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مقدمھ 

ما امسال در حال مطالعھ تعلیمات شھر جدید ھستیم زیرا خالصھ ای عالی از حقایق اصلی ایمان مسیحی است. امروز بھ بررسی سوال 14 می پردازیم. در بولتن

خود خواھید دید کھ بھ زبان ھای مختلف چاپ شده است. من سوال را می خوانم و سپس پاسخ را با ھم می خوانیم. 

سؤال 14: آیا خداوند ما را آفریده است که قادر به رعایت ��یعت
او نیستیم؟

نه، اما به دلیل نافرمانی والدین اول ما، آدم و حوا، همه خلقت سقوط کرده است. همه ما در گناه
و گناه متولد شده ایم، در ذات خود فاسد هستیم و قادر به رعایت قانون خدا نیستیم.

بیایید بھ خواندن کتاب مقدس امروز نگاه کنیم. اکنون کالم خداوند را بشنوید. 

رومیان 5: 21-12 

12 وقتی آدم گناه کرد، گناه وارد جھان شد. گناه آدم باعث مرگ شد، پس مرگ بھ ھمھ سرایت کرد، زیرا ھمھ گناه کردند. 

13 آری، مردم حتی قبل از ابالغ شریعت گناه کردند. اما این بھ عنوان گناه بھ حساب نمی آمد زیرا ھنوز ھیچ قانونی برای شکستن وجود نداشت. 

14 با این حال، ھمھ مردند - از زمان آدم تا زمان موسی - حتی کسانی کھ مانند آدم از دستور صریح خدا سرپیچی نکردند. اکنون آدم نمادی است، نمادی از مسیح،

کھ ھنوز قرار بود بیاید.



15 اما بین گناه آدم و ھدیھ رحمانی خدا تفاوت زیادی وجود دارد. زیرا گناه این یک مرد، آدم، باعث مرگ بسیاری شد. اما فیض شگفت انگیز خدا و عطای بخشش

او بھ بسیاری از طریق این مرد دیگر، عیسی مسیح، بزرگتر است.

16 و نتیجھ عطای لطف خدا با نتیجھ گناه آن شخص بسیار متفاوت است. زیرا گناه آدم منجر بھ محکومیت شد، اما ھدیھ رایگان خدا منجر بھ اصالح ما از خدا می

شود، حتی اگر گناھان زیادی داشتھ باشیم.

17 زیرا گناه این مرد، آدم، باعث شد کھ مرگ بر بسیاری حکومت کند. اما فیض شگفت انگیز خدا و عطای عدالت او بزرگتر است، زیرا ھمھ کسانی کھ آن را

دریافت می کنند، از طریق ھمین مرد، عیسی مسیح، بر گناه و مرگ پیروز خواھند شد.

18 بلھ، یک گناه آدم باعث محکومیت ھمھ می شود، اما یک عمل عادالنھ مسیح رابطھ درست با خدا و زندگی جدید را برای ھمھ بھ ارمغان می آورد. 

19 چون یک نفر از خدا نافرمانی کرد، بسیاری گناھکار شدند. اما چون یک نفر دیگر از خدا اطاعت کرد، بسیاری عادل خواھند شد. 

20 قانون خدا داده شد تا ھمھ مردم ببینند کھ چقدر گناھکار ھستند. اما ھمانطور کھ مردم بیشتر و بیشتر گناه می کردند، فیض شگفت انگیز خدا بیشتر شد. 

21 پس ھمانطور کھ گناه بر ھمھ مردم فرمانروایی کرد و آنھا را بھ مرگ کشاند، اکنون فیض شگفت انگیز خدا بھ جای آن حکومت می کند و بھ ما می دھد کھ در

کنار خدا ایستاده باشیم و بھ واسطھ خداوند ما عیسی مسیح زندگی جاودانی را بھ دنبال داشتھ باشیم.

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 در حین موعظھ بھ من حکمت و حقیقت بدھد. 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 

نکتھ 1. گناه اصلی: آلوده و مشمول 

پولس دو چیز را در آیات 12 و 18 می گوید کھ بھ نظر می رسد با یکدیگر تناقض دارند. 

