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مقدمھ 
رھبران این کلیسا تصمیم گرفتھ اند امسال کتاب آموزش شھر جدید را مطالعھ کنند، زیرا خالصھ ای عالی از مھم ترین حقایق مسیحی است. کلیسای یک

صدا کلیسایی متشکل از افراد مختلف است کھ توسط یک ناجی متحد شده اند. مھم این است کھ ما در مورد آنچھ کھ بھ آن اعتقاد داریم، فکر یکسانی
داشتھ باشیم. امروز ما بھ سؤال ۴ از تعلیمات شھر جدید نگاه می کنیم. من سوال را می خوانم و سپس پاسخ را با ھم می خوانیم. 

سوال ۴: خدا چگونه و چرا ما را آفریده است؟

خداوند ما را بھ شکل خود مرد و زن آفرید تا او را بشناسیم، دوستش داشتھ باشیم، با او زندگی کنیم و او را جالل دھیم. و درست است کھ ما کھ توسط
خدا آفریده شده ایم بھ جالل او زندگی کنیم. 

پیدایش فصل ١ آیھ ٢۶ تا ٣١ 
٢۶ آنگاه خدا گفت: «بیایید انسان را بھ صورت ما و بھ شباھت خود بسازیم. و بر ماھیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چھارپایان و بر تمامی زمین

و بر ھر خزنده ای کھ بر روی زمین می خزند مسلط شوند.»
٢٧ پس خدا انسان را بھ صورت خود آفرید و بھ صورت خدا او را آفرید. نر و ماده را آفرید. 

٢٨ و خدا آنھا را برکت داد. و خدا بھ آنھا گفت: «بارور شوید و زیاد شوید و زمین را پر کنید و آن را مسلط کنید و بر ماھیان دریا و بر پرندگان
آسمان و بر ھر موجود زنده ای کھ بر روی زمین حرکت می کند تسلط داشتھ باشید.

٢٩ و خدا گفت: «اینک، من ھر گیاھی را کھ دانھ ای در روی تمام زمین است، و ھر درختی را کھ در میوه اش دانھ دارد، بھ شما داده ام. آنھا را برای
غذا خواھید داشت.

٣٠ و بھ ھمھ جانوران زمین و بھ ھر پرنده آسمان و ھرچھ روی زمین می خزند و ھر چیزی کھ نفس حیات دارد، ھر گیاه سبز را برای غذا می دھم.»
و چنین بود.

٣١ و خدا ھمھ آنچھ را ساختھ بود دید و اینک بسیار خوب بود. و شام شد و صبح شد، روز ششم. 

با ھم اشعیا باب ۴٠ آیھ ٨ را می خوانیم: 
”چمن ھا پژمرده می شوند ، گل ھا کمرنگ می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواھد ماند.” 

بیا با ھم دعا کنیم 
پدر، لطفا روح القدس را بفرست تا درزمان وعظ بھ من حکمت و حقیقت عطا کند. لطفاً قلب و ذھن ما را بھ روی حقیقت خود باز کنید تا بتوانیم شما

را در ھر کاری کھ انجام می دھیم تجلیل کنیم. ما این را بھ نام خداوند ما عیسی می خواھیم. آمین 

این دو نکتھ برای پیام امروز است: 
نکتھ اول. خداوند آدم و حوا را مرد و زن آفرید 
نکتھ ذوم. خداوند آنھا را بھ صورت خود آفرید 



نکتھ اول. خداوند آدم و حوا را مرد و زن آفرید 
خداوند در پنج روز اول خلقت آسمانھا و زمین و خورشید و ستارگان را آفرید. اقیانوس ھا و خشکی ھا را ساخت و پر از ماھی و پرندگان کرد. ھر

چھ خدا آفرید خوب بود. 

سپس خداوند اولین مرد و اولین زن را آفرید. آیھ ٢۶ می گوید: 
”سپس خدا گفت: ”بیایید انسان را بھ صورت خود و بھ شباھت خود بسازیم و آنھا بر ماھیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چھارپایان و بر تمام زمین

و بر ھر خزنده مسلط شوند. کھ روی زمین می خزند.» 

