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  مقدمه
  

فراهم آورد، ما را آزاد کرده ر گناه و مرگ ب صليب خود اي که بوسيله زيمسيح از طريق آن پيرو
 و زندگي خود را  يک چيز است کسب کردناين آزادي را از طريق توبه و ايمانليکن . است

، زادي بود که مسيح ما را به آن آزاد کردبراي آ. چيزي ديگرکماکان در اين آزادي حفظ کردن 
اي  که البته در متن آيه- ياندازيم نه خود را باز به يوغ اسارت ب است که ليکن به ما هشدار داده شده

 و نه از آزادي خود به جهت جسم -  )١: ٥غال  (است" شريعت گرايي"ظور از اسارت  من،که گفتم
که با ايمان و سازد  آنها را قادر مياستواري دادن مردم را در آزادي مسيح ). ١٣: ٥غال (استفاده کنيم 

القدس زندگي   به قدرت روح، سلوک نمايند وفرمايد و حقيقت است باور بر اساس آنچه که خدا مي
" شريعت گرايي"زندگي مسيحي حقيقي در حالي که ). ١٦: ٥غال  (کنند و اميال جسم را بجا نياورند

  .نمايد  از آزادي مسيحي نيز به عنوان جواز جهت ارتکاب گناه اجتناب مي،کند را رد مي
ايد  در ايمان و باور محکم نيايستادهکنيد، شايد به اين دليل است که  اگر آزادي مسيحي را تجربه نمي

اين در مسئوليت هر فرد مسيحي است که . ايد  به شکل فعّال نگرفته،اريدو يا جايي را که در مسيح د
در اينجا سرنوشت ابدي . در رابطه درست با خدا و ديگر انسانها زندگي کند و اين رابطه را ابقا نمايد

خدا هرگز شما را ترک نخواهد کرد و .  که مبادا نجات خود را از دست دهيدشما زير سوال نيست
 مدّعي ،ليکن اگر جا و مقامي را که در مسيح داريد). ٥: ١٣عبر ( نخواهد گذاشت تنهاشما را 

  .در زندگي پيروزمند مسيحي هر روزه شکست خواهيد خوردنگرديد و در آن باقي نمايند، 
  

  جا و مقامي که در مسيح داريد، چيست؟
 هم گرفتار شده  ولي ضدمافوق طبيعه تقريبا مساوياي نيستيد که بين دو نيروي  شما قرباني بيچاره

قدرت را در اختيار دارد و در همه جا هست و از تمامي تنها خداست که . گر است حيلهشيطان . باشد
تر از  برخي اوقات واقعيت گناه و حضور بدي و شرارت ممکن است واقعي. همه چيز آگاه است

شمن شکست خورده شيطان د. فريب شيطان استولي اين هم قسمتي از . حضور خدا به نظر رسد
داشتن شناخت درست نسبت به خدا و آگاهي از هويت و مقامي که . است و ما در مسيح قرار داريم

داشتن شناخت . توانند سالمت فکري ما را ابقا نمايند در مسيح داريم دو عنصر بزرگي است که مي
ا و نيز فرض غلط نسبت به خدا و داشتن درک مغشوس نسبت به هويت ما به عنوان فرزندان خد

 عناصري هستند که ما مساوي با خدادر همه جا حاضر و کردن شيطان به عنوان قدرت مافوق طبيعه 
  . نمايند را از نظر فکري و دماغي مريض مي
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زماني که اين مسائل در مسيح حل گردند، جسم ما . بسياري از بيماريهاي ما دماغي و فکري هستند
ديگر مشکالت بوضوح . يمي را تجربه خواهيم کردسالمتي عظ و در خود هم بهتر عمل خواهد کرد

ما . هاي او عمل نمود فيزيکي هستند و جهت رفع آنها بايد به دکتر مراجعه کرد و به توصيه
هستيم که هم جسم داريم و هم روح و الزم است که جهت مسائل روحاني و جسماني موجوداتي 

  . کنيماي استفاده خود از کليسا و از دکترهاي حرفه
  

  چيست؟محاربه براي 
در . کند ماست، مرکزي که تمامي افکار و اعمال ما را کنترل ميافکار  جهت پيروزي بر محاربه

توانند شما را  ميزماني ه در فکر تجربه خواهيد کرد، افکار مخالفي را کمراحل و قدمها طول اين 
ايد، به هيچوجه با افکار  نهايي شروع کردهاگر اين قدمها را به ت. کنترل کنند که آنها را باور نماييد

اگر خادمي از کليسا که به او اطمينان داريد، در . غلطي که سعي به فريب شما دارند، گول نخوريد
خواهيد انجام  کند، بايد هر فکر مخالفي را که شما را از انجام آنچه که مي اين امر شما را کمک مي

به محض اينکه دروغ شيطان را برمال سازيد، قدرت او درهم . اريددارد، با او در ميان گذ دهيد، باز مي
در اين مراحل تنها زماني کنترل از دست شما خواهد رفت که به روح فريب دهنده گوش . شکند مي

  .دهيد و دروغ را باور کنيد
تواند به کشمکشهاي شخصي و دروني شما  اي است که مي  وسيلهمراحلي که در زير خواهند آمد

اي را که مسيح   و پيروزي د تا نتوانيد آن آزادينشو اين کشمکشهاست که شما را مانع مي. ن دهدپايا
آزادي شما نتيجه آنچه که براي باور انتخاب . در روي صليب براي شما فراهم ساخت، تجربه کنيد

جاي تواند اين را به  هيچکس ديگر نمي. خواهد بودکنيد، اعتراف، بخشش، انکار و ترک کردن  مي
آيد که شما شخصا  اين مبارزه جهت پيروزي بر افکارتان تنها زماني حاصل مي. شما انجام دهد
در طول اين مراحل اين مطلب را در ذهن داشته باشيد که شيطان .  را انتخاب کنيديحقيقت و راست

بر فقط خداست که از افکار شما کامال خ. از افکار شما اطاعت کندبه هيچوجه مجبور نيست که 
توانيم خود را به خدا تسليم کنيم  پس باطنا مي. دارد، زيرا او خدايي است كه از همه چيز آگاه است

از طريق بلند دعا کردن و انکار و بخشش و اعتراف و غيره در ولي در عين حال احتياج داريم که 
  .مقابل شرير مقاومت کنيم

به مسايل اخالقي شي بسيار دقيق و عميق مراحل برقراري دوباره آزادي خود در مسيح در واقع نگر
. اين اولين قدم در تداوم جريان شاگرد سازي است. مان و تعهد خلل ناپذير به حقيقت است دروني

تازه کردن فکر و منعکس کردن صورت خدا در . چيزي به عنوان بلوغ فوري و آني وجود ندارد
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 مشکل شما در اين مراحلي که در زير  اگر.وقتي به مدت تمامي زندگيتان فرا خواهد گرفتخود، 
  .گنجد، در آن صورت الزم است که از افراد متبحر و متخصص کمک بگيريد د نمينشو بيان مي

مند گردند، شما  خواهيد ديگران نيز از شادي نجات خود بهره باشد كه خداوند در اين خدمت که مي
  .را با حضور خود مبارک گرداند

  
  دعا  
  ، عزيزپدر آسماني"

 تو هستي که همه چيز را فقط.  هستيا و در زندگي مم که اينک در اينجا حضور دارييدان مي
تمامي قدرت فقط در اختيار توست و تنها تو هستي که درهمه جا و همه وقت حضور داني،  مي

ين ما بر ا. ميم انجام دهيتوان هيچ کاري نميتو بدون ما کامال بر تو متکي هستيم، زيرا . داري
نجا که ما در مسيح و از آبه مسيح قيام کرده داده شده است  دارقتاتمامي کنيم که  تکيه ميت حقيق

