isminə həmd edin, *
dəflə, lira ilə ismini tərənnüm edin!
Çünki Rəbb Öz xalqından zövq alar, *
zəfəri ilə itaətkarların üstünə yaraşıq salar. N:

Bu şərəfə görə qoy möminlər sevinsinlər, *
yataqlarında belə, Onu tərənnüm etsinlər.
Dilləri ilə Allahı ucaltsınlar, *
Rəbbin bütün möminləri bununla şərəflənsinlər. N:
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Alleluya! bax Yəh 15:16
Mən sizi seçib təyin etdim ki, gedib bəhrə verəsiniz və bəhrəniz çox qalsın.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 6:12-19

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
O günlərdə İsa dua etmək üçün dağa çıxdı. O bütün gecəni Allaha dua etməklə 
keçirtdi. Gün açılanda şagirdlərini yanına çağırdı və onlardan on iki nəfəri seçib 
həvari adlandırdı: Peter adını verdiyi Şimon, onun qardaşı Andrey, Yaqub, Yəhya,
Filip, Bartalmay, Matta, Tomas, Halfay oğlu Yaqub, Millətçi adlanan Şimon, 
Yaqub oğlu  Yəhuda və sonralar xəyanətkar olan Yəhuda İskaryot. 
İsa onlarla birgə aşağı endi və düzəngahda dayandı. Orada çox sayda 
şagirdlərindən ibarət izdiham var idi. Bütün Yəhudeyadan, Yerusəlimdən, 
Sur və Sidon yaxınlığındakı sahil bölgələrindən çoxlu adam Onu dinləmək 
və öz xəstəliklərindən sağalmaq üçün gəlmişdi. Natəmiz ruhlardan əzab çəkənlər 
də şəfa tapdılar. Bütün izdiham İsaya toxunmağa çalışırdı. 
Çünki Ondan çıxan qüdrət hamını sağaldırdı.

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

23cü həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Kolosselilərə məktubundan sözlər Kol 3:1-11
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. Bunlara görə Allahın qəzəbi 
itaətsizlərin üzərinə gəlir. Əvvəllər siz bunların içində yaşayanda belə həyat 
sürdünüz. İndi isə siz də qəzəbi, hiddəti, kini, böhtanı, ağzınızdan çıxan ədəbsiz 
sözlər kimi şeylərin hamısını kənara atın. Bir-birinizə yalan deməyin, çünki köhnə
mənliyinizi və onun əməllərini üzərinizdən çıxarıb yeni mənliyə büründünüz. 
Yeni mənliyiniz onu Yaradanın surətinə bənzər şəkildə təzələnir ki, biliyiniz tam 
olsun. Bu təzələnmədə Yunanla Yəhudi, sünnətli ilə sünnətsiz, barbar, Skif, qulla 
azad arasında fərq yoxdur: Məsih hər şeydir və hamımızdadır.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 145:2-3. 10-11. 12-13ab
N: Rəbb xeyirxahdır, yaratdıqlarına mərhəmət göstərər.

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

Ya Rəbb, bütün yaratdıqların Sənə şükür edəcək, *
möminlərin Sənə alqış edəcək.
Padşahlığının əzəmətindən deyəcəklər, *
qüdrətindən danışacaqlar. N:

Qoy bəşər övladları Sənin qüdrətini, *
Padşahlığının izzətini, əzəmətini bilsin.
Sənin padşahlığın əbədi padşahlıqdır, *
Səltənətin nəsildən-nəslə qədər uzanır. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 7:25-31
İndi isə qızlara gəlincə, bu barədə Rəbdən əmr almamışam. Amma etibara layiq 
olmaq üçün Rəbbin mərhəmətinə nail olmuş bir insan kimi öz fikirlərimi deyirəm. 
Məncə, indi yaranmış çətin vəziyyətə görə insanın olduğu kimi qalması yaxşıdır. 
Arvadınla nikahla bağlısansa, ondan azad olmağını arzu etmə. Arvadın yoxdursa, 
özünə arvad axtarma. Amma evlənməyin günah deyil. Qızın da ərə getməsi günah 
deyil. Amma belə adamlar bu həyatda əziyyət çəkəcəklər. Mən sizi bundan 
qorumaq istəyirəm. 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.

Zəbur 45:10-11. 13-14. 15-16
N: Dinlə, ey qız, sözümə qulaq as!

Dinlə, ey qız, diqqət elə, sözümə qulaq as, *
öz xalqını, ata evini unut.
Sənin gözəlliyin padşahı məftun etsin. *
O sənin ağandır, ona itaət et. N:
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Bu şah qızı sarayına cah-calalla gətirilir, *
paltarları qızıl tikmələrə bürünmüş.
Padşahın yanına əlvan libasda gətirilir, *
rəfiqələri sağdışı-soldışıdır. N:

N: Dinlə, ey qız, sözümə qulaq as!

Onlar sevinclə, şadlıqla gətirilir, *
padşahın sarayına girirlər.
Ey padşah, ata-baban kimi oğulların olacaq, *
onlara bütün yer üzünün hakimiyyətini verəcəksən. N:

Alleluya! bax Lk 6:23ab
Sevinin və sevincdən atılıb-düşün! Çünki göydə mükafatınız böyükdür.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 6:20-26

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa Öz şagirdlərinə nəzər salıb dedi: «Nə bəxtiyarsınız, ey yoxsullar! 
Çünki Allahın Padşahlığı sizindir. Nə bəxtiyarsınız, ey indi aclıq çəkənlər! 
Çünki doyacaqsınız. Nə bəxtiyarsınız, ey indi ağlayanlar! Çünki güləcəksiniz. 
Bəşər Oğluna görə insanlar sizə nifrət edəndə, sizi cəmiyyətdən qovub təhqir 
edəndə, adınızı bədnam edəndə nə bəxtiyarsınız! O gün sevinin və sevincdən 
atılıb-düşün! Çünki göydə mükafatınız böyükdür. Axı onların ata-babaları da 
peyğəmbərlərlə belə davranıb. Amma vay halınıza, ey varlılar! 
Çünki artıq təsəllinizi almısınız. Vay halınıza, ey indi tox olan sizlər! 
Çünki aclıq çəkəcəksiniz. Vay halınıza, ey indi gülənlər! 
Çünki yas tutub ağlayacaqsınız. Bütün adamlar sizin barənizdə yaxşı şeylər 
danışanda vay halınıza! Axı onların ata-babaları da 
yalançı peyğəmbərlərlə belə davranıb.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Kolosselilərə məktubundan sözlər Kol 3:12-17
Beləliklə, Allahın seçilmişləri, müqəddəsləri və sevimliləri kimi ürək mərhəməti, 
xeyirxahlıq, itaətkarlıq, həlimlik və səbirə bürünün. Bir-birinizə dözün və birinizin
digərindən şikayəti varsa, bağışlayın. Rəbb sizi bağışladığı kimi siz də bağışlayın. 
Bütün bunlardan əlavə, kamil birliyin bağı olan məhəbbətə bürünün. Məsihin 
sülhü qoy ürəklərinizdə münsiflik etsin, çünki bir bədənin üzvləri kimi bu sülhə 
dəvət olundunuz. Həmçinin şükür edənlər olun! Qoy aranızda Məsihin kəlamı 
bütün zənginliyi ilə yaşasın. Bir-birinizə tam müdrikliklə təlim və nəsihət verin, 
məzmurlar, ilahilər və ruhani nəğmələr söyləyib ürəklərinizdə Allaha minnətdar 
ola-ola nəğmə oxuyun. Dediyiniz və etdiyiniz hər şeyi Rəbb İsanın adı ilə edin, 
Onun vasitəsilə Ata Allaha şükür edin.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 150:1-6
N: Ey bütün canlı varlıqlar, Rəbbə həmd edin!

Müqəddəs məskənində Allaha həmd edin! *
Möhtəşəm göy qübbəsində Ona həmd edin!
Qüdrətli işləri üçün Ona həmd edin! *
Bol əzəmətinə görə Ona həmd edin! N:

Şeypur səsi ilə Ona həmd edin! *
Çənglə, lira ilə Ona həmd edin!
Dəflə, rəqslərlə Ona həmd edin! *
Sazla, tütəklə Ona həmd edin! N:

Xoş səsli sinclərlə Ona həmd edin! *
Cingildəyən sinclərlə Ona həmd edin!
Ey bütün canlı varlıqlar, Rəbbə həmd edin! *
Rəbbə həmd edin! N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 8:1b-7,10-13
Bilik insanın lovğalanmağına səbəb olur, məhəbbət isə onu ruhən inkişaf etdirir. 
Kim fikirləşir ki, bir şey bilir, o hələ lazım olduğu kimi heç nə bilmir. Amma kim 
Allahı sevirsə, Allah onun haqqında hər şeyi bilir. Beləliklə, bütlərə təqdim olunan
qurban ətinin yeyilməsi barəsində bilirik ki, «büt dünyada heç nədir» 
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və «bir olan Allahdan başqası yoxdur». Yerdə və yaxud göydə «allahlar» 
adlandırılanlar varsa, hətta çoxlu «allahlar» və «sahiblər» varsa, bizim üçünsə 
bir Allah – Ata var. Hər şey Ondan gəlir, biz də Onun üçün yaşayırıq. Həmçinin 
bizim bir Sahibimiz var, O da Rəbb İsa Məsihdir. Hər şey Onun vasitəsilə yaranır, 
biz də Onun vasitəsilə yaşayırıq. Amma bunu hamı bilmir. Hələ bütpərəst 
adətlərinə uymuş bəziləri yedikləri ətin bütlərə təqdim olunan qurban əti olduğunu
düşünür və onlar zəif olduqlarından vicdanları ləkələnir.
Əgər vicdan məsuliyyəti zəif olan şəxs görsə ki, bilik sahibi olan sən büt evində 
süfrəyə oturmusan, bütlərə təqdim olunan qurbanın ətini yeməyə cürət etməzmi? 
Bunun nəticəsində bu zəif adam – uğrunda Məsihin öldüyü bu bacı ya qardaş 
sənin biliyinin ucbatından həlak olacaq. Beləliklə, zəif olan bacı-qardaşlarınıza 
qarşı günah edib vicdanlarını yaralayanda siz Məsihə qarşı günah edirsiniz. 
Odur ki, əgər yemək qardaşımı büdrədirsə, 
mən heç vaxt ət yeməyəcəyəm ki, qardaşım büdrəməsin.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 139:1-3. 13-14ab. 23-24
N: Ey Allah, əbədi yolda mənə rəhbər ol!

Ya Rəbb, məni yoxlayaraq tanıdın, +
oturuşumu-duruşumu Özün bilirsən, *
fikirlərimi uzaqdan duyursan.
Getməyimə, yatmağıma nəzarət edirsən, *
nə yollardan keçdiyimi bilirsən. N:

Sən mənim daxili üzvlərimi yaratmısan, *
mənə ana bətnində quruluş vermisən.
Sən məni ecazkar, əsrarəngiz yolla yaratmısan, *
ona görə şükür edirəm. N:

Ey Allah, məni yoxla, qəlbimi öyrən, *
Sən məni sınaqdan keçirib bütün fikirlərimi bil.
Gör qəlbimdə pisliyə yol verirəmmi? *
Əbədi yolda mənə rəhbər ol! N:

Alleluya! 1 Yəh 4:12b
Əgər biz bir-birimizi sevsək, Allah bizdə qalır 
və Onun məhəbbəti bizdə kamil olur.
Alleluya!
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†  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.

23cü həftə |   Cümə  5ci gün   
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Timoteyə 1-ci məktubundan sözlər 1 Tim 1:1-2,12-14
Xilaskarımız Allahın və ümidimiz olan Məsih İsanın əmrinə görə Məsih İsanın 
həvarisi mən Pauldan imanda mənə əsl oğul olan Timoteyə salam! Ata Allahdan 
və Rəbbimiz Məsih İsadan sənə lütf, mərhəmət və sülh olsun!
Mənə qüvvət verən Rəbbimiz Məsih İsaya şükür edirəm ki, məni sadiq sayıb 
Öz xidmətinə təyin etdi. Əvvəllər Ona küfr edən, təqibçi və söyüşkən olduğum 
halda mənə mərhəmət edildi. Çünki nə etdimsə, cahillik və imansızlıq üzündən 
etdim. Amma Rəbbimizin lütfü Məsih İsada olan iman və məhəbbətlə birlikdə 
mənə bol-bol ehsan edildi.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 16:1-2a+5. 7-8. 11
N: Ya Rəbb, mənim qismətim, mənim var-dövlətimsən!

Ey Allah, məni hifz et, *
Sənə pənah gətirmişəm.
Rəbbə dedim: «Mənim Xudavəndim Sənsən. +
Ya Rəbb, mənim qismətimsən, kasama düşən paysan, *
püşkümə düşən Səndən asılıdır. N:

Mənə nəsihət verən Rəbbə alqış edirəm, *
hətta gecələr də vicdanım mənə ağıl öyrədir.
Rəbbə əbədilik üz tutmuşam, *
sağımda olduğu üçün sarsılmaram. N:

Mənə həyat yolunu öyrədirsən, +
doyunca sevinc Sənin hüzurundadır, *
Sağ əlində hər zaman səadət var». N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 9:16-19. 22-27
Müjdəni yaymaqsa 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 vəz 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. Qaçışda yarışanların hamısının 
qaçdığını, amma təkcə bir nəfərin mükafat aldığını bilmirsinizmi? Elə qaçın ki, 
mükafatı qazanasınız. Yarışda iştirak edən hər kəs hər cəhətdən öz nəfsinə 
hakimdir. Onlar bunu solub gedən dəfnə çələngi almaq üçün edər, biz isə solmaz 
tac almaq üçün çalışırıq. Beləliklə, mən də məqsədsiz qaçmıram. Havanı vuran 
adam kimi yumruq atmıram. Lakin bədənimi məcburən özümə qul edirəm ki, 
başqalarına vəz edəndən sonra mükafatımdan məhrum olmayım.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 84:2-6. 11
N: Ey Ordular Rəbbi, məskənin nə qədər əzizdir!

Qəlbim Rəbbin həyətinin həsrətindədir, *
könlüm, cismim var olan Allaha mədh oxuyur. N:

Ey Ordular Rəbbi, Padşahım, Allahım, +
qurbangahının yaxınında sərçələr yurd salar, *
qaranquş bala çıxartmaq üçün yuva qurar. N:

Nə bəxtiyardır evində yaşayanlar, *
daim Sənə həmd oxuyanlar!
Nə bəxtiyardır Səndən qüvvət alanlar, *
bu adamlar getdikcə qüvvət alarlar. N:

Axı Rəbb Allah günəşdir, sipərdir, +
Rəbb lütf və şərəf verir, *
xeyirxahlığını düz yolla gedənlərdən əsirgəmir. N:

Alleluya! bax Yəh 17:17ba
Ya Rəbb, Sənin sözün həqiqətdir. Bizi həqiqətlə təqdis et.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 6:39-42

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.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)
Müqəddəs Paulun Timoteyə 1-ci məktubundan sözlər 1 Tim 1:15-17
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 görə ki gələcəkdə Ona iman edib 
əbədi həyata malik olanlara mən nümunə olum. Əsrlərin Padşahı, ölməz, 
görünməz və bir olan Allaha əbədi olaraq hörmət və izzət olsun! Amin.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 113:1-7
N: Rəbbin isminə alqış olsun!

Rəbbə həmd edin! +
Ey Rəbbin qulları, həmd edin, *
Rəbbin isminə həmd edin!
İndidən sonsuzadək *
Rəbbin isminə alqış olsun! N:

Gündoğandan günbatanadək *
Rəbbin ismi həmdə layiqdir!
Rəbb bütün millətlərdən ucadır, *
Ehtişamı göylərdən yüksəkdir! N:

Allahımız Rəbbin misli varmı? *
Ucalardakı taxtında oturan, *
göyə, yerə əyilərək baxan Odur.
O, yoxsulları toz-torpaqdan qaldırar, *
fəqirləri küllükdən çıxarar. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 10:14-22
Beləliklə, ey sevimlilərim, bütpərəstlikdən uzaqlaşın. Mən ağıllı insanlara xitab 
edirəm. Dediklərimi siz özünüz araşdırın. Xeyir-dua verdiyimiz xeyir-dua kasası 
Məsihin qanına şəriklik deyilmi? Böldüyümüz çörək Məsihin bədəninə şəriklik 
deyilmi? Çörək bir olduğu kimi biz də çox olduğumuz halda bir bədənik. Çünki 
hamımız bir çörəyi bölüb yeyirik. Soy-kökünə görə İsrail xalqına nəzər salın: 
qurbanları yeyənlər qurbangaha şərik deyilmi? Belədirsə, mən nə demək 
istəyirəm? Bütlərə təqdim olunan qurban ətinin bir əhəmiyyəti varmı? Yaxud 
bütlərin əhəmiyyəti varmı? Xeyr, amma deyirəm ki, bütpərəstlər qurbanlarını 
Allaha yox, cinlərə gətirirlər. Cinlərlə şərik olmanızı istəmirəm. Siz həm Rəbbin 
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kasasından, həm də cinlərin kasasından içə bilməzsiniz; həm Rəbbin, həm də 
cinlərin süfrəsindən yeyə bilməzsiniz. Yoxsa Rəbbi qısqanclığa vadar edirik? 
Məgər biz Ondan güclüyük?
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 116:12-13. 17-18
N: Sənə, ey Allahım, şükür qurbanları təqdim edəcəyəm!

Mənə etdiyi comərdliyə görə *
Rəbbin borcunu necə qaytara bilərəm?
Qurtuluş piyaləsini qaldıracağam, *
Rəbbin ismini çağıracağam. N:

Sənə şükür qurbanları təqdim edəcəyəm, *
Rəbbin adını çağıracağam.
Rəbbə Onun bütün xalqı qarşısında *
Əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm. N:

Alleluya! Yəh 14:23
Kim Məni sevsə, sözümə riayət edər, Atam da onu sevər 
və Biz onun yanına gəlib onunla məskən salarıq.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 6:43-49

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
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.
Nə üçün Məni “ya Rəbb, ya Rəbb” deyə çağırırsınız, amma dediklərimə əməl  
etmirsiniz? Mənim yanıma gələn, sözlərimi eşidib onlara əməl edən hər adamın 
kimə bənzədiyini sizə izah edərəm: o, ev tikən elə bir adama bənzəyir ki, torpağı 
qazıb dərinə gedər və təməli qaya üzərində qurar. Daşqın gəldiyi zaman sellər o 
evi bassa da, onu  sarsıda bilməz. Çünki ev yaxşı tikilib. Amma sözlərimi eşidib 
onlara əməl etməyən kəs  torpaq üzərində təməlsiz ev tikən adama bənzəyir. 
Sellər o evi basar və ev o anda uçar.  O evin yıxılması bir müsibət olar».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Timoteyə 1-ci məktubundan sözlər 1Tim 2, 1-8
Qardaşlar, hər şeydən əvvəl xahiş edirəm: möminlik və ləyaqətlə sakit və rahat 
ömür sürməyimiz üçün, bütün insanlar, o cümlədən, padşahlar və hakimiyyət 
sahibi olanların hamısı üçün yalvarış, dua, vəsatət 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, İnsan olan Məsih İsadır. O hamını satın almaq üçün Özünü fidyə verdi 
və bu da münasib vaxtda edilən şəhadətdir. Mən də həmin şəhadətin vaizi 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 müqəddəs əllər qaldırıb dua etsinlər.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 28:2-7. 8-9
N: Alqış olsun Rəbbə, Yalvarış səsimi eşitdi!

Səni yardıma çağırarkən,
məbədinin ən müqəddəs yerinə tərəf əllərimi qaldırarkən,
Yalvarış səsimi eşit.  N:

Rəbb qalam, sipərimdir! 
Qəlbim Ona güvənəndə köməyimə çatır.
Sevincdən qəlbim cuşa gəlir, 
İlahilərimlə Ona şükür edirəm.  N:

Rəbb Öz xalqının gücüdür, 
Məsh etdiyi insanın nicat qalasıdır.
Öz xalqını qurtar, Seçdiklərinə xeyir-dua ver.
Öz sürünü otar, Xalqının əbədilik qayğısına qal! N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 11:17-26
Sizin toplantılarınız xeyirdən çox zərər gətirdiyinə görə aşağıda yazılan əmrlərdən
çıxış edərək sizi tərifləmirəm. Çünki əvvəl eşitmişəm ki, cəmiyyətdə yığılanda 
aranızda dəstəbazlıq olur. Buna mən bir az da olsa, inanıram. Çünki Allahın 
sınaqdan keçmiş adamları bəlli olsun deyə aranızda firqələrə bölünmə olmalıdır! 
Xüsusən bir yerə toplaşanda yediyiniz Rəbbin süfrəsi deyil. Çünki biriniz 
o birisini gözləmədən süfrənizi açırsınız və biri ac qalır, o birisi isə sərxoş olur. 
Yeyib-içmək üçün evləriniz yoxdurmu? Bəlkə siz Allahın cəmiyyətinə xor 
baxırsınız və yoxsulları utandırmaq istəyirsiniz? Sizə nə deyim? Sizi tərifləyimmi?
Əsla! Bu işdə sizi tərifləməyəcəyəm. Çünki sizə çatdırdığım bu xəbəri Rəbbin 
Özündən qəbul etmişəm: Rəbb İsa Ona xəyanət edildiyi gecə əlinə çörək götürdü, 
şükür edib onu böldü və dedi: «Bu Mənim sizin üçün verilən bədənimdir. Bunu 
Məni xatırlamaq üçün edin». Eləcə də axşam yeməyindən sonra kasanı götürüb 
dedi: «Bu kasa Mənim qanımla bağladığım Yeni Əhddir. Bunu hər dəfə içəndə 
Məni xatırlamaq üçün edin». Çünki hər dəfə bu çörəyi yeyəndə və bu kasadan 
içəndə siz Rəbbin gəlişinədək Onun ölümünü bəyan edirsiniz.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 40, 6. 7-8. 9. 16
N: Ey Allahım, Sənin iradəni yerinə yetirmək üçün gəlmişəm.

Qurbandan, təqdimdən xoşun gəlmədi,
Yandırma qurbanı, günah qurbanı tələb etmədin,
Amma mənim qulağımı açdın. N:

O zaman dedim: «Budur, gəlmişəm,
Sənin tumarında mənim haqqımda yazılıb.
Ey Allahım, Sənin iradəni yerinə yetirmək
Mənə zövq verir,
Qanunun qəlbimdədir». N:

Çoxlu camaat arasında salehliyini car çəkdim,
Ya Rəbb, 
Sən bilirsən ki, ağzımı yummadım. N:

Lakin Səni axtaranlar
Sənə görə qoy şad olub sevinsinlər.
Xilaskar olduğunu sevənlər
Daim «Qoy ucalsın Rəbb!» desinlər. N:
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Alleluya! Yəh 3:16
Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu verdi; bunu ona görə etdi ki, Ona iman 
edən hər kəs həlak olmasın, amma əbədi həyata malik olsun.
Alleluya!

†  İncil  †
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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Timoteyə 1-ci məktubundan sözlər 1 Tim 3:1-13
Bu söz etibarlıdır: kim cəmiyyətdə nəzarətçi olmağa can atırsa, xeyirli iş arzu edir.
Nəzarətçi nöqsansız, tək arvadlı olaraq ona sadiq, ayıq, ağıllı-kamallı, ədəbli, 
qonaqpərvər olmalı, öyrətməyi bacarmalıdır. Şərab düşkünü olmamalı; zorakı 
deyil, mülayi olmalı; davakar və pulpərəst olmamalıdır. Öz evini yaxşı idarə 
etməli, tam bir ləyaqətlə uşaqlarını öz tabeliyində saxlamalıdır. Öz şəxsi evini 
idarə edə bilməyən Allahın cəmiyyətinin qayğısına necə qala bilər? Nəzarətçi yeni
iman etmiş adam olmamalıdır. Yoxsa qürurlanıb iblisin uğradığı eyni 
mühakiməyə uğraya bilər. Kənar insanlar tərəfindən də yaxşı bir insan kimi 
tanınmalıdır. Belə ki iblisin qurduğu tora düşüb utandırılmasın.
Cəmiyyət xidmətçiləri də ləyaqətli olmalıdır. Riyakar, şərab düşkünü yaxud 
haqsız qazanca həris olmamalıdır. İman sirrini təmiz vicdanla saxlamalıdırlar. 
Onlar da əvvəlcədən sınaqdan keçsinlər, əgər nöqsanları olmazsa, o zaman xidmət
etsinlər. Qadınlar da böhtançı deyil, ləyaqətli, ayıq və hər şeydə sadiq olmalıdırlar.
Xidmətçilər tək arvadlı olaraq ona sadiq olsun, öz uşaqlarını və evlərini yaxşı 
idarə etsinlər. Çünki yaxşı xidmət edənlər özləri üçün yaxşı bir mövqe və Məsih 
İsaya olan imanlarında böyük cəsarət qazanırlar.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 101, 1-2ab. 2c-3ab. 5-6
N: Rəbb təmiz ürəkləri lütfləndirir.

Məhəbbətini, həqiqətini tərənnüm edəcəyəm,
Ya Rəbb, Sənə ilahi söyləyəcəyəm!
Kamillik yolunda müdrik olacağam.
Sən yanıma nə zaman gələcəksən? N:

Təmiz ürəklə evimdə yaşayacağam,
İyrənc şeylərdən gözümü çəkəcəyəm.
Azğınların işlərinə nifrət edirəm. N:

Qonşusuna gizlincə böhtan atanı susduracağam,
Yuxarıdan baxan lovğa insana dözə bilmərəm.
Gözüm ölkənin sadiq insanlarına baxar,
Qoy onlar yanımda yaşasın.
Kamillik yolu ilə gedənlər qulluğumda dayanar. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 12:12-14. 27-31:
Qardaşlar, bədən birdir və üzvləri çoxdur. Bədən üzvləri çox olduğu halda bir 
bədən təşkil edir. Məsih də belədir; çünki istər Yəhudi, istər Yunan, istər qul 
yaxud azad, hamımız bir bədən olmaq üçün bir Ruhla vəftiz olunmuşuq və 
hamımız eyni Ruhdan içirilmişik. Bədən tək üzvdən deyil, çox üzvdən ibarətdir. 
Siz də Məsihin bədənisiniz, ayrı-ayrılıqda isə bu bədənin üzvlərisiniz. Allah 
imanlılar cəmiyyətində birinci yerdə həvarilər, ikinci yerdə peyğəmbərlər, üçüncü 
yerdə də müəllimlər təyin etdi. Sonra bəzilərinə möcüzə yaratmağı, habelə şəfa 
ənamlarını, yardımçılığı, idarəçiliyi, müxtəlif dillərdə danışmağı verdi. Hamı 
həvaridirmi? Hamı peyğəmbərdirmi? Hamı müəllimdirmi? Hamı möcüzə yarada 
bilirmi? Hamının şəfa ənamları varmı? Hamı naməlum dillərdə danışırmı? Hamı 
belə dilləri izah edə bilirmi? Amma daha böyük ənamları səylə istəyin. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 100, 1-2. 3. 4-5
N: Biz Onun xalqıyıq, otlağında otardığı sürüyük.

Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida edin,
Sevinclə Rəbbə qulluq edin,
Mədh oxuyaraq Onun hüzuruna gəlin! N:

Rəbb Allahdır, siz bunu bilin,
O bizi yaradıb, biz Ona aidik,
Xalqıyıq, otlağında otardığı sürüyük. N:

Dərgahına şükürlərlə,
Həyətlərinə həmdlərlə gəlin.
Ona şükür edin, isminə alqış söyləyin.
Rəbb nə yaxşıdır, məhəbbəti əbədidir,
Sədaqəti nəsillərdən-nəslə çatır! N:
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Alleluya! Lk 7:16
Aramızda böyük bir peyğəmbər ortaya çıxdı!» və «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 ana ilə 
gedirdi. Rəbb onu görəndə ona rəhmi gəldi və qadına dedi: «Ağlama!» Yaxınlaşıb 
mafəyə toxundu və cənazəni aparanlar dayandılar. 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 Allahı izzətləndirdilər.  İsa barəsindəki 
bu xəbər bütün Yəhudeyaya və ətraf bölgəyə yayıldı. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Timoteyə 1-ci məktubundan sözlər 1 Tim 3:14-16
Tezliklə yanına gəlmək ümidi ilə bu şeyləri sənə yazıram ki, əgər geciksəm belə, 
sən Allahın ev xalqı arasında necə həyat sürmək lazım olduğunu biləsən. Bu xalq 
var olan Allahın cəmiyyəti, həqiqətin dirəyi və bünövrəsidir. Şübhəsiz ki, 
möminliyin sirri böyükdür: O, cismən zühur etdi, Ruh tərəfindən təsdiq olundu,
mələklərə göründü, millətlərə vəz olundu, dünyada Ona iman edildi,
izzətlə göyə çəkildi.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 111, 1-2. 3-4. 5-6
N: Rəbbin işləri böyükdür.

Əməlisalehlər məclisində, icma arasında
Bütün qəlbimlə Rəbbə şükür edəcəyəm.
Rəbbin işləri böyükdür,
Bunlardan zövq alanlar ibrət götürür. N:

Əməllərində ehtişamı, əzəməti görünür,
Salehliyi əbədi qalır.
Xariqələrini xalqının yadına salır.
Rəbb lütfkar və rəhmlidir, N:

Ondan qorxanları bəsləyərək saxlayır,
Öz əhdini əbədi olaraq yadda saxlayır.
Xalqına millətlərin torpaqlarını verərək
Qüdrətli işlərini onlara göstərdi. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 12:31-13:13
Qardaşlar, daha böyük ənamları səylə istəyin. İndi isə sizə bundan da əla yol 
göstərəcəyəm.
Əgər mən insan və mələk dilləri ilə danışıramsa, lakin məhəbbətim yoxdursa, 
cingildəyən mis və ya danqıldayan sincəm. Əgər peyğəmbərlik ənamım varsa, 
bütün sirləri və hər cür biliyi dərk edirəmsə, dağları yerindən tərpədəcək dərəcədə 
tam imanım varsa, amma məhəbbətim yoxdursa, mən bir heçəm. 
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Əgər bütün var-dövlətimi paylayıb yoxsulları doyduraramsa və bədənimi oda 
təslim edərəmsə, lakin məhəbbətim yoxdursa, bunun mənə heç bir xeyri yoxdur.
Məhəbbət səbirli, xeyirxahdır. Məhəbbət paxıllıq etməz, öyünməz, lovğalanmaz, 
kobudluq etməz, öz xeyrini güdməz, hirslənməz, ona edilən pislikləri sayıb-
hesablamaz. Məhəbbət haqsızlığa sevinməz, həqiqətə isə şadlanar. O hər şeyə 
qatlaşar, hər şeyə inanar, hər şeyə ümid bəsləyər, hər şeyə dözər.
Məhəbbət əsla tükənməz. Amma peyğəmbərliklər sona çatacaq, dillər ənamı da 
qurtaracaq, bilik də aradan qalxacaq. Çünki biliyimiz məhdud, peyğəmbərliyimiz 
də məhduddur. Kamillik gələndə məhdud olan aradan qalxacaq. Mən körpə olanda
körpə kimi danışır, körpə kimi dərk edir, körpə kimi düşünürdüm. Boya-başa 
çatdıqda isə körpə fikirlərimi tərk etdim. İndi biz güzgüdəki kimi tutqun görürük, 
o zaman isə üzbəüz görəcəyik. İndi biliyim məhduddur, o zaman isə haqqımda hər
şey bilindiyi kimi mən də hər şeyi biləcəyəm. İndi isə üç şey qalır: iman, ümid, 
məhəbbət. Amma bunların arasında məhəbbət üstündür.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 33, 2-3. 4-5. 12/22
N: Rəbbin irs olaraq seçdiyi xalq nə bəxtiyardır.

Lira çalın, Rəbbə şükür edin,
On telli çənglə Onu tərənnüm edin,
Ona yeni bir nəğmə oxuyun,
Sevinc nidaları ilə çalın. N:

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

Nə bəxtiyardır o millət ki Allahı Rəbdir,
O xalq ki Rəbb onu irs olaraq seçmişdir.
Ya Rəbb, ümidimizi Sənə bağlamışıq,
Məhəbbətin üzərimizdən tükənməsin. N:

Alleluya! Yeh 6:63b. 68b
Sizə söylədiyim sözlər Ruh və həyat gətirir. 
Əbədi həyatın sözlərini söyləyən Sənsən.
Alleluya!
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†  İncil  †
Lk 7:31-35

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa sözünü davam etdirdi: «Bu nəslin adamlarını nəyə bənzədim? Onlar nəyə 
bənzəyir? Bazar meydanında oturan və “Biz sizə tütək çaldıq, sizsə oynamadınız,
Biz mərsiyələr oxuduq, sizsə ağlamadınız” deyib bir-birini səsləyən uşaqlara 
bənzəyirlər. Çünki Vəftizçi Yəhya gəldikdə nə çörək yeyir, nə şərab içirdi və siz 
deyirsiniz: “O, cinə tutulmuşdur”. Bəşər Oğlu gəldikdə yeyib-içdi və siz 
deyirsiniz: “Bu qarınqulu və əyyaş adama baxın! Vergiyığanlara və günahkarlara 
dost oldu!” Amma hikmət öz övladlarının hamısı tərəfindən təsdiq olunur».

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

24cü həftə |   Cümə axşamı  4cü gün 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Timoteyə 1-ci məktubundan sözlər 1 Tim 4:12-16
Gənc olduğun üçün qoy heç kim sənə xor baxmasın. Amma sözdə, həyat tərzində, 
məhəbbətdə, imanda, paklıqda imanlılara nümunə ol. Mən gəlincə Müqəddəs 
Yazıları hamıya oxumaqla, nəsihət verməklə, təlim verməklə məşğul ol. 
Ağsaqqallar əllərini sənin üzərinə qoyanda sənə peyğəmbərlik sözü ilə verilən 
səndə olan ruhani ənama etinasızlıq etmə. Bunların hamısına səy göstərərək özünü
həsr et ki, sənin inkişafın hamıya aşkar olsun. Özünə və verdiyin təlimə diqqətli 
ol. Bu işlərlə məşğul olmağa davam et. Çünki bunu etməklə həm özünü, həm də 
səni dinləyənləri xilas edəcəksən. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 111, 7-10
N: Rəbbin işləri böyükdür!

Əllərinin işləri sədaqət və ədalətdir,
Onun bütün qayda-qanunları etibarlıdır.
Onlar həmişə, əbədi olaraq möhkəmdir,
Sədaqətdən, düzlükdən yaranmışdır. N:

Öz xalqına qurtuluş göndərdi,
Əhdi əbədi olsun deyə əmr verdi,
İsmi müqəddəsdir, zəhmlidir. N:
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Rəbb qorxusu hikmətin başlanğıcıdır,
Buna əməl edənlərin sağlam düşüncəsi vardır.
Ona əbədi olaraq həmdlər olsun!
N: Rəbbin işləri böyükdür!

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 15:1-11
İndi, qardaşlar, sizə bəyan etdiyim və qəbul edib əsaslandığınız Müjdəni yadınıza 
salmaq istəyirəm. Əgər sizə bəyan etdiyim sözə bağlanmısınızsa, o Müjdə ilə də 
xilas olmaqdasınız, yoxsa əbəs yerə iman etmisiniz. Özümün də qəbul etdiyim bu 
ən əhəmiyyətli təlimi sizə çatdırdım: Müqəddəs Yazılara uyğun olaraq, Məsih 
günahlarımız üçün öldü, dəfn olundu və Müqəddəs Yazılara uyğun olaraq, üçüncü
gün dirildi. O əvvəl Kefaya, sonra On İki şagirdə göründü. Bundan sonra beş 
yüzdən çox bacı-qardaşa eyni anda göründü. Bu bacı-qardaşlardan çoxu indi də 
yaşayır, bəziləri isə vəfat etmişdir. Məsih daha sonra Yaquba, sonra bütün 
həvarilərə göründü. Hamıdan sonra isə vaxtından əvvəl doğulmuş bir uşağa 
bənzəyən mənə də göründü. Çünki mən həvarilərin ən kiçiyiyəm və Allahın 
cəmiyyətini təqib etdiyim üçün həvari adlanmağa layiq deyiləm. Amma indi hər 
nəyəmsə, Allahın lütfü ilə eləyəm. Onun mənə göstərdiyi lütf əbəs deyildi, çünki 
mən hamıdan çox zəhmət çəkdim. Əslində mən yox, Allahın mənimlə birgə 
fəaliyyətdə olan lütfü bu zəhməti çəkdi.Beləcə istər mən, istərsə də onlar bu cür 
vəz edirik; siz də belə iman etmisiniz. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 118, 1-2. 16-17. 28ab
N: Rəbbə şükür edin, çünki məhəbbəti əbədidir!

Rəbbə şükür edin, ona görə ki yaxşıdır,
Çünki məhəbbəti əbədidir!
Qoy İsraillilər belə desin:
«Çünki məhəbbəti əbədidir!» N:

Rəbbin sağ əli necə əzəmətlidir!
Rəbbin sağ əli qüdrətli işlər göstərir!»
Ölməyib sağ qalacağam,
Rəbbin işlərini bəyan edəcəyəm. N:

Allahım Sənsən, Sənə şükür edəcəyəm!
Allahımsan, Səni yüksəldəcəyəm! N:
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Alleluya! Mt 11:28
Ey bütün yorğunlar və yükləri ağır olanlar, Mənim yanıma gəlin, 
Mən sizə rahatlıq verərəm.
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 süfrəyə oturdu. Həmin şəhərdə günahkar bir qadın yaşayırdı. O, fariseyin 
evində İsanın süfrəyə oturduğundan xəbər tutanda ağ mərmər bir qabda ətirli yağ 
gətirdi. Qadın arxada, İsanın ayaqlarının yanında durub ağlayaraq göz yaşları ilə 
Onun ayaqlarını islatmağa başladı. O, İsanın ayaqlarını saçları ilə sildi, öpdü və 
onlara ətirli yağ çəkdi.
İsanı evinə dəvət etmiş farisey bunu görüb öz-özünə belə dedi: «Əgər bu adam 
peyğəmbər olsaydı, Ona toxunanın kim və nə cür qadın olduğunu bilərdi, çünki bu
qadın günahkardır». 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 daha çox sevəcək?» Şimon cavab verdi: «Güman edirəm, o adam ki ona
daha çox bağışlandı». İsa ona «düz seçmisən» 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 qadınsa ayaqlarımı göz yaşları 
ilə isladıb saçları ilə sildi. Sən Məni öpmədin, bu qadınsa 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 çox olan günahları bağışlandı. 
Böyük məhəbbət göstərməsi də bu səbəbdəndir. Kimə az bağışlanıbsa, az sevər».
Sonra İsa qadına dedi: «Sənin günahların bağışlandı». Onda İsa ilə birgə süfrədə 
oturanlar öz aralarında danışmağa başladılar: «Bu adam kimdir ki, günahları da 
bağışlayır?» Amma İsa qadına dedi: «İmanın səni xilas etdi. Arxayın get».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Timoteyə 1-ci məktubundan sözlər 1 Tim 6:2c-12
Əzizim, bu şeyləri öyrət və nəsihət ver.
Kim yad təlimlər yayıb Rəbbimiz İsa Məsihin sağlam sözləri ilə və möminliyə 
uyğun təlimlə razı deyilsə, o adam qürurlanıb heç bir şey dərk etmir, lakin 
mübahisə və sözlərin mənası barədə dava yaratmaq xəstəliyinə tutulub. Bunların 
nəticəsi paxıllıq, münaqişə, böhtançılıq və bədgümanlıqdır; pozğun düşüncəli, 
həqiqətdən məhrum, möminliyi qazanc mənbəyi kimi zənn edən adamların 
fasiləsiz mübahisələridir.
Əlindəki ilə kifayətlənərək mömin olmaqsa böyük qazanc mənbəyidir. Çünki 
dünyaya heç bir şey gətirməmişik və oradan heç bir şey də götürə bilmərik. 
Yeməyimiz və paltarımız varsa, bunlarla kifayətlənirik. Zəngin olmaq istəyənlərsə
sınağa və tora düşərlər; insanı məhvə və həlaka aparan bir çox axmaq və 
ziyanverici ehtiraslara batırlar. Çünki hər cür pisliyin kökü pulpərəstlikdir. 
Kimlərsə bu həvəslə imandan azıb öz-özlərinə sanki bıçaq soxmuş kimi çox əzab 
verdilər. Amma sən, ey Allah adamı, bu şeylərdən qaç. Salehliyin, möminliyin, 
imanın, məhəbbətin, dözümün, həlimliyin ardınca get. İman uğrunda yaxşı 
mübarizə apar. Əbədi həyatı bərk tut; bunun üçün çağırıldın və yaxşı əqidəni bir 
çox şahid qarşısında iqrar etdin.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 49, 5-6. 7-8.16-17. 18-19
N: Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar! 

Niyə yaman günlərdən,
Ətrafımda məni təqib edənlərin pis niyyətindən qorxum?
Onlar var-dövlətlərinə güvənirlər,
Bol sərvətləri ilə öyünürlər. N:

Amma kimsə öz ömrünü satın ala bilməz,
Həyatının haqqını Allaha ödəyə bilməz.
Çünki insanın canının haqqı çox dəyərlidir,
Ən üstün qiymətlər ona kifayət etmir ki, N:

Qorxma bir adam varlı olanda,
Evinə sərvət yığılanda.
Çünki öləndə heç nə apara bilməz,
Sərvəti ardınca getməz. N:
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Sağ ikən özünü xoşbəxt saysa da,
Uğur qazananda təriflənsə də,
Ata-babalarının yanına gedəcək,
Sonsuzadək orada işıq görməyəcək.

N: Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar! 

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 15:12-20
Əgər Məsih haqqında vəz olunursa ki, O, ölülər arasından dirildi, sizlərdən bəzisi 
ölülərin dirilməsinin olmadığını necə söyləyə bilər? Əgər ölülərin dirilməsi 
yoxdursa, Məsih də dirilməyib. Əgər Məsih dirilməyibsə, onda həm bizim vəzimiz
puç, həm də sizin imanınız puçdur. Belə halda Allah barədə yalançı şahid 
olduğumuz da aşkara çıxacaq. Çünki biz Allah barədə şəhadət etdik ki, O, Məsihi 
diriltdi. Amma ölülər dirilməzsə, Allah Məsihi də diriltmədi. Çünki əgər ölülər 
dirilməzsə, Məsih də dirilməyib. Əgər Məsih dirilməyibsə, imanınız da əbəsdir, 
siz hələ günahlarınızın içindəsiniz. Onda Məsihdə vəfat edənlər əbədilik öldülər. 
Əgər yalnız bu həyat üçün Məsihə ümid bağlamışıqsa, biz hamıdan yazığıq.
Əslində Məsih ölülər arasından, vəfat edənlərin ilki olaraq dirildi.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 17, 1. 6-7 8/15
N: Ey Allah, qulağını mənə tərəf çevir.

Ya Rəbb, haqq sözümü dinlə,
fəryadımı eşit,
Yalansız dilimdən çıxan duama qulaq as. N:

Səni çağırıram, ey Allah, mənə cavab verirsən,
Qulağını mənə tərəf çevir, sözlərimi dinlə.
Məhəbbətinlə Sənə sığınanlara xariqələrini göstər,
Sağ əlinlə onları düşmənlərdən qurtar. N:

Məni göz bəbəyin kimi qoru,
Qanadlarının kölgəsində saxla
Amma mən salehliklə üzünə baxacağam,
Oyananda Səni görməklə doyacağam. N:
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Alleluya! Mt 11:25
Ey yerin-göyün Sahibi olan Ata! Bu şeyləri körpələrə agah etdin. 
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 8:1-3

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Bu hadisədən sonra İsa şəhərləri və kəndləri gəzməyə başladı. O, Allahın 
Padşahlığını vəz edərək Müjdəni yayırdı. On İki şagird Onunla birgə idi. 
Həmçinin şər ruhlardan və xəstəliklərdən şəfa tapmış bəzi qadınlar, daxilindən 
yeddi cin çıxmış Məcdəlli adlanan Məryəm,  Hirodun eşikağası Xuzanın arvadı 
Yoxanna, Şoşanna və bir çox başqa qadınlar İsa ilə idi. Bu qadınlar əmlakları ilə 
onlara xidmət edirdilər. 

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

24cü həftə |   Şənbə  6cı gün
 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Timoteyə 1-ci məktubundan sözlər 1 Tim 6:13-16
Hər şeyə həyat verən Allahın və Ponti Pilatın önündə öz yaxşı əqidəsinə şəhadət 
edən Məsih İsanın hüzurunda sənə tapşırıram ki, Rəbbimiz İsa Məsihin 
zühurunadək Allahın əmrinə ləkəsiz və nöqsansız riayət et. Allah Onu Öz 
vaxtında zahir edəcək. O, 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 qüdrət 
olsun. Amin. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 100, 1-2. 3. 4-5
N: Mədh oxuyaraq Rəbbin hüzuruna gəlin!

Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida edin,
Sevinclə Rəbbə qulluq edin,
Mədh oxuyaraq Onun hüzuruna gəlin! N:
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Rəbb Allahdır, siz bunu bilin,
O bizi yaradıb, biz Ona aidik,
Xalqıyıq, otlağında otardığı sürüyük.