“12 ھنگامی کھ آدم گناه کرد، گناه وارد جھان شد. گناه آدم باعث مرگ شد، پس مرگ بھ ھمھ سرایت کرد، زیرا ھمھ گناه کردند.” بھ نظر می رسد آیھ 12 می

گوید کھ مرگ بھ خاطر گناھان خود ما بھ ھمھ سرایت کرد. اما بھ نظر می رسد پولس در آیھ 18 چیز دیگری می گوید. «18 گناه یکتا آدم برای ھمھ محکوم است»

پولس در آیھ 18 می گوید کھ ھمھ محکوم بھ مرگ ھستند زیرا آدم یک بار گناه کرد. سوال اینجاست کھ آیا مرگ و محکومیت نتیجھ گناه من است یا گناه آدم؟ سوال

مھمی است. ابتدا، بیایید در مورد این صحبت کنیم کھ چگونھ گناه آدم ھمھ ما را آلوده کرده است و ما را نیز گناھکار کرده است. 

جھان غرب فردگرا بھ مسئولیت شخصی معتقد است. آدم مسئول گناه خودش بود. خداوند آدم و حوا را بھ دلیل شکست اخالقی مجازات کرد. ھمھ ما ژنتیک و

رفتارمان را از آنھا بھ ارث برده ایم. چون آدم گناھکار بود، فرزندان، نوه ھا، نوه ھایش ھم ھمھ گناھکارند. و خدا ما را مسئول انتخاب ھای گناه آلود خود می داند.

ما عادت داریم گناه کنیم زیرا با طبیعت گناه بھ دنیا آمده ایم. مثل عفونتی است کھ از آدم گرفتیم. افسسیان 2: 3 مسیحیان را اینگونھ توصیف می کند: “3 ھمھ ما

عادت داشتیم کھ بھ این ترتیب زندگی کنیم و از امیال و تمایالت پرشور طبیعت گناھکار خود پیروی کنیم. ما طبق ذات خود مانند دیگران در معرض خشم خدا

بودیم.” ھمھ ما با طبیعت گناه آلود بھ دنیا آمده ایم. این حقیقت را گناه اصلی می نامند. 



اما امروزه بسیاری از مردم بھ گناه اولیھ اعتقاد ندارند. آنھا معتقدند کھ کودکان معصوم با روحی پاک و پاک بھ دنیا می آیند. اگر این درست است، چرا کودکان دو

سالھ بر سر اسباب بازی دعوا می کنند؟ چھ کسی این کار را بھ آنھا آموخت؟ برخی می گویند بدی از دنیا بھ سراغ ما می آید. بنابراین وظیفھ والدین حفظ فرزندان

از شر دنیاست. راه حل سکوالر برای ھر نوع مشکل اجتماعی آموزش است. این دیدگاه سکوالر چنین فرض می کند کھ قلب انسان بھ طور طبیعی بھ سمت خیر

متمایل است و صرفاً باید از بدی ھا دور شود. مردم زمانی خوب را انتخاب می کنند کھ آموزش و فرصت مناسب بھ آنھا داده شود. بھ نظر شما این درست است؟

من این کار را نمی کنم. 

چون من می توانم تاریکی را در قلبم ببینم. 

دنیا برای ما بدی نمی آورد. ما بدی را بھ دنیا می آوریم. چرا جنگ، فقر، نژادپرستی، ستم و سوء استفاده در جھان وجود دارد؟ زیرا انسان کارھای گناه آلودی

انجام می دھد کھ از امیال گناه آلود در دل گناه آلود ما سرچشمھ می گیرد. این دنیا نیست کھ ما را فاسد می کند. این انسانھا ھستند کھ دنیا را تباه می کنند. 

ما می توانیم کارھای خوبی انجام دھیم البتھ. ما ھمیشھ گناه نمی کنیم. اما ھر چیزی کھ فکر می کنیم، احساس می کنیم و انجام می دھیم تحت تأثیر گناه است. مثل

این ظرف آب است. دنیا بر این باور است کھ ما اینگونھ بھ دنیا آمده ایم، با وجدان پاک و قلب پاک. اما حقیقت این است کھ گناه از طریق گناه آدم وارد جھان شد. و

ھمھ فرزندان آدم بھ این طبیعت گناه آلوده ھستند. ھمھ بخش ھای زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دھد. 

