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AZİZ PETRUS’UN KÜRSÜSÜ’NÜN BAYRAMI 

 

Bayram 

 

Bugün, Roma’da 4. Asırdan beri kutlanmaktadır.  

Bu bayram, Petrus’un üzerine temellenen Kilise’nin temel ve ebedi doktrinini bildirmektedir. 

 

_______________ 

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  
¥ Ey Rab aç dudaklarımı 

¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun. 

 

Davet Nak: Gelin, Havarilerin Kralı ve Rab’bi olan Mesih İsa’ya tapalım.  

Davet Mezmuru:  
 
Mezmur 95 Tanrı’yı övmeye davet 

 

"Gün bugündür" denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. (İbr. 3, 13) 

 

Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; * 

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım, 

Şükranla huzuruna çıkalım, * 

O’na sevinç ilahileri yükseltelim!   

 

Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, * 

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 

Yerin derinlikleri O’nun elindedir. * 

Dağların dorukları da O’nun.  

 

Deniz O’nundur, çünkü O yarattı, * 

Karaya da O’nun elleri biçim verdi.    

Gelin tapınalım, eğilelim. * 

Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim.  

 

Çünkü O Tanrımız’dır, † 

Bizse O’nun otlağının halkı, * 

Elinin altındaki koyunlarız.  

Bugün sesini duyarsanız, * 

Meriva’da, o gün çölde, 

Massa’da olduğu gibi, * 

Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.  

 

 



Yaptıklarımı görmelerine karşın, * 

Atalarınız orada beni sınayıp denediler.    

Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, * 

“Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,  

 

“Yollarımı bilmiyorlar.” † 

Bu yüzden öfkeyle ant içtim: * 

“Huzur diyarıma asla girmeyecekler!” 

 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

-Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Âmin.    

 

Davet Nak: Gelin, Havarilerin Kralı ve Rab’bi olan Mesih İsa’ya tapalım.  

 

 

Okumalar Övgü Duaları 
 

¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya; 

¶ Ey  Rabbim yardımıma koş. 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman  

ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya. 

 

Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.  

 

İLAHİ 

 

Rabbimiz Mesih İsa,  

Peder’in isteğıyle 

yıkılmaz Kilise’ne 

mümenlerini topla.  

 

Tek sende kurulacak  

övgünün tapınağı (şekinası), 

aklanmış ve tertemiz 

diri Tanrı’nın Şehri. 

 

Sevgili Mesih İsa, 

hoşça gel konutuna 

ve şefkatle kabul et 

yakarışlarımızı. 

 

Bu kutsal konutundan  

Ruh’unun ışığını  



dünyada sürgün olan 

bize cömertçe dağıt. 

 

Peder’e ve Oğul’a 

Kutsal Ruh’la birlikte 

Tek-Üçlü Tanrımız’a 

hep şeref ve şan olsun. Âmin.  

 

1. Nak. Petrus imanla ilan etti: Sizin reddettiğini İsa’yı Tanrı ölülerden diriltti ve şana 

yükseltti.  

 

MEZMUR 19A (18A) 

Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta, * 

Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta. 

Gün güne söz söyler, * 

Gece geceye bilgi verir. 

 

Ne söz geçer orada, ne de konuşma, * 

Sesleri duyulmaz. 

Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, * 

Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır. 

 

Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı. † 

Gerdekten çıkan güveye benzer güneş, * 

Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir. 

 

Göğün bir ucundan çıkar, † 

Öbür ucuna döner, * 

Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından. 

 

1. Nak. Petrus imanla ilan etti: Sizin reddettiğini İsa’yı Tanrı ölülerden diriltti ve şana 

yükseltti.  

 

2. Nak. Rab meleğini gönderdi ve beni Hirodes’in elinden kurtardı.  

 

MEZMUR 64 (63) 

Ey Tanrı, kulak ver sesime yakındığım zaman, * 

Hayatımı düşman korkusundan koru. 

Kötülerin gizli tasarılarından, * 

O suçlu güruhun şamatasından esirge beni. 

 

Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş, * 

Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler, 

Pusularından masum insanın üzerine atmak için.* 



Ansızın vururlar, hiç çekinmeden. 

 

Birbirlerini kötülük yapmaya iter, † 

Gizli tuzaklar tasarlarken, * 

“Kim görecek?” derler. 

 

Haksızlık yapmayı düşünür, * 

“Kusursuz bir plan yaptık!” derler. 

İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez. † 

Ama Tanrı onlara ok atacak, * 

Ansızın yaralanacaklar. 

 

Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar, * 

Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak. 

Bütün insanlar korkuya kapılacak, * 

Tanrı’nın işini duyuracak, 

O’nun yaptıkları üzerinde düşünecekler. * 

Doğru insan Rabde sevinç bulacak, 

O’na sığınacak, * 

Bütün temiz yürekliler O’nu övecek. 

 

2. Nak. Rab meleğini gönderdi ve beni Hirodes’in elinden kurtardı. 

 

3. Nak. Parlak bir bulut onların üzüntü kapladı ve bulutun içinden bir ses şöyle dedi: “İşte 

sevgili Oğlum budur. “ 

 

MEZMUR 96 (95) 

Rab egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, * 

Bütün kıyı halkları sevinsin! 

Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini, * 

Doğruluk ve adalettir tahtının temeli. 

 

Ateş yürüyor O'nun önünde, * 

Düşmanlarını yakıyor çevrede. 

Şimşekleri dünyayı aydınlatır, * 

Yeryüzü görüp titrer. 

 

Dağlar balmumu gibi erir, * 

Rab'bin, bütün yeryüzünün Rab'bi önünde. 

Gökler O'nun doğruluğunu duyurur, * 

Bütün halklar görkemini görür. 

 

Utansın puta tapanlar, † 

Değersiz putlarla övünenler! * 



Rab'be tapın, ey bütün ilahlar! 

 

Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya Rab, * 

Yahuda kentleri coşuyor. 

Çünkü sensin, ya Rab, bütün yeryüzünün en yücesi,* 

Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun. 

 

Ey sizler, Rab'bi sevenler, kötülükten tiksinin. † 

O sadık kullarının canını korur,* 

Onları kötülerin elinden kurtarır. 

 

Doğrulara ışık,* 

Temiz yüreklilere sevinç saçar.  

Ey doğrular, Rab'de sevinç bulun, * 

Kutsallığını anarak O'na şükredin! 

 

3. Nak. Parlak bir bulut onların üzüntü kapladı ve bulutun içinden bir ses şöyle dedi: “İşte 

sevgili Oğlum budur.” 

 

¥ Ey Rab kime gidelim?  

¶ Ebedi yaşamın sözleri sendedir.  

 

BİRİNCİ OKUMA  
Elçilerin İşleri          11, 1-18

      

Petrus paganların tövbe etmesi için konuşuyor 

Elçilerle bütün Yahudiye'deki kardeşler, öteki ulusların da Tanrı'nın sözünü kabul ettiklerini 

duydular. Ama Petrus Yeruşalim'e gittiği zaman sünnet yanlıları onu eleştirdiler. 

"Sünnetsiz kişilerin evine gidip yemek yemişsin!" dediler. 

Petrus baştan başlayarak olanları tek tek onlara anlattı. 

"Ben Yafa Kenti'nde dua ediyordum" dedi. "Kendimden ge-çerek bir görüm gördüm. Büyük 

bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtıldığını, bunun gökten inip benim 

bulunduğum yere kadar geldiğini gördüm. Gözlerimi çarşafa dikip dikkatle baktım. Çarşafın 

içinde, yeryüzünde yaşayan dört ayaklılar, yabanıl hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar gördüm. 

Sonra bir sesin bana, 'Kalk, Petrus, kes ve ye!' dediğini işittim. "'Asla olmaz, ya Rab!' dedim. 

'Ağzıma hiçbir zaman bayağı ya da murdar bir şey girmedi.' "Ses ikinci kez gökten geldi: 

'Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme' dedi.  Bu, üç kez tekrarlandı; sonra her şey yeni-

den göğe alındı.  "Tam o sırada Sezariye'den bana gönderilen üç kişi, bulunduğumuz evin 

önünde durdular.  Ruh bana, ayrım gözetmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi. Bu altı kardeş 

de benimle geldiler, varıp adamın evine girdik. Adam bize, evinde beliren meleği nasıl 

gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş: 'Yafa'ya adam yolla, Petrus diye tanınan Simun'u 

çağırt. O sana, senin ve bütün ev hal-kının kurtuluş bulacağı sözler söyleyecek.' "Ben 

konuşmaya başlayınca Kutsal Ruh, başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi, onların da üzerine 

indi. O zaman Rab'bin söylediği şu sözü anımsadım: 'Yahya suyla vaftiz* etti, 



sizler ise Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz.' Böylelikle Tanrı, Rab İsa Mesih'e inanmış olan 

bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse, ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım?" 

Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler: "Demek ki Tanrı, 

tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir." 

 

RESPONSORİUM                            Lk. 22, 32; Mat. 16, 17b 

¥  Ben, imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim Simun Petrus, * Geri döndüğün zaman 

kardeşlerini güçlendir. 

¶ "Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam'dır. 

¥ Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir. 

 

 

İKİNCİ OKUMA  
 Papa Aziz Leo Magnus’un “Vaazlar”ından, 

(Disc. 4 sul suo anniversario di elezione, 2-3; PL 54, 149-151) 

Mesih’in Kilisesi Petrus’un imanı üstünde sağlam bir şekilde yükseliyor 

 

Koyunlarımı otlat. Hiç kuşkusuz çobanımız bugün de bu görevini sadakatle yürütüyor; 

yüreklendirmeleri ile bizleri tasdik ediyor ve günahın çağrısına yenik düşmememiz için, bizler 

için dua etmekten hiçbir zaman vazgeçmiyor. 

Tüm insanların arasında yalnızca Petrus, tüm halkları kurtuluşa çağırmak, tüm Havarilerin 

ve tüm Kilise Babalarının başı olmak için seçiliyor. Tanrı'nın halkında rahipler ve çobanlar 

çoktur; fakat herkesin gerçek çobanı, Mesih'in yüce desteği ile Petrus'tur. Sevgili kardeşlerim, 

Tanrı bu insana büyük ve hayran olunacak ölçüde gücünü verdi. Kilise'nin diğer büyüklerinin 

onunla ortak bir şeyi paylaşmalarını istediyse de, her zaman onun aracılığı ile başkalarını inkâr 

etmediğini iletmektedir. 