Dərgahına şükürlərlə,
Həyətlərinə həmdlərlə gəlin.
Ona şükür edin,
İsminə alqış söyləyin. N:

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

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)
Müqəddəs Paulun Korinflilərə 1-ci məktubundan sözlər 1 Kor 15:35-37. 42-49
Lakin bir nəfər belə deyə bilər: «Ölülər necə diriləcək? Onlar nə cür bədənlə 
gələcəklər?» Ey ağılsız insan! Sənin əkdiyin toxum ölməsə, həyata qovuşmaz! 
Əkərkən hasil olacaq bədəni deyil, yalnız toxumu – bəlkə buğdanın ya digər 
bitkinin toxumunu əkirsən. Ölülərin dirilməsi də belədir. Əkilən toxum çürüyər, 
ondan əmələ gəlib dirilən bədən çürüməz; əkilən toxum hörmətsiz, dirilən bədən 
izzətlidir; əkilən toxum zəif, dirilən bədən qüvvətlidir; əkilən toxum təbii, dirilən 
bədən ruhanidir. Təbii bədən varsa, ruhani bədən də var. 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.

Zəbur 56, 9. 10-11. 12-13
N: Rəbbim, Sən mənim işığım və xilaskarımsan.

Mən Səni çağıranda düşmənlərim geri dönür,
Bunu bilirəm, Allah mənim tərəfimdədir. N:

Vədinə görə həmd etdiyim Allaha,
Vədinə görə həmd etdiyim Rəbbə,
Allaha güvənirəm və qorxmuram;
Fani insan mənə nə edə bilər?
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N: Rəbbim, Sən mənim işığım və xilaskarımsan.

Ey Allah, Sənə olan əhdlərimə əməl etməliyəm,
Sənə şükür qurbanı təqdim edəcəyəm.
Çünki canımı ölümdən qurtardın,
Ayaqlarımı büdrəməyə qoymadın,
Belə ki Allahın hüzurunda,
Həyatın nurunda dolanım. N:

Alleluya! Lk 8:15
Münbit torpağa düşənlər kəlamı eşidib xeyirxah və sadiq ürəkdə saxlayırlar. 
Bunlar səbirlə səmərə verir.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 8:4-15

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Böyük izdiham toplaşanda, insanlar hər şəhərdən İsanın yanına gələndə İsa onlara 
bir məsəl danışdı: «Bir əkinçi toxumunu səpməyə çıxdı. Səpin zamanı 
toxumlardan bəzisi yol kənarına düşdü, ayaq altında tapdalandı və göydə uçan 
quşlar onları dənlədi. Bəzisi daşlığa düşdü və cücərincə susuzluqdan 
qurudu. Bəzisi tikanlar arasına düşdü. Tikanlar toxumla birgə boy atıb onu 
boğdu. Başqaları isə münbit torpağa düşdü və böyüyüncə yüz qat artıq səmərə 
verdi». İsa bunları deyərək nida etdi: «Eşitməyə qulağı olan eşitsin!»
Şagirdləri isə Ondan soruşdular: «Bu məsəlin mənası nədir?» O dedi: «Allahın 
Padşahlığının sirlərini bilmə qabiliyyəti sizə verilmişdir. Başqalarına isə hər şeyi 
məsəllərlə danışıram ki, “Gördükləri halda görməsinlər, eşitdikləri halda 
anlamasınlar”. Məsəlin mənası budur: toxum Allahın kəlamıdır. Yol kənarına 
düşənlərsə kəlamı eşidənlərdir. Sonra iblis gəlir və iman etməyib xilas olmasınlar 
deyə kəlamı onların ürəyindən götürüb aparır. Daşlığa düşənlərsə kəlamı eşidəndə 
sevinclə qəbul edənlərdir. Lakin onlarda kök olmadığına görə bir müddət iman 
edir və sınaq vaxtı gələndə imandan dönürlər. Tikanlar arasına düşənlərsə 
bunlardır: kəlamı eşidirlər, amma get-gedə bu həyatın qayğılarından, var-
dövlətindən, zövqlərindən boğulur və yaxşı bəhrə vermirlər. Münbit torpağa 
düşənlərsə bunlardır: belə insanlar kəlamı eşidib xeyirxah və sadiq ürəkdə 
saxlayırlar. Bunlar səbirlə səmərə verir.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Ezra kitabından sözlər Ezr 1:1-6
Rəbb Fars padşahı Kirin hökmranlığının birinci ilində Yeremyanın dili ilə dediyi 
sözü yerinə yetirmək üçün Kiri ruhlandırdı. Ona görə Kir padşahlığının bütün 
ərazisində yazılı və şifahi elan etdi: «Budur, Fars padşahı Kir belə deyir: 
“Göylərin Allahı Rəbb dünyanın bütün padşahlıqlarını mənə verdi və Yəhudanın 
Yerusəlim şəhərində Öz məbədini tikməyi mənə əmr etdi. Aranızda Onun xalqına 
mənsub olanların hamısına qoy Allahı yar olsun! Qoy onlar Yəhudanın Yerusəlim 
şəhərinə qalxsın və İsrailin Allahı Rəbbin məbədini tiksinlər. Yerusəlimdə səcdə 
qılınan Allah Odur. Sağ qalan İsraillilər hansı əhali arasında yaşayırsa, qoy onlar 
Yerusəlimdəki Allah evinə verəcəkləri könüllü ianələrdən başqa, qızıl-gümüş, 
əşya və heyvanlar verməklə bu adamlara kömək etsinlər”». Yəhuda, Binyamin 
qəbilələrinin nəsil başçıları, kahinlərlə Levililər, eləcə də Allahın ruhlandırdığı 
bütün adamlar Rəbbin Yerusəlimdəki məbədini tikmək üçün yola düşməyə 
hazırlaşdılar. Aralarında yaşadıqları yerli əhalinin hamısı verdikləri könüllü 
ianələrdən başqa, qızılla, gümüş qablarla, əşyalarla, heyvanlarla və qiymətli 
şeylərlə onlara kömək etdilər. 
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

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

Rəbb Siona bəxtəvər günlərini qaytaranda
Bizə röya kimi gəldi.
Dodaqlarımızdan gülüş tökülürdü,
Dilimizdən sevinc harayı yüksəlirdi.-  N:

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

Selləri Negevə qaytardığın kimi,
Ya Rəbb, o bəxtəvər günləri bizə qaytar.
Göz yaşı ilə əkənlər
Sevinc harayı çəkərək biçəcək. N:

Ağlaya-ağlaya toxum torbasını daşıyıb-gedən
Sevinc harayı ilə dərzləri daşıya-daşıya gələcək. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Süleymanın Məsəlləri kitabından sözlər Sül Məs 3:27-35
Əlindən yaxşılıq gəlirsə, buna layiq insanlardan əsirgəmə.
İmkanın varsa, qonşuna demə: «Sonra gələrsən, sabah verərəm».
Yanında sakit yaşayan qonşun üçün şər qurma. Sənə pislik etməyənlə
Nahaq yerə çəkişmə. Zorakıya qibtə etmə, o gedən yolların heç birini seçmə.
Çünki azğınlar Rəbdə ikrah yaradar, Rəbb əməlisalehlərlə dost olar.
Rəbb pislərin ocağına lənət edər, salehlərin yurduna xeyir-dua verər.
Rəbb rişxəndçilərə istehza edər, itaətkarlara isə lütf göstərər.
Hikmətlilər şərəfi irs alacaq, axmağın nəsibi şərəfsizlik olacaq.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 15: 2-5
N: Saleh insan müqəddəs dağında məskən salar.

Kamillik yolu ilə gedən,
Əməlisaleh olan,
Ürəkdən həqiqəti söyləyən,
Dilinə böhtan gəlməyən,

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

Zərərinə olsa belə, andından geri dönməyən,
Sələmlə pul verməyən,
Təqsirsizin əleyhinə işləmək üçün rüşvət almayan.
Əsla sarsılmaz belə həyat sürən insan!

Alleluya! Mt 5:16
Eləcə də sizin nurunuz insanların qarşısında elə parlasın ki, 
onlar xeyirxah işlərinizi görüb göylərdə olan Atanızı izzətləndirsinlər.
Alleluya!
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†  İncil  †
Lk 8:16-18

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa onlara danışdı: Heç kim çırağı yandırıb onu qabla örtməz yaxud yatağın altına 
qoymaz. Əksinə, çıraqdana qoyar ki, içəri girənlər işığı görsünlər. Çünki elə gizli 
bir şey yoxdur ki, aşkara çıxmayacaq və elə örtülü bir şey yoxdur ki, bilinib aydın 
olmayacaq. Buna görə də necə dinlədiyinizə diqqət edin. Çünki kimin varıdırsa, 
ona daha çox veriləcək. Amma kimin yoxudursa, özününkü zənn etdiyi şey də 
əlindən alınacaq».

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

25ci həftə | Çərşənbə axşamı  2ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Ezra kitabından sözlər Ezr 6:7-8. 12b. 14-20
Allah evinin işinə qarışmasınlar. Yəhudilərin valisi və Yəhudilərin ağsaqqalları 
Allahın evini öz yerində bərpa etsinlər. Mən əmr edirəm ki, Allahın bu evinin 
bərpasında Yəhudilərin bu ağsaqqallarına kömək edəsiniz, işlərinin 
dayandırılmaması üçün bu adamların xərci mütləq padşah xəzinəsindən, Fərat 
çayının qərb torpaqlarından yığılan vergilərdən ödənilsin. Mən Dara əmr edirəm, 
əmrim sözsüz yerinə yetirilsin». Yəhudilərin ağsaqqalları tikintini davam 
etdirdilər və peyğəmbər Haqqay ilə İddo oğlu Zəkəriyyənin peyğəmbərlik 
sözlərinə əsasən onların işləri uğurlu gedirdi. İsrail Allahının buyruğuna görə Fars 
padşahları Kir, Dara və Artaxşastanın əmri ilə məbədi tikib qurtardılar. Məbəd 
padşah Daranın hakimiyyətinin altıncı ili, Adar ayının üçündə başa çatdı.
İsrail övladları – kahinlər, Levililər və sürgündən qayıdanların hamısı bu Allah 
evinin təqdis mərasimini sevinclə qeyd etdilər. Allahın evinin təqdisi üçün yüz 
buğa, iki yüz qoç, dörd yüz quzu və bütün İsrail üçün qəbilələrinin sayına görə 
günah qurbanı olaraq on iki təkə təqdim etdilər. Yerusəlimdə Allaha xidmət üçün 
Musanın Kitabında yazıldığı kimi kahinləri öz dəstələrində və Levililəri öz 
bölmələrində düzdülər.
Sürgündən qayıdanlar Pasxa bayramını birinci ayın on dördündə keçirdilər. Çünki 
kahinlərlə Levililər bir nəfər kimi özlərini pak etdikləri üçün təmiz idilər. Levililər
bütün sürgündən qayıdanlar üçün, kahin qardaşları və özləri üçün Pasxa qurbanı 
kəsdilər.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 122, 1-2. 4-5
N: Rəbbin evinə sevinc içində gedirik.

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

İsrail üçün verilən şəhadət naminə
Qəbilələr, Rəbbin qəbilələri Rəbbin isminə şükür etmək üçün
Buranı ziyarət etməyə gəlirlər.
Hökm üçün burada taxtlar qurulub, bu taxtlarda Davud sülaləsi oturub. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Süleymanın Məsəlləri kitabından sözlər Sül Məs 21:1-6. 10-13
Padşahın ürəyi Rəbbin əlindədir,
Onu su arxı kimi istədiyi səmtə döndərər.
İnsanın yolu öz gözündə düz sayılar,
Lakin ürəkləri Rəbb yoxlayar.
Rəbb Ona qurban təqdimindən çox
Salehliyə, ədalətə riayət edilməsini istər.
Təkəbbürlü baxış, lovğa ürək
Pislərin işığı və günahıdır.
Çalışqanın niyyəti xeyir gətirər,
Tələsən ehtiyac içinə düşər.
Yalançılıqla qazanılan xəzinə
Havaya yayılan sis-dumandır, bir ölüm tələsidir.
Pis insan şərə can atar,
Qonşusu gözündə lütf tapmaz.
Rişxəndçini cərimə etsən, cahil bundan hikmət alar,
Hikmətli ibrətdən bilik qazanar.
Saleh insan pislərin evi barədə düşünər,
Çünki pislər alt-üst olub bəlaya düşər.
Qulağını tutub kasıbın fəryadını eşitməyənin
Fəryadına cavab verilməyəcək.
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 119, 1/27. 30/34. 35/44
N: Rəbbim, mənə əmrlərinin yollarını göstər.

Nə bəxtiyardır öz yolunda kamil olanlar,
Rəbbin qanununa görə yaşayanlar.
Qayda-qanunlarının yollarını mənə Özün izah et,
Xariqələrin barədə dərin düşünüm. N:

Mən sədaqət yolunu seçdim,
Hökmlərini gözümün önünə gətirdim.
Mənə ağıl ver, qanununa görə yaşayım,
Bütün qəlbimlə ona bağlanım. N:

Mənə əmrlərinin yollarını göstər,
Bu yollardan zövq alaram.
Daim, əbədi olaraq
Qanununa bağlı qalacağam. N:

Alleluya! Lk 11:28
Allahın kəlamını eşidib ona riayət edənlər nə bəxtiyardır!
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 8:19-21

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsanın anası və qardaşları Onun yanına gəldi. Amma izdihama görə Ona yaxınlaşa 
bilmədilər. İsaya xəbər verdilər: «Anan və qardaşların bayırda dayanıb Səni 
görmək istəyirlər». İsa onlara cavab verdi: «Mənim anam və qardaşlarım Allahın 
kəlamını eşidib ona əməl edənlərdir».  

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Ezra kitabından sözlər Ezr 9:5-9
Axşam qurbanı vaxtı pərişan halda ayağa qalxdım. Paltarım və cübbəm cırıq idi. 
Dizüstü oturub əllərimi Allahım Rəbbə açıb belə dua etdim:
«Ey Allahım, utanıram! Üzümü Sənə – Allahıma qaldırmağa xəcalət çəkirəm, 
çünki təqsirlərimiz başımızdan aşıb, günahlarımız böyüyərək göylərə çatıb. 
Atalarımızın dövründən bu günə qədər böyük günah içindəyik. Ona görə də hər 
zaman bugünkü kimi biz, padşahlarımız, kahinlərimiz təqsirlərimiz üzündən 
yadelli padşahlara təslim edilib qılınca, əsirliyə, talana, rüsvayçılığa düçar olduq. 
İndi isə bizə Allahımız Rəbb tərəfindən ani olaraq mərhəmət göstərildi. Əsirlikdən
qurtulub sağ qalan bir neçə adamı Allahımız bizim üçün saxladı. Müqəddəs 
məkanında bizə möhkəm bir yer verdi ki, gözümüzə nur versin, bizi köləlikdən 
qurtarıb bir az həyata qovuşdursun. Axı biz köləyik, lakin Allahımız bizi köləlikdə
qoymadı. Bizi Allahımızın məbədini bərpa etmək, onun xarabalıqlarını abad 
etmək üçün Yəhuda ilə Yerusəlimdə özümüzə divar çəkməyə ruhlandırdı. Ona 
görə də Fars padşahlarının gözündə bizə qarşı lütf yaratdı.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur - Tov 13:2-6
N: «Əbədi var olan Allaha alqış olsun!

Çünki O həm cəzalandırır, həm bağışlayır,
Həm insanı yerdəki ölülər diyarının dərinliyinə endirir,
Həm də onları böyük həlakdan qurtarır,
Onun əlindən qaçmaq olmaz.  N:

Orada da Öz əzəmətini göstərdi.
 Bütün varlıqlar qarşısında Ona şükür edin! 
Çünki O, bizim Rəbbimiz,
 Allahımız və Atamızdır, Bütün əsrlər boyu Allahdır.  N:

Bütün qəlbiniz və canınızla Ona tərəf döndüyünüz 
Və Onun önündə həqiqətə görə davrandığınız zaman
O da sizə tərəf dönəcək, 
Daha üzünü sizdən gizlətməyəcək.  N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Süleymanın Məsəlləri kitabından sözlər Sül Məs 30:5-9
Allahın hər bir kəlamı safdır,
Ona pənah gətirənlərin sipəri Odur.
Onun sözünə heç nəyi əlavə etmə,
Yoxsa səni tənbeh edər, yalanını çıxarar.
Ey Allah, Səndən iki şey istəyirəm,
Nə qədər ömrüm var, məndən onları əsirgəmə:
Saxta, yalan sözlər qoy məndən uzaq olsun;
Məni nə yoxsul, nə də zəngin et,
Ancaq mənə gündəlik çörəyimi ver.
Varlansam, «Rəbb kimdir?» deyə Sənə küfr edərəm,
Yoxsul olsam, oğurlaram və Allahımın adını ləkələrəm.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 119:29/72. 89/101. 104/163
N: Sözün addımıma çıraqdır, ey Rəbbim.

Məni yanlış yoldan uzaqlaşdır,
Qanununa görə mənə lütf göstər.
Ağzından çıxan qanun mənim üçün
Minlərlə qızıldan, gümüşdən daha qiymətlidir. N:

Ya Rəbb, sözün əbədidir,
Göylərdədir, dəyişməzdir.
Ayağımı hər pis yoldan kənar qoydum ki,
Sözlərinə bağlı qalım. N:

Qayda-qanunlarına görə dərrakəliyəm,
Buna görə hər yanlış yola nifrət edirəm.
Yalana nifrət edirəm, ikrah edirəm, Qanununu isə sevirəm. N:

Alleluya! Mk 1:15
«Vaxt yetişib, Allahın Padşahlığı yaxınlaşıb. Tövbə edin və Müjdəyə inanın».
Alleluya!
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†  İncil  †
Lk 9:1-6

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa On İki şagirdi yanına çağırıb bütün cinlər üzərində və xəstəliklərə şəfa vermək 
üçün onlara qüdrət və səlahiyyət verdi. Onları göndərdi ki, Allahın Padşahlığını 
vəz edib xəstələri sağaltsınlar. İsa onlara dedi: «Yol üçün heç nə – nə əsa, nə 
torba, nə çörək, nə pul, nə də iki köynək götürün. Hansı evə girsəniz, orada qalın 
və oradan da yola çıxın. Harada sizi qəbul etməzlərsə, o şəhərdən çıxarkən onlara 
qarşı şəhadət olsun deyə ayaqlarınızın tozunu çırpın». Onlar da yola düşüb hər 
yerdə Müjdəni yayaraq və şəfa verərək kənd-kənd dolaşdılar. 

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

25ci həftə |   Cümə axşamı  4cü gün 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Haqqayın kitabından sözlər Haq 1:1-8
Padşah Daranın hakimiyyətinin ikinci ili, altıncı ayın birində Yəhuda valisi 
Şealtiel oğlu Zerubbabilə və baş kahin Yehosadaq oğlu Yeşuaya peyğəmbər 
Haqqay vasitəsilə Rəbbin bu sözü nazil oldu: «Ordular Rəbbi belə deyir: “Bu xalq 
deyir ki, hələ Rəbbin məbədini qurmaq vaxtı çatmayıb”».
Rəbbin bu sözü peyğəmbər Haqqay vasitəsilə nazil oldu:
«Bu məbəd xaraba qaldığı halda
Sizin üçün damı yaraşıqlı evlərinizdə oturmaq vaxtıdırmı?»
İndi isə Ordular Rəbbi belə deyir:
«Həyat yollarınız haqqında yaxşı düşünün.
Çox əkdiniz, amma az götürdünüz.
Yeyirsiniz, amma doymursunuz.
İçirsiniz, amma susuzluğunuz yatmır.
Geyinirsiniz, amma geyiminiz sizi isitmir.
Məvacibiniz cırıq kisəyə qoyulur».
Ordular Rəbbi belə deyir:
«Həyat yollarınız haqqında yaxşı düşünün.
İndi dağlara çıxıb ağac gətirin və məbədi qurun.
Onda razı qalaram, izzətlənərəm».
Bunu deyən Rəbdir.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 149, 1-2. 3-4. 5-6/9
N: Çünki Rəbb Öz xalqından zövq alar,

Rəbbə həmd edin!
Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun,
Möminlər camaatı arasında Ona həmd edin!
İsrail nəsli Yaradanına görə sevinsin,
Sion övladları Padşahına görə şad olsun! N:

Rəqslərlə isminə həmd edin,
Dəflə, lira ilə Onu tərənnüm edin!
Çünki Rəbb Öz xalqından zövq alar,
Zəfəri ilə itaətkarların üstünə yaraşıq salar. N:

Bu şərəfə görə qoy möminlər sevinsinlər,
Yataqlarında belə, Onu tərənnüm etsinlər.
Dilləri ilə Allahı ucaltsınlar,
Əllərində ikiağızlı qılınc tutsunlar.
Rəbbin bütün möminləri bununla şərəflənsinlər. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Vaiz kitabından sözlər  Vaiz 1, 2-11
Vaiz deyir:
«Hər şey puçdur, puçdur, tamam puçdur! İnsanın səma altında çəkdiyi
Bütün zəhmətlərinin nə faydası var? Bir nəsil gedir, o biri nəsil gəlir,
amma dünya daim qalır. Günəş çıxır, günəş batır, sonra tələsik yerinə dönür ki,
Təzədən çıxsın. Külək cənub səmtinə əsir, sonra şimal səmtinə dönür.
Dönə-dönə gedir, öz yolunu təkrar edir. Bütün çaylar dənizə axır,
Amma dəniz heç vaxt dolmur. Axdıqları yerə qayıdırlar ki, təzədən axsınlar.
Hər şey çətin başa gəlir. Sözlər kifayət etmir, göz görməkdən doymur,
Qulaq da eşitməkdən. Nə olubsa, yenə olacaq, nə edilibsə, yenə ediləcək.
Ona görə də səma altında tamam təzə bir şey yoxdur.
Məgər bir şey var ki, onun haqqında deyilsin: “Bax bu təzə bir şeydir?”
O da çoxdan var imiş – bizim dövrümüzdən əvvəl.
Əvvəlki şeylərdən heç nə xatırlanmır,
Gələcəkdə baş verən şeylərdən də
Bundan sonra gələnlər arasında
Heç nə xatırlanmayacaq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 90, 3-5c/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.
Sanki sübh çağı yerdə bitən otdurlar,
Səhər boy atar, çiçək açar,
Axşamsa solar, quruyar. N:

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

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. N:

Alleluya! Yəh 14:6
İsa deyir: «Yol, həqiqət və həyat Mənəm.
Mənim vasitəm olmadan heç kim Atanın yanına gələ bilməz. 
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 9:7-9

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Hökmdar Hirod baş verən bütün hadisələr barədə eşitdi və çaşıb-qaldı. 
Çünki bəziləri «Yəhya ölülər arasından dirilib», digərləri «İlyas zühur edib», 
başqaları da «qədim peyğəmbərlərdən biri dirilib» deyirdi. Hirod isə dedi: 
«Yəhyanın boynunu mən vurdurdum, bəs haqqında bu xəbərləri eşitdiyim Adam 
kimdir?» Hirod Onu görməyə can atırdı. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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25ci həftə |   Cümə  5ci gün   
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Haqqayın kitabından sözlər Haq 1:15b-2,9
Bu hadisə padşah Daranın hakimiyyətinin ikinci ili, altıncı ayın iyirmi dördündə 
baş verdi. Yeddinci ayın iyirmi birində peyğəmbər Haqqay vasitəsilə Rəbbin bu 
sözü nazil oldu: «İndi Yəhuda valisi Şealtiel oğlu Zerubbabilə, baş kahin 
Yehosadaq oğlu Yeşuaya və xalqın sağ qalanlarına belə söylə: “Sizin aranızda kim
burada olan məbədin əvvəlki əzəmətini görmüşdür? İndi buranı necə görürsünüz? 
Gözünüz önündə sanki bir heçə çevrilməyibmi?” Rəbb deyir: “İndi isə, ey 
Zerubbabil, qüvvətlən! Qüvvətlən, ey baş kahin olan Yehosadaq oğlu Yeşua! 
Ey bütün ölkə xalqı, qüvvətlənin və işləyin! Çünki Mən sizinləyəm”. Ordular 
Rəbbi belə bəyan edir:Misirdən çıxan zaman sizinlə bağladığım əhdə əsasən 
Ruhum aranızdadır. Qorxmayın!”
Budur, Ordular Rəbbi belə deyir: “Tezliklə Mən göyləri, yeri, dənizi, torpağı 
bir də lərzəyə gətirəcəyəm! Bütün millətləri lərzəyə salacağam; bütün millətlərin 
var-dövləti gələcək və bu evi əzəmətlə dolduracağam”. Ordular Rəbbi belə 
deyir.“Bütün qızıl-gümüş Mənimdir”. Ordular Rəbbi belə bəyan edir. Ordular 
Rəbbi belə deyir: “İndiki məbədin əzəməti əvvəlkindən üstün olacaq. Bu yerə 
əmin-amanlıq verəcəyəm”. Ordular Rəbbi belə bəyan edir».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 43, 1-4
N: Ümidini Allaha bağla, şükür et!

Ey Allah, etibarsız millətə qarşı olan mübarizəmdən
Məni haqlı çıxart,
Məni hiyləgər, fitnəkar adamın əlindən qurtar.
Çünki Sən pənah gətirdiyim Allahsan. N:

Niyə məni atmısan?
Düşmənin zülmünə görə niyə yaslı gəzməliyəm?
Göndər Öz nurunu, həqiqətini,
Qoy yolunu mənə göstərsinlər,
Müqəddəs dağına, məskənlərinə
Qoy məni aparsınlar. N:

Onda Allahın qurbangahına,
Sevincim, fərəhim olan Allahımın yanına gedərəm.
Lira çalıb Sənə şükür edərəm,
Ey Allah, mənim Allahım. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Vaiz kitabından sözlər Vaiz 3:1-11
Hər şeyin öz vaxtı var, göylər altında hər işin öz vaxtı var:
Doğulmağın öz vaxtı var, ölməyin öz vaxtı.
Əkməyin öz vaxtı, kökündən çıxartmağın öz vaxtı.
Öldürməyin öz vaxtı, sağaltmağın öz vaxtı.
Yıxmağın öz vaxtı, qurmağın öz vaxtı.
Ağlamağın öz vaxtı, gülməyin öz vaxtı.
Yas tutmağın öz vaxtı, rəqs etməyin öz vaxtı.
Daş atmağın öz vaxtı, daş yığmağın öz vaxtı.
Qucaqlaşmağın öz vaxtı, qucaqlaşmamağın öz vaxtı.
Axtarmağın öz vaxtı, itirməyin öz vaxtı.
Saxlamağın öz vaxtı, atmağın öz vaxtı.
Yırtmağın öz vaxtı, tikməyin öz vaxtı.
Susmağın öz vaxtı, danışmağın öz vaxtı.
Sevməyin öz vaxtı, nifrət etməyin öz vaxtı.
Müharibənin öz vaxtı, sülhün öz vaxtı.
İşləyən adama zəhmət çəkib gördüyü işin nə faydası var? Gördüm ki, bu işi 
üzərində zəhmət çəkmək üçün Allah insanlara verib. Allah hər şeyi öz vaxtında 
gözəl yaratdı və əbədiyyəti də insanların ürəyinə qoydu. Hərçənd ki insan Allahın 
etdiyi işi əvvəldən axıra qədər anlaya bilməz.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 144, 1-4
N: Alqış olsun Rəbbə, Qayama!

Alqış olsun Rəbbə, Qayama!
Mənə Məhəbbət göstərən, mənim Qalam,
Qülləm, Xilaskarım,
Qalxanım, Pənahgahım,
Xalqımı mənə itaət etdirən Odur. N:

Ya Rəbb, insan kimdir ki, qayğısına qalırsan,
Bəşər övladı kimdir ki, onu düşünürsən?
İnsan bir nəfəsə bənzər,
Ömrü kölgə kimi keçib-gedər. N:
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Alleluya! Mk 10:45
Bəşər Oğlu gəldi ki, Özü xidmət etsin və çoxlarını satın almaq üçün 
Öz canını fidyə versin». 
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 9:18-22

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Bir gün İsa tək dua edirdi. Şagirdlər də yanında idi. İsa onlardan soruşdu: 
«Camaatın dediyinə görə Mən kiməm?» Onlar belə cavab verdilər: «Bəziləri 
Vəftizçi Yəhya, başqaları İlyas, digərləri isə deyirlər ki, qədim peyğəmbərlərdən 
biri dirilib». İsa onlara dedi: «Bəs siz nə deyirsiniz? Sizcə Mən kiməm?» Peter 
cavab verdi: «Sən Allahın Məsihisən». İsa şagirdlərinə qadağan edib əmr etdi ki, 
bunu heç kəsə danışmasınlar. O dedi: «Bəşər Oğlu çox əzab çəkməli, ağsaqqallar, 
başçı kahinlər və ilahiyyatçılar tərəfindən rədd olunmalı, öldürülməli və üçüncü 
gün dirilməlidir».

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

25ci həftə |   Şənbə  6cı gün
 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Zəkəriyyənin kitabından sözlər Zək 2:1-5. 10-11a
Mən başımı qaldırıb baxdım və əlində ölçü ipi olan bir adam gördüm. 
«Hara gedirsən?» deyib soruşdum. O mənə dedi: «Yerusəlimi ölçməyə, en və 
uzunluğunun nə qədər olduğunu öyrənməyə gedirəm».Mənimlə danışan mələk 
yanımdan çıxanda başqa bir mələk onu qarşılamağa gəldi və ona dedi: 
«Qaç, o cavana söylə ki, içində adamlar və heyvanlar çox olduğu üçün
Yerusəlim divarsız bir şəhər olacaq.
“Mən Özüm onun ətrafında odlu divara çevriləcəyəm,
Onun içində izzət olacağam” bəyan edir Rəbb».
«Şadlıq edib sevin, ey Sion qızı!
Çünki aranızda yaşamağa gəlirəm» bəyan edir Rəbb.
«O gün çoxlu millətlər Rəbbə bağlanacaq,
Mənim xalqım olacaq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur Yer 31, 10-13
N: Rəbb sürüsünü qoruyan çoban kimi bizi qoruyacaq”.

Ey millətlər, Rəbbin sözünü eşidin,
Uzaqlardakı adalarda elan edib deyin:
“İsraili səpələyən onu bir yerə toplayacaq,
Sürüsünü qoruyan çoban kimi
Onu qoruyacaq”. N:

Çünki Rəbb Yaqubu satın aldı,
Ondan güclü olanın əlindən qurtardı.
Onlar Sionun yüksək təpəsinə gəlib
Tərənnüm edəcək. N:

O zaman bakirə qız, cavan və qoca kişilər
Birlikdə rəqs edib sevinəcək,
Mən onların yasını şadlığa çevirəcəyəm,
Sevincə çevirəcəyəm.
Kədərlərinə təsəlli verib
Onları sevindirəcəyəm. N:

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Vaiz kitabından sözlər Vaiz 11:9-12:8
Ey gənc, cavanlığında sevin, qoy ürəyin səni cavanlıq günlərində sevindirsin. 
Ürəyinin istədiyi ilə, gözlərinin gördüyü ilə get. Ancaq bil ki, Allah bunların 
hamısına görə səni mühakimə edəcək. Buna görə də təşvişi ürəyindən qov, əzabı 
bədənindən uzaqlaşdır. Çünki cavanlıq da, cavanlıqdakı güc də puçdur. Pis günlər 
gəlməzdən qabaq, “Onlardan zövq almıram” deyəcəyin illər yaxınlaşmazdan 
əvvəl, cavanlıq günlərində səni Yaradanı xatırla. Günəş, işıq, ay və ulduzlar 
sönməzdən əvvəl, yağışdan sonra buludlar yenə qayıtmazdan əvvəl Onu xatırla. 
O gün gələndə evi qoruyanlar tir-tir əsəcək, güclülər əyiləcək, əl dəyirmanı ilə 
işləyənlər az olduqları üçün dən üyüdə bilməyəcək, pəncərədən baxanlar 
qaralacaq. Küçəyə açılan qapılar bağlanacaq, dəyirmanların səsi kəsiləcək. 
adamlar quş səsi ilə oyanacaq, nəğmə oxuyan bütün qızların səsini zəif 
eşidəcəklər.  O zaman onlar uca yerdən qorxacaq, yolda yerimək də təhlükəli olur.
Bax badam ağacı çiçək verir, çəyirtkə özünü güclə çəkir, həvəsi zəifləyir. Beləcə 
insan son mənzilə gedir, yas tutanlar küçələrə düşür. Gümüş iplər qopmamış, qızıl 
kasa qırılmamış, bulaq başında kuzə tikə-tikə olmamış, quyu yanında çarx 
sınmamış, torpaq gəldiyi  yerə qayıtmamış, həyat nəfəsi isə onu verən Allaha 
dönməmiş səni Yaradanı xatırla». Vaiz deyir:
«Hər şey puçdur, tamam puçdur».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 90, 3-5c/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.
Sanki sübh çağı yerdə bitən otdurlar,
Səhər boy atar, çiçək açar,
Axşamsa solar, quruyar. N:

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

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. N:

Alleluya! 2 Tim 1:10b
Xilaskarımız İsa Məsih ölümü yox etdi, müjdə vasitəsilə həyatı 
və ölməzliyi aşkar etdi.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 9:43b-45

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Hamı İsanın etdiyi işlərə heyrət edərkən O, şagirdlərinə dedi: «Bu sözlərə qulaq 
asın: Bəşər Oğlu insan əllərinə təslim edilmək üzrədir».  Lakin şagirdlər bu sözü 
başa düşmədilər. Bu sözün mənası onlar üçün gizli qaldı və Ondan bu söz barədə 
soruşmaqdan da qorxurdular. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Zəkəriyyənin kitabından sözlər Zək 8:1-8
Mənə Ordular Rəbbinin bu sözü nazil oldu: Ordular Rəbbi belə deyir: 
«Sion üçün böyük qısqanclıq duyuram. Bəli, onu çox qısqanıram». Rəbb belə 
deyir: «Siona qayıtdım, artıq Yerusəlimdə yaşayacağam. Yerusəlim Həqiqət 
şəhəri, Ordular Rəbbinin dağı Müqəddəs dağ çağırılacaq». Ordular Rəbbi belə 
deyir: «Yenə Yerusəlim meydanlarında qoca kişilər və qadınlar oturacaq, 
hər kəs yaşı çox olduğuna görə əlinə əsa alacaq. Şəhərin meydanları orada 
oynayan oğlan və qız uşaqları ilə dolacaq». Ordular Rəbbi belə deyir: 
«O günlər bu xalqın sağ qalanlarının gözündə bu iş qeyri-mümkün görünürsə, 
Mənə də belə görünməlidirmi?» bəyan edir Ordular Rəbbi. «Bax Mən Öz xalqımı 
şərq və qərb ölkələrindən qaytaracağam» deyir Ordular Rəbbi. «Mən onları 
gətirəcəyəm və onlar Yerusəlimdə yaşayacaq. Onlar Mənim xalqım olacaq, 
Mən də sədaqət və salehliklə onların Allahı olacağam».
Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 102, 16-18.19-21.29+22-23
N: Rəbb Sionu yenidən bərpa edib, əzəmətində görünüb.

Millətlər Rəbbin ismindən,
Dünyanın bütün padşahları Onun əzəmətindən qorxacaqlar.
Rəbb Sionu yenidən bərpa edəcək,
Əzəmətində görünəcək,
Yoxsulların duasına qulaq asacaq,
Yalvarışlarına xor baxmayacaq. N:

Sonrakı övladları Rəbbə həmd etsin deyə
Qoy gələcək nəsil üçün belə yazılsın:
«Rəbb müqəddəs yüksəklikdən,
Göylərdən yer üzünə nəzər saldı;
Əsirlərin naləsini eşitmək üçün,
Ölümə aparılanları azad etmək üçün». N:

Qullarının övladları yaşayacaq, nəvə-nəticələri hüzurunda dayanacaq.
Ona görə Rəbbin ismini Sionda elan edəcəklər,
Yerusəlimdə Ona həmdlər söyləyəcəklər
Rəbbə xidmət etmək üçün gələrkən, xalqlar, ölkələr bir yerə gələrkən. N:
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Əyyub kitabından sözlər Əyy 1:6-22
Bir gün ilahi varlıqlar Rəbbin hüzuruna qalxmaq üçün gələndə Şeytan da onlara 
qoşulub gəldi. Rəbb Şeytana dedi: «Haradan gəlirsən?» Şeytan cavabında 
«dünyanı gəzib-dolaşmaqdan» dedi. Rəbb ona dedi: «Qulum Əyyuba yaxşı-yaxşı 
nəzər sala bildinmi? Axı yer üzərində onun kimisi yoxdur. O, kamil, əməlisaleh, 
Allahdan qorxan və özünü şərdən uzaq saxlayan bir adamdır». Şeytan Rəbbə belə 
cavab verdi: «Əyyub Allahdan boş yerəmi qorxur? Canına, evinə, var-dövlətinə 
sipər olub onu qoruyan Sən deyilsənmi? Əlinin bütün əməyinə bərəkət vermisən, 
sürüləri bütün ölkəni bürüyüb. İndi bir əl uzadıb onun var-yoxunu əlindən al, o, 
gözünün qabağında mütləq Sənə lənət edəcək».
Rəbb Şeytana dedi: «Yaxşı, sahib olduğu hər şeyi sənə təslim edirəm, amma 
canına toxunma». Beləliklə, Şeytan Rəbbin hüzurundan getdi.
Bir gün Əyyubun oğulları ilə qızları böyük qardaşlarının evində yemək yeyib 
şərab içərkən bir nökər gəlib Əyyuba belə dedi: «Öküzlər cüt sürür, eşşəklər də 
onların yanında otlayırdı. Bu zaman Səbalılar hücum edib onları apardılar və 
nökərləri qılıncdan keçirtdilər. Təkcə mən sağ qalmışam ki, sənə xəbər gətirim». 
O hələ sözünü qurtarmamış başqa nökər gəlib dedi: «Göydən Allahın odu töküldü.
Həm qoyunları, həm də nökərləri yandırıb külə çevirdi. Təkcə mən sağ qalmışam 
ki, sənə xəbər gətirim». O, sözünü qurtarmamış başqa nökər gəlib dedi: 
«Xaldeylilərdən üç qoşun hücum edərək dəvələrini apardı və nökərləri qılıncdan 
keçirtdi. Təkcə mən sağ qalmışam ki, sənə xəbər gətirim». O hələ sözünü 
qurtarmamış başqa bir nökər gəlib belə dedi: «Oğullarınla qızların böyük 
qardaşlarının evində yemək yeyib şərab içərkən qəflətən çöldə güclü tufan qopdu 
və evin dörd tərəfini bürüdü. Ev uçub bu cavanların üstünə töküldü, hamısı öldü. 
Təkcə mən sağ qalmışam ki, sənə xəbər gətirim». Buna görə Əyyub durub 
cübbəsini yırtdı, saç-saqqalını kəsdi, yerə sərilib səcdə etdi. O belə dedi:
«Bu dünyaya çılpaq gəlmişəm,
Çılpaq da gedəcəyəm.
Verən də Rəbdir, alan da Rəbdir.
Rəbbin isminə alqış olsun!»
Bütün bu hadisələr baş verərkən Əyyub özünə günah qazanmadı və Allahı 
təqsirləndirmədi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 17, 1-3. 6-7
N: Qulağını mənə tərəf çevir ey Allah, sözlərimi dinlə.

Ya Rəbb, haqq sözümü dinlə, fəryadımı eşit,
Yalansız dilimdən çıxan duama qulaq as.
Gözlərinlə həqiqəti görürsən,
Mənə haqq qazandır. 
Gecə ikən qəlbimi yoxlayıb-araşdırdın,
Məni sınaqdan keçirtdin,
Heç nə tapmadın.
N: Qulağını mənə tərəf çevir ey Allah, sözlərimi dinlə.

Səni çağırıram, ey Allah, mənə cavab verirsən,
Qulağını mənə tərəf çevir, sözlərimi dinlə.
Məhəbbətinlə Sənə sığınanlara xariqələrini göstər,
Sağ əlinlə onları düşmənlərdən qurtar.
N: Qulağını mənə tərəf çevir ey Allah, sözlərimi dinlə.

Alleluya! Mk 10:45
Bəşər Oğlu gəlmədi ki, Ona xidmət etsinlər, gəldi ki, 
Özü xidmət etsin və çoxlarını satın almaq üçün Öz canını fidyə versin.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 9:46-50

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Şagirdlər aralarında kimin ən böyük olduğu barədə mübahisə etməyə başladılar. 
Amma İsa onların ürəklərindən keçəni bilib bir balaca uşağı götürüb yanına 
qoydu. Sonra onlara dedi: «Kim Mənim adımla bu uşağı qəbul edərsə, Məni qəbul
edər. Kim Məni qəbul edərsə, Məni Göndərəni qəbul edər. Sizin aranızda hamıdan
kiçik olan ən böyükdür». Yəhya cavabında dedi: «Ustad, biz Sənin adınla cinləri 
qovan bir nəfəri gördük, amma bizimlə birgə getmədiyinə görə ona mane olduq». 
Amma İsa ona dedi: «Ona mane olmayın! Əleyhinizə olmayan sizin 
tərəfinizdədir».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Zəkəriyyənin kitabından sözlər Zək 8:20-23
Ordular Rəbbi belə deyir: «Hələ çoxlu xalq, çoxlu şəhərin əhalisi də gələcək. 
Bir şəhərdə yaşayanlar başqa şəhərə gedib deyəcək: “Gəlin yola düşək, Rəbbin 
hüzurunda yalvaraq, Ordular Rəbbini axtaraq. Mən də gedirəm”. Bir çox xalqlar 
və qüdrətli millətlər Ordular Rəbbini axtarmaq və Rəbbin hüzurunda yalvarmaq 
üçün Yerusəlimə gələcək».
Ordular Rəbbi deyir: «O günlərdə müxtəlif dillərdə danışan millətlərdən olan on 
adam bir Yəhudinin ətəyindən yapışıb “qoy sizinlə gedək, çünki Allahın sizinlə 
olduğunu eşitmişik” deyəcək».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 87:1-4. 5-7
N: Rəbb Allah əbədi bizimlədir.

Müqəddəs dağlar
Rəbbin şəhərinin təməlidir,
Yaqubun bütün məskənlərindən çox
Sionun darvazaları Ona əzizdir.

Ey Allahın şəhəri, haqqında bu şanlı sözləri deyirlər:
«Məni tanıyanların içindən
Rahavın, Babilin adını çəkəcəyəm.
Həm də Filişt, Sur, Kuş barədə deyiləcək: 
“Bunlar da bu yerdə doğulub”.

Bəli, Sion barədə deyiləcək:
“Onların hamısı bu yerdə doğulub,
Haqq-Taala buranı sarsılmaz edəcək”.

Rəbb xalqları siyahıda qeyd edəndə yazacaq:
“Bunlar bu yerdə doğulub”.
Oxuyanlar, rəqs edənlər belə deyəcəklər:
“Səndə mənim üçün hər cür çeşmə var”».
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Əyyub kitabından sözlər Əyy 3:1-3. 11-17. 20-23
Bundan sonra Əyyub ağzını açıb öz doğulduğu günə lənət etdi. 
Dilə gəlib belə dedi: «Kaş ki mən doğulan gün yox olaydı,
“Oğlun oldu!” deyilən gecə yox olaydı.
Niyə doğulanda mən ölmədim,
Bətndən çıxarkən nəfəsim kəsilmədi?
Niyə məni dizlərin arasından aldılar,
Əmizdirmək üçün ağzıma döş saldılar?
Belə olmasaydı, indi rahat uzanardım,
Yatıb dincələrdim
Özləri üçün viranə şəhərləri tikən
Dünya padşahları və müşavirlərlə,
Evlərini gümüşə qərq edən
Qızıl xəzinəsi olan rəhbərlərlə.
Niyə bətndən yarımçıq uşaq tək düşmədim?
Niyə işıq üzü görməyən körpə kimi basdırılmadım?
Orada pis adamlar belə, kini atır,
Yorğunlar rahatlıq tapır,
Niyə əzab çəkənlər işıq üzü görür,
Əziyyət içində olanlar həyata gəlir?
Ölüm arzulayırlar amma tapmırlar,
Dəfinə axtarmaqdan da çox onu axtarırlar,
Onlar məzar tapanda fərəhlənər,
Şadlanaraq sevinər.
Hara getdiyi bilinməyən insana,
Ətrafına Allah sədd çəkdiyi adama niyə ömür verilir?

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 88:2-4. 5-6. 7-8
N: Ya Rəbb, qulaq as naləmə.

Ya Rəbb, ey məni qurtaran Allah,
Gecə-gündüz Sənə yalvarıram!
Qoy duam Sənə çatsın,
Qulaq as naləmə.
Bəlalardan canım boğazıma gəldi,
Həyatım ölülər diyarına yaxınlaşır.

420



26cı həftə | Çərşənbə axşamı - 2ci gün

Qəbirə düşənlərin içində sayılıram,
Sanki məndə taqət qalmayıb.
Elə bil ölülər içinə düşmüşəm,
Yaddaşından silinmişəm,
Köməyindən əlimi üzmüşəm,
Məzarda yatan meyitlər kimiyəm.

N: Ya Rəbb, qulaq as naləmə.

Məni dərin qəbirə,
Dərin, qaranlıq bir yerə saldın.
Qəzəbin üstümə gəldi,
Təlatümün tamamilə məni əzdi.