از تو . آزاد کنيماسيران را و نماييم تا مردم را شاگرد باشيم  ميشريک نيز در آن اقتدار هستيم، 
دعا . يي ما را به همه راستي و حقيقت هدايت فرماالقدس پر کني و روحاز را ا يم که مخواه مي
  ." نام عيسي، آميندر. محافظت فرمايي و هدايت نماييرا ما کنيم که  مي

  
  اعالن

را رها ) اسم........... (دهيم تا  دستور ميبه ابليس و تمامي ارواح شرير عيسي مسيح و اقتدار در نام 
را جامه عمل سازند که بتواند اراده خدا را آزادانه بفهمد و عزم خود را بر اين قرار دهد که آنها 

بر اين مطلب متحد اند،  به عنوان فرزندان خدا که در جايهاي آسماني با مسيح نشانيده شده. بپوشاند
به شيطان و تمامي شرارت کنندگان . شويم که دهان تمامي دشمنان عيسي مسيح بسته گردد مي
بدارند و يا درد و باز اش   ر زندگياز انجام اراده خدا درا ) اسم.......... (به هيچوجه گوييم که  مي

  .چشم زخمي به او برسانند
  

  آمادگي
وقايع زندگي خود را مرور کنيد و آن قسمتهايي را "قدمهايي به سوي آزادي"قبل از شروع مراحل 

  .که ممکن احتياج به توجه مخصوص داشته باشد، مشخص داريد
  

  تاريخ وقايع شخصي          تاريخ وقايع خانوادگي
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       يپرخور( عادتهاي مربوط به خوردن -        دين و اجداد سابقه مذهبي وال-
  )آنارکسيا، و پرخوري دائم      وضعيت خانواده از بچگي تا دوره  -

  )مواد مخدر، الکل( اعتياد -            دوم متوسطه
  )براي چه؟(هاي پزشکي   نسخه-      هاي فيزيکي و يا دماغي  سابقه ناخوشي-

  وسهانحوه خواب و کاب -            در خانواده
   تجاوز و يا هرگونه بدرفتاريهاي -      فرزند خواندگي، تحت سرپرستي ديگران-

  جنسي، فيزيکي و يا احساسي                               قرار داشتن، و يا قيم داشتن
غرق در چيزي، (زندگي فکري  -

کفرگو، محکوم کننده، افکار 
  )پريشان، تمرکز ضعيف، فانتزي

راني، خشم، نگ(زندگي احساسي  -
 )افسردگي، تلخي، ترسها

کي، چطور و : نجات(سفر روحاني  -
 )آيا مطمئن هستيد؟

-  
توانيد از گذشته  گردد که از طريق آنها مي در زير به هفت قدم اشاره مي. اکنون آماده شروع هستيد

در طي اين مراحل به جاهايي انگشت خواهيد گذاشت که . آزاد شويد و اين آزادي را تجربه کنيد
اگر مشکالت شما از منابعي به غير از آنچه که در . کند هاي خود را آنجاها بنا مي ن اغلب قلعهشيطا

. گردند، باز از طي اين مراحل در زندگيتان ضرري نخواهيد ديد شود، ناشي مي اين مراحل صحبت مي
  .تواند اتفاق افتد، اين است که در رابطه صحيح با خدا قرار گيريد تنها چيزي که مي
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  ١قدم 
  

  جعلي در مقابل حقيقي
  

فرمايد، قدم اول انکار و رد هرگونه آيينها و مذاهبي تقلبي است كه  اي که مسيح عطا مي در آزادي
الزم است که . کنيد ايد و يا مي کرده اند و شما به آنها عمل مي با الهام از شيطان به وجود آمده

سي مسيح است و هدايت زندگي شما را از طريقي به هرگونه فعاليت و يا گروهي را که منکر عي
دهد و از شما انجام آيينها و مراسم مختلفي را چه پنهان و چه آشکار  غير از کالم مقتدر خدا انجام مي

  .کند، رد نماييد طلب مي
براي کسب چنين تجربه روحاني قدم اول اين است که از خدا بخواهيد تا هدايتهاي غلط و تجربيات 

  .جعلي و ساختگي را بر شما آشکار سازدمذهبي 
  

  اي پدر آسماني من،
طلبم که قلب و فکر مرا محافظت بفرمايي و تمامي آن اعمالي را که از مذاهب دروغين و  از تو مي

در . آيينهاي چاخان بوده و من دانسته و ندانسته در آنها شرکت جسته بودم، بر من آشکار فرمايي
  . آمين. کنم نام عيسي دعا مي

  
تواند   اين ليست کامل نيست، ولي مي. نظري بياندازيدزيرفعاليتها و تجارب غير مسيحي ليست به 

ايد که در  اگر در فعاليتهايي بوده. شما را کمک کند تا تجارب غير مسيحي خود را مشخص داريد
ايد  ت کردهچيزي شرکحتي اگر ندانسته در . اين ليست نيامده است، آن را خود به ليست اضافه کنيد

اينگونه . ايد، آن را هم بايد در ليست خود شامل کنيد تا همه را انکار نماييد و يا رعايت نموده
  .مانند که شما ندانسته در زندگي خود به شيطان جاي پا داده باشيد فعاليتها به اين مي

  
  تجارب روحاني غير مسيحيليست 

  )ت بزنيدکند، عالم در مقابل آنها که با شما نيز صدق مي(
  کره کريستال...         چشم زخم...       قمه زني... 
  اسالم...         مهره مار...       طالع بيني... 
  تله پاتي...       مذهب هنرهاي رزمي...       ارواح جنسي... 
  طلسمها و لعنتها...         کيشهاي غلط... بازيهاي ويدئويي و کامپيوتري ... 
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  کمک گيري از ...         خرافات...   فيلمها، کتابها و مجالت... 
                                                                                  ارواح  ترسناک

  کف بيني...         مورمونيسم...       کارت ورق... 
  هارا کريشنا...         بوديسم...       فال گيري... 
  هيپنوتيزم...         بهائيت...       شاهدان يهوه... 
  فال قهوه...         فراماسونري...       ر خوانيفک... 
  يوگا...       جادوي سياه و سفيد...       هيندوئيسم... 
  غيره...           غيره...       ارواح پرستي... 
  غيره...           غيره...         غيره... 
  

آيا تا به حال در سمينارهايي که در رابطه با قدرت آيا شده است که هيپنوتيسم شده باشيد؟  -١
ايد؟ آيا شده است با کسي که واسطه شرارت است و  دهند، شرکت داشته زش ميفکر آمو

 .ايد؟ توضيح دهيد خواند که توسط او با شما صحبت کند، مالقات کرده روحي را فرا مي

تا به حال دوست تصوري و روحي و يا روح راهنما که به شما پيشنهاد کمک کند، آيا  -٢
 ايد؟  داشته

ايد؟ آيا افکاري که دائم شما  زنند، شنيده را که با شما حرف مي در فکر خود صداهاييآيا  -٣
 ايد؟ کنند، داشته را محکوم مي

 ايد؟ هاي ديگر روحي داشته چه تجربه -٤

 آيا تا به حال شده است که در مراسم شيطان پرستي به هر شکل شرکت کرده باشيد؟ -٥

  
عا کنيد و هر کدام از اين با صداي بلند دزماني که مطمئن شديد که ليستتان کامل شده است، 

از نمونه . ايد، چه فعال و چه منفعل، اعتراف کرده و انکار نماييد و نهيب دهيد فعاليتهايي را که داشته
  .توانيد براي هر يک از آنها استفاده کنيد دعاي زير مي

  
  خداوند عيسي،
 و ام شرکت داشتهفعاليت و ......................... کنم که در  اعتراف مي

را همراه با هر اثري که در زندگي من گذاشته است، انکار و نهيب ........................... اينک 
  .متشکرم که در مسيح فردي بخشيده شده هستم. کنم مي
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ايد، الزم است با  اگر به هر نحو در مراسم و فعاليتهاي شيطان پرستي و يا کيشهاي منحرف بوده
. در زير ليستي از موارد ملکوت ظلمت و نور آمده است. و نهيب دهيدصداي بلند آنها را انکار 

