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• Konya, Aziz Pavlus kilisesi
• Dualar - preghiere
♦ Dualar
♦ Dua edelim
♦ Mezmurlar
♦ Rabbin duasÄ±: kÄ±sa aÃ§Ä±klama
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♦ Selam sana aÃ§Ä±klamasÄ±
• Vaazlar - omelie
• 2001-2011 Vaazlar
• KitapÃ§Ä±klar - libretti
♦ KitapÃ§Ä±klar
♦ Ruhsal sohbetler
♦ YetmiÅ kere yedi kez
• Sorular - Domande
♦ Sorular / domande
♦ Diyalog ve Sorular (TR-IT)
♦ Sorular (TR-IT) domande
♦ Diyalog ve Sorular 1. (1-15)
♦ Diyalog ve Sorular 2. (16-30)
♦ Diyalog ve Sorular 3. (31-46)
• Cari yÄ±l iÃ§in takvim
• 2008-2011 Takvimler - calendari
Calendario
• Calendario anno in corso
• Il Calendario si presenta
• Per richiederlo
• Icone calendario (spiegazione)
• Immagini copertine
• Calendari 2008-2011
Omelie
• Settimanali
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♦ Opuscoli: Lectio sui Vangeli
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◊ GesÃ¹ taceva
◊ Gioia - Sofferenza
♦ H-P
◊ Marta, Maria e GesÃ¹
◊ Naaman
◊ Orsola Covi
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◊ Onore a voi che credete
◊ Pace a voi
◊ Padre nostro - 1
◊ Padre nostro - 2
◊ Padre nostro - 3
◊ Pane nuovo
◊ Parla, Signore
◊ Per il silenzio
◊ Per la preghiera
◊ Perle del silenzio
◊ Pezzi avanzati
♦

Q-Z

◊ Venite, applaudiamo al Signore!
◊ Venite in disparte
◊ Venite e vedrete
◊ Via Crucis
◊ Testimoni di Geova - breve
◊ Testimoni di Geova - 1
◊ Testimoni di Geova - 2
◊ Testimoni di Geova - 3
♦ OmelieABC
• Sui Vangeli Mt Mc Lc Gv
♦ Introduzione generale
♦ Vangelo secondo Marco 6
♦ Vangelo secondo Luca 10
♦ Vangelo secondo Giovanni 7
♦ Vangelo secondo Matteo
• Lettere di San Vigilio
• Pietruzze
• Libri
♦ LIBRETTI: elenco
Altri scritti
• Preghiere
♦ Preghiere: indice
• Catechesi in briciole
• Provocazioni
♦ Provocazioni indice
• Articoli e riflessioni
• Meditazioni
♦ Meditazioni varie
• Detti Credo Messa Abba...
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1. Okuma Yeremya 31,31-34 * Mezmur 51 *2. Okuma Ä°braniler 5,7-9 *Ä°ncil Yh 12,20-33

