Udvalgte bønner
Farsi og Dansk
ﮐﻠﯾﺳﺎی اﻧﺟﯾﻠﯽ – ﻟوﺗری ﻣردﻣﯽ داﻧﻣﺎرک

ﮐﺗﺎب دﻋﺎ
ﻣﻧﺗﺧﺑﯽ از دﻋﺎھﺎ
ﻓﺎرﺳﯽ و داﻧﻣﺎرﮐﯽ

Dansk
Samliv og ægteskab
7. Kære Gud,
Hver dag mærker vi din velsignelse over vores kærlighed
og vores liv med hinanden.
Du fylder kærligheden ud,
så det at være to bliver en rigdom,
en daglig gave, som vi takker for.
Vi mærker dit nærvær
i den stille glæde og i den brusende lykke,
og vi mærker din beskærmende hånd
i uroen, striden og smerten.
Herre,
vi behøver din hjælp til at nære kærligheden,
så vi aldrig glemmer,
at det, at vi er bundet til hinanden i kærlighed,
giver os frihed til at leve
sammen og hver med sit.
Herre,
vi beder om, at du går hele vejen sammen med os
i glæden, i kærligheden og gennem smerten.
8. Far i Himlen,
du har bestemt os for hinanden
og knyttet os sammen for hele livet.
Hjælp os til at overvinde, hvad der skiller os.
Lad os erkende, hvad der gør samlivet svært for os,
og hvor vi er skyldige over for hinanden.
Hjælp os til at tale med hinanden.
Skænk os oprigtighed og fortrolighed.
Giv os kraft, så vi tilgiver hinanden, sådan som du tilgiver.
Gør os tålmodige, og lad ikke vores kærlighed slukkes,
men lad den modnes og gør den bestandig.
Hjælp os at finde hinanden,
så vi forbliver hinanden tro.

ﻓﺎرﺳﯽ
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زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک و ازدواج
،ﺧدای ﻋزﯾز
ھر روزه ﺑرﮐت ﺗو ﺑر ﻋﺷﻖ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯾﻧﻣﺎن و ﺑر زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرﮐﻣﺎن
.را اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
،ﺗو ھﻣﮫ روزه ﻣﺎ را از ﻣوھﺑت ﻋﺷﻖ ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ
ﺗﺎ دو ﺗن ﺑودن ﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣوھﺑﺗﯽ ﺑراﯾﻣﺎن ﺷود و ﺑﺎﺑت اﯾن ھدﯾﮫ
.ﺗو را ﺷﺎﮐرﯾم
ﺣﺿورﺗو را اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
، ھم در ﺷﺎدی و ﺳﻌﺎدت
. ﻧزاع و درد ﻧﯾز دﺳت ﻣﺣﺎﻓظ ﺗو را اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم،و ھم در آﺷﻔﺗﮕﯽ
،ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺗو ﺑرای ﭘروراﻧدن ﻋﺷﻖ در ﺧود ﻧﯾﺎز دارﯾم
،ﺗﺎ ﮐﮫ ھرﮔز ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم
،ﮐﮫ ﻣﺎ دو ﻧﻘر ﺑﮫ ﺗوﺳط ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ھم ﻣﺗﺻل ﺷده اﯾم
ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ آزادی ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ھم دﯾﮕر و ھﻣزﻣﺎن آزادی ﺑرای زﻧدﮔﯽ
.ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ را ﻣﯾدھد
،ﺧداوﻧدا
،ﻣﺎ از ﺗو ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ﻣﺎ را ھﻣراھﯽ ﮐﻧﯽ
. در ﻋﺷﻖ و ﻧﯾز ﺑﮭﻧﮕﺎم درد،در ﺷﺎدی
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،ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ

ﺗو ﻣﺎ را ﺑرای ھم ﻣﻘدر ﮐرده ای
.و ﻣﺎ را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﻧد داده ای
.ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐن ﺗﺎ ﺑر ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ را از ھم ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧد ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧﯾم
، ﮐﻣﮑﻣﺎن ﮐن ﮐﮫ ﭼﺎﻟﺷﮭﺎی ھﻣزﯾﺳﺗﯽ
.و ﺗﻘﺻﯾرات ﺧود را ﺗﺷﺧﯾص دھﯾم
.ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐن ﺑﺎ ھم ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم
.ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧﺻﯾﺻﮫ ﺻداﻗت و ﺻﻣﯾﻣﯾت ﻋطﺎ ﻓرﻣﺎ
.ﺑﮫ ﻣﺎ ﻗوت ﻋطﺎ ﮐن ﮐﮫ ھﻣدﯾﮕر را ﺑﺑﺧﺷﯾم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗو ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯽ
،ﻣﺎ را ﺻﺑور ﮐن و ﻧﮕذار ﻋﺷﻘﻣﺎن ﺧﺎﻣوش ﺷود
.ﺑﻠﮑﮫ آن را ﺑﺎﻟﻎ و ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺑﮕردان
،ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐن ھﻣدﯾﮕر را ﺑﯾﺎﺑﯾم

.و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر وﻓﺎدار ﺑﻣﺎﻧﯾم
Barnet i mors liv
9. Kære Far i Himlen.
Jeg takker dig for det nye liv, som jeg mærker i mig,
og som hver dag fylder mig med forundring.
I glæde og spænding venter jeg på det barn,
som du har skænket os i kærlighed.
Jeg beder dig om at beskytte vores barn,
både nu og når det kommer til verden.
Jeg beder om, at det må være sundt og rask,
og at det altid må leve i din nærhed.
Hjælp mig til at kæmpe mod uroen for,
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hvad fremtiden byder,
og giv mig styrke til at være alt det bedste for vores barn,
også hvis der kommer vanskelige dage.
Kære Gud,
jeg er forundret over dit skaberværk.
Du skabte verden én gang,
og skaber den hele tiden på ny.
Hver gang et lille barn bliver født,
ser vi din godhed og storhed.
Hjælp os til at huske det og prise dig
At være forældre
10. Herre,tak fordi du har betroet os den store opgave
at være forældre.
Hjælp os til at tage vare på det kald efter din vilje,
så vore børn får en stærk og varm oplevelse af kærligheden.
Hjælp os at give dem al den opmærksomhed og støtte, de har brug for,
at være overbærende og tålmodige,
men også at sætte grænser de rette steder.
Vil du også hjælpe os til,
at vi i ord og gerning må vise dem, hvad det betyder at tro på dig,
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ﮐودک در ﺑطن ﻣﺎدر
ﭘدر ﻋزﯾز آﺳﻣﺎﻧﯽ
،ﻣن ازﺗو ﺑرای ﺣﯾﺎت ﺟدﯾدی ﮐﮫ در ﺧود اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﺳﭘﺎﺳﮕزارم
.ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ھر روزه ﻣرا ﭘر از ﺷﮕﻘﺗﯽ ﻣﯾﺳﺎزد
، ﺑﺎ ﺷﺎدی و ھﯾﺟﺎن ﻣﻧﺗظر ﻓرزﻧدی ھﺳﺗم ﮐﮫ
.ﺗو در ﻣﺣﺑﺗت ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾده ای
.دﻋﺎ ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﻣﺎ را ھم ﺣﺎﻻ و ھم ﭘس از ﺑدﻧﯾﺎ آﻣدن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯽ
.دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ او ﺳﺎﻟم و ﺳﻼﻣت ﺑﺎﺷد و ھﻣﯾﺷﮫ در ﺣﺿور ﺗو زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد
.ﮐﻣﮑم ﮐن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﺑرای آﯾﻧده ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧم
.و ﻣرا ﺗﻘوﯾت ﮐن ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در روزھﺎی ﺳﺧت ﺑﮭﺗرﯾن ﺑرای ﻓرزﻧدم ﺑﺎﺷم
ﺧدای ﻋزﯾز
،ﻣن از ﺧﻠﻘت ﺗو در ﺷﮕﻔﺗم
،ﺗو ﯾﮏ ﺑﺎر دﻧﯾﺎ را ﺧﻠﻖ ﮐردی
.و ﻣدام آن را از ﻧو ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ
،ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﮐودک ﺧردی ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ آﯾد
.ﺧوﺑﯽ و ﻋظﻣت ﺗو را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم
.ﻣﺎ را ﻣدد ﮐن ﮐﮫ اﯾن را ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ و ﺗو را ﺳﺗﺎﯾش ﮐﺗﯾم
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واﻟده ﺑودن

