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İnanırım

İnanıyorum:

Tek Allah'a, her şeye gücü yeten Peder'e,
Yerin ve göğün Yaratıcısı'na
ve O'nun Biricik Oğlu olan Rabbimiz İsa Mesih'e.
O, Kutsal Ruh'dan beden alarak
bakire Meryem'den doğdu,
Pontius Pilatus döneminde ızdırap çekti
Haça gerilerek öldü,
Ölüler diyarına indi,
üçüncü gün dirildi,
göğe çıktı, ve her şeye gücü yeten
Peder Allah'ın sağında oturdu.
Oradan tekrar yücelik içinde gelerek
ölüleri ve dirileri yargılayacaktır.
İnanıyorum,
Kutsal Ruh'a
Katolik ve kutsal olan Kilise'ye
Azizlerin paydaşlığına,
günahların bağışlanmasına
bedenin dirilmesine
ve sonsuz hayata.
Amin.



Göklerdeki Pederimiz

Göklerdeki Pederimiz, 
adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin,
göklerde olduğu gibi, yeryüzünde de Senin isteğin olsun.
Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, 
bize  kötülük  edenleri  bağışladığımız  gibi,  Sen  de  bağışla
suçlarımızı.
Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar.
Çünkü hükümdarlık, kudret ve yücelik ebediyen Senin'dir.
Amin.

Selam sana

Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir.
Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın 
İsa.
Aziz Meryem Allah'ın annesi biz günahkarlar için,
simdi ve ölüm saatimizde dua eyle. 
Amin.

Pedere, Oğula

Peder’e, Oğul'a ve Kutsal Ruh'a şan ve şeref olsun.
- Ezelde olduğu gibi, şimdi her zaman ve ebediyete 
kadar. Amin.



SEVİNÇLİ GIZEMLER.

1 Bakire Meryem'e, İsa'ya gebe 
kalacağının müjdesinin verilmesi 

2 Meryem Ana'nın Aziz Elizabet'e Ziyareti

3 Mesih İsa'nın Beytlehem'de doğuşu.

4 Mesih İsa'nın mabette sunulması.

5 Mesih İsa'nın mabette   bulunması.

İçindekiler



1 Bakire Meryem'e, 
İsa'ya gebe kalacağının müjdesinin verilmesi

 “Göklerdeki Pederimiz”

26  Elizabet'in  hamileliğinin  altıncı  ayında  Tanrı,  Melek
Cebrail'i  Celile'de  bulunan  Nasıra  adlı  kente,  Davut'un
soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın
adı Meryem'di.
Selam Sana Luka 1

28  Onun  yanına  giren  melek,  "Selam,  ey  Tanrı'nın  lütfuna
erişen kız! Rab seninledir" dedi. 29 Söylenenlere çok şaşıran
Meryem,  bu  selamın  ne  anlama  gelebileceğini  düşünmeye
başladı.  
Selam Sana Luka 1

30 Ama melek  ona,  "Korkma Meryem"  dedi,  "Sen  Tanrı'nın
lütfuna eriştin. 31 Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa
koyacaksın. 
Selam Sana Luka 1

32  O  büyük  olacak,  kendisine  'Yüceler  Yücesi'nin  Oğlu'
denecek. Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını verecek. 33 O
da  sonsuza  dek  Yakup'un  soyu  üzerinde  egemenlik  sürecek,
egemenliğinin sonu gelmeyecektir."
Selam Sana Luka 1

34 Meryem meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki"
dedi. 35 Melek ona şöyle yanıt verdi: "Kutsal Ruh senin üzerine
gelecek,  Yüceler  Yücesi'nin  gücü sana  gölge  salacak.  Bunun
için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.
Selam Sana Luka 1



38 "Ben Rab'bin kuluyum" dedi Meryem, "Bana dediğin gibi
olsun." Bundan sonar melek onun yanından ayrıldı. 
Selam Sana Luka 1

18  İsa  Mesih'in  doğumu  şöyle  oldu:  Annesi  Meryem,
Yusuf'la  nişanlıydı.  Ama  birlikte  olmalarından  önce
Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe olduğu anlaşıldı. 
Selam Sana Matta 1

19 Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin
önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak
niyetindeydi. 
Selam Sana Matta 1

20 Ama böyle düşünmesi üzerine Rab'bin bir meleği rüyada
ona  görünerek  şöyle  dedi:  "Davut  oğlu  Yusuf,  Meryem'i
kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde
oluşan, Kutsal Ruh'tandır. 21 Meryem bir oğul doğuracak.
Adını  İsa  koyacaksın.  Çünkü  halkını  günahlarından  O
kurtaracak."  
Selam Sana Matta 1

24 Yusuf  uyanınca  Rab'bin  meleğinin  buyruğuna  uydu ve
Meryem'i eş olarak yanına aldı. 25 Ama oğlunu doğuruncaya
dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu. 
Selam Sana Matta 1

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



2 Meryem Ana'nın Aziz Elizebet'e ziyareti.
 “Göklerdeki Pederimiz”

36  Bak,  senin  akrabalarından  Elizabet  de  yaşlılığında  bir
oğula  gebe  kaldı.  Kısır  bilinen  bu  kadın  şimdi  altıncı
ayındadır. 37 Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur." 
 Selam Sana Luka 1

39 O günlerde Meryem kalkıp aceleyle  Yahuda'nın dağlık
bölgesindeki  bir  kente  gitti.  40  Zekeriya'nın  evine  girip
Elizabet'i  selamladı.  41  Elizabet  Meryem'in  selamını
duyunca rahmindeki çocuk hopladı.
 Selam Sana Luka 1

42  Kutsal  Ruh'la  dolan  Elizabet  yüksek  sesle  şöyle  dedi:
"Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun, rahminin ürünü
de kutsanmıştır! 43 Nasıl oldu da Rabbim'in annesi yanıma
geldi? 
 Selam Sana Luka 1

44 Bak,  selamın  kulaklarıma  eriştiği  an,  çocuk rahmimde
sevinçle  hopladı.  45  İman  eden  kadına  ne  mutlu!  Çünkü
Rab'bin ona söylediği sözler gerçekleşecektir."
 Selam Sana Luka 1

46 Meryem de şöyle dedi: "Canım Rab'bi yüceltir; Ruhum,
Kurtarıcım  Tanrı  sayesinde  sevinçle  coşar.  48  Çünkü  O,
sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte, bundan böyle bütün
kuşaklar beni mutlu sayacak.
 Selam Sana Luka 1



49 Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. O'nun
adı kutsaldır.  50 Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara
merhamet eder.
 Selam Sana Luka 1

51  Bileğiyle  büyük  işler  yaptı;  Gururluları  yüreklerindeki
kuruntularla darmadağın etti. 52 Hükümdarları tahtlarından
indirdi, Sıradan insanları yükseltti.
 Selam Sana Luka 1

53 Aç olanları iyiliklerle doyurdu, Zenginleri ise elleri boş
çevirdi.  
 Selam Sana Luka 1

54 Atalarımıza söz verdiği gibi, İbrahim'e ve onun soyuna
sonsuza  dek  Merhamet  etmeyi  unutmayarak  Kulu  İsrail'in
yardımına yetişti." 
 Selam Sana Luka 1

56  Meryem,  üç  ay kadar  Elizabet'in  yanında  kaldı,  sonra
kendi evine döndü. 57 Elizabet'in doğurma vakti geldi ve bir
oğul doğurdu.
 Selam Sana Luka 1

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



3 Mesih İsa'nın Beytlehem'de doğuşu.
 “Göklerdeki Pederimiz”

1 O günlerde Sezar Avgustus bütün Roma dünyasında bir nüfus
sayımının  yapılması  için  buyruk  çıkardı.  4  Böylece  Yusuf  da,
Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasıra
Kenti'nden Yahudiye bölgesine, Davut'un kenti Beytlehem'e gitti. 5
Orada, hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. 
 Selam Sana Luka 2

6 Onlar oradayken, Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu
doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer
yoktu. 
 Selam Sana Luka 2

8 Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi  kırlarda
geçiren çobanlar  vardı.  9  Rab'bin bir  meleği  onlara  göründü ve
Rab'bin  görkemi  çevrelerini  aydınlattı.  Büyük  bir  korkuya
kapıldılar.  
 Selam Sana Luka 2

10  Melek  onlara,  "Korkmayın!"  dedi.  "Size,  bütün  halkı  çok
sevindirecek  bir  haber  müjdeliyorum:  Bugün  size,  Davut'un
kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih'tir. 12 İşte size
bir  işaret:  Kundağa  sarılmış  ve  yemlikte  yatan  bir  bebek
bulacaksınız."  
 Selam Sana Luka 2

13 Birdenbire meleğin yanında, göksel  ordulardan oluşan büyük
bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek, "En yücelerde Tanrı'ya yücelik
olsun, Yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara Esenlik olsun!"
dediler. 
 Selam Sana Luka 2



15  Melekler  yanlarından  ayrılıp  göğe  çekildikten  sonra  çobanlar
birbirlerine, "Haydi, Beytlehem'e gidelim, Rab'bin bize bildirdiği bu
olayı  görelim"  dediler.  16  Aceleyle  gidip  Meryem'le  Yusuf'u  ve
yemlikte  yatan  bebeği  buldular.  17  Onları  görünce,  çocukla  ilgili
kendilerine  anlatılanları  bildirdiler.  18  Bunu  duyanların  hepsi,
çobanların  söylediklerine  şaşıp  kaldılar.  19  Meryem  ise  bütün  bu
sözleri derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu.
 Selam Sana Luka 2

1-2 İsa'nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye'nin Beytlehem Kenti'nde
doğmasından  sonra  bazı  yıldızbilimciler  doğudan  Yeruşalim'e  gelip
şöyle dediler: "Yahudiler'in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda
O'nun yıldızını gördük ve O'na tapınmaya geldik." 
 Selam Sana Matta 2

3 Kral Hirodes bunu duyunca kendisi  de bütün Yeruşalim halkı da
tedirgin  oldu.  4  Bütün  başkâhinleri  ve  halkın  din  bilginlerini
toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. 5 "Yahudiye'nin
Beytlehem Kenti'nde" dediler. 
 Selam Sana Matta 2

9  Yıldızbilimciler,  kralı  dinledikten  sonra  yola  çıktılar.  Doğuda
görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu
yerin üzerine varınca durdu. 10 Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir
sevinç duydular.
 Selam Sana Matta 2

11 Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak
O'na tapındılar. Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, günnük
ve  mür  sundular.  12  Sonra  gördükleri  bir  düşte  Hirodes'in  yanına
dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler
 Selam Sana Matta 2

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



4 Mesih İsa'nın mabette sunulması.
 “Göklerdeki Pederimiz”

21 Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, O'na İsa adı
verildi. Bu, O'nun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine
verdiği  isimdi.  22  Musa'nın  Yasası'na  göre  arınma  günlerinin
bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu Rab'be adamak için Yeruşalim'e*
götürdüler. 23 Nitekim Rab'bin Yasası'nda, "İlk doğan her erkek çocuk
Rab'be adanmış sayılacak" diye yazılmıştır.
 Selam Sana Luka 2

25 O sırada Yeruşalim'de  Şimon  adında  bir  adam vardı.  Doğru  ve
dindar biriydi. İsrail'in avutulmasını özlemle bekliyordu. Kutsal Ruh
onun üzerindeydi. 26 Rab'bin Mesihi'ni görmeden ölmeyeceği Kutsal
Ruh aracılığıyla kendisine bildirilmişti.
 Selam Sana Luka 2

27 Böylece Şimon,  Ruh'un yönlendirmesiyle tapınağa geldi.  Küçük
İsa'nın annesi babası,  Kutsal  Yasa'nın ilgili kuralını  yerine getirmek
üzere O'nu içeri getirdiklerinde, Şimon O'nu kucağına aldı, 
 Selam Sana Luka 2

Tanrı'yı överek şöyle dedi: 29 "Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun; Artık
ben, kulun huzur içinde ölebilirim.30 Çünkü senin sağladığın, Bütün
halkların  gözü  önünde  hazırladığın  kurtuluşu,  Ulusları  aydınlatıp
Halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı Gözlerimle gördüm."
 Selam Sana Luka 2

33 İsa'nın annesiyle babası, O'nun hakkında söylenenlere şaştılar. 34
Şimon  onları  kutsayıp  çocuğun  annesi  Meryem'e  şöyle  dedi:  "Bu
çocuk,  İsrail'de  birçok  kişinin  düşmesine  ya  da  yükselmesine  yol
açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir.
35  Senin  kalbine  de  adeta  bir  kılıç  saplanacak.  Bütün  bunlar,
birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak."
 Selam Sana Luka 2