بھ ھمین ترتیب ھر قسمت از این آب توسط این جوھر لکھ دار یا آلوده می شود. اما داستان چیزھای بیشتری وجود دارد. ما ھم مشمول گناه آدم ھستیم. آیھ 18 می

گوید کھ “18 یک گناه آدم برای ھمھ محکوم است.” ما بھ خاطر گناه آدم محکوم بھ مرگ روحی و جسمی ھستیم. این برای افرادی از فرھنگ ھای فردگرایانھ

مانند ایاالت متحده منصفانھ بھ نظر نمی رسد. اما بسیاری از شما از فرھنگ ھایی ھستید کھ مسئولیت جمعی را درک می کنند. اگر در یک کالس در کالج شکست

بخورید، نگران ھستید کھ چگونھ خانواده شما را تحت تأثیر قرار می دھد. اگر عموی بزرگ شما یک الکلی است و در شھر می چرخد، بھ دلیل رفتار خویشاوندان

خود احساس شرمندگی می کنید. این نوع شرم جمعی برای مردم آمریکا چندان منطقی نیست. اما این یک روش بسیار کتاب مقدس برای مشاھده چیزھا است. 

در پیدایش و در رومیان، کالم خدا مسئولیت گناه را بر دوش آدم می گذارد. ھمانطور کھ می دانید حوا ابتدا میوه را خورد. اما بعد از اینکھ ھر دو غذا خوردند،

پیدایش 3: 9 می گوید: ”خداوند خدا مرد را صدا زد و بھ او گفت: ”کجا ھستی؟” خداوند آدم را پیشوای اھل بیتش قرار داد، پس خداوند آدم را مسئول اعمال ھر دو

قرار داد. 

مثال دیگر در یوشع فصل 7 است. قوم خدا در جنگ شکست بدی را متحمل شدند. بھ دلیل شکست آنھا گوش دھید. یوشع 7:1 چنین می گوید: “1 اما اسرائیل

دستورات مربوط بھ چیزھایی را کھ برای خداوند اختصاص داده بود نقض کردند. شخصی بھ نام آکان برخی از این چیزھای وقف شده را دزدیده بود، بنابراین

خداوند بر بنی اسرائیل بسیار خشمگین شد. آکان پسر کرمی از نسل پسر زمری بود. از زراح، از قبیلھ یھودا.» توجھ داشتھ باشید کھ خدا با تمام اسرائیل خشمگین

بود. آکان تنھا مردی بود کھ اقالم را دزدید، اما خدا گفت کھ کل ملت دستورالعمل ھا را نقض کردند. در اینجا چیزی است کھ در یوشع 7:22-26 اتفاق می افتد. 

22 پس یوشع عده ای را فرستاد تا جستجو کنند و بھ خیمھ دویدند و اجناس دزدیده شده را ھمانطور کھ آکان گفتھ بود و نقره ھا در زیر بقیھ پنھان شده بود، یافتند. 

٢٣ آن ھا را از خیمھ گرفتند و نزد یوشع و تمامی بنی اسرائیل آوردند. سپس آنھا را در حضور خداوند بر زمین گذاشتند. 

24 پس یوشع و جمیع بنی اسرائیل آكان و نقره و جامھ و شمش طال و پسران و دختران و گاو و االغ و گوسفند و بز و خیمھ و ھر چھ داشت را گرفتند و بھ دره

اخور آوردند. .



25 یوشع بھ آکان گفت: «چرا ما را بھ دردسر انداختی؟ اکنون خداوند برای شما دردسر خواھد آورد.» و تمامی بنی اسرائیل آکان و خانواده او را سنگسار کردند و

اجساد آنھا را سوزاندند.

26آنھا سنگھای بزرگی را بر سر آكان انباشتند كھ تا امروز باقی مانده است. بھ ھمین دلیل از آن زمان تاکنون این مکان را دره دردسر می نامند. پس خداوند دیگر

خشمگین نشد.»

آکان بھ عنوان یک فرد در برابر خداوند گناه کرد. اما خداوند پسران و دختران و چھارپایان او را مجازات کرد. خداوند ھمچنین تمام ملت را مجازات کرد و باعث

شد کھ آنھا در یک نبرد شکست بخورند. این برای گوش مدرن آمریکایی بسیار ناعادالنھ بھ نظر می رسد. با این حال، این دیدگاه در سراسر کتاب مقدس و تاریخ

بشر یافت می شود. کاری کھ من انجام می دھم بر ھمھ اطرافیانم تأثیر می گذارد. و کاری کھ ھمھ انجام می دھند روی من نیز تاثیر می گذارد. 