Alleluya! Mk 11:45
Çünki Bəşər Oğlu  gəldi ki, Özü xidmət etsin və çoxlarını satın almaq üçün 
Öz canını fidyə versin».
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 9:51-56

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 İsanın gəlişi münasibəti ilə hazırlıq işləri 
görmək üçün gedib Samariyalıların bir kəndinə girdilər. Lakin Samariyalılar İsanı 
qəbul etmədilər, çünki O, Yerusəlimə doğru gedirdi. Şagirdlərdən Yaqubla Yəhya 
bunu görüb dedilər: «Rəbb, bunları məhv etmək üçün bir əmrlə göydən alov 
yağdırmağımızı istəyirsənmi?» Amma İsa dönüb onlara qadağan etdi. Sonra onlar 
başqa bir kəndə yollandılar. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Nehemya kitabından sözlər Neh 2:1-8
Padşah Artaxşastanın hakimiyyətinin iyirminci ili, Nisan ayı idi. Padşahın 
qarşısına şərab gətirildi. Mən şərab camını qaldırıb ona verdim. O günə qədər mən
heç vaxt onun hüzurunda kədərli görünməmişdim. Padşah mənə dedi: «Üzün niyə 
belə qəmlidir? Xəstə olmasan da, hər halda ürəyin dərdlidir». Onda mən çox 
qorxdum. Sonra padşaha dedim: «Padşah həmişə sağ olsun! Atalarımın dəfn 
edildiyi yer, şəhərimiz xaraba qalıb, darvazaları yandırılıb. Bəs mən necə 
kədərlənməyim?» Padşah isə mənə dedi: «Sən məndən nə diləyirsən?» Mən 
göylərin Allahına dua edərək padşaha dedim: «Əgər padşaha bu xoş gəlirsə və 
qulun sənin gözündə lütf tapıbsa, məni Yəhudaya, atalarımın dəfn edildiyi şəhərə 
göndər ki, oranı bərpa edə bilim». Mələkə də padşahın yanında oturmuşdu. Padşah
mənə dedi: «Bu səfərin nə qədər çəkər? Nə vaxt qayıda bilərsən?» Məni 
göndərmək padşaha məqbul oldu və mən qayıdacağım vaxtı müəyyən etdim. 
Sonra mən padşaha dedim: «Əgər padşaha xoş gəlirsə, Fərat çayının qərbindəki 
torpaqların valiləri üçün mənə namələr verilsin ki, Yəhudaya çatana qədər məni 
vilayətlərindən keçirtsinlər. Həm də padşahın meşə nəzarətçisi Asəfə namə 
göndərilsin ki, məbədin yanındakı qala darvazalarına, şəhərin divarına və 
iqamətgahıma tirlər düzəltmək üçün mənə ağac versin». Allahın mərhəmətli əli 
üzərimdə olduğuna görə padşahdan nə istədimsə, mənə verdi. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 137:1-2. 3. 4-6 (N: Zəb 65:2a)
N: Ey Allah, Səni Sionda həmdlər gözləyir

Babil torpağında olanda Sionu yada salardıq,
Çay kənarında oturaraq ağlayardıq,
Liralarımızı söyüd ağaclarından asardıq.

Bizi əsir edənlər nəğmə oxumağımızı əmr edirdilər,
Bizə zülm verənlər onları şənləndirməyimizi istəyirdilər,
«Bizim üçün Sion nəğmələrini oxuyun» deyirdilər.

Axı yad ölkədə Rəbbin nəğmələrini necə oxuyaq?
Ey Yerusəlim, əgər səni unutsam, qoy sağ əlim qurusun.
Ey Yerusəlim, səni anmasam, ən böyük sevincim olmasan,
Qoy dilim damağıma yapışsın.
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Əyyub kitabından sözlər Əyy 9:1-12. 14-16
Əyyub belə cavab verdi: «Belə olduğunu, həqiqətən, bilirəm. Amma Allah 
qarşısında insan necə haqlı çıxa bilər? Əgər Onunla kimsə mübahisə etmək istəsə,
Onun min sualına bir cavab tapa bilməz. Hikməti dərin, gücü tükənməyən Odur.
Ona qarşı duranlardan kim sağ qalıb? Allah dağları yerindən oynadar, dağlar heç 
bilməz. Qəzəbi ilə onları alt-üst edər. Dünyanı yerindən oynadar, dirəklərini 
lərzəyə salar. Əmr etsə, günəş doğmaz, ulduzların işığını örtüb möhürlər.
Odur təkbaşına göyləri sərən, dəniz dalğalarının üstündə gəzən. Odur Böyük Ayı, 
Orion, Ülkər bürclərini, cənub bürclərini yaradan. Odur dərk etmədiyimizdən də 
böyük işlər görən, saysız xariqələr göstərən. Bax yanımdan elə keçər ki, Onu görə 
bilmərəm, elə keçib gedər ki, heç hiss etmərəm. Nə isə tutub apararsa, kim Ona 
mane ola bilər? Kim Ona “Nə edirsən?” deyə bilər? Belə isə Ona necə cavab verə 
bilərəm? Hüzurunda necə söz tapa bilərəm? Günahsız olsam belə, Ona cavab verə 
bilmərəm, rəhm etsin deyə Hökmdarıma yalvarmalıyam. Onu çağıranda O mənə 
cavab versə belə, yenə inanmıram ki, O, səsimi eşidir.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 88:9-12. 13-14
N: Ya Rəbb, qulaq as naləmə.

Ya Rəbb, hər gün Səni çağırıram,
Sənə əl açıram.
Xariqələrini ölülərəmi göstərəcəksən?
Kölgələrmi qalxıb Sənə şükür edəcək?

Məhəbbətin məzardamı,
Sədaqətin Həlak yerindəmi bəyan olunacaq?
Xariqələrin qaranlıqdamı,
Ədalətin unudulma diyarındamı tanınacaq?

Mən isə, ya Rəbb, Səni imdada çağırıram,
Duam hər səhər hüzuruna qalxır.
Ya Rəbb, niyə məni rədd edirsən?
Niyə məndən üzünü gizlədirsən?
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Alleluya! Flp 3:9
Onun uğrunda var-yoxumu atıb tullantı sayıram ki, 
Məsihi qazanıb Onda hesab olunum. 
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 9:57-62

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Onlar yol boyu gedərkən bir nəfər İsaya dedi: «Sən hara getsən, Sənin ardınca 
gedəcəyəm». İsa ona dedi: «Tülkülərin də yuvası, göydə uçan 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». İsa ona dedi: «Qoy ölülər öz ölülərini dəfn 
etsin. Sənsə get, Allahın Padşahlığını 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 Padşahlığına layiq deyil».

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

26cı həftə |   Cümə axşamı  4cü gün 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Nehemya kitabından sözlər Neh 8:1-4a. 5-6. 7b-12
Bütün xalq bir nəfər kimi Su darvazasının qarşısındakı meydana toplaşdı. 
Xalq ilahiyyatçı Ezraya dedi ki, Rəbbin İsraillilərə əmr etdiyi Musanın Qanun 
kitabını gətirsin. Yeddinci ayın birinci günü Ezra Qanunu kişilərdən, qadınlardan 
və dinləyib anlaya bilən uşaqlardan ibarət olan 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 ulu Allaha, Rəbbə həmd etdi və bütün xalq əllərini qaldıraraq 
«Amin! Amin!» deyə cavab verdi. 
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Sonra baş əydilər və üzüstə yerə döşənib Rəbbə səcdə qıldılar. Xalq isə yerində 
dayanmışdı. 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». Levililər «susun, kədərlənməyin,
çünki bu gün müqəddəsdir» deyə bütün xalqı sakitləşdirdilər. Bütün xalq yeyib-
içməyə, paylar göndərməyə və böyük şənlik etməyə getdi. Çünki xalq ona 
deyilənləri başa düşdü.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 19, 8-11
N: Rəbbin əmrləri pakdır, gözləri aydın edir.

Rəbbin qayda-qanunları düzdür, ürəyi sevindirir,
Rəbbin əmrləri pakdır, gözləri aydın edir.
Rəbb qorxusu safdır, əbədi yaşayır,
Rəbbin hökmləri haqdır, hamısı ədalətlidir.

Onlar qızıldan, bol miqdarda olan saf qızıldan da çox sevilir,
Onlar baldan, şanı balından da şirindir.
Bəndən bunlardan nəsihət alar,
Onlara əməl edənin bol mükafatı var.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Əyyub kitabından sözlər Əyy 19, 21-27
Aman, ey dostlarım, aman, Allahın əli məni vurdu! Niyə məni Allah kimi 
qovursunuz? Niyə mənim ətimdən doymursunuz? Kaş ki sözlərim yazılaydı,
Kitaba köçürüləydi, dəmir qələmlə, qurğuşunla əbədi qalmaq üçün bir qayaya 
həkk olaydı. Amma mən bilirəm ki, Satınalanım yaşayır, axırda O, yer üzərində 
dayanacaq. Dərim yox olandan sonra bədən alıb Allahı görəcəyəm. 
Mən Ona baxacağam, başqası yox, mən öz gözlərimlə görəcəyəm. 
Budur, ürəyim həsrətdən üzülür!

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

425



26cı həftə |   Cümə axşamı - 4cü gün 

Zəbur 27, 7-9. 13-14
N: Rəbbin xeyirxahlığını dirilər arasında görəcəyəm,

Ya Rəbb, dinlə, Səni çağırıram, lütf edib mənə cavab ver.
Sən dedin: «Üzümü axtarın». Ya Rəbb, mən Sənin üzünü axtarıram.

Üzünü məndən gizlətmə, qulunu qəzəblə qovma.
Mənə Sən kömək etmisən, məni atma, tərk etmə,

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

Alleluya! Mk 1:15
Vaxt yetişib, Allahın Padşahlığı yaxınlaşıb. Tövbə edin və Müjdəyə inanın.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 10:1-12

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 məhsulun 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, yeyib-için, çünki işçi öz 
haqqına layiqdir. Evdən evə köçməyin. Hansısa bir şəhərə girdiyiniz zaman sizi 
qəbul edirlərsə, qabağınıza qoyulanı yeyin.  Orada olan xəstələrə şəfa verin və 
onlara deyin: “Allahın Padşahlığı sizə yaxınlaşıb”. Amma hansısa bir şəhərə 
girdiyiniz zaman sizi qəbul etməsələr, oranın küçələrinə çıxıb belə deyin: 
“Sizin əleyhinizə çıxaraq şəhərinizin ayaqlarımıza yapışan tozunu belə, çırpırıq. 
Amma bunu bilin ki, Allahın Padşahlığı sizə yaxınlaşıb”. Sizə bunu deyirəm: 
qiyamət günü† Sodomun halı o şəhərin halından daha asan olacaq. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Baruxun kitabından sözlər Bar 1:15-22
Rəbb Allahımızda salehlik, bizdə isə bu gün olduğu kimi üzüqaralıq var; bu 
üzüqaralıq hər bir Yəhudiyə, hər bir Yerusəlim sakininə  həm padşahlarımıza, həm
başçılarımıza, həm kahinlərimizə, həm peyğəmbərlərimizə, həm də əcdadlarımıza 
aiddir. Çünki biz Rəbbin önündə günah etdik, Ona itaət etmədik, Rəbbin 
qarşımıza qoyduğu əmrlərinə əməl etmək üçün Allahımızın səsinə qulaq asmadıq. 
Rəbbin əcdadlarımızı Misir torpağından çıxartdığı gündən indiyəcən Rəbb 
Allahımıza itaətsiz olduq və Onun səsinə qulaq asmağa məhəl qoymadıq. Bal və 
süd axan torpağı bizə vermək üçün əcdadlarımızı Misir torpağından çıxartdığı gün
Rəbbin Öz qulu Musaya bildirdiyi fəlakət və lənət başımıza gəldi; bunlar hələ də 
üzərimizdədir. Biz Onun bizə göndərdiyi peyğəmbərlərin heç bir sözünə əməl 
etməyib Rəbb Allahımızın səsinə qulaq asmadıq. Hər birimiz Rəbb Allahımızın 
gözləri önündə başqa allahlara xidmət edərdik, pis işlər görüb ürəyimizdə pis 
fikirlərlə gəzirdik». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 79, 1-2. 3-5. 8-9
N: Ya Rəbb, ismin şərəfinə bizə yardım et.

Ey Allah, millətlər Sənin mülkünə giriblər, müqəddəs məbədini murdar ediblər,
Yerusəlimi viranəliyə çeviriblər. Qullarının cəsədini göydəki quşlara yem ediblər,
Möminlərinin ətini yerdəki heyvanlara veriblər.

Yerusəlimin hər tərəfində onların qanı axıdılıb, onları dəfn edən yoxdur.
Qonşularımızın tənə hədəfinə döndük,
Ətrafdakılarımız tərəfindən ələ salınıb lağ edildik.
Ya Rəbb, nə vaxtacan, yoxsa əbədilikmi bu qəzəbindən dönməyəcəksən,
Qısqanclıqdan od tutub yanacaqsan?

Ata-babalarımızın günahını boynumuza qoyma,
Nə qədər alçalmışıq, mərhəmətini bizə tez göstər.
Ey bizi qurtaran Allah, ismin şərəfinə Sən bizə yardım et,
Günahlarımızı kəffarə edərək ismin naminə Sən bizi xilas et.

427



26cı həftə |   Cümə - 5ci gün   

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Əyyub kitabından sözlər Əyy 38:1. 12-21. 40, 3-5
O zaman Rəbb qasırğanın içindən Əyyuba belə cavab verdi:
Sən ömründə səhərə buyruq verdinmi?
Şəfəqə yerini göstərdinmi?
Belə ki yer üzünün ucqarlarını tutsun,
Üstündən pisləri çırpıb atsın.
Torpağın quruluşu dəyişir,
Möhür vurulanda palçıqda əksi qalan kimi,
Libasdakı qırışlar kimi gözə görünür.
Pislərin nuru batırılar,
Qaldırdıqları qolları qırılar.
Dənizin mənbələrinə getmisənmi?
Dərinliyin dibində gəzmisənmi?
Ölüm dərgahı sənə göstərilibmi?
Ölüm kölgəsinin qapılarını görmüsənmi?
Dünyanın həcmini dərk edə bilirsənmi?
De görüm, bunların hamısını bilirsənmi?
İşıq məskəninə gedən yol haradadır?
Qaranlığın yeri haradadır?
Onları yerlərinə apara bilərsənmi?
Evlərinin yolunu bilirsənmi?
Əlbəttə, heç nə anlamırsan,
Çünki onlarla eyni vaxtda doğulmusan!
Yaşın bu qədərdir.
Onda Əyyub Rəbbə belə cavab verdi:
«Mənim gərəksizliyimə bax,
Sənə necə cavab verim,
Ağzımı əlimlə tutmuşam.
Bir dəfə danışdım, daha cavabım yoxdur,
Artıq ikinci dəfə nə danışım».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 139, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab
N: Ey Allahım, əbədi yolda mənə rəhbər ol!

Ya Rəbb, məni yoxlayaraq tanıdın, oturuşumu-duruşumu Özün bilirsən,
Fikirlərimi uzaqdan duyursan. Getməyimə, yatmağıma nəzarət edirsən,
Nə yollardan keçdiyimi bilirsən.
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Hara gedim ki, Ruhun orada olmasın?
Hara qaçım ki, hüzurunda olmayım?
Əgər göylərə çıxsam, Sən oradasan,
Ölülər diyarında yatsam, Sən oradasan.

N: Ey Allahım, əbədi yolda mənə rəhbər ol!

Qanad alıb gündoğana uçsam belə,
Dənizi keçib günbatana qonsam belə,
Sənin sağ əlin bələdçim olacaq,
Sağ əlin məni qoruyacaq.

Sən mənim daxili üzvlərimi yaratmısan,
Mənə ana bətnində quruluş vermisən.
Sən məni ecazkar, əsrarəngiz yolla yaratmısan,
Ona görə şükür edirəm.

Alleluya! Zəb 95:8
Qoy ürəkləriniz  inadkar olmasın, Rəbbin səsini dinləyin.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 10:13-16

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Vay halına, ey Korazin! Vay halına, ey Bet-Sayda! Sizdə baş vermiş möcüzələr 
Sur və Sidonda olsaydı, onlar çoxdan çul geyinib külün üstündə oturaraq tövbə 
edərdi. Amma qiyamət günü Sur və Sidonun halı sizinkindən daha asan 
olacaq. Sən, ey Kefernahum, göyə qədər ucalacaqsanmı? 
Ölülər diyarına qədər enəcəksən.
Sizi dinləyən kəs Məni dinləyir, sizi rədd edən Məni rədd edir. 
Məni rədd edənsə Məni Göndərəni rədd edir».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Baruxun kitabından sözlər Bar 4:5-12. 27-29
Cəsarətli ol, Mənim xalqım, İsrailin adını yaşadan! Siz məhv olmaq üçün 
Bütpərəstlərə təslim edilmədiniz, Allahı qəzəbləndirdiyiniz üçün Düşmənlərə 
təslim edildiniz. Çünki siz Allaha deyil, Cinlərə qurban gətirərək Yaradanınızı 
qəzəbləndirdiniz.  Sizi qidalandıran Əbədi Allahı unutdunuz, Həmçinin sizi 
bəsləyən Yerusəlimi məyus etdiniz. Çünki Yerusəlim Allahdan sizin üzərinizə 
Gələn qəzəbi görüb dedi: «Qulaq asın, Sionun qonşuları, Allah mənə böyük kədər 
göndərdi, Ona görə ki mən oğul və qızlarımın Əsir edildiyini gördüm; Bunu 
onların üzərinə Əbədi Olan göndərdi. Mən onları sevinclə qidalandırırdım, 
Amma ağlaşma və kədərlə buraxdım. Qoy heç kəs mənim üçün sevinməsin, Mən 
çoxlarının tərk etdiyi dul qadına bənzəyirəm. Oğul və qızlarımın günahına görə 
boşaldım, Çünki onlar Allahın qanununa arxa çevirdilər; Cəsarətli olun, 
övladlarım, Allahı çağırın, Çünki bütün bunları üzərinizə Göndərən Sizi yada 
salacaq. Allahı tərk etməkdə qətiyyətli olduğunuz kimi, İndi də Ona tərəf dönün; 
Onu axtarmaq üçün on dəfə artıq səy edin. Çünki bu fəlakəti üzərinizə Göndərən 
Sizə xilasla əbədi sevinc də göndərəcək. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 69, 32-34. 35-36
N:  Rəbb fəqirləri eşidir.

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.

Çünki Allah Sionu qurtaracaq,
O, Yəhuda şəhərlərini bərpa edəcək.
Onun xalqı oranı mülk edib məskən salacaq,
Ora qullarının övladlarına irs olaraq qalacaq,
Allahın ismini sevənlər orada sakin olacaq!
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Əyyub kitabından sözlər Əyy 42:1-3. 5-6. 12-17
O vaxt Əyyub Rəbbə belə cavab verdi:
«Bilirəm, Sən hər şeyə qadirsən,
Sənin istəyinin qarşısı alınmaz.
Soruşdun: “Məsləhəti savadsızcasına ört-basdır edən bu kimdir?”
Doğrudan da, bilmədiyim şeylərdən,
Əlim çatmadığı heyrətamiz işlərdən danışdım.
Qulaqlarıma sorağın çatmışdı,
İndisə Səni gözlərimlə görürəm.
Ona görə özümdən zəhləm gedir,
Torpağın, külün içində tövbə edirəm».
Rəbb Əyyubun axır günlərini əvvəlki günlərindən daha çox bərəkətli etdi. 
Onun on dörd min qoyunu, altı min dəvəsi, min cüt öküzü və min eşşəyi var idi. 
Əyyubun yeddi oğlu, üç qızı oldu. İlk qızının adını Yemima, ikincisinin adını 
Qesia, üçüncüsünün adını Qeren-Happuk qoydu. Ölkənin heç bir yerində 
Əyyubun qızları kimi gözəl qızlar yox idi. 
Əyyub onlara da qardaşları ilə yanaşı miras verdi.
Bundan sonra Əyyub yüz qırx il yaşadı və dörd nəsil övladlarını gördü. 
O qocalıb yaşa dolaraq öldü.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 119, 66/71. 75/91. 125/130
N: Rəbbim, üzün qulunun üstünə nur saçsın.

Mənə ağıl, bilik öyrət,
Çünki əmrlərinə inanıram.
Çəkdiyim əzabın xeyri mənə bu olub:
Sənin qaydalarını öyrənirəm.

Ya Rəbb, bilirəm ki, hökmlərin ədalətlidir,
Mənə əzab çəkdirsən də, sədaqətin yox olmur.
Hökmlərinə görə bu günədək hər şey qalır,
Onlar Sənin xidmətində dayanırlar.

Qulunam, mənə ağıl ver ki,
Sənin göstərişlərini dərk edim.
Kəlamının açıqlanması nur saçır,
Hər nadanı ağıllandırır.
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Alleluya! Mt 11:25
Ey yerin-göyün Sahibi olan Ata! Səndən razıyam ki, sirləri körpələrə agah etdin.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 10:17-24

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Yetmiş şagird sevinə-sevinə qayıtdı və dedi: «Ya Rəbb, Sənin adınla cinlər belə, 
bizə tabe olur!» İsa onlara belə cavab verdi: «Mən Şeytanın ildırım kimi göydən 
düşməyini görmüşdüm. Baxın Mən sizə səlahiyyət 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».
İsa o vaxt Müqəddəs Ruhda şadlanıb dedi: «Ey yerin-göyün Sahibi olan Ata! 
Səndən razıyam ki, bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə 
agah etdin. Bəli, Ata! Çünki bu Sənin xoş niyyətin idi. Atam tərəfindən hər şey 
Mənim ixtiyarıma verildi. Oğulun kim olduğunu Atadan başqa heç kəs bilməz. 
Atanın kim olduğunu da Oğuldan və Oğulun agah etmək istədiyi şəxsdən başqa 
heç kəs bilməz».
Sonra İsa şagirdlərə sarı dönüb onlara ayrıca dedi: «Nə bəxtiyardır o gözlər ki, 
sizin gördüklərinizi görür! Sizə bunu deyirəm: bir çox peyğəmbərlər və padşahlar 
sizin gördüklərinizi görmək istədilər, amma görmədilər, eşitdiklərinizi eşitmək 
istədilər, amma eşitmədilər».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Yunusun kitabından sözlər Yun 1:1- 2:1. 11
Yunus peyğəmbərin kitabından sözlər
Rəbbin sözü Amittay oğlu Yunusa nazil oldu: «Qalx, Ninevaya – o böyük şəhərə 
get və ona qarşı car çək, çünki oradakıların pisliyi gəlib Mənə qədər çatmışdır». 
Lakin Yunus Rəbbin hüzurundan Tarşişə qaçmaq üçün qalxdı. Yafoya enib 
Tarşişə gedən bir gəmi tapdı. Yol haqqını verib Rəbbin hüzurundan getmək üçün 
onlarla birlikdə Tarşişə gedən gəmiyə mindi. Lakin Rəbb dəniz üzərində güclü 
külək qaldırdı, dənizdə böyük bir fırtına qopdu və gəmi az qala parçalanacaqdı. 
Gəmiçilər qorxuya düşüb hər biri öz allahını çağırdı və gəmi yüngülləşsin deyə 
orada olan yükləri dənizə atdılar. Yunus isə gəminin aşağı hissəsinə enmişdi və 
uzanıb bərk yuxuya getmişdi. Gəmi rəisi onun yanına gəlib dedi: «Sən nə 
yatırsan? Qalx, öz allahını çağır. Bəlkə sənin allahın bizi yada salar və biz məhv 
olmarıq». Gəmiçilər bir-birlərinə dedi: «Gəlin püşk ataq, görək kimə görə bu bəla 
başımıza gəldi?» Püşk atdılar və püşk Yunusa düşdü. O zaman Yunusdan 
soruşdular: «Bizə de, başımıza gələn bu bəla kimə görədir? Sənin sənətin nədir? 
Haradan gəlirsən? Vətənin haradır? Hansı xalqdansan?» Yunus cavab verdi: «Mən
İbraniyəm. Dənizi və torpağı yaradan göylərin Allahı Rəbdən qorxuram». Onlar 
çox qorxdu və dedi: «Sən bunu nə üçün etdin?» Çünki Yunusun Rəbdən 
uzaqlaşmaq üçün qaçdığını bilirdilər, bunu onlara özü nəql etmişdi.
Dəniz get-gedə coşduğuna görə onlar Yunusdan soruşdular: 
«Səninlə nə edək ki, dəniz qarşımızda sakitləşsin?» 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur Yun 2, 3. 4. 5. 8
N: Ya Rəbb Allahım, Sən canımı dərin çuxurdan çıxartdın. 

«Əzab içində Rəbbi çağırdım, O mənə cavab verdi.
Ölülər diyarının bağrından fəryad etdim, Sən mənim səsimi eşitdin.

Sən məni dərinə, dənizin qoynuna atdın,
Məni sellər sarıdı,Sənin bütün ləpələrin və dalğaların üstümdən keçdi.

Mən dedim: “Sənin gözlərinin önündən qovuldum”,
Lakin yenə Sənin müqəddəs məbədini görəcəyəm.

Daxilimdə canım üzüləndə Rəbbə üz tutdum,
Mənim duam Sənə, Sənin müqəddəs məbədinə çatdı.
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Qalatiyalılara məktubundan sözlər Qal 1:6-12
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.
Qardaşlar, sizə bəyan edirəm ki, mənim yaydığım Müjdənin mənbəyi insan deyil. 
Çünki mən onu insandan almadım və insan tərəfindən də öyrədilmədim. Bunu 
mənə İsa Məsih vəhy vasitəsilə açdı.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 111, 1-2. 7-8. 9-10
N: Rəbb Öz əhdini əbədi olaraq yadda saxlayır.

Əməlisalehlər məclisində, icma arasında
Bütün qəlbimlə Rəbbə şükür edəcəyəm.
Rəbbin işləri böyükdür,
Bunlardan zövq alanlar ibrət götürür.

Əllərinin işləri sədaqət və ədalətdir,
Onun bütün qayda-qanunları etibarlıdır.
Onlar həmişə, əbədi olaraq möhkəmdir,
Sədaqətdən, düzlükdən yaranmışdır.

Öz xalqına qurtuluş göndərdi,
Əhdi əbədi olsun deyə əmr verdi,
İsmi müqəddəsdir, zəhmlidir.

Rəbb qorxusu hikmətin başlanğıcıdır,
Buna əməl edənlərin sağlam düşüncəsi vardır.
Ona əbədi olaraq həmdlər olsun!

434



27ci həftə |  Bazar ertəsi - 1ci gün

Alleluya! Yəh 13:34
Sizə yeni bir əmr verirəm: bir-birinizi sevin, 
Mən sizi sevdiyim kimi siz də bir-birinizi sevin.
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 qalxıb 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 düşüncənlə sev” və “Qonşunu 
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 döydülər 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 yolla gedən bir Samariyalı isə bu adamı görəndə ona rəhmi
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: “Onun qayğısını çək. 
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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Yunusun kitabından sözlər Yun 3:1-10
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. Bu xəbər Nineva padşahına çatanda o, taxtından qalxaraq şahlıq libasını 
əynindən çıxartdı və çul geyinib külün üstündə oturdu. Padşah özünün və 
əyanlarının adından buyurdu ki, Ninevada elan edib desinlər:
«Nə insanlar, nə heyvanlar, nə mal-qara, nə də ki qoyun-keçi heç nə yeməsin, 
otlağa getməsin və su içməsin. İnsanlar da, heyvanlar da çul geyinsin və var 
gücləri ilə Allaha fəryad etsin. Hər kəs öz pis yolundan və əllərinin zorakılığından 
dönsün. Kim bilir, bəlkə Allah rəhmə gəlib, qızğın qəzəbini bizdən döndərər və 
biz məhv olmarıq».
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 130, 1-4. 7-8
N: Allahın qarşısında heç kim dayana bilməz.

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

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

Çünki Rəbdə məhəbbət var,
Onda bol-bol qurtuluş var.
Ey İsrail, O səni
Bütün təqsirlərindən azad edər!
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Qalatiyalılara məktubundan sözlər Qal 1:13-24
Yəhudi dininə bağlı olduğum günlərdə mənim necə həyat sürdüyümü eşitdiniz. 
Mən Allahın cəmiyyətini hədsiz təqib edir, onu dağıdırdım. Yəhudi dinində 
soydaşlarım arasında yaşıdlarımın bir çoxundan daha irəlidə idim. Ata-
babalarımın adət-ənənələrinin qeyrətini həddindən artıq çəkirdim. Amma hələ 
anamın bətnindən məni seçib lütfü ilə çağıran Allah Öz Oğlu ilə bağlı Müjdəni 
başqa millətlər arasında yayım deyə Onu mənə zahir etməyə 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 Kefa ilə tanış olmaq üçün Yerusəlimə getdim və on beş 
gün onun yanında qaldım. O biri həvarilərin heç birini görmədim. Yalnız Rəbbin 
qardaşı Yaqubu gördüm. Allahın önündə sizə yazdıqlarımın yalan olmadığını 
deyirəm. Sonra Suriya və Kilikiya diyarlarına getdim. Yəhudeyanın Məsihdə olan 
cəmiyyətləri isə məni şəxsən tanımırdılar. Yalnız bu sözü eşidirdilər: «Bir zaman 
bizi təqib edən şəxs vaxtilə yox etməyə çalışdığı imanı müjdələyir». Beləliklə, 
mənə görə Allahı izzətləndirirdilər.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 139, 1-3. 13-15
N: Rəbbim, əbədi yolda mənə rəhbər ol!

Ya Rəbb, məni yoxlayaraq tanıdın,
Oturuşumu-duruşumu Özün bilirsən,
Fikirlərimi uzaqdan duyursan.
Getməyimə, yatmağıma nəzarət edirsən,
Nə yollardan keçdiyimi bilirsən.

Sən mənim daxili üzvlərimi yaratmısan,
Mənə ana bətnində quruluş vermisən.
Sən məni ecazkar, əsrarəngiz yolla yaratmısan,
Ona görə şükür edirəm.
Nə qədər xariqəli işlər görmüsən!

Bunu ürəkdən yaxşı dərk edirəm.
Mən gizli bir yerdə yaranarkən,
Dünyanın dərin yerində yaranarkən
Bədənim Səndən gizli qalmadı.
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Alleluya! Lk 11:28
Allahın kəlamını eşidib ona riayət edənlər nə bəxtiyardır!
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 şeyin qayğısını çəkib 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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Yunusun kitabından sözlər Yun 4:1-11
Bu iş Yunusun heç xoşuna gəlmədi və o hirsləndi. O, Rəbbə dua edərək dedi: 
«Ya Rəbb! Mən hələ ölkəmdə ikən bunu demirdimmi? Buna görə də mən Tarşişə 
qaçdım, çünki bilirdim, Sən lütfkar, rəhmli, hədsiz səbirli, bol məhəbbətli 
Allahsan və rəhm edib bəla göndərməzsən. İndi isə, ya Rəbb, yalvarıram, mənim 
canımı al, çünki mənim üçün yaşamaqdansa, ölmək yaxşıdır». Rəbb dedi: 
«Hirslənməyin yaxşı işdirmi?» Yunus şəhərdən çıxdı və şəhərin şərq tərəfində 
oturdu. Orada özünə çardaq düzəldib kölgəsində oturdu ki, şəhərdə nə baş 
verəcəyini görsün. Rəbb Allah Yunusun başı üstünə qalxıb kölgə salmaq və onu 
pis halından qurtarmaq üçün bir gənəgərçək bitkisi yetirdi. Yunus bu bitkiyə görə 
çox sevindi. Lakin ertəsi gün sübh tezdən Allah bir bitki qurdu yetirdi. Qurd 
bitkini içindən yedi və bitki qurudu. Günəş çıxanda Allah isti səmum küləyi 
yetirdi. Günəş onun başını yandırdı və o taqətdən düşüb özü üçün ölüm diləyərək 
dedi: «Mənim üçün yaşamaqdansa ölmək yaxşıdır». Allah Yunusa dedi: 
«Məgər sənin bu bitkiyə görə hirslənməyin yaxşı işdirmi?»  O dedi: «Əlbəttə, 
yaxşıdır, elə hirsləndim ki, az qala öləm». Onda Rəbb dedi: «Sən zəhmətini 
çəkmədiyin və yetişdirmədiyin, bir gecədə bitən və bir gecədə məhv olan bitkiyə 
acıyırsan. Bəs sağ əlini sol əlindən ayıra bilməyən yüz iyirmi mindən çox insanın 
və çoxlu heyvanın yaşadığı böyük şəhər Ninevaya Mən necə acımayım?» 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 86, 3-4. 5-6. 9-10
N: Ey Xudavənd, Sən rəhmli və səbirlisən.

Rəhm et mənə, ey Xudavənd, çünki bütün gün Səni səsləyirəm!
Bu bəndənin qəlbini sevindir. Ey Xudavənd, Sənə ürəyimi təqdim edirəm.

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

Ey Xudavənd, yaratdığın millətlərin hamısı hüzuruna gələcək,
Sənin ismini izzətləndirərək səcdə edəcək.
Çünki əzəmətli, xariqələr yaradan Sənsən, yeganə Allah Sənsən!
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Qalatiyalılara məktubundan sözlər Qal 2:1-2. 7-14
On dörd il keçəndən sonra isə Barnaba ilə birlikdə Titi də özümlə götürüb yenə 
Yerusəlimə getdim. Vəhy vasitəsilə getdim. Başqa millətlər arasında vəz etdiyim 
Müjdəni onlara, etibarlı olanlara şəxsən təqdim etdim ki, boş yerə cəhd etməyim 
yaxud da cəhd etmiş olmayım. Əksinə, sünnətlilərə Müjdə yaymaq işi Peterə 
tapşırıldığı kimi sünnətsizlər arasında Müjdə yaymaq işinin mənə tapşırıldığını 
gördülər. Çünki sünnətlilərə həvari olması üçün Peterdə fəal olan Allah başqa 
millətlər üçün məndə də fəal oldu. Cəmiyyətin sütunları sayılan Yaqub, Kefa və 
Yəhya mənə bağışlanan lütfü tanıdıqda mənə və Barnabaya sağ əllərini uzatdılar 
ki, şərikliyimiz olsun. Ona görə ki biz başqa millətlərin, onlarsa sünnətlilərin 
yanına getsin. Yalnız yoxsulları yad etməyimizi istədilər, mən də məhz bunu icra 
etməyə səy göstərdim.
Kefa Antakyaya gəldikdə isə şəxsən ona qarşı çıxdım, ona görə ki tənqidə layiq 
idi. Çünki Yaqubun yanından bəzi adamlar gəlməmişdən əvvəl Peter başqa 
millətlərdən olanlarla yemək yeyirdi. Həmin adamlar gəldikdə isə sünnət 
tərəfdarlarından qorxaraq başqa millətlərin yanından çəkilib ayrı durdu. Onunla 
birlikdə o biri Yəhudilər də ikiüzlülük etdilər. Hətta Barnaba belə, onların 
ikiüzlülüyünə qapıldı. Amma mən Müjdənin həqiqətinə görə düzgün riayət 
etmədiklərini görəndə hamının qarşısında Kefaya dedim: «Əgər sən Yəhudi 
olduğun halda Yəhudi kimi deyil, başqa millətlərdən biri kimi yaşayırsansa, necə 
başqa millətləri Yəhudi kimi yaşamağa məcbur edirsən?»

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 117, 1. 2
N: 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!

Alleluya! Rem  8:15bc
Siz övladlıq Ruhunu aldınız. 
Elə o Ruhun vasitəsilə Allaha «Abba, Ata» deyə nida edirik.
Alleluya!
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†  İncil  †
Lk 11:1-4

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: Göylərdə olan Atamız, Adın müqəddəs tutulsun, 
Padşahlığın gəlsin. Göydə olduğu kimi yerdə də Sənin iradən olsun. Gündəlik 
çörəyimizi bizə hər gün ver. Bizə borclu olan hər adamı bağışladığımıza görə 
Bizim günahlarımızı da bağışla Bizi sınağa çəkmə».

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

27ci həftə |   Cümə axşamı  4cü gün 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Məlakinin kitabından sözlər Mal 3:13 – 4:2a
«Mənə qarşı sərt sözlər söylədiniz» deyir Rəbb, «siz isə “Sənə qarşı nə söylədik?” 
deyə soruşursunuz. Siz dediniz: “Allaha xidmət etmək faydasızdır. Ordular 
Rəbbinin buyruğunu yerinə yetirsək də, Onun önündə yas içində gəzsək də, 
bunlardan bizə nə xeyir oldu? İndi biz məğrurları bəxtiyar sayırıq. Pislik edənlər 
işlərində uğur qazanır, Allahı sınayanlar da cəzadan qurtarır”».
O zaman Rəbdən qorxanlar bir-birləri ilə danışdı. Rəbb bu sözlərə qulaq asıb 
dinlədi. Rəbdən qorxub adına hörmət edənlər üçün Onun önündə bir yaddaş kitabı 
yazıldı. Ordular Rəbbi deyir: «Fəaliyyətə keçdiyim gün onlar Mənə məxsus xalq 
olacaq. Bir ata özünə xidmət edən oğluna necə rəhm edərsə, Mən də onlara elə 
rəhm edəcəyəm. O zaman siz salehlə pis adam, Allaha qulluq edənlə etməyən 
arasındakı fərqi yenə görəcəksiniz». 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.
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Zəbur 1, 1-2. 3. 4\6
N: Rəbbə ümid edənlər nə bəxtiyardır!

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

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

Pis adamlarsa belə deyil,
Onlar yelin sovurduğu saman çöpünə bənzəyər.
Çünki Rəbb salehlərin yolunu bilər,
Pislərin yolu isə məhv olar.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Qalatiyalılara məktubundan sözlər Qal 3:1-5
Ey ağılsız Qalatiyalılar! Sizi kim tilsimlədi? İsa Məsihin çarmıxa çəkilməsi 
gözləriniz önündə açıqca təsvir olundu! Sizdən yalnız bunu öyrənmək istəyirəm: 
Ruhu Qanuna əməl etməklə, yoxsa eşitdiyinizə iman etməklə aldınız? Siz bu 
qədərmi ağılsızsınız? Ruhla başlayandan sonra indi cismani səyləmi bitirirsiniz? 
Boş yerəmi o qədər əzab çəkdiniz? Həqiqətən, bunlar boş yerə idi? Bəs sizi Ruhla 
təmin edən və aranızda möcüzələr yaradan Allah bunları Qanuna əməl 
etməyinizlə, yoxsa eşitdiyinizə iman etməyinizlə icra edir? 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur - Lk 1, 69-72. 73-75
N: Rəbbin mərhəmətinə görə adını ucaldın.

O, qulu Davudun nəslindən
Bizə qüdrətli Xilaskar yetirdi.
Qədimdən bəri Öz müqəddəs peyğəmbərlərinin vasitəsilə bildirdiyi kimi
Düşmənlərimizdən və bizə nifrət edənlərin əlindən bizi xilas etdi.
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Beləcə ata-babalarımıza mərhəmət göstərib
Öz müqəddəs Əhdini xatırladı.

Atamız İbrahimə and içdiyi kimi
Bizə elə güc verdi ki,
Düşmənlərimizin əlindən qurtulub
Həyatımız boyu qorxmadan Rəbbin önündə
Müqəddəslik və salehliklə Ona ibadət edək.

Alleluya! bax  Həv 16:14b
Rəbbim, sözlərini dinləmək üçün qəlblərimizi Sənə tərəf yönəlt. 
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 11:5-13

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Sonra İsa onlara dedi: «Məsələn, sizlərdən birinin bir dostu var. O da gecə yarısı 
dostunun yanına gedib deyir: “Dostum, mənə üç kömbə çörək borc ver, çünki 
yanıma dostum gəlib, qabağına qoyacaq heç nəyim yoxdur”. Dostu da içəridən 
belə cavab verir: “Məni narahat etmə. Qapı artıq qıfıllıdır, uşaqlarım yanımda 
yatıb, mən durub sənə bir şey verə bilmərəm”. Sizə deyim ki, o həmin adamla dost
olduğu halda vermək istəməsə də, 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, qapı döyənə açılar. 
Aranızdan hansı ata oğlu ondan balıq diləsə, ona balıq yerinə ilan verər? Yaxud 
yumurta diləsə, ona əqrəb verər? Beləliklə, siz pis olduğunuz halda öz 
övladlarınıza yaxşı hədiyyələr verməyi bilirsinizsə, göydə olan Atanın Ondan 
diləyənlərə Müqəddəs Ruhu verəcəyi nə qədər yəqindir!»

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Yoelin kitabından sözlər Yoel 1:13-15. 2:1-2
Ey kahinlər, çul geyinərək yas tutun! Ey qurbangah xidmətçiləri, nalə çəkin!
Ey Allahıma xidmət edənlər, gəlin çulda gecələyin, çünki Allahınızın evindən
Taxıl təqdimi və içmə təqdimi yox oldu. Oruc üçün vaxt təyin edin,
Təntənəli toplantı çağırın. Ağsaqqalları, ölkənin bütün əhalisini
Allahınız Rəbbin evinə yığın, Rəbbə fəryad qoparın. Vay o günə!
Budur, Rəbbin o günü yaxındır, o gün Külli-İxtiyar fəlakət gətirəcək.
Sionda şeypur çalın, müqəddəs dağımda bərkdən çalın. Qoy ölkənin bütün əhalisi 
titrəsin, çünki Rəbbin günü gəlir, həmin gün yaxındadır.
Qaranlıq zülmətli bir gün! Buludlu və qatı qaranlıq bir gün! Bir qoşun gəlir
Dağlar üzərində yayılan dan kimi Çoxsaylı və qüvvətli bir qoşun.
Elə bir qoşun ki, əzəldən bəri bunun kimisi olmamışdır,
Bundan sonra da nəsillər boyu olmayacaqdır.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 9, 1-2. 5/15. 7-8
N: Tanrı dünyaya ədalətlə hökm edir.

Bütün ürəyimlə Rəbbə şükür edəcəyəm,
Bütün xariqələrini deyəcəyəm.
Sənə görə fərəhimdən sevinib cuşa gələcəyəm,
Ey Haqq-Taala, ismini tərənnüm edəcəyəm!

Sən millətləri məzəmmət, pisləri yox etdin,
Adlarını əbədilik sildin.
Millətlər qazdıqları quyuya özləri düşüb,
Qurduqları tələyə öz ayaqları ilişib.

Rəbb isə əbədi olaraq hökmranlıq edir,
O, taxtını hökm üçün qurub.
Dünyaya ədalətlə hökm edir,
Ümmətlərə insafla hakimlik edir.
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Qalatiyalılara məktubundan sözlər Qal 3:7-14
İndi isə bunu bilin ki, İbrahimin övladları imana əsaslananlar olur. 
Müqəddəs Yazı Allahın başqa millətləri imanları ilə saleh sayacağını qabaqcadan 
görüb İbrahimə «bütün millətlər sənin vasitənlə xeyir-dua alacaq» deyərək 
Müjdəni qabaqcadan bildirdi. 
Beləliklə, imana əsaslananlar iman etmiş olan İbrahimlə birlikdə xeyir-dua alırlar.
Qanuna əməl etməyə əsaslananların hamısı lənət altındadır. Çünki yazılıb: 
«Qoy Qanun kitabında yazılan hər şeyə riayət etməyən, onu təsdiq etməyən hər 
kəsə lənət olsun!» Aydındır ki, Allah qarşısında heç kim Qanun vasitəsilə saleh 
sayılmır, çünki «saleh adam imanla yaşayacaq». Qanun isə imana 
əsaslanmamışdır. Əksinə, «bu şeyləri yerinə yetirən adam bunların sayəsində 
yaşayacaq». Məsih bizim uğrumuzda lənətlənərək bizi Qanunun lənətindən satın 
aldı. Çünki yazılıb: «ağacdan asılan hər kəsə lənət olsun!» Belə ki İbrahimin aldığı
xeyir-dua Məsih İsada bütün başqa millətlərin üzərinə gəlsin və biz vəd edilmiş 
Ruhu iman vasitəsilə alaq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 111, 1-2. 3-4. 5-6
N: Rəbb Öz əhdini əbədi olaraq yadda saxlayır.

Rəbbə həmd edin!
Əməlisalehlər məclisində, icma arasında
Bütün qəlbimlə Rəbbə şükür edəcəyəm.
Rəbbin işləri böyükdür,
Bunlardan zövq alanlar ibrət götürür.

Əməllərində ehtişamı, əzəməti görünür,
Salehliyi əbədi qalır.
Xariqələrini xalqının yadına salır.
Rəbb lütfkar və rəhmlidir.

