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دعای صبح

دعا برای سه گانه ی مقدس

پس از برخاستن از خواب ،پیش از انجام هرگونه کاری ،از خواب بر میخیزیم و در برابر تو زانو میزنیم ،ای خدای یگانه،
محترمانه بایستید ،خود را در محضر خدای ناظر بر همگان فرض و سرود فرشتگان را در وصف تو میخوانیم ،ای قدرتمندترین:
کنید ،و پس از صلیب کشیدن بگویید:

تو مقدس ،مقدس ،مقدس هستی؛ به لطف مادر خود به ما

به نام پدر ،پسر و روح القدوس ،آمین.

رحم کن.

سپس برای لحظاتی صبر کنید تا اینکه تمامی احساساتتان آرام عظمت برای پدر ،پسر و روح القدوس است ،اکنون و همیشه،

گرفته و افکارتان از تمامی مادیات زمینی رهایی یابد؛ حاال سه و تا ابد .آمین.
بار تعظیم کنید و بگویید:

پروردگارا ،مرا از خواب بیدار کردی :ذهن و قلبم را روشنایی

دعای :publican

بخش و به لبانم برای دعا توان ببخش ،ای مقدسترین سه

خداوندا ،به من گناهکار رحم کن.

گانه :به لطف مادرت به ما رحم کن.

دعای آغازین

اکنون و همیشه ،و تا ابد .آمین.

ای عیسی مسیح ،پسر خداوند ،به لطف دعای مادر پاک خود و روز قضاوت فراخواهد رسید ،و اعمال هرکس واضح و کامل

همهی مقدسین به ما رحم کن .آمین.

نمایان خواهد شد؛ ولی ما شبانگاهان از ترس فریاد میزنیم:

عظمت برای تو است ،خداوند ما ،عظمت برای توست.

خدایا تو مقدس ،مقدس ،مقدسی؛ به لطف مادرت به ما رحم

ای پادشاه بهشتی ،آرامبخش ،روح حقیقت که در همهجا حاضر کن.
هستی و همهچیز را شامل میشوی ،گنجینهی خوبیها و جان -خدایا رحم کن( .دوازده مرتبه)
دهنده :در وجود ما وارد شو ،ما را از تمامی ناپاکیها رهایی ده،

و روح ما را نجات بخش ،ای بهترین.
ای خدای مقدس ،قدرتمندترین و جاودان ،به ما رحم کن( .سه
مرتبه)
عظمت برای پدر ،پسر و روح القدوس است ،اکنون و همیشه،
و تا ابد .آمین.
ای مقدسترین سه گانه ،به ما رحم کن .ای خداوند ،گناهان ما
را محو کن .ای هدایتگر ،شرارتهای ما را ببخش .ای مقدس-
ترین ،ظهور کن و به لطف نامت ناتوانیهای ما را بهبود ده.
خداوندا رحم کن( .سه مرتبه)
عظمت برای پدر ،پسر و روح القدوس است ،اکنون و همیشه،
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

دعای قدیس باسیل بزرگ برای مقدسترین سه گانه:
از خواب که بر میخیزم ،از تو تشکر میکنم ای مقدسترین سه
گانه ،چون با لطف و صبرت از من تنبل و گناهکار ناراحت
نشدی ،و حتی به خاطر شرارتهایم نابودم نکردی ،بلکه عشق
همیشگیت به انسان را نشان دادی؛ و وقتی که در ناامیدی
غرق بودم ،مرا بیدار کردی تا صبح و شکوه قدرتت را ببینم .و
حاال ذهنم را روشن کن ،و دهانم را باز کن تا به سخنانت فکر
کنم ،دستوراتت را بفهمم و خواست تو را انجام دهم ،با قلبم
اعتراف کنم و نام مقدست را ستایش کنم :به نام پدر ،پسر و
روح القدوس ،اکنون و همیشه ،و تا ابد .آمین.
بیایید تا خدای خود را بپرستیم.
بیایید تا در مقابل مسیح ،پادشاه و خدایمان تعظیم کنیم.