مواردي را که در ستون ملکوت ظلمت نوشته شده است، ابتدا با صداي بلند انکار و نهيب دهيد و 
اين عمل را آنقدر ادامه دهيد تا . سپس مورد مربوط به آن را باز با صداي بلند به خود اعالن کنيد

  .ليست تمام شود
 کدام از فعاليتهاي مربوط به شيطان پرستي و کيشهاي منحرف را تا آنجا که خداوند به ياد شما هر
اند، چند  برخي از افراد که تحت بدرفتاريهاي ارواح پليد قرار گرفته. آورد، انکار و نهيب دهيد مي

وي آزادي را مراحل قدمهايي به س. اند تا بدين ترتيب بتوانند بقاي خود را حفظ کنند شخصيتي شده
اما بيش از همه الزم است که . تا به آخر رعايت کنيد تا مسائل شما همه رفع و رجوع گردد

تواند قلوب شکسته را التيام بخشد، اسرا  يادمان باشد که تنها عيسي مي. هاي شيطان نابود گردند قلعه
  .را آزاد سازد و شخص را تماما شفا دهد

  
 ملکوت نور  ملکوت ظلمت

ام، آن  خودم را براي شيطان امضا کردهاگر اسم 
  .نمايم کنم و نهيب مي را انکار مي

کنم که نام من اينک در دفتر حيات  اعالن مي
  .بره نوشته شده است

ام  هر تشريفاتي را که توسط آن به شيطان پيوسته
  .نمايم ام، انکار و نهيب مي و عروس او شده

  .کنم که من عروس مسيح هستم اعالن مي 

گونه عهد و تعهد به شيطان را انکار و نهيب هر 
  .نمايم مي

کنم که شريک عهد جديد با مسيح  اعالن مي
  .هستم

هاي تعيين شده از جانب شيطان را در  تمام برنامه
  .نمايم زندگيم رد و آنها را انکار و نهيب مي

گردم که تنها اراده خدا  کنم و متعهد مي اعالن مي
  .نها از او هدايت بپذيرمرا بدانم و انجام دهم و ت

تمامي ارواح تعيئن شده جهت هدايت مرا رد و 
  .نمايم آنها را انکار و نهيب مي

القدس را اعالن و قبول  تنها هدايت از جانب روح
  .نمايم  مي

اهداي خونم را جهت خدمت به شيطان رد و آن 
  نمايم را انکار و نهيب مي

ه در کنم ک تنها بر خون عيسي مسيح اعتماد مي
  .راه من ريخته شد

هرگونه بدن خوري و يا خون نوشي در 
پرستشهاي شيطاني را رد و آنها را انکار 

  .نمايم مي

کنم که  با ايمان در ضيافت خداوند شرکت مي
  .سمبلي است از بدن و خون خداوند عيسي
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هرگونه قيم و يا واليدين تعيئن شده از جانب 
  .مايمن شيطان را براي خود انکار و رد مي

القدس  کنم که خدا پدر من و روح اعالن مي
  .ام نگهبان من است و توسط او مهر شده

هرگونه تعميد در خون و يا ادرار را که مرا با 
  .کنم بخشد، انکار مي شيطان هويت مي

ام  کنم که در عيسي مسيح تعميد گرفته اعالن مي
  . و هويت من اينک با مسيح است

 در رابطه با من به شيطان اي را که هرگونه قرباني
نمايم و مالکيت  تقديم شده است، رد و انکار مي

  .کنم او را به اين شکل ملغي مي

. ام کنم که تنها به قرباني مسيح وابسته اعالن مي
من به او متعلق هستم و به خون بره خدا 

  . ام خريداري شده
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  ٢قدم 
  

  فريب در مقابل حقيقت
 

بر ما الزم است که حقيقت را در باطن و  مکاشفه و آشکار شدن کالم خداست، ليکن حقيقت
کرد،  داود زماني که با دروغ زندگي مي). ٦: ٥١مز  ( و صحّه گذاريمشخصيت دروني خود بشناسيم

زماني که اين حقيقت را شناخت و بر آن صحه گذاشت و به آزادي . يمي گرفتار بوددر عذاب عظ
بر ماست که ) ٢: ٣٢مز  (."باشد اي نمي در روح او حيله... خوشا بحال کسي که : "شترسيد، چنين نو

شخص از نظر ) ٢٥، ١٥: ٤افس (از کذّابيت و دروغ دست برداريم و حقيقت را در محبت بگوييم 
. باشد هنوز با واقعيت مرتبط است و به شکلي نسبي از نگراني آزاد ميفکري سالم شخصي است که 

فريب را رد و انکار و حقيقت را با آغوش در شخصيت آن فرد مسيحي هم که صفات دو اين هر 
  .بايد وجود داشته باشد پذيرد، نيز باز مي

اجازه ندهيد که دشمن شما را . بياييد اين قدم مهم را با دعاي زير آن هم به صداي بلند شروع کنيم
توانستم اين را باور  ايکاش مي"و يا . " اين روش اثري نخواهد داشت": با افکار نظير اين متّهم کند

شيطان ممکن است از افکاري مشابه ديگر بخواهد شما را در آنچه ." توانم کنم، ولي حيف که نمي
نمايد، نياز داريد که  حتي اگر انجام اينکار برايتان مشکل هم مي. کنيد، ممانعت کند که اعالن مي

  .ن کنيدو اصول ايمان را با صداي بلند اعالاين دعا 
  

  پدر آسماني عزيز،
دانم که روياريي  دانم که اشتياق بر اين است که در شخصيت داخلي من حقيقت را ببيني و مي مي

کنم که توسط پدر  اين مطلب را تصديق مي). ٣٢: ٨يوحنا (با اين حقيقت طريق رهايي است 
در نام خداوند ). ٨: ١يوحنا ١(ام  و خود را نيز فريب داده) ٤٤: ٨يوحنا (ام  دروغها فريب خورده
تمامي افکار فريب دهنده را با قدرت خون ريخته کنم که تو، پدر آسماني،  عيسي مسيح دعا مي

 و کنم با ايمان تو را در زندگي خود قبول مي. شده و قيامت خداوند عيسي مسيح توبيخ فرمايي
کنم که مسئوليت و  يق ميتصد). ٦: ٢افس (ام  اينک با مسيح در جايهاي آسماني نشانيده شده

. ، و به محض مقاومت من، او از من خواهد گريختاقتدار دارم که در مقابل شرير مقاومت کنم
 از ).١٣: ١٦يوحنا (طلبم که مرا به تمام راستي و حقيقت هدايت فرمايد  القدس مي حال از روح

 فکرهاي مرا بدان، و ببين مرا بيازما و. مرا تفتيش کن و دل مرا بشناس"طلبم اي خداوند،  تو مي
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در ). ٢٤، ٢٣: ١٠٩مزمور ." (و مرا به طريق جاوداني هدايت فرما! که آيا در من راه فساد است
  .کنم، آمين نام عيسي دعا مي

  
هاي فريب دهنده شيطان را در مدّ نظر  شايد بخواهيد در اينجا قدري درنگ کنيد و برخي از شيوه

مکار تواند شما را از طريق معلمين کاذب، انبياي دروغين و ارواح  ميعالوه بر اينکه شيطان . آوريد
حال که در مسيح زنده و بخشيده شده . اغفال نمايد، قادر است شما را توسط خود شما نيز فريب دهد

مسيح مدافع . خود دفاع نمائيدهستيد، به هيچوجه الزم نيست که در دروغ زندگي کنيد و يا از 
ايد و يا بر آن  ه به جاي اينکه به مسيح توکل کنيد، خود را فريب دادهپرسيد چگون مي. شماست

توانيد در کنار موردي که درباره  مي. به موارد زير نگاهي بياندازيددفاع کنيد؟  ايد که از خود شده
  :کند، عالمت بزنيد شما صدق مي

  
  خود فريبي

  
  )١٧: ٤، ٢٢: ١ يعقوب(دهيد  شنويد ولي آن را انجام نمي کالم خدا را مي  ...
  )٨: ١يوحنا ١(کنيد که گناهي نداريد  ادعا مي  ...
  )٣: ٦غال (کنيد که چيزي هستيد، حال آنکه نيستيد  فکر مي  ...
  )١٩، ١٨: ٣قرن ١(پنداريد  در نظر خود، خود را حکيم مي  ...
  )٧: ٦غال (ايد، درو نخواهيد کرد  کنيد که آنچه را که کاشته گمان مي  ...
  )٩: ٦قرن ١(کنيد که افرادي که صالح نيستند، وارث ملکوت خدا خواهند شد  فکر مي  ...
  )٣٣: ١٥قرن ١(توانيد با رفيقان بد معاشرت کنيد و فاسد نگرديد  پنداريد که مي مي  ...
  