خداوند فرمود: انسان را بسازیم. در زبان عبری کلمھ ”انسان” ”آدم” است. این کلمھ می تواند بھ اولین انسان بھ نام آدم اشاره داشتھ باشد. ھمچنین می
تواند بھ «انسان» یا «انسان» اشاره کند. شما در ھمین آیھ می بینید کھ خداوند نیز فرموده است: «َو ُھُم اْلَمْلُکوَن...» «اجازه دھید» ھمان چیزی است

کھ خداوند فرموده است. خداوند مردان و زنان را بھ صورت خود آفرید، نھ فقط آدم را. کلمھ عبری «آدم» در این جملھ شامل ھمھ انسان ھا می شود،
ھمانطور کھ «جسد مسیح» شامل ھمھ مسیحیان می شود. 

خداوند مردان و زنان را بھ صورت خود آفرید تا بتوانند فرمان او را در آیھ ٢٨ انجام دھند: «بارور و زیاد شوید». خداوند خالق بخشی از قدرت
خالقیت خود را با ما بھ اشتراک گذاشت. این یکی از موھبت ھای ساختھ شدن بھ شکل خداست. خداوند دو نفر را آفرید و سپس بھ آنھا توانایی ساختن
افراد بیشتری را داد. در آیھ ٢٩ می بینیم کھ گیاھان دارای دانھ ھستند تا بتوانند تولید مثل کنند. گیاھان می توانند گیاھان بیشتری برای پر کردن زمین
بسازند. خداوند نیز ھمین قدرت را در زن و مرد قرار داده است. اما زن و مرد مانند گیاھان و حیوانات تولید مثل نمی کنند. تولید مثل انسان با رابطھ

گره خورده است. خداوند دنیا را در عشق آفرید. خدا رابطھ خوب، باز و محبت آمیزی با آدم و حوا داشت. و وقتی زن و مرد عاشقانھ کنار ھم قرار
گرفتند، متوجھ شدند کھ می توانند دنیا را با تصاویر بیشتری از خدا پر کنند. 

این تصاویر خدا در دو مدل مختلف می آیند، درست است؟ مردان و زنان بھ وضوح متفاوت بھ نظر می رسند. اما بیشتر از عمق پوست است. ما در
لحظھ لقاح مرد و زن می شویم. ھر سلول در بدن شما دارای برنامھ ریزی نر یا ماده در کروموزوم است. 

کروموزوم ھا مانند نرم افزار داخل سخت افزار بدن ما ھستند. کروموزوم ھا بستھ ھایی از DNA با برنامھ ریزی ھستند کھ تعیین می کند موھای
صاف یا مجعد دارید، قدتان بلند است یا کوتاه. تخمک انسان فقط دارای یک کروموزوم X است. اسپرم انسان حاوی کروموزوم X یا Y است. زمانی

کھ تخمک بارور می شود 50 درصد احتمال دارد کھ کروموزوم X را از اسپرم دریافت کند و باعث تولد نوزاد دختر شود. تخمک بھ احتمال ۵٠
درصد کروموزوم Y را دریافت می کند کھ باعث می شود نوزاد پسر شود. بنابراین ھر تخمک بارور شده یا یک جفت XX دارد، بھ این معنی کھ او

یک زن است. یا تخمک دارای یک جفت XY است، یعنی او نر است. 

آیھ ٢٨ می گوید کھ توانایی ما در ایجاد فرزندان یک برکت است. پدر ومادربودن نیز کار سختی است! و گاھی ما برای برکت فرزندان آماده نیستیم.
بانوان زمانی باردار می شوند کھ برای آن برنامھ ریزی نکرده باشند. اما باید بھ یاد داشتھ باشیم کھ توانایی «بارور شدن و تکثیر» چیز بسیار خوبی

در زن و مرد بودن است. 

خداوند زن و مرد را متفاوت آفرید، اما ما را در کرامت و ارزش یکسان قرار داد. خداوند یک جنسیت را بیشتر از دیگری ترجیح نمی دھد و دوست
ندارد. خدا ما را متفاوت آفرید تا بتوانیم بھ طور کامل تری صفات خدا را برای جھان بھ نمایش بگذاریم. خداوند تصویر خود را تقسیم کرد و برخی

ھدایا و برکات را بھ مردان و برخی دیگر را بھ زنان داد. وقتی آدم برای اولین بار حوا را دید گفت: باالخره من کامل شدم! 