Ä°sa'yla yaptÄ±Ä Ä±mÄ±z yürüyüÅ , haça doÄ ru bir yürüyüÅ tür. Bugün Ä°sa, basit bir olay
aracÄ±lÄ±Ä Ä±yla, bunu bize açÄ±kça göstermektedir. Olay Å udur; bazÄ± YunanlÄ±lar O'nu
aramaktadÄ±rlar! YunanlÄ± olmalarÄ± putperest olduklarÄ±nÄ± gösterir, yani Allah'Ä±n halkÄ± olmayan
bir halka aittirler. Bu olayÄ±n normal olmadÄ±Ä Ä±nÄ±, metinden anlÄ±yoruz. Nitekim YunanlÄ±lar
Filipus'la, Filipus da Andreas'la konuÅ uyor (hem Filipus hem de Andreas Yunan isimlerdir!), sonra da
Andreas ve Filipus beraber, Ä°sa'ya bu isteÄ i bildiriyorlar. Belki bu Å akirtler Ä°sa’nÄ±n cevabÄ±ndan
biraz korkuyorlar; daha önce Ä°sa, KenanlÄ± bir kadÄ±nÄ± zor dinlemiÅ ti, acaba Å imdi buna nasÄ±l
karÅ Ä±lÄ±k verecek...?
Ä°sa'nÄ±n, Å akirtlerini çok Å aÅ Ä±rtan cevabÄ±, bize, O'nun, her olayÄ± Peder'in isteÄ inin
Ä±Å Ä±Ä Ä±nda sezdiÄ ini göstermektedir. Madem ki, Å imdi putperestler O'nu arÄ±yorlar, bu, O’nun
"saat"inin geldiÄ inin iÅ aretidir! Hangi saat? Kana'daki düÄ ünden beri Ä°sa'nÄ±n beklediÄ i saattir.
Ä°sa'nÄ±n, OÄ ul olarak, Allah'Ä±n acÄ± çeken Kulu olarak, Allah'Ä±n Kuzusu olarak, tüm dünyaya
Allah'Ä±n yüceliÄ ini göstereceÄ i saat yaklaÅ mÄ±Å tÄ±r!
KÄ±sa bir benzetme aracÄ±lÄ±Ä Ä±yla, Ä°sa, olacaklarÄ±n, yani O’nun çekeceÄ i Ä±stÄ±raplarÄ±n
gerekli olduÄ unu açÄ±klÄ±yor; buÄ day, ürün verebilmek için, topraÄ a düÅ üp ölmelidir; aynen,
Ä°sa'nÄ±n hayatÄ±, tüm dünyaya ürün vermek için, kurtuluÅ a götürmek için, ölmelidir. AynÄ± yol,
Å akirtler için, hatta her insan için, geçerlidir. 'BuÄ day tanesi kuralÄ±' herkes için geçerlidir; ebedi hayat
için kendi hayatÄ±nÄ± saklamak isteyen, onu, her ne pahasÄ±na olursa olsun, bu dünyaya göre saklamayÄ±
düÅ ünmemelidir. Ebedi hayatÄ± isteyen, ona sahip Olan'la beraber kalmalÄ±dÄ±r: belki bu dünyada
hayatÄ±nÄ± kaybedecek, fakat Peder onunla ilgilenecektir, hatta "Peder onu onurlandÄ±racaktÄ±r"!
Biz, bu Sözün gerçekleÅ miÅ olduÄ unu, özellikle Kilisenin bize hatÄ±rlattÄ±Ä Ä± Azizlerin
hayatlarÄ±nda, görebilmekteyiz. Nitekim onlar her Å eyde tamamÄ±yla Ä°sa'yÄ± izleyip, O'na
yaÅ amlarÄ±nÄ± sundular; kendi hayatlarÄ±nÄ± düÅ ünmeden, acÄ± çekenlerle, dÄ±Å lananlarla,
güçsüzlerle, muhtaç olanlarla ilgilenerek, ve özellikle Rabbi tanÄ±mayanlara O'nu tanÄ±tÄ±p sevdirerek
Rab’be hizmet etmeye ve bütün yürekleriyle O’nu sevmeye çalÄ±Å tÄ±lar! Å imdi tüm Kilise, Peder'le
birlikte, onlarÄ± onurlandÄ±rmaktadÄ±r!
Kendi ölümünü düÅ ünürken, Ä°sa sevinmiyor; acÄ± çekiyor, tÄ±pkÄ± hepimizin ölümü düÅ ünürken
üzüldüÄ ümüz gibi. O, bu üzüntüyü ne saklÄ±yor ne de reddediyor. Madem ki kendi ölümü, Allah'Ä±n
yüceliÄ i içindir, yani Allah'Ä±n, bütün uluslara, bütün Ä±rklara ve bütün dinlere ait olan tüm insanlara
sevgisini gösterebilmesi için gereklidir, Ä°sa onu reddetmeyip, kabul ediyor. Çünkü dünyaya bunun için
geldiÄ ini bilmektedir!
Bu noktada Ä°ncilci Yuhanna, gökten bir sesin geldiÄ ini bildiriyor. O sesi iÅ iten halk, gök gürlemesi
olduÄ unu sanÄ±yor, fakat Ä°sa onu iyice algÄ±lÄ±yor: "O’nu yüceltim ve O’nu yine yücelteceÄ im". Ä°sa
daha önce, mucizeler yaptÄ±Ä Ä± her defada ve sonra Tabor DaÄ Ä±nda, bir çok kere, Allah'Ä±n OÄ lu
olarak, yüceltilmiÅ ti! O'nun yeni yüceltilmesi, ölümü ve diriliÅ i ile gerçekleÅ ecek olan tam ve katî
yüceltilme olacaktÄ±r.
Ä°sa O'nu dinleyenlere, o sesin onlar için geldiÄ ini söylüyor. Nitekim O'nun ölümünün, bir yenilgi deÄ il,
bir zafer olduÄ unu bilmeye ihtiyacÄ± olan, bizleriz. Biz, Ä°sa'nÄ±n ölümünün, kendi hayatlarÄ±nÄ±
saklamak isteyen insanlarÄ±n üzerinde hükmeden Å eytan'a karÅ Ä± zafer olduÄ unu bilmeliyiz!
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Ä°sa'nÄ±n ölümü, o kadar büyük bir zaferdir ki, bütün insanlar, kurtulmak için, O'na bakacaklardÄ±r!
Hepimiz, O'nun ölümünü ve Ä±stÄ±rabÄ±nÄ± severek, onlara katÄ±larak, gerçek yaÅ ama kavuÅ abiliriz.
O, acÄ± çekerek ve ölerek, sevgide mükemmel oldu. Bu güçlü ve mükemmel sevgiye, Ä°branilere Mektubun
yazarÄ±, “itaat” diyor!
Biz de, kurtuluÅ u kabul etmek için, Paskalya Arifesinde, Katekümenlerimiz Ä°sa'nÄ±n ölümüne
'daldÄ±klarÄ±' anda, Vaftizimiz sÄ±rasÄ±nda verdiÄ imiz sözleri tekrarlamaya hazÄ±r olabilmek için, o
itaati yaÅ amak istiyoruz. Yeni vaftizli olanlarla birlikte, vaat edilmiÅ ve Golgota tepesinde Ä°sa'nÄ±n
kanÄ±yla gerçekleÅ miÅ Yeni AntlaÅ ma'yÄ± tadacaÄ Ä±z. YüreÄ imizde Allah'Ä±n kendi sevgisinin
varolduÄ undan sevineceÄ iz. O sevgi o kadar güçlü ve hikmetlidir ki, bizi, tek bir halkÄ±n, tek bir ailenin,
tek bir bedenin üyesi olarak, karÅ Ä±lÄ±klÄ± bir birliktelik içinde saklamaktadÄ±r.

