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هفت دعای روزانه
دعای ساعت  6صبح

روی سرم روغن میمالی و جامم را لبریز میکنی .قطعا
بخشش و محبتت هرروز مرا یاری میکند و من تا ابد در
منزل خداوند ساکن خواهم بود.

به نام پدر ،پسر و روح القدوس .آمین.

پدر ،پسر و روح القدوس را میستایم ،اکنون و هر لحظه ،و

تو را میستایم ،خداوند ما ،تو را میستایم.

تا ابد .آمین.

ای پادشاه بهشتی ،آرامبخش ،روح حقیقت که در همهجا هلهلویا ،هلهلویا ،هلهلویا .خداوندا ،تو را میستایم( .سه
حاضر هستی و همهچیز را شامل میشوی ،گنجینهی خوبیها مرتبه)
و جاندهنده :در وجود ما وارد شو ،ما را از تمامی ناپاکیها پروردگارا ،از مردمانت مراقبت کن و میراثت را مقدس کن.
رهایی ده ،و روح ما را نجات بخش ،ای بهترین.

کلیسای ارتودوکس را در برابر دشمنان پیروز کن و با قدرت

ای خدای مقدس ،قدرتمندترین و جاودان ،به ما رحم کن( .سه صلیبت مردمان خود را در امان بدار .آمین.
مرتبه)

دعای ساعت  9صبح

پدر ،پسر و روح القدوس را میستایم ،اکنون و هر لحظه ،و تا ای پدر ما که در آسمان جای داری ،نام تو مقدس باد .خواست
ابد .آمین.

تو به مانند آسمان در زمین هم برقرار گردد .نان روزانهی امروز

ای مقدسترین سه گانه ،به ما رحم کن .ای خداوند ،گناهان ما را بده ،گناهان ما را ببخش ،همانطور که ما بدیهای
ما را محو کن .ای هدایتگر ،شرارتهای ما را ببخش .ای دیگران را میبخشیم؛ و ما را از وسوسهها در امان بدار و از
مقدسترین ،ظهور کن و به لطف نامت ناتوانیهای ما را بهبود بدیها دور کن.
ده.
خداوندا رحم کن( .سه مرتبه)
پدر ،پسر و روح القدوس را میستایم ،اکنون و هر لحظه ،و تا
ابد .آمین.
ای پدر ما که در آسمان جای داری ،نام تو مقدس باد .خواست
تو به مانند آسمان در زمین هم برقرار گردد .نان روزانهی امروز
ما را بده ،گناهان ما را ببخش ،همانطور که ما بدیهای دیگران
را میبخشیم؛ و ما را از وسوسهها در امان بدار و از بدیها دور
کن.

مناجات 22

مناجات 05
خدایا ،به من رحم کن ،به خاطر بزرگی رحمتت؛ و گناهانم را
با محبت بی پایانت از بین ببر .بدیهایم را پاک کن و مرا از
گناهانم رهایی ده .چون به گناهان و بدیهایم آگاهم و
همیشه آنها را در مقابل خود میبینم .تنها به تو بدی کردم
و در نظرت گناه کردم ،پس اگر سخنی گویی حق داری و اگر
قضاوت کنی بیعیبی .خدای ناظر ،من گناهکار متولد شدم ،و
مادرم مرا با گناهانش باردار بود .خدایا ،تو حقیقت را درون
قلبم میخواهی ،پس دانش پیدا و پنهانت را در وجودم قرار
دادی .مرا با زوفا 1شستشو ده و من پاک خواهم شد؛ مرا

خداوند شبان من است و به هیچ چیز نیاز نخواهم داشت .مرا شستشو ده و از برف سفیدتر خواهم شد .شادی و خوشبختی
در چراگاههای سرسبز میخواباند و به سمت برکهها هدایت را به من برسان تا استخوانهای شکستهام دوباره شادی
میکند .جانی تازه به من میبخشد و به لطف نامش مرا به راه کنند .صورتت را بر روی گناهانم بپوشان و بدیهایم را پاک
درست هدایت میکند .حتی اگر از وادی سایهی مرگ هم کن .پروردگارا ،قلبی پاک را درونم