 از ﺗو ﺳﭘﺎﺳﮕزارﯾم ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﺑزرگ ﭘدر و ﻣﺎدر ﺑودن،ﭘروردﮔﺎرا
.را ﺑﮫ ﻣﺎ واﮔذار ﮐرده ای
،ﻣﺎ را ﮐﻣﮏ ﮐن ﺗﺎ ﻣطﺎﺑﻖ اراده و ﺧواﻧدﮔﯽ ﺗو ﻋﻣل ﮐﻧﯾم
.طوری ﮐﮫ ﻓرزﻧدان ﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺟرﺑﮫ ﻗوی و ﮔرم از ﻋﺷﻖ ﺑﮫ دﺳت آورﻧد
ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐن ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﺗوﺟﮫ و ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ را ﮐﮫ ﻓرزﻧداﻧﻣﺎن ﻧﯾﺎز دارﻧد را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داده و
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﻧده و ﺻﺑورﺑﺎﺷﯾم و در ﻋﯾن ﺣﺎل در ﻣواﻗﻊ ﻻزم ﺣد و ﺣدودﺷﺎن
.را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾم

ﮐﻣﮑﻣﺎن ﮐن ﮐﮫ در ﮔﻔﺗﺎر و ﻋﻣل ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن دھﯾم ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺗو ﭼﯾﺳت،
ﺗﺎ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺗو ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرزﻧداﻧت ﺧوﺷﺑﺧت و ﮐﺎﻣﯾﺎب ﺑداﻧﻧد.
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دﻋﺎ ﺑرای ﻓرزﻧد

ﺧداﯾﺎ ﺗو ﻓرزﻧدم را ﺑﮭﻧﮕﺎم ﻏﺳل ﺗﻌﻣﯾد در آﻏوش ﮔرﻓﺗﯽ.
ھرﮔز او را رھﺎ ﻧﮑن.
ﺗو ﮔﻧﺟﯽ ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﻣن داده ای ﺗﺎ از آن ﻣراﻗﺑت ﮐﻧم.
وﻗﺗﯽ در ﺑراﺑر اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺣﺳﺎس ﮐوﭼﮑﯽ و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم ،از ﺗو اﯾن ﭼﻧﯾن ﺧواھم طﺎﺑﯾد:
ﻣن را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧود رھﺎ ﻧﮑن.
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دﻋﺎ ﺑرای ﻓرزﻧدان ﺑﺎﻟﻎ

ﻣﺎ ﺑرای ﺑرﮐت و ﺷﺎدی ﮐﮫ ﺗو ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻓرزﻧداﻧﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ داده ای ﺳﭘﺎﺳﮕزارﯾم،
اﻋﺗﻣﺎد و ﺻﻣﯾﻣﯾت آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ،اﯾﻣﺎن و ﻋﺷﻖ ﺑدون ﻧﺷﺎﻧﮫ و ﺑرھﺎن را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزد،
و ﺑﺎزی ھﺎ و ﺗﺧﯾﻼت آﻧﮭﺎ ﮔوﺷﮫ ای از زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘرده ﺷده ﺧودﻣﺎن را ﺑﮫ ﯾﺎدﻣﺎن
ﻣﯾﺂورد.
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻓرزﻧداﻧﻣﺎن ،زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ را ﻏﻧﯽ ﺗر ﮐرده ،
و ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺟدﯾدی را در ﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت،
اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺎ را ﭘر از اﺿطراب و ﻧﺎآراﻣﯽ ﻧﯾز ﮐرده اﺳت.
از ﺗو ﻗدرت و ﻓروﺗﻧﯽ ﻣﯽ طﻠﺑﯾم،
ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺗرس و ﻧﮕراﻧﯽ ﺑرای ﻓرزﻧداﻧﻣﺎن و ﯾﺎ ﻋذاب وﺟدان ﻣﺎ را ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرد.
از ﺗو ﻣﯽ طﻠﺑﯾم ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎ را در ﻣﺎ ﺑﭘروراﻧﯽ،
ﺗﺎ ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود را دوﺳت داﺷﺗﮫ و ﻣﺣﺗرم ﺑدارﯾم.
ﻣﺎ را از ﺗﻣﻠﮏ آﻧﮭﺎ ﺑرﺣذر ﻧﮕﮭدار،
ﺗﺎ ﮐﮫ در آﺳﺎﯾش ﺧﺎطر ﺷﺎھد رﺷد و ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ آﻧﮭﺎ در زﻧدﮔﯽ ﺑﺎﺷﯾم.
آﻧﮭﺎ را از ﺣوادث ﺑد و ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ در اﻣﺎن ﻧﮕﮭدار،
و ﺑﮭﻧﮕﺎم ﺷﮑﺳت و ﻧﺎﻣﻼﯾﻣﺗﯽ ھﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻘﺎﻣت و ﺗﺣﻣل را اﻋطﺎ ﮐن،
دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺗﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺗو ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﺑرﮐﺎت ﻏﻧﯽ ﺗو را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺗﺗد.

så de oplever det som livets lykke, at de får lov til at være dine børn.
Bøn for et barn
11. Gud,
Du tog mit barn i favn, da det blev døbt.
Giv aldrig slip på det.
Du har givet mig en dyrebar skat at tage vare på.
Når jeg føler mig lille og hjælpeløs over for det ansvar,
beder jeg:
Giv heller ikke slip på mig.
Bøn for store børn
13. Kære Gud,
Vi takker dig for den velsignelse og glæde,
du har givet os med vore børn.
Deres tillid og umiddelbarhed lærer os
om tro og kærlighed uden tegn og beviser,
og gennem deres leg og fantasi
åbnes døre til kroge af vort liv, som vi havde glemt.
Ansvaret for børnene har gjort livet rigere
og har kaldt nye sider frem i os,
men det har også fyldt os med angst og uro.
Vi beder om styrke og ydmyghed fra dig,
når angsten for børnenes liv truer,
og når den dårlige samvittighed gnaver i os.
Vi beder om,
at du vil bringe det bedste frem i os,
så vi altid elsker og ærer vores børn.
Bekæmp vores trang til at omklamre dem,
og giv os ro til at se dem vokse
og finde deres egen livsvej.
Bevar dem fra ulykker og sygdom,
og hjælp dem til at holde ud,
når de møder nederlag og modgang.
Vi beder om,

at de må leve i din nærhed
og mærke din rige velsignelse.
At være ung
14. Kære Gud,
Jeg er så forvirret.
Hvad forventes der af mig?
Hvad forventer jeg af mig selv?
Jeg prøver at rive mig løs,
men vender skræmt tilbage.
Kære Gud, jeg beder dig om
at gå med mig, når jeg går.
Drømme, ambitioner, skuffelser,
et virvar af følelser.
Hvem er jeg,
og har jeg en fremtid?
Kære Gud, hjælp mig til at tro på,
at jeg er dit barn,
og at du aldrig svigter mig
Midt i en stresset hverdag
18. Gud, du må hjælpe mig.
Jeg presses fra alle sider.
Jeg vil gerne gøre det så godt som muligt,
men kravene er så mange,
at jeg umuligt kan opfylde dem alle.
Mine kræfter slår ikke til.
På arbejdet er tempoet sat op,
og hjemme er det svært at få hverdagen til at fungere.
Familien kræver mig
og forventer så meget af mig.
Gud, jeg frygter for at miste mig selv.
Hjælp mig!
Giv mig styrke så jeg ikke svigter mine kære.
Giv mig tro, så jeg ikke svigter dig.
Giv mig tålmodighed, så jeg ikke bliver for hastig
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ﺟواﻧﯽ
،ﺧدای ﻋزﯾز
.ﻣن ﺑﺳﯾﺎر آﺷﻔﺗﮫ ام
ﭼﮫ اﻧﺗظﺎراﺗﯽ از ﻣن ﻣﯾرود؟
و اﻧﺗظﺎرات ﻣن از ﺧودم ﭼﯾﺳت؟
،ﺳﻌﯽ دارم ﮐﮫ ﺧود را ﺑرھﺎﻧم
.اﻣﺎ ﺗﻼش ﻣن ﺑﯾﮭوده اﺳت
،ﺧدای ﻣﮭرﺑﺎن ازﺗو ﻣﯽ طﻠﺑم
.ﺑﺎ ﻗدﻣﮭﺎی ﻣن ھﻣراھﯽ ﺑﮑﻧﯽ
. ﯾﺎس و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﮭم رﯾﺧﺗﮫ ھﺳﺗم،  آرزوھﺎ،ﭘر از روﯾﺎھﺎ
،ﻣن ﮐﮫ ھﺳﺗم
و آﯾﺎ آﯾﻧده ای دارم؟
،ﺧداﯾﺎ ﮐﻣﮑم ﮐن ﮐﮫ ﺑﺎور ﮐﻧم
.ﮐﮫ ﻣن ﻓرزﻧد ﺗو ھﺳﺗم و اﯾﻧﮑﮫ ﺗو ھرﮔز ﻣرا وا ﻧﺧواھﯽ ﮔذاﺷت
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زﻧدﮔﯽ ﭘر اﺳﺗرس روزاﻧﮫ