دوستان من می خواھم این را واضح بشنوید: شما تصادفی نیستید. شاید وقتی شما بھ دنیا آمدید والدینتان ازدواج نکرده بودند. شاید مادرت قصد باردار
شدن نداشت. اما این خدا بود کھ بھ تو زندگی و روح داد. شما اشتباه نیستید. خدا تصمیم گرفت کھ کروموزوم X داشتھ باشید یا کروموزوم Y. خداوند

تو را دختر یا پسر، زن یا مرد قرار داد، زیرا تو را دوست دارد و می خواھد بھ تو برکت دھد. 

برخی از مردم امروز از راھی کھ خداوند آنھا را آفریده راحت یا راضی نیستند. برخی از افراد زخم ھای عمیق قلبی دارند کھ التیام نیافتھ و بھ دنبال
آرامش، آسایش یا فرار ھستند. وقتی قلب ما شکستھ است وسوسھ می شویم کھ فکر کنیم ھمھ چیز شکستھ است. گاھی اوقات می خواھیم چیزی را

تغییر دھیم زیرا معتقدیم تغییر باعث بھبود زندگی ما می شود. 

بھ یاد دارم کھ در یک سفر سھ ساعتھ با ھواپیما در کنار یک زن لزبین یھودی بودم. کل پرواز را با ھم صحبت کردیم. از آنجایی کھ او یھودی بود، ما
در مورد عھد عتیق و اینکھ بزرگ شدن در خانھ یھودی چگونھ بود صحبت کردیم. من ھمچنین در مورد دوران کودکی خود بھ عنوان یک کاتولیک،



و قبل از اینکھ پیرو عیسی مسیح شوم، یک آتئیست بودم بھ اشتراک گذاشتم. 

گفتگوی سرگرم کننده ای بود، و فکر می کنم او با من احساس امنیت می کرد، زیرا بعد از دو ساعت صحبت بھ من گفت کھ یک لزبین است. او گفت:
”من می دانم کھ کتاب مقدس می گوید کھ این اشتباه است. شما چی فکر میکنید؟” بھ او چھ می گویید؟ سخت است، درست است؟ در اینجا چیزی است

کھ من گفتم. بھ او گفتم: «خدا تو را زن آفرید، چون تو را دوست دارد. طرح خدا خوب است و اشتباه نمی کند. امیدوارم بھ این فکر کنید کھ چگونھ
زنی باشید کھ خدا شما را طراحی کرده است. ھمھ ما می خواھیم شاد باشیم. اما رابطھ با زن دیگری نمی تواند برکاتی را کھ خداوند برای شما در نظر
گرفتھ است بھ ارمغان بیاورد. خداوند بدن، قلب و ذھن شما را برای عشق عاشقانھ با یک مرد طراحی کرده است. خداوند می خواھد کھ ھر یک از ما

از نعمت ھای او بھره مند شویم. ما فقط زمانی می توانیم این کار را انجام دھیم کھ مطابق طرح او زندگی کنیم.” 

خوشحالم کھ دو ساعت فرصت داشتیم تا قبل از اینکھ بھ آن قسمت از گفتگو برسیم. او از چیزی کھ من بھ اشتراک گذاشتم آزرده یا عصبانی نبود. فکر
می کنم او می توانست ببیند کھ قلب من طرفدار اوست و نھ علیھ او. این چیز خوبی است کھ در این نوع مکالمات سخت بھ خاطر بسپارید. آیا وقتی با
کسی صحبت می کنیم کھ با جنسیت یا جنسیت خود دست و پنجھ نرم می کند، انگیزه محبت و شفقت داریم؟ آیا ما نیز آگاه ھستیم کھ گناه چگونھ تمام

زندگی ما را فاسد کرده است؟ راستی ھا ھم کج ھستند دوستان. ھمھ ما تحت تأثیر سقوط قرار گرفتھ ایم. 

گناه ھمھ چیز را فاسد می کند و ما را از خدا و یکدیگر دور می کند. اما خداوند راھی برای بازگشت بھ طرح خوب خود فراھم می کند. وقتی از میل
خود بھ استقالل پشیمان می شویم، می آموزیم کھ بھ شکل خدا ساختھ شده ایم. ما باید خدا را مرکز و منبع حقیقت قرار دھیم نھ خودمان. ما نمی توانیم

خدا را بھ شکل خودمان بسازیم. ما بھ صورت خدا آفریده شده ایم. پس اکنون اجازه دھید کمی بیشتر در مورد معنای ”تصویر خدا” صحبت کنیم. 