بگذرم ،از بدیها نمیترسم .چرا که تو با منی و عصای تو قوت هرچند هزاران نفر در کنارت روی زمین بیفتند ،و ده هزار نفر
قلب من است .در برابر چشم دشمنانم ،سفرهای میگسترانی .در سمت راست تو کشته شوند ،اما به تو آسیبی نخواهند
بساز و روح حقیقی را دوباره به من هدیه کن .مرا از خودت رسید.
دور نکن ،و روح القدوس را از من نگیر .شادی رستگاریت را تنها با چشمانت نگاه خواهی کرد و سزای شریران را خواهی
دوباره درونم قرار ده و با روح قدرتمندت مرا نگهدار .آنوقت راه دید.
تو را به گناهکاران نشان میدهم و خطاکاران به سمت تو باز چون خداوند را پناهگاه خودت کردهای ،و آن متعال را منزل
میگردند .خدایا ،مرا از ریختن خون بی گناه بازدار ،ای خدای خود ساختهای،
رستگاری؛ تا زبانم با حقیقت تو به وجد آید .پروردگارا ،لبانم را هیچ بدی برایت رخ نمیدهد و هیچ بالیی به نزدیکت نمی-
باز میکنی و زبانم تو را ستایش میکند .اگر طلب قربانی می -آید.
کردی ،خودم را فدا میکردم؛ قربانی سوخته برای تو بیفایده زیرا به فرشتگانش فرمان خواهد داد تا در همهی راهها،
است .قربانی خدا روحی شکسته است؛ خداوند قلب شکسته نگهبان تو باشند .
و پشیمان را خوار نمیکند .خدایا ،به لطف خودت به صهیون آنها تو را بر روی دستهایشان خواهند گرفت ،که مبادا
خوبی کن و بگذار دیوارهای اورشلیم برپا گردند .آنگاه به قربانی پایت به سنگی بخورد.
شایسته رضایت میدهی ،قربانی سوخته و کامل .سپس به بر روی شیر و افعی پا میگذاری؛ شیر جوان و اژدها را پایمال
درگاهت گوسفند هدیه میکنند.

خواهی کرد.

پدر ،پسر و روح القدوس را میستایم ،اکنون و هر لحظه ،و تا خداوند میگوید :هرکس مرا دوست داشته باشد ،او را خواهم
رهانید؛ و چون نام مرا بشناسد ،از او محافظت خواهم کرد.
ابد .آمین.

هلهلویا ،هلهلویا ،هلهلویا .خداوندا ،تو را میستایم( .سه مرتبه) اگر مرا صدا بزند ،من او را اجابت خواهم کرد؛ در سختیها با
ای مادر مقدس ،پاکترین و مقدس که خدا همراه توست ،شاد او خواهم بود؛ او را از سختی رها میکنم به او ع ّزت میبخشم.
باش :در میان زنان مقدس هستی و میوهی وجودت مقدس تا آخر عمرش ،او را سیر خواهم کرد و رستگاری را به او نشان
خواهم داد.
است ،چرا که تو نجاتبخش ما را به دنیا آوردی .آمین.

دعای ظهر
ای پدر ما که در آسمان جای داری ،نام تو مقدس باد .خواست
تو به مانند آسمان در زمین هم برقرار گردد .نان روزانهی امروز
ما را بده ،گناهان ما را ببخش ،همانطور که ما بدیهای دیگران
را میبخشیم؛ و ما را از وسوسهها در امان بدار و از بدیها دور
کن.

مناجات 05
آنکه در مخفیگاه آن متعال قرار گیرد ،زیر سایۀ قادر مطلق به
سر خواهد برد.

 -1زوفا گیاهی معطر از خانواده نعناع است که خاصیت پاک کنندگی و ضدعفونی دارد.

پدر ،پسر و روح القدوس را میستایم ،اکنون و هر لحظه ،و

تا ابد .آمین.
هلهلویا ،هلهلویا ،هلهلویا .خداوندا ،تو را میستایم( .سه
مرتبه)
ای مادر مقدس ،درب رحمتت را به روی ما باز کن ،و با لطفت
از ما مراقبت کن .باشد که به خاطر تو از مشکالت دور بمانیم،
چرا که رستگاری مسیحیان در دست توست .آمین.

دعای ساعت  3بعد از ظهر
ای پدر ما که در آسمان جای داری ،نام تو مقدس باد .خواست
تو به مانند آسمان در زمین هم برقرار گردد .نان روزانهی امروز
ما را بده ،گناهان ما را ببخش ،همانطور که ما بدیهای

و آنگاه دربارهی خداوند میگویم :اوست پناه من و دژ من ،دیگران را میبخشیم؛ و ما را از وسوسهها در امان بدار و از
خدای من که به او توکل دارم.

