س ﺑرﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران
دﻋﺎھﺎ و اﻋﻼﻣﯾﮫ ای ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺣ ّ
ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ از ﺗو ﺳﭘﺎﺳﮕزارم ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﺷﮑل ﻓوق اﻟﻌﺎده و ﺑﯽ ﻧظﯾری آﻓرﯾده ﺷده ام،
زﯾرا اﯾن ﺗو ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ وﺟود آورده ای .ﻣﻣﻧوﻧم ﮐﮫ ﻣرا دوﺳت داری و ﻣرا ﻓرزﻧد
ﺻدا زدی .ﺳﭘﺎﺳﮕزارم ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن اﻣﺗﯾﺎز و ﻣزﯾت ﻋﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧم ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را
ﭘﯾروی ﮐﻧم.
ﻟطﻔﺎ ﻣرا ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻏرور و اﯾن ﮐﮫ ﺧود را ﮔﺎھﯽ ﺑﺎﻻﺗر از ﺑﻘﯾﮫ ﻓرض ﮐردهام ﺑﺑﺧش .ﻣن
ﺗﻣﺎم اﯾن ﻏرور و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﺎﭘﺳﻧد را راد ﮐرده و آﻧﮭﺎ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧم .ﺧﺷﻧودی و ﺗﺳﻠﯽ
ﺧﺎطر ﻣن در اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﮐﻧم از ﺑﻘﯾﮫ ﺑﮭﺗر ھﺳﺗم ،ﻣن ﭼﻧﯾن ﻋﻘﯾدهای را رد
ﻣﯽﮐﻧم .ﻣن ﻣﯽﭘذﯾرم ﮐﮫ ﮔﻧﺎه ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻧد ﺑﻘﯾﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھﺳﺗم ،و ﺑدون ﺗوای ﺧداوﻧد ھﯾﭻ
ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮫ دﺳت آورم.
ﻣن ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧم از اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﻌﻠق داﺷﺗن ﺑﮫ ﮔروه ﺧﺎص و ﯾﺎ ﻣوﻗﻌﯾت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺧﺎص ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران اﺣﺳﺎس ﺑرﺗری ﮐرده ام .ﻣن اﻋﺗراف
ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ﻧزد ﺗو ﺑراﺑر ھﺳﺗﻧد.
ﻣن از ﺑﮫ زﺑﺎن آوردن ھر ﮔوﻧﮫ ﮐﻼم ﺗﺣﻘﯾر آﻣﯾزی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺗوﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧم ،و
ھر ﮔﺎه ﺑﺎ ﮐﻼﻣم اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را آزار داده و رد ﮐردم .ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﮫ اﯾن ﮐﺎرھﺎ ﻣرا
ﺑﺑﺧش.
ﻣن اﯾن ﻋﻘﯾده ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧژاد ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﻣﯾزان داراﯾﯽ و ﯾﺎ ﻣﯾزان ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺑﮫ دﯾده ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد رد ﻣﯽﮐﻧم.
ﻣن ﻣﯽﭘذﯾرم و اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻓﯾض ﺗوای ﺧداوﻧد ﻗﺎدر ھﺳﺗم در ﺣﺿور
ﺗو ﺑﯾﺎﯾم .ﻣن ﺧود را از ھﻣﮫ ﻗﺿﺎوتھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟدا ﻣﯽﺳﺎزم و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗو ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧم ﺗﺎ
ﻣرا ﻧﺟﺎت دھﯽ.
ﻣن ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ھﻣﮫ ﺗﻌﺎﻟﯾم اﺳﻼم در ﺧﺻوص ﺑرﺗری ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را
اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧم ،و رد ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ اﺳﻼم اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﻣوﻓق ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣن اﯾن ادﻋﺎ ﮐﮫ ﻣردان از زﻧﺎن ﺑرﺗر و ﺑﺎﻻﺗر ھﺳﺗﻧد را رد ﮐرده و آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧم.
ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣن از ھر اﺣﺳﺎس ﻏﻠط و اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷود اﺣﺳﺎس ﺑﮭﺗر ﺑودن و
ﺑرﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران ﮐﻧم روﯾﮕردن ﻣﯾﺷو م ،و ﺑﮫ ﺟﺎی آن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺗو را
ﺧدﻣت ﮐﻧم.
ﺧداوﻧدا ﻣن ھﻣﭼﻧﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧم ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾدن ﻣوﻓﻘﯾت دﯾﮕران ﺷﺎدی ﮐﻧم .ﻣن ھر ﮔوﻧﮫ
ﺣﺳﺎدت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران را رد ﻣﯽﮐﻧم.
ﺧداوﻧدا از ﺗو ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧم ﮐﻣﮑم ﮐن ﺗﺎ ﺧود را آﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﺗو ﻣرا ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ .ﮐﻣﮑم
ﮐن ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن درک ﺑرﺳم ﮐﮫ ﺑداﻧم ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺗو و در ﺗو ﻣن ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ھﺳﺗم .ﮐﻣﮑم ﮐن ﺗﺎ

ﺑﺗواﻧم آن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺷوم ﮐﮫ ﺗو ﻣﯾﺧواھﯽ ،و ﺷﺎدی ﻣن در اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آن ﻓردی ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺗو
ﻣﯽ ﺧواھﯽ.