را میبخشیم؛ و ما را از وسوسهها در امان بدار و از بدیها دور بیایید تا در مقابل خود مسیح ،پادشاه و خدایمان دعا کنیم.
کن.
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رنج بسیار کشید و به خاک سپرده شد .و بر اساس کتاب

خدایا ،به من رحم کن ،به خاطر بزرگی رحمتت؛ و گناهانم را مقدس ،در روز سوم برخاست و به بهشت عروج کرد تا در
با محبت بی پایانت از بین ببر .بدیهایم را پاک کن و مرا از سمت راست پدر بنشیند؛ و با شکوه و جالل باز خواهد گشت

گناهانم رهایی ده .چون به گناهان و بدیهایم آگاهم و تا زندگان و مردگان را قضاوت کند؛ همانکه سلطنتش جاودان
همیشه آنها را در مقابل خود میبینم .تنها به تو بدی کردم است .و به روح القدوس زندگی بخش که از جوهر پروردگار

و در نظرت گناه کردم ،پس اگر سخنی گویی حق داری و اگر است؛ همانکه در کنار خدای پدر و پسر ستایش میشود و با
قضاوت کنی بیعیبی .خدای ناظر ،من گناهکار متولد شدم ،و زبان پیامبران سخن گفت .به یک کلیسای مقدس ،کامل و

مادرم مرا با گناهانش باردار بود .خدایا ،تو حقیقت را درون رسولی .1و به یک غسل تعمید برای آمرزش گناهان اعتراف
قلبم میخواهی ،پس دانش پیدا و پنهانت را در وجودم قرار میکنم .و به رستاخیز و زندگی پس از مرگ باور دارم .آمین.
دادی .مرا با زوفا 2شستشو ده و من پاک خواهم شد؛ مرا
شستشو ده و از برف سفیدتر خواهم شد .شادی و خوشبختی دعای اول ،از قدیس ماکاریوس بزرگ
را به من برسان تا استخوانهای شکستهام دوباره شادی
خدایا ،من گنهکار را پاکی ده ،چرا که هیچگاه در حضورت کار
کنند .صورتت را بر روی گناهانم بپوشان و بدیهایم را پاک
خوبی انجام ندادم؛ مرا از بدیها دور نگهدار و خواست خود را
کن .پروردگارا ،قلبی پاک را درونم بساز و روح حقیقی را دوباره
در من برقرار کن ،تا من دهان بیارزشم را فقط برای ستایش
به من هدیه کن .مرا از خودت دور نکن ،و روح القدوس را از
نام مقدست باز کنم :به نام پدر ،پسر و روح القدوس ،اکنون و
من نگیر .شادی رستگاریت را دوباره درونم قرار ده و با روح
همیشه ،و تا ابد .آمین.
قدرتمندت مرا نگهدار .آنوقت راه تو را به گناهکاران نشان
میدهم و خطاکاران به سمت تو باز میگردند .خدایا ،مرا از
ریختن خون بی گناه بازدار ،ای خدای رستگاری؛ تا زبانم با

دعای دوم ،از قدیس ماکاریوس بزرگ

حقیقت تو به وجد آید .پروردگارا ،لبانم را باز میکنی و زبانم ای نجات دهنده ،پس از بیدار شدن در مقابلت زانو میزنم و
تو را ستایش میکند .اگر طلب قربانی میکردی ،خودم را فدا سرود نیمه شب را میخوانم :نگذار که با گناهانم به خواب ابدی
میکردم؛ قربانی سوخته برای تو بیفایده است .قربانی خدا بروم ،بلکه به من رحم کن ،ای که برای نجات ما (داوطلبانه؟)
روحی شکسته است؛ خداوند قلب شکسته و پشیمان را خوار به صلیب کشیده شدی؛ بشتاب و من غرق در تنبلی را بیدار

نمیکند .خدایا ،به لطف خودت به صهیون خوبی کن و بگذار کن و با دعا و شفاعت نجاتم ده؛ و بعد از خواب شبانه ،روزی
دیوارهای اورشلیم برپا گردند .آنگاه به قربانی شایسته بدون گناه را در مقابلم طلوع ده .ای خدای مسیح ،نجاتم ده.
رضایت میدهی ،قربانی سوخته و کامل .سپس به درگاهت
گوسفند هدیه میکنند.