OKUMALAR

Peygamber Yeremya'nÄ±n KitabÄ±ndan Sözler 31,31-34
Ä°srail ve Yahuda halkÄ±yla Yeni bir antlaÅ ma yapacaÄ Ä±m günler geliyor diyor RAB, AtalarÄ±nÄ±
MÄ±sÄ±r'dan çÄ±karmak için Ellerinden tuttuÄ um gün Onlarla yaptÄ±Ä Ä±m antlaÅ maya
benzemeyecek. OnlarÄ±n kocasÄ± olmama karÅ Ä±n, Bozdular o antlaÅ mamÄ± diyor RAB. Ama o
günlerden sonra Ä°srail halkÄ±yla YapacaÄ Ä±m antlaÅ ma Å udur diyor RAB, "YasamÄ± içlerine
yerleÅ tirecek, Yüreklerine yazacaÄ Ä±m. OnlarÄ±n TanrÄ±sÄ± ben olacaÄ Ä±m, Onlar da benim
halkÄ±m olacak. Bundan böyle kimse komÅ usunu ya da kardeÅ ini, 'RAB'bi tanÄ±yÄ±n' diye
eÄ itmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi TanÄ±yacak beni" diyor RAB. "Çünkü suçlarÄ±nÄ±
baÄ Ä±Å layacak, GünahlarÄ±nÄ± artÄ±k anmayacaÄ Ä±m."

Mezmur 51(50),3-4.12-13.14-15
Ey TanrÄ±m, sevginle acÄ± bana! Sonsuz merhametinle günahlarÄ±mÄ± affet!
YÄ±ka beni her kötülükten, temizle beni günahÄ±mdan.
Ey TanrÄ±m temiz bir kalp yarat bende, yepyeni bir ruh kök salsÄ±n içimde.
Beni kendinden uzaÄ a atma, kutsal ruhunu benden geri alma.
Geri ver bana kurtuluÅ un sevincini, içimde güçlü bir ruh saÄ la.
Günahkarlara senin yolunu öÄ reteceÄ im, ve yolunu Å aÅ Ä±ranlar sana döneceklerdir.

Ä°branilere Mektuptan Sözler 5,7-9
KardeÅ lerim, Mesih Ä°sa, yeryüzünde olduÄ u günlerde kendisini ölümden kurtaracak güçte olan
TanrÄ±'ya büyük feryat ve gözyaÅ larÄ±yla dua ve yakarÄ±Å larda bulunmuÅ ve TanrÄ± korkusu
nedeniyle iÅ itilmiÅ ti. OÄ ul olduÄ u halde, çektiÄ i acÄ±lardan söz dinlemeyi öÄ rendi ve bu
OKUMALAR
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Å ekilde kemale eriÅ ip, sözünü dinleyenlerin hepsi için sonsuz kurtuluÅ kaynaÄ Ä± oldu.