  دفاع از خود
  
  )انکار آگاهانه و يا ناآگاهانه اين مطلب که با حقيقت روبرو شويد(انکار   ...
  )دنياي واقعيفرار از (فانتزي   ...
  )کوتاه آمدن از ترس اينکه مبادا رد کرده شويد(حفاظت احساسي   ...
  ي که خطر و تهديد در آن کمتر است به زمانن بازگشت  ...
  )استيصال خود را روي ديگران نهادن(جابجا کردن   ...
  سرزنش و مالمت ديگران  ...
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  )براي رفتارهاي بد بهانه آوردن(توجيه منطقي   ...

  گوييدروغ  ...
  

  :ايد، با صداي بلند دعا کنيد براي هر يک از مواردي که در کنار آن عالمت زده
  

  خداوند عيسي،
خود را فريب ................................................................... پذيرم که در مورد  مي
ن حقيقت تو و پيروي از آن خود را به دانست. بخشي، از تو متشکرم از اينکه مرا مي. ام داده مي

  .آمين. کنم وقف مي
  

انتخاب حقيقت ممکن است برايتان دشوار جلوه کند، مخصوصا اگر براي مدت مديدي در دروغ 
اي که در  ممکن است براي از بين بردن مکانيسم دفاعي). فريب خورده باشيد(زندگي کرده باشيد 

فرد . اج به کمک افرادي وارد داشته باشيدطي اين مدت خود را پشت آن مخفي کرده بوديد، احتي
آگاهي و دانستن اين مطلب که فردي . مسيحي فقط يک مدافع احتياج دارد و آن هم عيسي است

کند تا با  بخشيده شده هستيد و خدا شما را به عنوان فرزند خود قبول کرده است، شما را آزاد مي
  . داوند اعالن کنيدواقعيت روبرو گرديد و توکل و وابستگي خود را به خ

  
العملي است که بايد در مقابل حقيقت  بر اساس کتابمقدس ايمان و باور کردن جواب و عکس

: گويد زماني که فردي مي. انتخابي که در مقابل آن قرار داريمداشت و اين ايمان و باور حقيقت 
اين فرد، بيشتر فريب ."انمتو خواهم خدا را باور کنم و به او ايمان داشته باشم، ولي چکنم، نمي مي"

ايمان آوردن و باور . توانيد خدا را باور کنيد و به او ايمان داشته باشيد البته که مي. خورده است
گيريد که انجامش دهيد، نه اينکه احساس کنيد که دوست  کردن امري است که شما تصميم مي

چه  نمايد؛ حقيقت، حقيقت است يباور کردن حقيقت آن را حقيقي نم. داريد اينکار را انجام دهيد
" عصر نوين"بدعت . کنيم و بخاطر همين هم هست که آن را باور مي. باور کنيد و چه باور نکنيد

کنيم، خلق  گويد ما واقعيت را از طريق آنچه که باور مي کند زماني که مي حقيقت را مخدوش مي
مطلب . شويم م؛ ما صرفا با واقعيت روبرو ميتوانيم با افکار خود واقعيت را خلق کني ما نمي. نمائيم مي

 و هر کسي به چيزي باور و ايمان دارد. مهم اين است که شما به چه چيز و يا چه کسي ايمان داريد
ولي اگر آنچه که باور . نمايد کند و رفتار مي هر کسي بر اساس آنچه که باور دارد، زندگي مي

  .صحيح نخواهد بود) زندگي بر اساس باورها( شما شيوه زندگيداريد حقيقت نباشد، در آن صورت 
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در طول تاريخ، کليسا در اعالن آشکار و عمومي آنچه که باور دارد ارزش عظيمي پيدا کرده است 
صداي عهدنامه رسوالن و عهدنامه نيقيه قرنهاست که به گوش . نهد و اين امر را بسيار ارج مي

بخوانيد و اغلب اين امر را تکرار کنيد تا ذهن شما تازه اصول ايمان زير را با صداي بلند . رسند مي
در خواندن اين اصول، هر جا که به مشکل برخورديد، آن نکته هماني است که در آن فريب . شود

  .با شهامت خود را به اين حقيقت کتابمقدس متعهد کنيد. ايد و زير حمله هستيد خورده
  

  اصول ايمانو اعالن تصديق 
  

: ٢٠خروج (کنم که تنها يک خدا حقيقتي و زنده وجود دارد  يرفته و اعالن مياين مطلب را پذ
 و تنها اوست که به عنوان خالق، موجد بقا، باشد القدس مي که به صورت پدر، پسر و روح) ٢

: ٢٢، ١٠، ٩: ٥، ١١: ٤مکاشفه .  (باشد آغاز و پايان همه چيزها اليق احترام و پرستش و جالل مي
  )٢١ و ٧و ١: ٤٣، اشعيا ١٣

  
اي که جسم گرديد  کنم که تنها عيسي، مسيح موعود است، کلمه اين مطلب را پذيرفته و اعالن مي

يطان را نابود کنم که او آمد تا کارهاي ش باور مي). ١٤ و ١: ل١يوحنا (و در ميان ما ساکن شد 
اي که بر  را با پيروزيو او بود که قدرتها و رياستها را خلع سالح کرد و آنها ) ٨: ٣يوحنا ١(کند 

  ).١٥: ٢کولسيان (آنها داشت، در مقابل عموم مفتضح ساخت 
  

زيرا زماني که من هنوز گنهکار بودم، . کنم که خدا محبت خود را به من ثابت کرده است باور مي
کنم که او مرا از قلمرو تاريکي  باور مي). ٨: ٥روميان (مسيح در راه من جان خود را فدا کرد 

ام که بخشش  مود و مرا به ملکوت خود منتقل ساخت و در او من رهايي خود را يافتهآزاد ن
  ).١٤ و ١٣: ١کولسيان (گناهان باشد 

  
و با مسيح در جايهاي آسماني نشانيده ) ٣- ١: ١يوحنا ١(کنم که اکنون فرزند خدا هستم  باور مي

به هيچ ام و اين  ض نجات يافتهکنم که از طريق ايمان، محض في باور مي). ٦: ٢افسسيان (ام  شده
 و ٨: ٢افسسيان (ام  اي است که دريافت کرده عنوان نتيجه هيچ عمل و کار من نيست، بلکه هديه

٩ .(  
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بر ). ١٠: ٦افسسيان (کنم که در خداوند و در قدرت قّوت او قوي باشم  انتخاب ميبه ميل خود 
: ١٠قرنتيان ٢( از جسم نيستند هاي اين نبرد ، زيرا اسلحه)٣: ٣فيليپيان (کنم  دا توکل نميجسم اب

کنم که در  و عزم خود را جزم مي) ٢٠ – ١٠: ٦افسسيان (کنم  اسلحه کامل خدا را به تن مي). ٤
  .ايمان خود محکم بايستم و در مقابل شرير مقاومت کنم

