Doa pembebasan dari Dhimma
Doa pengakuan
Tuhan yang Maha pengasih, saya mengaku bahwa saya telah berdosa dan berpaling dari
padamu. Saya hendak bertobat dan kembali kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku.
Ampunilah saya setiap kali saya melakukan intimidasi terhadap orang lain, dan merendahkan
orang lain, dan menghina orang lain. Ampunilah saya atas kesombongan diri ini. Ampunilah
saya dimana saya telah menyiksa atau mendominasi/menguasai orang lain. Saya mau
meninggalkan semuanya ini dalam nama Yesus.
Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Saya memuji Engkau atas pengampunanMu yang
dimenangkan oleh Kristus di kayu salib. Saya menyadari bahwa Engkau telah menerima saya
seutuhnya. Saya berterima kasih ya..Tuhan, karena melalui salib, kami diperdamaikan
kepadaMu dan pada sesama kami. Saya menyatakan hari ini; bahwa saya adalah anakMu dan
ahli waris dari Kerajaan Allah.

Pernyataan dan aksi penolakan
Bapa, saya bersatu-hati denganMu bahwa saya tidak lagi tunduk lagi pada rasa takut, tetapi
saya adalah anakMu yang terkasih. Saya menolak dan meninggalkan tuntutan Islam seperti apa
yang diajarkan Muhammad. Saya meninggalkan semua bentuk penyerahan diri kepada Allah
dari Quran, dan saya hanya akan menyembah Allah dari Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami bertobat dari dosa-dosa nenek moyang kami yang berserah kepada fakta dhimma dan
prinsip-prinsipnya, dan meminta pengampunanMu bagi dosa-dosa mereka.
Saya meninggalkan dan mencabut kembali semua fakta dari penyerahan diri sendiri, juga
nenek moyangku kepada prinsip Islam.
Saya sepenuhnya menolak dhimma dan setiap kondisinya. Saya meninggalkan meniup leher
dalam ritual pembayaran jizya, dan sebagainya. Saya secara khusus meninggalkan kutuk
pemenggalan leher dan simbol-simbol(lambing-lambang) kematian dari ritual ini.
Saya menyatakan bahwa fakta dhimma telah dipakukan ke kayu salib oleh Kristus. Dhimma
telah dijadikan tontonan umum, dan tidak mempunyai hak apapun atas diri saya. Saya
menyatakan bahwa prinsip rohani (spiritual) dari fakta dhimma telah tersingkap, dilumpuhkan,
dikalahkan dan dipermalukan melalui salib Kristus.
Saya meninggalkan/menolak kepalsuan dari kebersyukuran dalam Islam.
Saya meninggalkan/menolak kepalsuan dari rasa bersalah.
Saya meninggalkan/menolak penipuan dan kebohongan.
Saya tidak akan lagi bungkam tentang iman saya kepada Kristus.
Saya meninggalkan semua perjanjian untuk bungkam tentang dhimma atau Islam.

Saya akan angkat bicara dan saya tidak akan bungkam.
Saya menyatakan bahwa ‘Kebenaran akan membebaskan saya’ (Yohanes 8:32) dan saya
memilih hidup merdeka dalam Kristus Yesus.