Aziz Yuhanna TarafÄ±ndan YazÄ±lan Mesih Ä°sa'nÄ±n Ä°ncil'inden Sözler 12,20-33
Bayramda tapÄ±nmak üzere Kudüs'e gidenler arasÄ±nda bazÄ± Grekler vardÄ±. Bunlar, Celile'nin
Beytsayda kentinden olan Filipus'a gelerek, «Efendimiz, Ä°sa'yÄ± görmek istiyoruz» diye rica ettiler. Filipus
gitti, bunu Andreya'ya bildirdi. Andreya ve Filipus da gidip Ä°sa'ya haber verdiler. Ä°sa, «Ä°nsanoÄ lu'nun
yüceltileceÄ i saat geldi» diye karÅ Ä±lÄ±k verdi. «Size doÄ rusunu söyleyeyim, buÄ day tanesi
topraÄ a düÅ üp ölmedikçe yalnÄ±z kalÄ±r. Ama ölürse çok ürün verir. CanÄ±nÄ± seven, onu yitirir.
Ama bu dünyada canÄ±nÄ± gözden çÄ±karan, onu sonsuz yaÅ am için koruyacaktÄ±r. Bana hizmet etmek
isteyen, ardÄ±mdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni
onurlandÄ±racaktÄ±r. Å imdi yüreÄ im sÄ±kÄ±lÄ±yor, ne diyeyim? `Baba, beni bu saatten kurtar' mÄ±
diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Baba, adÄ±nÄ± yücelt!» Bunun üzerine gökten bir ses
geldi: «AdÄ±mÄ± yücelttim ve yine yücelteceÄ im.» Orada duran ve bunu iÅ iten kalabalÄ±k, «Gök
gürledi» dedi. BaÅ kalarÄ±, «Bir melek O'nunla konuÅ tu» dedi. Ä°sa, «Bu ses benim için deÄ il, sizin
içindi» dedi. «Bu dünya Å imdi yargÄ±lanÄ±yor. Bu dünyanÄ±n egemeni Å imdi dÄ±Å arÄ± atÄ±lacak.
Ben yerden yukarÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±Ä Ä±m zaman bütün insanlarÄ± kendime çekeceÄ im.» Ä°sa bunu,
nasÄ±l öleceÄ ini belirtmek için söylüyordu.
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/ Omelie TR
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♦ Kutsal YÃ¼reÄ e Ã¶vgÃ¼
♦ Vicdan yoklamasÄ± iÃ§in
♦ Meryem Ana'ya dua (yeni)
♦ Meriyem Ana'ya dualar
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• Vaazlar - omelie
• 2001-2011 Vaazlar
• KitapÃ§Ä±klar - libretti
♦ KitapÃ§Ä±klar
♦ Ruhsal sohbetler
♦ YetmiÅ kere yedi kez
• Sorular - Domande
♦ Sorular / domande
♦ Diyalog ve Sorular (TR-IT)
♦ Sorular (TR-IT) domande
♦ Diyalog ve Sorular 1. (1-15)
♦ Diyalog ve Sorular 2. (16-30)
♦ Diyalog ve Sorular 3. (31-46)
• Cari yÄ±l iÃ§in takvim
• 2008-2011 Takvimler - calendari
FranÃ§ais
• HomÃ©lies
• Broschures
♦ Broschures
♦ Je suis celui qui est
♦ Soixante-dix-sept fois
♦ Il les appela "Apotres"
♦ En Lui est la vie
♦ CachÃ© dans le nuage
♦ Les Armes de l'Esprit
♦ Jesus est ressuscite. Alleluia!
♦ Mais Jesus gardait le silence
♦ Marthe, Marie... et Jesus
♦ Je suis pardonne
♦ Parle Seigneur!
♦ Le Pain Nouveau
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♦ Je vais a la Messe
• HomÃ©lies 2002-2011
nÃ« gjuhÃ«n shqipe
• Kalendarik pÃ«r vitin aktual
• KalendarÃ« 2008-2011
• Shkrime tÃ« tjera
♦ MARTIRÃ VE SHQIPTARÃ
English
• Calendar for the current year
• Homilies
• Homilies 2002-2011
• Calendar 2008-2010
• Brochures
å ¨ä¸−å
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• å° å å− Op
♦ å° å å− Op
♦ æ å¤§å ©å”³æ å£«
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• æ ¥æ 2008-2011
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Urdu
• Calendario cinque pani
Deutsch
• Kalender fÃ¼r das laufende Jahr
• Kleinschriften
♦ Kleinschriften â’ FÃ¼nf Gerstenbroteâ’
♦ Einleitung
♦ Ã briggebliebene StÃ¼cke
♦ AbbÃ
♦ Befreiungsgebet
♦ Vater unser - Band 1
♦ Vater unser - Band 2
♦ Vater unser - Band 3
♦ Wie der Tau
♦ Die Psalmen
♦ Siebzig mal sieben mal
♦ Die Hingabe
♦ Notizen von Vigilius, dem heiligen Bischof von Trient
♦ Ich gehe zur Messe
♦ Glaube und Leben
SCRITTI IN ALTRE LINGUE
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♦ Du bist mein Sohn
♦ Er nannte sie Apostel
♦ Sie fordern Zeichen, sie suchen Weisheit
• Kalender 2008-2011
RomÃ¢n
• Calendaristic pentru anul curent
• Calendare 2010-2011
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no Brasil
• CalendÃ¡rio para o ano corrente
• CalendÃ¡rios 2008-2010
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