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.  زیرا پادشاهی و قدرت و جللا تا ابآدالبآاد از آن توست. آمین

ما  اسمانی   وقتی پدر می  هفت بآا را دعای تقدیس ما بآا خدا نام که می کنیم دعا وقتی ، خوانیمتقاضا
زمینی    ,           ,     شو نان رحمتش بآا خدا که ما شخصی اراده نه گیرد انجام ما بآا او اراده که بآیاید او ملکوت د،که

را      ,              ,    ما او که کند حفاظت ها وسوسه تمام از را ما که بآبخشد را ما گناهان که کند عطا ما رابآه آسمانی و
.            , می کنیم          تمام ابآدالبآاد تا توست آن از جللا و قدرت ملکوت بآا را دعایمان ما و دهد نجات بآدی ها از

 این دعا از درخواست حقیقی و خالص تشکیل شده است که خدا بآه مااست؟ کرده تغییر چیزی چه
.   آموخته است   حمد.           بآه ما درخواست خداست ستایش و حمد بآلکه نیست درخواست فقط پایان در این

 . انسانها     ما است کرده تغییر خدا دعا اخراین در  ولی کنیم می دعا تقاضاهایمان  بآرای اغلب وستایش
می پردازیم . خداوند ستایش و بآه حمد  خدا فرشتگان بآا انسانها ما ناگهان

 : جایی که توسط ما بآه نام مقدس خدا بآی حرمتی می شود ,جایی که اغلب ارادهزمین روی بآر اینجا
شخص بآالتر از اراده خداست ,جایی که انسان در زندگیش اشتباه روی اشتباه جمع می کند .جایی که
انسان بآه خاطر یک وسوسه بآا دیگران مبارزه می کند.  جایی که بآرای ما چیز دیگری بآاقی نمانده جز

دعا کردن دعا کردن دعا کردن بآرای کمک ,یاری و تسکین .

بآال.    وجود صورت دو بآه تنها خداوند عبادت که است قابآل توجه  از بآالتر  ازخداوند در پادشاهی دارد
 توانایی رسیدن بآه خواسته هایکه افرادی ما , مانند افرادی میان در پایین تراز پایین و فرشتگان طریق

می کنیم      .مهم زندگیمان را نداریم دعا دلیل همین بآه

در             .      زیادی آرزوهای افراد بآعضی دهد انجام را ستایش بآهترین بآتواند شاید دارد خاص اندوه یک که کسی
این ها       ,   ,  ,    ی همه امنیت خانوادگی روابآط بآال در آمد ماشین که می دانند آن ها چون ندارند زندگی شان

 . نیستند  ماندگار

و     در که کسی    دارد مشکلی را      فشارزندگی اش شدیدی  او شاید بآیشتر دلتنگ،تحمل می کندروحی
,       ,    سرورمان عیسی  می شود . تو  در مرگ و اندوه گناه بآنابآراین هستی جهان پادشاه تو پروردگار

دارد .        تعلق تو بآه جهان پادشاهی .کسی که عبادت می کند بآهترین اعتراض را در مقابآل تمامنیست
قدرتهای جهان نشان می دهد, در مقابآل گناه ,مرگ, شیطان و همه و همه . این همان چیزی ست که

 شما می خواهید بآرای نجات خود از عیسی مسیح بآگیرید.

دلیلی   که   کنند می درک خوبآی بآه مسیحی مقدس،جماعت فرشتگان و میکائیل  جشن در امروز،
اكنون: " وجود خدا پرستش بآرای بآزرگی مسیح, و است رسیده ما خدای سلطنت و قدرت و نجات دارد

هه" ( گرفته دست بآه را قدرت او مکاشف شکست جهان این شاهزاده شیطان، زیرا)  ۱۰  ،۱۲ یوحنا است
حال.  خورده دعای      ما است آخر قسمت که ما    ٬٬می دانیم آسمانی او      . ٬٬پدر است آمده کجا از در واقع

پیروزی                   .  کنیم سرایی هم آن ها بآا را دعا این دهانهایمان بآا که داریم اجازه ما و آمده فرشتگان دهان از
بآه            .         می دانیم روشنی بآه را این ما هستیم ایمن او پیروزی در ما و ست قطعی مسیح عیسی سرورمان

می گوییم      : دعایمان اخر در دلیل همین
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