Ondan qorxanları bəsləyərək saxlayır,
Öz əhdini əbədi olaraq yadda saxlayır.
Xalqına millətlərin torpaqlarını verərək
Qüdrətli işlərini onlara göstərdi.
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Alleluya! Yəh 12:31b-21
Dünyanın hökmdarı bayıra atılacaq. Mən yerdən yuxarı qaldırılsam, 
bütün insanları Özümə cəzb edəcəyəm».
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 11:15-26

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Amma onların bəzisi deyirdi: 
«O, cinlərin başçısı Baal-Zevulun gücü ilə cinləri qovur». 
Başqaları isə İsanı sınamaq üçün istədilər ki, göydən gələn bir əlamət göstərsin.
Nə düşündüklərini bilən İsa onlara dedi: «Öz daxilindən bölünmüş hər padşahlıq 
viran qalar və öz içindən bölünmüş ev dağılar. Əgər Şeytan da öz daxilindən 
bölünübsə, onun padşahlığı necə davam gətirər? Siz də deyirsiniz ki, Mən cinləri 
Baal-Zevulun gücü ilə qovuram. Əgər Mən cinləri Baal-Zevulun gücü ilə 
qovuramsa, bəs sizin adamlarınız kimin gücü ilə qovur? Buna görə də onlar sizin 
hakimləriniz olacaq. Lakin Mən cinləri Allahın qüdrəti ilə qovuramsa, deməli, 
Allahın Padşahlığı üzərinizə gəlib. Əgər güclü bir adam təpədən-dırnağadək 
silahlanıb öz evini qoruyursa, onun əmlakı əmin-amanlıqdadır. Amma ondan 
güclüsü ona hücum edib qalib gələrsə, onda onun güvəndiyi silahları əlindən alıb 
talan mallarını bölüşdürər. Mənimlə olmayan Mənə qarşıdır 
və Mənimlə yığmayan dağıdır.
Natəmiz ruh adamdan çıxdıqdan sonra quraq yerlərdə dolaşar, rahatlıq axtarar, 
lakin tapmaz. O zaman deyər: “Çıxdığım evə dönüm”. Evə qayıdanda onu 
süpürülmüş və səliqə-sahman içində görər. Bu vaxt o gedib özündən daha betər 
yeddi başqa ruhu götürər. Onlar da oraya girib məskunlaşar. 
Onda bu adamın axırı əvvəlkindən daha pis olar».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Yoelin kitabından sözlər Yoel 3:12-21
Millətlər hərəkətə gələrək Yehoşafat vadisinə çıxsın, çünki hər tərəfdəki bütün 
millətləri mühakimə etmək üçün orada oturacağam. Oraq çalın, çünki məhsul 
yetişib. Gəlin ayağınızla əzin, çünki üzümsıxanlar doludur, təknələr daşır. 
Çünki onların pisliyi böyükdür». Kütlələr, mühakimə vadisində olan kütlələr,
Çünki mühakimə vadisində Rəbbin günü yaxındır!
Günəş və ay qaralır, ulduzlar işıqlarını gizlədir. Rəbb Siondan nərə çəkəcək,
Yerusəlimdən guruldayacaq, göy və yer sarsılacaq.
Lakin Rəbb Öz xalqı üçün sığınacaq yer, İsrail övladları üçün qala olacaq.
Allahın Öz xalqına xeyir-duası «O zaman biləcəksiniz ki,
Müqəddəs dağım Sionda məskən salan Allahınız Rəbb Mənəm!
Yerusəlim müqəddəs olacaq, artıq yadellilər oradan keçməyəcək.
O gün belə olacaq: Dağlardan şirin şərab damacaq, təpələrdən süd axacaq,
Yəhudanın bütün dərələrində sular axacaq. Rəbbin evindən bir qaynaq çıxacaq,
Əbrişimlər vadisini sulayacaq. Yəhuda xalqına qəddarlıq etdiyinə, torpaqlarında 
günahsız qan tökdüyünə görə Misir viran qalacaq, Edom izsiz bir səhra olacaq.
Lakin Yəhuda əbədi qalacaq, Yerusəlim nəsildən-nəslə keçəcək. Onların tökdüyü 
qanları indiyə qədər bağışlamamışam, lakin bundan sonra bağışlayacağam.
Rəbb Sionda məskən salır».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 97, 1-2. 5-6. 11-12
N: Ürəyidüz olanlar, Rəbbə görə sevinin.

Rəbb hökmranlıq edir, qoy yer üzü şadlıq etsin,
Qoy bütün adalar sevinsin.
Buludlar və zülmət Onun ətrafındadır,
Salehliklə ədalət taxtının təməlidir.

Dağlar Rəbbin hüzurunda
Bütün yer üzünün Sahibinin hüzurunda mum tək əriyər.
Göylər salehliyini bəyan edər,
Əzəmətini bütün xalqlar görər.

Salehlərin üstünə nur tökülər, ürəyidüz olanların üstünə sevinc səpilər.
Ey salehlər, Rəbbə görə sevinin, Onun müqəddəs adına şükür edin!
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Qalatiyalılara məktubundan sözlər Qal 3:22-29
Lakin Müqəddəs Yazı bütün kainatı günahın əsiri elan etdi ki, İsa Məsihə olan 
imanla vəd olunan şeylər iman edənlərə verilsin.
Amma bu iman gəlməzdən qabaq biz Qanun altında saxlanmışdıq, gələcək iman 
zühur edənə qədər əsir tutulmuşduq. Yəni Qanun bizə Məsihə qədər yol göstərən 
mürəbbimiz oldu ki, imanla saleh sayılaq. Amma iman gəldiyinə görə biz artıq 
mürəbbinin əli altında deyilik.
Siz hamınız Məsih İsaya olan iman vasitəsilə Allahın övladlarısınız. Çünki 
vəftizdə Məsihlə birləşən hamınız Məsihə bürünmüsünüz. Artıq Yəhudi ilə 
Yunan, qulla azad, kişi ilə qadın arasında fərq yoxdur. Çünki hamınız Məsih İsada
birsiniz. Əgər Məsihə aidsinizsə, deməli, İbrahimin nəslindənsiniz və vədə görə 
varissiniz.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 105, 2-3. 4-5. 6-7
N: Rəbb əbədi əhdini unutmaz.

Onu ilahilərlə tərənnüm edin,
Bütün xariqələrini bəyan edin!
Onun müqəddəs adı ilə fəxr edin,
Ey Rəbbi axtaranlar, ürəkləriniz qoy sevinsin!

Rəbbi, Onun qüvvətini arayın,
Daim hüzurunu axtarın.
Etdiyi xariqələri,
Möcüzələri, dilindən çıxan hökmləri xatırlayın.

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

Alleluya! Lk 11:28
Allahın kəlamını eşidib ona riayət edənlər nə bəxtiyardır!
Alleluya!
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†  İncil  †
Lk 11:27-28

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa bunu deyərkən bir qadın camaatın arasından uca səslə Ona dedi: 
«Səni bətnində daşıyan və Səni əmizdirən nə bəxtiyardır!» Amma İsa dedi: 
«Daha doğrusu, Allahın kəlamını eşidib ona riayət edənlər nə bəxtiyardır!» 

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

28ci həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 1:1-7
İsa Məsihin qulu, həvari olmağa çağırılmış, Allahın Müjdəsini yaymaq üçün 
seçilmiş mən Pauldan salam! Allahın Öz peyğəmbərləri vasitəsilə Müqəddəs 
Yazılarda əvvəlcədən vəd etdiyi o Müjdə Oğlu Rəbbimiz İsa Məsih haqqındadır. 
O, cismən Davud nəslindəndir, müqəddəslik Ruhuna görə isə ölülər arasından 
dirilərək Allahın Oğlu olduğu qüdrətlə elan olundu. Biz Onun vasitəsilə lütfə və 
həvariliyə nail olduq ki, Onun adı naminə bütün millətlərdən olan insanları imana 
itaət etməyə çağıraq. Siz də İsa Məsihə məxsus olmaq üçün çağırılmış o insanların
arasındasınız. Romada yaşayan, Allahın sevdiyi və müqəddəs olmağa çağırdığı 
sizin hamınıza Atamız Allahdan və Rəbb İsa Məsihdən lütf və sülh olsun!

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 98, 1. 2-3ab. 3cd-4
N: Rəbb qələbəsini elan edir!

Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun, Çünki O, xariqələr yaratdı.
O, sağ əli ilə,Öz müqəddəs qolu ilə zəfərlər qazandı. 

Rəbb zəfərini bəyan etdi, Millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi 
İsrail nəslinə göstərdiyi məhəbbətini və sədaqətini xatırladı. 

Yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə
Allahımızın zəfərini gördü. 
Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida et,
Birdən nida edin, mədh, tərənnüm səsini ucaldın! 
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Qalatiyalılara məktubundan sözlər Qal 4:22-24.26-27.31–5:1
İbrahimin iki oğlu olduğu yazılmışdır. Bir oğlu cariyədən, o biri oğlu isə azad 
qadından doğulmuşdu. Cariyədən doğulan bəşəri arzusundan, azad qadından 
doğulan isə vədə görə doğulmuşdu. Burada bir məcaz var. Çünki bu qadınlar iki 
Əhdi təmsil edir. Biri Sina dağındandır, 
Səmavi Yerusəlim isə azaddır, o bizim anamızdır. Çünki yazılıb:
«Şənlən, ey sonsuz, qısır qadın!
Sevinclə mahnı oxu, qışqır,
Ey doğuş ağrısı çəkməyən qadın!
Çünki atılmış qadının övladları
Ərli qadının övladlarından çoxdur».
Buna görə, qardaşlar, biz cariyənin deyil, azad qadının övladlarıyıq.
Məsih azad olmağımız üçün bizi azad etdi. Ona görə də möhkəm durun və 
yenidən köləlik boyunduruğuna tabe olmayın. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 113, 1-2. 3-4. 5a-7
N: Rəbbin isminə sonsuzadək alqış olsun!

Rəbbə həmd edin!
Ey Rəbbin qulları, həmd edin,
Rəbbin isminə həmd edin!
İndidən sonsuzadək
Rəbbin isminə alqış olsun!

Gündoğandan günbatanadək
Rəbbin ismi həmdə layiqdir!
Rəbb bütün millətlərdən ucadır,
Ehtişamı göylərdən yüksəkdir!

Allahımız Rəbbin misli varmı?
Göyə, yerə əyilərək baxan Odur.
O, yoxsulları toz-torpaqdan qaldırar,
Fəqirləri küllükdən çıxarar.
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Alleluya! Zəb 95:8
Qoy ürəkləriniz Merivada olduğunuz kimi, 
Səhradakı Massada keçən gündə olduğu kimi inadkar olmasın.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 11:29-32

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Camaat Onun ətrafına yığılanda İsa danışmağa başladı: İndiki nəsil pis nəsildir. 
Onlar əlamət axtarır, amma onlara Yunusun əlamətindən başqa heç bir əlamət 
verilməyəcək. Çünki Yunus Nineva əhalisinə necə bir əlamət oldusa, Bəşər Oğlu 
da bu nəsil üçün belə olacaq. Cənub mələkəsi qiyamət günündə bu nəslin adamları
ilə birgə qalxıb onları  məhkum edəcək. Çünki mələkə Süleymanın hikmətli 
sözlərini dinləmək üçün yer üzünün ucqarlarından gəlmişdi. Budur, Süleymandan 
daha böyük Olan buradadır. Nineva xalqı qiyamət günündə bu nəsillə birgə qalxıb 
onu məhkum edəcək. Çünki onlar Yunusun vəzinə görə tövbə etmişdilər. Budur, 
Yunusdan daha böyük Olan buradadır.

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

28ci həftə | Çərşənbə axşamı  2ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 1:16-25
Mən Müjdədən utanmıram, çünki o, iman edən hər kəsin – əvvəlcə Yəhudinin, 
sonra da Yunanın xilası üçün Allahın qüdrətidir. Müjdədə Allahın salehliyi aşkar 
olur və bu salehlik tamamilə imanla əldə edilir. Necə ki yazılıb: «Saleh adam 
imanla yaşayacaq».
Həqiqətə haqsızlıqla əngəl törədən adamların hər cür allahsızlığı və haqsızlığı 
ucbatından Allahın qəzəbi göydən aşkar olur. Çünki Allah haqqında məlum olan 
şeylər onlara aşkardır, Allah Özü bunu onlara aşkar edib. Dünyanın yaradılışından
bəri Allahın gözə görünməyən xüsusiyyətləri, yəni əbədi qüdrəti və ilahiliyi Onun 
yaratdıqları vasitəsilə üzə çıxır. Buna görə də onlar üzrsüzdür. Adamlar Allahı 
tanıdıqları halda Ona nə Allah kimi izzət verdilər, nə də şükür etdilər. 
Əksinə, boş düşüncələrə uydular və axmaq ürəklərini qaranlıq bürüdü. 
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Müdrik olduqlarını iddia etdikləri halda ağılsız olub, fani olmayan Allahın izzətini
fani olan insana, quşlara, dördayaqlılara və sürünənlərə bənzəyən bütlərlə əvəz 
etdilər. Buna görə də Allah onları ürəklərinin şəhvəti üzündən murdarlığa təslim 
etdi ki, bir-birlərinin bədənini rüsvay etsinlər. Onlar Allahın həqiqətini yalanla 
əvəz etdilər, Yaradanın yerinə yaradılışa səcdə və ibadət etdilər; 
o Yaradana əbədi alqış olsun! Amin.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 19, 1-2. 3-4
N: Göylər Rəbbin əzəmətini bəyan edir!

Göylər Allahın əzəmətini bəyan edir,
Göy qübbəsi əllərinin işini elan edir.
Hər gün ertəsi günə nəql edir,
Hər gecə o biri gecəyə bilik verir.

Onların nə nitqi, nə də sözləri var,
Onların səsləri eşidilmir.
Amma avazları bütün dünyaya yayılır,
Sözləri yerin ucqarlarına çatır.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Qalatiyalılara məktubundan sözlər Qal 5:1-6
Məsih azad olmağımız üçün bizi azad etdi. 
Ona görə də möhkəm durun və yenidən köləlik boyunduruğuna tabe olmayın.
Budur, mən Paul sizə deyirəm: əgər siz sünnət olunsanız, Məsih sizə heç bir fayda
verməz. Sünnət olunan hər adama yenə şəhadət edirəm ki, elə bir adam bütün 
Qanuna əməl etməyə borcludur. Ey Qanun vasitəsilə saleh sayılmaq istəyənlər, siz
Məsihdən ayrıldınız, Allahın lütfündən uzaq düşdünüz. Amma biz Ruh vasitəsilə 
imanla saleh sayılacağımıza ümid bağlayıb onu həvəslə gözləyirik. Məsih İsada 
sünnətlilik də, sünnətsizlik də əhəmiyyət kəsb etmir, əhəmiyyət kəsb edən isə 
məhəbbətlə fəal olan imandır.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 119, 41/43. 44-45. 47-48
N: Allahın məhəbbətini əbədi tərənnüm edəcəyəm.

Ya Rəbb, mənə məhəbbətini göstər,
Kəlamına görə məni qurtar!
Qoy həqiqət kəlamı dilimdən düşməsin,
Çünki Sənin hökmlərinə ümid bağlamışam.

Daim, əbədi olaraq
Qanununa bağlı qalacağam.
Azad gəzib-dolaşacağam,
Çünki qayda-qanunlarını axtarmışam.

Sənin əmrlərindən zövq alıram,
Onları sevirəm.
Sevdiyim əmrlərinə tərəf əl açacağam,
Sənin qaydalarını dərindən düşünəcəyəm.

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

†  İncil  †
Lk 11:37-41

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa bunları deyib qurtaranda fariseylərdən biri Onu evinə yeməyə dəvət etdi. 
O da içəri girib süfrəyə oturdu.  İsanın yeməkdən əvvəl yuyunmadığını görən 
farisey heyrətləndi. Lakin Rəbb ona dedi: «İndi siz fariseylər kasanın və boşqabın 
bayır tərəfini təmizləyirsiniz, lakin daxiliniz soyğunçuluq və pisliklə dolub. 
Ey ağılsızlar, zahiri yaradanla daxili yaradan eyni deyilmi? Yaxşısı budur ki, 
qablarınızın içindəkilərini sədəqə verəsiniz, onda sizin üçün hər şey təmiz olar. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 2:1-11
Beləliklə, sən ey başqasını mühakimə edən adam, kim olursansa-ol, sən də 
üzrsüzsən. Çünki başqasını mühakimə edərkən özünü də məhkum edirsən. Ona 
görə ki başqasını mühakimə etdiyin halda özün də həmin işləri görürsən. Bizsə 
bilirik ki, belə işlərlə məşğul olanlara Allah həqiqətə əsasən hökm çıxarır. Ey belə 
işlərlə məşğul olanları mühakimə edərək özü də həmin işləri görən insan! Məgər 
elə güman edirsən ki, Allahın hökmündən qaça biləcəksən? Yaxud sən Allahın 
zəngin xeyirxahlığına, həlimliyinə və səbirli olmağına xor baxırsan? Bəs 
anlamırsan ki, Onun xeyirxahlığı səni tövbəyə yönəldir? Amma sən Allahın 
qəzəbinin və ədalətli hökmünün zahir olacağı gün inadkarlığına və tövbə etməyən 
ürəyinə görə özün üçün qəzəb toplayırsan; Allah hər kəsə əməlinə görə əvəzini 
verəcək: dözümlə yaxşı əməl sahibi olaraq izzət, hörmət və ölməzlik axtaranlara 
əbədi həyat, özlərini göstərərək həqiqətə tabe olmayıb haqsızlığa baş əyənlərə isə 
qəzəb və hiddət göndərəcək. Pislik edən hər kəsə – əvvəlcə Yəhudiyə, sonra da 
Yunana əziyyət və sıxıntı, yaxşı əməl sahibi olan hər kəsə isə – əvvəlcə Yəhudiyə,
sonra da başqa millətdən olana izzət, hörmət və sülh verəcək. Çünki Allah insanlar
arasında tərəfkeşlik etməz.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 62, 2-3. 6-7. 9
N: Ey Xudavənd, sən hər kəsə əməlinə görə əvəz verirsən!

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.

Ey xalq, hər zaman Ona arxalan,
Onun hüzurunda qəlbini açıb-boşalt,
Çünki Allah bizim pənahımızdır!
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Qalatiyalılara məktubundan sözlər Qal 5:18-25
Amma Müqəddəs Ruhun rəhbərliyi altında olsanız, siz Qanun altında deyilsiniz.
Cismani təbiətin əməlləri isə bəllidir. Bunlar cinsi əxlaqsızlıq, murdarlıq, 
pozğunluq, bütpərəstlik, sehrbazlıq, düşmənçilik, münaqişə, qısqanclıq, hiddət, 
özünü göstərmə, nifaq, təfriqələr, paxıllıq, sərxoşluq, eyş-işrət və buna bənzər 
şeylərdir. Sizə əvvəllər xəbərdarlıq etdiyim kimi indi də xəbərdarlıq edirəm ki, 
bunları edənlər Allahın Padşahlığını irs almayacaqlar.
Müqəddəs Ruhun səmərəsi isə budur: məhəbbət, sevinc, sülh, səbir, xeyirxahlıq, 
yaxşılıq, sədaqət,həlimlik, nəfsə hakim olmaq. Bu kimi şeylərə qarşı qanun 
yoxdur. Məsih İsaya məxsus olanlar isə öz həvəs və ehtirasları ilə birlikdə cismani
təbiəti çarmıxa çəkdilər. Madam ki, biz Ruha görə yaşayırıq, 
Ruha görə də rəftar edək.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 1, 1-2. 3. 4/6
N: Rəbbin ardınca gələn heç vaxt qaranlıqda gəzməyəcək.

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

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

Pis adamlarsa belə deyil.
Onlar yelin sovurduğu saman çöpünə bənzəyər.
Çünki Rəbb salehlərin yolunu bilər,
Pislərin yolu isə məhv olar.

Alleluya! Yəh 10:27
Quzularım səsimi eşidir, Mən də onları tanıyıram və Mənim ardımca gəlirlər.
Alleluya!
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†  İncil  †
Lk 11:42-46

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Vay halınıza, ey fariseylər! Çünki siz nanə, sədəfotu və hər cür göyərtinin onda 
birini verirsiniz, lakin ədalətə və Allah məhəbbətinə etinasızlıq göstərirsiniz. 
Amma onda biri verməklə yanaşı bunları da yerinə yetirməli idiniz.Vay halınıza, 
ey fariseylər! Sinaqoqlarda baş kürsüləri tutmağı və bazar meydanlarında salam 
almağı sevirsiniz.Vay halınıza! Çünki siz insanların xəbəri olmadan üstündən 
keçdikləri itmiş qəbirlərə oxşayırsınız. Qanunşünaslardan biri İsaya cavab verdi: 
«Müəllim, sən bunları deməklə bizi də təhqir edirsən». İsa da belə dedi: «Elə sizin
də vay halınıza, ey qanunşünaslar! Çünki adamları ağır yüklərlə yükləyirsiniz, 
amma özünüz barmağınızın biri ilə də bu yüklərə toxunmursunuz.

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

28ci həftə |   Cümə axşamı  4cü gün 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 3:21-30
Amma indi Qanuna bağlı olmayaraq Allahdan gələn salehlik zahir olub. Buna 
Qanun da, Peyğəmbərlərin yazıları da şəhadət edir. Allahdan gələn bu salehlik İsa 
Məsihə iman vasitəsilə Ona iman gətirənlərin hamısına verilir. Heç kəsə fərq 
qoyulmur. Çünki hamı günah edib, Allahın izzətindən məhrum olub və Onun lütfü
ilə də Məsih İsada satın alınmağa nail olaraq bir hədiyyə kimi saleh sayılır. Allah 
İsanı kəffarə qurbanı olaraq təqdim etdi ki, iman edənlərin günahları Onun qanı 
vasitəsilə bağışlansın. Bunu Öz salehliyini göstərmək üçün etdi. Çünki səbirli olub
qabaqca edilən günahları cəzasız qoymuşdu. Bunu etdi ki, indiki zamanda 
salehliyini zahir etsin; beləcə Özü ədalətli olsun, İsaya olan imana əsaslananı da 
saleh saysın. Bəs biz nə ilə öyünə bilərik? Heç bir şeylə. Hansı ehkama əsaslana 
bilərik? Qanuna əməl etmək ehkamınamı? Xeyr, yalnız iman ehkamına! Çünki bu 
nəticəyə gəlirik ki, insan Qanuna əməl etməklə deyil, iman vasitəsilə saleh sayılır. 
Məgər Allah yalnız Yəhudilərin Allahıdır? Başqa millətlərin də Allahı deyilmi? 
Əlbəttə, başqa millətlərin də Allahıdır. Çünki yalnız bir Allah var və O, 
sünnətliləri imanla, sünnətsizləri də iman vasitəsilə saleh sayacaq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 130, 1-2. 3-4. 5/6c
N: Rəbb səni bütün təqsirlərindən azad edər!

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

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

Rəbbi gözləyirəm, döyünən ürəyim gözləyir,
Onun sözünə ümid edirəm.
Qəlbimsə bundan da çox Xudavəndin həsrətini çəkər.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 1:1-10
Allahın iradəsi ilə Məsih İsanın həvarisi olan mən Pauldan Məsih İsada sadiq 
qalan Efesdəki müqəddəslərə salam! Atamız Allahdan və Rəbb İsa Məsihdən sizə 
lütf və sülh olsun!
Məsihdə bizə bəxş olunan bəxtiyarlıq
Bizə Məsihdə səmadakı hər cür ruhani nemətlə xeyir-dua verən Allaha – 
Rəbbimiz İsa Məsihin Atasına alqış olsun! O, dünya yaranmazdan qabaq bizi 
Məsihdə seçdi ki, biz məhəbbətdə Onun qarşısında müqəddəs və nöqsansız olaq. 
Öz iradəsinin xoş məramına görə İsa Məsih vasitəsilə bizi əvvəlcədən təyin etdi 
ki, Özü üçün övladlığa götürsün. Belə ki sevimli Oğlunda bizə bəxş etdiyi Öz 
lütfünün izzətini mədh edək. Tam hikmət və dərrakə ilə bizə bol-bol göstərdiyi 
Öz zəngin lütfünə görə biz Oğlunda, Onun qanı vasitəsilə satınalınmaya – 
təqsirlərimizin bağışlanmasına malikik. Allah əvvəlcə sirr olaraq saxladığı 
iradəsini xoş məramına görə bizə bildirdi. Bu məramını O, Məsihdə əvvəlcədən 
təyin etmişdi. Vaxt tamam olanda isə bu niyyətini yerinə yetirərək həm göylərdə, 
həm də yerdə olan hər şeyi Məsihdə birləşdirəcək.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 98, 1-6
N: Rəbb mərhəmətinə görə zəfərini bəyan etdi.

Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun, çünki O, xariqələr yaratdı.
O, sağ əli ilə, Öz müqəddəs qolu ilə zəfərlər qazandı.

Rəbb zəfərini bəyan etdi, millətlərin gözündə salehliyini aydın göstərdi.
İsrail nəslinə göstərdiyi məhəbbətini və sədaqətini xatırladı.

Yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə Allahımızın zəfərini gördü.
Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida et,
Birdən nida edin, mədh, tərənnüm səsini ucaldın!

Rəbbi lira ilə, lira ilə, ilahi bir səslə tərənnüm edin!
Kərənay, şeypur səsi ilə,
Padşah olan Rəbbin hüzurunda cuşa gəlin, Ona nida edin!

Alleluya! Yəh 14:6
Yol, həqiqət və həyat Mənəm. Mənim vasitəm olmadan heç kim Atanın yanına 
gələ bilməz. 
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 11:47-54

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
 Vay halınıza! Çünki peyğəmbərlərə məqbərələr tikirsiniz, amma onları sizin ata-
babalarınız öldürdülər! Beləliklə, siz ata-babalarınızın etdiklərinə şahidlik edib 
bəyənirsiniz. Çünki onlar peyğəmbərləri öldürüb, sizsə onlara məqbərələr 
tikirsiniz. Buna görə də Allahın hikməti belə demişdi: “Mən onlara peyğəmbərlər 
və həvarilər göndərəcəyəm, onların bəzisini öldürüb, bəzisini isə təqib 
edəcəklər”. Beləcə bu nəsil dünya yaranandan bəri Habilin qanından tutmuş 
qurbangahla məbədin arasında öldürülmüş Zəkəriyyənin qanına qədər bütün 
peyğəmbərlərin tökülən qanı üçün məsuliyyət daşıyacaq. Bəli, Mən sizə deyirəm: 
onun üçün bu nəsil məsuliyyət daşıyacaq. Vay halınıza, ey qanunşünaslar! 
Çünki bilik qapısının açarlarını götürmüsünüz. 
Özünüz bu qapıdan girmədiniz, girmək istəyənlərə də mane oldunuz».
İsa oradan çıxanda ilahiyyatçılarla fariseylər ona çox təzyiq göstərərək bir çox 
məsələlər barədə Onu sorğu-suala tutmağa başladılar. Onlar fürsət axtarırdılar ki, 
İsanın ağzından çıxan bir sözlə Onu tələyə salsınlar.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 4:1-8
Bəs onda cismani əcdadımız İbrahim haqqında nə deyə bilərik? O nə əldə etdi? 
Əgər İbrahim öz əməlləri ilə saleh sayılsaydı, öyünməyə haqqı olardı, amma 
Allahın önündə yox. Müqəddəs Yazı nə deyir?
«İbrahim Allaha iman etdi və bu ona salehlik sayıldı».
Əməl edənin muzdu ona hədiyyə sayılmaz, bu onun haqqıdır. Lakin əməl etməyib 
allahsız adamları saleh sayan Allaha iman edən şəxsin imanı ona salehlik sayılır. 
Davud da o adamın bəxtiyarlığından danışır ki, Allah əməlinə baxmayıb onu saleh
sayır: Üsyankarlığı bağışlanan,
Günahı əfv olunan insan
Nə bəxtiyardır!
Rəbb tərəfindən təqsirkar sayılmayan insan
Nə bəxtiyardır!»

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

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

Üsyankarlığı 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: «Üsyankarlığımı Rəbbə etiraf edirəm».
Təqsirimi, günahımı bağışladın.

Ey salehlər, fərəhlənin,
Rəbbə görə sevinin!
Ey ürəyidüz olanlar,
Onu mədh edin!
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 1:11-14
Hər şeyi Öz iradəsindən yaranan qərarı ilə yerinə yetirən Allahın məqsədinə görə 
biz əvvəlcədən təyin edilərək Məsihdə irs aldıq ki, qabaqcadan Məsihə ümid 
bəsləyən bizlər Allahın izzətinin mədhi üçün mövcud olaq. Həqiqət kəlamını, 
xilasınızın Müjdəsini eşidib Məsihə iman edən zaman siz də vəd olunmuş 
Müqəddəs Ruhla Onda möhürləndiniz. Müqəddəs Ruh Allaha məxsus olanların 
satın alınmasından ötrü irsimiz üçün qoyulan girovdur. Belə ki Allahın izzətini 
mədh edək.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 33, 1-2. 4-5. 12-13
N: Nə bəxtiyardır o millət ki Allahı Rəbdir

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

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

Nə bəxtiyardır o millət ki Allahı Rəbdir,
O xalq ki Rəbb onu irs olaraq seçmişdir.
Rəbb göylərdən baxır,
Bütün bəşər övladlarını görür

Alleluya! Zəb 33:22
Ya Rəbb, ümidimizi Sənə bağlamışıq, məhəbbətin üzərimizdən tükənməsin.
Alleluya!
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†  İncil  †
Lk 12:1-7

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Bu vaxt saysız-hesabsız adam bir-birini sıxışdıra-sıxışdıra oraya yığıldı. İsa əvvəl 
şagirdlərinə danışmağa başladı: «Fariseylərin mayasından, yəni ikiüzlülükdən 
özünüzü gözləyin. Elə örtülü bir şey yoxdur ki, aşkara çıxmayacaq və elə gizli bir 
şey yoxdur ki, bilinməyəcək. Buna görə də qaranlıqda dediyiniz gün işığında 
eşidiləcək, bağlı qapı arxasında qulağa pıçıldadığınız damlardan bəyan olunacaq.
Ey dostlarım, sizə deyirəm: bədəni öldürən və ondan sonra başqa heç nə edə 
bilməyənlərdən qorxmayın. Amma Kimdən qorxmaq lazım olduğunu sizə 
göstərim: adamı öldürəndən sonra cəhənnəmə atmağa ixtiyarı olan Allahdan 
qorxun. Bəli, sizə deyirəm: Ondan qorxun! Beş sərçə iki qara pula satılmırmı? 
Onlardan biri belə, Allahın qarşısında yaddan çıxmır. Sizin başınızdakı saçlar 
belə, sayılıb. Qorxmayın, siz saysız-hesabsız sərçədən daha dəyərlisiniz.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 4:13. 16-18
İbrahimə və onun nəslinə dünyanı irs almaq vədi Qanun vasitəsilə deyil, imanla 
saleh sayılmaq vasitəsilə verildi. Buna görə də vəd imanla həyata keçir ki, Allahın 
lütfünə bağlı olsun və İbrahimin bütün nəslini – yalnız Qanuna deyil, İbrahimin 
malik olduğu həmin imana da əsaslananları əhatə etsin. İbrahim iman etdiyi 
Allahın – ölülərə həyat verən, yoxluqdan varlıq yaradan Allahın önündə 
hamımızın atasıdır. Necə ki yazılıb: «Səni çoxlu millətin atası etdim». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 105:6-9. 42-43
N: Allahımız Rəbb verdiyi vədini unutmaz

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

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

Çünki müqəddəs sözünü yada salmışdı,
Qulu İbrahimə verdiyi vədini xatırlamışdı.
O, xalqını sevinclə,
Öz seçdiklərini mədh səsi ilə çıxartdı.

462



28ci həftə |   Şənbə - 6cı gün 

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 1:15-23
Bundan ötrü mən də Rəbb İsaya olan imanınız və bütün müqəddəslərə 
göstərdiyiniz məhəbbət barədə eşidib sizi dualarımda yada salaraq durmadan sizin
üçün şükür edirəm. 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 çağırışından yaranan ümidin nə olduğunu, 
müqəddəslərə verdiyi irsin izzətinin necə zəngin olduğunu, Onun böyük 
qüvvəsinin fəaliyyətinə görə iman edən bizlərə sərf etdiyi qüdrətinin hədsiz 
böyüklüyünün nə olduğunu görəsiniz. Allah bu qüdrətlə Məsihdə elə fəaliyyət 
göstərdi ki, Onu ölülər arasından dirildib səmada Öz sağında oturtdu və hər başçı, 
hakim, qüvvə və ağadan, yalnız bu dövrdə deyil, gələcək dövrdə də çəkiləcək hər 
addan Onu çox yüksəltdi. Hər şeyi Ona tabe edərək ayaqlarının altına qoydu və 
Onu hər şey üzərində baş olsun deyə imanlılar cəmiyyətinə verdi. Bu cəmiyyət 
Onun bədənidir və hər şeyi hərtərəfli Bütövləşdirənin bütövlüyüdür. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 8:1-2. 3-4. 5-6
N: Oğlunu hər kəsin üzərində hökmdar etdi. 

Ey Xudavəndimiz Rəbb,
İsmin bütün yer üzündə nə qədər əzəmətlidir!
Ehtişamın göylərə qalxır!

Düşməni və qisasçını susdurmaq üçün
Körpələrin və çağaların səsi ilə
Yağılarına qarşı qala qurdun.

Əllərinin işi olan göyləri,
Öz yerinə düzdüyün ay və ulduzları gördükdə deyirəm:
«İnsan kimdir ki, onun haqqında düşünürsən?
Bəşər oğlu kimdir ki, onun qayğısını çəkirsən?»

Onu Allahdan bir az aşağı yaratdın,
İzzət və əzəmət tacını onun başına qoydun,
Əllərinin işləri üzərində onu hökmdar etdin.
Hər şeyi onun ayağının altına qoydun:
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Alleluya! Yəh 15:26b 27a
Rəbb deyir: Ruh Mənim barəmdə şəhadət edəcək. Siz də şəhadət edəcəksiniz.  
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 12:8-12

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
 Mən sizə deyirəm: insanlar qarşısında Məni iqrar edən hər kəsi Bəşər Oğlu da 
Allahın mələkləri qarşısında iqrar edəcək. Amma insanlar önündə Məni inkar edən
özü də Allahın mələkləri önündə inkar olunacaq. Bəşər Oğluna qarşı bir söz deyən
hər kəs bağışlanacaq; amma Müqəddəs Ruha küfr edən bağışlanmayacaq.
Sizi sinaqoqlara, başçıların və hökmdarların qarşısına gətirəndə özünüzü necə 
müdafiə edəcəyiniz və yaxud nə deyəcəyiniz barədə qayğı çəkməyin. Müqəddəs 
Ruh sizə o anda nə deməli olduğunuzu öyrədəcək».

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

29cu həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 4:20-25
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.
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Zəbur - Lk 1:69-71. 72-75
N: Rəbbi mərhəmətinə görə izzətləndirin.

O, qulu Davudun nəslindən bizə qüdrətli Xilaskar yetirdi.
Qədimdən bəri Öz müqəddəs peyğəmbərlərinin vasitəsilə bildirdiyi kimi
Düşmənlərimizdən və bizə nifrət edənlərin əlindən bizi xilas etdi.

Beləcə ata-babalarımıza mərhəmət göstərib Öz müqəddəs Əhdini xatırladı.
Atamız İbrahimə and içdiyi kimi bizə elə güc verdi ki,
Düşmənlərimizin əlindən qurtulub
Həyatımız boyu qorxmadan Rəbbin önündə
Müqəddəslik və salehliklə Ona ibadət edək.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 2:1-10
Siz bir zamanlar təqsirləriniz və günahlarınız üzündən ölü idiniz. Siz bu dünyanın 
gedişinə və havada olan hakimiyyətin, yəni indi Allaha itaətsiz insanlarda 
fəaliyyət göstərən ruhun hökmdarına uyaraq bu günahların içində həyat 
sürürdünüz. Hamımız bir zamanlar həmin insanlar arasında cismin və əqlin 
istəklərini yerinə yetirərək cismani təbiətimizin ehtiraslarına görə həyat sürürdük. 
Beləliklə, təbiətcə digər insanlar kimi Allahın qəzəbinə düçar idik.
Lakin mərhəməti bol olan Allah bizi böyük məhəbbətlə sevdiyi üçün təqsirlərimiz 
üzündən ölü olduğumuz halda bizə Məsihlə birlikdə həyat verdi. Onun lütfü ilə 
xilas oldunuz. Allah bizi Məsih İsada, Onunla birlikdə dirildib səmada oturtdu. 
Bunu Məsih İsada bizə etdiyi xeyirxahlıqla lütfünün hədsiz zənginliyini gələcək 
dövrlərdə də göstərmək üçün etdi. Çünki iman vasitəsilə, lütflə xilas oldunuz. 
Bu, sizin nailiyyətiniz deyil, Allahın hədiyyəsidir. Əməllərlə deyil ki, heç kim 
öyünə bilməsin. Çünki biz Allahın yaratdığı əsərlərik, əvvəlcədən hazırladığı 
yaxşı əməllərinə görə həyat sürmək üçün Məsih İsada yaradıldıq.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 100:1-2. 3. 4. 5
N: Bizi Rəbb yaradıb, biz Onun xalqıyıq.

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!

Alleluya! Mt 5:3
Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar! Çünki Səmavi Padşahlıq 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». 14 İsa ona belə cavab verdi: «Ey insan, Məni kim üzərinizə hakim ya 
vəkil qoyub?» 15 Sonra İsa onlara dedi: «Diqqətli olun, hər cür tamahkarlıqdan 
özünüzü qoruyun. Çünki insanın həyatı var-yoxunun 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: 
“Ay axmaq, bu gecə canını səndən alacaqlar. Bəs hazırladığın kimə qalacaq?” 
Özü üçün xəzinə toplayan, amma Allahın önündə varlı olmayan hər bir insanın 
axırı da elə olacaq».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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29cu həftə | Çərşənbə axşamı  2ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 5:12.15b.17-19.20b-21
Beləliklə, günah bir insan vasitəsilə, ölüm də günah vasitəsilə bu dünyaya gəldi. 
Beləcə ölüm bütün insanlara yayıldı, çünki hamı günah etdi. 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. Əgər bir adamın 
təqsiri üzündən ölüm həmin adamın vasitəsilə hökmranlıq etdisə, Allahın bol 
lütfünü və salehlik ənamını qəbul edənlər bir Adam, yəni İsa Məsih vasitəsilə daha
qəti olaraq həyatda hökmranlıq edəcək.
Deməli, necə ki bir təqsir üzündən bütün adamlar məhkum olundu, eləcə də bir 
saleh əmələ görə bütün adamlara yaşamaq üçün salehlik verildi. Necə ki bir 
adamın itaətsizliyi üzündən bir çoxları günahkar sayıldı, eləcə də bir Adamın itaəti
sayəsində bir çoxları saleh sayılacaq. Lakin günah çoxalan yerdə Allahın lütfü 
daha da çoxaldı. Nəticədə günah ölüm vasitəsilə hökmranlıq etdiyi kimi lütf də 
salehlik vasitəsilə hökmranlıq edir; belə ki lütf Rəbbimiz İsa Məsihin vasitəsilə 
əbədi həyat versin. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 40:7-8. 9-10. 17
N: Ey Allahım, Sənin iradəni yerinə yetirmək üçün gəlirəm.

O zaman dedim: «Budur, gəlmişəm,
Sənin tumarında mənim haqqımda yazılıb.
Ey Allahım, Sənin iradəni yerinə yetirmək
Mənə zövq verir, qanunun qəlbimdədir».

Çoxlu camaat arasında salehliyini car çəkdim,
Ya Rəbb, Sən bilirsən ki, ağzımı yummadım.
Salehliyini qəlbimdə gizlətmədim,
Xilaskar olduğunu, sədaqətini söylədim.
Çoxlu camaat arasından
Məhəbbətini, həqiqətini gizli saxlamadım.

Budur, bir məzlum, bir fəqirəm,
Lakin Xudavənd qayğıma qalır.
Köməyim, xilaskarım Sənsən,
Ey Allahım, ləngimə!
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 2:12-22
o vaxt Məsihsiz, İsrail vətəndaşlığından kənar, Allahın vədinə əsaslanan Əhdlərə 
yad, dünyada ümidsiz və Allahdan məhrum idiniz. Amma bir zamanlar uzaq olan 
sizlər indi Məsih İsada Məsihin qanı sayəsində yaxın oldunuz.
Çünki Məsih Özü barışığımızdır. O hər iki tərəfi bir etdi və bizi bir-birimizdən 
ayıran səddi, yəni ədavəti Öz cismi ilə yıxdı. Qanunu əmrləri və qaydaları ilə 
birlikdə ləğv etdi ki, hər iki tərəfdən Özündə yeni bir insan yaradaraq barışıq 
təmin etsin və çarmıx vasitəsilə hər ikisini tək bədəndə Allahla barışdırsın. O, 
ölümü ilə ədavəti yox etdi. O gəlib həm uzaqda olan sizlərə, həm də yaxındakılara
bu barışdırma Müjdəsini yaydı. Çünki hər iki tərəfdən olan bizlər Onun vasitəsilə 
bir Ruhda Atanın hüzuruna çıxa bilərik. Deməli, artıq yad və qərib deyilsiniz, siz 
müqəddəslərlə birgə vətəndaş və Allah ailəsinin üzvüsünüz. Həvarilərlə 
peyğəmbərlərin təməli üzərində tikilmisiniz, guşədaşı isə Məsih İsa Özüdür. 
Bütün bina Onun üzərində birləşərək Rəbbə aid müqəddəs məbəd olmaq üçün 
ucalır. Siz də Ruh vasitəsilə Allahın məskəni olmaq üçün birlikdə Məsih üzərində 
tikilirsiniz.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 85:8-9. 10-11. 12-13
N: Rəbb öz xalqına sülh bəyan edər.

Rəbb Allah nə söyləsə, dinləyirəm.
Sözləri xalqına, möminlərinə sülh bəyan edər ki,
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.
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Alleluya! Lk 21:36
Bəşər Oğlunun önündə dura bilmək üçün hər an dua edərək ayıq olun.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 12:35-38

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

«Qoy qurşaqlarınız bellərinizdə bağlı və çıraqlarınız yana-yana qalsın. 
Toy ziyafətindən qayıdan ağasını gözləyən adamlara oxşayın. 
Onlar 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 oturdacaq 
və gəlib onlara xidmət edəcək. Ağa istər gecəyarı, istər ondan gec, 
səhərə yaxın gəlib qulları oyaq görsə, o qullar necə də bəxtiyardır! 

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

29cu həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 6:12-18
Ona görə də qoymayın ki, günah sizin fani bədəninizə hökmranlıq etsin və siz də 
bədəninizin ehtiraslarına itaət edəsiniz. Bədəninizin üzvlərini də haqsızlıq aləti 
olmaq üçün günaha təslim etməyin; əksinə, özünüzü ölülər arasından dirilənlər 
kimi Allaha, bədəninizin üzvlərini də salehlik aləti olmaq üçün yenə Allaha təslim
edin. Günah sizə hökmranlıq etməyəcək, ona görə ki siz Qanun altında deyil, lütf 
altındasınız. İndi nə edək? Qanun altında deyil, lütf altında olduğumuz üçün günah
edəkmi? Əsla! Məgər bilmirsiniz ki, itaətli qullar kimi özünüzü kimə təslim 
etsəniz, onun da qullarısınız? Ya ölümə aparan günahın ya da salehliyə aparan 
itaətin qulları ola bilərsiniz. Amma Allaha şükür olsun ki, əvvəllər günahın qulları
olduğunuz halda özünüzü həsr etdiyiniz təlimin nümunəsinə ürəkdən itaət etdiniz. 
Beləcə günahdan azad olub salehliyin qulu oldunuz. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 124:1-8
N: Bizə Rəbbin adından yardım gəlir.

İndi İsrail söyləsin: Rəbb tərəfimizi saxlamasaydı,
Bizə qarşı insanlar qalxarkən Rəbb tərəfimizi saxlamasaydı,
Bizə qarşı qəzəblərindən yanarkən
Bizi diri-diri udardılar,

 Sular bizi yuyub-aparardı, sellər üstümüzü basardı,
Azğın sular üstümüzü basardı.
Alqış olsun Rəbbə! O bizi onların dişlərinə ov etmədi.

Bizi ovçunun tələsindən bir quş kimi qurtardı,
Tələ qırıldı, canımız azad oldu.
Bizə Rəbbin adından, göyləri və yeri yaradandan yardım gəlir.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 3:2-12
Eşitdiyiniz kimi, Allahın sizin üçün mənə verdiyi lütfü sizə çatdırmaq vəzifəsini 
daşıyıram.Yuxarıda qısaca yazdığım kimi, Allah sirri mənə vəhy vasitəsilə 
bildirdi. Yazdıqlarımı oxuyanda Məsihin bu sirrini necə dərk etdiyimi anlaya 
bilərsiniz. Bu sirr əvvəlki nəsillərin dövründə bəşər övladlarına açıq 
bildirilməmişdi. İndisə Məsihin müqəddəs həvarilərinə və peyğəmbərlərinə Ruh 
vasitəsilə açılmışdır. Sirr budur ki, başqa millətlər də Müjdə vasitəsilə Məsih İsada
eyni irsin ortağı, eyni bədənin üzvü və eyni vədin şərikidir. Allah qüdrətli 
fəaliyyəti ilə lütfünü mənə verdi, buna əsasən Müjdəni yaymaq üçün xidmətçi 
oldum. Bütün müqəddəslərdən ən dəyərsiziyəm. Lakin Allah mənə bu lütfü verdi 
ki, Məsihin ağlasığmaz zənginliyi ilə bağlı Müjdəni millətlərə yayım və hər şeyi 
yaradan Allahda əzəldən bəri sirr olaraq saxlanan niyyətinin nə olduğunu bütün 
insanlara izah edim. Belə ki Allahın çoxcəhətli hikməti indi imanlılar cəmiyyəti 
vasitəsilə səmadakı başçılara və hakimlərə bildirilsin. Bu, Allahın əzəldən bəri 
qurduğu və Rəbbimiz Məsih İsa vasitəsilə yerinə yetirdiyi məqsədinə görə oldu. 
Məsihdə və Məsihə olan iman vasitəsilə Allaha cəsarət və etibarla yaxınlaşa 
bilirik.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur - Yeş 12:2-3. 4bcd. 5-6
N: Sevinclə xilas mənbələrindən su çəkəcəksiniz.