بھ این نمونھ ھا از کتاب مقدس نگاه کنید. 

اشعیا 6:5 ”من مردی لب ناپاک ھستم و در میان قوم لب ناپاک ساکن ھستم.” 

مزمور 106:6 ”ما و پدرانمان گناه کرده ایم، گناه کرده ایم، بدی کرده ایم.” 

ارمیا 14:20 «خداوندا بھ شرارت خود و گناه پدران خود اعتراف می کنیم، زیرا بھ تو گناه کرده ایم.» 

انتخاب ھای اجداد ما در ایاالت متحده نیز امروز بر ما تأثیر می گذارد. اگر بھ این نقشھ ریچموند، ویرجینیا نگاه کنید، می بینید کھ قسمت ھای مختلف شھر بھ

رنگ قرمز، زرد، آبی یا سبز مشخص شده اند. این نقشھ مربوط بھ سال ١٩٢٣ یعنی ٩٩ سال پیش است. دولت در ایاالت متحده برنامھ ای دارد کھ وام ھای مسکن

را بیمھ می کند و خرید خانھ و ساخت ثروت را برای مردم آسان تر می کند. اما تا دھھ 1960، این وام ھای مسکن در اختیار ساکنان محلھ ھایی با تعداد باالی

ساکنان سیاه پوست و مھاجر نبود. این محلھ ھا روی نقشھ با رنگ قرمز مشخص شده بودند. بانک ھا نمی توانند وام ھای بیمھ شده دولتی در آن محلھ ھا ارائھ کنند. 

اما این وام ھا در اختیار افراد سفیدپوست بود، مانند پدربزرگ و مادربزرگ من کھ در نزدیکی شیکاگو زندگی می کردند. 99 سال پیش پدربزرگ و مادربزرگ

من می توانستند خانھ بخرند و ثروت بسازند. آنھا از این ثروت برای خرید خانھ بزرگتر، راه اندازی یک تجارت و فرستادن فرزندان خود بھ دانشگاه استفاده

کردند. ساکنان سیاه پوست و مھاجر در مناطق قرمز و زرد نتوانستند وام مسکن دریافت کنند. و آنھا اغلب از رفتن بھ جوامع سفید پوست منع می شدند. بنابراین،

خانواده ھای سیاه پوست و مھاجر در چرخھ ھای فقر گیر کرده بودند. آنھا نمی توانستند ثروتی بسازند تا بھ فرزندان و نوه ھایشان برسند. 

امروزه در آمریکا، 71 درصد از خانواده ھای سفیدپوست صاحب خانھ ھای خود ھستند، در حالی کھ این رقم در خانواده ھای سیاه پوست 41 درصد است. نکتھ من

این است: خط قرمز کردن خط مشی ھا بھ خانواده ھا و جوامع اقلیت آسیب نسلی وارد کرد. اما ثروت نسلی بھ من و بسیاری از افرادی کھ شبیھ من ھستند سود

رسانده است. 

این یک اصل کتاب مقدس است کھ گناھان یک نسل بر نسل بعدی تأثیر می گذارد. خدا در خروج 20:5 اینطور می گوید، من گناھان والدین را بر سر فرزندانشان

می گذارم؛ تمام خانواده تحت تأثیر قرار می گیرند - حتی بچھ ھای نسل سوم و چھارم کسانی کھ مرا طرد می کنند.» 

در متن کتاب مقدس امروز، پولس می گوید کھ ھمھ انسان ھا بھ دلیل گناه آدم بار شرم و گناه را بھ دوش می کشند. «ھمھ گناه کردند» در آیھ 12 بھ این معناست کھ

«ھمھ در آدم و با آدم گناه کردند». 



بگذارید نکتھ اول را خالصھ کنم. ما بھ گناه آدم آلوده شده ایم و ھمچنین شامل گناه آدم می شویم. چرا درک این موضوع حیاتی است؟ زیرا نجات ما در گرو آن

است. ھمانطور کھ ما شامل گناه آدم می شویم، شامل فیض عیسی مسیح نیز می شویم. اگر امروز چیزی دیگر از من نمی شنوید، این را بشنوید: خدا ما را مقصر

می داند زیرا آدم پدر ماست. اما وقتی عیسی ناجی ما می شود، خدا ما را بی گناه می شمارد. ھمھ گناھکار بھ دنیا می آیند زیرا ھمھ ما فرزندان آدم ھستیم. اما وقتی

بھ عیسی مسیح اعتماد کنیم، می توانیم دوباره بھ عنوان فرزندان خدا متولد شویم. 

