دﻋﺎھﺎ و اﻋﻼﻣﯾﮫ ای در ﻣورد ﻓرﯾب و ﻧﯾرﻧﮓ
ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺗو را ﺷﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺗو ﺧدای ﺣﻘﯾﻘت و راﺳﺗﯽ ھﺳﺗﯽ ،ﮐﮫ ﻧور ﺗو در
ﺗﺎرﯾﮏ ﺗرﯾن ﺷبھﺎ ﻣﯽدرﺧﺷد .اﻣروز ﻣن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ زﻧدﮔﯽ ﻧﮑﻧم،
ﺑﻠﮑﮫ در ﻧور ﺗو ﺳﮑوﻧت ﮐﻧم.
ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﮫ دروغھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫام ﻣرا ﺑﺑﺧش .ﻣن ﺑﯾﺷﺗر وﻗﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾن ﮐﮫ راه
درﺳﺗﯽ و ﺣﻘﯾﻘت را در ﭘﯾش ﺑﮕﯾرم راھﯽ ﮐﮫ آﺳﺎنﺗر ﺑود و راﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺻﯾﺑم ﻣﯽ ﺷد
را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗم ﻟطﻔﺎ ً ﻣرا ﺑﺑﺧش .ﺧداوﻧدا از ﺗو ﺧواھش ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻟﺑﺎن ﻣرا از ھر
ﮔوﻧﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﻧﺎﭘﺳﻧد و دروغ ﭘﺎک ﺑﺳﺎزی .ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﻣن ﻗﻠﺑﯽ ﻋطﺎ ﮐن ﮐﮫ از ﺷﻧﯾدن و
درﯾﺎﻓت ﺣﻘﯾﻘت ﺷﺎدﻣﺎن ﮔردد و ﺑﮫ ﻣن دھﺎﻧﯽ ﻋطﺎ ﮐن ﮐﮫ آﻣﺎده ﺑﺎﺷد ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ زﺑﺎن
آورد و ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ دﯾﮕران ﻧﯾز ﯾﺎد دھد.
ﺑﮫ ﻣن ﺷﺟﺎﻋﺗﯽ ﻋطﺎ ﮐن ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯽ و آراﻣش را در راﺳﺗﯽ و درﺳﺗﯽ ﺑﯾﺎﺑم و ھر دروﻏﯽ
را ﺑﺗواﻧم رد ﮐﻧم.
اﻣروز ،اﺳﺗﻔﺎده از اﻧواع دروﻏﮭﺎ در زﻧدﮔﯽ ھر روزه ام را رد ﮐرده و اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧم.
ﻣن ﺗﻣﺎم ﺗﻌﺎﻟﯾم اﺳﻼم ﮐﮫ دروغ ﮔﻔﺗن را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد از ﺟﻣﻠﮫ دروغ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ را رد
ﻣﯽﮐﻧم .ﻣن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ دروغھﺎ و ﻓرﯾﺑﮭﺎ ﭘﺷت ﮐﻧم و از آﻧﮭﺎ روی ﮔردان
ﺷوم .ﻣن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ در درﺳﺗﯽ و راﺳﺗﯽ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم.
ﻣن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺗﻧﮭﺎ راه ،ﺗﻧﮭﺎ راﺳﺗﯽ و ﺗﻧﮭﺎ ﺣﯾﺎت اﺳت ،او ﺗﻧﮭﺎ راه
ﻧﺟﺎت اﺳت .ﻣن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ در ﭘﻧﺎه و زﯾر ﺳﺎﯾﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺳﯾﺢ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم.
ای ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻣن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﻣﻧﯾت و ﭘﺷت ﮔرﻣﯽ ﻣن ﺑﮫ ﺗو اﺳت ،و ﺣﻘﯾﻘت ﺗو
ﻣرا آزاد ﻣﯽﺳﺎزد.
ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﻣن ﻧﺷﺎن ﺑده ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ در ﻧور راﺳﺗﯽ ﺗو ﻗدم ﺑردارم  .ﮐﻼم ﻣﻧﺎﺳب
را در دھﺎﻧم ﺑﮕذار ﺗﺎ ﺑر طﺑق ﺣﻘﯾﻘت ﮐﻼم ﺗو ﺳﺧن ﺑﮕوﯾم ،و راه ﻣﻧﺎﺳب را ﻣﻘﺎﺑل ﻣن
ﺑﺎز ﮐن ﺗﺎ در راھﯽ ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﺣﻘﯾﻘت ﺗو اﺳت راه ﺑروم.