Allah xilasımdır, Ona güvənəcəyəm və qorxmayacağam,
Çünki Rəbb Allahımız qüvvətim, məzmurumdur,
O mənə xilas verdi!»
Sevinclə xilas mənbələrindən su çəkəcəksiniz.

«Rəbbə şükür edin, Onun adını çağırın,
Xalqlar arasında Onun işlərini bəyan edin,
Onun adının ucalığını elan edin.

 Rəbbi tərənnüm edin, çünki O, möhtəşəm işlər gördü,
Qoy bütün dünya bunu bilsin!
Ey Sion sakinləri, səsinizi ucaldın, sevinclə çığırın,
Çünki aranızdakı İsrailin Müqəddəsi böyükdür».

Alleluya! Mt 24:42,44
Ona görə də oyaq olun, hazır olun, çünki Bəşər Oğlu gözləmədiyiniz vaxt gələcək.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 12:39-48

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Amma bunu bilin ki, əgər evin yiyəsi oğrunun hansı saatda gələcəyini bilsəydi, 
evinin yarılmasına imkan verməzdi.
Beləcə siz də hazır olun, çünki Bəşər Oğlu gözləmədiyiniz vaxt gələcək». Peter 
dedi: «Ya Rəbb, bu məsəli ancaq bizə danışırsan, yoxsa hamıya?» Rəbb cavab 
verdi: «Vaxtlı-vaxtında onlara yemək vermək üçün ağasının öz nökərləri üzərinə 
qoyduğu sadiq və ağıllı idarəçi kimdir? Nə bəxtiyardır o qul ki, ağası evinə 
qayıdanda onu iş başında görür! Sizə həqiqəti deyirəm: ağası bu qula bütün əmlakı
üzərində idarəçiliyi tapşıracaq. Amma həmin qul ürəyində “ağam gec gələcək” 
deyərsə, başqa nökər və qarabaşları döyməyə, yeyib-içməyə, sərxoşluğa uymağa 
başlayarsa, o qulun ağası onun gözləmədiyi gün və ağlına gəlmədiyi vaxt gələcək, 
ona ağır cəza verəcək və onu sədaqətsizlərlə bir yerdə saxlayacaq. Ağasının 
istəyini bilib hazır olmayan və onun istəyinə əməl etməyən qul çox döyüləcək. 
Bilməyib o cəzaya layiq iş görənsə 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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 6:19-23
Cismani təbiətinizin zəifliyi üzündən insanların düşündüyü kimi danışıram. 
Necə əvvəllər üzvlərinizi murdarlığa və Qanunu pozmaq üçün qanunsuzluğa qul 
kimi təslim etmişdiniz, eləcə də indi üzvlərinizi müqəddəs olmaq üçün salehliyə 
qul kimi təslim edin. Çünki siz günahın qulları olanda salehliyə əməl etməkdən 
azad idiniz. Bəs o zaman nə bəhrə götürdünüz? İndi artıq o şeylərdən utanırsınız. 
Axı onların axırı ölümdür. Amma indi günahdan azad edilib Allaha qul olduğunuz
üçün götürdüyünüz bəhrə sizi müqəddəsliyə aparır və bunun axırı da əbədi 
həyatdır. Çünki günahın əvəzi ölümdür, Allahın ənamı isə Rəbbimiz Məsih İsada 
olan əbədi həyatdır. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 1:1. 2-3. 4-6
N: Rəbbə ümidlə arxalanan,

Pislərin məsləhəti ilə getməyən,
Günahkarların yolunda dayanmayan,
Rişxəndçilərin arasında oturmayan insan nə bəxtiyardır!

O ancaq Rəbbin Qanunundan zövq alar,
Gecə-gündüz bu təlimatı dərin düşünər.
Axar sular kənarında əkilən ağac kimi
Barını mövsümündə verər,
Yarpağı solmaz, etdiyi hər işdə uğur qazanar.

Pis adamlarsa belə deyil,
Onlar yelin sovurduğu saman çöpünə bənzəyər.
Çünki Rəbb salehlərin yolunu qoruyur,
Pislərinsə yolu onları ölümə aparır.
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 3:14-21
Buna görə göylərdə və yer üzündə hər ailəyə ad verən Atanın qarşısında diz 
çökürəm ki, O, izzətinin zənginliyinə görə Öz Ruhu vasitəsilə sizi daxili 
varlığınızda qüvvə ilə möhkəmləndirsin  və Məsih iman vasitəsilə ürəklərinizdə 
yaşasın. Siz də məhəbbətdə kök salıb təməl qoyasınız, belə ki bütün 
müqəddəslərlə birlikdə Məsihin məhəbbətinin nə qədər geniş, uzun, uca və dərin 
olduğunu başa düşməyə, hər dərrakədən üstün olan bu məhəbbəti dərk etməyə 
gücünüz çatsın. Beləliklə, siz Allahın bütövlüyündə bütöv olasınız.  Bizdə 
fəaliyyət göstərən qüdrətlə istədiyimiz yaxud düşündüyümüz hər şeydən daha 
artığını etməyə qadir olan Allaha imanlılar cəmiyyətində və Məsih İsada izzət 
bütün nəsillər boyunca əbədi olsun! Amin. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 33:1-2. 4-5. 11-12. 18-19
N: Yer üzü Rəbbin məhəbbəti ilə dolur.

Ey salehlər, Rəbbi mədh edin,
Ürəyidüz olanlara həmd söyləmək yaraşır.
Lira çalın, Rəbbə şükür edin,
On telli çənglə Onu tərənnüm edin,
Çünki Rəbbin sözü haqdır,
Hər işini sədaqətlə aparır.
Rəbb salehliyi və ədaləti sevir,
Yer üzü Onun məhəbbəti ilə dolur.

Lakin Rəbbin məsləhəti əbədi olar,
Ürəyinin məqsədi nəsillər ötsə də, qalar.
Nə bəxtiyardır o millət ki Allahı Rəbdir,
O xalq ki Rəbb onu irs olaraq seçmişdir.

Rəbbin gözü Ondan qorxanlara,
Onun məhəbbətinə ümid bağlayanlara baxar.
İstəyir ki, onları ölümdən qurtarsın,
Qıtlıqda belə, onlar sağ qalsın.
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Alleluya! Flp 3:8-9
Rəbbim Məsih İsanı tanımağın ali dəyərinin yanında hər şeyi ziyan hesab edirəm. 
Onun uğrunda var-yoxumu atıb tullantı sayıram ki, 
Məsihi qazanıb Onda hesab olunum. 
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 yer üzünə od yağdırmağa gəlmişəm. Kaş ki bu od artıq alışıb-yanaydı! 
Mənim alacağım bir vəftiz var. Bu vəftiz yerinə yetib qurtaranadək nə qədər 
sıxıntı çəkməliyəm! 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 oğlundan, oğul atasından, ana qızından, 
qız anasından, qayınana gəlinindən, gəlin də qayınanasından ayrılacaq». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 7:18-25a
Bilirəm ki, daxilimdə, yəni cismani təbiətimdə yaxşı bir şey yaşamır; çünki yaxşı 
şey etmək istəyi məndə var, amma onu yerinə yetirməyə qadir deyiləm. İstədiyim 
yaxşı şeyi etmirəm, amma istəmədiyim pis şeyi edirəm. Əgər istəmədiyim şeyi 
edirəmsə, onda artıq mən deyil, daxilimdə yaşayan günah bu işi görür. 
Beləcə bu nəticəyə gəlirəm ki, yaxşılıq etmək istərkən məndə pislik üzə çıxır. 
Bir yandan daxili varlığım Allahın qanunundan zövq alır. Amma üzvlərimdə 
başqa bir qanun da görürəm ki, ağlımın təsdiq etdiyi Qanunla mübarizə aparır 
və üzvlərimdə olan günah qanununa məni əsir edir.  Necə də yazıq insanam! 
Ölümə düçar olan bu bədəndən məni kim xilas edə bilər?
 Rəbbimiz İsa Məsihin vasitəsilə Allaha şükür olsun!

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 119:66/68. 76-77. 93-94
N: Ya Rəbb mənə qaydalarını öyrət.

Mənə ağıl, bilik öyrət,
Çünki əmrlərinə inanıram.
Nə qədər yaxşısan, xeyirxahlıq edirsən!
Mənə qaydalarını öyrət.

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

Qayda-qanunlarını heç vaxt unutmaram,
Çünki onlarla məni həyata qaytarmısan.
Qurtar məni, mən Səninəm,
Qayda-qanunlarını axtarmışam.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 4:1-6
Beləliklə, Rəbdə olduğum üçün məhbus olan mən sizə yalvarıram ki, 
aldığınız çağırışa layiq şəkildə həyat sürəsiniz. Tamamilə itaətkar və həlim, 
səbirli olub bir-birinizə məhəbbətlə dözün. Ruhun birliyini sülh bağı ilə qorumağa 
çalışın. Çağırış aldıqda bir ümidə çağırıldığınız kimi bədən bir, Ruh bir, Rəbb bir, 
iman bir, vəftiz bir, hamının Allahı və Atası birdir. O hamı üzərində, 
hamı ilə və hamıdadır.     Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 24:1-2. 3-4. 5-6
N: Rəbbi axtaran insan nə bəxtiyardır!

Rəbbindir yer üzü və orada mövcud olanlar,
Dünya və orada yaşayanlar.
O, yerin təməlini dənizlər üstündə qurdu,
dünyanı sular üzərində yaratdı.

Rəbbin dağına kim çıxa bilər?
Müqəddəs məskəninə kim girə bilər?
Əlləri pak, qəlbi təmiz,
Hiyləyə könül verməyən,
Yalandan and içməyən insan.

O, Rəbdən bərəkət alacaq,
Xilaskarı Allahdan salehlik alacaq.
Belə adam Rəbbi soraqlayar,
Yaqubun Allahının üzünü axtarar.

Alleluya! Mt 11:25
«Ey yerin-göyün Sahibi olan Ata! Səndən razıyam ki, 
bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan gizlədib körpələrə agah etdin.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 12:54-59

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa camaata bunu da dedi: «Siz qərb tərəfdən qalxan buludu görəndə dərhal “yağış
yağacaq” deyirsiniz, bu da olur. Cənub küləyinin əsməsini görəndə “qızmar isti 
olacaq” deyirsiniz, bu da olur. Ey ikiüzlülər, yer üzünün və göyün görünüşünü 
seçə bilirsiniz, bəs onda nə üçün indiki zamanı seçə bilmirsiniz? Nə üçün düzgün 
olan şeyə özünüz qərar vermirsiniz? Səni ittiham edənlə birgə hakimin yanına 
gedəndə yolda ikən onunla barışmağa çalış. Yoxsa səni hakimin qabağına sürüyər,
hakimsə məhkəmə icraçısına ötürər, o da səni zindana atar. Sənə bunu deyirəm: 
axırıncı qəpik-quruşunu verməyincə oradan əsla çıxmayacaqsan». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 8:1-11
Deməli, indi Məsih İsada olanlara heç bir məhkumluq yoxdur. Çünki həyat verən 
Ruhun qanunu səni günah və ölüm qanunundan Məsih İsa vasitəsilə azad etdi. 
Beləcə cismani təbiət üzündən gücsüz olan Qanunun edə bilmədiyini Allah etdi: 
Öz Oğlunu günahlı cismin bənzərində günah qurbanı olaraq göndərib günahı 
Onun cismi ilə məhkum etdi ki, Qanunun ədalətli tələbləri artıq cismani təbiətə 
görə yox, Ruha görə həyat sürən bizlərdə yerinə yetsin. Cismani təbiətə görə 
yaşayanlar cismani şeylər barədə düşünür, Ruha görə yaşayanlar isə Ruhla bağlı 
şeylər barədə düşünür. Cismani təbiətə uyan fikirlər ölüm, Ruha uyan fikirlərsə 
həyat və sülh gətirir. Çünki cismani təbiətə uyan fikirlər Allaha qarşı düşmənçilik 
edir; belə ki bunlar Allahın qanununa tabe deyil və ola da bilməz. Həmçinin 
cismani təbiətdə olanlar Allahı razı sala bilməz. Lakin Allahın Ruhu sizdə 
yaşayırsa, siz cismani təbiətdə deyil, Ruhdasınız. Kimdə Məsihin Ruhu yoxdursa, 
o adam Məsihə məxsus deyil. Əgər Məsih sizdədirsə, bədəniniz günah səbəbindən
ölü, ruhunuzsa salehlik səbəbindən diridir. Əgər İsanı ölülər arasından Dirildənin 
Ruhu sizdə yaşayırsa, Məsihi ölülər arasından Dirildən, sizdə yaşayan Ruhu ilə 
sizin də fani bədənlərinizə həyat verəcək. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 24:1-6
N: Rəbbi axtaran insan nə bəxtiyardır!

Rəbbindir yer üzü və orada mövcud olanlar,
Dünya və orada yaşayanlar.
O, yerin təməlini dənizlər üstündə qurdu,
dünyanı sular üzərində yaratdı.

Rəbbin dağına kim çıxa bilər?
Müqəddəs məskəninə kim girə bilər?
Əlləri pak, qəlbi təmiz,
Hiyləyə könül verməyən,
Yalandan and içməyən insan.

O, Rəbdən bərəkət alacaq, Xilaskarı Allahdan salehlik alacaq.
Belə adam Rəbbi soraqlayar, Yaqubun Allahının üzünü axtarar.
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 4:7-16
 Hər birimizə isə Məsihin bəxşişinin ölçüsü ilə lütf verilmişdir. 
Bunun üçün belə deyilir: 
«Ucalara çıxıb əsirləri Özü ilə apardı,
İnsanlara hədiyyələr verdi». Bəs bu «çıxıb» sözü nə deməkdir? Yalnız o deməkdir 
ki, Məsih əvvəlcə aşağılara, yer üzünə də enmişdi. Enən də Odur, hər şeyi 
bütövləşdirmək üçün bütün göylər üzərinə çıxan da Odur. Özü kimini həvari, 
kimini peyğəmbər, kimini müjdəçi, kimini çoban və müəllim təyin etdi ki, 
Məsihin bədəninin inkişafından ötrü xidmət vəzifəsini yerinə yetirmək üçün 
müqəddəsləri təmin etsinlər. Bunun nəticəsində hamımız imanda və Allahın 
Oğlunu tanımaqda birliyə, kamil insan səviyyəsinə, Məsihin tam yetkinliyi 
həddinə çatacağıq. Belə ki artıq insanların kələkbazlığı ilə, bizi yoldan azdırmaq 
üçün hazırladıqları hiylələrlə, cürbəcür təlimin küləyi ilə çalxalanan və ora-bura 
sürüklənən körpə uşaqlar olmayaq. Əksinə, məhəbbətlə həqiqəti yerinə yetirərək 
bədənin Başı olan Məsihə bənzəmək üçün hərtərəfli böyüyək. Bütün bədən 
Onunla birləşdiyi üçün hər buğumun köməyi ilə üzvi surətdə Ona bağlanıb qurulur
və hər üzvün ahəngdar işləməsi ilə böyüyür, məhəbbətlə inkişaf edir. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 122:1-2. 4-5
N: Mənə «Rəbbin evinə gedək» deyilərkən sevindim.

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

İsrail üçün verilən şəhadət naminə
Qəbilələr, Rəbbin qəbilələri
Rəbbin isminə şükür etmək üçün
Buranı ziyarət etməyə gəlirlər.

Hökm üçün burada taxtlar qurulub,
Bu taxtlarda Davud sülaləsi oturub.

Alleluya! Yez 33:11
Pis adamın ölümündən yox, onun öz yolundan dönüb yaşamasından zövq alıram” 
Xudavənd Rəbb bəyan edir. “Dönün, pis yollarınızdan dönün.
Alleluya!
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†  İncil  †
Lk 13:1-9

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
 Bu vaxt orada olan bəzi adamlar İsaya xəbər verdilər ki, Pilat bəzi Qalileyalıların 
qanını kəsdikləri qurbanların qanına qatmışdı. İsa buna belə cavab verdi: «Siz elə 
bilirsiniz ki, bu aqibətə uğramış Qalileyalılar bütün digər Qalileyalılardan daha 
betər günahlı idilər? Xeyr, Mən sizə deyirəm: tövbə etməsəniz, hamınız onlar kimi
məhv olacaqsınız. Yaxud Şiloah qülləsi on səkkiz adamın üstünə aşıb onları 
öldürəndə onların Yerusəlim sakinlərinin hamısından təqsirkar olduqlarını 
fikirləşirsiniz? Xeyr, Mən sizə deyirəm: tövbə etməsəniz, hamınız onlar kimi 
məhv olacaqsınız». Sonra İsa bu məsəli danışdı: «Bir adamın bağında bir əncir 
ağacı əkilmişdi. Bu adam gəlib ağacda meyvə axtardı, amma tapmadı. O, bağbana 
dedi: “Bura bax, üç ildir ki, mən gəlib bu əncir ağacında meyvə axtarıram, amma 
tapmıram. Onu kəs! Nə üçün bu ağac əbəs yerə torpağı tutur?” Bağbansa 
cavabında belə dedi: “Ağa, bir il də buna əl dəymə. Mən onu belləyib dövrəsinə 
peyin tökərəm. Gələn il bu ağac meyvə gətirsə, yaxşıdır, yox, gətirməsə, onu 
kəsərsən”». 

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

30cu həftə |  Bazar ertəsi  1ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 8:12-17
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. Allahın Ruhu ilə 
yönəldilənlərin hamısı Allahın oğullarıdır. Axı siz köləlik ruhunu almadınız ki, 
yenə də qorxu içində yaşayasınız; övladlıq Ruhunu aldınız. Elə o Ruhun vasitəsilə 
Allaha «Abba, Ata» deyə nida edirik. Elə Ruh Özü bizim ruhumuzla birgə şəhadət
edir ki, biz Allahın övladlarıyıq. Əgər Onun övladlarıyıqsa, deməli, həm də 
varisləriyik. Əgər Məsihin izzətinə şərik olmaq üçün Onun çəkdiyi əzablara şərik 
oluruqsa, Allahın varisləri və Məsihin irs şəriki oluruq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 68:1/3. 5-6. 19-20
N: Rəbb Allah bizim üçün xilas və gücdür.

Allah qalxsın, qoy düşmənlər dağılsın,
Ona nifrət edənlər qarşısından qaçsın,
Salehlər sevinsin,
Allahın hüzurunda fərəhindən coşsun, sevinib şad olsun.

Öz müqəddəs məskənində olan Allah yetimlərin atası,
Dul qadınların müdafiəçisidir.
Allah kimsəsizlərə ev qurur, əsirləri firavanlığa çıxarır,
Günahkarlar isə quru yurdda yaşayır.

Xudavəndə, bizi qurtaran Allaha –
Hər gün qayğı yükümüzü çəkənə alqış olsun!
Allahımız azad edən Allahdır,
Ölümdən qurtaran Xudavənd Rəbdir.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 4:32 – 5:8
Amma bir-birinizə qarşı xeyirxah, rəhmli olun və Allah Məsihdə sizi bağışladığı 
kimi siz də bir-birinizi bağışlayın.  Beləliklə, sevimli övladlar kimi Allahdan 
nümunə götürün. Məsih bizi necə sevdisə, Özünü bizim üçün Allahın xoşuna 
gələn ətirli təqdim və qurban olaraq fəda etdisə, siz də məhəbbətdə elə həyat 
sürün. Əxlaqsızlığın, hər cür murdarlığın və yaxud tamahkarlığın adı belə, 
aranızda çəkilməsin, çünki bunlar müqəddəslərə yaraşmaz. Ədəbsizlik, 
boşboğazlıq və yaxud kobud zarafat da olmasın. Bunlar sizə yaramaz. Bunun 
əvəzində qoy şükür olsun. Əlbəttə, bilirsiniz ki, heç bir əxlaqsız, murdar yaxud 
bütpərəstə tay olan tamahkar adam Məsihin və Allahın Padşahlığında irsə malik 
olmayacaq. Qoy heç kim sizi boş sözlərlə aldatmasın. Bu şeylərə görə Allahın 
qəzəbi itaətsiz adamların üzərinə gəlir. Buna görə də onların şəriki olmayın. 
Siz də bir zamanlar zülmət idiniz, indi isə Rəbdə nursunuz. Ona görə də nur 
övladları kimi həyat sürün.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 1:1-2. 3. 4/6
N: Sevimli övladlar kimi Allahdan nümunə götürün.

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

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

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

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

†  İncil  †
Lk 13:10-17

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
 İsa bir dəfə Şənbə günü sinaqoqlardan birində təlim öyrədirdi. Orada on səkkiz il 
daxilində xəstəlik ruhu olan beli bükülmüş bir qadın var idi. O, belini heç düzəldə 
bilmirdi. İsa bu qadını görəndə çağırıb dedi: «Ey qadın, sən azarından azad 
oldun». İsa əllərini qadının üstünə qoyanda o dərhal dikəlib Allahı 
izzətləndirməyə başladı.  Amma sinaqoqun rəisi İsanın Şənbə günü şəfa verdiyinə 
hiddətlənib camaata belə xitab etdi: «İş görmək üçün altı gün var, o günlər gəlin 
və şəfa alın, Şənbə günü yox». Rəbb isə ona belə cavab verdi: «Ey ikiüzlülər, 
sizlərdən hər biriniz Şənbə günündə öz öküzünün ya eşşəyinin bağını açıb 
tövlədən su içməyə aparmırmı? İbrahimin qızı olan bu qadını da on səkkiz il 
ərzində Şeytan buxovlamışdı. Şənbə günü bu qadının buxovlarını açmaq lazım 
deyildimi?» İsa bunları deyəndə Ona qarşı çıxanlar hamısı utandı. 
Camaatın hamısı isə Onun etdiyi bütün izzətli işlərinə görə sevinirdi. 
K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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30cu həftə | Çərşənbə axşamı  2ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 8:18-25
 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 satın alınmasını gözləyərək içimizdə inildəyirik. Çünki biz 
ümidlə xilas olduq. Amma gözə görünən ümid ümid deyil. Axı kim gördüyü şeyə 
ümid edər? Amma görmədiyimiz şeyə ümid edəndə onu səbirlə gözləyirik.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 126:1-2. 3-4. 5-6
N: «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.

Göz yaşı ilə əkənlər
Sevinc harayı çəkərək biçəcək.
Ağlaya-ağlaya toxum torbasını daşıyıb-gedən
Sevinc harayı ilə dərzləri daşıya-daşıya gələcək.
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 5:21-33
 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 olsunlar.  Ey ərlər, Məsih 
imanlılar cəmiyyətini sevib onun uğrunda Özünü fəda etdiyi kimi siz də 
arvadlarınızı sevin. Məsih bunu ona görə etdi ki, cəmiyyəti su ilə yuyub kəlamla 
təmizləyərək təqdis etsin və beləcə onda ləkə, qırışıq yaxud başqa qüsur olmadan 
izzətli şəkildə, müqəddəs və nöqsansız olaraq Öz hüzuruna çıxarsın. 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. 
«Buna görə də kişi ata-anasını tərk edib arvadına qovuşacaq və ikisi bir bədən 
olacaq». Bu sirr böyükdür, mən bunun Məsihə və cəmiyyətə dəxli olduğunu 
söyləyirəm. Sizə gəlincə, qoy hər kəs öz arvadını özü kimi sevsin, 
arvad isə ərinə ehtiram etsin. 

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,
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Alleluya! Mt 11:25
Ey yerin-göyün Sahibi olan Ata! 
Səndən razıyam ki, bu şeyləri  körpələrə agah etdin.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 13:18-21

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
 Sonra İsa dedi: «Allahın Padşahlığı nəyə bənzəyir? Onu nəyə bənzədim? 
O, bir adamın bağçasına əkdiyi xardal toxumuna bənzəyir. 
O toxum böyüyüb ağac olur. Göydə uçan quşlar onun budaqlarında yuva qurur». 
İsa yenə dedi: «Allahın Padşahlığını nəyə bənzədim? O, xəmir mayasına bənzəyir.
Qadın onu götürüb üç kisə una qarışdırıb bütün xəmir acıyanadək saxlayır». 

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

30cu həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 8:26-30
 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.  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. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 13:3. 4. 5
N: Ya Rəbb Sənin məhəbbətinə güvənirəm.

Bax mənə, cavab ver, ey Allahım Rəbb!
Gözümə nur ver ki, əcəl yuxusuna getməyim.

Qoy düşmənlərim «uddum onu» deməsinlər,
Mən sarsılarkən şənlənməsinlər.

Sənin məhəbbətinə güvənirəm,
Qurtuluşunla qəlbim şadlanacaq.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 6:1-9
Ey övladlar, Rəbdə olduğunuza görə ata-ananıza itaət edin. Bu haqdandır. İçində 
vəd olan ilk əmr budur: «Ata-anana hörmət et ki, xoş güzəranın və yer üzündə 
ömrün uzun olsun». Ey atalar, siz də övladlarınızı qəzəbləndirməyin, ancaq onları 
Rəbbin tərbiyə və öyüdü ilə böyüdün.  Ey qullar, Məsihə itaət etdiyiniz kimi 
dünyəvi ağalarınıza da qorxu və lərzə ilə səmimi qəlbdən itaət edin. Bunu yalnız 
insanları razı salmaq üçün gözə xoş görünən xidmətlə deyil, Məsihin qulları kimi 
can-dildən Allahın iradəsini yerinə yetirmək üçün edin. İnsanlara deyil, Rəbbə 
qulluq etdiyiniz kimi ürəkdən qulluq edin. Bilin ki, istər qul, istərsə də azad – hər 
bir kəs gördüyü yaxşı işin əvəzini Rəbdən alacaq. Ey ağalar, siz də həmçinin 
qullarınızla bu cür rəftar edin. Daha onlara hədə-qorxu gəlməyin. Bilin ki, onların 
da, sizin də Ağanız göylərdədir və O, insanlar arasında tərəfkeşlik etməz. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 145:10-11. 12-13. 14
N: Ey Rəbbim, Sənin padşahlığın əbədi padşahlıqdır.

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

 Qoy bəşər övladları Sənin qüdrətini,
Padşahlığının izzətini, əzəmətini bilsin.
Sənin padşahlığın əbədi padşahlıqdır,
Səltənətin nəsildən-nəslə qədər uzanır.

Rəbb yıxılanların hamısına dayaqdır,
Qəddi əyilənlərin hamısını qaldırır.
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Alleluya! 2 Sol 2:14
Rəbbimiz İsa Məsihin izzətinə nail olmağınız üçün O bizim yaydığımız Müjdə ilə 
sizi bu xilasa çağırdı.
Alleluya!

†  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 gəzib təlim öyrədərək 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: 
“Ey ağam, bizə qapını aç!” O isə cavabında sizə deyəcək: “Mən sizin haradan 
gəldiyinizi bilmirəm!” Siz o vaxt belə deyəcəksiniz: “Biz Sənin qarşında yeyib-
içmişik. Sən bizim küçələrdə öyrədirdin”. O isə sizə deyəcək: “Ey haqsızlıq 
edənlərin hamısı, Mən sizin haradan gəldiyinizi bilmirəm, Məndən uzaq olun!”  
İbrahimi, İshaqı, Yaqubu və bütün peyğəmbərləri Allahın Padşahlığında, özünüzü 
isə bayıra atılmış görəndə aranızda ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq. Adamlar 
şərqdən, qərbdən, şimaldan, cənubdan gələcək və Allahın Padşahlığında süfrəyə 
oturacaq. Budur, elə axırıncılar var ki, birinci olacaq, 
elə birincilər var ki, axırıncı olacaq». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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30cu həftə |   Cümə axşamı  4cü gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 8:31b-39
Əgər Allah bizimlədirsə, kim bizə qarşı dura bilər?  O Öz Oğlunu belə, 
əsirgəməyib Onu hamımızın uğrunda ölümə təslim etdisə, Onunla birgə bütün 
şeyləri də bizə lütf etməyəcəkmi? Allahın seçdiyi adamları kim ittiham edə bilər? 
Onları saleh sayan Allahdır! Məhkum edən kimdir? Ölmüş, üstəlik dirilmiş Məsih 
İsa həm Allahın sağındadır, həm də bizim üçün vəsatətçilik edir. Məsihin 
məhəbbətindən bizi kim ayıra bilər? Əziyyətmi, sıxıntımı, təqibmi, aclıqmı, 
çılpaqlıqmı, təhlükəmi, qılıncmı? Necə ki yazılıb: 
«Biz gün boyu Sənin uğrunda öldürülürük,
Qurbanlıq qoyunlar sayılırıq». Lakin bizi Sevənin vasitəsilə bütün bunlarda tam 
qələbə qazanırıq. 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 Rəbbimiz Məsih İsada olan Allah məhəbbətindən ayırmağa qadir 
olmayacaq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 109:21-22. 26-27. 30-31
N: Ya Rəbb, məhəbbətinə görə məni qurtar.

Lakin, ey Xudavənd Rəbb, ismin naminə
Özün mənə qayğı göstər,
O gözəl məhəbbətinə görə məni azad et.
Çünki mən məzlum və fəqir insanam,
Köksümdəki ürəyimdən yaralanmışam.

Ya Rəbb Allahım, Sən mənə kömək et,
Məhəbbətinə görə məni qurtar.
Bilsinlər ki, bu Sənin əlindədir,
Ya Rəbb, Sən bunu edə bilərsən.

Mənim dilim Rəbbə bol-bol şükür söyləyəcək,
Xalq içində Ona həmd edəcək.
Çünki O, fəqirin sağ tərəfində dayanar ki,
Edam hökmü verənlərin əlindən onu qurtarsın.
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Efeslilərə məktubundan sözlər Ef 6:10-20
 Nəhayət, Rəbdə və Onun böyük qüvvəsində möhkəmlənin. İblisin hiylələrinə 
qarşı dura bilmək üçün Allahın verdiyi bütün zireh və silahlara bürünün. Çünki 
mübarizəmiz qandan və ətdən ibarət olan insanlara qarşı deyil, şər başçılarına 
və hakim olanlara, bu qaranlıq dünyanın hökmranlarına, səmadakı ruhani şər 
qüvvələrə qarşıdır. Buna görə Allahın bütün zireh və silahlarını götürün ki, pis 
gündə müqavimət göstərib, əlinizdən gələn hər bir şeyi etdikdən sonra dayana 
biləsiniz. Beləliklə, həqiqəti kəmər kimi belinizə bağlamış, salehliyi zireh kimi 
döşünüzə taxmış, barışıq Müjdəsini yaymaq hazırlığını ayaqlarınıza geyinmiş 
olaraq yerinizdə durun. Bütün bunlara əlavə olaraq şər olanın bütün yanar oxlarını 
söndürə bilmək üçün iman qalxanını əlinizə götürün. Xilas dəbilqəsini və Ruhun 
qılıncını, yəni Allahın kəlamını götürün. Hər cür dua və yalvarışla, həmişə Ruhun 
idarəsi ilə dua edin. Bu məqsəd uğrunda tamamilə mətin olub oyaq qalaraq bütün 
müqəddəslər üçün dua edin. Ağzımı hər açanda mənə lazımi söz verilsin deyə 
mənim üçün də dua edin ki, uğrunda zəncirlə bağlı halda elçilik etdiyim Müjdənin
sirrini açım və bu Müjdəni lazımınca cəsarətlə bəyan edə bilim. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 144:1-2. 9-10
N: Rəbbə ümid edirəm, O mənim Qayamdır.

Alqış olsun Rəbbə, Qayama!
Əllərimə döyüş təlimi, barmaqlarıma müharibə təlimi verən Odur.
Mənə Məhəbbət göstərən, mənim Qalam,
Qülləm, Xilaskarım, Qalxanım, Pənahgahım,
Xalqımı mənə itaət etdirən Odur.

Ey Allah, Sənə yeni bir ilahi ilə şükür edəcəyəm,
Səni ontelli çənglə tərənnüm edəcəyəm.
Sənsən padşahlara zəfər qazandıran,
Qulun Davudu amansız qılıncdan qurtaran.

Alleluya! Lk 19:38
«Rəbbin ismi ilə gələn Padşaha alqış olsun! Göydə sülh, ən ucalarda izzət olsun!
Alleluya!
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†  İncil  †
Lk 13:31-35

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
O zaman bəzi fariseylər gəlib İsaya dedilər: 
«Buradan çıx get, çünki Hirod Səni öldürmək istəyir».
 İsa onlara dedi: «Gedin o tülküyə deyin: “Budur, Mən bu gün və sabah cinləri 
qovub camaatı sağaldacağam və üçüncü gün işimi bitirəcəyəm”. Yenə də bu gün, 
sabah və o biri gün yoluma davam etməliyəm. Çünki peyğəmbər Yerusəlimdən 
kənarda öldürülə bilməz! Ey Yerusəlim, Yerusəlim! Peyğəmbərləri öldürən və ora
göndərilənləri daşqalaq edən şəhər! Toyuq cücələrini qanadları altına yığan kimi 
Mən də dəfələrlə sənin övladlarını yığmaq istədim, sizsə istəmədiniz! 
Baxın, eviniz viran qalır. Mən sizə bunu deyirəm: 
“Rəbbin ismi ilə Gələnə alqış olsun!” deyənə qədər Məni bir daha 
görməyəcəksiniz». 

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

30cu həftə |   Cümə  5ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 9:1-5
 Məsihdə həqiqəti söyləyirəm, yalan danışmıram, vicdanım dediklərimi Müqəddəs
Ruhda 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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Zəbur 147:12-15. 19-20
N: Ey Yerusəlim, Rəbbi mədh et!

Ey Yerusəlim, Rəbbi mədh et!
Ey Sion, Allahına həmd et!
Çünki darvazalarının cəftələrini bərkidər,
Sənin əhalinə bərəkət verər.

Sərhədinə əmin-amanlıq,
Sənə doyunca əla taxıl yetirər.
Kəlamını yer üzünə yollar,
Onun sözü tez yayılar.

O, Yaqub nəslinə sözlərini,
İsraillilərə qanun və hökmlərini bildirir.
Başqa millətlər üçün belə etməyib,
Heç birinə hökmlərini bildirməyib.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Filipililərə məktubundan sözlər Flp 1:1-10
Məsih İsanın qulları mən Paul və Timoteydən Filipidə olan cəmiyyət nəzarətçiləri 
və xidmətçiləri ilə bərabər Məsih İsada müqəddəs olanların hamısına salam!
 Atamız Allahdan və Rəbb İsa Məsihdən sizə lütf və sülh olsun! 
Sizi hər dəfə yada salanda Allahıma şükür edirəm. Həmişə hamınız üçün hər bir 
diləyimdə sevinə-sevinə dua edirəm. Çünki ilk gündən indiyədək Müjdəni 
yaymaqda şərik oldunuz. Əminəm ki, sizdə xeyirli işə başlayan Allah Məsih 
İsanın zühur edəcəyi günədək bunu başa çatdıracaq. Hamınız haqqında belə 
düşünməkdə haqlıyam, çünki qəlbimdə yeriniz var. İstər həbsdə olsam, istər 
Müjdəni müdafiə və təsdiq etsəm, hamınız mənimlə bərabər Allahın lütfünə 
şəriksiniz. Allah şahidimdir ki, Məsih İsanın duyğusu ilə hər birinizin həsrətini 
çəkirəm. Dua edirəm ki, məhəbbətiniz bilik və hər cür idrak baxımından get-gedə 
daha çox artsın, siz Məsihin zühur edəcəyi gün pak və nöqsansız, Allahın izzəti 
və mədhi üçün İsa Məsihdən gələn salehlik bəhrələri ilə dolu olmaq üçün ən ali 
dəyərləri ayırd edə biləsiniz. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 111:1-2. 3-4. 5-6
N: Rəbbin işləri böyükdür!

yaxud: Alleluya! 
Əməlisalehlər məclisində, icma arasında
Bütün qəlbimlə Rəbbə şükür edəcəyəm.
Rəbbin işləri böyükdür,
Bunlardan zövq alanlar ibrət götürür.

Əməllərində ehtişamı, əzəməti görünür,
Salehliyi əbədi qalır.
Xariqələrini xalqının yadına salır.
Rəbb lütfkar və rəhmlidir,

Ondan qorxanları bəsləyərək saxlayır,
Öz əhdini əbədi olaraq yadda saxlayır.
Xalqına millətlərin torpaqlarını verərək
Qüdrətli işlərini onlara göstərdi.

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

†  İncil  †
Lk 14:1-6

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
 Bir Şənbə günü İsa farisey rəhbərlərinin birinin evinə çörək yeməyə getdi. Hamı 
Ona göz qoyurdu. Onun qarşısında hidropos xəstəliyinə tutulmuş bir adam var idi.
İsa qanunşünas və fariseylərə xitab edərək soruşdu: «Şənbə günü insanlara şəfa 
verməyə icazə var ya yox?» Amma onlar dinmirdi. İsa o adama əli ilə toxundu, 
onu sağaltdı və buraxdı. İsa onlara dedi: «Sizlərdən kimin oğlu yaxud öküzü 
Şənbə günü quyuya düşsə, onu dərhal oradan dartıb çıxarmaz?» Onlar İsanın bu 
sualına cavab verə bilmədilər. 

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

491



30cu həftə |   Şənbə - 6cı gün 

30cu həftə |   Şənbə  6cı gün
 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 11:1-2a. 11-12, 25-29
Beləliklə, soruşuram: məgər Allah Öz xalqını rədd etdi? Əsla! Çünki mən özüm 
də İbrahim nəslindən, Binyamin qəbiləsindən olan bir İsrailliyəm.
Allah qabaqcadan tanıdığı Öz xalqını rədd etmədi. Məgər siz bilmirsiniz ki, 
Müqəddəs Yazıda İlyas barədə nə deyilir? Beləliklə, soruşuram: məgər İsraillilər 
bir daha ayağa qalxmamaq üçün büdrəyib-yıxıldılar? Əsla! Amma onların təqsiri 
başqa millətlərin xilasına səbəb oldu ki, İsraillilərdə qibtə hissi oyandırsın.
 Əgər onların təqsiri dünyaya zənginlik, onların qüsuru da başqa millətlərə 
zənginlik gətirdisə, gör onların bütövlüyü necə böyük zənginlik gətirəcək. 
 Ey qardaşlar, özünüzü ağıllı saymayasınız deyə bu sirdən bixəbər olmağınızı 
istəmirəm: İsrailin bəzisi o vaxta qədər inadkar qalacaq ki, başqa millətlərdən 
xilas olanların sayı tamamlansın. Beləcə bütün İsrail xilas olacaq. Necə ki yazılıb: 
«Qurtarıcı Siondan gələcək, Yaqub nəslindən allahsızlığı uzaqlaşdıracaq».
«Günahlarını aradan qaldırdığım zaman Mənim onlarla bağladığım Əhd budur».
 Müjdə məsələsində İsraillilər sizin üçün Allaha düşməndir, amma Allah onları 
seçdiyinə görə əcdadlarının xatirinə Onun üçün sevimlidir.
Çünki Allahın ənamları və dəvəti geri alınmaz.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 94:12-13. 14-15. 17-18
N: Rəbb xalqını Özündən ayırmaz.

Ya Rəbb, bəxtiyar o insandır ki, ona təlim vermisən,
Öz qanununu öyrətmisən!
Pislər üçün qəbir qazılanadək
Onu dar gündən çıxarıb dinclik verəcəksən.

Çünki Rəbb xalqını Özündən ayırmaz,
İrsini Öz əlindən verməz.
Yenə ədalətli hökmlər çıxarılacaq,
Ürəyidüz olanlar haqqın ardınca gedəcək.

Əgər Rəbb köməyim olmasaydı,
Canım sükut diyarına vaxtsız köçərdi.
Mən «ayağım büdrəyir» deyən zaman,
Ya Rəbb, mənə məhəbbətinlə dayaqsan.
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Filipililərə məktubundan sözlər Flp 1:18b-26
Nə cür olursa-olsun, əsasən Məsih bəyan edilir, mən buna sevinirəm. 
Əlbəttə, sevinəcəyəm, çünki bilirəm ki, bunun nəticəsi dualarınızla və İsa Məsihin
Ruhunun köməyi ilə mənim xilasım olacaq. Böyük həvəslə gözləyir və 
ümidvaram ki, heç bir vəziyyətdə utandırılmayacağam, yaşasam da, ölsəm də, 
həmişəki kimi indi də bədənimdə Məsihin ucalması üçün tam cəsarət göstərə 
biləcəyəm. Çünki mənim üçün yaşamaq Məsihdir, ölməksə 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 lap yaxşıdır. Amma sağ qalmağım sizin üçün daha lazımlıdır. Buna əmin 
olaraq bilirəm: sağ qalacağam və hamınızla birlikdə qalmaqda davam edəcəyəm 
ki, imanda həm irəliləyəsiniz, həm də sevinəsiniz. Belə ki bir də yanınıza gəldiyim
üçün mənə görə Məsih İsada fəxriniz artsın. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 42:1. 2. 4.
N: Ey var olan Allah, mənim qəlbim Sənin üçün susayıb.

Maral axar sulara həsrət qalan kimi,
Ey Allah, könlüm Sənin həsrətini çəkir!

Ey var olan Allah, mənim qəlbim Sənin üçün susayıb.
Ay Allah, nə vaxt gəlib hüzurunda görünüm?

Necə də yüksəkdən sevinc, şükür nidalarını söyləyərək
Bayram edən xalqın qarşısında gedərdim,
Onları Allahın evinə aparardım.

Alleluya! Mt 11:29ab
Boyunduruğumu üzərinizə götürün və Məndən öyrənin. Çünki Mən həlim və 
qəlbən itaətkaram.
Alleluya!
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†  İncil  †
Lk 14:1, 7-11

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Bir Şənbə günü İsa farisey rəhbərlərinin birinin evinə çörək yeməyə getdi. 
Hamı Ona göz qoyurdu. İsa fikir verdi ki, dəvət olunanlar yuxarı başda oturmağı 
seçdilər. 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 özünü yüksəldən hər kəs aşağı tutulacaq, özünü aşağı tutansa 
yüksəldiləcək».  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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 11:29-36
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.
Allahın zənginliyi nə böyük, hikməti və biliyi nə dərindir! Onun hökmləri necə də 
ağlasığmaz, yolları necə də  anlaşılmazdır! «Rəbbin ağlını kim dərk etdi? Ona kim
məsləhətçi oldu?» «Kim Ona bir şey verdi ki, əvəzini Ondan istəyə bilsin?» Çünki
hər şeyin mənbəyi Odur, hər şey Onun vasitəsilə və Onun üçün var oldu. Ona 
əbədi olaraq izzət olsun! Amin. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 69:30-31. 33-34. 36-37
N: Ey Allah, bol məhəbbətinə görə mənə cavab ver.

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. 

Ey xalq, hər zaman Ona arxalan,
Onun hüzurunda qəlbini açıb-boşalt,
Çünki Allah bizim pənahımızdır!

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Filipililərə məktubundan sözlər Flp 2:1-4
Beləliklə, Məsihdə bir ruhlandırılma, məhəbbətdən yaranan bir təsəlli, Ruha bir 
şəriklik, bir rəhm və mərhəmət varsa, həmfikir olub bir-birinizə eyni məhəbbəti 
göstərərək canbir və həmrəy olmağınızla sevincimi bütövləşdirin. Heç bir işi 
özünü göstərərək və ya lovğalıqla etməyin. Qoy hər biriniz itaətkarlıqda digərini 
özündən üstün saysın və yalnız öz mənfəətini deyil, başqalarının da mənfəətini 
güdsün.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 131:1. 2. 3
N: Ya Rəbb, canımı rahatlıq ilə 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!

Alleluya! Yəh 8:31b-32a
Əgər siz Mənim sözümə sadiq qalsanız, həqiqətən, Mənim şagirdlərimsiniz. 
Onda siz həqiqəti biləcəksiniz.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 14:12-14

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

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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31ci həftə | Çərşənbə axşamı  2ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 12:5 -16a
Eləcə biz də çox olduğumuz halda Məsihdə bir bədənik və ayrı-ayrılıqda bir-
birimizə bağlı üzvlərik. Allahın bizə bağışladığı lütfə görə müxtəlif ruhani 
ənamlarımız var. Bir kəsin ənamı peyğəmbərlikdirsə, imanının ölçüsünə görə 
peyğəmbərlik etsin; ənamı xidmətdirsə, xidmət etsin; müəllimlikdirsə, öyrətsin; 
nəsihət verəndirsə, nəsihət versin; pay verəndirsə, səxavətlə, rəhbərdirsə, səylə, 
mərhəmət göstərəndirsə, sevinə-sevinə öz işini görsün. Qoy məhəbbətiniz riyasız 
olsun. Pislikdən ikrah edin, yaxşılığa bağlanın. Qardaşlıq sevgisi ilə bir-birinizi 
sevin. Hörmət göstərməkdə bir-birinizi qabaqlayın. Səyiniz azalmasın, ruhunuz 
alovlu olsun. Rəbbə qulluq edin. Ümidinizlə sevinin. Əziyyətdə dözümlü olun. 
Dayanmadan dua edin. Ehtiyac içində olan müqəddəslərə yardım etməyə şərik 
olun. Qonaqpərvər olmağa səy göstərin. 
  Sizi təqib edənlərə xeyir-dua verin; lənət yox, xeyir-dua verin. Sevinənlərlə 
sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Bir-birinizlə həmfikir olun; təkəbbürlü olmayın, 
məzlumlarla dostluq edin.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 131:1. 2. 3
N: Ya Rəbb, canımı rahatlıq ilə 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!
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Filipililərə məktubundan sözlər Flp 2:5-11
Məsih İsa necə düşündü, siz də elə düşünün. Allah surətində olduğu halda 
O Özünü Allaha bərabər tutmağı bir haqq saymadı. Lakin Özünü heç etdi və qul 
surətinə salıb insanlara oxşar oldu. İnsan şəklini alıb Özünü aşağı tutdu və ölümə 
qədər – çarmıx üzərində ölümə qədər itaət göstərdi. Buna görə də Allah Onu çox 
ucaltdı və Ona lütflə bütün adlardan ali bir ad verdi ki, göydə, yerdə və yerin 
altında olanların hamısı İsanın adına ehtiram edərək diz çöksün və hər dil 
Ata Allahın izzəti üçün İsa Məsihin Rəbb olduğunu bəyan etsin. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 22, 25b-26. 27-28. 29. 30-31
N:   Çoxlu camaat arasında həmd etdiyim Sənsən!