نکتھ 2. عیسی آدم دوم و بزرگتر است 

پذیرش اینکھ گناه آدم باعث محکومیت و مرگ ما می شود، سخت است. مسیحیان نیز این ایده را خیلی دوست ندارند. اما بسیار مھم است کھ ما آن را درک کنیم و

باور کنیم، زیرا این تنھا راھی است کھ می توانیم با خون مسیح نجات پیدا کنیم. دوباره با من بھ آیات 17 تا 19 نگاه کنید. 

17 زیرا گناه این یک مرد، آدم، باعث شد کھ مرگ بر بسیاری حکومت کند، اما فیض شگفت انگیز خدا و عطای عدالت او بزرگتر است، زیرا ھمھ کسانی کھ آن

را دریافت می کنند، بر گناه و مرگ بھ واسطھ این یک مرد پیروز خواھند شد. عیسی مسیح

18 بلھ، یک گناه آدم باعث محکومیت ھمھ می شود، اما یک عمل عادالنھ مسیح رابطھ درست با خدا و زندگی جدید را برای ھمھ بھ ارمغان می آورد. 

19 چون یک نفر از خدا نافرمانی کرد، بسیاری گناھکار شدند. اما چون یک نفر دیگر از خدا اطاعت کرد، بسیاری عادل خواھند شد.» 

فکر نمی کنم واضح تر از آن بگویم. خداوند آدم را مسئول گناه آدم و حوا قرار داد. و خدا عیسی را مسئول گناه من و تو قرار داد. آیا عادالنھ بھ نظر می رسد کھ ما

بھ دلیل گناه آدم در حالت گناه و محکومیت بھ دنیا آمده ایم؟ نھ منصفانھ بھ نظر نمی رسد. اما آیا عادالنھ است کھ عیسی مجبور شد برای گناه شما بمیرد؟ نھ

منصفانھ بھ نظر نمی رسد. اما این درست است و بھ ھمین دلیل است کھ ما خدا را بھ خاطر محبت و رحمت شگفت انگیزش می پرستیم و تمجید می کنیم. 

مرگ، درد و شر بھ خاطر گناه آدم بر جھان حکومت می کند. بلھ، ما ھم گناه می کنیم. اما ذات گناه ما از پدرمان آدم بھ ما می رسد. زندگی، شادی و عدالت بھ

خاطر اطاعت مسیح بر مسیحیان حکومت می کند. زندگی ابدی از ناجی ما عیسی مسیح بھ ما می رسد. این در لحظھ ای اتفاق می افتد کھ ما بھ مسیح اعتماد می

کنیم. وقتی جان خود را بھ عیسی بدھید، دو اتفاق می افتد. ابتدا خون قربانی گناه شما را می شوید. خون پاک و کامل عیسی تنھا چیزی است کھ می تواند گناه انسان

را از بین ببرد. دومین مورد این است کھ اتفاق می افتد این است کھ خداوند فیض شگفت انگیزی را بھ عنوان یک ھدیھ رایگان بھ ما می دھد. اگر بھ مسیح اعتماد

دارید، سوابق کامل عدالت او بھ پرونده عدالت شما تبدیل می شود. وقتی خدای پدر بھ شما نگاه می کند، نسل آدم آلوده بھ گناه را نمی بیند. در عوض، پدر شما را با

مسیح متحد می بیند، بنابراین شما سوابق روشنی مانند پسر بی گناه او عیسی دارید. 

شیطان از شما می خواھد کھ باور کنید ھنوز در معرض محکومیت ھستید. شیطان می خواھد شما فکر کنید کھ خدا نمی تواند شما را دوست داشتھ باشد و خدا بھ

دعاھای شما گوش نمی دھد. اما شیطان دروغگو است. اگر با مسیح متحد شوید، در آن صورت زندگی جدیدی در درون خود دارید. آن زندگی جدید بھ ما این

قدرت را می دھد کھ بھ گناه نھ بگوییم. و روزی ما در بھشتی زندگی خواھیم کرد کھ در آن گناه، درد و مرگ وجود نداشتھ باشد. 

