دﻋﺎ ﺑرای ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ
ﻣن اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧدا دارم؛ ﺧدای ﺧﺎﻟق ،ﭘدر ﻗﺎدر.
ﻣن ھﻣﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺧداﯾﺎن دﯾﮕر را رد ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن ﻣﯽ ﭘذﯾرم ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧداوﻧد و ﻣردﻣﺎن دﯾﮕر ﮔﻧﺎه ﮐرده ام .ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺧداوﻧد ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﮐرده و ﻗواﻧﯾن او را زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ام.
ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺧود را از ﮔﻧﺎه ﻧﺟﺎت دھم.
ﻣن ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ،ﭘﺳر رﺳﺗﺎﺧﯾز ﮐرده ﺧداوﻧد اﻋﺗﻘﺎد دارم .او ﺑر روی ﺻﻠﯾب ﺑﺟﺎی ﻣن ﻣرد
و ﻣﺟﺎزات ﮔﻧﺎھﺎن ﻣرا ﺑﺟﺎی ﻣن ﺑر دوش ﮐﺷﯾد .او ﺑرای ﻣن از ﻣردﮔﺎن ﺑر ﺧواﺳت.
ﻣن از ﮔﻧﺎھﺎﻧم دوری ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن از ﻣﺳﯾﺢ ھدﯾﮫ ﺑﺧﺷﺎﯾش ﮔﻧﺎھﺎن را ﮐﮫ ﺑر روی ﺻﻠﯾب ﺑدﺳت آﻣد ﻣﯽ طﻠﺑم.
ﻣن ھدﯾﮫ ﺑﺧﺷش را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرم ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘدرم ﺑﭘذﯾرم و ﻣﯽ ﺧواھم ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ او ﺑﺎﺷم.
ﻣن ﺟوﯾﺎی ھدﯾﮫ ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾدان ھﺳﺗم.
ﻣن ﺳ ّ
ﮑﺎن زﻧدﮔﯽ ام را ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯽ ﺳﭘﺎرم و از اﻣروز ﺑﮫ ﺑﻌد از او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧداوﻧد
زﻧدﮔﺎﻧﯾم دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن ھر ﻧوع ﭘﯾﻣﺎن و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ روﺣﺎﻧﯽ دﯾﮕری و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﭘﯾﻣﺎن ﺷﮭﺎدﺗﯾن و ﺗﻣﺎم
ادﻋﺎھﺎﯾش را ﺑر روی زﻧدﮔﯽ ام ﺑﺎطل ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن ﺷﯾطﺎن و ھﻣﮫ ﭘﻠﯾدی ھﺎ را رد ﻣﯽ ﮐﻧم .ھر ﻧوع ﺗواﻓق ﮔﻧﺎه آﻟودی را ﮐﮫ ﺑﺎ روﺣﮭﺎی
ﭘﻠﯾد و ﻋواﻣل ﺷﯾطﺎن ﺑﺳﺗﮫ ام ﺑﺎطل ﻣﯽ ﮐﻧم.
ھر ﻧوع ﺗواﻓق ﮔﻧﺎه آﻟوده ﺑﺎ دﯾﮕران ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺧﺗﯾﺎراﺗﯽ ﻣﯽ دھد را ﺑﺎطل ﻣﯽ
ﮐﻧم.
ﻣن ھر ﻧوع ﺗواﻓق ﮔﻧﺎه آﻟوده ای ﮐﮫ ﺗوﺳط اﺟدادم از طرف ﻣن ﺑﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت را ﺑﺎ ھر
ﻧوع آﺛﺎری ﮐﮫ ﺑر زﻧدﮔﯽ ﻣن دارد ﺑﺎطل ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن ھر ﻧوع ﺗواﻧﺎﯾﯽ روﺣﯽ و ﺟﺳﻣﯽ ﮐﮫ از ﺳوی ﺧداوﻧد و از طرﯾق ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾﺳت
را رد ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن ھدﯾﮫ وﻋده داده ﺷده روح اﻟﻘدس را ﻣﯽ طﻠﺑم.
ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﻟطﻔﺎ ﻣرا آزاد و ﻣﺗﺣول ﮐن ﺗﺎ ﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﺗو را ﺟﻼل ﺑدھم.
در ﻣن ﺛﻣرات روح اﻟﻘدس را آزاد ﮐن ﻣن ﺗو را ﺟﻼل ﺑدھم و دﯾﮕران را ﻣﺣﺑت ﮐﻧم.

ﻣن در ﻧزد ﺷﺎھدان اﻧﺳﺎﻧﯽ و ھﻣﯾﻧطور در ﺣﺿور ﺷﺎھدان روﺣﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ
زﻧدﮔﺎﻧﯾم را وﻗف ﺧداوﻧد ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺧودم را از طرﯾق ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ
ﺳﺎزم.
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣن ﺷﮭروﻧد آﺳﻣﺎﻧم و ﺧداوﻧد ﯾﺎر و ﻣﺣﺎﻓظ ﻣن اﺳت .ﺑﺎ ﮐﻣﮏ روح
اﻟﻘدس اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎﺷم وھﻣﮫ ﻋﻣر ﺗﻧﮭﺎ او را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺧداوﻧدم دﻧﺑﺎل ﮐﻧم .آﻣﯾن.