Səndən qorxanların önündə əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm.
Qoy məzlumlar doyunca yesin,
Rəbbi axtaranlar Ona həmd etsin!
Qoy canınız həmişə sağ olsun!

Yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə yaşayanlar
Rəbbi xatırlayacaq, Ona tərəf dönəcəklər.
Bütün millətlərin soyları
Onun hüzurunda səcdə qılacaq.
Çünki hökmranlıq Rəbbindir,
Millətlər üzərində səltənət sürən Odur!

Bütün dünya zənginləri yeyib-doyacaq,
Rəbbin hüzurunda səcdə qılacaq.
Torpağa düşənlərin hamısı –
Özlərini ölümdən saxlaya bilməyənlər
Onun hüzurunda diz çökəcəklər.

Gələcək nəsillər Ona qulluq edəcək,
Xudavənd haqqında övladlarına deyəcək;
Onun ədalətini, Onun əməllərini
Gələcəkdə doğulan xalqa bildirəcək.
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Alleluya! Mt 11:28
Ey bütün yorğunlar və yükləri ağır olanlar, Mənim yanıma gəlin, Mən sizə 
rahatlıq verərəm.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 14:15-24

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Süfrəyə oturanlardan biri bunu eşidib İsaya dedi: «Allahın Padşahlığında çörək 
yeyən nə bəxtiyardır!» Amma İsa ona dedi: «Bir adam böyük ziyafət hazırladı 
və oraya çoxlu qonaq çağırdı. Yemək vaxtı gələndə öz qulunu dəvət olunanların 
yanına göndərdi ki, onlara desin: “Buyurun, indi hər şey hazırdır”. Amma hamı 
birdən üzr istəməyə başladı. Birincisi ona dedi: “Mən bir torpaq sahəsi almışam, 
gedib ona baxmalıyam. Səndən xahiş edirəm, məni bağışla”. Digəri isə dedi: 
“Mən beş cüt öküz satın almışam və onları yoxlamağa gedirəm. Səndən xahiş 
edirəm, məni bağışla”. Üçüncüsü dedi: “Mən təzə evlənmişəm, buna görə də gələ 
bilmərəm”.Qul qayıdıb bu şeyləri ağasına bildirdi. O zaman ev yiyəsi qəzəblənib 
quluna dedi: “Qaç, şəhərin küçə və tinlərində olan yoxsulları, əlilləri, korları və 
topalları buraya gətir”. Qul isə dedi: “Ağa, sənin əmrin yerinə yetirildi, hələ artıq 
yer də qalıb”. Ağası quluna dedi: “Get, bütün yolları və çəpərləri gəz. Evim 
dolsun deyə adamları gəlməyə vadar et. Sizə bunu deyirəm: ilk dəvət olunanların 
heç biri mənim ziyafətimdən dadmayacaq”». 

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

31ci həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 13:8-10
Bir-birinizi sevməkdən başqa heç nədə heç kimə borclu qalmayın; çünki başqasını
sevən Qanunu yerinə yetirmiş olur. Belə ki «zina etmə, qətl etmə, oğurluq etmə, 
tamah salma» 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.
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Zəbur 112:1-2. 4-5. 9
N: Rəbb əməli salehlərin yanındadır.

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

Zülmətdə belə, əməlisaleh insanlar üçün,
Lütfkar, rəhmli və saleh adamlar üçün nur doğar.
Səxavətlə borc verən,
İşlərini ədalətlə görən yaxşı insandır.

Səpələyər, fəqirlərə paylayar,
Salehliyi əbədi qalar,
Qüdrəti və hörməti ucalar.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Filipililərə məktubundan sözlər Flp 2:12-18
Belə isə, ey sevimlilərim, həmişə itaətli olduğunuz kimi yalnız mən yanınızda 
olanda yox, xüsusən yanınızda olmadığım bu anda belə, qorxu və lərzə ilə 
xilasınızı əməllərinizdə göstərin. Çünki sizdə fəaliyyət göstərən Allahdır, belə ki 
Onun xoş məramını həm istəyəsiniz, həm də bunun üçün fəaliyyət göstərəsiniz. 
Hər şeyi şikayətlənmədən, mübahisə etmədən yerinə yetirin ki, nöqsansız və saf 
olaraq bu əyri və azmış nəsil arasında Allahın ləkəsiz övladları olasınız. Onların 
arasında dünyanın nuru kimi parlayın. Həyat sözünü təqdim edin. Qoy Məsihin 
zühur edəcəyi gündə fəxr edə bilim ki, nə boş yerə cəhd etdim, nə də boş yerə 
zəhmət çəkdim. Lakin sizin imanınızın qurban və xidməti üzərinə içmə təqdimi 
kimi töküləcəyəmsə də, sevinirəm və hamınızın sevincinə şərikəm. Siz də məhz 
bunun üçün sevinin və mənim sevincimə şərik olun. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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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!
Möhkəm və cəsarətli ol!
Rəbbə ümid bağla!

Alleluya! 1 Pt 4:14
Məsihin adına görə təhqir olunsanız, siz nə bəxtiyarsınız! 
Çünki Allahın izzətli Ruhu üzərinizdə qalır.
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 ata-anasını, arvad-uşaqlarını, bacı-qardaşlarını, hətta öz həyatını 
Məndən üstün tutsa, Mənim şagirdim ola bilməz. Öz çarmıxını daşıyıb ardımca 
gəlməyən kəs də Mənim şagirdim ola bilməz. Sizlərdən kimsə bir qüllə tikmək 
istəyirsə, əvvəlcə oturub onun xərclərini hesablamaz ki, görsün onu qurtarmaq 
üçün pulu çatacaq ya yox? Çünki qüllənin təməlini qoyub işi qurtara bilməsə, 
bunu görənlərin hamısı onu ələ salıb deyəcək: “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 olmağı əvvəlcə 
oturub götür-qoy eləməz? Əgər padşah buna qadir deyilsə, o biri padşahın hələ 
uzaqda olduğu vaxt elçilər göndərib sülh müqaviləsi bağlamaq istəyər. Eyni tərzdə
sizdən hər biriniz bütün əmlakından əl çəkməsə, Mənim şagirdim ola bilməz. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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31ci həftə |   Cümə axşamı  4cü gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 14:7-12
Çünki bizim heç birimiz özümüz üçün yaşamırıq və özümüz üçün ölmürük. 
Yaşayırıqsa, Rəbb üçün yaşayırıq, ölürüksə, Rəbb üçün ölürük. 
Buna görə yaşasaq da, ölsək də Rəbbə məxsusuq. 
Çünki Məsih ona görə ölüb yenə yaşadı ki, 
həm ölülərin, həm də yaşayanların Rəbbi olsun. 
 Bəs sən nə üçün qardaşını mühakimə edirsən? Yaxud nə üçün qardaşına xor 
baxırsan? Axı biz hamımız Allahın hökm kürsüsünün qarşısında dayanacağıq.
Çünki yazılıb: «Rəbb deyir: Varlığıma and içdim, hər diz önümdə çökəcək,
Hər dil Allah olduğumu bildirəcək». 
Beləcə hər birimiz özü üçün Allaha hesabat verəcək. 

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!
Möhkəm və cəsarətli ol!
Rəbbə ümid bağla!
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Filipililərə məktubundan sözlər Flp 3:3-8
 Çünki əsl sünnətlilər Allahın Ruhu vasitəsilə ibadət edən, Məsih İsa ilə fəxr edən 
və cismani şeylərə güvənməyən bizlərik. Əslində mən cismani şeylərə də güvənə 
bilərdim. Əgər başqası cismani şeylərə güvənməyi düşünürsə, mən daha çox 
güvənə bilərəm. Mən səkkizgünlük ikən sünnət olundum. İsrail nəslindən, 
Binyamin qəbiləsindən, İbranilərdən törəmiş bir İbraniyəm. Qanuna münasibətdə 
farisey idim. Qeyrət çəkməyə gəlincə, Allahın cəmiyyətini təqib edirdim. Qanuna 
əsaslanan salehliyə gəlincə, nöqsansız idim. Amma mənə fayda gətirən nə varsa, 
Məsih uğrunda ziyan saymışam. Bundan əlavə, Rəbbim Məsih İsanı tanımağın ali 
dəyərinin yanında hər şeyi ziyan hesab edirəm. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 105:2-3. 4-5. 6-7
N: Ey Rəbbi axtaranlar, ürəkləriniz qoy sevinsin!

Onu ilahilərlə tərənnüm edin,
Bütün xariqələrini bəyan edin!
Onun müqəddəs adı ilə fəxr edin,
Ey Rəbbi axtaranlar, ürəkləriniz qoy sevinsin!

Rəbbi, Onun qüvvətini arayın,
Daim hüzurunu axtarın.
Etdiyi xariqələri,
Möcüzələri, dilindən çıxan hökmləri xatırlayın,

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

Alleluya! Mt 11:28
Ey bütün yorğunlar və yükləri ağır olanlar, Mənim yanıma gəlin, 
Mən sizə rahatlıq verərəm.
Alleluya!
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†  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 deyinirdilər. Amma İsa onlara bu məsəli çəkdi: «Sizlərdən birinin yüz
qoyunu olsa və onlardan birini itirsə, doxsan doqquzunu çöldə qoyub 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 deyirəm: 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 
bir dirhəmini itirsə, çıraq yandırıb evi süpürərək onu tapanadək diqqətlə axtarmaz?
Tapanda öz rəfiqələrini və qonşularını çağırıb deyər: “Mənimlə birlikdə sevinin, 
itirdiyim dirhəmi tapmışam!” Sizə bunu deyirəm: Allahın mələklərinin önündə də 
tövbə edən bir günahkara görə sevinc olur». 

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

31ci həftə |   Cümə  5ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 15:14-21
Ey qardaşlarım, mən sizin barənizdə əminəm ki, siz yaxşılıqla dolu, hər cür biliklə
kamilsiniz və bir-birinizə nəsihət verməyə qadirsiniz. Amma Allahın mənə bəxş 
etdiyi lütflə bəzi məsələləri sizə xatırlatmaq üçün bu sözləri cəsarətlə yazmışam. 
Həmin lütfə görə mən başqa millətlər üçün Məsih İsanın xidmətçisi oldum ki, bir 
kahin kimi Allahın Müjdəsini vəz edim və başqa millətlər Müqəddəs Ruhla təqdis 
edilərək Allaha məqbul olan qurban olsunlar. Beləcə Allaha xidmət etdiyimə görə 
Məsih İsa ilə fəxr edirəm. Başqa millətləri itaətə gətirmək üçün Məsihin mənim 
vasitəmlə söz və əməllə, əlamət və xariqələrin qüvvəti ilə, Allahın Ruhunun 
qüdrəti ilə etdiklərindən başqa bir şey barədə danışmağa cəsarət etmərəm. Belə ki 
mən Yerusəlimdən başlayıb İllirikum diyarına qədər hər tərəfdə Məsihin 
Müjdəsini yayıb qurtardım. Bununla birgə, Müjdəni Məsihin adının hələ 
eşidilmədiyi yerlərdə yaymaq başlıca məqsədim oldu ki, bir başqasının qoyduğu 
təməl üzərində bina qurmayım. Amma necə ki yazılıb: «Onun haqqında xəbəri 
olmayanlar görəcək, eşitməyənlər anlayacaq».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 98:1. 2-3ab. 3cd-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 qurtaracağınadək hər yerdə
Allahımızın zəfərini gördü.
Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida et,
Birdən nida edin, mədh, tərənnüm səsini ucaldın!

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Filipililərə məktubundan sözlər Flp 3:17 – 4, 1
Qardaşlar, hamınız birlikdə məndən nümunə götürün və sizə göstərdiyimiz 
nümunəyə uyğun həyat sürənlərə diqqətlə baxın.  Sizə dəfələrlə söylədiyim kimi 
indi də göz yaşları içində təkrar deyirəm: bir çoxları Məsihin çarmıxına düşmən 
olaraq həyat sürür. Onların sonu həlakdır. Onların allahı qarınlarıdır. 
Öz rüsvayçılıqları ilə fəxr edir, yalnız dünyəvi şeylər barədə düşünürlər. 
Bizsə səma vətəndaşlarıyıq və oradan Xilaskar olan Rəbb İsa Məsihi həvəslə 
gözləyirik. O hər şeyi Özünə tabe etməyə qadir olan qüvvəsinin təsiri ilə bizim 
yazıq bədənimizi dəyişdirib Öz izzətli bədəninə bənzər hala gətirəcək. 
Beləliklə, ey həsrətini çəkdiyim sevimli qardaşlarım, sevincim və başımın tacı, 
Rəbdə olaraq bu cür dönməz durun, ey sevimlilər! 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 122:1-2. 4-5
N: Mənə «Rəbbin evinə gedək» deyilərkən sevindim.

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

İsrail üçün verilən şəhadət naminə
Qəbilələr, Rəbbin qəbilələri
Rəbbin isminə şükür etmək üçün
Buranı ziyarət etməyə gəlirlər.

Hökm üçün burada taxtlar qurulub,
Bu taxtlarda Davud sülaləsi oturub.

Alleluya! 1 Yəh 2:5
Kim Onun sözünə riayət edirsə, Allah məhəbbəti onda, həqiqətən, kamilliyə çatıb. 
Bundan bilirik ki, biz Allahdayıq.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 16:1-8

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa şagirdlərə bunları danışdı: «Varlı bir adamın idarəçisi var idi. Ona xəbər 
çatdırıldı ki, idarəçi onun əmlakını israf edir. Varlı adam onu yanına çağırıb dedi: 
“Bu nədir, sənin haqqında mən nələr eşidirəm? Mənə idarəçiliyinin hesabatını ver.
Sən artıq idarəçi ola bilməzsən”.  İdarəçi öz-özünə dedi: “Mən nə edəcəyəm? 
Ağam idarəçiliyi əlimdən alır. Torpaq belləməyə gücüm yoxdur, 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. İdarəçi 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”. İdarəçi ona dedi: 
“Öz qəbzini götür və yaz: səksən”.   Ağası haqsızlıq edən idarəçini fərasətli 
hərəkət etdiyinə görə təriflədi. Çünki bu dövrün övladları öz nəsilləri ilə 
münasibətlərində nur övladlarından daha fərasətlidir.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Müqəddəs Paulun Romalılara məktubundan sözlər Rom 16:3-9. 16. 22-24
 Məsih İsada həmkarlarım olan Priskila və Akilaya salam söyləyin. 
Onlar mənim həyatım üçün öz canlarını təhlükəyə saldılar. Onlara yalnız mən yox,
başqa millətlərin bütün cəmiyyətləri də təşəkkür edir. Onların evində toplanan 
cəmiyyətə də salam söyləyin. Asiya vilayətindən Məsih üçün ilk məhsul olan 
sevimli qardaşım Epenetə salam çatdırın. Sizin üçün xeyli zəhmət çəkmiş 
Məryəmə salam söyləyin.  Həvarilər arasında şöhrət qazanmış, məndən əvvəl 
Məsihdə olmuş soydaşlarım və zindan yoldaşlarım Andronikosa və Yuniyaya 
salam çatdırın. Rəbdə mənə sevimli olan Ampliyata salam söyləyin. 
Məsihdə həmkarımız olan Urbana və mənə sevimli olan Staxisə salam çatdırın. 
Bu məktubu yazıya alan mən Terti də Rəbbin ismi ilə sizə salam söyləyirəm. 
Məni və bütün cəmiyyəti qonaq saxlayan Qayın sizə salamı var. 
Şəhərin xəzinədarı olan Erast və Kvart qardaş da sizə salam göndərir.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 145:2-5. 10-11
N: Ey Allahım, isminə sonsuza qədər alqış edəcəyəm.

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

Əməllərin nəsildən-nəslə qədər mədh ediləcək,
Qüdrətli işlərin bəyan ediləcək.
Əzəmətindən, izzətindən, şərəfindən deyiləcək,
Xariqəli işlərini dərindən düşünəcəyəm.

Ya Rəbb, bütün yaratdıqların Sənə şükür edəcək,
Möminlərin Sənə alqış edəcək.
Padşahlığının əzəmətindən deyəcəklər,
Qüdrətindən danışacaqlar.
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Filipililərə məktubundan sözlər Flp 4:10-19
 Mən Rəbdə bol-bol sevinirəm ki, nəhayət indi mənim barəmdəki qayğınızı 
yenidən canlandırdınız. Əslində qayğınız vardı, amma bunu göstərməyə fürsət 
tapa bilmirdiniz.  Ehtiyaca düşdüyüm üçün bunları söyləmirəm, çünki hansı 
şəraitdə yaşasam, ondan razı qalmağa alışmışam. Mən məzlumluğun 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 qüvvət verən 
Məsihin köməyi ilə hər işə gücüm çatır. Buna baxmayaraq nə yaxşı ki əziyyətimə 
şərik oldunuz.  Ey Filipililər, özünüz də bilirsiniz ki, aranızda Müjdə yayımının 
başlanğıcında, mən Makedoniyanı tərk edən zaman sizdən başqa heç bir cəmiyyət 
nəzir vermək və toplamaq üçün mənimlə şərik iş görmədi. Mən Salonikdə olanda 
belə, ehtiyacım üçün dəfələrlə siz mənə yardım göndərdiniz. Bu o demək deyil ki, 
mən bəxşiş axtarıram. Mən ancaq sizin hesabınıza yazıla bilən səmərəni 
axtarıram. Mənsə tamamilə təmin olunmuşam və bolluq içindəyəm. Epafroditin əli
ilə göndərdiyiniz hədiyyələri alandan sonra ehtiyacım qalmadı. Bu, Allahın 
xoşuna gələn ətirli təqdim, Ona məqbul olan və razı salan qurbandır. Sizin hər 
ehtiyacınızı isə Allahım Məsih İsada olan Öz izzətli zənginliyinə görə ödəyəcək.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 112:1-2. 5-6. 8a/9
N: Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan.

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

Səxavətlə borc verən,
İşlərini ədalətlə görən yaxşı insandır.
Belə adam əsla sarsılmaz,
Saleh insan əbədi olaraq yadda qalacaq.

Cəsur ürəklidir,
Səpələyər, fəqirlərə paylayar,
Salehliyi əbədi qalar,
Qüdrəti və hörməti ucalar.
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Alleluya! 2 Kor 8:9
Siz Rəbbimiz İsa Məsihin yoxsulluğu vasitəsilə varlı olasınız deyə 
Özü varlı olduğu halda sizin uğrunuzda yoxsullaşdı.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 16:9-15

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

Mən sizə bunu deyirəm: haqsız qazanc olan sərvətlə özünüzə dostlar qazanın ki, 
bu sərvət yox olduqda siz əbədi məskənlərə qəbul olunasınız. Ən balaca bir işdə 
sadiq olan kəs böyük işdə də sadiqdir, ən balaca bir işdə haqsız olansa böyük işdə 
də haqsızdır. Beləliklə, əgər siz haqsız sərvətdən istifadə etməkdə sadiq 
olmadınızsa, əsl var-dövləti sizə kim əmanət 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 sərvətə qulluq edə 
bilməzsiniz».  Fariseylər pulpərəst olduqları üçün bütün bu sözləri eşidib İsaya 
istehza ilə baxdılar. İsa da onlara belə dedi: «İnsanların qarşısında özünüzü saleh 
göstərən sizsiniz, amma Allah sizin ürəyinizi bilir. Çünki insanlar arasında uca 
tutulan şey Allah qarşısında iyrənclikdir. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Süleymanın Müdrikliyi kitabından sözlər Müd 1:1-7
Yer üzünün hökmdarları, ədaləti sevin,
Rəbb haqqında düzgün düşünün.
Səmimi qəlbdən Onu axtarın.
Çünki Allahı sınamayanlar Onu tapırlar,
Ona inananlara O, Özünü açır.
Amma yanlış düşüncə insanı Allahdan uzaqlaşdırır,
Allah sınamaq qüdrəti ilə ağılsızları ifşa edir.
Hikmət hiyləgər ürəyə girməz,
Günaha qul olmuş bədəndə sakin olmaz.
Çünki təlimin və nizamın müqəddəs ruhu
Hiyləgərlikdən uzaq durar.
Ağılsız mühakimələrdən çəkinər,
Haqsızlıq etməkdən utanar.
Hikmət insansevərlik ruhuna malik olmaqdır,
Amma o, dili ilə küfr edəni cəzasız qoymaz.
Çünki Allah belə adamın daxilindəki hisslərini görür,
Onun ürəyini dərindən nəzərdən keçirir,
Onun dediyi sözləri eşidir.
Rəbbin ruhu dünyanı doldurur,
Hər şeyi vəhdətdə saxlayan hər sözdən xəbərdardır.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 139:1-3. 4-6. 7-8. 9-10
N: Ya Rəbb, əbədi yolda mənə rəhbər ol!

Ya Rəbb, məni yoxlayaraq tanıdın,
Oturuşumu-duruşumu Özün bilirsən,
Fikirlərimi uzaqdan duyursan.
Getməyimə, yatmağıma nəzarət edirsən,
Nə yollardan keçdiyimi bilirsən.

Sözlərimi dilə gətirməmişdən əvvəl,
Ya Rəbb, hamısını tamamilə bilirsən.
Hər yandan məni əhatə etmisən,
Öz əlini üzərimə qoymusan.
Bu bilik əsrarəngizdir, məndən yüksəkdir, bunu dərk edə bilmərəm.
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Hara gedim ki, Ruhun orada olmasın?
Hara qaçım ki, hüzurunda olmayım?
Əgər göylərə çıxsam, Sən oradasan,
Ölülər diyarında yatsam, Sən oradasan.

N: Ya Rəbb, əbədi yolda mənə rəhbər ol!

Qanad alıb gündoğana uçsam belə,
Dənizi keçib günbatana qonsam belə,
Sənin sağ əlin bələdçim olacaq,
Sağ əlin məni qoruyacaq.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Titə məktubundan sözlər Tit 1:1-9
Allahın qulu və İsa Məsihin həvarisi, mən Pauldan salam! Allahın seçdiyi 
insanların iman edib möminliyə uyğun olan həqiqəti dərk etmələri üçün təyin 
olundum.  Allah yolu əbədi həyat ümidinə əsaslanır. Bu ümidi yalan danışmayan 
Allah zaman başlamazdan əvvəl vəd etmişdi.  Xilaskarımız Allah Öz əmrinə görə 
mənə əmanət edilmiş vəzlə kəlamını vaxtında aşkar etdi. Ümumi imana görə mənə
əsl oğul olan Titə Ata Allahdan və Xilaskarımız Məsih İsadan lütf və sülh olsun! 
Tamamlanmamış işləri sahmana salasan və sənə tapşırdığım kimi hər şəhərdə 
cəmiyyət ağsaqqalları təyin edəsən deyə səni Kritdə saxladım. Ağsaqqal seçilən 
şəxs nöqsansız və tək arvadlı olaraq ona sadiq olsun. Övladları imanlı olmalı, 
mənəviyyatsızlıqda ittiham olunan yaxud itaətsiz olmamalıdır. Çünki cəmiyyət 
nəzarətçisi Allahın iş idarəçisi olduğuna görə nöqsansız olmalıdır. Dikbaş, hirsli, 
şərab düşkünü, zorakı, haqsız qazanca həris olmamalı, əksinə qonaqpərvər, 
yaxşılığı sevən, ağıllı-kamallı, saleh, müqəddəs, nəfsinə hakim olmalıdır. Həm 
başqalarına sağlam təlimlə nəsihət verməyə, həm də ona qarşı çıxanları təkzib 
etməyə qadir olsun deyə aldığı təlimə uyğun olan etibarlı kəlamı bərk tutmalıdır. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 24:1-2. 3-4. 5-6
N: Rəbbi axtaranlar nə bəxtiyardır!

Rəbbindir yer üzü və orada mövcud olanlar,
Dünya və orada yaşayanlar.
O, yerin təməlini dənizlər üstündə qurdu,
Dünyanı sular üzərində yaratdı.

Rəbbin dağına kim çıxa bilər?
Müqəddəs məskəninə kim girə bilər?
Əlləri pak, qəlbi təmiz,
Hiyləyə könül verməyən,
Yalandan and içməyən insan.

O, Rəbdən bərəkət alacaq,
Xilaskarı Allahdan salehlik alacaq.
Belə adam Rəbbi soraqlayar,
Yaqubun Allahının üzünü axtarar.

Alleluya! Flp 2:15-16
Onların arasında dünyanın nuru kimi parlayın. Həyat sözünü təqdim edin. 
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 17:1-6

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa şagirdlərinə belə dedi: «İnsanları pis yola çəkən şeylər mütləq olur. Amma vay
o adamın halına ki, bunların baisidir! Bu kiçiklərdən birini pis yola çəkməkdənsə 
öz boynuna böyük bir dəyirman daşı asıb dənizə atılmaq onun üçün daha yaxşı 
olar.  Özünüzə fikir verin. Əgər qardaşın sənə qarşı günah edərsə, ona xəbərdarlıq 
et. Əgər o tövbə edərsə, onu bağışla. Əgər gündə yeddi dəfə sənə qarşı günah etsə 
və gündə yeddi dəfə yanına gəlib sənə “tövbə edirəm” deyərsə, onu bağışla». 
Həvarilər Rəbbə dedilər: «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. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Süleymanın Müdrikliyi kitabından sözlər Müd 2:23 – 3, 9
Allah insanı ölməzlik üçün yaratmışdı,
Onu Öz əbədi varlığının surəti etmişdi.
Lakin iblisin paxıllığı dünyaya ölüm gətirdi,
Onun payına aid olanlar bunun acısını çəkirlər.
Ədalətli adamların canı isə Allahın əlindədir,
Onlara əzab-əziyyət toxunmayacaq.
Ağılsızlar belə hesab edirlər:
«Ədalətli adamlar ölmüş kimi görünürdülər,
Onların axırının bədbəxtlik olduğu güman edilirdi.
Bizdən ayrılmaları da heçlik sayılırdı».
Amma onlar sülhdə qalırlar.
Çünki insanlar onların cəzalandığını güman etsələr də,
Onların ölməzliyə böyük ümidləri var.
Onlar azacıq çətinlik görüb,
Çoxlu iltifat alacaqlar.
Çünki Allah onları sınayıb Özünə layiq gördü.
Allah onları kürədəki qızıl kimi yoxladı,
Onları yandırma qurbanı kimi qəbul etdi.
Onlara əvəz veriləndə
Onlar küləş üzərində qaçışan
Qığılcımlar kimi parıldayacaqlar.
Millətlərə hökm edib,
Xalqları idarə edəcəklər.
Onların üzərində isə Rəbb
Əbədi olaraq padşahlıq edəcək.
Ona ümid bağlayanlar həqiqəti dərk edəcəklər,
Sadiq olanlar da Onun məhəbbətində qalacaqlar.
Çünki Onun müqəddəsləri lütf və mərhəmətə,
Onun seçilmişləri yaxşılığa nail olacaqlar.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 34:1-2. 15-16. 17-18
N: Rəbbə əbədiyyən həmd edin.

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.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Titə məktubundan sözlər Tit 2:1-8. 11-14
 Sənsə sağlam təlimə uyğun olanı öyrət. Yaşlı kişilər ayıq, ləyaqətli, ağıllı-kamallı,
imanda, məhəbbətdə və dözümdə sağlam olsunlar. Yaşlı qadınlar da eyni şəkildə 
müqəddəslərə yaraşan tərzdə davransınlar. Böhtançı, şərab düşkünü olmasınlar və 
xeyirli şeyləri öyrədərək tərbiyə etsinlər ki, gənc qadınlar ərlərini və uşaqlarını 
sevsinlər, ağıllı-kamallı, ismətli, evdar, xeyirxah, öz ərlərinə tabe olsunlar. O 
zaman Allahın kəlamına küfr olunmaz. Gənc oğlanlara da ağıllı-kamallı olmaq 
üçün nəsihət ver. Yaxşı işlər görərək hər şeydə özünü nümunə göstər. Təlimdə 
dürüst və ləyaqətli olaraq tənqid olunmaz sağlam sözlər danış ki, sənə qarşı 
çıxanlar bizim haqqımızda pis bir söz deyə bilməyib utansın.  Çünki Allahın bütün
insanlara xilas gətirən lütfü zühur etdi. Bu lütf bizə allahsızlığı və dünyəvi 
ehtirasları rədd edib, bu dövrdə ağıllı-kamallı, saleh və möminliyə uyğun bir ömür
sürməyi öyrədir. Bu ərəfədə bəxtiyarlıq gətirən ümidimizin gerçəkləşməsini, ulu 
Allah və Xilaskarımız İsa Məsihin izzətinin zühurunu gözləyək. O Özünü bizim 
üçün fəda etdi ki, bizi hər cür qanunsuzluqdan satın alsın, təmizləyib Özünə 
məxsus və yaxşı işlərə səy göstərən bir xalq yaratsın.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 37:3-4. 18/23. 27/29
N: Salehlərin qurtuluşu Rəbdəndir.

Rəbbə güvən, yaxşılıq et,
Bu diyarda arxayın ömür sür.
Rəbdən zövq al,
O da səni ürəyinin istəklərinə çatdıracaq.

Rəbbə kamillərin gündəlik qayğıları məlumdur,
Onların irsi əbədi qalacaq.
Rəbb insana gedəcəyi yolu göstərir,
Kimdən razı qalırsa, onu möhkəmləndirir.

Şərdən çəkinib yaxşılıq et ki,
Ölkədə əbədi məskən sala biləsən.
Salehlər ölkəni mülk olaraq alacaq,
Onlar orada əbədi məskən salacaq.

Alleluya! Yəh 14:23
«Kim Məni sevsə, sözümə riayət edər, Atam da onu sevər 
və Biz onun yanına gəlib onunla məskən salarıq.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 17:7-10

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Sizlərdən hansı biriniz cütçülük və yaxud çobanlıq edən bir qula tarladan 
qayıdanda “tez ol, gəl süfrəyə otur” deyər? Əksinə, ona “axşam yeməyimi hazırla 
və qurşanıb mənə xidmət et ki, mən yeyib-içim, sonra da sən özün ye-iç” 
deməzmi? Əmrlərini yerinə yetirdiyi üçün o, qula təşəkkür edərmi?
Beləcə siz də sizə əmr olunanların hamısını yerinə yetirəndən sonra deyin: 
“Biz dəyərsiz qullarıq, çünki görməli olduğumuz işləri etmişik”». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Süleymanın Müdrikliyi kitabından sözlər Müd 6:1-11
Beləliklə, ey padşahlar, qulaq asın, Yer üzünün hər tərəfinin hökmranları, anlayın,
öyrənin! Çoxlu insanları idarə edənlər, Təbəələrinin sayı ilə öyünənlər, diqqətlə 
dinləyin!  Hökmranlıq və qüdrət sizə Rəbdən – Əməllərinizi araşdıran, 
Niyyətlərinizi sınayan Uca Olandan verilib. Çünki siz Onun Padşahlığının 
xidmətçiləri olduğunuz halda Düzgün mühakimə etmədiniz, Qanuna əməl 
etmədiniz, Allahın iradəsinə görə davranmadınız.  Allahın iradəsi də dəhşətlə və 
tezliklə sizə görünəcək, Başçılıq edənlərə qarşı sərt mühakimə olacaq. Çünki 
özünü aşağı tutanlar mərhəmətə layiqdirlər, Güclülər isə şiddətli işgəncəyə məruz 
qalacaqlar.  Hamının Hökmdarı insanlardan qorxan deyil, Böyüklərdən dəhşətə 
düşən deyil. Çünki böyüyü də, kiçiyi də O yaradıb, Hamı barədə eyni cür düşünür.
Lakin başçılıq edənləri sərt sınaq gözləyir. Beləliklə, ey hökmranlar, Mənim 
sözlərim sizə yönəlib ki, Siz hikmətə yiyələnəsiniz və yoldan azmayasınız. Çünki 
müqəddəs şeyləri təqdis edənlər müqəddəs sayılacaq, Müqəddəs şeylər barədə 
öyrədilənlər müdafiə ediləcək. Beləcə, Mənim sözlərimə həvəs göstərin, Onlara 
istəkli olun və onlar sizi öyrədəcək.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 82:3-4. 6-7
N: Ey Allah, qalx, dünyaya hakim ol.

Yoxsulun və yetimin işinə ədalətlə baxın,
Məzlumun və fəqirin haqqını verin.
Yoxsul və möhtacları qurtarın,
Pislərin əlindən onları azad edin. 

Demişəm: “Siz allahlarsınız,
Hər biriniz Haqq-Taala övladlarısınız”.
Lakin insan kimi öləcəksiniz,
Adi bir hökmdar kimi torpağa düşəcəksiniz».
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Titə məktubundan sözlər Tit 3:1-7
İmanlılara xatırlat ki, başçılar və hakimlərə tabe olub itaət etsinlər. Hər cür xeyirli 
iş görməyə hazır olsunlar. Heç kimə şər atmasınlar, davakar deyil, mülayim 
olsunlar və bütün insanlarla həlim davransınlar. Çünki bir zamanlar biz də ağılsız, 
itaətsiz, yolunu azmış, müxtəlif ehtiraslar və zövqlərə qul olan, kin, paxıllıq içində
yaşayan mənfur və bir-birimizə nifrət edən adamlar idik. Amma Xilaskarımız 
Allah xeyirxahlığını və insana olan sevgisini açıq göstərdiyi zaman bizim 
salehliklə etdiyimiz əməllərlə deyil, Öz mərhəmətinə görə bizi xilas etdi. Bunu 
bizi yumaqla, yəni Müqəddəs Ruhun bizi yenidən doğuzdurub təzələməsi ilə 
etdi.Allah Xilaskarımız İsa Məsih vasitəsilə üzərimizə bol-bol Müqəddəs Ruhu 
tökdü ki, Onun lütfü ilə saleh sayılıb ümidimiz olan əbədi həyatın varisi olaq.

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 yolları ilə aparır.

Ölüm kölgəsinin dərəsində gəzsəm belə,
Şərdən qorxmaram, çünki Sən mənimləsən,
Sənin əsan, Sənin dəyənəyin mənə təsəlli verir.

Düşmənlərimin qarşısında
Mənim üçün süfrə açırsan,
Başıma ətirli yağ çəkirsən,
Ağzınadək camımı doldurursan.

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

517



32ci həftə |   Çərşənbə - 3cü gün  

Alleluya! 1 Sal 5:18
Hər vəziyyətdə şükür edin, çünki bunlar Məsih İsada 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 doğru yolunu davam edərkən Samariya ilə Qalileya arasındakı 
sərhəddən keçirdi.  Kəndlərin birinə girəndə Onu on nəfər cüzamlı kişi qarşıladı. 
Onlar uzaqda durub ucadan çığırdılar: «İsa, Ustad, bizə rəhm et!» İsa onları görüb 
«gedin, özünüzü kahinlərə göstərin» dedi. Onlar yol gedə-gedə pak 
oldular. Onlardan biri isə sağaldığını görəndə uca səslə Allahı izzətləndirərək 
qayıtdı.  O üzüstə İsanın ayaqlarına düşərək Ona təşəkkür etdi. Bu adam 
Samariyalı idi. Onda İsa dedi: «Pak olanlar on nəfər deyildimi? Bəs qalan doqquz 
adam haradadır? Bu yadellidən savayı geri dönüb Allaha izzət verən 
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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Süleymanın Müdrikliyi kitabından sözlər Müd 7:22 – 8:1
Hikmət düşüncəli bir ruh, müqəddəs, vahid, çoxhissəli,
Həssas, mütəhərrik, aydın, pak, aşkar,
Qüsursuz, yardımçı, qəti, qarşısıalınmaz,
Əngəl qoyulmaz, xeyirxahlıq edən, insansevər, möhkəm,
Sarsılmaz, narahat olmayan, hər şeyə qadir, hər şeyə nəzarət edən,
Bütün ağıllı, saf və incə ruhlara nüfuz edəndir.
Çünki hikmət hər cür hərəkətdən daha cəlddir,
Öz saflığına görə hər şeyə yayılır və nüfuz edir.
O, Allah qüdrətinin nəfəsidir,
Külli-İxtiyarın pak izzətinin axınıdır:
Buna görə də heç bir çirkin şey ona nüfuz etməyəcək.
O, əbədi işığın şöləsidir,
Allah fəaliyyətinin təmiz güzgüsü,
Onun xeyirxahlığının surətidir.
Hikmət tək olsa da, hər şeyi bacarır,
Özü olduğu kimi qalsa da, hər şeyi təzələyir.
Nəsillər boyu müqəddəs canlara girir,
Onları Allahın dostlarına və peyğəmbərlərinə çevirir.
Çünki Allah hikmətlə yaşayanlardan başqa
Heç kimi sevmir.
Hikmət günəşdən də gözəldir,
Bütün ulduz cərgələrindən üstündür,
İşıqla müqayisədə birinci sayılır.
Çünki işıq gecə ilə əvəz olunur,
Hikmətə isə şər üstün gələ bilməz.
Hikmət dünyanın bir ucundan o biri ucuna qədər şiddətlə yayılır,
Hər şeyi nizamla qaydaya salır.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 119:89-90. 91/130. 135/175 
N: Ya Rəbb, sözün əbədidir!

Ya Rəbb, sözün əbədidir,
Göylərdədir, dəyişməzdir.
Sədaqətin nəsildən-nəslə çatır,
Yer üzünü Sən qurmusan, möhkəm qalır.

Hökmlərinə görə bu günədək hər şey qalır,
Onlar Sənin xidmətində dayanırlar.
Kəlamının açıqlanması nur saçır,
Hər nadanı ağıllandırır.

Üzün qulunun üstünə nur saçsın,
Sən mənə qaydalarını öyrət.
Mənə həyat bəxş elə, qoy Sənə həmd oxuyum,
Hökmlərin qoy mənə kömək olsun.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Paulun Filimona məktubundan sözlər Flm 1:7-20
Qardaşım, sənin məhəbbətin mənim üçün böyük sevinc və təsəlli qaynağı oldu. 
Çünki müqəddəslərin ürəyi sənin sayəndə təravətləndi. Buna görə münasib olanı 
sənə buyurmağa Məsihdə böyük cəsarətim olsa da, indi Məsih İsa uğrunda həbsdə 
olan mən – yaşlı Paul sənə məhəbbətlə yalvarıram. Həbsdə ikən ruhani atası 
olduğum oğlum Onisimlə bağlı səndən bir xahişim var.  O bir vaxtlar sənə 
yararsız idi, amma indi həm sənə, həm də mənə yararlıdır. Onun özünü, yəni can-
ciyərimi sənin yanına göndərirəm. Müjdə uğrunda həbsdə olduğum müddətdə 
sənin əvəzinə mənə xidmət etməsi üçün onu yanımda saxlamaq istəyirdim. 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. Lakin həm 
cismən, həm də Rəbdə olaraq sənin üçün daha artıq sevimli qardaşdır. 
İndi məni özünə şərik sayırsansa, onu da məni qəbul edəcəyin kimi qəbul et. Əgər 
sənə hər hansı bir haqsızlıq etmişsə yaxud borcludursa, bunu mənim hesabıma 
yaz. Mən Paul bunu öz əlimlə yazıram ki, əvəzini mən ödəyəcəyəm. Sənin öz 
həyatın üçün mənə borclu olduğunu demək istəmirəm. Bəli, qardaş, Rəbdə mənə 
bir yardımın olsun. Ürəyimi Məsihdə təravətləndir. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 146:6-7. 8-9a. 9bcd-10
N:  Nə bəxtiyardır Yaqubun Allahından kömək alan.

Odur göyləri, yeri, dənizi, dənizdəkiləri yaradan,
Odur əbədi sadiq qalan.
O, miskinlərə haqq qazandırır,
O, acları azuqə ilə doydurur.
Rəbb əsirləri azad edir.

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

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

Alleluya! Yəh 15:5
Meynə Mənəm, sizsə budaqlarsınız. Kim Məndə qalsa, Mən də onda qalsam, 
çoxlu bəhrə verər.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 17:20-25

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
 Fariseylər İsadan «Allahın Padşahlığı nə zaman gələcək?» deyə soruşanda İsa 
onlara cavab verdi: «Allahın Padşahlığı müşahidə ilə gəlməz. Adamlar “bax, o 
buradadır” yaxud “oradadır” deməyəcəklər, çünki budur, Allahın Padşahlığı sizin 
daxilinizdədir». İsa şagirdlərə də belə dedi: «Elə günlər gələcək ki, Bəşər Oğlunun
günlərindən birini görməyi arzulayacaqsınız, amma görməyəcəksiniz. Adamlar 
sizə “bax, O oradadır” yaxud “bax, buradadır” deyəcək. Gedib onların arxasınca 
düşməyin! Çünki şimşək göyün bir kənarında çaxıb o biri kənarına qədər necə 
parlayırsa, Bəşər Oğlu da Öz günündə elə olacaq. Amma əvvəlcə O, çox əzab 
çəkməli və indiki nəslin adamları tərəfindən rədd olunmalıdır. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Süleymanın Müdrikliyi kitabından sözlər Müd 13:1-9
Allah barədə anlayışı olmayan bütün insanlar təbiətən puçdurlar.
Onlar görünən kamil şeylərdən Var Olanı dərk edə bilmədilər,
İşlərinə baxaraq Sənətkarı tanımadılar. Onlar üçün od, ya külək, ya hərəkətdə olan
hava, ya ulduz dəstəsi, ya gur axan sular, ya da göy üzü dünyanı idarə edən 
allahlardır. Əgər bunların gözəlliyinə heyran olaraq bunları allahlar hesab 
etdilərsə, bunların Rəbbinin nə qədər gözəl olduğunu dərk etməli idilər.
Çünki gözəlliyin Səbəbkarı Olan bunları yaratdı.
Əgər bunların gücünə və fəaliyyətinə təəccüblənirdilərsə,
Bunlardan bilməli idilər ki, bunları Yaradan Kəs nə qədər qüdrətlidir.
Çünki yaradılışın görkəmi və gözəlliyi təsviri olaraq bunların mövcudluğunun 
Səbəbkarından xəbər verir. Amma bu insanlar az məzəmmətə layiqdirlər,
Bəlkə də, Allahı axtararkən, Onu tapmaq istəyərkən yanlış yola düşüblər.
Çünki Onun işlərinə nəzər salarkən onlar araşdıraraq nəticəyə gəlirlər ki,
Zahirdə olan hər şey gözəldir. Amma, eyni zamanda, onları bağışlamaq olmaz.
Əgər onların düşüncələri müvəqqəti dünyanı araşdırmaq iqtidarında idisə,
Nə üçün dünyanın Rəbbini o saat tapa bilmədilər?

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 19:1-2. 3-4
N: Göylər Allahın əzəmətini bəyan edir.

Göylər Allahın əzəmətini bəyan edir,
Göy qübbəsi əllərinin işini elan edir.
Hər gün ertəsi günə nəql edir,
Hər gecə o biri gecəyə bilik verir.

Onların nə nitqi, nə də sözləri var,
Onların səsləri eşidilmir.
Amma avazları bütün dünyaya yayılır,
Sözləri yerin ucqarlarına çatır.

522



32ci həftə |   Cümə - 5ci gün

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Yəhyanın 2-ci məktubundan sözlər 2Yəh 1:4-9
Sənin övladlarının arasında Atadan aldığımız əmrə uyğun olaraq həqiqətə görə 
həyat sürənlərə rast gələndə çox sevindim. Ey xanım, indi də səndən xahiş edirəm 
ki, bir-birimizi sevək. Sənə yazdığım yeni bir əmr deyil, əvvəldən bəri malik 
olduğumuz əmrdir. Məhəbbət Atanın əmrlərinə görə həyat sürməyimizi tələb edir.
Əvvəldən bəri eşitdiyiniz kimi əmr budur; gərək bu əmrə görə həyat sürəsiniz. 
Çünki dünyada çoxlu yalançı meydana çıxıb ki, İsa Məsihin cismən gəldiyini iqrar
etmir. Bunu edən şəxs yalançı və Məsih əleyhdarıdır. Özünüzü qoruyun ki, bizim 
çəkdiyimiz zəhməti bada verməyib tam mükafatı əldə edəsiniz. Həddi aşıb 
Məsihin təliminə sadiq qalmayan hər kəs Allaha malik deyil, həmin təlimə sadiq 
qalan kəs isə həm Ataya, həm də Oğula malikdir.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 119:1-2. 10-11. 17-18
N: Nə bəxtiyardır Rəbbin qanununa görə yaşayanlar.