یک چیز دیگر وجود دارد کھ باید قبل از اتمام آن برجستھ کنیم. پولس در آیھ 15 می گوید: ”اما بین گناه آدم و ھدیھ رحمانی خدا تفاوت زیادی وجود دارد، زیرا

گناه این یک مرد، آدم، باعث مرگ بسیاری شد. اما فیض شگفت انگیز خدا و بخشش او بھ بسیاری از طریق این مرد دیگر، عیسی مسیح، بزرگتر است.» و در آیھ



17 پولس می گوید: ”اما فیض شگفت انگیز خدا و عطای عدالت او بزرگتر است.” چرا پولس تقریباً یک چیز را دو بار می گوید؟ 

زیرا پولس می خواھد کھ ما ریاضیات معجزه خدا را درک کنیم. بھ عنوان مثال تصور کنید کھ برای خانھ خود 100000 دالر بھ بانک بدھکار ھستید. شما یک

بدھی 100000 دالری دارید کھ نمی توانید آن را بپردازید، زیرا از نظر جسمی ناتوان ھستید. اما بانک بھ شما رحم کرده است. بانک بدھی را می بخشد. االن

ھیچی بدھکار نیستی چھ ھدیھ ای! اما این ریاضی معجزه آسا نیست. 

من ریاضی معجزه گر را توضیح خواھم داد. تصور کنید کھ ھر یک از ما یک بدھی گناه بھ ارزش 100000 دالر داریم. ما نمی توانیم آن را پرداخت کنیم زیرا

از نظر اخالقی ناتوان ھستیم. اما خدا بھ ما رحم کرده است. وقتی برای بخشش گناھانمان بھ مسیح اعتماد می کنیم، بدھی ما پاک می شود. ھمانطور کھ آیھ 15 می

گوید ما عطای بخشش را دریافت می کنیم. ما االن ھیچ بدھکاری نداریم! اما این معجزه واقعی نیست. خدا بیشتر از بخشیدن بدھی ما انجام می دھد. ھمانطور کھ

آیھ 17 می گوید ما ھمچنین عطای عدالت مسیح را دریافت می کنیم. خداوند در حساب بانکی اخالقی ما اعتباری می گذارد کھ ارزش آن یک میلیون دالر است یا

صد میلیون دالر! بھ ھمین دلیل است کھ پولس می گوید ”فیض شگفت انگیز خدا و عطای عدالت او بزرگتر است.” وقتی بھ عیسی اعتماد می کنیم، برای بدھی

اخالقی خود بخشش می گیریم و ھمچنین اعتباری بھ حساب اخالقی خود دریافت می کنیم. خدای پدر ما را ملبس بھ سوابق کامل پسرش عیسی می بیند. این یک

معجزه است. 

کشیش جان پایپر می گوید: 

«وقتی آدم گناه کرد، ما گناه کردیم و مردیم. 

وقتی مسیح اطاعت کرد، ما ھم اطاعت کردیم و زندگی کردیم. 

ھمانطور که گناه آدم به ما نسبت داده می شود و ما می میریم، عدالت مسیح نیز به ما نسبت داده می شود و ما زندگی می

کنیم.» 

این یک حقیقت شگفت انگیز است. وقتی آن را باور کردید، خداوند شما را از شر گناه و شرم و بار قانون رھا می کند. آیا شما آن را باور می کنید؟ امیدوارم! بیایید

اکنون بھ نام عیسی دعا کنیم و از پدر برای فیض شگفت انگیزش تشکر کنیم. 

ای پدر بھشتی، ما بھ نام پسرت عیسی نزد تو می آییم. ما حق نداریم مستقیماً خودمان با شما صحبت کنیم. اما عدالتی نصیب ما شده است کھ از آن ما نیست. این

یک ھدیھ رایگان از فیض است کھ ما را بھ پسران و دختران پادشاه جھان تبدیل می کند. بھ ما کمک کن با اعتماد بھ نفس و شادی، آرامش و قدردانی زندگی کنیم.

بنابراین ما می توانیم شما را در ھر کاری کھ انجام می دھیم تجلیل کنیم. ما این را بھ نام عیسی دعا می کنیم. آمین
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