  
ز وابستگي ، از اين جهت ني)٥: ١٥يوحنا (کنم که جدا از مسيح به هيچ امري قادر نيستم  باور مي

کنم که در مسيح بمانم تا ميوه زياد بياورم  و  به ميل خود انتخاب مي. کنم خود را به او اعالن مي
 کنم که عيسي خداوند من است به شيطان اعالن مي). ٨: ١٥يوحنا (خداوند را جالل دهم 

آنها را رد و هرگونه کارها و عطاياي جعلي شيطان را در زندگي خود انکار و ) ٣: ١٢قرنتيان ١(
  .نمايم مي

  
و در نور رفتار کردن تنها طريق ) ٣٢: ٨يوحنا (کنم که حقيقت مرا آزاد خواهد کرد  باور مي

سازم و با اين  از اين جهت هر فکر را به اطاعت مسيح اسير مي). ٧: ١يوحنا ١(مشارکت است 
دس تنها معيار معتبر کنم که کتابمق اعالن مي). ٥: ١٠قرنتيان ٢(ايستم  عمل بر عليه شيطان مي

کنم که در محبت پيروي حقيقت  و به ميل خود انتخاب مي). ١٦ و ١٥: ٣تيموتائوس ٢(باشد  مي
  ).١٥: ٤افسسيان (نمايم و حقيقت را در محبت بگويم 

  
اي  کنم که بدن خود را ابزاري به جهت صالحيت قرار دهم، همچون قرباني با ميل خود انتخاب مي

کنم کنم تا بدين ترتيب ثابت   و فکر خود را بوسيله کالم زنده خدا تازه ميو ذهن. زنده و مقدس
منّيت کهنه را با ). ٢ و ١: ١٢، ١٣: ٦روميان (که خواست و اراده خدا نيکو، مقبول و کامل است 

و ) ١٠ و ٩: ٣کولسيان (پوشم  کنم و منّيت تازه به جاي آن مي تمامي اعمال بد آن از تن بدر مي
  ).١٧: ٥ قرنتيان ٢(کنم  اي اعالن مي مسيح خلقت تازهخود را در 

  
، مرا به )١٨: ٥افسسيان (کنم که مرا از روح مقدس خود پر کند  بر پدر آسماني خود توکل مي
به دور از ، و زندگي مرا چنان قّوت بخشد که من )١٣: ١٦يوحنا (تمامي حقيقت هدايت فرمايد 

من جسم را ). ١٦: ٥غالطيان (ي جسم را انجام ندهم ها هر گناه زندگي کنم و اميال و خواسته



 ١٨

القدس و مطابق  دهم که در روح و اراده خود را بر اين قرار مي) ٢٤: ٥غالطيان (کنم  مصلوب مي
  .اراده او زندگي کنم

  
نمايم  ترين هدف را که محّبت باشد، انتخاب مي هرگونه هدف خودخواهانه را منکر شده عالي

: گذارم که از دو فرمان بزرگ خداوند اطاعت کنم اراده خود  را بر اين مي). ٥: ١تيموتائوس ١(
خداوند خداي خود را با تمامي قلب، جان و فکر خود دوست داشته باشم و همنوع خود را نيز 

  ).٣٩ – ٣٧: ٢٢متي (همانند خود دوست داشته باشم 
  

و او بر همه ) ١٨: ٢٨متي (ت کنم که تمامي قدرت در آسمان و زمين در اختيار عيسي اس باور مي
هاي او در مسيح  کنم که شيطان و ابليس باور مي). ١٠: ٢کولسيان (قدرتها و رياستها برتر است 

بنابراين از اين  ). ٢٣ – ١٩: ١افسسيان (مطيع من هستند، چرا که من عضوي از بدن مسيح هستم 
، و در نام )٧: ٤يعقوب (مت کنم کنم که مطيع خدا باشم و در مقابل شرير مقاو فرمان اطاعت مي

  .کنم که دوروبر مرا ترک کند مسيح به شيطان امر مي
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩

  ٣قدم 
  

  تلخي در مقابل بخشش
  

ما احتياج داريم که ديگران را ببخشيم تا گذشته خود آزاد گرديم و شيطان را ممانعت کنيم که 
زم است که رحيم باشيم، را الما ). ١١ و ١٠: ٢قرنتيان ٢(نتواند جاي پايي در زندگي ما پيدا کند 

ما را الزم است که ببخشيم، چنانکه خود بخشيده ). ٣٦: ٦لوقا (چنانکه پدر آسماني ما رحيم است 
از خدا بخواهيد که نام اشخاصي را که احتياج داريد آنها را ببخشيد ). ٣٢ و ٣١: ٤افسسيان (ايم  شده

  :توانيد به صداي بلند چنين دعا کنيد يدر اين مورد م. به ياد شما بياورد
  

  پدر آسماني عزيز،
کنم، بخاطر صبر و تحمّلت، و اينکه همين مهرباني تو مرا به  ات تو را شکر مي بخاطر دولت مهرباني

تحملي را که تو در قبال من نشان کنم که چنين مهرباني و  اعتراف مي). ٤: ٢روميان (توبه کشانيد 
ام و نسبت به آنها در قلب خود  اند، نشان نداده به کساني که مرا رنجانيدهدادي، من آن را نسبت 
کنم که در اين زمان تفتيش درون، اشخاصي را که احتياج به  دعا مي. ام تلخي و رنجش نگه داشته

اين مطلب را در نام ). ٣٥: ١٨متي  (بخشيدن آنها دارم به ياد من بياوري و من نيز آنها را ببخشم
  .طلبم، آمين  ميعزيز عيسي

  
آيد، آنها را روي برگ کاغذي به ترتيب بنويسيد و در انتهاي  همانطور که نامها به خاطرتان مي

کنيد و  بخشيدن خودتان يعني اينکه بخشش خدا را قبول مي. را قرار دهيد" خود من"ليست عبارت 
ايد،   به ضدّ خدا داشته همچنين افکاري را هم که.پاک کندبشويد و دهيد که او شما را  اجازه مي
کنند، معموال به داشتن خشم و غضب نسبت به  قد علم ميافکاري که برعليه معرفت خدا . بنويسيد

  .شوند خدا منتهي مي
تواند گناهي مرتکب  ببخشيم، خدا که نمي خواهيم خدا را  اگر بخواهيم فني صحبت کنيم، چطور مي

ن توقعات و افکار غلطي را که نسبت به خدا داريم  ولي الزم است آ!گردد و اشتباهي انجام دهد؟
  .انکار کنيم و رد نماييم و از هر خشمي که نسبت به او داريم، دست برداريم

  
  :ليست نام اشخاصي که احتياج به بخشيدن آنها داريم

...  ...................................................  
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...  ...................................................  

...  ...................................................  

...  ....................................................  

...  ....................................................  

...  .....................................................  

   منخود  ...
 