Rab, tüm Havarilere kendi hakkında ne düşündüklerini soruyor ve hepsi de aynı yanıtı 

veriyorlar; öyle ki bu yanıt insanlığın ortak ce-haletinin belirsiz ifadesi olmayı sürdürüyor. Oysa 

Havariler kişisel görüşleri konusunda sorgulandıklarında, Rabbe inancını ilk beyan eden 

havarilik saygın-lığında da ilk olandır. 

"Sen, yaşayan Tanrı'nın Oğlu Mesih'sin" diyor ve İsa yanıtlıyor: "Ne mutlu sana, Yunus 

Oğlu Simun! Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam'dır" (Mat. 16, 16-17). Bunun 

anlamı şudur: sen mutlusun, çünkü Babam seni eğitmiştir. İnsanların fikirleri ile aldatılmadın, 

fakat göksel bir esinle eğitildin. Kimliğimi sana et ve kan değil de tek-doğumlu Oğlu olduğum 

Babam açıkladı sana. İsa devam ediyor: Ve ben sana bunu söylüyorum: yani nasıl ki Babam 

sana tanrısallığımı açıklamıştır, ben sana saygınlığını belirtiyorum. "Sen Petrus'sun." Demek 

ki, ben bozulmaz kaya "iki halkı birleştiren köşe taşı" (bak. Ef. 2, 14-20), kimsenin yerine 

geçemediği temelsem, sen de taşsın. Çünkü gücüm seni sağlamlaştırıyor. Böylece kişisel 

ayrıcalığım sana da, katılımla verilmiştir. "Ve ben Kilise'mi bu kayanın üzerine kuracağım. 

Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek" (Mat. 16, 18). Yani, bu sağlam temelin 

üzerinde ebedi tapınağımı inşa etmek istiyorum. Gökyüzüne kadar yükselecek olan Kilisem bu 

inancın sağlamlığına dayanmalıdır. 

Ölümün bağlantılarından bile kurtulan bu iman bildirisini cehennemin kapıları bile 

engelleyemiyor. Çünkü o, söyle-yeni gökyüzüne çıkartan ve inkâr edeni cehennemin 



derinliklerine sokan yaşam sözüdür. Bunun içindir ki, Aziz Petrus'a şöyle deniliyor: "Göklerin 

Egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlaya-cağın her şey göklerde de 

bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin her şey gökler-de de çözülmüş olacak" (Mat. 16, 19). 

Muhakkak ki bu gücü kullanma yetkisi diğer Havarilere de verilmiş, bu atama kararnamesi 

Kilise'nin tüm büyüklerine iletilmiştir. Fakat haklı bir nedenle, herkese bildirilecek olan şey 

birine teslim edildi. Nitekim bu yetki kişisel olarak Petrus'a verildi. Çünkü Petrus'un saygınlığı 

tüm diğer Kilise başlarınınkini aşıyor. 

 

RESPONSORİUM                Bkz. Mt. 16, 19 

¥ Simun Petrus beni tanıdın, halkımın başı olmak üzere seni çağırdım. *Göklerin 

Egemenliği'nin anahtarlarını sana vereceğim.  

¶ Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin her 

şey göklerde de çözülmüş olacak 

¥ Göklerin Egemenliği'nin anahtarlarını sana vereceğim.  

 

İncil: Matta 16, 13-19 

Bunlar geri dönüp öbürlerine haber verdiler, ama öbürleri bunlara da inanmadılar. İsa daha 

sonra, sofrada otururlarken Onbirler'e göründü. Onları imansızlıklarından ve yüreklerinin 

duygusuzluğundan ötürü azarladı. Çünkü kendisini diri görenlere inanmamışlardı. 

İsa onlara şöyle buyurdu: "Dünyanın her yanına gidin, Müjde'yi bütün yaratılışa duyurun. 

İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte 

görülecek belirtiler şunlardır: Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, 

yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, zarar görmeyecekler. Ellerini 

hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek." Rab İsa, onlara bu sözleri söyledikten 

sonra göğe alındı ve Tanrı'nın sağında oturdu. 

 

İlahi Te Deum  

Seni överiz, ey Tanrı; * 

seni yüceltiriz, ey Rab. 

Ey Ebedi Peder, * 

bütün dünya sana tapar. 

 

Meleklerin hepsi,* 

göklerin bütün güçleri  

 

ezgiyle yüceltirler seni:† 

Kutsal, kutsal, kutsal  * 

evrenin Tanrısı. 

 

Gökler ve yerler  

şanınla doludur.* 

Seni Över Havarilerin korosu  

ve beyaz giymiş şehitler ordusu, * 

 



Peygamberler tek bir sesle † 

övgü ezgisi söyler sana * 

Kutsal Kilisen şanını yüceltir, 

 

tapar biricik Oğluna* 

ve tesellici Kutsal Ruh’a.  