دعای سوم ،از قدیس ماکاریوس بزرگ

نماد ایمان ارتودوکس

از خواب بر میخیزم و شتابان به سویت میآیم ،ای هدایتگر

من به خدای یگانه اعتقاد دارم ،پدر قدرتمندترین ،خالق عاشق نوع بشر .با لطف بیپایانت ،توانم ده تا در راه تو عمل
آسمان و زمین ،و هرچه پیدا و پنهان است .و به عیسی کنم و به درگاهت دعا کنم :همیشه و در همه چیزبه من کمک
مسیح ،یگانه پسر خدا ،تنها زادهی پدر پیش از هر چیز؛ نور کن ،مرا از هر چیز دنیایی ،گناه آلود و وسوسهی شیطان دور

حقیقی؛ خدای حقیقی؛ زاده شده ،نه مخلوق؛ از جوهرهی پدر؛ نگهدار و به سوی پادشاهی جاودانت هدایت کن .چرا که تو
کسی که همه چیز را خلق کرد؛ همانکه برای ما و رستگاریمان خالق من هستی ،و بخشندهی تمام خوبیها؛ تمام امیدم به
از آسمان به زمین آمد؛ تجسم روح القدوس و مریم مقدس توست ،تو را میستایم ،اکنون و همیشه ،و تا ابد .آمین.
که به انسان تبدیل شد؛ که به خاطر ما به فرمان پونتیوس
پیالطس 3به صلیب کشیده شد.

 -1اشاره به دوازده یار عیسی مسیح که حواریون نامیده میشدند.
 -2زوفا گیاهی معطر از خانواده نعناع است که خاصیت پاک کنندگی و ضدعفونی دارد.
 -3والی یهودا که بر خالف میلش ،فرمان به تصلیب حضرت عیسی داد.

دعای هفتم ،خطاب به مادر مقدس

دعای چهارم ،از قدیس ماکاریوس بزرگ

ای بانوی مقتدر ،خوبی تو را میستایم و میخواهم که به ذهنم

پروردگارا ،که با خوبی و مهربانی بیپایانت به من ،بندهی نیرو بدهی .معلم من باش تا در راه فرمانهای مسیح قدم
خود ،کمک کردی که شب را بدون هیچ آسیبی از سوی بگذارم .قدرتم ده تا برای دعا بیدار بمانم و خواب دلسردی را از
گناهان به صبح برسانم :ای خالق همه چیز ،با نور حقیقیت من دور کن .ای عروس خداوند ،با دعایت مرا از بند گناه رهایی

هدایتم کن و قلبم را در مسیر انجام دستوراتت روشن کن ،بده .هر شب و روز از من محافظت کن و مرا از دشمنانی که
شکستم میدهند دور نگهدار .ای حامل خداوند جانبخش،
اکنون و همیشه ،و تا ابد .آمین.
من مرده از هوای نفس را دوباره زنده کن .ای حامل نور
دعای پنجم ،از قدیس باسیل بزرگ
ای خدای قدرتمند ،خداوند فرشتگان و موجودات ،که از عرش
به همه چیز روی زمین ناظر هستی ،که قلب و درون را می-
بینی و اسرار ما را میدانی .ای نور ازلی و ابدی ،که در آن هیچ
تاریکی نیست :ای پادشاه جاودان ،به خاطر مهربانی بی-
پایانت باز هم تقاضای ما را بپذیر ،خواستی که از لبهای
ناپاک گفته میشود؛ گناهان عمدی و ناخودآگاه ما در عمل،
سخن و فکر را ببخش ،و جسم و روحمان را از هر گناهی پاک
کن .به ما کمک کن تا با قلبی مراقب و ذهنی آرام از شبهای
زندگی عبور کنیم ،در انتظار روز بازگشت نورانی تنها پسرت،
خداوند و نجاتبخش ما ،عیسی مسیح؛ هنگامی که قاضی
همگان با افتخار میآید تا پاداش هرکسی بر اساس اعمالش
بدهد .به این امید که ما را خموده و تنبل نیابی ،بلکه حاضر
و آماده برای همراهی کردن فرزندت به سوی شادی و قصر
الهی شکوهش ،جایی که صدای جشن و پایکوبی همیشه به
گوش میرسد و شادی حاضران از دیدن چهرهی زیبایت
وصف ناپذیر است .چرا که تو نور حقیقی هستی که همه را
نورانی و پاک میکنی و همهی مخلوقات تا ابد تو را ستایش
میکنند .آمین.
دعای ششم ،از قدیس باسیل بزرگ
ای خدای آسمانی و مهربان ،به درگاهت دعا میکنیم ،چون
همیشه برایمان خوبیها و شکوه بی حد و مرز را به ارمغان
میآوری؛ چون خواب را به ما هدیه دادی تا خستگی را جبران
کنیم و به آرامش جسمانی برسیم .از تو ممنونیم که ما را به
خاطر گناهانمان از بین نبردی ،بلکه دوباره مهربانی بیپایانت
را به انسان نشان دادی .و وقتی با ناامیدی خوابیده بودیم،
ما را بیدار کردی تا شکوه سلطنتت را ستایش کنیم .از این
رو ،خوبی بی حد و مرزت را درخواست میکنیم :چشم ادراک
ما را روشن کن و ذهنمان را از خواب سنگین سستی بیدار
کن؛ دهانمان را باز کن تا بتوانیم بیوقفه ستایشت کنیم و به
درگاهت اعتراف کنیم که خدای باشکوه در همه چیز و همه