قبل از اينکه دعاي خود را جهت بخشيدن اين افراد شروع کنيد، بهتر است اندکي تامل کرده و فکر 
در توضيحات . گيريد و نتايج اين تصميم چه خواهد بود کنيد که بخشيدن يعني چه، چه تصميمي مي

  :اند زير نکات اصلي و مهم درشت نوشته شده
  

 که سعي به فراموش کردن دارند، اين را امري دشوار مردم زماني . بخشيدن فراموش کردن نيست
ولي از آنجا ). ١٧: ١٠عبرانيان (فرمايد که گناهان ما را ديگر به ياد نخواهد آورد  خدا مي. يابند مي

به " گناهان ما را ديگر به ياد نخواهد آورد. "تواند فراموش کند که خدا از همه چيز آگاه است، نمي
فراموش ). ١٢: ١٠٣مزمور (از گذشته ما بر عليه ما استفاده نخواهد کرد اين معني است که ديگر 

زماني که ما . ، ولي به هيچ عنوان ابزاري جهت بخشيدن نيستنتيجه بخشيدن باشد کردن شايد
  .ايم گوييم که آنها را نبخشيده کشيم، در واقع مي گذشته ديگران را مطرح و به رخ مي

  
از آنجا که خدا از . گيرد بحراني که در اراده انسان صورت ميبخشيدن انتخابي است به ميل خود، 

با اين وجود بخشيدن . آييم ما انتظار دارد که ببخشيم، پس اين امري است که ما از عهده آن برمي
، متجلي ، زيرا مخالف با آن مفهومي که ما از عدالت در فکر داريمنمايد براي ما امري مشکل مي

شود  با اين وجود، به ما گفته مي. ما براي رنجشهايي که داريم، بيشتر طالب انتقام هستيم. گردد مي
چرا اجازه بدهم که از چنگم : "گوييد مي). ١٩: ١٢روم (که نبايد به فکر گرفتن انتقام و تقاص باشيم 

گذشته هنوز هم شما را به شما هنوز هم به آنها گير هستيد، . مشکل دقيقا همين جاست" در روند؟
توانيد بگذاريد که آنها از چنگ شما در روند، ولي هرگز از  شما مي. آنها متصل نگهداشته است

  .توانيم خدا با آنها منصفانه رفتار خواهد کرد، چيزي که ما نمي. چنگ خدا در نخواهند رفت
  

ولي عجيب است که " ست؟توانيد بفهميد که اين شخص چقدر به من صدمه زده ا نمي: "گوييد مي
کشيد، پايان  خواهيد به اين دردي که مي چطور مي! زنند متوجه نيستيد که هنوز هم به شما صدمه مي



 ٢١

بخشيد تا بتوانيد  بخشيد، بخاطر شخص خودتان مي شما کسي را بخاطر خود آن شخص نميدهيد؟ 
. ما را رنجانيده است، باشد نياز شما به بخشيدن امري نيست که بين شما و فردي که ش.آزاد باشيد

  .اين امري است بين شما و خدا
  

بخشيدن يعني قبول اينکه انسان با نتايجي که گناه شخصي ديگر در حيات او گذاشته است، زندگي 
شما در هر حال، . پردازيد بخشيد، مي شما هستيد که بهاي کار بدي را که مي. بخشيدن بها دارد. کند

 قرار است با نتايج آن زندگي کنيد؛ تنها انتخابي که داريد، اين است که چه بخواهيد و چه نخواهيد،
اي که بخشيدن به زندگي شما  خواهيد انجام دهيد و يا در آزادي آيا اين امر را در تلخي نبخشيدن مي

ما را الزم است که نتايج موقتي آنچه را که بر . عيسي نتايج گناه شما را بر خود گرفت. ريزد فرو مي
. آنکه نتايج گناه آنها را بر خود گيرد بخشد، بي هيچکس واقعا کسي را نمي. اند، بپذيريم روا داشتهما 

: ٥قرنتيان ٢." (او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وي عدالت خدا شويم"خدا 
اخالقي عدالت در اينجا کجاست؟ اين صليب مسيح است که بخشيدن را از نظر قانوني و ). ٢١

کند براي خدا  و به آنچه زندگي ميزيرا به آنچه مرد، يک مرتبه براي گناه مرد : "نمايد صحيح مي
  ).١٠: ٦روميان ." (کند زندگي مي

  
که از آن متحّمل شويد به اين شکل تصميم خود را بر اين قرار دهيد که بار خطاهاي آن افراد را 

اين سخن به اين معني نيست که . تفاده نخواهيد کرداطالعات و آگاهي بر عليه آنها در آينده اس
الزم است که مطابق کالم خدا حد و مرزي دور . در مقابل گناه کوتاه بياييد و آن را تحمل کنيد

 برخي را شايد الزم باشد که به جهت اجراي .باز بدين شکل صدمه نبينيددر آتيه خود قرار دهيد که 
  . گرفتن انتقام براي قلب که در تلخي غرق استعدالت شهادت دهند ولي نه به مقصود

  
اگر بخشيدن شما هسته .  که داريدبخشيد؟ با تشخيص رنجش و نفرت چگونه کسي را از دل مي

بسياري از اشخاص درد رنجشهاي بين الشخصي . لمس نکند، کامل نخواهد بودمرکزي احساساتتان را 
بگذاريد خدا اين . د آن را تشخيص و قبول کنندخواهن دانند و يا نمي کنند، ولي نمي را احساس مي
  .شود شفا بدين شکل است که جاري مي. به رو آورد تا بتوانيد با آن مقابله کنيددرد دروني را 

  
. چنين وقتي هيچوقت نخواهد آمد. در بخشيدن منتظر وقتي نباشيد که دوست داشته باشيد ببخشيد

ي اين در صورتي خواهد بود که عزم خود را بر اين قرار ول. طلبد تا شفا پيدا کند احساسات زمان مي
داده باشيد که ببخشيد و شيطان جاي پايي را که به اين طريق در زندگي شما داشته است، از دست 



 ٢٢

شود، نه التيام  آزادي آن چيزي است که از بخشيدن حاصل مي). ٢٧ و ٢٦: ٤افسسيان (داده باشد 
  .احساسات

  
د، خدا ممکن است افراد و رنجشهايي را به يادتان آورد که آنها را کامال کني در زماني که دعا مي

يادتان باشد که اين را . هر چقدر هم که اين کار خدا دردناک باشد، بگذاريد بکند. ايد فراموش کرده
گر نکنيد  رفتار فرد خاطي را منطقي جلوه. خواهد که شما آزاد باشيد خدا مي. کنيد بخاطر خودتان مي

کنيد و شخص  بخشيدن به اين معني است که شما با درد خود درمان مي.  آن دفاع هم نکنيدو از
احساسات مثبت به دنبال آن بعدها پديد خواهد آمد؛ در حال حاضر آنچه . سپاريد ديگر را به خدا مي

  .که حائز اهميت است، اين است که شما از اسارت گذشته آزاد شويد
چرا؟ براي اينکه همين االن هم در حال کمک به ." که ببخشمخداوندا، کمکم کن : "نگوييد
ا که انتخاب باشد، چرا؟ براي اينکه عنصر اصلي ر." خواهم ببخشم خداوندا، مي: "نگوييد. شماست

هر بار روي يک اسم متمرکز شويد و تا آنجا پيش . گيريد که مسئوليت شما هم هست ناديده مي
هر گونه دردي که از رفتار آنها در زندگي شما باقي مانده رويد که کامال مطمئن گرديد که با 

دار  اينکه چه گفتند، چگونه شما را رنجانيدند، احساسات شما را چطور جريحه. ايد است، مقابله کرده
  .ارزش، کثيف و غيره يافتيد کردند؛ چطور خود را طرد شده، غير قابل محبت، بي

  
ايد، ببخشيد تا بدين ترتيب در مسيح آزاد باشيد  ت کردهرا که ليس اکنون آماده هستيد که اشخاصي

براي هر کدام از آن نامها به صداي بلند دعا . و آن افراد ديگر هيچ کنترلي بر شما نداشته باشند
  :کنيد

  
  خداوندا

  
.............. .....................................................بخاطر ) اسم شخص............................ (

آن دردي را که خداوند در مورد کار آن شخص به ياد شما آورده است، و اينکه در آن مورد چه (
  .بخشم مي) احساسي داشتيد، با صداي بلند بگوييد

، اين قدم بعد از اينکه هر کدام از آن اشخاص را بخاطر هر درد و رنجي که از آنها داشتيد، بخشيديد
  :رسانيدرا با دعا به پايان 
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  خداوندا،
به ميل . گذرم سپارم و از حق خودم به جهت انتقام از آنها نيز مي همه اين افراد را به دستهاي تو مي