.ﺧداﯾﺎ ﮐﻣﮑم ﮐن
.ﻣن از ھر طرف ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ھﺳﺗم
،ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎ را اﻧﺟﺎم دھم
،اﻣﺎ اﻧﺗظﺎرات از ﻣن ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت
.و ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑرآورده ﮐﻧم
.ﺗوان ﻣن ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد
،ﺳرﻋت در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ اﺳت
.و اﻧﺟﺎم اﻣورات روزﻣره زﻧدﮔﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز دﺷوارﺗر ﺷده اﺳت
.اﻧﺗظﺎرات ﺧﺎﻧواده از ﻣن ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ اﺳت
. ﮐﻣﮑم ﮐن،ﺧداﯾﺎ ﻣﯾﺗرﺳم ﺧود را از دﺳت ﺑدھم
،ﺑﮫ ﻣن ﻗدرت ﻋطﺎ ﮐن ﺗﺎ ﻋزﯾزاﻧم را ﻣﺎﯾوس ﻧﺳﺎزم
.و ﺑﮫ ﻣن اﯾﻣﺎن ﺑده ﺗﺎ ﺗو را ﻧﯾز ﻧﺎاﻣﯾد ﻧﮑﻧم
،ﺑﮫ ﻣن ﺻﺑر ﻋﻧﺎﯾت ﮐن ﮐﮫ ﻋﺟول ﻧﺑﺎﺷم
.و ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑرﻧﺟﺎﻧم ﺻدﻣﮫ ﻧزﻧم

og gør dem ondt, jeg nødigt vil såre.
Lær mig at hvile i din kærlighed,
så jeg lærer at sætte grænser
og får kraft til det, jeg skal.

Ved et vendepunkt i livet
19. Gud,
Jeg står ved en korsvej
og vender mig til dig.
Tak, fordi du går ved min side,
og fordi jeg ved, at du vil følge mig, hvor jeg end skal gå.
I dine hænder overgiver jeg de år, som ligger bag mig,
med det, som lykkedes, og det, som mislykkedes,
med alle de almindelige dage, som kom til at forme mit liv.
Nu beder jeg dig følge mig ind i den ukendte fremtid,
som både drager og ængster mig:
Lad min smerte blive din smerte,
Lad din glæde bliver min glæde.
som du har lovet.
I Jesu navn.
Søvnløs
25. Min Gud,
jeg kan ikke sove.
Smerterne piner mig
og lader mig ikke få ro.
Nattens timer bliver endeløse.
Gid morgenen snart må komme.
Min Gud,
skaf mig lindring for mine smerter.
Lad mig falde i søvn.
Træng det fortvivlelsens mørke tilbage,
som begynder at stige op i mig.
Skænk mig gode tanker.

،ﻣرا ﯾﺎد ده ﮐﮫ در ﻣﺣﺑﺗت آراﻣﯽ ﮔﯾرم
،ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧم ﺣد و ﻣرزھﺎ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧم
.و ﺗوان اﻣورات زﻧدﮔﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم
.19

ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ در زﻧدﮔﯽ

،ﺧداﯾﺎ ﻣن ﺑر ﺳر دوراھﯽ ھﺳﺗم
.ﭘس روی ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽ آورم
،ﺷﮑر ﮐﮫ ﮐﻧﺎرم ﻗدم ﻣﯾزﻧﯽ
.ﭼون ﻣﯾدآﻧم ﮔﮫ ھرﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﺷم ﻣرا ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﺷت ﺳرم را ﺑﮫ دﺳت ﺗو ﻣﯽ ﺳﭘﺎرم
،ﺑﺎ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﻓﻖ آﻣﯾز و ﯾﺎ ﺗوام ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﺑود
. ﺑﺎ ﺗﻣﺎم روزھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣرا ﺷﮑل دادﻧد
،اﮐﻧون از ﺗو ﻣﯽ طﻠﺑم ﮐﮫ ﻣرا در آﯾﻧده ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣم ھﻣراھﯽ ﮐﻧﯽ
:ﮐﮫ ﻣرا ھم اﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧد و ھم ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد
،ﺑﮕذار درد ﻣن درد ﺗو ﺑﺎﺷد
،ﺑﮕذار ﺷﺎدی ﺗو ﺷﺎدی ﻣن ﺑﺎﺷد
.ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ وﻋده داده ای
.در ﻧﺎم ﻋﯾﺳﯽ
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ﺑﯽ ﺧواﺑﯽ

،ﺧدای ﻣن
،ﻣن ﺑﯽ ﺧواﺑم
،درد ﻋذاﺑم ﻣﯽ دھد
.و ﺑﮫ ﻣن اﺟﺎزه آراﻣﯽ ﻧﻣﯽ دھد
.ﺳﺎﻋﺎت ھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ھﺳﺗﻧد
.ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺻﺑﺢ زود ﺗر ﻓرا ﺑرﺳد
،ﺧدای ﻣن
،ﻣرا از دردھﺎﯾم ﺗﺳﮑﯾن ده
.و ﺑﮕذار ﺧواﺑم ﺑﺑرد
،ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﺎاﻣﯾدی در دروﻧم را ﭘس ﺑزن
.ﺗﺎ ﮐﮫ ﻣرا ﻓرا ﻧﮕﯾرد

اﻓﮑﺎر ﻣﺛﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻣن ﺑده.
ﺗو ﻧزد ﻣن ھﺳﺗﯽ،
ﻣرا ﺗﺳﮑﯾن و ﺷﻔﺎ ده.
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ﺷﮑر ﺑرای ﺷﻔﺎ

ای ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻋزﯾز
ﺑرای وﻓﺎداری و ﮐﻣﮑت ﺳﭘﺎﺳﮕزارم،
ﺗو ﺣﯾﺎت را دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣن ﺑﺧﺷﯾده ای،
و ﻣرا ﺑﮫ آﻏوش ﻋزﯾزاﻧم ﺑﺎزﮔرداﻧدی.
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھرﮔز اﯾن را ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧم.
ﺑﮫ ﻣن ﺷﺟﺎﻋت و ﻗدرت ﺑده
ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ روزﻣره ام ﺑﭘردازم.
ﺗو ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﮐل زﻧدﮔﯽ ھﺳﺗﯽ،
و ﺗو آﻏﺎز ھﻣﮫ ﺷﺎدی ھﺎ ھﺳﺗﯽ،
ﺗو ﺑﯾش از ھر ﮐﺳﯽ دﯾﮕر ﺗﺳﻠﯽ دھﻧده ﻣن ﻣﯾﺑﺎﺷﯽ.
ﺣرﻣت و ﺳﭘﺎس ﺗﺎ اﺑد از آن ﺗو ﺑﺎد.
ای ﺟﺎن ﻣن ،ﺧداوﻧد را ﺳﺗﺎﯾش ﮐن،
و ھﯾﭼﮑدام از ﻧﯾﮑوﺋﯽ ھﺎی او را ﻓراﻣوش ﻧﮑن.
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دﻋﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑرای دردﻣﻧدان
ﺧداوﻧدا ھﻣراه ﺑﺎش ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾدارﻧد و ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﺷب ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
از ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺣﺎﻓظت ﮐن،
ﺑﮕذار ﺧﺳﺗﮕﺎﻧت آراﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد،
اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﺷرف ﻣردن ھﺳﺗﻧد را ﺑرﮐت ده،
دردﻣﻧدان ﺧود را ﺗﺳﻠﯽ ده،
ﺑﮫ ﻣﺻﯾﺑت دﯾدﮔﺎﻧت رﺣم ﮐن،
و در ﮐﻧﺎر ﺷﺎدﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎش.