39 Yusuf'la Meryem, Rab'bin Yasası'nda öngörülen her şeyi yerine
getirdikten sonra Celile'ye, kendi kentleri Nasıra'ya döndüler. 
 Selam Sana Luka 2

13  Yıldızbilimciler  gittikten  sonra  Rab'bin  bir  meleği  Yusuf'a
rüyada görünerek, "Kalk!" dedi, "Çocukla annesini al, Mısır'a kaç.
Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek
için çocuğu aratacak." 
 Selam Sana Matta 2

14 Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a
doğru yola çıktı. 15 Hirodes'in ölümüne dek orada kaldı. 
 Selam Sana Matta 2

16 Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok
öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Beytlehem
ve  bütün  yöresinde  bulunan  iki  ve  iki  yaşından  küçük  erkek
çocukların hepsini öldürttü. 
 Selam Sana Matta 2

19 Hirodes  öldükten  sonra,  Rab'bin  bir  meleği  Mısır'da  Yusuf'a
rüyada görünerek, "Kalk!" dedi, "Çocukla annesini al, İsrail'e dön.
Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü." 21 Bunun üzerine
Yusuf  kalktı,  çocukla  annesini  alıp  İsrail'e  döndü.  22  Rüyada
uyarılınca Celile  bölgesine gitti.  23 Oraya  varınca Nasıra denen
kente yerleşti. 
 Selam Sana Matta 2

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



5 Mesih İsa'nın mabette bulunması.
“Göklerdeki Pederimiz”

40  Çocuk  büyüyor,  güçleniyor  ve  bilgelikte
yetkinleşiyordu.  Tanrı'nın  lütfu  O'nun  üzerindeydi.  
 Selam Sana Luka 2

41  İsa'nın  annesi  babası  her  yıl  Fısıh  Bayramı'nda
Yeruşalim'e  giderlerdi.  42  İsa  on  iki  yaşına  gelince,
bayram geleneğine uyarak yine gittiler.
 Selam Sana Luka 2

43  Bayramdan  sonra  eve  dönerlerken  küçük  İsa
Yeruşalim'de kaldı. 
 Selam Sana Luka 2

44  Bunu  farketmeyen  annesiyle  babası,  çocuğun  yol
arkadaşlarıyla birlikte olduğunu sanarak bir günlük yol
gittiler.  Sonra  O'nu  akrabalar  ve  dostlar  arasında
aramaya başladılar. 45 Bulamayınca O'nu araya araya
Yeruşalim'e döndüler. 
 Selam Sana Luka 2

46  Üç  gün  sonra  O'nu  tapınakta  buldular.  Din
öğretmenleri arasında oturmuş, onları dinliyor, sorular
soruyordu.  47  O'nu  dinleyen  herkes,  zekâsına  ve
verdiği yanıtlara hayran kalıyordu.
 Selam Sana Luka 2



48  Annesiyle  babası  O'nu  görünce  şaşırdılar.  Annesi,
"Çocuğum, bize bunu niçin yaptın? Bak, babanla ben
büyük kaygı içinde seni arayıp durduk" dedi.
 Selam Sana Luka 2

49 O da onlara,  "Beni  niçin arayıp durdunuz?" dedi.
"Babam'ın  evinde  bulunmam  gerektiğini  bilmiyor
muydunuz?"  50  Ne var  ki  onlar  ne  demek  istediğini
anlamadılar. 
 Selam Sana Luka 2

51 İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasıra'ya döndü. 
 Selam Sana Luka 2

51  Onların  sözünü  dinlerdi.  Annesi  bütün  bu  olup
bitenleri yüreğinde sakladı. 
 Selam Sana Luka 2

52  İsa  bilgelikte  ve  boyda  gelişiyor,  Tanrı'nın  ve
insanların beğenisini kazanıyordu. 
 Selam Sana Luka 2

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



Therese de l’Enfant – Jesus : RUHUMUN ÖYKÜSÜ

Bağışlayıcı  Sevgi'ye  Kendini,  Sunma  Sevgili  Tanrı'nın  Bağışlayıcı
Sevgisi'ne, Kendimi Kurban Olarak Sunma

 Tanrım! Çok mutlu Üçlü-Birlik, seni sevmek ve seni sevdirmek
istiyorum,  yeryüzünde  bulunan  ruhları  ve  Arafta  acı  çeken  ruhları
kurtararak Kutsal Kilise'yi yüceltmek istiyorum. İradeni tam olarak yerine
getirmek  ve  krallığında  benim  için  hazırladığın  mutluluk  derecesine
ulaşmak,  kısacası,  Azize  olmak istiyorum,  ne  var  ki  güçsüz  olduğumu
hissediyorum onun için senden Tanrım benim Azizliğim olmanı istiyorum.

Mademki  beni,  bana  biricik  oğlunu Kurtarıcı  ve  Eşim olarak
verecek  kadar  sevdin,  onun  sonsuz  liyakatleri  bana  aittir,  onları  sana
mutlulukla  sunuyorum ve  senden  bana  sadece  İsa'nın  Yüzü  ve  Aşktan
yanan Yüreği'yle bakmanı rica ediyorum.

    Bütün  Azizlerin  (dünyada  ve  Cennettekiler)  ve  Meleklerin
liyakatlerini, Sevgi eylemlerini sana sunuyorum; son olarak ey çok mutlu
Üçlü-Birlik  sana  sevgili  Annem,  Meryem  Ana'nın  Sevgisini  ve
liyakatlerini  sunuyor  ve  sana  sunması  için  sungumu  onun  ellerine
bırakıyorum, Onun Tanrısal Oğlu, benim Sevgili Eşim, ölümlü yaşamında
şöyle dediydi:  "Babamdan benim adımla ne isterseniz,  size verecektir!"
Bu nedenle arzularımın gerçekleşeceğine eminim; biliyorum Tanrım! Ne
kadar çok vermek istersen o kadar çok isteklendiriyorsun. Yüreğimde çok
yüce  isteklerin var  olduğunu hissediyorum,  senden  gelip  ruhuma sahip
olmanı  istiyorum.  Kutsal  Komünyon'u istediğim kadar  sık alamıyorum,
ama Rab sen Her şeye Kadir değil misin? Kutsal dolapta durduğun gibi
bende kal, küçük ostinden hiç uzaklaşma...

Kötülerin nankörlüğünü sana unutturmak isterdim, senin hoşuna
gitmeyecek bir  şey yapmama engel  ol,  eğer  kimi  zaman zayıflığımdan
düşersem,  Tanrısal  Bakışların  anında bütün kusurlarımı,  ateşin her şeyi
kendisine dönüştürdüğü gibi yok etsin...



          Ey Tanrım sana, bana bağışladığın bütün iyilikler için özellikle
beni ıstırap potasından geçirdiğin için teşekkür ederim. Son günde Haç
asasını  taşıyarak  seni  hayranlıkla  seyredeceğim;   bu  çok  değerli  Haçı
benimle paylaşmak istedin, Cennette de sana benzemek, ıstırabının kutsal
yara izlerini bedenimde görmek isterim...

            Bu  dünyadan  sonra  Vatanıma  giderek  seninle  birlikte  olmayı
umut ediyorum, Cennet için liyakatler biriktirmek istemiyorum, tek senin
aşkın için, sırf seni memnun etmek, Kutsal Yüreğini ferahlatmak ve seni
ebediyen sevecek ruhları kurtarmak amacıyla çalışmak istiyorum.

      Bu  yaşamın  akşamında,  senin  huzuruna  ellerim  boş  olarak
çıkacağım, çünkü Rab, senden yaptığım işleri hesap etmeni istemiyorum.
Bütün adaletlerim senin gözünde lekelidir. Bu nedenle senin öz Adaletine
bürünmek  istiyorum,  ve  senin  Aşkından  ebediyen  Sana  sahip  olmayı
alıyorum. Ey Sevgilim senden başka ne taç ne taht isterim!

              Senin için zaman bir hiçtir, bir tek gün bin yıl gibidir, şu halde bir
an içinde beni huzuruna çıkacak duruma sokabilirsin...

Kusursuz  bir  Sevgi  içinde  yaşamak  için  KENDİMİ  SENİN
BAĞIŞLAYICI SEVGİ'NE KURBAN OLARAK SUNUYORUM, senin
içinde  bulunan  sonsuz  sevgi  dalgalarını  ruhuma  taşırarak  onu  sürekli
olarak yakıp kül et, böylelikle ey Tanrım, Sevginin Kurbanı olayım!

          Bu  Şehitlik,  beni  senin  huzuruna  hazırladıktan  sonra,  beni
öldürsün  ki  ruhum  da  gecikmeden  Bağışlıyla  Sevgi'nin  ebedi  ateşine
doğru atılabilsin...

  Ey Sevgilim yüreğimin her atışında gölgelerin ortadan kalkacağı
zamana  dek  bu  adağı  sana  sonsuz  sayıda  yinelemek  ve  seninle  karşı
karşıya ebediyen kalarak Sevgimi yeniden dile getirmek istiyorum.

Marie, Françoise, Therese de l'Enfant-Jesus et de la Sainte Face, Karmelit
rahibesi.

Çok Kutsal Üçlü-Birlik Bayramı 9 Haziran 1895!
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1 İsa'nın Vaftizi.
“Göklerdeki Pederimiz”

2 Hanan  ile  Kayafa  başkâhinlik  ediyorlardı.  Bu sırada Tanrı  çölde
bulunan  Zekeriya  oğlu  Yahya'ya  seslendi.  3  O  da  Şeria  Irmağı'nın
çevresindeki  bütün  bölgeyi  dolaşarak  insanları,  günahlarının
bağışlanması  için  tövbe  edip  vaftiz  olmaya  çağırdı. 2  Şu  çağrıyı
yapıyordu: "Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaşmıştır." 
 Selam Sana Luka 3, Matta 3

5 Yeruşalim,  bütün  Yahudiye  ve  Şeria  yöresinin  halkı  ona  geliyor,
günahlarını  itiraf  ediyor,  onun  tarafından  Şeria  Irmağı'nda  vaftiz
ediliyordu.
 Selam Sana Matta 3

7  Yahya,  vaftiz  olmak  için  kendisine  gelen  kalabalıklara  şöyle
seslendi: "Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim
uyardı?  8  Bundan  böyle  tövbeye  yaraşır  meyveler  verin!  Kendi
kendinize, 'Biz İbrahim'in soyundanız'  demeye kalkmayın.  Ben size
şunu söyleyeyim: Tanrı, İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. 
 Selam Sana Luka 3

7 Şu haberi yayıyordu: "Benden sonra benden daha güçlü olan geliyor.
Eğilip O'nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. 8 Ben sizi
suyla vaftiz ettim, ama O sizi Kutsal Ruh'la vaftiz edecektir." 
 Selam Sana Markos 1

29 Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle
dedi:  "İşte,  dünyanın  günahını  ortadan  kaldıran  Tanrı  Kuzusu! 30
Kendisi için, 'Benden sonra biri geliyor, O benden üstündür. Çünkü O
benden önce vardı' dediğim kişi işte budur. 
 Selam Sana Yuhanna 1



13 Bu sırada  İsa,  Yahya  tarafından  vaftiz  edilmek üzere  Celile'den
Şeria Irmağı'na, Yahya'nın yanına geldi.14 Ne var ki Yahya, "Benim
senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?"
diyerek  O'na  engel  olmak  istedi.  15  İsa  ona  şu  karşılığı  verdi:
"Şimdilik buna razı ol! Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine
getirmemiz  gerekir."  O  zaman  Yahya  O'nun  dediğine  razı  oldu.  
 Selam Sana Matta 3

16 İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı'nın
Ruhu'nun  güvercin  gibi  inip  üzerine  konduğunu  gördü.  17  Göklerden
gelen bir ses, "Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum" dedi. 
 Selam Sana Matta 3

32 Yahya  tanıklığını  şöyle  sürdürdü:  "Ruh'un  güvercin  gibi  gökten
indiğini,  O'nun  üzerinde  durduğunu  gördüm.  33  Ben  O'nu
tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen,  'Ruh'un
kimin  üzerine  inip  durduğunu  görürsen,  Kutsal  Ruh'la  vaftiz  eden
O'dur' dedi. 
 Selam Sana Yuhanna 1

34 Ben de gördüm ve 'Tanrı'nın Oğlu budur' diye tanıklık ettim." 6
Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Çekirge ve
yaban balı yerdi. 
 Selam Sana Yuhanna 1, Markos 1