نکتھ دوم. خداوند آنھا را بھ صورت خود آفرید 
پنج کتاب اول کتاب مقدس شما توسط موسی نوشتھ شده است. بھ مخاطبان او فکر کنید. موسی با ھزاران مردم کھ قبال برده بودند در بیابان بھ سر برد.

مصریان با این مردم مانند دارایی رفتار می کردند. مصریان از آنھا مانند حیوانات استفاده می کردند و از آنھا سوء استفاده می کردند. اما خدا برای
قوم خود در بیابان و برای ما پیامی داشت. در پیدایش، خداوند از طریق موسی می گوید: «تو تصادفی نیستی! شما نھ حیوان ھستید و نھ برده بی

ارزش! شما مرد و زن و پسر و دختری ھستید کھ بھ شکل من ساختھ شده اید! شما عزت و ھدف دارید!» 

آیا یادت ھست کھ خداوند بعد از اینکھ دریا و آسمان و خورشید و ستارگان را آفرید چھ گفت؟ او گفت ھر چھ ساختھ بود ”خوب” بود. بعد از اینکھ
خداوند انسان ھا را بھ دنیایی کھ ساختھ بود اضافھ کرد، خداوند در آیھ ٣١ چھ گفت؟ او گفت ”خیلی خوب” است. ما بھترین بخش از خلقت خدا ھستیم.

شما یک میمون با مغز بزرگتر نیستید. تو مخلوق بی نظیری ھستی، نعمتی کھ خداوند بھ او داده است. 

مزمور ٨ را قبالً در خدمت خواندیم. آیا بھ یاد دارید کھ نویسنده پادشاه داوود در مورد انسان چھ گفت؟ 

مزمور فصل ٨ آیھ ٣ تا ٩ 
٣ وقتی بھ آسمان شب نگاه می کنم و کار انگشتانت را می بینم - ماه و ستارگانی را کھ در جای خود قرار می دھی - 

۴ انسانھای فانی کھ باید در مورد آنھا فکر کنید چھ انسانھایی ھستند کھ باید مراقب آنھا باشید؟ 
۵ اّما آنھا را اندکی از خدا پایین تر قرار دادی و تاج و جالل و افتخار بر آنھا نھادی. 

۶ تو ھمھ چیز را کھ ساختی بھ ایشان مسؤولیت دادی و ھمھ چیز را تحت اختیارشان قرار دادی-- 
٧ گلھ ھا و گلھ ھا و تمامی حیوانات وحشی، 

٨ پرندگان در آسمان، ماھی ھا در دریا، و ھر چیزی کھ در جریان ھای اقیانوس شنا می کند. 
٩ ای خداوند، خداوند ما، نام جاللی تو زمین را پر کرده است!» 

آیا می بینید کھ آیھ ۵ چھ می گوید؟ خداوند ما را «فقط کمی پایین تر از خدا» قرار داد. او ھمچنین ما را باالتر از بقیھ خلق کرد. ما آن را در مزمور
فصل ٨ آیھ ٣ تا ٩ می بینیم. 

شاید این یک راه مفید برای اندیشیدن بھ تفاوت ھای ما و خدا و ھمچنین بین ما و خلقت باشد. خداوند خالق است. خدا نیز یک ذات ھست در سھ
شخصیت. و خدا یک روح است، او برای ھمیشھ زنده است. حیوانات موجودات ھستند، آنھا شخص نیستند. حیوانات بدن دارند اما روح ندارند. اما

انسان ھم مخلوق است و ھم شخص. مردم بدن ھایی دارند کھ می میرند و روح ھایی کھ برای ھمیشھ زنده می مانند. 
خدا: شخص، خالق، روح. 

انسان: شخص، مخلوق، روح و بدن. 
حیوان: مخلوق، بدن. 



دوستان من، ما نمایندگان خدا روی زمین ھستیم. ما تحت فرمان خدا ھستیم. و خداوند زمین، گیاھان و حیوانات را تحت اختیار ما قرار داد. در پیدایش
فصل ١ آیھ ٢۶ و ٢٨ خداوند گفت کھ انسانھا برای حکومت بر جھان ”سلطنت دارند”. «سلطھ» با کلمھ «تسلط» مرتبط است. تسلط می تواند یک کلمھ

منفی در انگلیسی باشد، وقتی کسی را توصیف می کند کھ بھ شیوه ای مخرب تسلط دارد. دیکتاتورھایی مانند کیم جونگ اون در کره شمالی بھ جای
گیاھان و حیوانات بر مردم تسلط دارند. دیکتاتورھا طرح خداوند را برای سلطھ سو. آنھا با شھروندان خود مانند حیوانات رفتار می کنند، مانند

مصری ھا. 