خواهم که   و از تو ميکنم که ديگر به تلخي و خشم خود نسبت به آنها نچسبم  خود انتخاب مي
  .آمين. کنم  دعا ميدر نام عيسي. دار مرا التيام بخشي  احساسات صدمه خورده و جريحه

  
اين ضميمه ما را کمک . اند  آخر کتاب را در اين زمينه مفيد يافته١بسياري از مردم ضميمه شماره 

اي نسبت به ما دارد، مخصوصا  کند در رابطه با اين حقيقت عالي که خداي پدر چه محبّت صميمي مي
شان آنطورها هم که الزم   زمينياند و پدران هم براي افرادي که سالها به دور از خدا بزرگ شده

  .اند بود، پدر درستي نبوده مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٤

  ٤قدم 
  

  طغيان در مقابل تسليم
  

افرادي بسياري بر اين اعتقاد هستند که اين حق مسلم آنهاست که . کنيم در زمان طغيانها زندگي مي
 خدا و اقتدار او به شيطان فرصت عصيان بر عليه. رانند، به داوري کشند را كه بر آنها حکومت مي

کند که به صف بايستيم و از او  خداوند در مقام فرمانده لشکر به ما امر مي. دهد که حمله کند مي
: ٦متي (او ما را به وسوسه رهنمون نخواهد شد، بلکه ما را از شرير رهايي خواهد داد . پيروي کنيم

براي آنها دعا کنيم و : کتابمقدسي برخوردار هستيمما نسبت به صاحبان اقتدار از دو مسئوليت ). ١٣
تنها زماني که خدا به ما اجازه سرپيچي از آنها داده است، زماني است که از ما . مطيع آنها باشيم

کنند که در نظر خدا کاري غيراخالقي انجام دهيم و يا در پي آن هستند که خارج از حيطه  طلب مي
  :ر دعا کنيدبه شکل زي. اقتدار خود عمل کنند

  
  پدر آسماني عزيز،

اي که عصيان گناهي است همانند جادوگري و خود محور بودن همانند خدمت کردن  تو فرموده
دانم که با داشتن قلبي عاصي در عمل و در منش به تو گناه  مي). ٢٣: ١٥سموئيل ١(به بتها 
 که توسط خون ريخته شده کنم و دعايم اين است بخاطر عفو عصيان من از تو تشکر مي. ام ورزيده

اند، از دست آنها  عيسي مسيح تمامي جاهايي که ارواح پليد بخاطر عصيانگري من تصرف کرده
تا بر وسعت عصيان خود آگاه کنم که نور خود را بر تمامي راههاي من بتابي  دعا مي. بدر آيند

 در .دم در خود رشد دهمضهم که روحي مطيع و قلبي خا با ميل خود عزم را بر اين قرار مي. گردم
  .نام خداوندم عيسي مسيح، آمين

  
کنيد که از  با اينکار شما به خدا اعتماد و توکل مي. خود را تحت اقتدار قرار دان عمل ايمان است

آيند که کارفرمايان،  زمانهايي پيش مي.  برقرار کرده است، کار کندطريق سطوح اقتداري که خود
گناه از هر گونه ظلم و  که توسط خدا جهت محافظت افراد بيلکتي را واليدين و شوهران قوانين مم

در چنين وضعيتهايي نياز است که جهت محافظت خود به . گذارند زير پا مياند،  ستم برقرار گشته
طلبد که اينگونه ظلم و ستمها را  در بسياري از کشورها قانون از افراد مي. دولت متوسل گرديد

  .گزارش دهند
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زل است، شايد نياز هاي دشوار که حاصل عواملي چون ضرب و شتم و تجاوز مداوم در مندر وضعيت
و در برخي از وضعيتها، زماني که . اي بيشتري کمک گرفته شود اوران حرفهمش باشد که از

کنند که در واقع نافرماني  حکومتهاي زميني از موقعيت خود سواستفاده کرده و چيزهايي را طلب مي
خواهند که در تعهد خود نسبت به خدا سازش کنيد، شما را الزم است که  يا از شما مياز خداست و 

      .از خدا اطاعت کنيد، نه از انسان
عين حال که با هم برابر و مساوي هستيم و کسي را بر ديگري به همه ما گفته شده است که در 

هايي بخصوصي  به برخي از ردهبا اين حال کتابمقدس . برتري نيست، در مسيح مطيع يکديگر باشيم
  :اند کند که براي جامه عمل پوشانيدن اهدافي عمومي به وجود آمده از اقتدار اشاره مي

  )١٧-١٣: ٢پطرس ١، ٤-١: ٢تيموتائوس  ١، ٧-١: ١٣روميان (دولت   ...

  )٣-١: ٦افسسيان (واليدين   ...

  )٧: ٣پطرس ١، ٢١: ٥افسسيان (و يا زن ) ٤-١: ٣پطرس ١(شوهر   ...

  )٢٣- ١٨: ٢پطرس ١(کارفرمايان   ...

  )١٧: ١٣عبرانيان (رهبران کليسا   ...

  )٩ و ٥: ٩دانيال (خدا   ...
با صداي بلند آنها را . ايد ببينيد در کدام يک از آنها مطيع نبوده. به هر کدام از موارد باال نگاه کنيد

  :اعتراف کرده و دعا کنيد
  

  خداوندا،
با . ام  نامطيع بوده)شخص يا سازمان....................................... (........کنم که نسبت  قبول مي

  .در نام عيسي، آمين. کنم که از اين به بعد از کالم تو اطاعت کنم ميل خود انتخاب مي
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  ٥قدم 
  

  غرور در مقابل فروتني
  

توانم  به شخصه مي! جام دهمتوانم آن را ان مي: "گويد غرور مي. غرور کشنده است. غرور قاتل است
. اين سخن کامال غلط است." بدون کمک خدا و هر کس ديگر خودم را از اين مخمصه بيرون بکشم

ما  ... : "پولس چنين نوشته است. ما يقينا به کمک خدا احتياج داريم و شديدا به همديگر محتاجيم
 ".کنيم و بر جسم اعتماد نداريم يکنيم و به مسيح عيسي فخر م هستيم که خدا را در روح عبادت مي

بر ماست که . فروتني اعتماد و يقيني است که به درستي جاي و قرار گرفته باشد). ٣: ٣فيليپيان (
: ٥پطرس ١ و ١٠- ٦: ٤يعقوب ). ١٠: ٦افسسيان (باشيم " در خداوند و در قوّت توانايي او زورآور"
از اين دعا . آورد  و تنشهاي روحاني ميکند که غرور به دنبال خود برخوردها  آشکار مي١٠-١

  : در حضور خدا با فروتني زندگي کنيد کهکنيدمتعهد خود را استفاده کرده و 
  

  پدر آسماني عزيز،
  

آورد و روح مغرور شخص را به زمين خواهد زد  اي که غرور به دنبال خود خرابي مي تو فرموده
ام و خود را انکار  تقل زندگي کردهکنم که خود محور و مس اعتراف مي). ١٨: ١٦امثال (

با انجام اينکار ). ٢٤: ١٦متي (ام  صليب خود را برنداشته و هر روز از تو متابعت نکرده. ام ننموده
توانم به قّوت و توان خود  ام که مي بر اين باور بوده. ام در زندگي خود به دشمن جاي پا داده

کنم که نسبت به تو گناه ورزيده و اراده و  اف مياکنون اعتر. زندگي موفق و پيروزي داشته باشم
ام را بر محور تو  ام و به جاي اينکه زندگي خواست خود را باالتر از اراده و خواست تو قرار داده

نمايم و بدين  اکنون اين منّيت و خود محوري را انکار و رد مي. ام قرار دهم، بر خود استوار کرده
. کنم ن عيسي مسيح در اعضاي بدن من گرفته است، خراب ميترتيب تمامي جاهايي را که دشم

از روي خودخواهي و غرور انجام ندهم، کنم که مرا چنان هدايت فرمايي که چيزي را  دعا مي
از طريق محبت به من قدرت ). ٣: ٢فيليپيان (بلکه با فروتني فکر ديگران را از خود مهمتر بشمارم 

). ١٠: ١٢روميان (احترام ديگران را باالتر از خود بگذارم ببخش که ديگران را خدمت کنم و با 
  .آمين. طلبم اين را در نام خداوند عيسي مسيح مي
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ايد، بگذاريد که خدا جاهايي را که در زندگيتان مغرور  حال که خود را به اين امر متعهد کرده
  :ايد، به شما نشان دهد، جاهايي نظير بوده

  ه خود تا اراده خدااشتياق به جهت انجام اراد  ...

