سپاسگزارم پدر
دل تو همه نیکی است و دیگر بس .می دانم که از میان
همه ی آشوبها ،خوبی مرا می خواهی ،هیچگاه دست
یاری را از فرزندت دریغ نمی داری.
متشکرم پدر
هنگامیکه از تو نان طلب می کنم ،حاشا که به من سنگ
دهی ،تو هرگز چنین نمی کنی ،زیرا تو پدری مهربان
هستی.
سپاسگزارم پدر
چون همه چیز را می بینی ،تعداد تارهای موهای سرم را
می دانی ،مراقب زندگی من هستی و هیچ چیز نزد تو
بی ارزش نیست ،هر چه در زندگی من رخ می دهد،
تنها برای نیکی من است و دیگر هیچ.
متشکرم پدر
تو پدر همه ی بخشش ها هستی و خدای همه ی آسودگی
ها ،هرگاه پریشانم تو با من هستی خداوندم.
تو پدر راستین ما هستی ،نمی توانی غم و اندوه ما را
مشاهده کنی ،بی آنکه نخواهی پشتیبان و یاور ما باشی.
متشکرم پدر
هیچ چیز بی اجازه ی تو در زندگی من رخ نمی دهد،
سرانجام همه چیز از تو ناشی می شود و با آن مرا
برکت می دهی.

سپاسگزارم پدر
هنگامیکه قصد ادب کردن مرا که فرزندت هستم ،فراتر
از نیرویم ،مرا در معرض آزمایش نمی آوری و محک
نمی زنی.
متشکرم پدر
تو خوب می دانی که چه چیزی برای من سودمند
می باشد،تو مرا به سوی راستی راهنمایی می کنی.
سپاسگزارم پدر
تو نیک می دانی که هر چه نیاز من بزرگتر باشد،
خوشی و برکت تو برای من افزون تر است.
متشکرم پدر
که در دلهای شکسته از غم و سختی خانه داری ،دلهای
شکسته جایگاه ظهور معجزه تو می باشد.
خداوندم ،قلب من جایی برای مکاشفه و الهام پاک تو
می باشد.
سپاسگزارم پدر
همیشه نسبت به من احساس سر پرستی می کنی ،در
هنگام نیاز با همه توان در زندگی من هستی.
متشکرم پدر
که تمام دعاها و نیایشهای فرزندت را می شنوی،
هیچکدام ازآنها برای تو بیهوده و پوچ نیست.

سپاسگزارم پدر
در همه ی سختیها ،تو در کنار من هستی و مهرت را
بر من گسترده می کنی ،جایی برای نومیدی نیست و
مهار زندگی من دیگر در دستان گرفتاریها نیست.
متشکرم پدر
تو توانا هستی ،در سختی ها یاور من هستی ،پدر تو از
همه برتر هستی ،هیچ مشکلی برای تو ناگشودنی نیست.
سپاسگزارم پدر
هر روز پیوسته مرا برکت می دهی و روز به روز
مرا بادوستی خودت تازه می کنی.
متشکرم پدر
که هیچگاه مرا که فرزندت هستم ،فراموش نمی کنی.
سپاسگزارم پدر
که بهترین پدر هستی ،دلسوز و با وقار می باشی ،شکیبا
و سرشار از مهربانی هستی.
متشکرم پدر
هر روز که می گذرد ،عاشقانه توسط تو طراحی شده
است و این فرصتی است برای من که در پیروزی تو
رشد کنم ،هر روز روزی است برای من تا جالل تو را
مهیا کنم.

متشکرم پدر
که پدری،چنین شگفت انگیز هستی ،این چنین مهربان و
غمخوار ،چه دوست داشتنی هستی تو ای خداوندم ،که
همیشه راه راست را به من نشان می دهی و صبورانه
مرا تحمل می کنی ای پدر.
سپاسگزارم پدر
برای اطمینانی که به من عطا می کنی تا بتوانم راهی
که بهترین است را برای خود انتخاب کنم.
نیک می دانم که اگر مسیری بهتر برای من باشد ،بی
گمان ،آن را به من نشان می دهی و مرا رهبری
می کنی ،زیرا که تو مرا دوست می داری.
متشکرم پدر
که دانایی بر همه چیز  .گذشته ،اینک و آینده .با عشق
خود ،هر روز چیزهای تازه که زندگی برای من به
ارمغان میآ ورد ،نخست تو آن را امتحان می کنی که
برای من دشوار و سخت نباشد.
سپاسگزارم پدر
برای نشان دادن محبت به فرزندت .چه دلشاد هستی
تو .سپاسگزارم که در دشواری های زندگی به تو دلگرم
و امیدوار هستم.

،متبارک باد خداوند
که نیایش های مرا می شنود و
عشق جاودانی خود را از من
.دریغ نمی دارد
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