اما قصد خداوند از تسلط ما بر زمین این است کھ ھمھ چیز و ھمھ را بر اساس طرح خداوند شکوفا کند. بھ یاد داشتھ باشید کھ خداوند بھ آدم گفت کھ
مراقب باغ باشد و حیوانات را نامگذاری کند. اما بعد گناه وارد دنیا شد و پسر آدم برادرش را کشت. قابیل از قدرتی کھ خدا بھ او داده بود استفاده کرد

تا برادرش را کھ بھ شکل خدا ساختھ بود نابود کند. تصاویر چیزھای قدرتمندی ھستند. امروزه در کره شمالی، پرتره ھایی مانند این در دفاتر،
کارخانھ ھا، مغازه ھا، بیمارستان ھا، کالس ھای درس و خانھ ھا مورد نیاز است. این پرتره ھای رھبران کره شمالی فقط تصویر است، اما بی

احترامی بھ آنھا جرم است. اگر نتوانید پرتره ھا را بھ درستی آویزان کنید، مجازات یک روز کار سخت مجازات است. برخی از مردم کره شمالی
یک جعبھ در زیر پرتره با پارچھ سفیدی دارند کھ فقط برای گردگیری عکس استفاده می شود و ھیچ ھدف دیگری ندارد. برخی خانواده ھا ھر روز

صبح و عصر در مقابل پرتره ھا تعظیم می کنند و بھ تصاویر درود می گویند. رھبران کشورھای ظالم مانند این می خواھند ھمھ بھ یاد داشتھ باشند کھ
چھ کسی مسئول است. آنھا از این تصاویر برای نمایش و محافظت از قدرت بر افراد دیگر استفاده می کنند. اما آنھا فراموش کرده اند کھ تحت فرمان

خدا ھستند. 

آیا پادشاه نبوکدنصر در بابل را بھ یاد دارید؟ در کتاب دانیال، نبوکدنصر از ھمھ خواستھ است کھ در برابر مجسمھ ای از خود تعظیم کنند. او می
خواست عبادت و شرافتی را کھ تنھا از آن خداست دریافت کند. نبوکدنزار، جوزف استالین و کیم جونگ اون از تصاویر خود برای برانگیختن ستایش

و ترس مردم خود استفاده کردند. این کفر است. انسان ھرگز نباید دنبال ستایشی باشد کھ فقط مخصوص خداست. 

ما باید مثل این ورزشکاران باشیم. ھزاران نفر از مخاطبان آنھا را جشن می گیرند و دستاوردھای آنھا را ستایش می کنند. وقتی ورزشکاران بھ سمت
باال اشاره می کنند چھ ارتباطی برقرار می کنند؟ می گویند: «مرا عبادت مکن. کسی را بپرست کھ مرا بھ صورت خود آفرید. خدا این پاھا و بازوھا،

این ذھن و این مھارت ھا را بھ من داد.» این ورزشکاران بھ ھمھ یادآوری می کنند کھ آنھا خدا نیستند. آنھا تصاویر خدا ھستند. 

در اعمال رسوالن 10:25-26، پطرس رسول بھ مالقات یک فرمانده نظامی رومی آمد. گوش کن چی شد 
٢۵ «وقتی پطرس وارد خانھ اش شد، کورنلیوس بھ پای او افتاد و او را پرستش کرد. 

٢۶اّما پطرس او را باال کشید و گفت: «برخیز، من ھم مثل تو انسانی ھستم!» 

پیتر می دانست کھ او تنھا تصویری از خداست. پطرس رسول و فرستاده بشارت بود و بخشھایی از کتاب مقدس را نوشت. او مرد مھمی بود. اما
پطرس عیسی را می شناخت و با آن راه می رفت، تنھا انسانی کھ او نیز خدا بود. پطرس می دانست کھ عیسی تنھا انسانی است کھ می تواند مورد

پرستش قرار گیرد. 