Du er hos mig,
trøst mig og helbred mig.
Tak for helbredelsen
!29. Kære himmelske Far
Jeg takker dig for din trofasthed og hjælp.
Du har skænket mig livet på ny
og givet mig tilbage til mine kære.
Lad mig aldrig glemme det.
Giv mig mod og kræfter til
at tage fat på min dagligdag igen.
Du er kilden til alt liv,
du er al glædes begyndelse,
du er trøsteren fremfor alle.
Dig være ære og tak i evighed.
Min sjæl, pris Herren,
!glem ikke hans velgerninger

Aftenbøn for de lidende
30. Våg du, Herre
med dem, der våger
eller græder
i denne nat.
Beskærm dine syge,
lad dine trætte finde hvile,
velsign dine døende,
trøst dine lidende,
forbarm dig over dine bedrøvede,
og vær med dine glade.

For freden
36. Herre, gør mig til redskab for din fred.
Hvor der er had, lad mig så kærlighed,
hvor der er krænkelse, tilgivelse,
hvor der er tvivl, tro,
hvor der er fortvivlelse, håb,
hvor der er mørke, lys,
hvor der er bedrøvelse, glæde.
Guddommelige mester,
hjælp mig,
så jeg ikke så meget søger
at blive trøstet, som at trøste,
ikke at blive forstået, men at forstå,
ikke at blive elsket, men at elske.
For det er ved at give, at vi modtager,
ved at tilgive, at vi bliver tilgivet,
og ved at dø, at vi bliver født til evigt liv.
37. Du, som kan lede og bøje menneskers hjerter,
vi beder dig: Hjælp og styrk alle dem,
der har ansvar for fredens sag i verden.
Tag nationernes ledere i din mægtige hånd,
vend deres hjerter til dig,
og giv dem kraft i striden mod alt,
som vil forføre os til det, som er ondt.
Giv fred på jorden,
og hjælp din kirke
til at fremme freden mellem folkene.
Værn vort folk og vore hjem
mod krig og splid.
Hjælp os at tjene dig med troskab,
og sammen med alle jordens folk
at stå fast i striden mod det onde.
Det beder vi ved din elskede Søn,
vor Herre Jesus Kristus.
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دﻋﺎ ﺑرای ﺻﻠﺢ

.  ﻣرا وﺳﯾﻠﮫ آراﻣش ﺧود ﻗرار ده،ﭘروردﮔﺎرا
،ھرﺟﺎ ﻧﻔرت ھﺳت ﺑﮕذار ﻋﺷﻖ را ﺑﮑﺎرم
، ﺑﺧﺷش را،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺗﮏ ﺣرﻣت وﺟود دارد
،ھرﺟﺎ ﺷﮏ ھﺳت ﺑﺎور را
، اﻣﯾد را،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺎاﻣﯾدی اﺳت
، روﺷﻧﺎﯾﯽ را،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳت
،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻏم ھﺳت ﺷﺎدی را
،اﺳﺗﺎد اﻟﮭﯽ
،ﮐﻣﮑم ﮐن
. ﺑﺎﻋث ﺗﺳﻠﯽ دﯾﮕران ﺑﺎﺷم،ﮐﮫ ﺑﯾش ﺗراز طﻠب ﺗﺳﻠﯽ ﺑرای ﺧودم
. دﯾﮕران را درک ﮐﻧم،ﮐﮫ ﺑﯾش ﺗراز طﻠب ﻓﮭﻣﯾده ﺷدن
. دھﻧده ﻣﺣﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﺎﺷم، ﮐﮫ ﺑﯾش ﺗراز طﻠب ﻣﺣﺑت
،زﯾرا ﮐﮫ در ﺑﺧﺷش اﺳت ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
،ﺑﺎ ﺑﺧﺷﯾدن دﯾﮕران ﺑﺧﺷﯾده ﻣﯽ ﺷوﯾم
. ﺑرای زﻧدﮔﯽ اﺑدی ﻣﺗوﻟد ﻣﯽ ﺷوﯾم، و از طرﯾﻖ در ﺧود ﻣردن
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،ﺗو ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯽ دﻟﮭﺎی ﻣردم را ھداﯾت و ﻧرم ﮐﻧﯽ
 ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑرﻗراری ﺻﻠﺢ در ﺟﮭﺎن را دارﻧد را: از ﺗو ﻣﯽ طﻠﺑﯾم ﮐﮫ
.ﮐﻣﮏ و ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﯽ
رھﺑران ﻗوم ھﺎ را در دﺳﺗﺎن ﻗدرﺗﻣﻧد ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ
،و دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﺳوی ﺧودت ﺑرﮔرداﻧﯽ
.و آﻧﮭﺎ را در ﻧﺑرد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳوی ﺷرارت ﺳوق ﻣﯾدھد ﯾﺎری ﮐﻧﯽ
،زﻣﯾن را ﺻﻠﺢ ﻋطﺎ ﮐن
.و ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺧود را در اﻣر ﺗروﯾﺞ ﺻﻠﺢ ﺑﯾن ﻣﻠت ھﺎ ﮐﻣﮏ ﮐن
.از ﻣﺎ و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﻣﺎن در ﻗﺑﺎل ﺟﻧﮓ و اﺧﺗﻼف ﻣﺣﺎﻓظت ﮐن
،ﻣﺎ را در ﺧدﻣت وﻓﺎداراﻧﮫ ﺑﮫ ﺧود ﯾﺎری ﮐن
.ﺗﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣردﻣﺎن زﻣﯾن در ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺑدی اﺳﺗوار ﺑﺎﯾﺳﺗﯾم
. ﺧداوﻧدﻣﺎن ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯽ طﻠﺑﯾم،اﯾن را در ﻧﺎم ﭘﺳر ﻣﺣﺑوب ﺗو
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از ﮐﺗﺎب ﻣزﻣور :ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﻣرا ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد

ﺧداوﻧدا ،ﺗو ﻣرا آزﻣوده و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ای
ﻧﺷﺳﺗن و ﺑرﺧﺎﺳﺗن ﻣرا ﻣﯽداﻧﯽ و ﻓﮑرھﺎی ﻣرا از دور ﻓﮭﻣﯾدهای
راه و ﺧواﺑﮕﺎه ﻣرا ﺗﻔﺗﯾش ﮐردهای و ھﻣ ٴﮫ طرﯾﻖھﺎی ﻣرا داﻧﺳﺗﮫای
ً
زﯾرا ﮐﮫ ﺳﺧﻧﯽ ﺑر زﺑﺎن ﻣن ﻧﯾﺳت ،ﺟز اﯾﻧﮑﮫ ﺗو ای ﺧداوﻧد آن را ﺗﻣﺎﻣﺎ داﻧﺳﺗﮫای
از ﻋﻘب و از ﭘﯾش ﻣرا اﺣﺎطﮫ ﮐردهای و دﺳت ﺧوﯾش را ﺑر ﻣن ﻧﮭﺎدهای
اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﻌرﻓت ﺑراﯾم زﯾﺎده ﻋﺟﯾب اﺳت و ﺑﻠﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑدان ﻧﻣﯽﺗواﻧم رﺳﯾد.