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

Bütün qəlbimlə Səni axtarmışam,
Qoyma əmrlərindən çıxım.
Sənə qarşı günah etməyim deyə
Kəlamını qəlbimdə qoruyub saxlamışam.

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

Alleluya! Lk 21:28
Bu hadisələr yerinə yetməyə başladıqda başınızı qaldırın və yuxarı baxın, 
çünki satınalınmanız yaxınlaşır».
Alleluya!
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†  İncil  †
Lk 17:26-37

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Nuhun günlərində necə idisə, Bəşər Oğlunun günlərində də elə olacaq. Nuhun 
gəmiyə girdiyi günə qədər insanlar yeyib-içir, evlənir, ərə gedirdi. Sonra daşqın 
gəlib hamısını məhv etdi. Lutun günlərində də belə idi: insanlar yeyib-içir, alıb-
satır, əkir, tikirdi. Lakin Lut Sodomdan çıxdığı gün göydən od və kükürd yağdı və 
hamısını məhv etdi. Bəşər Oğlunun zühur edəcəyi gündə də belə olacaq. O gündə 
özü damda, əşyası isə evin içində olan adam onları götürmək üçün aşağı enməsin. 
Eləcə də tarlada olan geri qayıtmasın. Lutun arvadını yadınıza salın! Kim canını 
qorumaq istəsə, onu itirəcək, amma kim canını itirsə, onu yaşadacaq. Sizə 
deyirəm: o gecə bir yataqda olan iki nəfərdən biri götürüləcək, o biri isə qalacaq. 
Birlikdə dən üyüdən iki qadından biri götürüləcək, o biri isə qalacaq». 
Ona müraciət edib dedilər: «Ya Rəbb, bu hadisələr harada olacaq?» 
O isə onlara dedi: «Leş haradadırsa, kərkəslər də orada toplaşar». 

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

32ci həftə |   Şənbə  6cı gün
 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Süleymanın Müdrikliyi kitabından sözlər Müd 18:14-16. 19:6-9
Tam sükut hər tərəfi əhatə edəndə, gecənin yarısı gəlib çatanda
Sənin hər şeyə qadir olan sözün zəhmli döyüşçü kimi
Göylərdəki padşahlıq taxtından aqibəti ölüm olan torpağa endi.
O, özü ilə iti qılınc – Sənin dəyişməz hökmünü daşıyırdı.
Dayanıb hər yerə ölüm saçırdı, başı göyə dəyirdi, amma yer üzündə gəzirdi.
Beləcə, bütün yaradılış şəklini dəyişdi ki, Sənin xüsusi əmrlərinə itaət etsin.
Yenidən öz təbiətinə görə yuxarıdan şəkil aldı ki,
Sənin övladların sağ-salamat qorunub-saxlansınlar.
 Düşərgəyə kölgə salan bulud peyda oldu, əvvəllər su olan yerdə quru torpaq 
göründü. Qırmızı dənizdən maneəsiz yol, fırtınalı ənginlikdən yaşıl otlaq açıldı.
Sənin əlinlə qorunan xalqın heyrətamiz möcüzələri görüb
Hamılıqla dənizi aşıb-keçdi.
Çəmənlikdə otlayan atlar kimi, hoppanan quzular kimi
Onlar öz Xilaskarlarına – ya Rəbb, Sənə şükür edirdilər.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 105:2-3. 36-37. 42-43
N:  Rəbbə şükür edin, ismini səsləyin.

Onu ilahilərlə tərənnüm edin,
Bütün xariqələrini bəyan edin!
Onun müqəddəs adı ilə fəxr edin,
Ey Rəbbi axtaranlar, ürəkləriniz qoy sevinsin!

O, ölkədə hər yerlinin ilk oğlunu, 
Hər kişinin belindən gələn ilk oğlunu öldürdü.
İsrailliləri oradan qızılla, gümüşlə çıxartdı,
Qəbilələri arasında yıxılan olmadı.

Çünki müqəddəs sözünü yada salmışdı,
Qulu İbrahimə verdiyi vədini xatırlamışdı.
O, xalqını sevinclə,
Öz seçdiklərini mədh səsi ilə çıxartdı.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Müqəddəs Yəhyanın 3-cü məktubundan sözlər 3Yəh 1:5-8
Ey sevimli, sənə hətta yad olduqları halda qardaşlara xidmət etməkdə sədaqət 
göstərirsən. Onlar cəmiyyətin qarşısında sənin məhəbbətin barədə şəhadət ediblər. 
Sən onları Allaha layiq bir tərzdə yola salarkən yaxşı iş görəcəksən. Çünki onlar 
imansız olanlardan heç nə götürmədən Onun naminə yola çıxdılar.  Beləcə biz 
həqiqət işində həmkar olmaq üçün bu cür adamlara dayaq olmalıyıq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 112:1-2. 3-4. 5-6
N: Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan. 

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.
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N: Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan.

Səxavətlə borc verən,
İşlərini ədalətlə görən yaxşı insandır.
Belə adam əsla sarsılmaz,
Saleh insan əbədi olaraq yadda qalacaq.

Alleluya! 2 Sal 2:14
Rəbbimiz İsa Məsihin izzətinə nail olmağınız üçün 
O bizim yaydığımız Müjdə ilə sizi bu xilasa çağırdı.
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 olduğu barədə 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 hey 
onun yanına gələrək deyərdi: “Rəqibimlə olan işimdə mənim haqqımı qoru”. 
Amma hakim bir müddət bunu etmək istəmədi, sonra isə öz-özünə dedi: “Hərçənd
mən nə Allahdan qorxur, nə də adamlara hörmət edirəm, bu qadın mənim zəhləmi 
tökdüyü üçün onun haqqını qoruyum ki, bir də gəlib baş-qulağımı aparmasın”». 
Rəbb sözünə belə davam etdi: «Ədalətsiz hakimin nə dediyini dinləyin. Məgər 
Allah Öz seçdiklərini, gecə-gündüz Ondan imdad istəyənlərin haqqını 
qorumayacaqmı? Onları çox gözlədəcəkmi? Sizə bunu deyirəm: tezliklə onların 
haqqını qoruyacaq. Bəs Bəşər Oğlu gələndə yer üzündə iman tapacaqmı?» 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

1-ci Makkabilər kitabından sözlər 1Mak 1:10-15. 41-43. 54-57. 62-64
Onların arasından günahın kökü olan bir adam meydana çıxdı: bu, padşah 
Antioxun oğlu Antiox Epifan idi; o, bir zaman Romada girov kimi yaşamışdı. 
O, Yunan padşahlığının yüz otuz yeddinci ilindəa padşah oldu.  Həmin günlərdə 
İsrailin arasından qanuna zidd davranan adamlar çıxdılar. Onlar çoxlarını 
inandıraraq deyirdilər: «Gəlin, ətrafımızdakı başqa millətlərlə ittifaq yaradaq, 
çünki onlardan ayrılandan bəri çoxlu bəlaya düçar olduq». Bu sözlər adamların 
gözündə xoş göründü.  Xalqdan bəzisi buna həvəs göstərib padşah Antiox 
Epifanın yanına yollandı. O da onlara bütpərəst adətinə riayət etmək səlahiyyətini 
verdi.  Yerusəlimdə bütpərəst adətinə uyğun idman kompleksi düzəltdilər. 
Onlar özlərini sünnətsiz edib müqəddəs əhdi tərk etdilər. Bütpərəstlərlə birləşib 
şər işlərlə məşğul olmağa başladılar. Bundan sonra padşah Antiox Epifan bütün 
padşahlığına yazdı ki, qoy hamı bir xalq olsun; hər kəs öz ənənəsindən əl çəksin. 
Bütün millətlər padşahın sözü ilə razılaşdılar.  İsraildən də bir çoxları onun dinini 
bəyəndilər, bütlərə qurban gətirdilər və Şənbə gününü adi saydılar. Yüz qırx 
beşinci ilin Kislev ayının on beşinci günü padşah viranəlik gətirən iyrənc şeyib 
qurbangahın üzərində tikdi, Yəhudanın ətrafındakı şəhərlərdə bütlər üçün 
qurbangahlar qurdular. Evlərin qapısında və küçələrdə ətirli büxur yandırdılar. 
Tapdıqları qanun kitablarını cırıb odda yandırdılar. Haradasa bir nəfərdə Qanun 
kitabı tapılsaydı, ya da bir kəs qanuna riayət etsəydi, padşahın hökmü ilə edam 
olunardı. Amma İsraildə bir çoxu qətiyyətli oldu, natəmiz şeylər yeməməyə 
cəsarət etdi. Onlar yeməklə murdarlanmaqdan və müqəddəs əhdə hörmətsizlik 
etməkdənsə, ölümü üstün tutdular və edam olundular.  İsraili həddən artıq böyük 
bir qəzəb bürümüşdü.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 119:53/61. 134/150. 155/158
N: Rəbbin qanunları mənim müdafiəmdir.

Qanununu atan pisləri görərkən
Qəzəb məni bürüyür. 
Pis adamlar mənə kəmənd atarkən
Qanununu unutmadım. 
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Məni insanların zülmündən qurtar,
Qoy Sənin qayda-qanunlarına bağlı qalım. 
Şər ardınca qaçanlar mənə yaxınlaşdılar,
Onlar Sənin qanunundan uzaqlaşdılar. 

N: Rəbbin qanunları mənim müdafiəmdir.

Pislər qurtuluşdan uzaqdır,
Çünki onlar Sənin qaydalarını axtarmırlar.
Bu xainlərə ikrahla baxıram,
Çünki Sənin vədinə bağlı qalmayıblar.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Vəhy kitabından sözlər Vəhy 1:1-4. 2:1-5a
Bu, İsa Məsihin vəhyidir. Allah bunu Ona verdi ki, tezliklə baş verməli hadisələri 
Öz qullarına aşkar etsin. Məsih də bunu Öz mələyi vasitəsilə qulu Yəhyaya 
göndərərək bəyan etdi. Yəhya Allahın kəlamı və İsa Məsihin şəhadəti, yəni 
gördüyü hər şey barədə şəhadət etdi. Nə bəxtiyardır bu peyğəmbərlik sözlərini 
oxuyan, eşidənlər və orada yazılanlara riayət edənlər! Çünki vaxt yaxındır. 
Mən Yəhyadan Asiya vilayətindəki  Var Olan, Var Olmuş və Gəlməli Olandan, 
Onun taxtının önündəki yeddi ruha, yeddi imanlılar cəmiyyətinə salam!
 Efesdə olan cəmiyyətin mələyinə yaz: 
Yeddi ulduzu sağ əlində Tutan, yeddi qızıl çıraqdanın arasında Gəzən belə deyir: 
sənin əməllərindən, zəhmətindən, dözümündən və şər adamlara dözmədiyindən 
xəbərdaram. Həvari olmadıqları halda özlərini həvari adlandıranları sınaqdan 
keçirdin və onların yalançı olduğunu müəyyən etdin. Sən dözümlü oldun, Mənim 
adım naminə tab gətirdin və yorulmadın. Amma səndən bir şikayətim var: əvvəlki 
məhəbbətindən əl çəkmisən. Buna görə də haradan yıxıldığını yadına sal, tövbə et 
və əvvəl etdiyin işləri gör. Əks təqdirdə, tövbə etməsən, yanına gəlib çıraqdanını 
yerindən götürəcəyəm.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 1:1. 2-3. 4-6
N: Qalib gələnə Allahın cənnətində olan həyat ağacından yeməyə 

imkan verəcəyəm.

Pislərin məsləhəti ilə getməyən,
Günahkarların yolunda dayanmayan,
Rişxəndçilərin arasında oturmayan insan nə bəxtiyardır!

O ancaq Rəbbin Qanunundan zövq alar,
Gecə-gündüz bu təlimatı dərin düşünər.
Axar sular kənarında əkilən ağac kimi
Barını mövsümündə verər,
Yarpağı solmaz,
Etdiyi hər işdə uğur qazanar.

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

Alleluya! Yəh 8:12
Dünyanın nuru Mənəm. Mənim ardımca gələn həyat nuruna malik olacaq. 
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 18:35-43

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa Yerixoya yaxınlaşanda bir kor adam yol kənarında oturub dilənirdi. Yanından 
çoxlu adamın keçdiyini eşitdikdə soruşdu: «Nə olub? Ona xəbər verdilər: 
«Nazaretli İsa buradan keçir». Onda o qışqırdı: «Ey Davud Oğlu İsa! Mənə rəhm 
elə!» Qabaqda gedənlər ona qadağan edib susdurmaq istəsələr də, o «Ey Davud 
Oğlu! Mənə rəhm elə!» deyə daha ucadan bağırdı. İsa dayanıb əmr etdi ki, onu 
yanına gətirsinlər. Adam yaxınlaşarkən İsa ondan soruşdu:  «Nə istəyirsən, sənin 
üçün edim?» O dedi: «Ya Rəbb, gözlərim açılsın». İsa ona dedi: «Qoy gözlərin 
açılsın, imanın səni xilas etdi». Həmin an bu adamın gözləri açıldı və o, Allahı 
izzətləndirərək İsanın ardınca getdi. Bunu görən bütün xalq Allaha həmdlər etdi.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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33cü həftə | Çərşənbə axşamı  2ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

2-ci Makkabilər kitabından sözlər 2Mak 6:18-31
İlahiyyatçılar arasında ən mötəbər olan, artıq yaşa dolmuş və çox gözəl zahiri 
görünüşə malik olan Eleazarı donuz əti yeməsi üçün ağzını açmağa məcbur 
edirdilər. Amma Eleazar şərəfli ölümü murdar olub yaşamaqdan üstün tutdu və 
könüllü surətdə işgəncə yerinə doğru getdi. O, ağzındakını tüpürdü. İnsanın 
təbiətən öz həyatını qorumaq duyğusuna baxmayaraq, qəbul edilməsi qadağan 
olunmuş şeyləri rədd etmək üçün cəsarət göstərməsi zəruridir. Qanuna zidd olan 
bu qurban mərasimini təşkil edənlər Eleazarla çoxdankı tanışlıqlarından ötrü onu 
bir kənara çəkib inandırmaq istədilər ki, o, yemək üçün məqbul olan, özünün 
hazırladığı əti gətirsin və zahirdə özünü padşahın buyurduğu qurban ətini yeyirmiş
kimi göstərsin. Onlar köhnə dostluqlarından ötrü ona xeyirxahlıq edirdilər. Eleazar
belə etsəydi, ölümdən qurtulmuş olacaqdı. Amma Eleazarın verdiyi nəcib qərar 
onun yaşına, ixtiyar çağına və ağarmış saçlarına layiq idi; o, buna uşaqlıqdan bəri 
düzğün davranışı ilə və hər şeydən əvvəl, Allahın bərqərar etdiyi müqəddəs 
qanunlara riayət etməklə nail olmuşdu. O, öz əqidəsini dərhal bəyan edib istədi ki,
onu ölülər diyarına göndərsinlər. O dedi: «Belə riyakarlıq mənim yaşıma layiq 
deyil, yoxsa bir çox gənc elə zənn edər ki, Eleazar doxsan yaşında ikən 
yadellilərin dinini qəbul etmişdir. Qısa və ani bir həyat müddəti naminə belə 
riyakarlıq etməyim onları mənə görə əyri yola sala bilər. Mənsə ixtiyar çağımda 
özümə çirkinlik və ləkə gətirmiş olaram. Hətta indi insanın verdiyi cəzadan 
qaçsam belə, istər diri olum, istər ölü, Külli-İxtiyarın əlindən canımı qurtara 
bilməyəcəyəm. Amma indi kişi kimi ömürlə vidalaşsam, özümü yaşıma layiq 
göstərmiş olaram. Gənclər üçün də layiqli bir nümunə – hörmətə layiq və 
müqəddəs qanunlar uğrunda həvəslə və mərdliklə ölmək nümunəsi qoyub getmiş 
olaram». O, bunları dedikdən sonra dərhal işgəncə yerinə tərəf getdi. Eleazarı 
müşayiət edənlər bundan əvvəl ona bir qədər xeyirxah duyğular bəsləsələr də, indi
münasibətləri nifrətə doğru dəyişdi, çünki onun bayaq dediyi sözləri ağılsızlıq 
hesab etdilər. Zərbələr altında ölməmişdən əvvəl Eleazar ucadan inildəyib dedi: 
«Rəbbə müqəddəs biliyi vasitəsilə əyandır ki, mənim ölümdən qurtulmaq 
imkanım olduğu halda bədənimin qamçılanması ilə dəhşətli
iztirablar çəkirəm. Amma qəlbim buna sevinclə dözür, çünki mən Ondan 
qorxuram». Eleazar beləcə öldü. O, öz ölümü ilə yalnız gənclər üçün deyil, 
həmçinin millətin əksəriyyəti üçün də bir nəciblik nümunəsi və cəsarət örnəyi 
qoyub getdi.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 3:1-2. 3-4. 5-7a
N: Rəbb mənim köməyimdir, O mənim qayamdır.

Ya Rəbb, düşmənlərim nə qədər çoxalıb! Əleyhimə qalxanlar nə qədər artıb!
Mənim üçün çoxları deyir: «Allahdan ona xilas yoxdur».

Amma Sən, ya Rəbb, ətrafımda sipərsən, şərəfimsən, başımı ucaldan Sənsən!
Rəbbi ucadan səsləyirəm, O, müqəddəs dağından mənə cavab verir.

Mən yatıram, yuxuya gedirəm, yenə oyanıram, çünki Rəbb mənə kömək edir.
Hər yandan məni mühasirəyə alan on minlərlə xalqdan qorxmuram.
Qalx, ya Rəbb! Ey Allahım, məni qurtar!

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Vəhy kitabından sözlər Vəhy 3:1-6. 14-22
Sardda olan cəmiyyətin mələyinə yaz: 
Allahın yeddi ruhuna və yeddi ulduza malik Olan belə deyir: sənin əməllərindən 
xəbərdaram. Adın var ki, guya dirisən, əslində isə ölüsən. Oyaq ol və sağ qalıb 
ölmək üzrə olan nəyin varsa, onu möhkəmləndir. Çünki Mən sənin əməllərinin 
Allahımın önündə kamil olmadığını gördüm. Buna görə də nə aldığını və nə 
eşitdiyini yadına sal. Bunlara riayət et və tövbə elə. Əgər oyaq olmasan, bir oğru 
kimi gələcəyəm və hansı saat sənin üstünə gələcəyimi də bilməyəcəksən. Amma 
Sardda, sənin yanında öz paltarlarını ləkələməyən bir neçə şəxs də var. Onlar 
Mənimlə birlikdə ağ paltarda gəzəcəklər, çünki buna layiqdirlər. Qalib gələn hər 
kəs də ağ paltar geyinəcək. Mən onun adını həyat kitabından əsla silməyəcəyəm, 
Atamın və Onun mələklərinin önündə adını iqrar edəcəyəm. Qulağı olan qoy 
eşitsin ki, Ruh cəmiyyətlərə nə deyir. Laodikeyada olan cəmiyyətin mələyinə yaz: 
Amin Olan, sadiq və etibarlı Şahid, Allahın yaratdıqlarının Mənşəyi belə deyir: 
sənin əməllərindən xəbərdaram. Sən nə soyuqsan, nə də isti. Kaş ki ya soyuq ya da
isti olaydın! İndi ki nə isti, nə də soyuq olub ilıqsan, səni ağzımdan qaytaracağam. 
Çünki deyirsən: “Varlıyam, zəngin olmuşam və heç nəyə möhtac deyiləm”. 
Amma bilmirsən ki, zəlil, yazıq, yoxsul, kor və çılpaqsan. Sənə məsləhət görürəm 
ki, zəngin olmaq üçün Məndən od içində xalis olan qızıl alasan, həmçinin geyinib 
çılpaqlığının ayıbını açmamaq üçün ağ paltar alasan, gözlərinə sürtüb görmək 
üçün də göz məlhəmi alasan.  Mən kimi sevirəm, onu məzəmmət və tərbiyə 
edirəm. Buna görə də qeyrətə gəl və tövbə et. Bax qapının önündə durub onu 
döyürəm; kim səsimi eşidib qapını açsa, onun yanına gələcəyəm və Mən onunla, 
o da Mənimlə birgə şam edəcəyik. Qalib gələnə Mənimlə birgə Öz taxtımda 
oturmağa imkan verəcəyəm; Mən də eləcə qalib gəlib Atamla birgə Onun taxtında
oturmuşam. Qulağı olan qoy eşitsin ki, Ruh cəmiyyətlərə nə deyir». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 15:2-3. 4-5
N: Rəbb qalib gələnə Öz taxtında oturmağa imkan verəcək.

Kamillik yolu ilə gedən, əməlisaleh olan,
Ürəkdən həqiqəti söyləyən, dilinə böhtan gəlməyən,
Dostuna yamanlıq etməyən, qonşusunu təhqir etməyən,

Şərəfsizə xor baxan, Rəbdən qorxanlarasa hörmət edən,
Zərərinə olsa belə, andından geri dönməyən, sələmlə pul verməyən,
Təqsirsizin əleyhinə işləmək üçün rüşvət almayan.

Alleluya! 1 Yəh 4:10b
O bizi sevdi və Öz Oğlunu bizim günahlarımıza görə
kəffarə qurbanı olaraq göndərdi.
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 Zakkay 
adlı varlı bir adam var idi. İsanın kim olduğunu görməyə can atırdı. Amma 
balacaboy olduğuna görə izdihamın arasından Onu görə bilmirdi. İsanı görmək 
üçün irəliyə qaçıb bir firon ənciri ağacına dırmaşdı. Çünki İsa oradan keçməli idi. 
İsa o yerə çatdıqda yuxarı baxıb onu gördü və ona dedi: «Ey Zakkay, tez aşağı 
düş. Bu gün Mən sənin evində qalmalıyam». O tez aşağı düşüb İsanı sevinclə 
qəbul etdi. Bütün xalq bunu gördükdə deyinməyə başladı: «Gedib günahkar bir 
kişinin qonağı oldu!»  Zakkay isə ayağa qalxıb Rəbbə belə dedi: «Ya Rəbb, 
əmlakımın yarısını yoxsullara verərəm və kimdən haqsızlıqla bir şey almışamsa, 
ona dördqat qaytaracağam». İsa ona dedi: «Bu gün bu evə xilas 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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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

2-ci Makkabilər kitabından sözlər 2 Mak 7:1. 20-31
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. Bunların arasında, xüsusilə, ana daha fövqəladə idi və şərəflə
xatırlanmağa layiqdir. O, bir gün içində yeddi oğlunun ölümünə şahid olsa da, 
Rəbbinə olan ümidindən ötrü buna mətanətlə dözdü.  O, oğullarının hər birinə öz 
ana dilində müraciət edirdi; nəcib hisslərlə dolaraq qadın düşüncələrini kişi 
cəsarəti ilə möhkəmləndirərək onlara deyirdi:  «Bətnimdə necə əmələ gəldiyinizi 
bilmirəm, sizə nəfəs və həyat verən mən deyildim, hər birinizin hissəciklərini 
nizama salan mən deyildim. Beləcə, insan varlığına şəkil verən, bütün varlığı 
təmin edən dünyanın Yaradıcısı Öz mərhəməti ilə sizə yenidən nəfəs və həyat 
verəcək, çünki indi Onun qanunları uğrunda öz canınızı əhəmiyyətsiz sayırsınız». 
Antiox isə qadının ona xor baxmasından, səsin tonuna görə təhqir olunmasından 
şübhələnirdi. Hələ sağ qalan ən gəncə təkcə sözlərlə deyil, həm də andlarla vəd 
verməyə başladı ki, əcdadlarının yolundan döndüyü təqdirdə onu varlı və xoşbəxt 
edəcək; bu halda onu özünə dost edəcəyini və ona məsul bir vəzifə etibar 
edəcəyini bildirdi. Gənc deyilənlərə heç etina etmədi. Onda padşah anaya 
müraciət edib ondan istədi ki, həyatını qoruması üçün oğlunu inandırsın. Padşahın 
uzun müddət təkid etməsindən sonra ana oğlunu inandırmağa razı oldu. Oğluna 
tərəf əyilib qəddar müstəbidə həqarət edərək öz ana dilində söylədi: «Oğlum, 
mənə rəhm et! Səni doqquz ay bətnimdə daşıdım və üç il səni əmizdirdim, 
bəslədim, böyütdüm və qayğına qaldım.  Övladım, sənə yalvarıram, göylərə və 
yerə bax, onların içində olanları gör və Allahın onları heç nədən yaratdığını anla; 
beləcə də, insan nəsli vücuda gəldi. Bu cəlladdan qorxma, öz qardaşlarına layiq ol.
Ölümü elə qarşıla ki, mən Allahın mərhəməti ilə səni qardaşlarınla birlikdə əldə 
edə bilim».  O, hələ danışmaqda ikən gənc dedi: «Daha nəyi gözləyirsiniz? 
Padşahın əmrinə itaət etməyəcəyəm, yalnız əcdadlarımıza Musa tərəfindən verilən
qanunun əmrlərinə əməl edəcəyəm.  Sənsə, ey padşah, İbranilərə qarşı hər cür 
pislik icad edə bilərsən, amma Allahın əlindən qaça bilməzsən.  

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 17:1. 5-6. 8/15
N: Oyananda Rəbbi 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 verirsən,
Qulağını mənə tərəf çevir, sözlərimi dinlə.

Məni göz bəbəyin kimi qoru,
Qanadlarının kölgəsində saxla
Amma mən salehliklə üzünə baxacağam 
Oyananda Səni görməklə doyacağam.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Vəhy kitabından sözlər Vəhy 4:1-11
Bundan sonra gördüm ki, göyə açılmış bir qapı var. Əvvəlcə mənimlə danışdığını 
eşitdiyim, şeypura bənzər səs dedi: «Bura qalx. Bundan sonra baş verməli 
hadisələri sənə göstərəcəyəm».  Elə o an mən Ruhun təsirinə düşdüm. Budur, 
göydə bir taxt qurulub, taxtda da Biri oturub. Oturanın görünüşü yəşəm və qırmızı 
əqiq daşına bənzəyirdi. Taxtın ətrafında da görünüşcə zümrüdə bənzəyən göy 
qurşağı var idi. Taxtın hər tərəfində daha iyirmi dörd taxt var idi və onların 
üstündə ağ paltar geyinmiş, başında qızıl tac olan iyirmi dörd ağsaqqal oturmuşdu.
Taxtdan şimşək, uğultu və göy gurultusu çıxırdı. Taxtın önündə yeddi məşəl 
yanırdı; bunlar Allahın yeddi ruhudur. Taxtın önündə sanki büllura bənzəyən şüşə 
dəniz var idi.  Taxtın ətrafında, hər dörd yanında önü də, arxası da gözlərlə 
örtülmüş dörd canlı məxluq var idi. Birinci məxluq aslana, ikinci məxluq danaya, 
üçüncü məxluqun üzü insan üzünə, dördüncü məxluq da uçan qartala bənzəyirdi. 
Bu dörd məxluqdan hər birinin altı qanadı var idi; məxluqların hər tərəfi, hətta 
qanadlarının alt tərəfi də gözlərlə örtülmüşdü. Bu məxluqlar gecə-gündüz 
dayanmadan deyir: «Var Olmuş, Var Olan və Gəlməli Olan Külli-İxtiyar Rəbb 
Allah Müqəddəsdir, müqəddəsdir, müqəddəsdir!» Canlı məxluqlar hər dəfə taxtda 
Oturana, əbədi Yaşayana izzət və şərəf verib şükür edəndə iyirmi dörd ağsaqqal 
taxtda Oturanın önündə yerə qapanıb əbədi Var Olana səcdə edir və taclarını 
taxtın önünə atıb deyirlər: «Ey bizim Rəbbimiz və Allahımız!
Sən izzət, şərəf və qüdrət almağa layiqsən. Çünki hər şeyi Sən yaratdın,
Hər şey Sənin iradənlə var olub yarandı».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 150:1-2. 3-4. 5-6
N: Külli-İxtiyar Rəbb Allah Müqəddəsdir, müqəddəsdir, müqəddəsdir!

Müqəddəs məskənində Allaha həmd edin!
Möhtəşəm göy qübbəsində Ona həmd edin!
Qüdrətli işləri üçün Ona həmd edin! Bol əzəmətinə görə Ona həmd edin!

Şeypur səsi ilə Ona həmd edin! Çənglə, lira ilə Ona həmd edin!
Dəflə, rəqslərlə Ona həmd edin! Sazla, tütəklə Ona həmd edin!

Xoş səsli sinclərlə Ona həmd edin! Cingildəyən sinclərlə Ona həmd edin!
Ey bütün canlı varlıqlar, Rəbbə həmd edin!

Alleluya! Yəh 15:16
Mən sizi seçib təyin etdim ki, gedib bəhrə verəsiniz və bəhrəniz çox qalsın. 
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 19:11-28

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Onlar bu şeyləri dinləyərkən İsa bir məsəl də çəkdi. Çünki O, Yerusəlimə 
yaxınlaşmışdı və onlar elə düşünürdülər ki, Allahın Padşahlığı dərhal üzə 
çıxacaq. İsa belə dedi: «Əsilzadələrdən olan bir nəfər padşah təyin olunub geri 
dönmək üçün uzaq bir ölkəyə yola düşdü.  Getməmişdən əvvəl qullarından on 
nəfəri çağırdı və onlara on mina pul verib dedi: “Mən gələnədək bunlarla ticarət 
et”. Lakin əhalisi bu adama nifrət etdi və onun ardınca elçilər göndərib dedi: 
“Bu adamın üzərimizdə padşah olmasını istəmirik”. O, padşah təyin olunub 
qayıdanda pul verdiyi həmin qulları yanına çağırtdırdı və nə qazandıqlarını 
öyrənmək istədi. Birincisi gəlib dedi: “Ağa, sənin bir minan on mina da 
qazandırdı”.  Ağası ona dedi: “Afərin, yaxşı qulum! Ən kiçik bir işdə mənə sadiq 
olduğun üçün on şəhərin idarəsini üzərinə götür”.  İkincisi gəlib dedi: “Ağa! Sənin
bir minan beş mina da qazandırdı”. Ağası ona da “sən də beş şəhərə hakim ol” 
dedi. Bir başqası gəlib dedi: “Ağa! Budur sənin minan, onu dəsmala büküb 
saxlayırdım. Çünki səndən qorxurdum, sən qəddar bir adamsan, 
özün qoymadığını götürürsən və özün əkmədiyini biçirsən”. Ağası ona dedi: “Ay 
pis qul, səni öz ağzından çıxan sözlərlə mühakimə edəcəyəm! Mənim qəddar bir 
adam olduğumu, özüm qoymadığımı götürdüyümü və özüm əkmədiyimi 
biçdiyimi bilirdinmi?  Bəs onda nə üçün mənim pulumu sərraflara vermədin ki, 
mən qayıdanda onu faizlə geri alım?”  Sonra ətrafında olanlara dedi: 
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“Əlindəki minanı ondan alın və on minası olana verin!”  Ona dedilər: 
“Ay ağa, axı artıq onun on minası var!” O, sözünə belə davam etdi: “Sizə 
deyirəm: kimin varıdırsa, daha çox veriləcək, kimin yoxudursa, əlində olan da 
alınacaq.  Mənim onların padşahı olmağımı istəməyən düşmənlərimi isə buraya 
gətirin və mənim gözümün qabağında qılıncdan keçirin!”

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

33cü həftə |   Cümə axşamı  4cü gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

1-ci Makkabilər kitabından sözlər 1Mak 2:15-29
Əhalini zorla dinindən döndərməyə məsul olan padşah qasidləri Modin şəhərinə 
gəldilər ki, onları qurban gətirməyə məcbur etsinlər. Bir çox İsrailli gələnlərin 
yanına yığıldı, Mattatiya və oğulları da bir yerə toplaşdılar. Padşah qasidləri 
Mattatiyaya müraciət edib belə dedilər: «Sən bu şəhərdə başçı, hörmətli və böyük 
adamsan, oğulların və qardaşların da sənə dayaqdır.  İndi gəl ilk olaraq padşahın 
əmrini sən icra et; bütün millətlər, Yəhuda kişiləri, Yerusəlimdə qalanlar bunu 
etdilər. Sən və oğulların padşahın dostları arasında olarsınız, özünü və oğullarını 
qızılgümüşlə, çoxlu sovqatlarla şərəfləndirərik». Mattatiya uca səslə ona cavab 
verib dedi: «Əgər padşahın səltənətində yaşayan bütün millətlərin hər biri öz 
atalarının dinindən dönüb padşahın əmrinə itaət etməyi seçsələr, mən, oğullarım 
və qardaşlarım öz atalarımızın əhdinə riayət edəcəyik. Qoy Allah bizi 
qanunumuzu və qaydalarımızı tərk etməkdən qorusun. Biz padşahın sözünə itaət 
etməyəcəyik, öz dinimizdən nə sağa, nə də sola sapmayacağıq». O, sözünü bitirən 
kimi bir nəfər Yəhudalı kişi hamının gözü önündə padşahın əmrinə görə Modendə
olan qurbangahda qurban gətirmək üçün irəli çıxdı. Bunu görəndə Mattatiyanı 
təəssüb bürüdü, içi qaynadı, haqlı olaraq qəzəbi yüksəldi və yüyürüb qurbangahın 
üzərində həmin adamı öldürdü.  Həmçinin qurban gətirməyə məcbur edən padşah 
vəzifəlisini də öldürüb qurbangahı dağıtdi. O, Salu oğlu Zimriyə qarşı Pinxasın 
etdiyi kimi qanunun təəssübünü çəkdi. Sonra Mattatiya uca səslə şəhərdə car 
çəkərək dedi: «Qanunun təəssübünü çəkən və əhdə bağlı qalan hər kəs ardımca 
gəlsin».  Mattaiya və onun oğulları dağlara qaçdılar və bütün əmlaklarını şəhərdə 
qoyub getdilər. Çöllükdə qeyd olunan Şənbə günü  O zaman salehlik və ədalət 
axtaran çox adam çöllüyə çıxıb-getdi və orada qaldı. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 50:1-2. 5-6. 14-15
N: Doğru yol tutan şəxsə  Allahın xilasını göstərəcəyəm».

Güclü Rəbb Allah çağırır,
Gündoğandan günbatanadək
Bütün yer üzünü səsləyir.
Qüsursuz, gözəl Siondan Allah Öz nurunu saçır.

«Hüzuruma möminlərimi,
Qurban verib Mənimlə əhd bağlayanları yığın!»
Göylər ədalətini bəyan edir,
Çünki hakim Allahın Özüdür.

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

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Vəhy kitabından sözlər Vəhy 5:1-10
 Mən taxtda Oturanın sağ əlində bir tumar gördüm ki, onun hər iki tərəfi də 
yazılmışdı və yeddi möhürlə möhürlənmişdi. Həmçinin gördüm ki, qüdrətli bir 
mələk uca səslə elan edir: «Tumarın möhürlərini qırmağa və onu açmağa kim 
layiqdir?» Amma nə göydə, nə yer üzündə, nə də yer altında bir kəs bu tumarı 
açmağı yaxud onun içinə baxmağı bacarmadı. Mən çox ağladım, çünki tumarı 
açmağa yaxud onun içinə baxmağa layiq olan bir kəs tapılmadı. Onda 
ağsaqqallardan biri mənə dedi: «Ağlama! Budur, Yəhuda qəbiləsindən olan Aslan,
Davudun Kökü qalib gəlib; buna görə də O, tumarı və onun yeddi möhürünü aça 
bilir».  Gördüm ki, taxtla dörd canlı məxluqun ortasında və ağsaqqalların arasında 
bir Quzu dayanıb; O sanki kəsilmiş vəziyyətdə idi. Onun yeddi buynuzu və yeddi 
gözü var idi ki, bunlar da bütün yer üzünə göndərilmiş Allahın yeddi ruhudur. 
Quzu yaxınlaşıb taxtda Oturanın sağ əlindən tumarı götürdü. O, tumarı götürdüyü 
zaman dörd canlı məxluq və iyirmi dörd ağsaqqal Quzunun önündə yerə qapandı. 
Hər birinin əlində çəng var idi və buxurla dolu qızıl nimçələr tuturdular ki, bunlar 
müqəddəslərin dualarıdır. Onlar yeni bir nəğmə oxuyaraq deyirdi: 
«Sən tumarı götürüb onun möhürlərini qırmağa layiqsən. Çünki Sən kəsildin
Və hər tayfadan, dildən, xalqdan və millətdən olanları Allah üçün Öz qanın 
bahasına satın aldın. Onları Allahımızla birgə padşahlığa və kahinliyə şərik etdin;
Onlar da yer üzünə padşahlıq edəcək».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 149:1-2. 3-4. 5-6a/ 9b
N: Bizi Padşahlığa və kahinliyə şərik etdin.

Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun,
Möminlər camaatı arasında Ona həmd edin!
İsrail nəsli Yaradanına görə sevinsin,
Sion övladları Padşahına görə şad olsun!

Rəqslərlə isminə həmd edin,
Dəflə, lira ilə ismini tərənnüm edin!
Çünki Rəbb Öz xalqından zövq alar,
Zəfəri ilə itaətkarların üstünə yaraşıq salar.

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

Alleluya! Zəb 95:8
Qoy ürəkləriniz inadkar olmasın, Rəbbin səsini eşidin.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 19:41-44

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa Yerusəlimə yaxınlaşanda ona baxıb şəhər üçün ağladı. O dedi: «Ah, kaş sən də
bu gün sülhə aparan yolu tanıyaydın! Amma bu yol hələlik sənin nəzərindən 
gizlənib. Çünki səni elə günlər gözləyir ki, düşmənlərin səni sədlə əhatə edəcək, 
mühasirəyə alacaq və hər yerdən sıxışdıracaqlar. Səni də, qucağındakı övladlarını 
da yerlə-yeksan edəcəklər. Daşını daş üstə qoymayacaqlar, çünki Allahın sənə 
yaxınlaşdığı zamanı anlamadın». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

1-ci Makkabilər kitabından sözlər 1Mak 4:36-37. 52-59
Onda Yəhuda və onun qardaşları dedilər: «Artıq düşmənlərimizi məğlub etdik, 
indi gedib məbədi təmizləyək və təqdis edək». Bütün qoşun toplaşıb Sion dağına 
qalxdı. Doqquzuncu ay olan Kislev ayının iyirmi beşində, yüz qırx səkkizinci ildə 
onlar səhər erkən qalxıb yeni qurduqları yandırma təqdimləri qurbangahının 
üzərində qanunun buyurduğu kimi qurban təqdim etdilər. 
Bütpərəstlərin qurbangahı murdarladığı həmin tarixdə,
məhz həmin gündə o, ilahilərın, çənglərin, liraların və sinclərin müşayəti ilə təqdis
edildi. Bütün xalq üzüstə düşub səcdə etdi və onlara uğur qazandıran Göylərə alqış
etdilər. Qurbangahın təqdis edilməsini səkkiz gün qeyd etdilər, fərəhlə yandırma 
qurbanları təqdim etdilər, xilas və şükür qurbanı gətirdilər. Məbədin ön hissəsini 
qızıl taclarla və qalxanlarla bəzədilər, darvazalarla kahin otaqlarını bərpa etdilər 
və ora qapılar qoydular. Xalq çox böyük fərəh içində idi və bütpərəstlərin onlara 
həqarət etməsinə son qoyulmuşdu.Onda Yəhuda, onun qardaşları və bütün İsrail 
camaatı qərar verdilər ki, qurbangahın təqdis günləri hər il həmin mövsümdə 
Kislev ayının iyirmi beşindən başlayaraq səkkiz gün ərzində fərəh və sevinclə 
qeyd edilsin.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur - 1Saln 29:10-12
N: Ey Allahımız, biz Sənə şükür edirik və izzətli adına həmd edirik. 

Davud bütün camaatın gözü önündə Rəbbə alqış edib dedi: 
«Ey atamız İsrailin Allahı Rəbb, əzəldən sonsuza qədər Sənə alqış olsun! 

Ya Rəbb, əzəmət, qüdrət, calal, zəfər və şöhrət Sənə məxsusdur, 
çünki göydə və yerdə olan hər şey Sənindir. 

Ya Rəbb, padşahlıq Sənindir və Hökmdar olaraq hər şeydən ucasan. 
Var-dövlətlə şöhrət Səndən gəlir və Sən hər şeyə hökmranlıq edirsən. 

Hər kəsi yüksəltmək və gücləndirmək üçün qüdrət və güc Sənin əlindədir.
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İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Vəhy kitabından sözlər Vəhy 10:8-11
 Mən göydən eşitdiyim səs yenə də mənimlə danışıb belə dedi: «Get, dənizdə və 
quruda dayanan mələyin əlindəki açılmış kiçik tumarı götür». Mən də mələyin 
yanına gedib ona dedim ki, kiçik tumarı mənə versin. O mənə dedi: «Onu götür, 
ye. O sənin mədəndə acı, ağzında isə bal kimi şirin olacaq». Mən tumarı mələyin 
əlindən götürüb yedim. O, ağzımda bal kimi şirin idi, amma onu yeyəndən sonra 
mədəmdə acılıq oldu. Mənə belə də deyildi: «Sən gərək yenə də çoxlu xalq, 
millət, dil və padşah barədə peyğəmbərlik edəsən». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

Zəbur 119:14/24. 72/103. 111/131
N: Rəbbim, sözlərin baldan da şirindir.

Göstərişlərinin ardınca gedərkən sevinirəm,
Elə bil bolluca var-dövlətə çatmışam.
Göstərişlərin mənə zövq verir,
Onlar mənim məsləhətçilərimdir.

Ağzından çıxan qanun mənim üçün
Minlərlə qızıldan, gümüşdən daha qiymətlidir.
Vədlərin damağıma necə də ləzzət verir!
Onlar dilimdə baldan şirindir.

Əbədilik Sənin göstərişlərinə malikəm,
Çünki onlar qəlbimə sevinc verir.
Ağız açıb ah-zar edirəm,
Çünki əmrlərinin həsrətini çəkirəm.

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

†  İncil  †  Lk 19:45-48
K: Rəbb sizinlə olsun.   *   M: Və sənin ruhunla.
K: Müqəddəs Lukanın Müjdəsindən İsa Məsihin sözləri. * 

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa məbədə girib orada satıcılıq edənləri qovmağa başladı. Onlara belə dedi: 
«“Mənim evim dua evi olacaq” deyə yazılıb. Amma siz onu quldur yuvasına 
çevirmisiniz!»  İsa hər gün məbəddə təlim öyrədirdi. Başçı kahinlər, ilahiyyatçılar 
və xalqın nüfuzlu adamları Onu öldürmək üçün yol axtarırdı, amma bunu necə 
edəcəklərini bilmirdilər. Çünki bütün xalq Onu böyük diqqətlə dinləyirdi. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

1-ci Makkabilər kitabından sözlər 1Mak 6:1-13
Bu arada padşah Antiox yuxarı ölkələri keçırdi. O eşitdi ki, Fars ölkəsində Elimais
adlı var-dövləti, qızıl-gümüşü ilə məşhur olan bir şəhər var; orada da olduqca 
zəngin bir məbəd var və onun içərisində Yunanlar üzərində ilk olaraq padşahlıq 
etmiş Makedoniya padşahı Filip oğlu İsgəndərin qoyub getdiyi qızıl örtüklər, döş 
zirehləri və silahlar var. Antiox gəlib şəhəri ələ keçirərək qarət etmək istədi, amma
bacarmadı, çünki şəhər sakinləri onun məqsədindən xəbər tutdular. Ona 
müqavimət göstərib döyüşdülər və o qaçmağa üz qoyub böyük dilxorçuluqla 
oradan Babilə qayıtmaq üçün yola düşdü. Onda bir adam Fars ölkəsinə onun 
yanına bu xəbərlə gəldi ki, Yəhuda torpağına yürüş edən qoşunlar qaçmağa üz 
qoyublar; Lisiyanın güclü bir qoşunun başında yürüş etməsi, Yəhudilərin 
qarşısından dönüb qaçması, onların isə darmadağın etdikləri qoşunlardan aldıqları 
silah, qoşun və çoxlu qənimətlərlə daha da güclənməsi,  padşahın Yerusəlimdəki 
qurbangahın üzərində dikəltdiyi iyrənc şeyi Yəhudilərin dağıtması, onların əvvəlki
kimi məbədi hündür divarlarla əhatə etməsi, ətraf şəhər olan Bet-Suru da 
möhkəmləndirmələri ona bildirildi. Padşah bu sözləri eşidəndə heyrətə düşüb 
sarsıldı. Yatağa düşüb kədər üzündən zəifliyə düçar oldu, çünki işlər onun istədiyi 
kimi getməmişdi. Bir xeyli gün belə qaldı, böyük kədər hər dəfə onda 
təkrarlanırdı. O düşündü ki, artıq ölür.  Bütün dostlarını çağırıb dedi: «Gözlərimə 
yuxu getmir və ürəyim təlaşla dolub. Ürəyimdə dedim: mən necə bir bəlaya 
düşdüm, indi içində olduğum böyük təlatümə uğradım! Mən ki xeyirxah idim və 
hakimiyyətdə olarkən sevilirdim.  Amma indi Yerusəlimdə etdiyim pisliyi 
xatırlayıram; oradakı bütün qızıl-gümüş qabları qənimət apardım, nahaq yerə 
Yəhuda sakinlərini qırmaq üçün qoşun göndərdim. Bilirəm ki, bu səbəbdən bu 
bəlaya düçar oldum və budur, böyük kədər içində qürbət yerdə ölürəm».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 9:2-3. 4/6. 16/19
N: Ey Rəbbim, Səndə xilas taparaq şadlanıram!