پس از مرگ عیسی، دفن شدن، و زنده شدن دوباره، این اتفاق در یوحنا فصل ٢٠ آیھ ٢۴ تا ٢٩ رخ داد. 
٢۴ «یکی از دوازده شاگرد، توماس (ملقب بھ دوقلو)، ھنگام آمدن عیسی با دیگران نبود. 

٢۵ آنھا بھ او گفتند: ”ما خداوند را دیدیم!” اما توماس پاسخ داد: «من باور نمی کنم مگر اینکھ زخم ھای ناخن را در دست ھایش ببینم، انگشتانم را در
آن ھا فرو کنم و دستم را روی زخم پھلویش بگذارم».

٢۶ ھشت روز بعد شاگردان دوباره با ھم بودند و توماس نیز با آنھا بود. درھا قفل بودند. اما ناگھان، مانند گذشتھ، عیسی در میان آنھا ایستاد. گفت:
درود بر شما.

٢٧ سپس بھ توماس گفت: ”انگشتت را اینجا بگذار و بھ دستان من نگاه کن، دستت را در زخم پھلوی من بگذار. دیگر بی ایمان نباش. ایمان بیاور!” 
٢٨ «پروردگار من و خدای من! توماس فریاد زد. 

٢٩سپس عیسی بھ او گفت: «تو ایمان آوردی چون مرا دیدی. 

توماس و سایر شاگردان عیسی را پرستش کردند زیرا او خداست. شاگردان ھمچنین می دانستند کھ عیسی یک انسان است کھ بھ صورت خدا متولد
شده است. عیسی مسیح ھمھ چیز را آفرید، اما مایل بود بھ عنوان یک مخلوق متولد شود. دوستان، گناه انسانھا، طرح نیک خداوند را برای ما و دنیا

خدشھ دار کرد و پیچید. فراموش می کنیم کھ تحت فرمان خدا ھستیم و خود را بھ جای خدا می گذاریم. ما بھ جای محافظت و تغذیھ بر خلق و مخلوقات
خداوند تسلط داریم و بھ آنھا صدمھ می زنیم. 

اما خدا برای ما نقشھ نجاتی داشت! عیسی پسر خدا با کروموزوم ھا و DNA و بدن انسان مانند ھر یک از ما متولد شد. او زندگی کامل و مقدسی



داشت کھ ھیچ یک از ما ھرگز نتوانستیم انجامش دھیم. و او یک مرگ قربانی بر روی صلیب درگذشت تا گناه ما را شفا دھد و ببخشد. وقتی بھ عیسی
اعتماد می کنیم، بھ یک رابطھ درست با خدای پدر باز می گردیم. روح القدس این قدرت را بھ ما می دھد کھ بھ گناه نھ بگوییم و بھ گونھ ای زندگی
کنیم کھ خدایی را کھ ما را بھ شکل خود آفریده است، گرامی بداریم. سپس وقتی مردم کارھای خوبی را کھ ما انجام می دھیم می بینند، می توانیم بھ

آنھا بگوییم: «مرا تعریف نکنید! ستایش و پرستش خدایی را کھ مرا بھ شکل خود آفرید و نجات داد تا برای جالل او زندگی کنم.» 

من فکر می کنم یک راه عالی برای پایان دادن بھ این خطبھ این است کھ دوباره با ھم پاسخ سؤال 4 تعلیمی شھر جدید را بخوانیم: چگونھ و چرا خدا ما
را آفریده است؟ خداوند ما را بھ شکل خود مرد و زن آفرید تا او را بشناسیم، دوستش داشتھ باشیم، با او زندگی کنیم و او را جالل دھیم. و درست است

کھ ما کھ توسط خدا آفریده شده ایم بھ جالل او زندگی کنیم. 

حاال با ھم دعا کنیم: 
پدر آسمانی، از تو متشکرم کھ ما را در حکمت و عشق آفریدی. گاھی اوقات ما از راھی کھ ما را ساختی ناسپاسی می کنیم. گاھی اوقات از شرایطی

کھ در آن قرار داریم ناامید ھستیم. روح القدس، غرور و بی ایمانی ما را بھ ما نشان بده. بھ ما کمک کنید باور کنیم کھ طراحی شما برای جھان و
برای انسان خوب است. بھ ما کمک کنید مطابق طرح شما زندگی کنیم، دیگران را دوست داشتھ باشیم و در ھر کاری کھ انجام می دھیم، شما را

شکوھمند کنیم. ما بھ نام نجات دھنده خود عیسی دعا می کنیم. آمین
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