Mesih İsa, sen şan kralısın, * 

sen Peder'in ebedi Oğlu'sun. 

 

İnsanlığı kurtarmak üzere ,* 

Bakire Anne’den doğdun.  

Ölüm üstünde muzaffer, * 

açtın göksel krallığı inananlara  

 

Sen Tanrı’nın sağında Peder’in şanında.† 

Zamanın sonunda * 

geleceksin dünyayı yargılamaya. 

 

Ya Rab, bak değerli kanınla  * 

kurtardığın evlatlarına ,  

hepimizi kabul et şanına. * 

Azizlerin topluluğunda 

 

Ya Rab, halkını kurtar,* 

evlatlarını destekleyip  onlara rehber ol,  

Her gün sana hamdederiz,* 

daima adını yüceltiriz. 

 

Ya  Rab, bugün * 

günah düşmemize izin verme, 

Daima bize merhametli ol, * 

Çünkü sana ümit bağladık.  

 

Acı bize, * 

ya Rab, acı bize; 

Ümidimiz sensin, * 

Ve ebediyete kadar üzülmeyeceğiz.  

 

DUA 

Ya Rab, Kilise’de bakire ve şehitlerin şanında parlayan Aziz Şehit Agata’nın şefaatiyle bize 

merhametini bağışla. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden 

Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.  

 

 



Sabah Övgü Duaları 
 

¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya; 

¶ Ey  Rabbim yardımıma koş. 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman  

ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya. 

 

Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.  

 

İLAHİ  

Rabbimiz Mesih İsa,  

Peder’in isteğıyle 

yıkılmaz Kilise’ne 

mümenlerini topla.  

 

Tek sende kurulacak  

övgünün tapınağı, 

aklanmış ve tertemiz 

diri Tanrı’nın Şehri. 

 

Sevgili Mesih Isa, 

hoşça gel konutuna 

ve şefkatle kabul et 

yakarışlarımızı. 

 

Bu kutsal konutundan  

Ruh’unun ışığını  

dünyada sürgün olan 

bize cömertçe dağıt. 

 

Peder’e ve Oğul’a 

Kutsal Ruh’la birlikte 

Tek-Üçlü Tanrımız’a 

hep şeref ve şan olsun. Âmin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Nak. Korkma Simun, Rab diyor, undan sonra insan tutan balıkçı olacaksın.  

 

MEZMUR 63,1-8  Ruhum Rab’be susadı 

Kilise Kurtarıcısına susadı, sonsuz yaşam için fışkıran diri suyun kaynağından susuzluğunu gidermeye özlem 

duyuyor (Cassiodoro). 

                  

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, * 

Seni çok özlüyorum,  

 

Canım sana susamış, † 

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, * 

Bütün varlığımla seni arıyorum. 

 

Kutsal yerde baktım sana,* 

Gücünü, görkemini görmek için. - 

Senin sevgin yaşamdan iyidir, * 

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir. 

 

Ömrümce sana övgüler sunacağım,* 

Senin adınla ellerimi kaldıracağım. 

Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,* 

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak. 

 

Yatağıma uzanınca seni anarım,* 

Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. 

Çünkü sen bana yardımcı oldun,* 

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm. 

 

Canım sana sımsıkı sarılır,* 

Sağ elin bana destek olur. 

 

1. Nak. Korkma Simun, Rab diyor, undan sonra insan tutan balıkçı olacaksın.  

 

2. Nak. Ne mutlu sana Simun Petrus,  sen Mesih İsa’da diri olan Tanrı’nın Oğlu’nu tanıdın.  

 

EZGİ: Dan. 3, 57-88, 56 Her yaratık Rab’bi övsün 

Ey Tanrımız'ın bütün kulları! O'nu övün! (Va. 19, 5) 

 

Tüm evren, Rab’bi kutsa; * 

onu ulu kıl ve sonsuza dek öv. 

Rab’bin melekleri! Hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Gök kubbenin üstündeki yağmurlar! Rab’bi yüceltin; * 



onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Gökteki güçler, hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Güneş ve ay, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Gökteki yıldızlar, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Sağanak halinde yağmurlar ve çiğ damlaları, † 

hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Rüzgarlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Ateş ve ısı! Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Zehir gibi soğuk ve kavuran ısı, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Çiğ damlaları ve sulu sepken kar, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Don ve soğuk, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Günler ve geceler, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Gün ışığı ve karanlık, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.- 

Buz ve kar, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Yıldırım ve fırtına alameti bulurlar, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Bırakın da yeryüzü Rab’bi kutsasın; * 

onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. 

 

Dağlar ve tepeler, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Yeryüzünde yetişen her şey Rab’bi kutsasın; * 

onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. 

 

 



Göller ve ırmaklar, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Su kaynakları, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Balinalar ve deniz hayvanları, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Tüm kuşlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Tüm sığırlar ve yabanıl hayvanlar, † 

hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Yeryüzündeki tüm insanlar, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

İsrail ulusu, Rab’bini kutsa; * 

onu ulu kıl ve sonsuza dek övün. 