35  Ertesi  gün  Yahya  yine  öğrencilerinden  ikisiyle  birlikteydi.  36
Oradan  geçen  İsa'ya  bakarak,  "İşte  Tanrı  Kuzusu!"  dedi.  37  Onun
söylediklerini duyan iki öğrenci İsa'nın ardından gitti. 38 İsa arkasına
dönüp ardından geldiklerini  görünce, "Ne arıyorsunuz?" diye sordu.
Onlar da,  "Rabbî,  nerede oturuyorsun?" dediler.  Rabbî,  öğretmenim
anlamına gelir. 39 İsa, "Gelin, görün" dedi. 
 Selam Sana Yuhanna 1

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



2 Kana'daki Düğün.
“Göklerdeki Pederimiz”

1 Üçüncü  gün  Celile'nin  Kana  Köyü'nde  bir  düğün  vardı.  İsa'nın
annesi de oradaydı. 2 İsa'yla öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. 
 Selam Sana Yuhanna 2

3  Şarap  tükenince  annesi  İsa'ya,  "Şarapları  kalmadı"  dedi.   4  İsa,
"Anne,  benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi" dedi.  5
Annesi hizmet edenlere, "Size ne derse onu yapın" dedi. 
 Selam Sana Yuhanna 2

6  Yahudiler'in  geleneksel  temizliği  için  oraya  konmuş,  her  biri
seksenle yüz yirmi litre alan altı taş küp vardı. 7 İsa hizmet edenlere,
"Küpleri suyla doldurun" dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. 8
Sonra  hizmet  edenlere,  "Şimdi  biraz  alıp  şölen  başkanına götürün"
dedi. Onlar da götürdüler. 
 Selam Sana Yuhanna 2

9-10  Şölen  başkanı,  şaraba  dönüşmüş  suyu  tattı.  Bunun  nereden
geldiğini bilmiyordu, oysa suyu küpten alan hizmetkârlar biliyorlardı.
Şölen başkanı güveyi çağırıp, "Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten
sonra  da  kötüsünü  sunar"  dedi,  "Ama  sen  iyi  şarabı  şimdiye  dek
saklamışsın."  11  İsa  bu  ilk  doğaüstü  belirtisini  Celile'nin  Kana
Köyü'nde  gerçekleştirdi  ve  yüceliğini  gösterdi.  Öğrencileri  de  O'na
iman ettiler. 
 Selam Sana Yuhanna 2

19  İsa  Yahudi  yetkililere  şöyle  karşılık  verdi:  "Size  doğrusunu
söyleyeyim, Oğul, Baba'nın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir
şey yapamaz.  Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi  yapar.  20 Çünkü
Baba Oğul'u  sever  ve  yaptıklarının  hepsini  O'na  gösterir.  Şaşasınız
diye O'na bunlardan daha büyük işler de gösterecektir. 21 Baba nasıl
ölüleri  diriltip  onlara  yaşam  veriyorsa,  Oğul  da  dilediği  kimselere
yaşam verir. 
 Selam Sana Yuhanna 5



18 İsa  onlara  bu sözleri  söylerken  bir  havra  yöneticisi  gelip  O'nun
önünde yere  kapanarak,  "Kızım az  önce öldü.  Ama sen  gelip  elini
onun üzerine koyarsan, dirilecek" dedi. 
 Selam Sana Matta 9

51 İsa adamın evine gelince Petrus, Yuhanna, Yakup ve kızın annesi
babası  dışında  hiç  kimsenin  kendisiyle  birlikte  içeri  girmesine  izin
vermedi. 52 Herkes kız için ağlıyor, dövünüyordu. İsa, "Ağlamayın"
dedi, "Kız ölmedi, uyuyor." 
 Selam Sana Luka 8

53 Kızın öldüğünü bildikleri için İsa'yla alay ettiler.  54 O ise kızın
elini tutarak, "Kızım, kalk!" diye seslendi. 55 Ruhu yeniden bedenine
dönen kız hemen ayağa kalktı. İsa, kıza yemek verilmesini buyurdu.
56  Kızın  annesiyle  babası  şaşkınlık  içindeydi.  İsa,  olanları  hiç
kimseye anlatmamaları için onları uyardı. 
 Selam Sana Luka 8

2-3 Tutukevinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca, O'na
gönderdiği  öğrencileri  aracılığıyla  şunu  sordu:  "Gelecek  Olan  sen
misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?" 
 Selam Sana Matta 11

4 İsa onlara şöyle karşılık verdi: ‹‹Gidin, işitip gördüklerinizi Yahyaya
bildirin. 5 Körlerin gözleri  açılıyor,  kötürümler  yürüyor,  cüzamlılar
temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara
duyuruluyor. 6 Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu!" 
 Selam Sana Matta 11

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



3 Allah'ın Hükümdarlığının Müjdelenmesi.

“Göklerdeki Pederimiz”

12 İsa, Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü. 17 O günden sonra
İsa şu çağrıda bulunmaya başladı: "Tövbe edin! Çünkü Göklerin Egemenliği
yaklaştı." 23 İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda
öğretiyor,  göksel  egemenliğin Müjdesi'ni  duyuruyor,  halk arasında rastlanan
her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.
 Selam Sana  Matta 4

42 Sabah olunca İsa dışarı çıkıp ıssız bir yere gitti. Halk ise O'nu arıyordu.
Bulunduğu yere geldiklerinde O'nu yanlarında alıkoymaya çalıştılar. 43 Ama
İsa,  "Öbür  kentlerde  de  Tanrı'nın  Egemenliği'yle  ilgili  Müjde'yi  yaymam
gerek" dedi. "Çünkü bunun için gönderildim." 
 Selam Sana  Luka 4

26 Sonra İsa şöyle dedi: "Tanrı'nın Egemenliği, toprağa tohum saçan adama
benzer. 27 Gece olur, uyur; gündüz olur, kalkar. Kendisi nasıl olduğunu bilmez
ama, tohum filizlenir, gelişir. 28 Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi,
sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri verir. 29 Ürün olgunlaşınca,
adam hemen orağı vurur. Çünkü biçim vakti gelmiştir." 14 Ekincinin ektiği,
Tanrı sözüdür. 
 Selam Sana  Markos 4, 

31 İsa  onlara bir  benzetme daha  anlattı:  "Göklerin  Egemenliği,  bir  adamın
tarlasına ektiği hardal tanesine benzer" dedi. 32 "Hardal tohumların en küçüğü
olduğu  halde,  gelişince  bahçe  bitkilerinin  boyunu  aşar,  ağaç  olur.  Böylece
kuşlar gelip dallarında barınır." 
 Selam Sana  Matta 13

23 İsa öğrencilerine, "Size doğrusunu söyleyeyim" dedi, "Zengin kişi Göklerin
Egemenliği'ne zor girecek. 24 "Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez.  Siz
hem  Tanrı'ya,  hem  de  paraya  kulluk  edemezsiniz."  31  "Öyleyse,  'Ne
yiyeceğiz?'  'Ne  içeceğiz?'  ya  da  'Ne  giyeceğiz?'  diyerek kaygılanmayın.  32
Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız bütün bunlara
gereksinmeniz  olduğunu  bilir.  33  Siz  öncelikle  O'nun  egemenliğinin  ve
doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir. 
 Selam Sana Matta 19, Matta 6



20  Size  şunu  söyleyeyim:  Doğruluğunuz  din  bilginleriyle  Ferisiler'inkini*
aşmadıkça,  Göklerin  Egemenliği'ne  asla  giremezsiniz!"  21  Çünkü  kötü
düşünceler, fuhuş, hırsızlık,  cinayet,  zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat,
kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. 23
Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir." 
 Selam Sana  Matta 5, Markos 7

41 Siz kaplarınızın içindekini sadaka olarak verin, o zaman sizin için her şey
temiz  olur.  25  Bunu  işiten  öğrenciler  büsbütün  şaşırdılar,  "Öyleyse  kim
kurtulabilir?" diye sordular. 26 İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkânsız,
ama Tanrı için her şey mümkündür" dedi.
 Selam Sana  Luka 11, Matta 19

13 Gidin de, 'Ben kurban değil, merhamet isterim' sözünün anlamını öğrenin.
Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya geldim." 28 "Ey bütün
yorgunlar  ve  yükü  ağır  olanlar!  Bana  gelin,  ben  size  rahat  veririm.  29
Boyunduruğumu  yüklenin,  benden  öğrenin.  Çünkü  ben  yumuşak  huylu,
alçakgönüllüyüm.  Böylece  canlarınız  rahata  kavuşur.  30  Boyunduruğumu
taşımak kolay, yüküm hafiftir." 
 Selam Sana Matta 9, Matta 11

46  "Niçin  beni  'Ya  Rab,  ya  Rab'  diye  çağırıyorsunuz  da  söylediklerimi
yapmıyorsunuz? 13 Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel
armağanlar  vermeyi  biliyorsanız,  gökteki  Baba'nın,  kendisinden  dileyenlere
Kutsal  Ruh'u  vereceği  çok  daha  kesin  değil  mi?"  48  Bu  nedenle,  göksel
Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun." 
 Selam Sana                Luka 6, Luka 11, Matta 5

66 Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler, artık O'nunla dolaşmaz
oldular.   67 İsa o zaman Onikiler'e, "Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz?" diye
sordu.  68  Simun  Petrus  şu  yanıtı  verdi:  "Rab,  biz  kime  gidelim?  Sonsuz
yaşamın sözleri sendedir. 
 Selam Sana  Yuhanna 6

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



4 Mesih İsa'nın nurlu Görünüşü.
“Göklerdeki Pederimiz”

20 Ferisiler İsa'ya, "Tanrı'nın Egemenliği ne zaman gelecek?" diye sordular.
İsa onlara şöyle yanıt verdi: "Tanrı'nın Egemenliği göze görünür bir şekilde
gelmez. 21 İnsanlar da, 'İşte burada' ya da, 'İşte şurada' demeyecekler. Çünkü
Tanrı'nın Egemenliği içinizdedir." 20 Nerede iki ya da üç kişi benim adımla
toplanırsa, ben de orada, aralarındayım." 
 Selam Sana Luka 17, Matta 18

13  İsa,  Filipus  Sezariyesi  bölgesine  geldiğinde  öğrencilerine  şunu  sordu:
"Halk,  İnsanoğlu'nun* kim olduğunu söylüyor?" 14 Öğrencileri  şu karşılığı
verdiler:  "Kimi  Vaftizci  Yahya,  kimi  İlyas,  kimi  de  Yeremya  ya  da
peygamberlerden biridir diyor." 15 İsa onlara, "Siz ne dersiniz" dedi, "Sizce
ben kimim?" 
 Selam Sana Matta 16

16 Simun Petrus, "Sen, yaşayan Tanrı'nın Oğlu Mesih'sin" yanıtını verdi. 17
İsa ona, "Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun!" dedi. "Bu sırrı sana açan insan
değil, göklerdeki Babam'dır. 18 Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun
ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona
karşı  direnemeyecek.  19  Göklerin  Egemenliği'nin  anahtarlarını  sana
vereceğim. 
 Selam Sana Matta 16

20 Bu sözlerden sonra İsa, kendisinin Mesih olduğunu kimseye söylememeleri
için öğrencilerini uyardı. 21 Bundan sonra İsa, kendisinin Yeruşalim'e gitmesi,
ileri  gelenler,  başkâhinler  ve  din  bilginlerinin  elinden  çok  acı  çekmesi,
öldürülmesi  ve  üçüncü  gün  dirilmesi  gerektiğini  öğrencilerine  anlatmaya
başladı. 22 Bunun üzerine Petrus O'nu bir kenara çekip azarlamaya başladı.
"Tanrı korusun, ya Rab! Senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek!" dedi. 
 Selam Sana Matta 16

23  Ama  İsa  Petrus'a  dönüp,  "Çekil  önümden,  Şeytan!"  dedi,  "Bana  engel
oluyorsun.  Düşüncelerin  Tanrı'ya  değil,  insana  özgüdür."  24  Sonra  İsa,
öğrencilerine şunları söyledi: "Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin,
çarmıhını  yüklenip beni izlesin.  25 Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek,
canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. 
 Selam Sana Matta 16



27  Size  gerçeği  söyleyeyim,  burada  bulunanlar  arasında,  Tanrı'nın
Egemenliği'ni  görmeden ölümü tatmayacak olanlar  var." 28 Bu sözleri
söyledikten  yaklaşık  sekiz  gün  sonra  İsa,  yanına  Petrus,  Yuhanna  ve
Yakup'u alarak dua etmek üzere dağa çıktı. 
 Selam Sana Luka 9