جاودانی ،روح نابینای مرا روشن کن .ای قصر بیهمتای

خداوند ،مرا خانهی روح الهی قرار ده .ای حامل شفا دهنده،
هوای نفس همیشگی مرا درمان کن .مرا به سوی توبه هدایت
کن ،چرا که در توفان زندگی گرفتارم .مرا از آتش ابدی و
وسوسههای شیطانی و جهنم دور نگهدار .نگذار که چهرهای از
شادی شیطان باشم ،چرا که غرق در گناهم .ای معصومترین،
به من که از گناهان پیر شدهام زندگی دوباره ببخش .مرا از
عذاب دور نگهدار و برایم به درگاه پروردگار دعا کن .لذت بهشت
جاودان و همنشینی با مقدسین را هدیه کن .ای باکرهی
مقدس ،به صدای خالصترین خدمتگزارت گوش کن .ای پاک-
ترین ،با سیل اشک روحم را از ناخالصیها پاک کن .نالههای
قلبم را بیوقفه با تو در میان میگذارم .ای بانوی قدرتمند ،برایم
دعا کن .خدمت خالصانهام را بپذیر و آن را به خداوند مهربان
تقدیم کن .ای که باالتر از فرشتگان هستی ،مرا از پرشانی این
دنیا رها کن .ای نور بهشتی ،روح پاکی را در من قرار ده .ای
معصومترین ،دستها و لبهایم را در ستایش تو میگشایم،
هرچند که غرق در گناهند .مرا از شرارت نفسانی رهایی ده و
مرا نزد عیسی مسیح شفاعت کن ،همانکه شکوه و پرستش
برای اوست .اکنون و همیشه ،و تا ابد .آمین.
دعای هشتم ،خطاب به عیسی مسیح
ای عیسی مسیح ،ای مهربانترین و بخشندهترین که با عشق
و رحمتت آمدی تا همهی ما را نجات دهی .ای نجات دهنده،
به درگاهت دعا میکنم تا مرا با لطفت نجات دهی .کارهای
من چیزی جز وظیفه نیست و اگر نجاتم دهی لطف تو را می-
رساند .آری ،تو در مهربانی و بخشش بزرگ و وصف ناپذیری.
ای مسیح من ،تو گفتی که هر کس ایمان بیاورد همیشه زنده
من ناامید را نجات
میماند و مرگ را نمیبیند .اگر ایمان به توِ ،

میدهد ،صبر کن؛ ایمان میآورم ،مرا نجات ده ،چون خالق و
خدای من هستی .ای خدای من ،بگذار که با ایمانم شناخته
شوم ،نه اعمالم .چرا که هیچ عملی مرا به

جا هستی ،پدر ازلی ،در کنار تنها پسرت و مقدسترین و خطاب به مادر مقدس
جانبخشترین روحت .اکنون و همیشه ،و تا ابد .آمین.