از روح ﺗو ﮐﺟﺎ ﺑروم؟ و از ﺣﺿور ﺗو ﮐﺟﺎ ﺑﮕرﯾزم؟
اﮔر ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺻﻌود ﮐﻧم ،ﺗو آﻧﺟﺎ ھﺳﺗﯽ! و اﮔر در ھﺎوﯾﮫ ﺑﺳﺗر ﺑﮕﺳﺗراﻧم اﯾﻧﮏ ،ﺗو آﻧﺟﺎ ھﺳﺗﯽ
اﮔر ﺑﺎﻟﮭﺎی ﺳﺣر را ﺑﮕﯾرم و در اﻗﺻﺎی درﯾﺎ ﺳﺎﮐن ﺷوم،
در آﻧﺟﺎ ﻧﯾز دﺳت ﺗو ﻣرا رھﺑری ﺧواھد ﻧﻣود و دﺳت راﺳت ﺗو ﻣرا ﺧواھد ﮔرﻓت.
و ﮔﻔﺗم ،ﯾﻘﯾﻧﺎ ً ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣرا ﺧواھد ﭘوﺷﺎﻧﯾد .ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺷب ﮔرداﮔرد ﻣن روﺷﻧﺎﯾﯽ ﮔردﯾد
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﯾز ﻧزد ﺗو ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﯾﺳت و ﺷب ﻣﺛل روز روﺷن اﺳت و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و روﺷﻧﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ اﺳت
زﯾرا ﮐﮫ ﺗو ﺑر دل ﻣن ﻣﺎﻟﮏ ھﺳﺗﯽ؛ ﻣرا در رﺣم ﻣﺎدرم ﻧﻘش ﺑﺳﺗﯽ
ﺗو را ﺣﻣد ﺧواھم ﮔﻔت زﯾرا ﮐﮫ ﺑﮫ طور َﻣﮭﯾب و ﻋﺟﯾب ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدهام .ﮐﺎرھﺎی ﺗو ﻋﺟﯾب اﺳت و
ﺟﺎن ﻣن اﯾن را ﻧﯾﮑو ﻣﯽداﻧد.

اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎﯾم از ﺗو ﭘﻧﮭﺎن ﻧﺑود وﻗﺗﯽ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷدم و در اﺳﻔل زﻣﯾن ﻧﻘﺷﺑﻧدی ﻣﯽﮔﺷﺗم
ﭼﺷﻣﺎن ﺗو ﺟﻧﯾن ﻣرا دﯾدهاﺳت و در دﻓﺗر ﺗو ھﻣﮫٴ اﻋﺿﺎی ﻣن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،در روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯽﺷد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ وﺟود ﻧداﺷت.

ای ﺧدا ،ﻓﮑرھﺎی ﺗو ﻧزد ﻣن ﭼﮫ ﻗدر ﮔراﻣﯽ اﺳت و ﺟﻣﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﻋظﯾم اﺳت ،
اﮔر آﻧﮭﺎ را ﺑﺷﻣﺎرم ،از رﯾﮓ زﯾﺎده اﺳت .وﻗﺗﯽﮐﮫ ﺑﯾدار ﻣﯽﺷوم ھﻧوز ﻧزد ﺗو ﺣﺎﺿر ھﺳﺗم
ﯾﻘﯾﻧﺎ ً ای ﺧدا ﺷرﯾران را ﺧواھﯽ ﮐﺷت .ﭘس ای ﻣردﻣﺎن ﺧون رﯾز از ﻣن دور ﺷوﯾد
زﯾرا ﺳﺧﻧﺎن ﻣﮑرآﻣﯾز درﺑﺎرهٴ ﺗو ﻣﯽﮔوﯾﻧد و دﺷﻣﻧﺎﻧت ﻧﺎم ﺗو را ﺑﮫ ﺑﺎطل ﻣﯽﺑرﻧد

Af Salmernes Bog: Gud, som kender mig
39. Herre, du ransager mig og kender mig.
Du ved, om jeg sidder eller står,
;på lang afstand er du klar over min tanke
du har rede på, om jeg går eller ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.
Før ordet bliver til på min tunge,
;kender du det fuldt ud, Herre
bagfra og forfra indeslutter du mig,
og du lægger din hånd på mig.
Det er for underfuldt til, at jeg forstår det,
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.
?Hvor skulle jeg søge hen fra din Ånd
?Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt
Stiger jeg op til himlen, er du dér,
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.
Låner jeg morgenrødens vinger
og slår mig ned, hvor havet ender,
så leder din hånd mig også dér,
din højre hånd holder mig fast.
Siger jeg: "Mørket skal dække mig,
lyset blive til nat omkring mig",
så er mørket ikke mørke for dig,
natten er lys som dagen,
mørket er som lyset.
Det var dig, der dannede mine nyrer,
du flettede mig sammen i min mors liv.
Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt,
underfulde er dine gerninger,
!jeg ved det fuldt ud
Mine knogler var ikke skjult for dig,
da jeg blev formet i det skjulte,
blev vævet i jordens dyb.
;Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje
alle dagene stod skrevet i din bog,

de var formet,
før en eneste af dem var kommet.
Hvor er dine tanker dyrebare for mig,
hvor stor er dog summen af dem, Gud!
Tæller jeg dem, er de flere end sandet,
bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig.
Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte,
prøv mig, og kend mine tanker,
se efter, om jeg følger afgudsvej!
Led mig ad evigheds vej!
Bøn om Helligånden
40. Himmelske konge og trøster, du sandhedens Ånd!
Du er nærværende overalt,
fylder universet,
du godhedens kilde,
du livgiver,
kom og tag bolig i os,
rens os fra alt ondt
og frels vore sjæle.
Gud, som søger os
42. Kristus,
Utrættelig søger og finder du dem, som leder efter dig,
og som tror sig langt borte fra dig.
Gør os rede til hvert øjeblik
at overgive vor ånd i dine hænder.
Mens vi stadig leder efter dig,
har du allerede fundet os.
Hvor fattig vor bøn end er, hører du os
langt mere, end vi kan forestille os eller tro.

 و آﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺗو را ﻣﮑروه،ای ﺧداوﻧد آﯾﺎ ﻧﻔرت ﻧﻣﯽدارم از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗو را ﻧﻔرت ﻣﯽدارﻧد
ﻧﻣﯽﺷﻣﺎرم؟
 اﯾﺷﺎن را دﺷﻣﻧﺎن ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽﺷﻣﺎرم.اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﻧﻔرت ﺗﺎم ﻧﻔرت ﻣﯽدارم
، ﻣرا ﺑﯾﺎزﻣﺎ و ﻓﮑرھﺎی ﻣرا ﺑدان.ای ﺧدا ﻣرا ﺗﻔﺗﯾش ﮐن و دل ﻣرا ﺑﺷﻧﺎس
.و ﺑﺑﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ در ﻣن راه ﻓﺳﺎد اﺳت! و ﻣرا ﺑﮫ طرﯾﻖ ﺟﺎوداﻧﯽ ھداﯾت ﻓرﻣﺎ
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دﻋﺎ ﺑرای روح اﻟﻘدس

، ای روح راﺳﺗﯽ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺳﻠﯽ دھﻧده
،ﺗو ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺣﺎﺿری
،ﮐﯾﮭﺎن را از ﺧود ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ
،ﺗو ﻣﻧﺑﻊ ﺧوﺑﯽ
،ﺗو ﻣﻧﺑﻊ ﺣﯾﺎت
،ﺑﯾﺎ و در ﻣﺎ اﻗﺎﻣت ﮔزﯾن
.و ﺟﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎ را ﻧﺟﺎت ده
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ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺟوﯾد
، ﺗو ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺗو را ﻣﯽ ﺟوﯾﻧد ﺟﺳﺗﺟو ﮐرده و ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ،ای ﻣﺳﯾﺢ
.و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از ﺗو دور اﻓﺗﺎده اﻧد را
ﻣﺎ را ھر ﻟﺣظﮫ آﻣﺎده ﮐن
.ﺗﺎ روﺣﻣﺎن را ﺑﮫ دﺳﺗﺎن ﺗو ﺑﺳﭘﺎرﯾم
. اﻣﺎ ﺗو ﭘﺑﺷﺎﭘﯾش ﻣﺎ را ﯾﺎﻓﺗﮫ ای،ھر ﭼﻧد ﻣﺎ ﺗو را ﻣﯽ ﺟوﺋﯾم
. اﻣﺎ ﺗو ﻣﺎﻓوق ﺗﺻورات و اﯾﻣﺎن ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ،ھر ﭼﻧد دﻋﺎھﺎﯾﻣﺎن ﻓﻘﯾراﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد

At søge Gud
45. Herre, vor Gud!
Giv os nåde til at længes efter dig
af hele vort hjerte,
så vi, når vi længes efter dig,
må søge dig
og finde dig;
og når vi finder dig,
må elske dig;
og når vi elsker dig,
må hade synden,
som skiller os fra dig,
for Jesu Kristi skyld.
Styrk min tro
46. Se, Herre, jeg er et tomt kar,
som længes efter at fyldes.
Herre, fyld det!
Jeg er svag i troen, styrk mig.
Min kærlighed er kold, gør mit hjerte varmt,
at min kærlighed må nå ud til min næste.
Jeg har ikke en stærk og fast tro;
til tider tvivler jeg
og er ude af stand til overhovedet at stole på dig.
Herre hjælp mig!
Styrk min tro og tillid til dig.
Dig betror jeg alt, hvad jeg ejer.
Jeg er fattig,
du er rig og kom for at øve barmhjertighed imod fattige.
Jeg er en synder, du er nådig.
Hos mig er der en overflod af synd,
hos dig er der en fylde af nåde.
Derfor vil jeg blive hos dig,
fra hvem jeg kan modtage, men hvem jeg intet kan give.
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در ﺟﺳﺗﺟوی ﺧدا

 ﺧدای ﻣﺎ،ﺧداوﻧد
،ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻓﯾض ﺧودت ﻋطﺎ ﮐن
،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗﻠﺑﻣﺎن در ﺟﺳﺗﺟوی ﺗو ﺑﺎﺷﯾم
، ﺑﺟوﺋﯾم و ﺑﯾﺎﺑﯾم،و ﺗو را ﺑﮭﻧﮑﺎم دﻟﺗﻧﮕﯽ ﺑراﯾت
،و ﺗرا دوﺳﺗت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم
،و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺣﺑت ﺑﮫ ﺗو
.از ﮔﻧﺎه ﮐﮫ ﻣﺎ را از ﺗو ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﯾزار ﺑﺎﺷﯾم
.اﯾن را در ﻧﺎم ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯽ طﻠﺑﯾم
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اﯾﻣﺎﻧم را ﺗﻘوﯾت ﮐن

، ﻣن ظرﻓﯽ ﺧﺎﻟﯽ ھﺳﺗم،اﯾﻧﮏ ﺧداوﻧدا
.ﮐﮫ آرزوی ﭘر ﺷدن دارد
 آن را ﭘر ﮐن،ﭘروردﮔﺎرا
. ﻣرا ﺗﻘوﯾت ﮐن،ﻣن در اﯾﻣﺎن ﺿﻌﯾﻔم
، دﻟم را ﮔرم ﺳﺎز، ﻋﺷﻖ ﻣن ﺳرد ﺷده اﺳت
.ﺗﺎ ﻣﺣﺑﺗم ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ام ﺑرﺳد
،ﻣن اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻗوی و ﻣﺣﮑم ﻧدارم
،ﮔﮭﮕﺎه دﭼﺎر ﺷﮏ ﻣﯾﺷوم
،و اﺻﻼ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮫ ﺗو اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧم
،ﺧداﯾﺎ ﮐﻣﮑم ﮐن
.اﯾﻣﺎن و اﻋﺗﻣﺎدم ﺑﮫ ﺧودت را ﺗﻘوﯾت ﮐن
،ﻣن ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ دارم ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽ ﺳﭘﺎرم
،ﻣن ﻓﻘﯾر ھﺳﺗم
،ﺗو ﺛروﺗﻣﻧدی و آﻣده ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻘرا رﺣم ﮐﻧﯽ
.ﻣن ﮔﻧﺎھﮑﺎرم و ﺗو ﻓﯾﺎض
،ﮔﻧﺎه ﻣن ﻓراوان اﺳت
،ﻓﯾض ﺑﮫ ﮐﻣﺎل در ﺗو ﯾﺎﻓت ﻣﯾﺷود

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣن ﻧزد ﺗو ﺧواھم ﻣﺎﻧد،
ﺗو ﺑﺧﺷﻧده ھﺳﺗﯽ و ﻣن ھﯾﭻ ﺑرای دادن ﺑﮫ ﺗو ﻧدارم.
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مﺣﺑوس در ﺧودم ﻣﯾﺑﺎﺷم

ﭘروردﮔﺎرا ،ﻣرا ﺑﺷﻧو،
ﻣن در درون ﺧودم ﻣﺣﺑوس ﻣﯾﺑﺎﺷم ،
زﻧداﻧﯽ ﺧود ﻣﯾﺑﺎﺷم،
ﻣن ﻓﻘط ﺻدای ﺧودم را ﻣﯽ ﺷﻧوم.
ﻣن ﻓﻘط ﺧود را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم،
ھر ﭼﻧد در اطراف ﻣن ﻣردﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﭘروردﮔﺎرا ،ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم آزاد ﺷوم.
ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺷﺎدی وﺟود دارد.
ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم آن را ﻓﻘط در ﭼﮭره ﺑرﺧﯽ اﻓراد ﺑﺑﯾﻧم.
ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﻧور وﺟود دارد.
ﺗو ﺑﮫ ﻣن اﺟﺎزه دادی آن را در ﻧﮕﺎه ﺑرﺧﯽ از ﻣردم ﺑﺑﯾﻧم.
اﻣﺎ ﭘروردﮔﺎرا ﻣن ﺑﯾرون ﻧﻣﯽ روم.
ﻣن ﻋﺎﺷﻖ زﻧدان ﺧود ﻣﯾﺑﺎﺷم ،ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ از آن ﻣﺗﻧﻔرم
ﭼون زﻧدان ﻣن ،ﺧودم ھﺳﺗم،
و ﻣن ﺧودم را دوﺳت دارم.
ﭘروردﮔﺎرا ،راه را ﺑﮫ ﻣن ﻧﺷﺎن ﺑده،
راھﯽ ﺑﮫ ﺳوی اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ.
ﺑرای ﺷﺎدی و ﻧور.
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ﺑﯽ ﺧواﺑﯽ
ﺧدای ﻣن،
ﻓﮑر ﻓردا ﺧواﺑم را ﻣﯽ دزدد.
ﻧﻣﯽ داﻧم ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ اﻣور را ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧم.
ﻣﺷﮑﻼﺗم ﺑﯾش از ﺗواﻧم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣن ﺗﺻور ھر ﻧوع ﭘﯾش آﻣدی را ﻣﯽ ﮐﻧم،
ھﻣﮫ ﻧوع ﻧﮕراﻧﯽ در ﻣن اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺧداﯾﺎ ﺑﮫ ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن ﺑده،
ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﺗواﻧم از ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواھﯽ.
ﺧﯾﻠﯽ از اﻣورات ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻧور روز ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳﻧد.