29  İsa  dua  ederken  yüzünün  görünümü  değişti,  giysileri  şimşek  gibi
parıldayan bir beyazlığa büründü. 30-31 O anda görkem içinde beliren iki
kişi İsa'yla konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas'tı. İsa'nın yakında
Yeruşalim'de gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. 
 Selam Sana Luka 9

32 Petrus ile yanındakilerin üzerine uyku çökmüştü. Ama uykuları iyice
dağılınca İsa'nın görkemini ve yanında duran iki kişiyi gördüler. 5 Petrus
İsa'ya, "Rabbî, burada bulunmamız ne iyi oldu! Üç çardak kuralım: Biri
sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a" dedi.   6 Ne söyleyeceğini bilmiyordu.
Çünkü çok korkmuşlardı. 
 Selam Sana Luka 9, Markos 9

7 Bu sırada  bir  bulut  gelip  onlara  gölge  saldı.  Buluttan  gelen  bir  ses,
"Sevgili  Oğlum  budur,  O'nu  dinleyin!"  dedi.  8  Öğrenciler  birden
çevrelerine  baktılar,  ama  bu  kez  yanlarında  İsa'dan  başka  kimseyi
göremediler. 
 Selam Sana Markos 9

9  Dağdan  inerlerken  İsa,  İnsanoğlu  ölümden  dirilmeden  orada
gördüklerini  hiç  kimseye  söylememeleri  için  onları  uyardı.  31
Öğrencilerine öğretirken şöyle diyordu: "İnsanoğlu, insanların eline teslim
edilecek ve öldürülecek, ama öldürüldükten üç gün sonra dirilecek." 32
Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlardı.
 Selam Sana Markos 9

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



5 Mesih İsa'nın Efkaristiya'yı kurması. 
“Göklerdeki Pederimiz”

19 Öğrenciler, İsa'nın buyruğunu yerine getirerek Fısıh yemeği için hazırlık
yaptılar. 20 Akşam olunca İsa on iki öğrencisiyle yemeğe oturdu. 4 Yemekten
kalktı,  üstlüğünü bir  yana koydu,  bir  havlu  alıp  beline doladı.  5  Sonra  bir
leğene  su  doldurup  öğrencilerin  ayaklarını  yıkamaya  ve  beline  doladığı
havluyla kurulamaya başladı. 
 Selam Sana Matta 26, Yuhanna 13

6 İsa, Simun Petrus'a geldi. Simun, "Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?"
dedi. 7 İsa ona şu yanıtı verdi: "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın, ama sonra
anlayacaksın." 8 Petrus, "Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın!" dedi. İsa,
"Yıkamazsam yanımda yerin olmaz" diye yanıtladı. 9 Simun Petrus, "Ya Rab,
o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka!" dedi. 10 İsa ona
dedi ki, "Yıkanmış olan tamamen temizdir; ayaklarının yıkanmasından başka
şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz, ama hepiniz değil." 3 Size söylediğim
sözle siz şimdiden temizsiniz. 
 Selam Sana Yuhanna 13, Yuhanna 15

12 Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. "Size ne
yaptığımı  anlıyor  musunuz?"  dedi.  13  "Siz  beni  Öğretmen  ve  Rab  diye
çağırıyorsunuz.  Doğru  söylüyorsunuz,  öyleyim.  14  Ben  Rab  ve  Öğretmen
olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını
yıkamalısınız. 15 Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. 
 Selam Sana Yuhanna 13

34 Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de
birbirinizi  sevin.  35  Birbirinize  sevginiz  olursa,  herkes  bununla  benim
öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır." 
 Selam Sana Yuhanna 13

12  Benim  buyruğum  şudur:  Sizi  sevdiğim  gibi  birbirinizi  sevin.  13  Hiç
kimsede, insanın,  dostları  uğruna canını  vermesinden daha büyük bir  sevgi
yoktur.  14  Size  buyurduklarımı  yaparsanız,  benim dostlarım  olursunuz.  15
Artık size kul  demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını  bilmez. Size
dost dedim. Çünkü Babam'dan bütün işittiklerimi size bildirdim. 
 Selam Sana Yuhanna 15



27 Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? 'Baba, beni bu saatten kurtar' mı
diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. 28 Baba, adını yücelt!"
Bunun  üzerine  gökten  bir  ses  geldi:  "Adımı  yücelttim  ve  yine
yücelteceğim." 
 Selam Sana Yuhanna 12

26  Yemek  sırasında  İsa  eline  ekmek  aldı,  şükredip  ekmeği  böldü  ve
öğrencilerine verdi. "Alın, yiyin" dedi, "Bu benim bedenimdir." 
 Selam Sana Matta 26

27 Sonra bir kâse alıp şükretti  ve bunu öğrencilerine vererek,  "Hepiniz
bundan  için"  dedi.  28  "Çünkü  bu  benim  kanımdır,  günahların
bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.
 Selam Sana Matta 26

29 Size şunu söyleyeyim, Babam'ın egemenliğinde sizinle birlikte tazesini
içeceğim o güne dek, asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim." 19
“Beni anmak için böyle yapın" dedi. 
 Selam Sana Matta 26, Luka 22

21 İsa bunları söyledikten sonra ruhunda derin bir sıkıntı duydu. Açıkça
konuşarak, "Size doğrusunu söyleyeyim, sizden biri bana ihanet edecek"
dedi. 22 Öğrenciler, kimden söz ettiğini merak ederek birbirlerine baktılar.
26 İsa, "Lokmayı sahana batırıp kime verirsem odur" diye yanıtladı. Sonra
lokmayı  batırıp  Simun  İskariot'un  oğlu  Yahuda'ya  verdi.  30  Yahuda
lokmayı aldıktan hemen sonra dışarı çıktı. Gece olmuştu. 
 Selam Sana Yuhanna 13

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



Aziz Claude La Colombiere'in Duası: Gerçek Arkadaş İsa, Sen benim
gerçek Arkadaşım, tek Dostumsun. 
Her  sıkıntıma  paydaş  olur,  aksilikleri  Kendi  üzerine  alırsın.  Dertleri
berekete dönüştürmeyi Sen bilirsin.

Kalbimi Sana döktüğümde büyük nezaketinle beni dinlersin,  yaralarıma
sürecek  merhemin  her  zaman  yanındadır.  Seni  her  yerde,  her  zaman
bulurum; hiç ayrılmazsın. Ben yerimi değiştirsem bile, işte Sen oradasın.
Ne beni dinlemekten, ne de bana iyilik etmekten hiç sıkılmazsın. Ben Seni
sevdiğimde, biliyorum, eminim bana olan sevgin daha büyük kalbinde.

Bir  hiçtir  benim  iyiliğim  Senin  yanında,  ve  Sen  Kendi  iyiliğini  bana
bahşettikçe hiç fakirleşmiyorsun. Her ne kadar sefil olsam da, aramıza ne
daha  akıllısı,  ne  daha  asili,  ne  de  daha  kutsalı  girebilir;  kimse  Senin
arkadaşlığını  benden alamaz.  Ve bizleri  diğer  tüm arkadaşlardan ayıran
ölüm, beni sonsuza dek Sana kavuşturacaktır. 

Ne geçen yaş ile gelen aşağılamalar, ne de şan veya şeref kaybı, asla beni
Sen'den alamaz. Ama tam tersine Sen'den daha fazla haz alıp sevineceğim;
her  şey  bana  karşı  gelip  beni  mahvetmek  için  saldırıyor  gibi
gözüktüğünde,  işte  o  zaman  Sen  en  yakınımdasın.  Sen  benim  her
yanlışımı büyük sabrın ile karşılarsın; vefasızlığım ve nankörlüğüm bile
bana  sırtını  dönmene  yol  açmaz,  ama  Sana  döndüğümde  bana  kucak
açarsın. 

Ey İsam, lütfet ki Sana övgüler sunarak, Sana kalbimdeki sevgiyi dökerek,
ve Sana olan sevgim ile öleyim. 

Amin.

Aziz Claude la Colombière'in duası:
"Tanrım,  umudu  Sen'de  olan  herkese  baktığına  ve  koruduğuna  kalpten
iman ediyorum, ve biz her şeyde Sana güvendiğimizde hiçbir eksiğimiz
olmayacağını biliyorum.



Böylelike  gelecekte  hiçbir  endişe  taşımadan,  tüm  kaygılarımı  Sana
bırakacağıma  karar  alıyorum.  ...İsterlerse  başkaları  mutluluklarını
dünyasal  zenginlik  veya  yeteneklerinde  arasınlar;  isterlerse  kendi
hayatlarının saflığına, kendi iyi  işlerinin çokluğuna,  kendi riyazetlerinin
ağırlığına,  dualarının  hareretine  güvensinler.  "Ama  Sen,  benim  Kutsal
Koruyanım, sadece Sen beni umutta temellendirirsin."

Benim için, Rab, tüm umudum Sana olan güvenimdedir.
Böylesine  bir  güven  asla  boşa  gitmez.  "Umudunu  sana  bağlayıp  da
yüzüstü  bırakılan  veya  utandırılan  kimse  yoktur."  Böylelikle  ebedi
mutluluğumdan eminim, çünkü umutla bunu çekiyorum, ve tüm umudum
Sensin Rab. "Umudum Sen'dedir Rab, hiçbir zaman utandırılmayayım!" 

Ama biliyorum Rab, iyi bir şekilde biliyorum ki ben kırılgan ve değişken
olabiliyorum; ayartılmanın gücünün en güçlü erdeme karşı savaş açtığını
biliyorum.  Gökten  yıldızların  düştüğünü,  ve  gökkubbenin  sütünlarının
sarsıldığını gördüm, ama umudum Sen'de olduğu sürece bunlar bana kaygı
vermez.  Sen  beni  her  kötülükten  korursun,  ve  ben  eminim  ki  benim
umudum ayakta kalacak, çünkü bu umudu ayakta tutması için sadece ama
sadece Sana güveniyorum ya Rab. Sonunda biliyorum ki, sen de ne kadar
umut  biriktirsem  o  kadar  azdır,  ve  ben  biliyorum  ki  Sen'de  umut
ettiğimden asla daha azını almayacağım.

Böylelikle  umuyorum ki  Sen  beni  her  türlü  kötü  isteğe  karşı  koruyup
ayakta  tutacaksın;  Sen  beni  en  şiddetli  saldırılara  karşı  koruyup,
güçsüzlüğümde bile bana karşı  duran en çetin düşmanlarıma karşı  beni
zaferli  kılacaksın.  Umudumdur ki Sen beni sonsuza dek seveceksin,  ve
ben de Seni ebediyeten, durmadan seveceğim. Ve umudumu gidebileceği
en derin yere  kadar  taşıması  için de,  Sen'den Seni  umuyorum ya  Rab,
benim Yaratanım, şimdi ve tüm sonsuzluğa dek. 

Amin.





KEDERLİ GIZEMLER.