 

Rab’bin kahinleri, Rab’binizi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Rab’bin kulları! Rab’binizi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Tüm insanlar, Rab’binizi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Kutsal ve alçakgönüllü olan kişiler, † 

Rab’binizi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Ananya, Azarya ve Mişael, † 

Rab’binizi kutsayın; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh * 

sonsuza dek yüceltilsin ve ulu kılınsın. 

 

Rab, gökkubbede seni övsünler, † 

sonsuza dek herşeyin ötesinde, 

seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar. 

 

2. Nak. Ne mutlu sana Simun Petrus,  sen Mesih İsa’da diri olan Tanrı’nın Oğlu’nu tanıdın.  

 



3. Nak. Petrus, sana göklerin egemenliğinin anahtarını vereceğim.  

 

MEZMUR 149  Tanrı dostlarının bayramı    

Kilise’nin evlatları, yeni halkın evlatları Ktralları Mesih’iövüp yüceltin. (Esichio) 

         

Rab’be övgüler sunun!* 

Rab’be yeni bir ezgi söyleyin, 

Sadık kullarının toplantısında * 

Onu ezgilerle övün! 

 

İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun,* 

Siyon halkı Kralları’yla coşsun! 

Dans ederek övgüler sunsunlar onun adına,* 

Tef ve lir çalarak onu ilahilerle övsünler! 

 

Çünkü Rab halkından hoşlanır,* 

Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler. 

Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,* 

Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında! 

 

Ağızlarında Tanrı’ya yüce övgüler, † 

Ellerinde iki ağızlı kılıçla * 

Uluslardan öç alsınlar, 

 

Halkları cezalandırsınlar, † 

Krallarını zincire,* 

Soylularını prangaya vursunlar! 

 

Yazılan kararı onlara uygulasınlar! † 

Bütün sadık kulları için onurdur bu. * 

 

3. Nak. Petrus, sana göklerin egemenliğinin anahtarını vereceğim.  

 

KISA OKUMA                                                                                              Elçilerin İşleri 15, 7b-9 

"Öteki uluslar Müjde'nin bildirisini benim ağzımdan duyup inansınlar diye Tanrı'nın uzun 

zaman önce aranızdan beni seçtiğini biliyorsunuz. İnsanın yüreğini bilen Tanrı, Kutsal Ruh'u 

tıpkı bize verdiği gibi onlara da vermekle, onları kabul ettiğini gösterdi. Onlarla bizim aramızda 

hiçbir ayrım yapmadı, iman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı.    

 

KARŞILIKLI HAMDETME  

¥Sen onları yargıç atadın * halkının arasında.  

Sen onları yargıç atadın halkının arasında.  

¶  Ey Rab, daima senin adını anacaklar. Halkının arasında.  

Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 



Sen onları yargıç atadın halkının arasında.  

 

Benediktus 

Simun Petrus, imanının eksik olmamasın diye, senin için dua ettim. Denenmeyi yendikten 

sonra kardeşlerini kuvvetlendir.  

 

BENEDICTUS             

        Mesih Ve O’nun Habercisi 

İsrail’in Tanrısı  Rab’be övgüler olsun! † 

Çünkü halkının yardımına gelip * 

onları fidyeyle kurtardı. 

 

Eski çağlardan beri * 

Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, 

Kulu Davut’un soyundan * 

Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı; 

Düşmanlarımızdan, † 

Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden * 

Kurtuluşumuzu sağladı. 

 

Böylece atalarımıza merhamet ederek * 

Kutsal antlaşmasını anmış oldu. 

 

Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına † 

Ve ömrümüz boyunca * 

Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde, 

 

Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair * 

Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti. 

Sen de, ey çocuk, * 

Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın. 

 

Rab’bin yollarını hazırlamak üzere * 

 önünden gidecek . 

Ve O’nun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla* 

kurtulacaklarını bildireceksin. 

 

Çünkü Tanrımız’ın yüreği * 

merhamet doludur.  

O’nun merhameti sayesinde, * 

Yücelerden doğan Güneş,  

 

Karanlıkta ve ölümün gölgesinde * 

yaşayanlara ışık saçmak  



Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere * 

Yardımımıza gelecektir.                       

 

¥  Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

¶  Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, âmin.  

 

Benediktus 

Simun Petrus, imanının eksik olmamasın diye, senin için dua ettim. Denenmeyi yendikten 

sonra kardeşlerini kuvvetlendir.  

 

YAKARMALAR 
Pederimiz Tanrı, havarilerin aracılığıyla bizleri göklerin mirasçıları kıldın. Bütün bize 

yaptığın iyilikleri tanıyarak seni alkışlıyoruz: Ey Rab, havarilerin korosu seni över.  

Ey Rab, Havariler aracılığıyla vermiş olduğun Mesih’in be-deni ve kanı ziyafeti için sana 

övgüler olsun  

- o, bize yaşam veren onun tarafından hazırlanmış şölendir.  

Havariler aracılığıyla hazırladığın sözünün şöleni için sana övgüler olsun Rab,  

- o bizi aydınlatan ve teselli eden Oğlun’un incilidir.  

 Havarilerin temeli üzerinde kurulmuş olan kutsal Kilisen için sana şan olsun Rab,  

- O, tek ruh ve tek bedende birleşmiş olan senin kutsal mabedindir.  

Havarilerine verdiğin vaftizin ve pişmanlığın temizleyici gücü için sana şan olsun Rab.  

- Oğlun’un verdiği bu vaftizle suçlarımızdan temizleniriz.  

 

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. Âmin. 

 

DUA 

Her şeye kadir Tanrı, sana yalvarıyoruz, bize yardım et ki, hiç bir şey bizi sarsmasın. Çünkü 

kurduğun kilisenin temeli Havari Petrus’un imanıdır. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte 

şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.  

 

 

 

 

 

 



Gündüz Övgü Duaları 
 

¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya; 

¶ Ey  Rabbim yardımıma koş. 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman  

ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya. 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

İLAHİ 

İşte, yüce Kutsal Ruh, 

Peder ve Oğul ile 

Kalplere ışığını 

Saçmaya geldiğin an. 

 

Dilimiz ve kalbimiz, 

Gücümüz, hayatımız 

Her zaman ve her yerde 

Sevgin ile tutuşsun. 

 

Her zaman yaşayan sen, 

Ey yüce, Kutsal Peder, 

Oğlunla, Kutsal Ruh'la 

Dualarımı dinle. Âmin. 

 

Öğlen (Hora Sesta) 

 

İLAHİ 

Gün ışıkla doludur 

Ve dünya görkeminde; 

Işığın Yaradanı, 

Taparız sana, Tanrı! 

 

Günah'ın ve öfkenin 

Alevlerini söndür; 

Kalpleri aşkla doldur, 

Barıştır bizi sana. 

 

Her şeye kadir Peder, 

Kabul et duamızı; 

Kutsal Ruh'la Oğlun'da 

Şükürler olsun sana. Âmin. 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

İLAHİ 

Kudretli, yüce çoban, 

Bize yolunu göster; 

Bu kısa günden sonra 



Görkeme bizi götür. 

 

Ellerin eserinden 

Kalbimiz seni tanır 

Ve sevginin özlemi 

Gittikçe bizde artar. 

 

Yüzünün aydınlığı 

Yüzümüze parlasın; 

Ebedi ışığına 

Hazırla ruhumuzu. Âmin. 

 

1. Nak. Yasa sevgi ile tamamlanır.  

 

MEZMUR 119, 97-104 (118)  XIII (Mem)  

Ne kadar severim yasanı! * 

Bütün gün düşünürüm onun üzerinde. 

Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar, * 

Çünkü her zaman aklımdadır onlar. 

 

Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım. * 

Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum. 

Yaşlılardan daha bilgeyim, * 

Çünkü senin koşullarına uyuyorum. 

 

Sakınırım her kötü yoldan, * 

Senin sözünü tutmak için. 

Ayrılmam hükümlerinden, * 

Çünkü bana sen öğrettin. 

 

Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma, * 

Baldan tatlı geliyor ağzıma! 

Senin koşullarına uymakla bilgelik kazanıyorum, * 

Bu yüzden nefret ediyorum her yanlış yoldan. 

 

 

1. Nak. Yasa sevgi ile tamamlanır.        

 

2. Nak. Kilisen’i hatırla ey Rab, o daima senindir. 

 

MEZMUR (74) (73)  

 

I (1-12) 

Ey Tanrı, neden bizi sonsuza dek reddettin? * 

Niçin otlağının koyunlarına karşı öfken tütmekte? 



 

Anımsa geçmişte sahiplendiğin topluluğu, † 

Kendi halkın olsun diye kurtardığın oymağı * 

Ve üzerine konut kurduğun Siyon Dağı’nı. 

 

Yönelt adımlarını şu onarılmaz yıkıntılara doğru, * 

Düşman kutsal yerdeki her şeyi yıktı. 

Düşmanların bizimle buluştuğun yerde kükredi, * 

Zafer simgesi olarak kendi bayraklarını dikti. 

 

Gür bir ormana * 

Baltayla dalar gibiydiler. 

Baltayla, balyozla kırdılar, * 

Bütün oymaları. 

 

Ateşe verdiler tapınağını, † 

Yerle bir edip kutsallığını bozdular * 

Adının yaşadığı konutun.  

 

İçlerinden, “Hepsini ezelim!” dediler. † 

Ülkede Tanrı’yla buluşma yerlerinin  * 

tümünü yaktılar.  

 

Artık kutsal simgelerimizi görmüyoruz, * 

Peygamberler de yok oldu,  

 

İçimizden kimse bilmiyor ne zamana dek... † 

Ey Tanrı, ne zamana dek düşman sana sövecek, * 

Hasmın senin adını hor görecek?  

 

Niçin geri çekiyorsun elini? * 

Çıkar sağ elini bağrından, yok et onları! 

Ama geçmişten bu yana kralım sensin, ey Tanrı, * 

Yeryüzünde kurtuluş sağladın. 

 

2. Nak. Kilisen’i hatırla ey Rab, o daima senindir.  

 

3. Nak. Kalk, ya Rab, davanı savun! 

 

II (13-23) 

Gücünle denizi yardın, * 

Canavarların kafasını sularda parçaladın. 