Saya mematahkan semua kutuk yang diucapkan terhadap saya dan keluarga saya dalam nama
Islam. Saya meninggalkan/menolak dan mematahkan semua kutuk yang ducapkan kepada
nenek moyang saya.
Saya secara khusus mematahkan kutuk dari kematian. Kematian, engkau tidak berkuasa atas
saya.
Saya menyatakan bahwa kutuk-kutuk ini tidak punya kuasa atas saya.
Saya mengklaim berkat dari Kristus sebagai pewaris spiritual.
Saya meninggalkan intimidasi. Saya memilih untuk berani bagi Yesus Kristus.
Saya meninggalkan manipulasi dan kontrol.
Saya meninggalkan penyiksaan dan kekerasan.
Saya meninggalkan rasa takut. Saya meninggalkan rasa takut akan ditolak. Saya meninggalkan
rasa takut akan diperbudak. Saya meninggalkan rasa takut akan pemerkosaan. Saya
meninggalkan/menolak ketakutan dikucilkan. Saya meninggalkan/menolak ketakutan akan
kehilangan keluarga saya. Saya meninggalkan ketakutan akan dibunuh dan kematian.
Saya meninggalkan ketakutan akan Islam. Saya meninggalkan ketakutan akan Muslim.
Saya meninggalkan ketakutan terhadap berbagai aktivitas.
Saya menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan diatas semuanya.
Saya berserah kepada Yesus atas segalanya dalam kehidupan saya. Yesus Kristus adalah Tuhan
dirumah saya. Yesus Kristus adalah Tuhan dikota saya. Yesus Kristus adalah Tuhan di bangsa
saya. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang di tanah ini. Saya berserah kepada Yesus
Kristus sebagai Tuhan saya.
Saya meninggalkan penghinaan. Saya menyatakan bahwa Kristus telah menerima saya. Saya
melayani Dia dan hanya Dia.
Saya meninggalkan apa yang mempermalukan. Saya menyatakan bahwa melalui salibNya saya
disucikan dari semua dosa saya. Apa yang mempermalukan tidak punya kuasa atas saya dan
saya akan memerintah bersama Kristus dalam kemuliaan.
Tuhan, ampuni saya dan nenek moyang saya untuk semua kebencian terhadap Muslim. Saya
meninggalkan kebencian terhadap Muslim dan lainnya, dan menyatakan kasih Kristus bagi
Muslim dan semua orang diatas bumi.
Saya bertobat atas dosa saya terhadap gereja dan kesalahan berserah kepada pemimpin gereja.

Saya meninggalkan/menolak keterasingan. Saya menyatakan bahwa saya telah diampuni dan
diterima oleh Tuhan melalui Kristus. Saya telah diperbaharui dengan Allah Bapa. Tidak ada
kuasa di surga maupun di bumi yang dapat membuat tuduhan terhadap saya di hadapan tahta
Allah Bapa.
Saya menyatakan pujian saya dan bersyukur kepada Allah Bapa, kepada Kristus satu-satunya
Juru Selamatku, dan kepada Roh Kudus yang oleh Dia dan hanya Dia yang memberiku hidup.
Saya menyerahkan kepada diri saya sendiri menjadi saksi hidup bagi Yesus Kristus sebagai
Tuhan. Saya tidak malu atas salibNya.
Saya tidak malu akan kebangkitanNya. Saya menyatakan bahwa saya adalah anak dari Allah
yang hidup, Allah dari Abraham, Isak dan Yakub
Saya menyatakan atas kemenangan Allah dan Mesias. Saya menyatakan setiap lutut akan
bertekuk dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
Saya menyatakan pengampunan terhadap Muslim.
Allah Bapa, bebaskanlah saya dari dhimma, roh dhimmitude, dan setiap prinsip yang tidak
beriman yang berkaitan kepada fakta dhimma.
Saya memohon saat ini ya Tuhan, agar kiranya Engkau memenuhi saya dengan Roh KudusMu,
dan mengalirkan atas saya semua berkat dari Kerajaan Yesus Kristus. Karuniakanlah kepada
saya hikmat agar supaya saya mengerti akan kebenaran dari FirmanMu dengan jelas, dan
menerapkannya di setiap sudut kehidupan saya. Berikanlah kata-kata pengharapan dan hidup
di bibir saya, seperti yang telah Engkau janjikan, dan berkati bibir saya, agar supaya saya dapat
berbicara dengan otoritas dan kuasa dalam nama Yesus. Berikanlah saya keberanian menjadi
saksi setia bagi Kristus. Berikanlah saya cinta yang dalam untuk orang Muslim dan gairah
untuk membagikan kasih Kristus dengan mereka.
Saya menyatakan dan memohon semua ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru
Selamat. Amin.