Bütün ürəyimlə Rəbbə şükür edəcəyəm,
Bütün xariqələrini deyəcəyəm.
Sənə görə fərəhimdən sevinib cuşa gələcəyəm,
Ey Haqq-Taala, ismini tərənnüm edəcəyəm!

Düşmənlərim geri dönəndə
Sənin önündə səndələyərək yıxılıb məhv olurlar.
Sən millətləri məzəmmət, pisləri yox etdin,
Adlarını əbədilik sildin.

Millətlər qazdıqları quyuya özləri düşüb,
Qurduqları tələyə öz ayaqları ilişib.
Çünki fəqir adam həmişəlik unudulmaz,
Məzlumun ümidi əbədi olaraq boşa çıxmaz.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Vəhy kitabından sözlər Vəhy 11:4-12
 Bunlar yer üzünün Sahibinin önündə dayanan iki zeytun ağacı və iki çıraqdandır. 
Əgər kimsə onlara zərər vurmaq istəsə, ağızlarından od çıxıb düşmənlərini 
yandırıb-yaxır. Beləcə onlara zərər vurmaq istəyən hər kəs bu cür öldürülməlidir. 
Onların göyü bağlamağa ixtiyarı var ki, peyğəmbərlik etdikləri günlər yağış 
yağmasın. Həmçinin onların suları qana döndərməyə və yer üzünə istədikləri 
qədər hər cür bəla gətirməyə ixtiyarı var. Onlar öz şəhadətlərini bitirdikdən sonra 
dibsiz dərinlikdən çıxan vəhşi heyvan onlarla döyüşəcək və onları məğlub edib 
öldürəcək. Cəsədləri onların Rəbbinin də çarmıxa çəkildiyi böyük şəhərin baş 
küçəsinə səriləcək; həmin şəhər rəmzi olaraq Sodom və Misir adlanır. Müxtəlif 
xalqlardan, tayfalardan, dillərdən və millətlərdən olan adamlar üç gün yarım 
onların cəsədinə baxacaq və qəbirə qoyulmasına yol verməyəcəklər. Yer üzündə 
yaşayanlar onların bu halına sevinib bayram edəcək və bir-birlərinə hədiyyələr 
göndərəcək. Çünki bu iki peyğəmbər yer üzündə yaşayanlara iztirab vermişdi. 
Lakin həmin üç gün yarım bitəndə Allahdan gələn həyat nəfəsi onların içinə girdi 
və onlar ayağa qalxdı. Onda onları görənlərin canına böyük qorxu düşdü. O iki 
peyğəmbər göydən onlara «Bura qalxın!» deyən uca bir səs eşitdilər və buludun 
içində göyə qalxdılar. Düşmənləri də onlara baxdı.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 144:1. 2. 9-10
N: Alqış olsun Rəbbə, Qayama!

Alqış olsun Rəbbə, Qayama! Əllərimə döyüş təlimi,
Barmaqlarıma müharibə təlimi verən Odur.

Mənə Məhəbbət göstərən, mənim Qalam, Qülləm, Xilaskarım,
Qalxanım, Pənahgahım, Xalqımı mənə itaət etdirən Odur.

Ey Allah, Sənə yeni bir ilahi ilə şükür edəcəyəm,
Səni ontelli çənglə tərənnüm edəcəyəm.
Sənsən padşahlara zəfər qazandıran, qulun Davudu amansız qılıncdan qurtaran.

Alleluya! 2 Tim 1:10b
Xilaskarımız İsa Məsih ölümü yox etdi, 
Müjdə vasitəsilə həyatı və ölməzliyi aşkar etdi.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 20:27-40

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 yazmışdı: “Əgər bir adamın evli 
qardaşı övladsız ölsə, o biri qardaş dul qalmış arvadı alıb ölən qardaşın nəslini 
davam etdirsin”. Yeddi qardaş var idi. Birincisi bir arvad aldı və övladsız öldü. 
İkincisi də, üçüncüsü də bu arvadla evləndi. Beləcə yeddisi də özündən sonra 
övlad qoymadan 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 ölülər arasından dirilməyə
layiq sayılanlarsa nə evlənəcək, nə də ərə gedəcək. Artıq ölə də bilməzlər, çünki 
mələklərə bənzəyirlər və dirilmə övladları olduqlarına görə onlar Allahın 
övladlarıdır. 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».  
İlahiyyatçılardan bəzisi buna cavab olaraq dedi: «Müəllim, Sən nə gözəl dedin». 
Daha İsadan bir şey soruşmağa cəsarət etmədilər. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Danielin kitabından sözlər Dan 1:1- 6. 8-20
Yəhuda padşahı Yehoyaqimin padşahlığının üçüncü ilində Babil padşahı 
Navuxodonosor Yerusəlimə hücum edib oranı mühasirəyə aldı. Xudavənd Yəhuda
padşahı Yehoyaqimi və Allah məbədinin əşyalarından bir hissəsini ona təslim etdi.
Navuxodonosor onları Şinar torpağına, öz allahının məbədinə apardı və əşyaları 
həmin məbədin xəzinəsinə qoydu. Padşah hərəmağalar rəisi Aşpenaza əmr etdi ki, 
padşah nəslindən və zadəganlardan olan İsraillilərin arasından bədənlərində qüsur 
olmayan, yaraşıqlı, hər elmdən xəbərdar, bilikli, dərrakəli, sarayda padşaha xidmət
etməyə layiq olan cavanlar seçərək onlara Xaldeylilərin dilini və ədəbiyyatını 
öyrətsin. Padşah onlara özünün yediyi yeməklərdən və içdiyi şərabdan gündəlik 
yemək payı təyin etdi ki, üç il onlara tərbiyə versinlər, sonra isə padşahın 
xidmətinə gətirsinlər. Onların arasında Yəhuda nəslindən olan Daniel, Xananya, 
Mişael və Azarya var idi. Daniel qərara aldı ki, padşahın yediyi yeməklərlə və 
içdiyi şərabla özünü murdar etməsin. Buna görə də özünü murdar etməmək üçün 
hərəmağalar rəisinə müraciət etdi. Allah hərəmağalar rəisinin gözündə Danielə 
lütf və rəğbət qazandırdı. Hərəmağalar rəisi Danielə dedi: «Sizin yeyib-içməyinizi 
təyin edən ağam padşahdan qorxuram. Nə üçün o sizin simanızı həmyaşıdınız olan
cavanların simasından solğun görsün? Siz bununla padşahın yanında həyatımı 
təhlükə altına qoyursunuz». Daniel hərəmağalar rəisinin özü, Xananya, Mişael və 
Azaryanın üzərinə qoyduğu məmura dedi: «Gəl qullarını on gün ərzində yoxla. 
Qoy bizə yemək üçün göyərti, içmək üçün su versinlər. Sonra isə sənin hüzurunda 
həm bizim üzümüzə, həm də padşah yeməklərindən yeyən cavanların üzünə 
baxsınlar. Bunu görəndən sonra qullarınla necə istəyərsən, elə də rəftar edərsən». 
Məmur bu məsələdə cavanların sözünə qulaq asdı və onları on gün yoxladı.  
On gün sonra onların siması padşah yeməklərindən yeyən başqa cavanların 
simasından daha gözəl göründü və onlar bədəncə daha dolğun idi. Onda məmur 
cavanların yeməyini və içəcəkləri şərabı götürüb onlara göyərti verdi. Allah bu 
dörd gəncə hər cür ədəbiyyatı və elmi öyrənmək üçün bilik və dərrakə verdi. 
Daniel isə hər cür görüntüləri və yuxuları yozmağı bacarırdı. Onların gətirilməsi 
üçün padşahın əmr etdiyi gün çatanda hərəmağalar rəisi onları Navuxodonosorun 
hüzuruna gətirdi. Padşah onlarla danışdı və hamının arasında Daniel, Xananya, 
Mişael və Azarya kimisi tapılmadı. Onlar padşahın hüzurunda xidmətə qoyuldu. 
Padşah onlardan hər cür elm və bilik barədə soruşanda gördü ki, bunlar 
ölkəsindəki sehrbazların və ruhçağıranların hamısından on qat üstündür.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur - Dan 3:52a.52c.53.54.55.56
N: Təriflənən və əbədi olaraq ucalan Sənsən.

Atalarımızın Allahı Rəbbimiz, 
Təriflənən və əbədi olaraq ucalan Sənsən.

Sənin izzətinin adı xeyir-dualıdır,
Müqəddəs və tərifəlayiqdir,  əbədi olaraq ucadır.

Müqəddəs izzətinin məbədində Sən xeyir-dualısan, 
Təriflənən və əbədi olaraq ucalansan.

Dərinlikləri Görən, Keruvların üstündə Oturan, 
Təriflənən və əbədi olaraq şərəflənən Sənsən.

Padşahlığının izzətli taxtında Sən xeyir-dualısan, 
Yüksələn və əbədi olaraq təriflənənsən.

Göy qübbəsində Sən xeyir-dualısan,
Əbədi olaraq təriflənən və şərəflənənsən.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Vəhy kitabından sözlər Vəhy 14:1-3. 4b-5
Mən gördüm ki, Quzu Sion dağında durub. Onunla birlikdə 144 000 nəfər var idi. 
Onların alnında Quzunun adı və Onun Atasının adı yazılmışdı. Mən göydən gur 
suların sədasına və güclü göy gurultusuna bənzər bir səs eşitdim. Eşitdiyim səs 
çəng çalanların çənglərinin səsi kimi idi. Onlar taxtın, dörd canlı məxluqun və 
ağsaqqalların önündə yeni bir nəğmə oxuyurlar. Yer üzündən satın alınmış bu 144 
000 nəfərdən başqa heç kəs bu nəğməni öyrənə bilmədi. Quzu hara getsə, onlar da
Onun ardınca gedir. Onlar Allah və Quzu üçün nübar olaraq insanlar arasından 
satın alındı. Ağızlarından heç vaxt yalan çıxmayıb, onlar ləkəsizdir. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 24:1-6
N: Allahın üzünü axtaran nə bəxtiyardır!

Rəbbindir yer üzü və orada mövcud olanlar,
Dünya və orada yaşayanlar.
O, yerin təməlini dənizlər üstündə qurdu,
Dünyanı sular üzərində yaratdı.

Rəbbin dağına kim çıxa bilər?
Müqəddəs məskəninə kim girə bilər?
Əlləri pak, qəlbi təmiz,
Hiyləyə könül verməyən,
Yalandan and içməyən insan.

O, Rəbdən bərəkət alacaq,
Xilaskarı Allahdan salehlik alacaq.
Belə adam Rəbbi soraqlayar,
Yaqubun Allahının üzünü axtarar.

Alleluya! Mt 24:42.44
Ona görə də oyaq olun. Çünki Bəşər Oğlu gözləmədiyiniz vaxt gələcək.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 21:1-7

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa başını qaldırıb baxdı və məbədin ianə qutusuna ianələri atan varlı adamları 
gördü.  Bir kasıb dul qadını da gördü. O, ianə qutusuna iki lepton pul atdı. 
İsa dedi: «Sizə həqiqəti deyirəm: bu kasıb dul qadın hamıdan çox pul atdı. 
Çünki onların hamısı varlarının artıqlığından ianə verdilər, bu qadınsa kasıblığına 
baxmayaraq, dolanmaq üçün əlində nə varsa, hamısını verdi».

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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34cü həftə | Çərşənbə axşamı  2ci gün

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Danielin kitabından sözlər Dan 2:31-45
Ey padşah, sən yuxuda böyük bir heykəl görmüsən. Nəhəng və çox parlaq olan bu 
heykəl sənin önündə dururdu, onun görünüşü qorxunc idi. Bu heykəlin başı xalis 
qızıldan, sinəsi və qolları gümüşdən, qarnı və budları tuncdan idi. Baldırları 
dəmirdən, ayaqlarının bir hissəsi dəmirdən, bir hissəsi isə gildən idi. Sən baxdığın 
zaman əl dəymədən bir daş yerindən qoparıldı, heykəlin dəmir və gil ayaqlarından
vurub onları parça-parça etdi. O zaman dəmir, gil, tunc, gümüş və qızıl birlikdə 
parçalandı və yay xırmanlarındakı saman çöpü kimi sovruldu. Külək onları apardı 
və onlardan əsər-əlamət qalmadı. Heykəli dağıdan daş isə böyük bir dağ oldu və 
bütün dünyanı tutdu.Yuxu budur. İndi isə padşahın önündə onu yozaq. Ey padşah, 
sən şahənşahsan. Göylərin Allahı padşahlığı, qüvvəti, qüdrəti və izzəti sənə verib. 
O hər yerdə yaşayan bəşər övladlarını, çöl heyvanlarını və göy quşlarını ixtiyarına 
verməklə səni onlara hökmdar edib. Qızıldan olan baş sənsən! Sonra səndən aşağı 
səviyyədə olan başqa padşahlıq yaranacaq. Ondan sonra isə tuncdan olan, bütün 
dünyaya hökmranlıq edən üçüncü bir padşahlıq olacaq. Dördüncü padşahlıq isə 
dəmir kimi möhkəm olacaq, çünki dəmir hər şeyi qırıb-dağıtdığı kimi o da 
başqalarını hər şeyi əzən dəmir tək qırıb-əzəcək. Ayaqların və barmaqların bir 
hissəsinin dulusçu gilindən, bir hissəsinin isə dəmirdən olduğunu görməyinin 
mənası budur ki, o bölünmüş padşahlıq olacaq. Onda bir qədər dəmir möhkəmliyi 
qalacaq, necə ki sən dəmiri dulusçu gili ilə qarışıq görmüsən. Ayaq barmaqlarının 
bir hissəsi dəmirdən, bir hissəsi gildən olduğu kimi bu padşahlığın da bir hissəsi 
möhkəm, bir hissəsi kövrək olacaq. Dəmiri dulusçu gili ilə qarışıq gördüyünün 
mənası budur ki, onlar müxtəlif insan nəsilləri vasitəsilə bir-birləri ilə qarışacaq, 
ancaq dəmir gillə birləşmədiyi kimi onlar da bir-birləri ilə birləşməyəcək. 
O padşahların dövründə göylərin Allahı heç vaxt dağılmayan bir padşahlıq 
quracaq və bu padşahlıq başqa xalqın əlinə keçməyəcək. O bütün əvvəlki 
padşahlıqları əzib-dağıdacaq, özü isə əbədi qalacaq.  Sən gördün ki, dağdan bir 
daş əl dəymədən qoparıldı, dəmiri, tuncu, gili, gümüşü və qızılı parça-parça etdi. 
Beləcə böyük Allah bundan sonra nə olacağını padşaha bildirib. Bu yuxu 
doğrudur və onun yozumu da etibarlıdır». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur - Dan 3:34-35. 36-37. 39
N: Rəbbi mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin.

Rəbbin bütün işləri, Rəbbə xeyir-dua verin, 
Mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 
Rəbbin mələkləri, Rəbbə xeyir-dua verin,
Mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 

Göy qübbəsi, Rəbbə xeyir-dua verin, 
Mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 
Göy qübbəsinin üstündəki sular,
Rəbbə xeyir-dua verin, mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 

Rəbbin qüvvətləri, Rəbbə xeyir-dua verin, 
Mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Vəhy kitabından sözlər Vəhy 14:14-20
 Mən gördüm ki, ağ bir bulud var və buludun üstündə bəşər oğluna bənzər Biri 
oturub. Onun başında qızıl tac və əlində iti oraq var idi. Başqa bir mələk də 
məbəddən çıxıb buludun üstündə Oturana uca səslə dedi: «Orağını işə sal və biç. 
Çünki yer üzündəki əkin yetişdiyi üçün biçin zamanı gəldi». Onda buludun 
üstündə Oturan Öz orağını yer üzünə saldı və yer üzü biçildi. Başqa bir mələk də 
göydəki məbəddən çıxdı. Onun əlində də iti oraq var idi. Od işinə məsul olan 
başqa bir mələk də qurbangahdan çıxıb iti orağı olan mələyə uca səslə nida etdi: 
«İti orağını işə sal və yer üzündəki üzüm tənəyindən salxımları kəs yığ, çünki 
üzümləri yetişib». Mələk orağını yer üzünə salaraq yerdəki üzüm tənəyindən 
üzümləri kəsib yığdı və Allah hiddətinin böyük üzümsıxanına atdı. Üzümlər 
şəhərdən kənarda olan üzümsıxanda tapdalandı. Üzümsıxandan qan çıxdı və at 
yüyənlərinə qədər qalxaraq 1600 stadiyə bərabər məsafəyə axdı. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 96:10. 11-12. 13
N: Rəbb dünyanın hökmünü vermək üçün gəlir.

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

Göylər sevinsin, yer üzü şad olsun,
Dənizin və dənizdəki canlıların səsi ucalsın,
Çöllər və çöldə yaşayanlar fərəhlənsin, 
meşədəki bütün ağaclar mədh söyləsin

Rəbbin hüzurunda!
O gəlir, dünyanın hökmünü vermək üçün gəlir,
Yer üzünün hökmünü ədalətlə,
xalqların hökmünü həqiqətlə verəcək!

Alleluya! Vəhy 2:10c
Ölüm bahasına olsa da, sadiq qal, Mən sənə həyat tacını verəcəyəm.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 21:5-11

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 
şeylərin daşı daş üstündə qalmayacaq, hamısı yerlə-yeksan olacaq». 
Ondan soruşdular: «Müəllim, bəs bu dediklərin nə vaxt baş verəcək? 
Bunlar baş vermək üzrə olanda hansı əlamətlər olacaq?» 
İsa dedi: «Ehtiyatlı olun, aldanmayın! 
Çünki Mənim adımla çox adam gəlib “mən Oyam” və “vaxt yaxınlaşıb” deyəcək. 
Onların ardınca getməyin. Müharibələr və üsyanlar barədə eşidəndə təlaşa 
düşməyin. Çünki bunlar əvvəlcədən baş verməlidir, amma hər şeyin axırı tez 
gəlməyəcək». Sonra onlara belə dedi: «Millət millətə, padşahlıq padşahlığa qarşı 
çıxacaq. Güclü zəlzələlər, yerbəyer aclıq və vəba, dəhşətli hadisələr və göydən 
böyük əlamətlər olacaq. 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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34cü həftə |   Çərşənbə  3cü gün  
Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Danielin kitabından sözlər Dan 5:1- 6. 13-14. 16-17. 23-28
Padşah Belşassar min nəfər əyanı üçün böyük bir ziyafət qurdu və onlarla şərab 
içdi. Belşassar şərab içərkən əmr etdi ki, babası Navuxodonosorun Yerusəlimdəki 
məbəddən çıxardığı qızıl və gümüş qabları gətirsinlər və padşah, əyanları, 
arvadları və cariyələri onlarla şərab içsin. Onda məbəddən – Allahın Yerusəlimdə 
olan evindən çıxarılmış qızıl qablar gətirildi. Padşah, əyanları, arvadları və 
cariyələri bunlarla şərab içməyə başladı. Onlar şərab içərək qızıl, gümüş, tunc, 
dəmir, ağac və daş allahlara həmd etdi. Elə bu an bir insan əlinin barmaqları 
göründü və şamdanın yanında padşah sarayının divarının suvağı üzərinə nəsə 
yazdı. Padşah yazan əli gördü. Onda padşahın bənizi soldu və düşüncələri onu 
vahiməyə saldı. Belinin əzələləri zəiflədi və dizləri bir-birinə dəyməyə başladı. 
Onda Danieli padşahın hüzuruna gətirdilər və padşah ondan soruşdu: 
«Padşah babamın Yəhudadan sürgün edərək gətirdiyi Yəhudalılardan olan Daniel 
sənsənmi? Mən sənin barəndə eşitmişəm ki, səndə allahların ruhu var, nuranilik, 
dərrakə və böyük müdriklik sahibisən. Sənin barəndə isə eşitmişəm ki, yozum 
verib çətinlikləri həll edə bilirsən. Əgər indi bu yazılanı oxuyub mənasını izah edə
bilsən, sənə qırmızı libas geyindiriləcək, boynuna qızıl zəncir asılacaq və 
padşahlıqda üçüncü adam olacaqsan». Onda Daniel padşaha cavab verdi: 
«Qoy hədiyyələrin özünə qalsın, mükafatlarını da başqasına ver. 
Yazılanı isə mən padşaha oxuyub mənasını izah edə bilərəm. 
Əksinə, göylərin Rəbbinə qarşı qürurlandın. 
Onun məbədinin qablarını sənin hüzuruna gətirdilər və sən, əyanların, arvadların, 
cariyələrin bunlarla şərab içdiniz. Sən qızıl-gümüş, tunc, dəmir, ağac və daşdan 
olub, görməyən, eşitməyən, anlamayan allahlara həmd etdin, ancaq nəfəsin əlində 
olan və etdiyin hər şeyə göz qoyan Allahı izzətləndirmədin. Buna görə də Onun 
tərəfindən bir əl göndərilib bu sözləri yazdı. 
Yazılan sözlər budur: Mene, Mene, Teqel və Parsin. Sözlərin mənası isə budur: 
Mene – Allah sənin padşahlıq müddətini hesabladı və ona son qoydu; 
Teqel – sən tərəzidə çəkildin və yüngül olduğun bilindi; 
Peres – sənin padşahlığın bölünərək Midiyalılara və Farslara verildi».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur - Dan 3, 38-39. 40-41.42-43
N: Mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin.

Günəş və ay, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 
Rəbbin qüvvətləri, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 

Göydəki ulduzlar, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin.
Hər bir yağış və şeh, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 

Küləklər, hamınız Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 
Atəş və hərarət, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Vəhy kitabından sözlər Vəhy 15, 1-4
Mən göydə başqa bir böyük və heyrətli əlamət – yeddi bəlanı gətirən yeddi mələk 
gördüm. Bunlar son bəlalardır, çünki Allahın hiddəti bunlarla tamamlanırdı. 
Sanki odla qarışıq şüşədən olan bir dəniz gördüm. Vəhşi heyvana, onun surətinə 
və adına aid saya qalib gələnlər əllərində Allahın verdiyi çənglərlə şüşə dənizin 
üstündə durub. Onlar Allahın qulu Musanın nəğməsini və Quzunun nəğməsini 
oxuyaraq deyir: «Ey Külli-İxtiyar Rəbb Allah, Sənin işlərin böyük və heyrətlidir.
Ey millətlərin Padşahı, Sənin yolların ədalətli və həqiqidir. Ya Rəbb, kim Səndən 
qorxmaz, kim Sənin adını izzətləndirməz? Çünki yalnız Sən müqəddəssən.
Bütün millətlər gəlib Sənin önündə səcdə edəcək,
Çünki Sənin ədalətli hökmlərin aşkar oldu».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 98,:. 2-3. 7-8. 9
N: Rəbb Allah, Sənin işlərin böyük və heyrətlidir.

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.

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!

Alleluya! Lk 21:12-19
Ölüm bahasına olsa da, sadiq qal, Mən sənə həyat tacını verəcəyəm.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 21:12-19

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
İsa onlara dedi: « Amma bütün bu hadisələrdən əvvəl Mənim adıma görə sizi 
yaxalayacaqlar, təqib edəcəklər, sinaqoqlara və zindanlara təslim edəcəklər, 
padşahların və valilərin qarşısına aparacaqlar. Bu  işlər şəhadət etdiyiniz vaxt 
olacaq. Buna görə də ürəyinizdə qərara alın ki, özünüzü necə müdafiə edəcəyiniz 
barədə əvvəlcədən düşünməyəsiniz. 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, bacı-qardaşlarınız, qohumlarınız və 
dostlarınız sizi təslim edəcək və bəzinizi edam etdirəcək. Mənim adıma görə hamı 
sizə nifrət edəcək. Amma başınızdan bir tük belə, əskik olmayacaq.  Dayanıb 
dözməklə canlarınızı qurtarın.

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Danielin kitabından sözlər Dan 6:11-27
Onda bu adamlar birlikdə oraya gedib Danielin Allaha dua etdiyini və yalvardığını
gördülər. Sonra gəlib padşaha öz qadağan əmri barədə dedilər: «Ey padşah, otuz 
gün ərzində kim səndən başqa bir allaha yaxud insana dua edərsə, şirlər olan 
quyuya atılsın deyə qadağan əmri imzalamadınmı?» Padşah cavab verdi: 
«Bu qərar dəyişilməz olan Midiya və Fars qanunlarına əsasən qətidir». 
O vaxt onlar padşaha dedi: «Ey padşah, sürgün olunmuş Yəhudalılardan olan 
Daniel səni və imzaladığın qadağan əmrini saymayaraq gündə üç dəfə dua edir».
Padşah bu sözləri eşidəndə çox kədərləndi və ürəyində niyyət etdi ki, 
Danieli qurtarsın. Padşah hətta günəş batana qədər onu xilas etməyə çalışdı.
Ancaq o adamlar birlikdə padşahın yanına gəlib ona dedi: «Ey padşah, bunu bil ki,
Midiya və Fars qanunlarına görə padşahın təsdiq etdiyi qadağan əmri və fərman 
dəyişilməz». Bunu eşitdikdə padşah əmr etdi və Danieli gətirib şirlər olan quyuya 
atdılar. Padşah Danielə belə dedi: «Daim qulluq etdiyin Allahın səni qurtarsın!» 
Sonra bir daş gətirilib quyunun ağzına qoyuldu. Danielin hökmündə heç nə 
dəyişməsin deyə padşah özünün möhür üzüyü və əyanlarının üzükləri ilə daşı 
möhürlədi. Sonra padşah öz sarayına qayıtdı. Gecəni yemək yemədən və 
əylənmədən keçirdi, yuxusu da qaçdı. Səhər açılanda padşah yerindən qalxıb 
tələsik şirlərin olduğu quyuya getdi. Oraya yaxınlaşanda kədərli səslə Danieli 
çağırıb dedi: «Ey Daniel, var olan Allahın qulu! Daim qulluq etdiyin Allahın səni 
şirlərdən qurtara bildimi?» Onda Daniel padşaha dedi: «Qoy padşah həmişə sağ 
olsun! Allahım Öz mələyini göndərib şirlərin ağzını bağladı və onlar mənə 
toxunmadı, çünki mənim Allahın önündə təqsirsiz olduğum bilindi. Ey padşah, 
sənə qarşı da heç bir cinayət etməmişəm». Onda padşah çox sevindi və Danieli 
quyudan çıxarmağı əmr etdi. Daniel quyudan çıxarılanda onun bədənində heç bir 
zədə yox idi, çünki öz Allahına güvənmişdi. Padşah əmr etdi və Danieli ittiham 
edən adamlar gətirildi. Onları uşaqları və arvadları ilə birlikdə şirlərin olduğu 
quyuya atdılar. Quyunun dibinə çatmamış şirlər onları qapıb sümüklərini qırdı. 
O zaman padşah Dara bütün dünyada yaşayan xalqlara, millətlərə və dillərə 
mənsub olan adamlara belə yazdı: «Sülhünüz bol olsun! Fərman verirəm ki, bütün 
padşahlığımın ərazisində olan adamlar Danielin Allahından qorxub titrəsin. 
O, var olan Allahdır, əbədi olaraq mövcuddur, Onun padşahlığı dağılmaz və 
hökmranlığı sonsuzdur. O qurtarıb xilas edər, göydə və yerdə əlamətlər,
Möcüzələr göstərər. Danieli şirlərin pəncəsindən O qurtardı».

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur - Dan 3:45-46. 47-48. 49-50. 51
N: Mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin.

Şehlər və qırovlar, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin.
Gecələr və gündüzlər, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 

İşıq və qaranlıq, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin.
Buz və şaxta, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 

Qırov və qar, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 
İldırımlar və buludlar, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 

Qoy yer üzü Rəbbə xeyir-dua versin, 
qoy mədh etsin və əbədi olaraq Onu tərifləsin. 

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Vəhy kitabından sözlər Vəhy 18:1-2. 21-23. 19:1-3. 9a
Bundan sonra göydən enən başqa bir mələyi gördüm. O, böyük səlahiyyətə malik 
idi. Yer üzü onun ehtişamı ilə işıqlandı. O, uca səslə nida edib dedi: «Dağıldı! 
Böyük Babil dağıldı! O, cinlərin məskəni, hər cür natəmiz ruhun sığınacağı, hər 
cür murdar quşun yuvası, hər cür murdar və mənfur vəhşi heyvanın oylağı oldu.
  Bir güclü mələk dəyirman daşı boyda böyük bir daşı götürərək dənizə atıb dedi: 
«Böyük şəhər Babil də belə zorakılıqla yıxılacaq, bir daha görünməyəcək.
Çəng çalanların, müğənnilərin, tütək və şeypur çalanların səsi
Artıq səndən gəlməyəcək. Hər cür sənətlə məşğul olan sənətkar artıq səndə 
olmayacaq. Dəyirman səsi də artıq səndən gəlməyəcək. Çıraq işığı artıq səndə 
görünməyəcək. Bəy-gəlin sədası artıq səndən gəlməyəcək. Çünki sənin tacirlərin
Yer üzünün böyük adamları idi, bütün millətlər sənin sehrbazlığınla aldanmışdı.
   Bundan sonra göydə böyük bir kütlənin səsinə bənzər uca bir səs eşitdim. 
Onlar deyirdi: «Halleluya! Xilas, izzət və qüdrət Allahımıza məxsusdur!
Çünki Onun hökmləri həqiqi və ədalətlidir. O, əxlaqsızlığı ilə yer üzünü azdıran
Böyük fahişəni mühakimə etdi, Öz qullarının qanının qisasını ondan aldı».
Onlar dedi: «Halleluya! Fahişədən çıxan tüstü əbədi olaraq yüksəlir». Onda mələk
mənə dedi: «Yaz: Quzunun toy ziyafətinə dəvət olunanlar nə bəxtiyardır!»

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 100:1-2. 3. 4-5
N: Quzunun toy ziyafətinə dəvət olunanlar nə bəxtiyardır!

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!

Alleluya! Lk 21:28
Başınızı qaldırın və yuxarı baxın, çünki satınalınmanız yaxınlaşır.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 21:20-28

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Qoşunların Yerusəlimi mühasirə etdiyini görəndə bilin ki, onun viranə qalacağı 
vaxt yaxınlaşmışdır. O zaman Yəhudeyada olanlar dağlara qaçsın, şəhərdə olanlar 
oradan çıxsın və ətrafda olanlar oraya girməsin. Çünki bu günlər qisas günləridir 
ki, bütün yazılanlar yerinə yetsin. Həmin günlər hamilələrin və körpə 
əmizdirənlərin vay halına! Çünki yer üzünün başına böyük fəlakət gələcək və bu 
xalq qəzəbə uğrayacaq. Onlar qılıncdan keçiriləcək və bütün millətlər arasına 
əsirliyə aparılacaq. Başqa millətlərin vaxtı tamam olanadək Yerusəlim başqa 
millətlərin ayağı altında tapdalanacaq. Günəşdə, ayda və ulduzlarda əlamətlər 
görünəcək. Yer üzündə dənizin və dalğaların gurultusundan millətlər çaşqınlıq 
içində qalıb əzab çəkəcək. İnsanlar qorxudan və dünya üzərinə gələn fəlakətləri 
gözləməkdən huşunu itirəcək, çünki səma cisimləri lərzəyə gələcək. O zaman 
onlar Bəşər Oğlunun bulud içində qüdrət və böyük izzətlə gəldiyini görəcək. 
Bu hadisələr yerinə yetməyə başladıqda başınızı qaldırın və yuxarı baxın, çünki 
satınalınmanız yaxınlaşır». 

K: Bu Rəbbin Kəlamıdır.    *   M: Rəbb İsa Məsih, Sənə həmd olsun.
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Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Danielin kitabından sözlər Dan 7:2-14
Daniel danışmağa başlayıb dedi: mən gecə gələn görüntüdə gördüm ki, budur, 
göylərin dörd küləyi böyük bir dənizin üstündə çarpışır. Dənizdən bir-birinə 
oxşamayan dörd böyük heyvan çıxdı. Birincisi şirə bənzəyirdi, amma onun qartal 
qanadları var idi. Mən baxarkən onun qanadları qoparıldı və o, yerdən qaldırılıb 
insan kimi ayaq üstə qalxdı. Ona insan ürəyi verilmişdi. Başqa birisi – ikinci 
heyvan ayıya bənzəyirdi. O, bir yanı tərəfə əyilmişdi və ağzında – dişləri arasında 
üç qabırğa sümüyü var idi. Ona belə deyildi: «Qalx çoxlu ət ye». Bundan sonra 
mən bəbirə bənzəyən başqa bir heyvan gördüm. Heyvanın belində dörd quş qanadı
və onun dörd başı var idi. Ona hakimiyyət verilmişdi.
Bundan sonra mən gecə gələn görüntülərdə dəhşətli, heybətli və çox güclü olan 
dördüncü heyvanı gördüm. Onun böyük dəmir dişləri var idi. O hər şeyi əzib 
yeyir, qalıqları isə ayaqları altında tapdalayırdı. O, heyvanların hamısından 
fərqlənirdi və on buynuzu var idi. Mən buynuzlara baxırdım ki, onların arasından 
yenə kiçik bir buynuz çıxdı və əvvəlki buynuzlardan üçü onun qarşısından 
götürüldü. Bu buynuzun insan gözləri kimi gözləri və təkəbbürlə danışan ağzı var 
idi. Nəhayət, mən gördüm ki, taxtlar quruldu və Əzəldən Var Olan oturdu.
Onun əynində qar kimi bəyaz paltar var idi, saçları yun kimi ağappaq idi.
Taxtı alov dilləri tək, çarxları yanar od kimi idi. Önündən odlu çay çıxıb axırdı.
Minlərlə nəfər Ona xidmət edir, on minlərlə nəfər Onun hüzurunda durmuşdu.
Məhkəmə iclası başlandı və kitablar açıldı. O zaman buynuzun söylədiyi 
təkəbbürlü sözlər mənim diqqətimi cəlb etdi. Heyvan gözlərimin qabağında 
öldürüldü və bədəni parçalanıb yanan oda atıldı. Həmçinin başqa heyvanların da 
hakimiyyəti əllərindən alındı, ancaq ömürləri müəyyən müddətə qədər uzadıldı. 
Gecə gələn görüntülərdə gördüm ki, budur, bəşər oğluna bənzər Biri göyün 
buludları ilə gəlir. O, Əzəldən Var Olana yaxınlaşdı və Onun hüzuruna gətirildi. 
Ona hakimiyyət, izzət və padşahlıq verildi ki, bütün xalqlara, millətlərə və dillərə 
mənsub adamlar Ona xidmət etsin. Onun hakimiyyəti sona yetməyən əbədi 
hakimiyyətdir. Onun padşahlığı əsla yox olmayacaq. 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur - Dan 3:52-53. 54-55. 56-57. 58
N: Mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin.

Dağlar və təpələr, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 
Yer üzündə bitən hər bir şey, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 

Bulaqlar, Rəbbə xeyir-dua verin, mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 
Dənizlər və çaylar, Rəbbə xeyir-dua verin,
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 

Balinalar və sularda qaynaşan məxluqlar, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 
Göy qübbəsində uçan bütün quşlar, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin.

Vəhşi heyvanlar və bütün ev heyvanları, Rəbbə xeyir-dua verin, 
Mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin.

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Vəhy kitabından sözlər Vəhy 20, 1-4. 11 – 21, 2
 Mən göydən enən bir mələyi gördüm. Onun əlində dibsiz dərinliyin açarı və 
böyük bir zəncir var idi. O, əjdahanı – iblis və Şeytan deyilən o qədim ilanı tutub 
min il müddətinə zəncirlədi. Onu dibsiz dərinliyə atdı və qapısını bağlayıb 
möhürlədi ki, min il bitənə qədər millətləri daha aldada bilməsin. Bundan sonra 
isə o, qısa bir müddətə azad edilməlidir. Taxtları və onların üzərində oturanları da 
gördüm. Onlara hökm etmək ixtiyarı verildi. İsa barədə şəhadət və Allahın kəlamı 
uğrunda boynu vurulmuş canları da gördüm. Vəhşi heyvana və onun surətinə 
səcdə etməyib alınlarına və əllərinə damğanı qəbul etməmişdilər. Onlar dirilib 
Məsihlə birgə min il padşahlıq etdi. Böyük ağ taxt və onun üstündə Oturanı 
gördüm. Yer və göy Onun önündən qaçdı və onlara yer tapılmadı. Mən gördüm ki,
böyükdən kiçiyə qədər ölülər taxtın önündə dayanıb. Kitablar açıldı və həyat 
kitabı olan başqa bir kitab da açıldı. Ölülər kitablarda yazılanlara əsasən öz 
əməllərinə görə mühakimə olundu. Dəniz öz içində olan ölüləri, ölüm və ölülər 
diyarı da öz qoynunda olan ölüləri təslim etdi. Hər biri öz əməlinə görə mühakimə
olundu. Ölüm və ölülər diyarı odlu gölə atıldı. Bu odlu göl ikinci ölümdür. Kimin 
adı həyat kitabına yazılmayıbsa, o, odlu gölə atıldı. Mən yeni bir göy və yeni bir 
yer gördüm. Çünki əvvəlki yerlə əvvəlki göy keçib getmişdi, dəniz də artıq yox 
idi. Mən müqəddəs şəhərin – yeni Yerusəlimin göydən, Allahın yanından endiyini 
gördüm. Şəhər öz bəyi üçün bəzədilmiş gəlin kimi hazırlanmışdı.

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur 84:2-3. 4-5a/7a
N: Ey Ordular Rəbbi, məskənin nə qədər əzizdir.

Qəlbim Rəbbin həyətinin həsrətindədir,
Könlüm, cismim var olan Allaha mədh oxuyur.
Ey Ordular Rəbbi, Padşahım, Allahım,
Qurbangahının yaxınında sərçələr yurd salar,
Qaranquş bala çıxartmaq üçün yuva qurar.

Nə bəxtiyardır evində yaşayanlar,
Daim Sənə həmd oxuyanlar!
Nə bəxtiyardır Səndən qüvvət alanlar,
Bu adamlar getdikcə qüvvət alarlar.

Alleluya! Lk 21:28
Başınızı qaldırın və yuxarı baxın, çünki satınalınmanız yaxınlaşır.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 21:29-33

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.

İsa onlara bir məsəl də çəkdi: «Əncir ağacına və bütün ağaclara baxın: onların 
yarpaqlandığını görəndə bilirsiniz ki, yay fəsli artıq yaxındır. Eləcə siz də bu 
şeylərin baş verdiyini görəndə bilin ki, Allahın Padşahlığı yaxınlaşıb. 
Sizə doğrusunu deyirəm: bu nəsil ömrünü sona çatdırmazdan əvvəl bütün bunlar 
baş verəcək. Yer və göy keçib-gedəcək, amma Mənim sözlərim əsla keçib-
getməyəcək. 

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

558



34cü həftə |   Şənbə - 6cı gün 

34cü həftə |   Şənbə  6cı gün
 

Birinci dairə (2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037...)

Peyğəmbər Danielin kitabından sözlər Dan 7:15-27
 Mən Danielin isə bədənimdə ruhum titrədi və gələn görüntülər məni vahiməyə 
saldı. Ayaq üstə duran adamlardan birinə yaxınlaşıb «Bütün bu şeylərin həqiqi 
mənası nədir?» deyə soruşdum. O adam bu şeylərin mənasını mənə izah edib 
bildirdi: «Bu dörd böyük heyvan yerdən çıxacaq dörd padşahlıqdır. 
Sonra padşahlığı Haqq-Taalanın müqəddəsləri alacaq, 
əbədi və daim padşahlığa sahib olacaq».
  Onda mən başqalarından fərqlənən dördüncü heyvan barədə dəqiq izahat istədim.
O, çox qorxunc idi, dəmir dişləri və tunc dırnaqları ilə əzib-yeyirdi, qalıqları isə 
ayaqları altında tapdalayırdı. Onun başında on buynuz var idi. Daha biri çıxdı və 
üçü onun önündə düşdü. Bu həmin o buynuz idi ki, gözləri və təkəbbürlə danışan 
ağzı var idi və görünüşü o biri buynuzlarından daha heybətli idi. Mən gördüm ki, 
bu buynuz müqəddəslərlə döyüşüb onlara üstün gəlir; o vaxta qədər ki Əzəldən 
Var Olan gəldi, Haqq-Taalanın müqəddəslərinin xeyrinə hökm verildi və 
padşahlığa müqəddəslərin sahib olduğu vaxt yetişdi. O bunu belə izah etdi: 
«Dördüncü heyvan yer üzündə olacaq dördüncü padşahlıqdır. O başqa 
padşahlıqlardan fərqli olub bütün yer üzünü udacaq və hər şeyi tapdalayıb əzəcək. 
On buynuzun mənası budur ki, bu padşahlıqdan on padşah çıxacaq. Onlardan 
sonra isə əvvəlkilərdən fərqli başqası çıxıb üç padşahı yıxacaq. Haqq-Taalanın 
əleyhinə sözlər deyəcək və Haqq-Taalanın müqəddəslərinə zülm edəcək. Hətta 
təqvimi və qanunları dəyişməyə cəhd göstərəcək. Onlar bir vaxt, vaxtlar və yarım 
vaxt ərzində ona təslim ediləcək. Sonra isə məhkəmə qurulacaq və onun 
hakimiyyəti əlindən alınacaq, əbədilik məhv olub yox olacaq. Padşahlıq, 
hakimiyyət və göylərin altındakı bütün padşahlıqların əzəməti Haqq-Taalanın 
müqəddəs xalqına veriləcək. Onun padşahlığı əbədi padşahlıq olacaq və bütün 
hökmdarlar Ona qulluq edib itaət edəcək». 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.
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Zəbur - Dan 3:59-60. 61-62. 63-64
N: Mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin.

Bəşər övladları, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin.
İsrail qəbiləsi, Rəbbə xeyir-dua verin,
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin.

Rəbbin kahinləri, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 
Rəbbin qulları, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 

Salehlərin ruhları və canları, Rəbbə xeyir-dua verin,
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin.
Saleh və qəlbən təvazökar olanlar, Rəbbə xeyir-dua verin, 
mədh edin və əbədi olaraq Onu tərifləyin. 

İkinci dairə (2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038...)

Vəhy kitabından sözlər Vəhy 22:1-7
Mələk mənə həyat suyu axan çayı göstərdi. Bu çay büllur kimi parlaq olub Allahın
və Quzunun taxtından çıxır və şəhərin baş küçəsinin ortasından axırdı. 
Çayın hər iki tayında on iki cür meyvə gətirən həyat ağacı var idi. 
O ağac hər ay meyvə gətirir. Onun yarpaqları millətlərə şəfa vermək üçündür. 
Daha lənətlənən heç bir şey olmayacaq. Allahın və Quzunun taxtı orada olacaq və 
qulları Ona ibadət edəcək. Onlar Onun üzünü görəcək, alınlarında Onun adını 
daşıyacaqlar. Artıq gecə olmayacaq, heç kəsin çıraq və günəş işığına ehtiyacı 
olmayacaq. Çünki Rəbb Allah onlara işıq verəcək və onlar əbədi olaraq padşahlıq 
edəcək.  Mələk mənə dedi: «Bu sözlər etibarlı və həqiqidir. Peyğəmbərlərin 
ruhlarına ilham verən Rəbb Allah mələyini göndərib ki, Öz qullarına tezliklə baş 
verməli hadisələri göstərsin». İsa deyir: «Budur, tezliklə gəlirəm! 
Bu kitabın peyğəmbərlik sözlərinə riayət edən kəs nə bəxtiyardır!» 

Bu Allahın Kəlamıdır. *  M: Allaha şükürlər olsun.

560



34cü həftə |   Şənbə - 6cı gün 

Zəbur 95:1-7
N: Gəl, ya Rəbb İsa! 

Gəlin Rəbbi mədh edək,
Bizi qurtaran Qayaya sevincdən cuşa gələrək nida edək,
Şükür edərək hüzuruna gedək,
Cuşa gəlib ilahilərlə Ona nida edək!

Axı Rəbb böyük Allahdır,
Bütün allahlar üzərində əzəmətli Padşahdır.
Yerin dərin qatları Onun əlindədir,
Həm də dağların zirvələri Onundur,
Onunkudur dəniz, Özü yaratmış,
Torpağı əlləri qurmuş!

Gəlin Ona səcdə edək, əyilək,
Bizi yaradan Rəbbin hüzurunda diz çökək.
Çünki O, Allahımızdır, Biz Onun otlağının xalqıyıq.

Alleluya! Lk 21:26
Bəşər Oğlunun önündə dura bilmək üçün hər an dua edərək ayıq olun.
Alleluya!

†  İncil  †
Lk 21:34-36

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

M: Şan-şərəf Rəbbindir.
Özünüzə fikir verin! Qoy ürəkləriniz eyş-işrət və sərxoşluqla, bu həyatın qayğıları 
ilə yüklənməsin. Qoy qiyamət günü bir tələ kimi üzərinizə qəflətən gəlməsin. 
Çünki o gün yer üzündə yaşayanların hamısının üstünə gələcək. Ona görə də baş 
verəcək bütün bu fəlakətlərdən qaçıb Bəşər Oğlunun önündə dura bilmək üçün hər
an dua edərək ayıq olun». 

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