Livyatan’ın başlarını ezdin, * 

Çölde yaşayanlara onu yem ettin. 



 

Kaynaklar, dereler fışkırttın, * 

Sürekli akan ırmakları kuruttun. 

Gün senindir, gece de senin, * 

Ay ve güneşi sen yerleştirdin, 

 

Yeryüzünün bütün sınırlarını sen saptadın, * 

Yazı da kışı da yaratan sensin. 

Anımsa, ya Rab, düşmanın sana nasıl sövdüğünü, * 

Akılsız bir halkın, adını nasıl hor gördüğünü. 

 

Canavara teslim etme kumrunun canını, * 

Asla unutma düşkün kullarının yaşamını. 

 

Yaptığın antlaşmayı gözönüne al, † 

Çünkü ülkenin her karanlık köşesi * 

Zorbaların inleriyle dolmuş. 

 

Düşkünler boynu bükük geri çevrilmesin, * 

Mazlumlar, yoksullar adına övgüler dizsin. 

 

Kalk, ey Tanrı, davanı savun! † 

Anımsa akılsızların gün boyu * 

sana nasıl sövdüğünü! 

 

Unutma hasımlarının yaygarasını, † 

Sana başkaldıranların * 

durmadan yükselen patırtısını! 

 

3. Nak. Kalk, ya Rab, davanı savun!       

    

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

KISA OKUMA                                            Yeşaya 22, 22 

Davut'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim. Açtığını kimse kapayamayacak, Kapadığını 

kimse açamayacak. 

 

¥ Onların müjdesi bütün dünyaya yayıldı.  

¶ Onların sözü yeryüzünün en uzak köşesine kadar ulaştı.  

 

 

 

 



Öğlen (Hora Sexta) 

 

KISA OKUMA                                   1. Petrus 5, 1-2a 

Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan Pontus, Galatya, Kapa-dokya, Asya İli ve Bitinya'ya 

dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam!  İsa Mesih'in sözünü 

dinlemeniz ve O'nun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca Ruh 

tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. 

 

¥ Mesih’in öğretilerini muhafaza ettiler.  

¶ Sözlerinin tanıkları oldular.  

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

KISA OKUMA                                     2. Petrus 1,16 

Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. 

O'nun görkemini gözlerimizle gördük. 

 

¥ Sevinin ve coşun, Rab diyor.  

¶ İsimleriniz göklerde yazılıdır.  

 

DUA 

Her şeye kadir Tanrı, sana yalvarıyoruz, bize yardım et ki, hiç bir şey bizi sarsmasın. Çünkü 

kurduğun kilisenin temeli Havari Petrus’un imanıdır. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte 

şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.  

 

Akşam Övgü Duaları 
 

¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya; 

¶ Ey  Rabbim yardımıma koş. 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman  

ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya. 

 

 

 

İLAHİ  

Gökler sevinçle coşsun, 

Dünyada yankılansın, 

Prendslere hep övgüler.  

 

İncil’i müjdeleyen, 

Dünyanın yargıçları 

Dinleyin duamızı. 

 



Hayata giden yolu, 

Açan kapatan sizler 

Bağlarımızı çözün. 

 

Sizlerden nefret eden 

Kötü’nün güçlerini 

Bizlerden uzak tutun.  

 

Zamanların sonunda, 

Rabbimiz geldiğinde 

Şanına bizi alsın.  

 

Övgü, şan Mesih İsa’ya, 

Kutsal Ruh’la birlikte 

Çağlardan çağlara dek, Amin.  

 

1. Nak. Petrus, beni seviyor musun? Rab seni sevdiğimi bilirsin. Rab diyor: Öyleyse 

koyunlarımı otlat.  

 

MEZMUR 116 10-19 (115) 

İman ettim, * 

“Büyük acı çekiyorum” dediğim zaman bile. 

Şaşkınlık içinde, * 

“Bütün insanlar yalancı” dedim. 

 

Ne karşılık verebilirim Rab’be, * 

Bana yaptığı onca iyilik için? 

Kurtuluş sunusu olarak kadeh kaldırıp * 

Rab’be sesleneceğim. 

 

Bütün halkının önünde, * 

Rab’be adaklarımı yerine getireceğim. 

Rab’bin gözünde değerlidir * 

Sadık kullarının ölümü. 

 

Ya Rab, ben gerçekten senin kulunum; † 

Kulun, hizmetçinin oğluyum, * 

Sen çözdün bağlarımı. 

 

Ya Rab, sana seslenecek, * 

Şükran kurbanı sunacağım. 

Rab’be adaklarımı yerine getireceğim * 

Bütün halkının önünde. 

 



Rab’bin Tapınağı’nın avlularında, † 

Senin orta yerinde, ey Yeruşalim! * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

1. Nak. Petrus, beni seviyor musun? Rab seni sevdiğimi bilirsin. Rab diyor: Öyleyse 

koyunlarımı otlat.  

 

2. Nak. Petrus cezaevinde tutuluyordu, ama kilise onun için içtenlikle dua ediyordu.  

 

MEZMUR 126 (125) 

Rab sürgünleri Siyon’a geri getirince, * 

Rüya gibi geldi bize. 

