دﻋﺎ ھﺎ و اظﮭﺎرﯾﮫ ھﺎ
د ﻋ ﺎ ھ ﺎ ﯾ ﯽ ﺑ ر ای ا ﻋ ﺗ ر ا ف
ﺧدای ﭘر ﻣﺣﺑت ،ﻣن اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻧﺎه ﮐرده و از ﺗو روی ﺑر ﮔرداﻧده ام.
ﺗوﺑﮫ ﮐرده و ﻣﺳﯾﺢ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧداوﻧد و ﻧﺟﺎت دھﻧده ام ﻣﯽ ﭘذﯾرم.
ﮔﻧﺎھﺎن ﻣرا ﺑﺑﺧش.
ﻣرا ﺑﺑﺧش ﻣﺧﺻوﺻﺎ ھر وﻗت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗرس و وﺣﺷت دﯾﮕران ﺷده ام.
ﻣرا ﺑﺑﺧش ھر وﻗت ﮐﮫ ﺑﺎ رﻓﺗﺎرم ﻣوﺟب ﺗﺣﻘﯾر دﯾﮕران ﺷده ام ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﭘﺳت و ﺣﻘﯾر
ﻓرض ﮐرده ام.
ﻣرا ﺑﺑﺧش ﺑرای ﻏرورم.
ﻣرا ﺑﺑﺧش ﺑﺧﺎطر زﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺳؤاﺳﺗﻔﺎده دﯾﮕران ﺷده ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ دﯾﮕران را زﯾر
دﺳت ﺧود ﺗﻠﻘﯽ ﮐرده ام.
ھﻣﮫ اﯾن ﮔﻧﺎھﺎن را در ﻧﺎم ﻋﯾﺳﯽ رد ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﭘدر ﺧداوﻧدﻣﺎن ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،ﺗو را ﺳﺗﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑرای ھدﯾﮫ ﺑﺧﺷﺎﯾش ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﻣﺳﯾﺢ ﺑر روی ﺻﻠﯾب ﺑدﺳت آﻣد .ﻗﺑول دارم ﮐﮫ ﺗو ﻣرا ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ای .از ﺗو ﺳﭘﺎﺳﮕذارم ﮐﮫ
ﺑﺧﺎطر ﺻﻠﯾب ﺑﯾن ﻣﺎ آﺷﺗﯽ و ﺳﺎزش ﺑر ﻗرار ﺷده اﺳت .اﻣروز اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣن
ﻓرزﻧد )دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳر( ﺗو ھﺳﺗم و وارث ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧداوﻧد.

ا ﻋ ﻼ م ﭘ ﯾر و ز ی و ﺑ ﺎ ط ل ﺳ ﺎزی
ﭘدر ،ﻣن ﺑﺎ ﺗو ﻣواﻓق ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻣن دﯾﮕر اﺳﯾر ﺗرس ﻧﯾﺳﺗم ﺑﻠﮑﮫ ﻓرزﻧد ﻣﺣﺑت ﺗو ھﺳﺗم .ﻣن
ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﺳﻼم از ﻣن آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺣّﻣد ﺗﻌﻠﯾم داده اﺳت را رد ﻣﯽ ﮐﻧم .ﻣن ھر ﻧوع
ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری از 'ﷲ و ﻗرآن' را رد ﻣﯽ ﮐﻧم و اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣن ﭘدر ﺧداوﻧدﻣﺎن ﻋﯾﺳﯽ
ﻣﺳﯾﺢ را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗم.
از اﯾﻧﮑﮫ اﺟدادم در ﮔذﺷﺗﮫ ﮔﻧﺎه ﮐرده و ﭘﯾﻣﺎن ذّﻣﮫ و ﺷروطش را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد ﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم و
ﺑرای ﮔﻧﺎھﺎﻧﺷﺎن طﻠب ﺑﺧﺷش ﻣﯽ ﮐﻧم.

ﺑرای ھر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن و اﺟدادم ﺑﺎ ﺑﺳﺗن ﻗرارداد ﺗﺳﻠﯾم اﺳﻼم ﺷده و اﺻول اﺳﻼم و
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﯾم ﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم .
ﻣن ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯾﻣﺎن ذّﻣﮫ و ھﻣﮫ ﺷروط آن را رد ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن از زدن ﺿرﺑﮫ ﺑﮫ ﮔردن در ﻣوﻗﻊ ﭘرداﺧت ﺟزﯾّﮫ و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﻋﻣل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم .و ھﻣﯾﻧطور از ﻧﻔرﯾن ﻣرگ و ﺳرﺑرﯾدن در اﯾن ﻣراﺳم ﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم.
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻗرارداد ذّﻣﮫ ﺑﮫ ﺻﻠﯾب ﻣﺳﯾﺢ ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت .اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﻣورد ﺗﻣﺳﺧر
ھﻣﮕﺎن اﺳت و دﯾﮕر ﻗدرت و ﯾﺎ ﺣﻘﯽ ﺑر ﻣن ﻧدارد .اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﺻول روﺣﺎﻧﯽ
ﭘﯾﻣﺎن ذّﻣﮫ اﻓﺷﺎء ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و ﺑﯽ ﻗدرت ﺷده اﺳت وﺑﺧﺎطر ﺻﻠﯾب ﻣﺳﯾﺢ اﯾن ﻗرارداد،
ﻗراردادی ﺷﮑﺳت ﺧورده و رﺳوا ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣن از ﺑﺎﺑت اﺣﺳﺎس ﺷﮑر ﮔذاری ﻏﻠط ﺑﮫ اﺳﻼم ﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن ﺑﺧﺎطر اﺣﺳﺎس ﻧﺎدرﺳت ﺗﻘﺻﯾر و ﮔﻧﺎه ﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن از ﻓرﯾﺑﮑﺎری و دروغ ﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن از ﺑﺎﺑت ھر ﮔوﻧﮫ ﺳﮑوت و ﺗواﻓق ﺑﮫ ﺳﮑوت در ﻣورد اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ام ﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن ﺻﺣﺑت ﮐرده و ﺧﺎﻣوش ﻧﺧواھم ﺷد.
ﻣن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ 'ﺣﻘﯾﻘت ﻣرا آزاد ﺧواھد ﺳﺎﺧت' )اﻧﺟﯾل ﯾوﺣﻧﺎ  (٨:٣٢و ﻣن اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓردی آزاد در ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم.
ﻣن ھر ﻧﻔرﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﺎم اﺳﻼم ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧودم و ﺧﺎﻧواده ام ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت را ﺑﺎطل ﻣﯽ
ﮐﻧم .ﻣن ھر ﻧﻔرﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﺟدادم ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت را ﺑﺎطل ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﻧﻔرﯾن ﻣرگ را ﻣﯽ ﺷﮑﻧم .ﻣرگ ﺗو دﯾﮕر ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻗدرﺗﯽ ﻧداری!
ﻣن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن ﻧﻔرﯾﻧﮭﺎ ﻗدرﺗﯽ ﺑر ﻣن ﻧدارﻧد.
ﻣن ﺑرﮐﺎت ﻣﺳﯾﺢ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﯾراث روﺣﺎﻧﯽ ﺧود ﻣﯽ طﻠﺑم.
ﻣن ﺗرس و وﺣﺷت را رد ﻣﯽ ﮐﻧم و وﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرم ﮐﮫ در ﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﯽ ﺷﺟﺎع ﺑﺎﺷم.
ﻣن ھر ﻧوع دﻏﻠﮑﺎری و ﮐﻧﺗرل ﮐردن را رد ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن ﺳؤاﺳﺗﻔﺎده و ﺧﺷوﻧت را رد ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن ھر ﻧوع ﺗرﺳﯽ را رد ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن ﺗرس از:
طرد ﺷدن
از دﺳت دادن ﻣﻠﮏ و اﻣوال
ﻓﻘر

اﺳﯾر و ﺑرده ﺷدن
ﻣورد ﺗﺟﺎوز واﻗﻊ ﺷدن
ﻣﻧزوی ﺷدن
از دﺳت دادن ﺧﺎﻧواده ام
از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن و ﺗرس از ﻣرگ
از اﺳﻼم و از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
از ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ را رد ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺧداوﻧد ھﻣﮕﺎن اﺳت.
ﻣن ھر ﻗﺳﻣﺗﯽ از زﻧدﮔﺎﻧﯾم را ﺑﮫ ﺧداوﻧدم ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮐﻧم .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺧداوﻧد
ﺧﺎﻧﮫ ﻣن اﺳت .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺧداوﻧد ﺷﮭر ﻣن اﺳت .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺧداوﻧد ﮐﺷور ﻣن اﺳت.