1. Mesih İsa'nın Getsemani bahçesindeki ızdırabı. 

2. Mesih İsa'nın kamçılanması.

3. Mesih İsa'ya dikenli taç geçirilmesi.

4. Mesih İsa'nın haçını omuzlarında taşıması.

5. Mesih İsa'nın haça gerilmesi.

İçindekiler



1 Mesih İsa'nın Getsemani bahçesindeki ızdırabı. 
 “Göklerdeki Pederimiz”

36 Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi.
Öğrencilerine, "Ben şuraya gidip dua edeceğim, siz burada oturun"
dedi.  37  Petrus  ile  Zebedi'nin  iki  oğlunu  yanına  aldı.
Kederlenmeye,  ağır  bir  sıkıntı  duymaya  başlamıştı.  38  Onlara,
"Ölesiye kederliyim" dedi. "Burada kalın, benimle birlikte uyanık
durun." 
Selam Sana Matta 26

35  Biraz  ilerledi,  yüzüstü  yere  kapanıp  dua  etmeye  başladı.
"Mümkünse o saati  yaşamayayım" dedi.  36 "Abba,  Baba,  senin
için her  şey mümkün,  bu kâseyi  benden uzaklaştır.  Ama benim
değil, senin istediğin olsun." 
Selam Sana Markos 14

37  Öğrencilerinin  yanına  döndüğünde  onları  uyumuş  buldu.
Petrus'a,  "Simun"  dedi,  "Uyuyor  musun?  Bir  saat  uyanık
kalamadın mı? 38 Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh
isteklidir, ama beden güçsüzdür."
Selam Sana Markos 14

42  İsa  ikinci  kez  uzaklaşıp  dua  etti.  "Baba"  dedi,  "Eğer  ben
içmeden  bu  kâsenin  uzaklaştırılması  mümkün  değilse,  senin
istediğin  olsun."  40  Geri  geldiğinde  öğrencilerini  yine  uyumuş
buldu.  Onların  göz  kapaklarına  ağırlık  çökmüştü.  İsa'ya  ne
diyeceklerini bilemiyorlardı. 
Selam Sana Matta 26, Markos 14 

41 Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua
etti:  "Baba, senin isteğine uygunsa, bu kâseyi benden uzaklaştır.
Yine de benim değil, senin istediğin olsun." 
Selam Sana Luka 22,



43 Gökten bir melek İsa'ya görünerek O'nu güçlendirdi.  44 Derin bir
acı  içinde olan İsa daha hararetle  dua etti.  Teri,  toprağa düşen kan
damlalarını andırıyordu.
Selam Sana Luka 22

41  İsa  üçüncü  kez  yanlarına  döndü,  "Hâlâ  uyuyor,  dinleniyor
musunuz?" dedi. "Yeter! Saat geldi. İşte İnsanoğlu günahkârların eline
veriliyor. 42 Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden geldi!" 
Selam Sana Markos 14

47  İsa  daha  konuşurken  bir  kalabalık  çıkageldi.  Onikiler'den  biri,
Yahuda adındaki kişi, kalabalığa öncülük ediyordu. İsa'yı öpmek üzere
yaklaşınca İsa, "Yahuda" dedi, "İnsanoğlu'na bir öpücükle mi ihanet
ediyorsun?" 
Selam Sana Luka 22

50 İsa, "Arkadaş, ne yapacaksan yap!" dedi. Bunun üzerine adamlar
yaklaştı,  İsa'yı  yakalayıp  tutukladılar.  51  İsa'yla  birlikte  olanlardan
biri, ani bir hareketle kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını
uçurdu.  52  O  zaman  İsa  ona,  "Kılıcını  yerine  koy!"  dedi.  "Kılıç
çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. 
Selam Sana Matta 26

52  İsa,  üzerine  yürüyen  başkâhinlere,  tapınak  koruyucularının
komutanlarına ve ileri gelenlere şöyle dedi: "Niçin bir haydutmuşum
gibi  kılıç  ve  sopalarla  geldiniz?  53  Her  gün  tapınakta  sizinle
birlikteydim,  bana  el  sürmediniz.  Ama  bu  saat  sizindir,  karanlığın
egemen  olduğu  saattir."  56  Ama  bütün  bunlar,  peygamberlerin
yazdıkları yerine gelsin diye oldu." O zaman öğrencilerin hepsi O'nu
bırakıp kaçtı.
Selam Sana Luka 22,Matta 26

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



2 Mesih İsa'nın kamçılanması.
 “Göklerdeki Pederimiz”

53  İsa'yı  görevli  başkâhine  götürdüler.  Bütün  başkâhinler,  ileri
gelenler  ve  din  bilginleri  de  orada  toplandı. 54  Petrus,  İsa'yı
başkâhinin avlusunun içine kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle
birlikte  ateşin  başında  oturup  ısınmaya  başladı.  55  Başkâhinler  ve
Yüksek Kurul'un öteki üyeleri,  İsa'yı  ölüm cezasına çarptırmak için
kendisine karşı tanık arıyor, ama bulamıyorlardı.
 Selam Sana Markos 14

63 İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise O'na, "Yaşayan Tanrı adına
ant  içmeni  buyuruyorum,  söyle  bize,  Tanrı'nın  Oğlu  Mesih  sen
misin?" dedi.  64 İsa,  "Söylediğin gibidir"  karşılığını verdi.  "Üstelik
size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu'nun, Kudretli Olan'ın
sağında  oturduğunu  ve  göğün  bulutları  üzerinde  geldiğini
göreceksiniz."  
 Selam Sana Matta 26

65  Bunun  üzerine  başkâhin  giysilerini  yırtarak,  "Tanrı'ya  küfretti!"
dedi. "Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfürü işittiniz. 66 Buna
ne diyorsunuz?" "Ölümü hak etti!" diye karşılık verdiler.
 Selam Sana Matta 26

63  İsa'yı  göz  altında  tutan  adamlar  O'nunla  alay  ediyor,  O'nu
dövüyorlardı. 64 Gözlerini bağlayıp, "Peygamberliğini göster bakalım,
sana vuran kim?" diye soruyorlardı. 65 Kendisine daha bir sürü küfür
yağdırdılar.
 Selam Sana  Luka 22

73  Orada  duranlar  az  sonra  Petrus'a  yaklaşıp,  "Gerçekten  sen  de
onlardansın. Konuşman seni ele veriyor" dediler.  74 Petrus kendine
lanet okuyup ant içerek, "O adamı tanımıyorum!" dedi. Tam o anda
horoz  öttü.  75  Petrus,  İsa'nın,  "Horoz  ötmeden  beni  üç  kez  inkâr
edeceksin" dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı. 
 Selam Sana Matta 26



1  Sabah  olunca  bütün  başkâhinlerle  halkın  ileri  gelenleri,  İsa'yı  ölüm
cezasına  çarptırmak  konusunda  anlaştılar.2  O'nu  bağladılar  ve  götürüp
Vali Pilatus'a teslim ettiler. 29 Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına
geldi. "Bu adamı neyle suçluyorsunuz?" diye sordu. 30 Ona şu karşılığı
verdiler: "Bu adam kötülük eden biri olmasaydı, O'nu sana getirmezdik." 
 Selam Sana Matta 27, Yuhanna 18

2  O'nu  şöyle  suçlamaya  başladılar:  "Bu  adamın  ulusumuzu  yoldan
saptırdığını gördük. Sezar'a vergi ödenmesine engel oluyor, kendisinin de
Mesih*, yani bir kral olduğunu söylüyor." 31 Pilatus, "O'nu siz alın, kendi
yasanıza göre yargılayın" dedi. Yahudi yetkililer, "Bizim hiç kimseyi ölüm
cezasına çarptırmaya yetkimiz yok" dediler. 
 Selam Sana Luka 23, Yuhanna 18

33 Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp O'na, "Sen Yahudiler'in
Kralı mısın?" diye sordu. 36 İsa, "Benim krallığım bu dünyadan değildir"
diye karşılık verdi. "Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım, Yahudi
yetkililere  teslim  edilmemem  için  savaşırlardı.  Oysa  benim  krallığım
buradan değildir." 
 Selam Sana Yuhanna 18

37 Pilatus, "Demek sen bir kralsın, öyle mi?" dedi. İsa, "Kral olduğumu sen
söylüyorsun"  karşılığını  verdi.  "Ben  gerçeğe  tanıklık  etmek  için  doğdum,
bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir." 
 Selam Sana Yuhanna 18

38  Pilatus  O'na,  "Gerçek  nedir?"  diye  sordu.  Bunu  söyledikten  sonra
Pilatus yine dışarıya, Yahudiler'in yanına çıktı. Onlara, "Ben O'nda hiçbir
suç  görmüyorum"  dedi.  39  "Ama  sizin  bir  geleneğiniz  var,  her  Fısıh
Bayramı'nda sizin için birini salıveriyorum. Yahudiler'in Kralı'nı sizin için
salıvermemi ister misiniz?" 40 Onlar yine, "Bu adamı değil,  Barabba'yı
isteriz!" diye bağrıştılar. Oysa Barabba bir hayduttu.  1 O zaman Pilatus
İsa'yı tutup kamçılattı. 
 Selam Sana Yuhanna 18, Yuhanna 19

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



3 Mesih İsa'ya dikenli taç geçirilmesi 
 “Göklerdeki Pederimiz”

4  Pilatus,  başkâhinlerle  halka,  "Bu  adamda  hiçbir  suç
görmüyorum"  dedi.  5  Ama  onlar  üstelediler:  "Yahudiye'nin  her
tarafında öğretisini yayarak halkı kışkırtıyor; Celile'den başlayıp ta
buraya kadar geldi" dediler.  6  Pilatus bunu duyunca,  "Bu adam
Celileli  mi?"  diye  sordu.  7  İsa'nın,  Hirodes'in  yönetimindeki
bölgeden  geldiğini  öğrenince,  kendisini  o  sırada  Yeruşalim'de
bulunan Hirodes'e gönderdi. 
 Selam Sana Luka 23

8  Hirodes  İsa'yı  görünce  çok  sevindi.  O'na  ilişkin  haberleri
duyduğu için çoktandır O'nu görmek istiyor, gerçekleştireceği bir
belirtiye tanık olmayı umuyordu. 9 O'na birçok soru sordu, ama O
hiç karşılık vermedi. 
 Selam Sana Luka 23

10 Orada duran  başkâhinlerle  din bilginleri,  İsa'yı  ağır  bir  dille
suçladılar. 11 Hirodes de askerleriyle birlikte O'nu aşağılayıp alay
etti. O'na gösterişli bir kaftan giydirip Pilatus'a geri gönderdi. 12
Bu olaydan önce birbirine düşman olan Hirodes'le Pilatus, o gün
dost oldular. 
 Selam Sana Luka 23

27  Sonra  valinin  askerleri  İsa'yı  vali  konağına  götürüp  bütün
taburu başına topladılar. 28 O'nu soyup üzerine kırmızı bir kaftan
geçirdiler. 29 Dikenlerden bir taç örüp başına koydular, sağ eline
de bir kamış tutturdular. 
 Selam Sana Matta 27

29  Önünde  diz  çöküp,  "Selam,  ey  Yahudiler'in  Kralı!"  diyerek
O'nunla  alay  ettiler.  30  Üzerine  tükürdüler,  kamışı  alıp  başına
vurdular. 
 Selam Sana Matta 27



4 Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudiler'e, "İşte, O'nu dışarıya, size
getiriyorum. O'nda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz" dedi. 
 Selam Sana Yuhanna 19

5 Böylece İsa, başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla
dışarı çıktı. Pilatus onlara, "İşte o adam!" dedi. 
 Selam Sana Yuhanna 19

6  Başkâhinler  ve  görevliler  İsa'yı  görünce,  "Çarmıha  ger,
çarmıha ger!" diye bağrıştılar. Pilatus, "O'nu siz alıp çarmıha
gerin!" dedi. "Ben O'nda bir suç bulamıyorum!" 7 Yahudiler şu
karşılığı verdiler: "Bizim bir yasamız var, bu yasaya göre O'nun
ölmesi  gerekir.  Çünkü  kendisinin  Tanrı  Oğlu  olduğunu  ileri
sürüyor." 
 Selam Sana Yuhanna 19

8 Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. 9 Yine vali konağına
girip İsa'ya, "Sen nereden geliyorsun?" diye sordu. İsa ona yanıt
vermedi. 
 Selam Sana Yuhanna 19

10  Pilatus,  "Benimle  konuşmayacak  mısın?"  dedi.  "Seni
salıvermeye de, çarmıha germeye de yetkim olduğunu bilmiyor
musun?" 11 İsa, "Sana gökten verilmeseydi,  benim üzerimde
hiçbir  yetkin  olmazdı"  diye  karşılık  verdi.  "Bu  nedenle  beni
sana teslim edenin günahı daha büyüktür."
  Selam Sana Yuhanna 19

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



4 Mesih İsa'nın haçını omuzlarında taşıması.
 “Göklerdeki Pederimiz”

14  Fısıh  Bayramı'na  Hazırlık  Günü'ydü.  Saat  on  iki  sularıydı.
Pilatus Yahudiler'e, "İşte, sizin Kralınız!" dedi. 15 Onlar, "Yok et
O'nu! Yok et, çarmıha ger!" diye bağrıştılar. Pilatus, "Kralınızı mı
çarmıha  gereyim?"  diye  sordu.  Başkâhinler,  "Sezar'dan  başka
kralımız yok!" karşılığını verdiler. 
 Selam Sana Yuhanna 19

24 Pilatus,  elinden bir  şey gelmediğini,  tersine,  bir  kargaşalığın
başladığını  görünce  su  aldı,  kalabalığın  önünde  ellerini  yıkayıp
şöyle dedi: "Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz
bakın!" 25  Bütün  halk  şu  karşılığı  verdi:  "O'nun  kanının
sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun!" 26 Bunun
üzerine  Pilatus  onlar  için  Barabba'yı  salıverdi.  İsa'yı  ise
kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. 
 Selam Sana Matta 27

17  Askerler  İsa'yı  alıp  götürdüler.  İsa  çarmıhını  kendisi  taşıyıp
Kafatası İbranice'de Golgota denilen yere çıktı. 26 Askerler İsa'yı
götürürken, kırdan gelmekte olan Simun adında Kireneli bir adamı
yakaladılar, çarmıhı sırtına yükleyip İsa'nın arkasından yürüttüler. 
 Selam Sana Yuhanna 19, Luka 23