Spærret inde i mig selv
!48. Herre, hør mig
Jeg er spærret inde i mig selv,
min egen fange.
Jeg hører kun min egen stemme.
Jeg ser kun mig selv,
og rundt omkring mig lever menneskene.
Herre, jeg vil ud.
Jeg ved, at glæden findes.
Jeg skimter den i enkeltes ansigter.
Jeg ved, at lyset findes.
Du lader mig se det i nogle menneskers blikke.
Men, Herre, jeg kommer ikke ud.
Jeg elsker mit fængsel, selv om jeg hader det,
fordi mit fængsel er mig selv,
og jeg elsker mig selv.
Herre, vis mig, hvor vejen er,
vejen til menneskene.
Til glæden og lyset.
Søvnløs
50. Min Gud,
Tanken på morgendagen stjæler min søvn.
Jeg ved ikke,
hvordan jeg skal klare det alt sammen.
Problemerne vokser mig over hovedet.
Jeg forestiller mig alt det, som kommer imod mig.
Alt i mig krymper sig sammen.
Min Gud, giv mig tillid til,
at du ikke kræver mere af mig,
end jeg kan yde.
Meget kan se anderledes ud i dagslys.
Jeg vil gerne stole på den kraft,

ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻣﺎن آن ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ ﺗو ﻣﺎﯾل ﺑﮫ دادن آن ﺑﮫ ﻣن ھﺳﺗﯽ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧم.
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ راھﯽ ﻧﺑﺳت،
ﺗو ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺷودن راه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯽ.
ﺧداﯾﺎ ﺗرس را از ﻣن دور ﮐن،
ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧم در آراﻣش ﺑﺧواﺑم.
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در ﭼﺎﻟش

ﭘروردﮔﺎرا ،روی ﺧود را از ﻣن ﭘﻧﮭﺎن ﻣﮑن،
ﺗﺎ ﮐﮫ در ﭼﺎﻟش ﻋﻣﯾﻖ ﺗری ﻓرو ﻧروم،
و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑر ﻣن ﻗدرت ﻧﯾﺎﺑد،
و اﻓﮑﺎرم ﻣﺧﺗوش ﻧﺷوﻧد.
از ﻣن دور ﻧﺷو،
ﺑﻠﮑﮫ اﻣدادت را ﺑﮫ ﻣن ﺑﻔرﺳت،
ﺗﺎ ﮐﮫ از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣرا اﺳﯾر ﻣﯾﺳﺎزد رھﺎ ﺷوم.
ﭘروردﮔﺎرا ،ﻧﮕﺎه ﮐن و ﺑﺑﯾن ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ،
دﺷﻣن ﭘﻠﯾد در ﻣن ﻗﺻد اﯾﺟﺎد ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﮐﻼﻣت را دارد،
و ﺗﻣﺎم اﯾﻣﺎن و اﻣﯾد را از ﻣن ﻣﯽ ﮔﯾرد،
ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻼﻣت ﺷﮏ ﻧﻣﺎﯾم.
ﺧداﯾﺎ  ،ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺗﻣﺎم اﯾن دﺳﯾﺳﮫ ھﺎ را ﻣﺗوﻗف ﮐن.
دﺷﻣن را ﺳﺎﮐت ﮐن،
و ﺑﮕذار روح ﻧﯾﮏ ﺗو ﺑﮫ ﻗﻠب ﻣن آراﻣش دھد.
ﭘروردﮔﺎرا ،ای ﺧدای زﻧدﮔﯽ ﻣن ،ای ﻧﺟﺎت دھﻧده ﻣن،
ﻣرا از اﻋﻣﺎق ﺑرھﺎﻧم.
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ﻣﺎ درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم

ﺧدای اﺑدی،
ﺗو ﻣﮭرﺑﺎن و ﭘر ﻣﮭری،
اﻣﺎ ﻣﺎ راه ھﺎی ﺗو را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
ﮐودﮐﺎن زﯾر ﺷرارت و دﻟﺳﺧﺗﯽ ﺑزرﮔﺗرھﺎ رﻧﺞ ﻣﯾﺑرﻧد.
ﺟواﻧﺎن اﻣﯾدﺷﺎن را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد زﯾرا ﮐﺳﯽ اﺑراز ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺣوادث ﺑد ﺑطور ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳراغ اﻓراد ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﻣﯽ آﯾﻧد.
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ ﺑﮫ طور ﻧﺎﻣﺣﺳوﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﻔوذ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
ﮔرﺳﻧﮕﯽ ،درد  ،دﻟﺳردی و ﻣرگ ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺑر ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﺎزﻧد،

som du giver mig.
Du finder veje dér,
hvor jeg ingen veje ser.
Gud, tag angsten fra mig
så jeg kan sove roligt.
I anfægtelse
52. Herre, skjul ikke dit ansigt,
så jeg synker dybere i anfægtelse,
og mørket får magt over mig,
og mine tanker forvirres.
Vend dig ikke fra mig,
men send mig din hjælp,
så jeg bliver løst fra det, som binder mig.
Herre, se dog og mærk,
hvordan den onde fjende vil vække mistillid til dit ord,
og tager al tro og alt håb fra mig,
så intet bliver mere usikkert
end det, du har sagt.
Ak, Gud, stands dog snart alle disse rænker.
Bring modstanderen til tavshed
og lad din gode Ånd tale fred til mit hjerte.
Herre, mit livs Gud, min forløser,
!red mig op af dybet
Vi forstår ikke
!53. Evige Gud
Du er barmhjertig og kærlig,
men vi forstår ikke dine veje:
Børn må lide under voksnes ondskab og kulde.
Unge mister modet, fordi ingen har brug for dem.
Ulykker rammer sagesløse i blinde.
Umærkeligt sniger sygdomme sig ind på os.
Uden nåde hærger sulten.
Smerten og mismodet,
livsleden og døden

و ﺷوق و ﻣﯾل زﻧدﮔﯽ را از ﻣﺎ ﻣﯽ دزدﻧد.
ﻣﺎ ﻧﺎﺗوان و ﺑﯽ دﻓﺎع ھﺳﺗﯾم
ﻟذا از ﺗو ﻣﯽ طﻠﺑﯾم :
اﺟﺎزه ده اراده ﻧﯾﮑوی ﺗو اﻧﺟﺎم ﺷود،
اﺟﺎزه ده ﻣﻠﮑوت ﺗو ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد،
و از ﻣﺎ در ﺧدﻣﺗﮕزاری ﺑﮫ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐن.
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ﺑﮫ ﻣن ﻧﺷﺎﻧﯽ از زﻧدﮔﯽ ﺑده

ﺧداﯾﺎ ﺑﮫ ﻣن ﻧﺷﺎﻧﯽ از زﻧدﮔﯽ ﺑده.
ﻣن ﺑﺳﯾﺎر اﻧﺗظﺎر ﮐﺷﯾده ام.
اطراﻓم ﭘر از ﺻدا ﻣﯾﺑﺎﺷد،
اﻣﺎ ﺻدای ﺗو را ﻧﻣﯽ ﺷﻧوم.
آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﮐر ﺷده و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺻدای ﺗو را ﺑﺷﻧوم؟
ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﯽ وﻗﻔﮫ از ﺟﻠوی ﭼﺷﻣﺎﻧم ﻣﯽ ﮔذرﻧد،
اﻣﺎ ﻣن ﺗو را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم.
آﯾﺎ ﻣن ﮐور و ﻋﺎﺟز از دﯾدﻧت ھﺳﺗم؟
ﺧداﯾﺎ ﺑﮫ ﻣن ﻧﺷﺎﻧﯽ از زﻧدﮔﯽ ﺑده.
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ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﮔﻧﺎھﺎن

ﭘروردﮔﺎر ﻋزﯾز ،ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،
ﻣن ﮔﻧﺎھﺎن ﺧود را ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧم،
آﻧﮭﺎ ﻣن را آزار ﻣﯽ دھﻧد.
ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺑروم؟
ﻧﮕﺎه ﻣن ﺑﮫ ﺗو دوﺧﺗﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ای ﺧداوﻧدم ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ،
ﺑﮫ ﺗو اﯾﻣﺎن دارم ،ھر ﭼﻧد اﯾﻣﺎﻧم ﮐم ﻣﯾﺑﺎﺷد،
اﻣﺎ ﮐﻼم ﺗو را ﺑﺎور دارم ،ﭼرا ﮐﮫ ﺧودت ﮔﻘﺗﮫ ای ﮐﮫ ھر ﮐس ﺑﮫ ﺗو اﯾﻣﺎن آورد،
ﺣﯾﺎت اﺑدی را ﯾﺎﺑد.

stjæler glæden og livslysten fra os.
Vi er afmægtige og værgeløse.
Derfor beder vi dig:
Lad din gode vilje ske
Lad dit herredømme bryde frem,
og brug os i din tjeneste.
Giv mig et livstegn
54. Giv mig et livstegn, Gud.
Jeg har ventet så længe.
Rundt omkring mig larmer det,
men din røst kan jeg ikke høre.
?Er jeg døv for dig
Forbi mine øjne passerer billeder
i en uophørlig strøm,
men dig ser jeg ikke.
?Er jeg blind for dig
Giv mig et livstegn, Gud.
Tynget af synder
56. Kære Herre Jesus Kristus,
;jeg føler mine synder
de bider og nager mig.
?Hvor skal jeg gå hen
Jeg ser hen til dig,
Herre Jesus Kristus,
og tror, om end kun svagt, på dig.
Og hvor svagt det end er,
dog holder jeg mig til, hvad du har sagt,
at den, som tror på dig,
skal have det evige liv.