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺧداوﻧد ھﻣﮫ اﻓراد اﯾن ﺳرزﻣﯾن اﺳت .ﻣن ﺧود را ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺧداوﻧدم ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن ﺗﺣﻘﯾر ﺷدن را رد ﻣﯽ ﮐﻧم و اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻣرا ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣن ﺗﻧﮭﺎ و ﻓﻘط
ﻣﺳﯾﺢ را ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧم .
ﻣن اﺣﺳﺎس ﺷرم را رد ﻣﯽ ﮐﻧم .اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﺻﻠﯾب از ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧم ﭘﺎک ﺷده
ام .ﺷرم ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ ﺑر ﻣن ﻧدارد و ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺢ در ﺟﻼل او ﺷرﯾﮏ ﺧواھم ﺑود.
ﺧداوﻧدا ،ﻣن و اﺟدادم را ﺑرای اﺣﺳﺎس ﺗﻧﻔر از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺑﺧش .ﻣن ھر ﻧوع اﺣﺳﺎس ﺗﻧﻔر
ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و دﯾﮕران را رد ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑﺟﺎﯾش ﻣﺣﺑت ﻣﺳﯾﺢ را ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ھﻣﮫ
ﻣردﻣﺎن اﯾن زﻣﯾن ﻣﯽ طﻠﺑم.
ﻣن از ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎ و ھﻣﯾﻧطور ﺗﺳﻠﯾم ﺳدن ﻧﺎدرﺳت رھﺑران ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن اﺣﺳﺎس ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را رد ﻣﯽ ﮐﻧم .ﻣن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧداوﻧد و ﺑواﺳطﮫ ﻣﺳﯾﺢ
ﺑﺧﺷﯾده ﺷده ام .ﻣن ﺑﺎ ﺧداوﻧد آﺷﺗﯽ ﮐرده ام .ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ ﺑر روی زﻣﯾن و در آﺳﻣﺎن ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣن ھﯾﭻ اﺗﮭﺎﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺧت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧداوﻧد ﺑزﻧد.
ﻣن از ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﺧﺎطر ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺟﺎت دھﻧده ﻣن اﺳت ﺳﭘﺎﺳﮕذار ھﺳﺗم و
ھﻣﯾﻧطور ﺑرای روح اﻟﻘدس ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ او ﺑﮫ ﻣن زﻧدﮔﯽ و ﺣﯾﺎت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.
ﻣن ﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺷﺎھدی زﻧده ﺑرای ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧداوﻧدم ﺑﺎﺷم .ﻣن ﻧﮫ از
ﺻﻠﯾب او و ﻧﮫ از رﺳﺗﺎﺧﯾزش ﺷرﻣﻧده ﻧﯾﺳﺗم.
ﻣن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣن ﻓرزﻧد ﺧدای زﻧده ھﺳﺗم ،ﺧداوﻧد اﺑراھﯾم ،اﺳﺣﺎق و ﯾﻌﻘوب.
ﻣن ﭘﯾروزی ﺧداوﻧد و ﻣﺳﯾﺢ او را اﻋﻼم ﻣﯾﮑﻧم .اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ھر زاﻧوﯾﯽ ﺧم ﺷده و
ھر زﺑﺎﻧﯽ اﻋﺗراف ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺧداوﻧد اﺳت ﺑرای ﺟﻼل ﭘدر.
ﻣن ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺧﺎطر ﻣﺷﺎرﮐﺗﺷﺎن در ﺳﯾﺳﺗم ذّﻣﮫ طﻠب ﺑﺧﺷﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧم.

ﺧداوﻧد ﭘدر ،ﻟطﻔﺎ ﻣرا از ذّﻣﮫ ،از روح ذﻣﮫ و از ھﻣﮫ ﺷروط ﮔﻧﺎه آﻟود اﯾن ﭘﯾﻣﺎن آزاد ﮐن.
اﮐﻧون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣرا ﺑﺎ روح اﻟﻘدس ﭘر ﻧﻣﺎﯾﯽ و ﺑر ﻣن ھﻣﮫ ﺑرﮐﺎت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﻋﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺢ را ﻟﺑرﯾز ﮐﻧﯽ .ﺑﮫ ﻣن ﻓﯾض ﻋطﺎ ﮐن ﺗﺎ ﺣﻘﺎﯾق ﮐﻼم ﺗو را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﺑرای
ﺟﻼل ﺗو زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم.