27  Büyük  bir  halk  topluluğu  da  İsa'nın  ardından  gidiyordu.
Aralarında İsa için dövünüp ağıt yakan kadınlar vardı. 28 İsa bu
kadınlara dönerek, "Ey Yeruşalim kızları, benim için ağlamayın"
dedi. "Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. 
 Selam Sana Luka 23

29 Çünkü öyle günler gelecek ki, 'Kısır kadınlara, hiç doğurmamış
rahimlere, emzirmemiş memelere ne mutlu!' diyecekler. 
 Selam Sana Luka 23



30 O zaman dağlara,  'Üzerimize düşün!'  ve tepelere,  'Bizi
örtün!'  diyecekler.  31  Çünkü  yaş  ağaca  böyle  yaparlarsa,
kuruya neler olacaktır?"
 Selam Sana  Luka 23

22 İsa'yı Golgota, yani Kafatası denilen yere götürdüler. 32
İsa'yla  birlikte  idam  edilmek  üzere  ayrıca  iki  suçlu  da
götürülüyordu. 
 Selam Sana Markos 15, Luka 23

19 Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhın üzerine astırdı. Yaftada
şöyle yazılıydı: NASIRALI İSA YAHUDİLER'İN KRALI 
 Selam Sana Yuhanna 19

20  İsa'nın  çarmıha  gerildiği  yer  kente  yakındı.  Böylece
İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu yaftayı Yahudiler'in
birçoğu okudu. 
 Selam Sana Yuhanna 19

21  Bu  yüzden  Yahudi  başkâhinler  Pilatus'a,  "'Yahudiler'in
Kralı'  diye  yazma"  dediler.  "Kendisi,  'Ben  Yahudiler'in
Kralı'yım dedi' diye yaz." 22 Pilatus, "Ne yazdımsa yazdım"
karşılığını verdi. 
 Selam Sana Yuhanna 19

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



5 Mesih İsa'nın haça gerilmesi. 
 “Göklerdeki Pederimiz”

23 O'na mürle karışık şarap vermek istediler, ama içmedi. 24 Sonra
O'nu çarmıha gerdiler.  Kim ne alacak diye  kura çekerek giysilerini
aralarında paylaştılar. 25 İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat dokuzdu. 18
Orada O'nu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü
öteki  yanda,  İsa  ise  ortadaydı.  34  İsa,  "Baba,  onları  bağışla"  dedi.
"Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." 
 Selam Sana           Markos 15, Yuhanna 19, Luka 23

29  Oradan  geçenler  başlarını  sallayıp  İsa'ya  sövüyor,  "Hani  sen
tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? Çarmıhtan in de kurtar
kendini!" diyorlardı. 31 Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de
O'nunla  alay  ederek  aralarında,  "Başkalarını  kurtardı,  kendini
kurtaramıyor"  diye  konuşuyorlardı.  32  İsa'yla  birlikte  çarmıha
gerilenler de O'na hakaret ettiler. 
 Selam Sana Markos 15

39 Çarmıha asılan suçlulardan biri, "Sen Mesih değil misin? Haydi,
kendini de bizi de kurtar!" diye küfür etti. 40 Ne var ki, öbür suçlu onu
azarladı. "Sende Tanrı korkusu da mı yok?" diye karşılık verdi. "Sen
de aynı cezayı çekiyorsun. 
 Selam Sana Luka 23

41  Nitekim  biz  haklı  olarak  cezalandırılıyor,  yaptıklarımızın
karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı." 42 Sonra,
"Ey İsa,  kendi  egemenliğine  girdiğinde  beni  an"  dedi. 43 İsa  ona,
"Sana  doğrusunu  söyleyeyim,  sen  bugün  benimle  birlikte  cennette
olacaksın" dedi. 
 Selam Sana Luka 23

25  İsa'nın  çarmıhının  yanında  ise  annesi,  teyzesi,  Klopas'ın  karısı
Meryem ve Mecdelli  Meryem duruyordu.  26 İsa,  annesiyle  sevdiği
öğrencinin  yakınında  durduğunu  görünce  annesine,  "Anne,  işte
oğlun!"  dedi.  27  Sonra  öğrenciye,  "İşte,  annen!"  dedi.  O  andan
itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı. 
 Selam Sana Yuhanna 19



33 Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü.
34 Saat  üçte  İsa yüksek sesle,  "Elohi,  Elohi,  lema şevaktani"  yani,
"Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı.
 Selam Sana Markos 15

28 Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı
yerine gelsin diye, "Susadım!" dedi. 
 Selam Sana Yuhanna 19

29 Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri
mercanköşk  dalına  takarak  O'nun  ağzına  uzattılar.  30  İsa  şarabı
tadınca, "Tamamlandı!" dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. 
 Selam Sana Yuhanna 19 

45 Tapınaktaki perde ortasından yırtıldı. 46 İsa yüksek sesle, "Baba,
ruhumu ellerine bırakıyorum!" diye seslendi. Bunu söyledikten sonra
son  nefesini  verdi.  39  İsa'nın  karşısında  duran  yüzbaşı,  O'nun  bu
şekilde son nefesini verdiğini görünce, "Bu adam gerçekten Tanrı'nın
Oğlu'ydu" dedi. 
 Selam Sana Luka 23, Markos 15

32  Bunun  üzerine  askerler  gidip  birinci  adamın,  sonra  da  İsa'yla
birlikte  çarmıha gerilen  öteki  adamın  bacaklarını  kırdılar.  33 İsa'ya
gelince  O'nun  ölmüş  olduğunu  gördüler.  Bu  yüzden  bacaklarını
kırmadılar.  34 Ama askerlerden  biri  O'nun böğrünü mızrakla  deldi.
Böğründen  hemen  kan  ve  su  aktı.  35  Bunu  gören  adam  tanıklık
etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman
edesiniz diye tanıklık etmiştir. 
 Selam Sana Yuhanna 19

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.

Amin. 



Rahibe M. Faustina Kowalska: KÜÇÜK GÜNLÜK 

186  + Bugün İsa bana şunları söyledi : «Yüreğimin, ruhlar için tutuştuğu
ateşi  daha  iyi  bilmeni  isterim  ve  bunu  çilemi  derin  düşünerek
öğreneceksin.  Günahkârlar  üzerine  merhametimi  çağır,  kurtulmalarını
diliyorum.  Tövbe  etmiş  ve  iman  dolu  bir  yürekle  şu  duayı  her
söylediğinde onlara tövbe lütfünü bağışlayacağım. Bu dua şöyledir :
187  «Ey merhamet pınarından akar gibi İsa'nın Yüreğinden akan  Kan ve
Su, size güveniyorum.» 

369 +  Manastıra döndüğümüzde küçük kilisemize gittim ve orada bir ses
işittim : "Sancılı çilemin üzerinde bir saatlik derin düşünme bir yıllık kan
akıtana kadar kamçılamadan daha değerlidir. Sancılı yaralarım hakkında
derin düşünmen senin için çok yararlıdır ve bana büyük sevinç verir. 

1397 +  Rab bana şöyle dedi : "Her bir ruhun kayboluşu beni ölümcül bir
kedere daldırıyor. Günahkârlar için dua ettiğinde beni teselli ediyorsun. En
çok hoşuma giden dua, günahkâr ruhlar için söylenen duadır. Kızım, şunu
bil ki böyle bir dua her zaman kabul edilir."

1485  + Çok  Kutsal  Sır’da  saklı  Allah’ın  merhameti;  merhametinin
tahtından bize seslenen Rab’bin sesi: hepiniz bana geliniz" .  

İsa: Kurtarıcından korkma, günahkâr ruh, ilk adımları atan benim, çünkü
senin  kendiliğinden  bana  kadar  yükselmenin  olanaksız  olduğunu
biliyorum.Çocuğum,  Baba’ndan kaçma,  merhametli  Allah’ınla  baş  başa
sohbet etmeyi kabul et, O kendisi, sana bir bağışlama sözü söylemek ve
sana  lütuflarını  ziyadesiyle  vermek  istiyor.  Adını  ellerime  yazdım.  Ve
kendin adını yüreğime derin bir yarayla kazdın.

İsa: Ben senin gücünüm, sana dövüşme gücü vereceğim. 

İsa: Merhamet Allah’ından niye korkuyorsun, çocuğum? Kutsallığım, sana



karşı  merhametli  olmama  engel  değildir.  Bak,  ruh,  merhamet  tahtımı
yeryüzünde senin için kurdum, bu taht Kutsal Dolaptır ve bu merhamet
tahtından yüreğine inmek istiyorum. Bak etrafımda hiç bir muhafız  yok,
nöbetçi yok, her an bana gelebilirsin, günün her saatinde seninle sohbet
etmek ve sana nimetlerimi bağışlamak isterim. 

İsa:  Merhametim  senin  ve  tüm  dünyanın  sefaletinden  daha  büyüktür.
İyiliğimi kim ölçebildi?  Senin için gökten yeryüzüne  indim,  senin için
beni çarmıha çivilemelerine izin verdim, senin için kutsal yüreğimin bir
mızrakla delinmesine izin verdim ve böylece merhametin kaynağını açtım;
gel ve bu kaynağın nimetlerini güven kabıyla al. Alçak gönüllü bir yüreği
hiçbir  zaman  reddetmem,  sefaletin  merhametimin  dipsiz  uçurumda
kayboldu. Sefaletin konusunda benimle niye tartışasın? Beni sevindir, tüm
yoksulluğunu ve sefaletini bana bağışla ve sana lütuflarımın hazinesinden
ziyadesiyle vereceğim. 

İsa:  Çocuk, artık sefaletinden söz etme çünkü onu unuttum.  Çocuğum,
sana  söylemek  istediklerimi  dinle:  yaralarımda  büzül  ve  yaşam
kaynağından  yüreğinin  tüm  istediklerini  al.  Yaşam  kaynağından  tadını
çıkararak iç, böylece yarı yolda kalmayacaksın. Merhametimin görkemini
seyret ve kurtuluşunun düşmanlarından korkma. Merhametimi öv.

Aziz Pavlus yazar:

23 Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i  duyuruyoruz.  Yahudiler  bunu

yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar. 

1 Korintoslulara - Bölüm 1 

ve ayrıca:  

8 İster biz,  ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir

müjde bildirirse, lanet olsun ona! 

Galatyalılara - Bölüm 1 





GÖRKEMLİ GIZEMLER

1. Mesih İsa'nın dirilişi.

2. Mesih İsa'nın göğe çıkışı.

3. Kutsal Ruh'un Havarilerin üzerine inmesi.

4. Meryem Ana'nın göğe alınması.

5. Meryem Ana'nın göğün ve yerin kraliçesi olarak
taçlandırılması.

İçindekiler



1 Mesih İsa'nın dirilişi.
 “Göklerdeki Pederimiz”

57 Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa'nın
bir  öğrencisiydi.  58  Pilatus'a  gidip  İsa'nın  cesedini  istedi.  Pilatus  da
cesedin ona verilmesini buyurdu. 59 Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze
sardı,  kayaya  oydurduğu  kendi  yeni  mezarına  yatırdı.  Mezarın  girişine
büyük bir  taş yuvarlayıp oradan ayrıldı.  61 Mecdelli  Meryem ile öteki
Meryem ise orada, mezarın karşısında oturuyorlardı.
 Selam Sana Matta 27

62  Ertesi  gün,  başkâhinlerle  Ferisiler  Pilatus'un  önünde  toplanarak,
"Efendimiz" dediler, "O aldatıcının,64 Onun için buyruk ver de üçüncü
güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini
çalar ve halka, 'Ölümden dirildi' derler. 65 Pilatus onlara, "Yanınıza asker
alın, gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın" dedi. 66 Onlar da
askerlerle birlikte gittiler, taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar. 
Selam Sana Matta 27

1 Şabat Günü'nü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağarırken, Mecdelli
Meryem  ile  öbür  Meryem  mezarı  görmeye  gittiler.  2  Taşı  mezarın
girişinden yuvarlanmış buldular. 3 Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini
bulamadılar. 
Selam Sana Matta 28, Luka 24

2 Koşarak Simun Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. "Rab'bi
mezardan almışlar, nereye koyduklarını da bilmiyoruz" dedi. 12 Yine de,
Petrus kalkıp mezara koştu. Eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka
bir  şey  görmedi.  Olay  karşısında  şaşkına  dönmüş  bir  halde  oradan
uzaklaştı.
Selam Sana Yuhanna 20, Luka 24