بدیها دور کن.

بهیقین ،اوست که من را از دام صیاد و از طاعون مرگبار رها مناجات 242
خواهد کرد.

او مرا با پرهای خویش میپوشاند ،و زیر بالهایش پناه می -خداوندا ،دعای مرا بشنو؛ به تقاضایم گوش کن و با لطف و
حقانیت خود به دعایم پاسخ بده.
دهد؛ حقانیت او ،سپر محافظم خواهد بود.
خدمتگزار خود را داوری نکن ،زیرا هیچ موجودی در پیشگاه
نه از تاریکی شب میترسم ،و نه از تیری که در روز میپرد.

از طاعونی که در تاریکی راه میرود بیم نخواهم داشت و از تو پارسا نیست.
دعای ساعت  6بعد از ظهر
وبایی که در نیمروز هالک میسازد هم نمیترسم.
ای پدر ما که در آسمان جای داری ،نام تو مقدس باد .خواست
دشمن به جان و روحم آزار رسانده ،زندگیم را به زمین زده،

مانند مردگان روزگارم را تاریک کرده.
اکنون روحم مدهوش شده و قلبم متحیر شده.
گذشته را که به یاد میآورم ،به کارها و مخلوقاتت می-
اندیشم.
دستهایم را به سویت دراز میکنم .جانم مانند زمین خشک
تشنهی توستِ .ساله.2
پروردگارا ،دعایم را به سرعت بشنو ،چرا که روحم در عذاب
است .رویت را از من نپوشان ،مبادا همچون کسانی شوم که
به گودال فرو میروند.
صدای محبتت را هر صبح به گوشم برسان ،چون به تو ایمان
دارم .راه درست را به من نشان ده ،چرا که روحم را به سمت
تو پرواز میدهم.
خداوندا ،مرا از دشمنانم رهایی ده ،زیرا که در پناه تو از آنها
پنهان میشوم.
به من بیاموز که خواست تو را اجرا کنم ،چون تو خدایم
هستی و روح تو پاک است .مرا به سرزمین خوبیها هدایت
کن.
خدایا ،به لطف نامت و عدالتت ،روح مرا زنده کن و از سختی
دور بیرون بیاور.
و با محبتت ،دشمنانم را دور گردان و هر کس که به روحم
آسیب میزند را از بین ببر ،چرا که بندهی تو هستم.

تو به مانند آسمان در زمین هم برقرار گردد .نان روزانهی امروز
ما را بده ،گناهان ما را ببخش ،همانطور که ما بدیهای
دیگران را میبخشیم؛ و ما را از وسوسهها در امان بدار و از
بدیها دور کن.

مناجات 60
خدایا ،مرا زودتر رهایی ده .خداوندا ،به یاریام بشتاب.
آنان که قصد آسیب روحم را دارند ،سرافکنده و شرمسار
گردان؛ آنان که آرزوی تیرهروزی برایم میکنند را دور کن و
رسوا گردان؛
آنان که قصد تمسخرم دارند را با سرافکندگی به عقب
برگردان.
اما آنان که در جستجوی تو هستند را شاد کن و در کنارت
قرار ده .و بگذار کسانی که به دنبال رستگاری هستند بگویند:
خداوند بزرگ است.
و اما من ،ستمدیده و نیازمندم؛ خدایا نزد من بشتاب ،چرا که
یار و نجات دهندهام هستی.
پدر ،پسر و روح القدوس را میستایم ،اکنون و هر لحظه ،و
تا ابد .آمین.
هلهلویا ،هلهلویا ،هلهلویا .خداوندا ،تو را میستایم( .سه
مرتبه)

دعا خطاب به قدیس جورج
ای رها کنندهی اسیران و محافظ فقیران،

 -2کلمهی ساله ( )Selahگاهی در پایان آیات کتاب مقدس میآید .دربارهی معنی آن نظرات متفاوتی وجود دارد اما این کلمه احتماال برای حفظ جنبهی موسیقیای و توقف در حین
خواندن استفاده میشود.

در محبت خود ،دشمنانم را منقطع ساز ،و همۀ خصمان جانم

شفا دهندهی ناتوانان ،قهرمان پادشاهان،

را هالک کن،زیرا که من خادم تو هستم.

جورج ،ای شهید پیروز و بزرگ ،نزد خدایمان مسیح ما را

پدر ،پسر و روح القدوس را میستایم ،اکنون و هر لحظه ،و تا شفاعت کن،
ابد .آمین.

بلکه روحمان به رستگاری برسد .آمین.

هلهلویا ،هلهلویا ،هلهلویا .خداوندا ،تو را میستایم( .سه مرتبه) دعای ساعت  0شب
دعا خطاب به قدیس نینو
ای خادم پسر خداوند،
که به مانند نخستین یار مسیح قدیس آندریاس ،خدمت
کردی
و مانند دیگر یارانش موعظه کردی،
ای روشنایی گرجستان و صدای روح القدوس،
نینوی مقدس ،همتای حواریون،
برای نجات روحمان به درگاه خداوند دعا کن .آمین.

مناجات 221

ای پدر ما که در آسمان جای داری ،نام تو مقدس باد .خواست
تو به مانند آسمان در زمین هم برقرار گردد .نان روزانهی امروز
ما را بده ،گناهان ما را ببخش ،همانطور که ما بدیهای
دیگران را میبخشیم؛ و ما را از وسوسهها در امان بدار و از
بدیها دور کن.

دعا خطاب به قدیس نیکوالس
حقیقت اعمالت تو را مانند یک ایمان ،نشانی از فروتنی و
معلمی پرهیزکار بازتاب میدهند،
به همین خاطر است که به باالترین درجهی فروتنی رسیدی،

خوشا به حال کسی که از خداوند میترسد و در راه او قدم جایی که با فقر به آن میرسند،
نیکوالس ،ای پدر و اسقف بزرگ،
میگذارد،
نزد خدای مسیح ما را شفاعت کن تا نجات پیدا کنیم .آمین.
هر کس مزد زحمت خود را میبیند و اینگونه خوشحال و دعای نیمه شب

سعادتمند خواهد بود.

همسرت مانند درخت انگوری پرمیوه در کنارت خواهد بود و
فرزندانت مانند زتون گرداگرد سفرهات مینشینند.
آری ،کسی که از خداوند بترسد چنین سعادتمند خواهد بود.
باشد که خداوند از کوه صهیون به تو برکت دهد و همیشه
سعادت اورشلیم را ببینی.

ای پدر ما که در آسمان جای داری ،نام تو مقدس باد .خواست
تو به مانند آسمان در زمین هم برقرار گردد .نان روزانهی امروز
ما را بده ،گناهان ما را ببخش ،همانطور که ما بدیهای
دیگران را میبخشیم؛ و ما را از وسوسهها در امان بدار و از
بدیها دور کن.

مناجات 234
ای خدمتگزاران خداوند که شب را در خانهاش به سر میبرید،

آری ،باشد که فرزندان فرزندانت را ببینی و صلح و آرامش بر خداوند را بپرستید.
سرزمین اسرائیل حاکم بماند.

دستان خود را برای دعا برافرازید و پروردگار را ستایش کنید.
خداوندی که بهشت و زمین را ساخته و به شما از صهیون

پدر ،پسر و روح القدوس را میستایم ،اکنون و هر لحظه ،و تا برکت میدهد.
ابد .آمین.
پدر ،پسر و روح القدوس را میستایم ،اکنون و هر لحظه ،و
هلهلویا ،هلهلویا ،هلهلویا .خداوندا ،تو را میستایم( .سه مرتبه) تا ابد .آمین.

هلهلویا ،هلهلویا ،هلهلویا .خداوندا ،تو را میستایم( .سه مرتبه)
روح خدمتگزارانت را در کنار قدیسها قرار ده،
جایی که بیماری ،غم و حسرتی نیست ،و زندگی جاودان است.
زنهار ،که تازه داماد در نیمه شب میآید .و خوشا به حال
خدمتگزاری که به تماشا بیاید ،و بد به حال آنکه غافل است.
پس ای روح من ،باشد که به خواب فرو بروی ،به مرگ برسی
و از قلمروی پادشاهی خارج شوی .اما دوباره برخیز و بگو :ای
خداوند مقدس ،به لطف مادر مقدس به ما رحم کن .آمین.