خوبی جلوه نمیدهد .شاید که ایمانم پاسخگوی اعمالم باشد ،درود بر تو ای مادر مقدس ،پاکترین و مقدس که خدا همراه
آنها را جبران کند و مرا به شکوه جاودانت برساند .و نگذار توست :در میان زنان مقدس هستی و میوهی وجودت مقدس
که شیطان خودستایی کند که مرا در چنگ خود گرفته و از است ،چرا که تو نجاتبخش ما را به دنیا آوردی .آمین.
دستان تو دور کرده .چه بخواهم چه نخواهم ،مرا نجات بده
ای نجات بخش .خیلی زود دستم را بگیر ،چرا که از بین می -دعا خطاب به صلیب
روم .از جنینی خدای من بودی .پروردگارا ،به من کمک کن تا
خداوندا ،مردمانت را نجات ده و به میراث خود برکت ده؛
تو را چنان دوست داشته باشم که در گذشته گناه کردن را
پیروزیت را به مسیحیان ارتودوکس در برابر دشمنان هدیه کن
دوست میداشتم؛ و بدون سستی چنان در درگاهت کار کنم
و با قدرت صلیبت از جهان مخلوقت محافظت کن.
که زمانی برای شیطان گمراه کار میکردم .پروردگار من ،حاال
دیگر در تمامی روزهای زندگیم برای تو کار خواهم کرد ،اکنون
و همیشه ،و تا ابد .آمین.
دعای نهم ،خطاب به فرشتهی نگهبان مقدس
ای فرشتهی مقدس که در کنار من محنت زده و رنجور
ایستادهای ،من گناهکار را رها نکن و به خاطر زیادهرویهایم

سپس دعایی کوتاه برای سالمتی و رستگاری پدر معنوی خود،
والدین ،اطرافیان ،آشنایان و کسانی که غم و ناراحتی دارند
بخوانید .و در صورت امکان ،این یادبود را بخوانید:
دعا برای زندگان

از من دور نشو .به شیطان فریبکار فرصت نده که بدنم را ای خداوند ما ،عیسی مسیح ،بخشندگیها و مهربانیهای
وسیلهی انجام گناه کند؛ دست ضعیف و شکنندهام را قدرت همیشگی خود را از ما دور نکن؛ همانها که برایشان در ظاهر
ببخش و راه رستگاری را در برابرم قرار ده .ای فرشتهی مقدس انسان آمدی و رنج به صلیب کشیده شدن را برای رستگاری
خداوند ،نگهبان روح و جسم رنجور من ،مرا به خاطر هر آنها که به تو باور دارند ،تحمل کردی .و پس از بیدار شدن از
گناهی که با آن تو را آزردم ببخش .و اگر در شب گذشته مرگ به بهشت عروج کردی و در سمت راست خدای پدر
گناهی کردم ،امروز مراقبم باش و از وسوسهی دشمن دور نشستی و خواستههای فروتنانهی آنها که صدایت میزنند را
نگهدار تا خداوند را با گناهم نرنجانم .و برایم به درگاه پروردگار برآورده میکنی .تقاضای فروتنانهی خدمتگزار بیارزشت را

دعا کن که مورد خشمش قرار نگیرم و به من خدمتگزارش بشنو ،که مانند رایحهای معنوی از طرف پیروانت تقدیم می-
کنم .و پیش از هر چیز ،کلیسای مقدس ،جامع و رسولی خود
نشان ده که لیاقت لطفش را دارم .آمین.
را که در راهش خون دادی به یاد داشته باش؛ و به آن قدرت

دعای دهم ،خطاب به مادر مقدس

ببخش ،وسعت و آرامشش بده و با دروازههای هاویه از آن
محافظت کن .اختالف بین کلیساها را از بین ببر ،خشم ملتها