11  Meryem  ise  mezarın  dışında  durmuş  ağlıyordu.  Ağlarken  eğilip
mezarın içine baktı. 12 Beyazlara bürünmüş iki melek gördü; biri İsa'nın
cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayakucunda oturuyordu. 
Selam Sana Yuhanna 20



5  Melek  kadınlara  şöyle  seslendi:  "Korkmayın!  Çarmıha  gerilen  İsa'yı
aradığınızı biliyorum. 6 O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin,
O'nun yattığı  yeri  görün. 7 Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin: 'İsa
ölümden  dirildi.  Sizden  önce  Celile'ye  gidiyor,  kendisini  orada
göreceksiniz.' İşte ben size söylemiş bulunuyorum." 
Selam Sana Matta 28

8 Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar;
koşarak  İsa'nın  öğrencilerine  haber  vermeye  gittiler.  9  İsa  ansızın
karşılarına çıktı, "Selam!" dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak O'na
tapındılar. 10 O zaman İsa, "Korkmayın!" dedi. "Gidip kardeşlerime haber
verin, Celile'ye gitsinler, beni orada görecekler." 
Selam Sana Matta 28

17 İsa dedi. "Kardeşlerime git ve onlara söyle, benim Babam'ın ve sizin
Babanız'ın,  benim Tanrım'ın  ve sizin Tanrınız'ın  yanına  çıkıyorum." 18
Mecdelli  Meryem  öğrencilerin  yanına  gitti.  Onlara,  "Rab'bi  gördüm!"
dedi. Sonra Rab'bin kendisine söylediklerini onlara anlattı. 11 Ne var ki,
bu sözler elçilere saçma geldi ve kadınlara inanmadılar. 
Selam Sana Yuhanna 20, Luka 24

19 Haftanın o ilk günü akşam olunca, öğrencilerin Yahudi yetkililerden
korkusu  nedeniyle  bulundukları  yerin  kapıları  kapalıyken  İsa  geldi,
ortalarında durup, "Size esenlik olsun!" dedi. 
Selam Sana Yuhanna 20

37 Ürktüler,  bir  hayalet  gördüklerini  sanarak korkuya kapıldılar.  38 İsa
onlara,  "Neden  telaşlanıyorsunuz?  Neden  kuşkular  doğuyor  içinizde?"
dedi.  39  "Ellerime,  ayaklarıma  bakın;  işte  benim!  Dokunun  da  görün.
Hayaletin eti kemiği olmaz, ama görüyorsunuz, benim var." 42 Kendisine
bir parça kızarmış balık verdiler. 43 İsa onu alıp gözlerinin önünde yedi. 
Selam Sana Luka 24

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



2 Mesih İsa'nın göğe çıkışı.
 “Göklerdeki Pederimiz”

24 Onikiler'den biri, "İkiz" diye anılan Tomas, İsa geldiğinde onlarla
birlikte değildi. 25 Öbür öğrenciler ona, "Biz Rab'bi gördük!" dediler.
Tomas ise, "O'nun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine
parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam"
dedi.
Selam Sana Yuhanna 20

26  Sekiz  gün  sonra  İsa'nın  öğrencileri  yine  evdeydiler.  Tomas  da
onlarla  birlikteydi.  Kapılar  kapalıyken  İsa  gelip  ortalarında  durdu,
"Size esenlik olsun!" dedi. 27 Sonra Tomas'a, "Parmağını uzat" dedi,
"Ellerime bak, elini  uzat,  böğrüme koy.  İmansız olma,  imanlı  ol!"  
Selam Sana Yuhanna 20

28 Tomas O'na, "Rabbim ve Tanrım!" diye  yanıtladı.  29 İsa,  "Beni
gördüğün  için  mi  iman  ettin?"  dedi.  "Görmeden  iman  edenlere  ne
mutlu!"  
Selam Sana Yuhanna 20 

44  Sonra  onlara  şöyle  dedi:  "Daha  sizlerle  birlikteyken,  'Musa'nın
Yasası'nda, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar'da benimle ilgili
yazılmış  olanların  tümünün  gerçekleşmesi  gerektir'  demiştim."  45
Bundan sonra Kutsal Yazılar'ı anlayabilmeleri için zihinlerini açtı.
Selam Sana  Luka 24

46 Onlara dedi ki, "Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü
gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da
Yeruşalim'den başlayarak bütün uluslara O'nun adıyla duyurulacak. 48
Sizler bu olayların tanıklarısınız. 
Selam Sana Luka 24



31 "Simun, Simun, Şeytan sizleri  buğday gibi  kalburdan geçirmek için
izin almıştır. 32 Ama ben, imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim.
Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir." 17  İsa ona, "Koyunlarımı
otlat" dedi. 
Selam Sana Luka 22, Yuhanna 21 

20  Size  söylediğim sözü  hatırlayın:  'Köle  efendisinden  üstün  değildir.'
Bana  zulmettilerse,  size  de  zulmedecekler.  33  Bunları  size,  bende
esenliğiniz  olsun diye  söyledim.  Dünyada sıkıntınız  olacak.  Ama cesur
olun, ben dünyayı yendim!" 
Selam Sana Yuhanna 15, Yuhanna 16

21 İsa yine onlara, "Size esenlik olsun!" dedi. "Baba beni gönderdiği gibi,
ben de sizi  gönderiyorum." 22 Bunu söyledikten sonra onların üzerine
üfleyerek, "Kutsal Ruh'u alın!" dedi. 23 "Kimin günahlarını bağışlarsanız,
bağışlanmış  olur;  kimin  günahlarını  bağışlamazsanız,  bağışlanmamış
kalır." 
Selam Sana Yuhanna 20

18 İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: "Gökte ve yeryüzünde
bütün yetki bana verildi. 19 Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim
olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin; 20
size  buyurduğum  her  şeye  uymayı  onlara  öğretin.  İşte  ben,  dünyanın
sonuna dek her an sizinle birlikteyim." 
Selam Sana Matta 28

50  İsa  onları  kentin  dışına,  Beytanya'nın  yakınlarına  kadar  götürdü.
Ellerini  kaldırarak  onları  kutsadı.  51  Ve  onları  kutsarken  yanlarından
ayrıldı, göğe alındı.  52 Öğrencileri O'na tapındılar ve büyük sevinç içinde
Yeruşalim'e döndüler. 14 Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve
İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu. 
Selam Sana Luka 24, Resullerin 1

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



3 Kutsal Ruh'un Havarilerin üzerine inmesi.
 “Göklerdeki Pederimiz”

49 Ben de Babam'ın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz, yücelerden
gelecek güçle  kuşanıncaya  dek  kentte  kalın."  26  Ama  Baba'nın  benim
adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün
söylediklerimi size hatırlatacak. 26 "yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu
geldiği  zaman,  bana  tanıklık  edecek.  27  Siz  de  tanıklık  edeceksiniz.
Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz. 
Selam Sana Luka 24, Yuhanna 14- 15

1  Pentikost  Günü geldiğinde  bütün imanlılar  bir  arada  bulunuyordu.  2
Ansızın  gökten,  güçlü  bir  rüzgarın  esişini  andıran  bir  ses  geldi  ve
bulundukları evi tümüyle doldurdu. 
Selam Sana Resullerin 2 

3 Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini
gördüler.  4  İmanlıların  hepsi  Kutsal  Ruh'la  doldular,  Ruh'un  onları
konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. 
Selam Sana Resullerin 2

5 O sırada Yeruşalim'de, dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler
bulunuyordu.  6  Sesin  duyulması  üzerine  büyük  bir  kalabalık  toplandı.
Herkes  kendi  dilinin  konuşulduğunu  duyunca  şaşakaldı.  7  Hayret  ve
şaşkınlık içinde, "Bakın,  bu konuşanların hepsi Celileli değil  mi?" diye
sordular. 
Selam Sana Resullerin 2

8 "Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? 9 Hem Yahudi
hem  de  Yahudiliğe  dönen  Romalı  konuklar,  Giritliler  ve  Araplar  var
aramızda.  Ama  her  birimiz  Tanrı'nın  büyük  işlerinin  kendi  dilimizde
konuşulduğunu  işitiyoruz."  12  Hepsi  hayret  ve  şaşkınlık  içinde
birbirlerine, "Bunun anlamı ne?" diye sordular. 13 Başkalarıysa, "Bunlar
taze şarabı fazla kaçırmış" diye alay ettiler. 
Selam Sana Resullerin 2



14 Bunun üzerine Onbirler'le birlikte öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa
şöyle seslendi: "Ey Yahudiler ve Yeruşalim'de bulunan herkes, bu durumu size
açıklayayım.  Sözlerime  kulak  verin.  Bu  adamlar,  sandığınız  gibi  sarhoş
değiller.  16 Bu gördüğünüz, Peygamber Yoel  aracılığıyla önceden bildirilen
olaydır:  'Son  günlerde,  diyor  Tanrı,  Bütün  insanların  üzerine  Ruhum'u
dökeceğim. Oğullarınız,  kızlarınız  peygamberlikte  bulunacaklar.  Gençleriniz
görümler, Yaşlılarınız düşler görecek. 
Selam Sana Resullerin 2

22 "Ey İsrailliler,  şu sözleri  dinleyin:  Bildiğiniz gibi Nasıralı  İsa,  Tanrı'nın,
kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği
kanıtlanmış bir kişidir. 23 Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca
elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip
öldürdünüz. 
Selam Sana Resullerin 2

32 Tanrı,  İsa'yı  ölümden diriltti  ve  biz  hepimiz  bunun tanıklarıyız.   33 O,
Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh'u Baba'dan almış ve şimdi
gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh'u üzerimize dökmüştür. 36 "Böylelikle
bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı
hem Rab hem Mesih yapmıştır."
Selam Sana Resullerin 2

37 Bu sözleri duyanlar, yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve
öbür elçilere, "Kardeşler, ne yapmalıyız?" diye sordular.   38 Petrus onlara şu
karşılığı  verdi:  "Tövbe  edin,  her  biriniz  İsa  Mesih'in  adıyla  vaftiz  olsun.
Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. 
Selam Sana Resullerin 2

41  Onun  sözünü  benimseyenler  vaftiz  oldu.  O  gün  yaklaşık  üç  bin  kişi
topluluğa katıldı. 42 Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek
bölmeye ve duaya adadılar. 
Selam Sana Resullerin 2

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



4 Meryem Ana'nın göğe alınması.
 “Göklerdeki Pederimiz”

16 Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz,
meyveniz  de  kalıcı  olsun  diye  sizi  ben  atadım.  26  Elizabet'in
hamileliğinin  altıncı  ayında  Tanrı,  Melek  Cebrail'i  Celile'de
bulunan  Nasıra  adlı  kente,  Davut'un  soyundan  Yusuf  adındaki
adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. 
Selam Sana Yuhanna 15, Luka 1

21 Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur.
Beni  seveni  Babam  da  sevecektir.  Ben  de  onu  seveceğim  ve
kendimi ona göstereceğim." 28 Onun yanına giren melek, "Selam,
ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir" dedi. 
Selam Sana Yuhanna 14, Luka 1 

23 İsa ona şu karşılığı verdi: "Beni seven sözüme uyar, Babam da
onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. 35 Melek ona
şöyle  yanıt  verdi:  "Kutsal  Ruh  senin  üzerine  gelecek,  Yüceler
Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. 
Selam Sana Yuhanna 14, Luka 1

17 Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliği'ni bir çocuk
gibi  kabul  etmeyen,  bu  egemenliğe  asla  giremez."  37  Tanrı'nın
yapamayacağı hiçbir şey yoktur." 38 "Ben Rab'bin kuluyum" dedi
Meryem,  "Bana dediğin  gibi  olsun."  Bundan sonar  melek  onun
yanından ayrıldı. 
Selam Sana Luka 18, Luka 1

21  "Bana,  'Ya  Rab,  ya  Rab!'  diye  seslenen  herkes  Göklerin
Egemenliği'ne  girmeyecek.  Ancak  göklerdeki  Babam'ın  isteğini
yerine getiren girecektir. 5 Annesi hizmet edenlere, "Size ne derse
onu yapın" dedi. 
Selam Sana Matta 7, Yuhanna 2



7 Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa,  ne isterseniz dileyin,
size verilecektir. 51 İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasıra'ya döndü. Onların
sözünü dinlerdi. Annesi bütün bu olup bitenleri yüreğinde sakladı. 
Selam Sana Yuhanna 15, Luka 2

23 Ama içtenlikle tapınanların Baba'ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat
geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor.
24 Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar." 
Selam Sana Yuhanna 4

46 Meryem de şöyle  dedi:  "Canım Rab'bi  yüceltir;  Ruhum, Kurtarıcım
Tanrı  sayesinde  sevinçle  coşar.  48  Çünkü O,  sıradan  biri  olan  kuluyla
ilgilendi. İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. 49 Çünkü
Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. O'nun adı kutsaldır. 50 Kuşaklar
boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder. 
Selam Sana Luka 1

25 İsa'nın  çarmıhının  yanında  ise  annesi,  /26  İsa,/  "Anne,  işte  oğlun!"
dedi.34 Ama askerlerden biri O'nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen
hemen kan ve su aktı. 
Selam Sana Yuhanna 19

3  İsa,  ölüm acısını  çektikten  sonra  birçok  inandırıcı  kanıtlarla  elçilere
dirilmiş olduğunu gösterdi. Kırk gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın
Egemenliği*  hakkında  konuştu.  13  Kente  girince  kaldıkları  evin  üst
katındaki odaya çıktılar. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus, Tomas,
Bartalmay,  Matta,  Alfay  oğlu  Yakup,  Yurtsever  Simun  ve  Yakup  oğlu
Yahuda  oradaydı.  14  Bunlar  İsa'nın  annesi  Meryem,  öbür  kadınlar  ve
İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu. 
Selam Sana Resullerin 1

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.
Amin. 