Tynget af bekymringer
57. Herre, min Gud!
Stor trængsel har ramt mig.
Mine bekymringer truer med at knuse mig,
jeg ved ikke hverken ud eller ind.
Gud, vær mig nådig og hjælp!
Giv mig kraft til at bære, hvad du lægger på mig.
Lad ikke frygten få magt over mig.
Sørg du i din godhed for mine kære.
Barmhjertige Gud, tilgiv mig alt,
hvormed jeg har syndet
mod dig og mod mennesker.
Jeg stoler på din nåde
og lægger mit liv i din hånd.
Gør du med mig, som du vil,
og som det er godt for mig.
Hvad enten jeg lever eller dør,
er jeg hos dig,
og du er hos mig, min Gud.
Herre, jeg venter på din frelse
og på dit Rige.
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ﺑﺎر ﻧﮕراﻧﯽ

.  ﺧدای ﻣن،ﭘروردﮔﺎرا
.ﻣﺻﯾﺑت ﺑزرﮔﯽ ﺑر ﻣن وارد ﺷده اﺳت
،ﻧﮕراﻧﯽھﺎﯾم ﻣرا ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽﮐﻧد
.ﻧﻣﯾداﻧم ﭼﮫ ﮐﻧم
ﺧداﯾﺎ ﺑﮫ ﻣن رﺣم ﮐن و ﮐﻣﮑم ﮐن
.ﺑﮫ ﻣن ﻗدرت ﻋطﺎ ﮐن ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم ﺑﺎری را ﮐﮫ ﺗو ﺑر ﻣن ﻣﯾﮕذاری ﺣﻣل ﮐﻧم
.اﺟﺎزه ﻧده ﺗرس ﺑر ﻣن ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧد
.ﺑﺧﺎطر ﻧﯾﮑﯽ ﺧود ﻋزﯾزاﻧم را ﺣﻔظ ﺑﻔرﻣﺎ
،ﺧدای ﻣﮭرﺑﺎن ھﻣﮫ ﺧطﺎھﺎﯾم را ﺑﺑﺧش
. ﺧطﺎھﺎﯾم در ﻗﺑﺎل ﺧود و ھﻣﻧوﻋﺎﻧم را
ﻣن ﺑﮫ ﻓﯾض ﺗو اﯾﻣﺎن دارم
.و ﺣﯾﺎﺗم را ﺑﮫ دﺳت ﺗو ﺑﺳﭘﺎرم
،ھر آن ﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﺑﺎ ﻣن ﺑﮑن
.ھر آن ﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻼح ﻣن ﻣﯾﺑﺎﺷد
،ﭼﮫ زﻧده ﺑﺎﺷم ﭼﮫ ﺑﻣﯾرم ﻣن ﺑﺎ ﺗو ھﺳﺗم
.و ﺗو ﺑﺎ ﻣن ھﺳﺗﯽ ﺧدای ﻣن
 ﻣﻧﺗظر ﻧﺟﺎت ﺗو ھﺳﺗم،ﭘروردﮔﺎرا
.و ﻣﻧﺗظر ﻣﻠﮑوت ﺗو

I fængsel
58. Gud,
jeg er så langt borte fra dig,
men jeg har ingen anden at kalde på.
Hjælp mig, Herre.
Jeg er skilt fra mine nærmeste
og er angst for at miste dem.
Jeg er som én, der er spærret inde blandt de døde.
De søvnløse nætter er endeløse,
dagen igennem er jeg udmattet og tom.
Tankerne flakker hvileløst,
jeg kan ikke samle dem om noget.
Hjælp mig, Herre.
Du kender min skyld.
Lov og ret har jeg krænket,
mennesker har jeg svigtet,
og trodset dine bud.
Men du er mit eneste.
Forkast mig ikke, Herre.
Din Søn tog sig af de udstødte,
og da han hang på korset, forbarmede han sig
over en dødsdømt morder.
Lad det være mit håb,
selv om det, jeg har forbrudt, ikke kan blive ugjort.
Herre Jesus, vær mig nær.
Lad din Ånd bo i mit urolige hjerte,
så jeg kan tro dig.
Skænk mig den frihed, som kun findes i din tilgivelse.
Og når jeg bliver løsladt fra fængslet,
så hjælp mig at leve som et frit menneske
under ansvar for min næste og i tillid til dig.
Herre min Gud!
Tak fordi du ville høre min bøn.
Tak for din grundløse godhed.
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در زﻧدان

، ﺧداﯾﺎ
ﻣن از ﺗو ﺧﯾﻠﯽ دورم
.اﻣﺎ ﻣن ﮐس دﯾﮕری را ﻧدارم ﮐﮫ ﺑﺧواﻧﻣش
.ﮐﻣﮑم ﮐن ﭘروردﮔﺎرا
ﻣن از ﻋزﯾزاﻧم ﺟدا اﻓﺗﺎده ام
.و ﺗرس از دﺳت دادﻧﺷﺎن را دارم
.ﻣن ﺑﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣردﮔﺎن ﻣﺣﺑوس ﺷده اﺳت
،ﺷب ھﺎی ﺑﯽ ﺧواﺑﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ھﺳﺗﻧد
.در طول روز ﺧﺳﺗﮫ و ﺗﮭﯽ ھﺳﺗم
،اﻓﮑﺎرم ﺑﯽ ﻗرار و ﺳرﮔرداﻧﻧد
.ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺗﻣرﮐز اﻓﮑﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم
ﮐﻣﮑم ﮐن ﭘروردﮔﺎرا
. ﺗو ﺗﻘﺻﯾرات ﻣن را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯽ
،ﻗﺎﻧون و ﻋداﻟت را زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ام
.دﯾﮕران را ﻓرﯾب داده ام
.و از دﺳﺗورات ﺗو ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﮐرده ام
اﻣﺎ ﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﺗو را دارم
.ﻣرا رھﺎ ﻣﮑن ﭘروردﮔﺎرا
،ﭘﺳر ﺗو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طرد ﺷدﮔﺎن رﺋوف ﺑود
. ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﺗل ﻣﺣﮑوم رﺣم ﮐرد، و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺻﻠﯾب آوﯾزان ﺷده ﺑود
،ﺑﮕذار ھﻣﯾن اﻣﯾد ﻣن ﺑﺎﺷد
.ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺧطﺎ ی ﻣن ﻗﺎﺑل ﺑرﮔﺷت ﻧﯾﺳت
. ﻧزدﯾﮏ ﻣن ﺑﺎش،ﺧداوﻧد ﻋﯾﺳﯽ
،ﺑﮕذار روح ﺗو در ﻗﻠب ﺑﯾﻘرار ﻣن ﺳﺎﮐن ﺷود
.ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧم ﺑﮫ ﺗو اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم
.ﺑﮫ ﻣن آزادی ﻋطﺎ ﮐن ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺗوﺳط ﺑﺧﺷش ﺗو ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود
،و وﻗﺗﯽ از زﻧدان آزاد ﺷدم
،ﮐﻣﮑم ﮐن ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ اﻧﺳﺎن آزاد زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم
.ﺗوام ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑرای ھﻣﺳﺎﯾﮫ ام و در اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﺗو
ﭘروردﮔﺎرا ﺧدای ﻣن
.ﻣﻣﻧون ﮐﮫ دﻋﺎی ﻣن را ﺷﻧﯾدی
.ﻣﻣﻧون از ﺧوﺑﯽ ھﺎی ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﯾت

