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دعاهای مورد استفاده در طول روز

پیش از وعدههای غذایی

پیش از شروع کار

ای پدر ما که در آسمان جای داری ،نام تو مقدس باد .خواست

ای عیسی مسیح ،تنها پسر زاده شده از پدر ،که گفتهای

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

بدون من نمیتوانید هیچ کاری را انجام دهید .حرفت را با

ما را بده ،گناهان ما را ببخش ،همانطور که ما بدیهای

ایمان میپذیرم و در مقابل خوبیهایت زانو میزنم .به من

دیگران را میبخشیم؛ و ما را از وسوسهها در امان بدار و از

گناهکار کمک کن تا این کار را به لطفت کامل کنم ،به نام

بدیها دور کن.

پدر ،پسر و روح القدوس .آمین.
پس از وعدههای غذایی
پس از پایان کار
ای مسیح که مایهی همهی خوبیها هستی .روحم را از
شادی و خوشبختی لبریز کن و مرا نجات ده ،چون تو
بخشندهای.

ای خدای ما عیسی مسیح که هدایای زمینی را به ما دادی،
از تو متشکریم .ما را از بهشت پادشاهیت محروم نکن و
همانطور که به میان شاگردانت آمدی و با خود صلح و آرامش
آوردی ،به میان ما بیا و نجاتمان ده.

پیش از مطالعه

دعای پیش از شروع سفر

ای پادشاه بهشتی ،آرامبخش ،روح حقیقت که در همهجا

خدای ما عیسی مسیح ،ای راه حقیقی و جاودان که با

حاضر هستی و همهچیز را شامل میشوی ،گنجینهی خوبی-

نگهبانت یوسف و مادر مقدست به مصر سفر کردی .اکنون با

ها و جاندهنده :در وجود ما وارد شو ،ما را از تمامی ناپاکی-

خدمتگزارت (-نام مسافر )-سفر کن ،او را از سختیها و

ها رهایی ده ،و روح ما را نجات بخش ،ای بهترین.

مشکالت دور نگهدار ،و به او قدرت و آرامش بده .باشد که با
راضی کردنت و انجام صحیح دستوراتت ،مرحمتهای زمینی

پس از مطالعه
ای مادر مقدس که ستوده و بیگناه هستی ،همانا که
ستایش تو شایسته است .واال مرتبهتر از کروبیها و با
شکوهتر از سرافیم هستی و بدون گناه ،خدای کلمات را به
دنیا آوردی .تو را میستاییم.

و بهشتی را به او هدیه کنی و او را از سفر باز گردانی .چرا که
عظمت ،قدرت و شکوه شایسته توست و پدر ،پسر و روح
القدوس را برای آن ستایش میکنیم .اکنون و هر لحظه ،و تا
ابد .آمین.

کن و با محبتت مرا چنان خوشحال کن که شایستهاش باشم.
دعای رفع مشکالت
پروردگارا ،تو یار و یاورمان هستی ،عادل و مهربانی و به
درخواست مردمانت گوش میدهی .به من گناهکار نگاهی
بینداز ،به من رحم کن و مشکلی که مرا درگیر کرده برطرف
کن .خدایا ،میدانم و باور دارم که همهی امتحانات زندگی
برای تنبیه کردن ما هنگامی که از تو دور میشویم و نافرمانی
میکنیم است .با من بر اساس گناهانم رفتار نکن ،بلکه
مهربانی بینهایتت را نشان بده ،چرا که من ساختهی دست
تو هستم و ضعفهایم را میشناسی.
تقاضا میکنم که لطف بی حد و مرزت را به من هدیه کنی،
به من صبر و قدرت دهی تا مشکالتم را تحمل کنم و خواست
تو را انجام دهم .تو درد و رنجم را میدانی و من به سمت
تو ،تنها امید و پناهم ،میشتابم تا به آرامش برسم .با اعتماد
به عشق بیپایان و مهربانیت ،میدانم که در زمان مناسب
که صالح بدانی مرا از این مشکل رهایی میدهی و نگرانی
مرا به آرامش تبدیل میکنی ،همان هنگام که به خاطر
لطفت شادی میکنم و نام مقدست را ای پدر ،پسر و روح
القدوس ستایش میکنم .اکنون و هر لحظه ،و تا ابد .آمین.

دعای شکرگزاری
ای خدای نجاتبخش و تعلیم دهنده ،من ،بندهی بیارزشت
با ترس و صدایی لرزان از عشق و محبتت به خاطر تمام
خوبیهایی که به من روا داشتی تشکر میکنم .پروردگارا،
برای تشکر در مقابلت زانو میزنم و تو را ستایش میکنم .با
اشتیاق فریاد میزنم :خداوندا ،مرا از همهی مشکالت دور

از تو میخواهم به صدایم گوش کنی ،به من رحم کنی چون
تو امید همهی جهانیان هستی و باشد که جالل و شکوه به
سمت تو ،پدر و روح القدوس روانه شود ،اکنون و هر لحظه،
و تا ابد .آمین .خدای پدران ما ،تو را میستایم و به خاطر
لطف بیدریغ و فراوانت از تو تشکر میکنم .به سمت تو می-
شتابم ای خدای مهربان و قدرتمند .با نور خورشید حقیقیت
بر قلب من بتاب .ذهنم را روشن کن و حواسم را جمع کن ،تا
به درستی قدم بردارم و خواست تو را اجرا کنم ،تا در نهایت
به زندگی جاودان برسم یا حتی به تو که ریشهی زندگی
هستی ،و در عالم با شکوه نور غیر قابل دسترست جای گیرم.
چرا که خدایم هستی و باشد که جالل و شکوه به سمت تو،
پدر ،پسر و روح القدوس روانه شود ،اکنون و هر لحظه ،و تا
ابد .آمین.

دعای پیش از خواندن کتاب مقدس
ای معلمی که عاشق انسان هستی ،قلبهایمان را با نور
حقیقیت روشن کن .ذهنمان را روشن کن تا تعالیم تو در
انجیل را بفهمیم .و در ما ترسی قرار ده تا دستورات صحیحت
را اجرا کنیم و هوا و هوس نفسانی را از خود دور کنیم ،و
اینگونه بتوانیم زندگی معنوی را در افکار و اعمال خود پیاده
کنیم تا تو خوشنود شوی .چرا که تو روشنایی روح و جسممان
هستی ای خداوند ما ،و تو را در کنار پدر که جاودان است ،و
روح زندگی بخشت که مقدس و پاک است ستایش میکنیم،
اکنون و هر لحظه ،و تا ابد .آمین.

نعمت خود را به سوی آنها روانه کن .زحمت و اعمال آنها
دعا برای درگذشتگان
پرودرگارا ،خدمتگزارت و برادر/خواهر ما (-نام )-را به یاد آور،
همانکه با امید و ایمان به آخرت جاودان آرمید ،جایی که
در آن تو خوبی میکنی و انسانها را دوست داری ،گناهان
را میبخشی و بدیها را پاک میکنی .گناهان عمدی و
غیرعمدی او را ببخش و پاک کن ،او را از عذاب و آتش جهنم
دور کن و همدلی و لذت خوبیهای جاودانت را که برایشان
تو را دوست میداریم به او هدیه کن .چرا که اگرچه او گناه
کرد ،اما تو را رها نکرد و بدون شک به پدر ،پسر و روح
القدوس باور داشت .و حتی تا آخرین نفس مانند یک
ارتودوکس اعتراف کرد که خدای سه گانه مقدس است،
یگانگی در تثلیت 1است و تثلیث یگانه است .برای همین به
او رحم کن و ایمانش را ببین نه اعمالش را ،و چون مهربانی
به او زندگی در کنار قدیسان را هدیه کن ،چرا که تا به حال
هیچ انسانی زاده نشده که گناه نکرده باشد .تو تنها بیگناه
هستی ،و حقیقتت جاودان است .و تو تنها خدای مهربانی-
ها ،دلسوزی و عاشق انسان هستی و ما پدر ،پسر و روح
القدوس را ستایش میکنیم .اکنون و همیشه ،و تا ابد.
آمین.
دعا برای بیماران
ای مسیح ،تنها محافظ ما ،بیا و خدمتگزار رنج دیدهات (-
نام )-را درمان کن و او را از بیماری و درد آزار دهنده رهایی
ده .ای تنها عاشق انسانها ،به لطف دعای مادر مقدس او
را از بستر بیماری بلند کن تا برای تو بخواند و بدون توقف
تو را ستایش کند.
دعا برای والدین
ای خداوند و نجاتدهندهی ما ،به ما آموختهای تا به پدر و
مادرمان احترام بگزاریم ،به آنها عشق بورزیم و از آنها
پیروی کنیم .ای خدای من عیسی مسیح ،از اعماق وجودم
تو را صدا میزنم ،دعایم را گوش کن و به پدر و مادرم رحم
کن ،همانها که مرا به دنیا آوردند و با نعمت و عشق تو
پرورش میدهند .آنها را از بدیها ،مشکالت و بیماری در
امان بدار ،سالمتی را به آنها هدیه کن و مهربانانه لطف و

 -1منظور سه گانه یا همان پدر ،پسر و روح القدوس است.

را رحمت ببخش و به لطف مهربانی بیپایانت به آنها رحم
کن تا خالصانه به تو خدمت کنند ،باشد که من هم شایستهی
خدمت به تو و ستایش کردنت باشم .آمین .نعمت خود را به
سوی آنها روانه کن .زحمت و اعمال آنها را رحمت ببخش
و به لطف مهربانی بیپایانت به آنها رحم کن تا خالصانه به
تو خدمت کنند ،باشد که من هم شایستهی خدمت به تو و
ستایش کردنت باشم .آمین.