5 Meryem Ana'nın göğün ve yerin kraliçesi olarak taçlandırılması. 
 “Göklerdeki Pederimiz”

38  İsa,  öğrencileriyle  birlikte  yola  devam  edip  bir  köye  girdi.  Marta
adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. 39 Marta'nın Meryem adındaki
kızkardeşi,  Rab'bin  ayakları  dibine  oturmuş  O'nun  konuşmasını
dinliyordu. 
Selam Sana Luka 10

40 Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına
gelerek,  "Ya  Rab"  dedi,  "Kardeşimin  beni  hizmet  işlerinde  yalnız
bırakmasına aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin." 41 Rab
ona  şu  karşılığı  verdi:  "Marta,  Marta,  sen  çok  şey  için  kaygılanıp
telaşlanıyorsun. 42 Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı
seçti ve bu kendisinden alınmayacak." 
Selam Sana Luka 10

3  Meryem,  çok  değerli  saf  hintsümbülü  yağından  yarım  litre  kadar
getirerek İsa'nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. 37  İsa'nın
arkasında,  ayaklarının  dibinde  durup  ağlayarak,  gözyaşlarıyla  O'nun
ayaklarını  ıslatmaya  başladı.  Saçlarıyla  ayaklarını  sildi,  öptü  ve  yağı
üzerlerine sürdü. 
Ev yağın güzel kokusuyla doldu. 
Selam Sana Yuhanna 12, Luka 7

8 Öğrenciler bunu görünce kızdılar. "Nedir bu savurganlık?" dediler.   9
"Bu  yağ  pahalıya  satılabilir,  parası  yoksullara  verilebilirdi."  10
Söylenenleri  farkeden  İsa,  öğrencilerine,  "Kadını  neden  üzüyorsunuz?"
dedi. "Benim için güzel bir şey yaptı. 
Selam Sana Matta 26

7  Yoksullar  her  zaman  aranızdadır,  dilediğiniz  anda  onlara  yardım
edebilirsiniz; ama ben her zaman aranızda olmayacağım. 8 Kadın elinden
geleni yaptı, beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi
yağladı.  9  Size  doğrusunu  söyleyeyim,  Müjde  dünyanın  neresinde
duyurulursa, bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak." 
Selam Sana Markos 14



39 İsa'yı evine çağırmış olan Ferisi bunu görünce kendi kendine, "Bu adam
peygamber olsaydı,  kendisine dokunan bu kadının  kim ve  ne tür  bir  kadın
olduğunu,  günahkâr  biri  olduğunu  anlardı"  dedi.  40  Bunun  üzerine  İsa
Ferisi'ye,  "Simun"  dedi,  "Sana  bir  söyleyeceğim  var."  O  da,  "Buyur,
öğretmenim"  dedi.  44  Sonra  kadına  bakarak  Simun'a  şunları  söyledi:  "Bu
kadını  görüyor  musun?  Ben  senin  evine  geldim,  ayaklarım  için  bana  su
vermedin. Bu kadın ise ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatıp saçlarıyla sildi. 45 Sen
beni öpmedin, ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. 46
Sen başıma zeytinyağı sürmedin, ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ
sürdü.
Selam Sana  Luka 7

47  Bu  nedenle  sana  şunu  söyleyeyim,  kendisinin  çok  olan  günahları
bağışlanmıştır.  Çok  sevgi  göstermesinin  nedeni  budur.  Oysa  kendisine  az
bağışlanan, az sever." 48 Sonra kadına, "Günahların bağışlandı" dedi. 50 İsa
ise kadına, "İmanın seni kurtardı, esenlikle git" dedi. 
Selam Sana Luka 7

21  İsa  /  verdi:  "Annemle  kardeşlerim,  Tanrı'nın  sözünü  duyup  yerine
getirenlerdir." 50 "Göklerdeki Babam'ın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim,
kızkardeşim ve annem odur." 
Selam Sana                 Luka 8, Matta 12

25 İsa'nın çarmıhının yanında ise annesi, teyzesi, Klopas'ın karısı Meryem ve
Mecdelli Meryem duruyordu. 26 İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında
durduğunu görünce annesine, "Anne, işte oğlun!" dedi. 27 Sonra öğrenciye,
"İşte, annen!" dedi. 
Selam Sana Yuhanna 19

9  İsa,  haftanın  ilk  günü  sabah  erkenden  dirildiği  zaman  önce  Mecdelli
Meryem'e  göründü.  Ondan  yedi  cin  kovmuştu.  10  Meryem  gitti,  İsa'yla
bulunmuş olan, şimdiyse yas tutup gözyaşı döken öğrencilerine haberi verdi.
11  Ne  var  ki  onlar,  İsa'nın  yaşadığını,  Meryem'e  göründüğünü  duyunca
inanmadılar. 
Selam Sana Markos 16

Pedere, Oğula ve Kutsal Ruha, 
Şan ve Şeref olsun; Ezelde olduğu gibi, şimdi, 

her zaman ve ebediyete kadar.

Amin. 



Monfort'lu Aziz Louis Grignon'un Duası:
Vücut Bulmuş Bilgeliğin Kendisi Olan Mesih İsa'ya, Meryem Ana'nın
Ellerinden Adanma:

223. Ey Ebedi, İnsanlığa Bürünmüş Bilgelik, çok sevimli ve sevilesi İsam,
hem Gerçek Tanrı hem de gerçekten insan olan, Ebedi Baba'nın tek Ebedi
Oğlu,  daimi  bakire  Meryem  Ana'dan  doğan,  Seni  derin  bir  sevgi  ile
seviyorum. Tüm ezelden beri Ebedi Baba'nın görkeminde bulunan İsa, çok
değerli ve layık olan annen, Meryem'in bakire rahminde Sen bizler için
insan olarak bekledin.

Kötü  olanın  zalim  esaretinden  beni  kurtarmak  için  Sen  Kendin  bu
dünyaya bir kul olarak gelip Kendi ululuğunu bir kenara bıraktığın için
Sana şükrederim. Sen Kendi iraden ile annen olarak belirlediğin Meryem
Ana'ya itaat etmeyi seçtiğin için Sana övgü ve yücelik sunarım; dilerim
ben de kutsal Annen aracılığıyla Senin sevginin sadık kulu olayım.

Ancak itiraf etmeliyim ki, vaftizimde sunduğum yemin ve sözlerimi sadık
bir  şekilde  tutmadım.  Üzerime  düşenleri  yerine  getirmedim,  ve  Senin
evladın  ve  hatta  sevgili  bir  kulun  olarak anılmaya  layık değilim.  Sana
hoşnutsuzluk getiren günahlarım dışında hak iddia edebileceğim bir şeyim
olmadığı  için,  kutsallığının haşmetine tek başıma değil,  ama Annen ile
birlikte çıkmayı diliyorum.

Bu yüzden yüzümü kutsal Annenin merhameti ve şefaatine çeviriyorum;
benim de Annem ve Savunucum olması  için Meryem Ana'yı  bana Sen
verdin.  Meryem  Ana'nın  aracılığı  ile  günahlarım  için  pişmanlığa  ve
bağışlanmaya  sahip  olmayı,  ve  Bilgeliğin  Kendisi  olan  İsam,  daima
içimde olmanı diliyorum.

224. Böylelikle sana başvuruyorum Lekesiz Meryem, Tanrı'nın Yaşayan
Mabeti;  Ebedi  Bilgelik  senin  içinden  gelerek hem insanlardan  hem de
meleklerden tapınma ve sevgi kabul etti. Yerin ve göğün Kraliçesi olarak
seni selamlarım, Çünkü Tanrı'nın yarattığı her şey senin ayaklarının altına
serilmiştir.  Ey  günahkarların  güvenilir  sığınağı,  hiç  kimseyi  yüz  üstü
bırakmamış merhametine güvenerek sana sesleniyorum.  İlahi  Bilgeliğin
Kendisi İsa için olan isteğimi bana sağla, ve bu dileğe destek olarak şimdi
vereceğim sözleri ve sunularımı kabul et; her ne kadar layık olmasam da.



225.  Vefasız  bir  günahkar  olan  ben,  senin  aracılığınla  vaftizimde
verdiğim sözlerimi yenileyip tasdik ediyorum. Şeytandan sonsuza dek
vazgeçiyorum,  şeytanın  boş  vaatlerini  ve  kötü  tasarlarını
reddediyorum, ve kendimi tamamen Mesih İsa'ya teslim ediyorum.
Benim için beden almış Bilgelik olan İsa'ya, O'nun ardından kendi
haçımı  taşıyarak  gitmek,  ve  bugünden  itibaren  O'na  daha  sadık
olmak üzere kendimi O'na adıyorum.

   Bugün, tüm Cennet'in tanıklığında, Meryem Ana seni benim Annem
ve Kraliçem olarak seçiyorum. Kendimi, bendenim ve canım, ve sahip
olduğum fiziksel  ve  ruhsal  her  şey  ile  birlikte,  geçmişte,  şimdi  ve
gelecekte yaptığım ve yapacağım eylemlerin ruhsal değerini hiç bir
şeyi geride tutmadan sana sunuyorum ve beni ve sahip olduklarımı
istediğin  gibi  kullanman  ve  yönlendirmen  için  sana  tüm  hakkı
veriyorum;  ki  Tanrı'ya  bir  ebediyet  boyunca  daha  büyük  yücelik
gelsin.

226. Ey lütufkar Bakire, Ebedi Bilgeliğin Kendi isteği ile sana olan itaatini
onurlandırıp taklit etmek istediğim bu itaatimim ufak sunusunu kabul et.
Rab'bim İsa'nın, ve sen Meryem Ana'nın, zavallı bir günahkar olan benim
üzerimdeki  yetkinizi  kabullenmek  ve  tasdik  etmek  isterim.  Ve  bunun
aracılığı  ile  aynı  zamanda  Kutsal  Üçlü  Birlik  tarafından  sana  sunulan
ayrıcalıklar için Tanrı'ya  şükretmek isterim. Tüm ciddiyetimle, sevginin
bir kulu olarak gelecekteki her şeyde seni onurlandırıp sana itaat etmeye
çalışacağım.

Ey seven  Anne,  beni  Sevgili  Oğlun'a  O'nun  bir  kulu  olarak  şimdi  ve
ebediyeten  sun,  ki  beni  senden  gelerek kurtaran  İsa,  şimdi  beni  tekrar
senin aracılığın ile kucaklarına alsın.

227. Merhametin Annesi, bana Tanrı'nın Bilgeliğine sahip olmanın lütfunu
sağla,  ve  böylelikle  beni  sevip,  öğretip,  yönlendirdiğin,  beslediğin  ve
koruduğun evlatlarının arasına al.

Ey vefalı  ve  sadık Bakire,  beden almış  olan Tanrı'nın Bilgeliği,  Oğlun
İsa'nın adanmış  bir  öğrencisi,  O'nun  iyi  bir  taklitçisi  ve  sadık bir  kulu
olmamı sağla, ki senin örneğin ve şefaatin aracılığı ile, Mesih İsa'nın bu
dünyada  sahip  olduğu  doluluğa,  ve  Cennet'deki  yüce  görkeminin
bütünlüğüne ben de paydaş olayım. 

Amin.
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