Ağzımız gülüşlerle, * 

Dilimiz sevinç çığlıklarıyla doldu. 

 

“Rab onlar için büyük işler yaptı” * 

Diye konuşuldu uluslar arasında. 

Rab bizim için büyük işler yaptı, * 

Sevinç doldu içimiz. 

 

Ya Rab, eski gönencimize kavuştur bizi, * 

Negev’de suya kavuşan vadiler gibi. 

Gözyaşları içinde ekenler, * 

Sevinç çığlıklarıyla biçecek; 

Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan, * 

Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek. 

 

2. Nak. Petrus cezaevinde tutuluyordu, ama kilise onun için içtenlikle dua ediyordu. 

 

3. Nak. Petrus, senin üzerine kilisemi kuracağım kayasın. 

 

EZGİ     Efeslilere 1,3-10 

Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla * 

göksel yerlerde kutsamış olan, 

Rab’bimiz İsa Mesih’in Babası * 

Tanrı’ya övgüler olsun. 

 

O kendi önünde sevgide * 

kutsal ve kusursuz olmamız için 

dünyanın kuruluşundan önce * 

bizi Mesih’te seçti. 

 

Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca *      

İsa Mesih aracılığıyla- 



kendisine oğullar olalım diye * 

bizi önceden belirledi. 

 

Öyle ki, sevgili Oğlu’nda * 

bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. 

Tam bir bilgelik ve anlayışla † 

üzerimize yağdırdığı * 

lütfunun zenginliği sayesinde, 

Mesih’in kanı aracılığıyla † 

Mesih’te kurtuluşa, * 

suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. 

 

Tanrı sır olan isteğini, † 

Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca * 

bize açıkladı. 

 

Zaman dolunca * 

gerçekleştireceği bu tasarıya göre, 

yerdeki ve gökteki her şeyi * 

Mesih’te birleştirecek. 

 

3. Nak. Petrus, senin üzerine kilisemi kuracağım kayasın. 

 

KISA OKUMA                                  1. Petrus 1, 3-5 

Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası'na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle 

yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, 

lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır.  Zaman sona 

ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman saye-sinde Tanrı'nın 

gücüyle korunuyorsunuz. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Halklar arasında ilan edin, * Rab’bin muhteşem işlerini! 

Halklar arasında ilan edin, Rab’bin muhteşem işlerini! 

¶ Tüm uluslara duyurun Rab’bin muhteşem işlerini! 

Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.  

Halklar arasında ilan edin, Rab’bin muhteşem işlerini! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magnifikat: 

Sen Mesih’in sürüsünün çobanı ve Havarilerin başısın: göklerin Hükümdarlığının anahtarları 

sana verildi. 

 

MAGNIFICAT  Luka 1,46-55 

 

Canım Rab’bi yüceltir.  

 

Ruhum Tanrı’da sevinir.  

Canım Rab’bi yüceltir; * 

Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. 

 

Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. * 

İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. 

 

Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. * 

O’nun adı kutsaldır. 

 

Kuşaktan kuşağa* 

kendisinden korkanlara merhamet eder.  

 

Bileğiyle büyük işler yaptı; † 

Gururluları yüreklerindeki kuruntularla * 

darmadağın etti. 

 

Hükümdarları tahtlarından indirdi, * 

Sıradan insanları yükseltti. 

 

Aç olanları iyiliklerle doyurdu, * 

Zenginleri ise elleri boş çevirdi. 

 

Atalarımıza söz verdiği gibi, * 

İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek 

 

Merhamet etmeyi unutmayarak * 

Kulu İsrail’in yardımına yetişti. 

 

¥  Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

¶  Ezelde olduğu gibi,  şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, Âmin.  

 

Magnifikat: 

Sen Mesih’in sürüsünün çobanı ve Havarilerin başısın: göklerin Hükümdarlığının anahtarları 

sana verildi. 

 



YAKARMALAR  

Diri Allah’ın mabedi olmak üzere Havarilerin temeli üzerine kurulmuş olan bizler imanla dua 

edelim: Ya Rab, Kilisen’i anımsa.  

Dirilmiş Oğlun’un ilk tanıklarının havarileri olmasını isteyen sen,  

- bizlerin de onun dirilişinin tanıkları olmamızı sağla.  

Oğlun’u, yoksullara iyi haberi duyurması için gönderen sen  

- İncil’in tüm insanlara ilan edilmesini sağla.  

 Oğlun’u, Sözün’ün tohumunu ekmek üzere gönderen sen,  

- İncil’in işçilerine bollukla ürün ver.  

 Dünyayı seninle barıştırması için Oğlunu feda eden sen,  

- barıştırma ve uyum işlerine hepimizin katılmasını sağla.  

Evrenin Kralı olan Mesih İsa’yı şanında yanına, sağına yükselten sen,  

- ölmüş olan kardeşlerimizi krallığının hükümdarlığa kabul et.  

 

DUA 

Her şeye kadir Tanrı, sana yalvarıyoruz, bize yardım et ki, hiç bir şey bizi sarsmasın. Çünkü 

kurduğun kilisenin temeli Havari Petrus’un imanıdır. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte 

şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.  

 

 