ای بانوی مقدس ،با دعاهای مقدس و قدرتمندت ،دلسردی ،را فرو نشان و ظهور کفر را به سرعت از بین ببر و کافران را به
فراموشکاری ،نابخردی و بی توجهی را از من خدمتگزار لطف قدرت روح القدوس شکست ده( .تعظیم)
محنتزدهات دور کن و افکار شیطانی ،پلید و کفرآمیز را از پروردگارا ،اسقفها ،کشیشها و هر کسی که به کلیسای
قلب رنجور و ذهن تاریکم پاک کن .آتش هوس درونم را ارتودوکس خدمت میکند را ببخش و از آنها محافظت کن؛
خاموش کن ،چون ضعیف و رنجورم .و مرا از افکار و اعمال همانها که برای هدایت مردمانت برگزیدی و به لطف دعای
ظالمانه دور نگهدار و از شر آنها رها کن ،چرا که نام مقدست آنها به من گناهکار رحم کن و مرا ببخش( .تعظیم)
تا ابد ستایش خواهد شد .آمین.
درخواست دعا از طرف قدیس همنام ما

خداوندا ،به پدر معنوی من (نام پدر معنوی) رحم کن و به
لطف دعاهایش ،گناهان مرا ببخش( .تعظیم)
خداوندا ،به والدین ،خواهران ،برادران و همخونهای من و

ای (نام قدیس) خشنودگر خداوند ،به درگاه پروردگار برایم همسایههای خانواده و دوستانم رحم کن و به آنها خوبیهای
دعا کن ،چرا که مشتاقانه به سمت تو آمدهام ای یار روح و مادی و معنوی هدیه کن( .تعظیم)

جان من.

پروردگارا ،به پیر و جوان ،فقرا ،یتیمها و هر کس در بیماری ،پدر ،پسر و روح القدوس را میستایم ،اکنون و هر لحظه ،و تا
غم ،مشکالت ،اسارت ،زندان به سر میبرد رحم کن ،به ابد .آمین.
خصوص آنها که در راه تو و ایمان ارتودوکس توسط مردمان خداوندا ،رحم کن( .سه مرتبه)
بیخدا ،خائن و کافر به دام افتادهاند .و آنها را فراموش نکن خداوندا ،برکت ده.
و به آنها نیرو و آرامش ده و به لطف قدرتت ،آسایش ،آزادی
و رستگاری را هدیه کن( .تعظیم)
خداوندا ،به آنها که از من متنفر هستند به رحم کن و
وسوسه را از من دور بگردان ،مبادا که آنها به خاطر من
گناهکار آزرده شوند( .تعظیم)
با نور آگاهی ،راه درست را به آنها که از ایمان ارتودوکس
دور شدهاند و در دام کفر افتادهاند نشان ده و آنها را به
میان کلیسای مقدس ،رسولی و جامع خود بیاور( .تعظیم)
دعا برای در گذشتگان
خداوندا ،آنها که از میان ما رفتهاند را به یاد آور ،از جمله
پادشاهان ،ملکهها و شاهزادههای ارتودوکس ،اسقفهای
مقدس ،کشیشها و هر کس که در کلیسا به تو خدمت کرده.
و به آنها افتخار همنشینی با قدیسها در بهشت جاودانت
را عطا بفرما( .تعظیم)
پروردگارا ،روح خدمتگزاران درگذشتهات ،والدین و همخون-
هایم را به یاد آور و گناهان عمد و غیرعمد آنها را ببخش،
بهشت و خوبیهای جاودانت را در کنار شادی زندگی ابدی
به آنها هدیه کن( .تعظیم)
پروردگارا ،پدران و برادران و خواهران ما که در اینجا دفن
شدهاند و آنها که با امید به زندگی دوباره و جاودان از میان
ما رفتهاند را به یاد آور و آنها را با قدیسها همنشین کن تا
نور چهرهات بر آنها بتابد و همچنین به ما رحم کن ،چرا که
مهربانی و عاشق انسان هستی( .تعظیم)
خدایا ،گناهان پدران ،برادران و خواهران ما را که از میان ما
رفتند و به زندگی دوباره ایمان و امید داشتند ببخش و یاد
آنها را جاودان کن( .تعظیم)
دعای پایانی
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 در پایان:
ای عیسی مسیح ،پسر خداوند ،به لطف دعاهای مادر مقدس،
پدرهای مقدسمان و همهی قدیسها به ما رحم کن .آمین.
پدر ،پسر و روح القدوس را میستایم ،اکنون و هر لحظه ،و تا
ابد .آمین.