  متکي به قوّت و توان خود تا قوت و توان خدا  ...

  هاي من از افکار ديگران بهتر است اغلب بر اين باور بودن که افکار و ايده  ...

   کنترلي به فکر کنترل ديگران بودن- بجاي رشد و توسعه خود  ...

  برخي اوقات خود را مهمتر از ديگران شمردن  ...

  ن گمان که به چيزي نياز نداريدتمايل به اي  ...

  ايد دشواري در قبول اينکه کار غلطي انجام داده  ...

  تمايل به اينکه انسان را از خود راضي کنيد، نه خدا را  ...

  .دائم به فکر اين بودن که حقّي را که اليقش هستيد، بگيريد  ...

  دائم به فکر به رخ کشيدن مدرک، عنوان و منصب  ...

  .ن گمان بودن که بيشتر از ديگران فروتن هستيداغلب در اي  ...

  : ...................................................................................................طريقهاي ديگر  ...
  

  :، با صداي بلند دعا کنيدبراي هر کدام از موارد باال که در زندگي شما بوده است
........................................................................................................................................  
  خداوندا،
کنم  اينک انتخاب مي. ام مغرور بوده) تمايل/عمل............................... (کنم که با  قبول مي

  .آمين. کّاي خود را بر تو گذارم و تمامي اتکه خود را فروتن سازم
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  ٦قدم 
  

  اسارت در مقابل آزادي
  

افرادي که . اند قدم بعدي در آزادي با گناهاني سروکار دارد که در زندگي شما تبديل به عادت شده
اند، شايد نياز داشته باشند که از آنچه که يعقوب در   اعتراف افتاده– گناه – اعتراف –در تله گناه 

نزد يکديگر به گناهان خود اعتراف کنيد و براي يکديگر دعا کنيد ": گويد، تبعيت کنند  مي١٦: ٥
در طلب فرد مسيحي قويتري باشيد تا ." زيرا دعاي مرد عادل در عمل قوّت بسيار دارد. تا شفا يابيد

بقيه . هايي که ضعف داريد، جوابگو بشناسد شما را در دعا تقويت و بلند کند و شما را در حيطه
اگر به گناهان خود اعتراف ".  احتياج داشته باشند٩: ١ يوحنا ١ممکن است صرفا به يقين و اطمينان 

  ." کنيم، او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر نا راستي پاک سازد
مک ديگران  چه به ک."بله، انجام دادم"گفتن اين است که . نيست" خيلي متأسفم"اعتراف گفتن 

  :محتاج باشيد و چه تنها خود را در مقابل خدا جوابگو ببينيد، از دعاي زير تبعيت کنيد
  

  پدر آسماني عزيز،
اي که خداوند عيسي مسيح را بپوشيم و به دنبال ارضاي اميال گناه آلود نباشيم  به ما فرموده

جنگند، تسليم  يه جان من ميکنم که در مقابل اميال جسماني که برعل قبول مي). ١٤: ١٣روميان (
بخشي، ولي من شريعت  کنم که در مسيح گناهان مرا مي از تو تشکر مي). ١١: ٢پطرس ١. (ام شده

ام تا در جسم فيزيکي من نبرد بپا کند  و به دشمن فرصت دادهام  مقدس تو را زير پا گذاشته
ر تو آمده و اين گناهان را به حضو). ٨: ٥پطرس ١، ١: ٤، يعقوب ٢٧: ٤، افسسيان ١٢: ٦روميان (

اکنون . تا از اسارت گناه آزاد شوم) ٩: ١يوحنا ١ (کنم مرا پاک فرمايي پذيرم و خواهش مي مي
القدس را محزون  ام و روح کنم که طرقي را که بدانها اصول اخالقي تو را شکسته خواهش مي

  .آمين. کنم در نام عزيز عيسي دعا مي. ام، بر من آشکار نمايي ساخته
  

بسياري از آنها را مينتوان در غالطيان . کنند بسياري از گناهان عادت شده هستند که ما را کنترل مي
القدس بخواهيد تا بر شما آشکار سازد که در  به ليست زير نگاه کنيد و از روح.  يافت٢١-١٩: ٥

 ممکن است القدس روح. مقابل کداميک از آنها چه در گذشته و چه در حال حاضر خطاکار هستيد
  .موارد ديگري را هم که در اين ليست نيستند، در خاطر شما زنده کند
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قرباني ضرب و شتم بودن، سقط در رابطه با گناهان جنسي، بهم ريختگي در سيستم تغذيه، : توجه
  .جنين، تمايالت جهت خودکشي، کامل گرايي و ترس در انتهاي همين قدم صحبت خواهيم کرد

  
  دروغ  ...      و شکايتگله   ...    دزدي  ...
  شهوت  ...      جنگ و جدل  ...    انتقاد  ...
  نارو زدن  ...       حسادت  ...    فحاشي  ...
  غيبت  ...        دشمني  ...    طمع  ...
  کنترل ديگران  ...    خشم خود را فروريختن  ...    تنبلي  ...
  قمار بازي  ...      مباحثه و دعوا  ...  جداي انداختن  ...
  ............................................................................................................و ساير   ...
  
  پدر آسماني عزيز، 

ام و در نتيجه آن  بخشي، ولي من جسماني زندگي کرده کنم که گناهان مرا در مسيح مي تشکر مي
کنم که مرا از تمامي  تشکر مي. ام آلوده گشته) عمل.......................................... (هم به گناه 

القدس زندگي کنم و اميال  طلبم که مرا قادر سازي که با روح از تو مي. نمايي خطاهايم تميز مي
  .کنم، آمين در نام عيسي دعا مي. جسم را به عمل نياورم

  
که نگذاريم م و اعضاي بدن خود را آلت و ابزار اعمال ناصالح نگردانياين در مسئوليت ماست که 

اگر با گناهاني جنسي ). ١٣ و ١٢: ٦روميان  (کندسلطنت ر بدنهاي فاني ما شيطان از اين طريق ب
، اطفاي شهوات جنسي با افرادي نظير پورنوگرافي، جلق(رويد  ايد و يا با آنها کلنجار مي درگير شده

و هستيد، به شکل زير دعا و يا در ازدواج خود با مشکالتي روبر) به غير از همسر خود، و غيره
  :کنيد

  
  خداوندا،
جهت اطفاي اميال جنسي استفاده کرده و بدين کنم که تمامي مواقعي را که از بدن خود  دعا مي

  .در نام عزيز عيسي مسيح، آمين. ام قرار دادهترتيب آن را آلت ناراستي 
، زنا با  تجاوز–جام داده باشند آورد، چه بر شما ان همانطور که خداوند اين مواقع را بخاطر شما مي  

و چه به ميل خود انجام داده باشيد، هر مورد را انکار و رد   - محارم و يا ديگر تجاوزات جنسي 
  :نماييد
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  خداوندا،
انکار ) شخص................................... (را با ) عمل......................................... (من 

  .طلبم که اين زنجير را از وجود من بشکني نمايم و از تو مي يب ميکرده و آن را نه
  

  :حال با اين دعا بدن خود را به خداوند تقديم کنيد
  

  خداوندا،
دهم و با اين کار از تو  نهيب ميام،  تمامي اين موارد را که من بدن خود را آلت ناراستي قرار داده

من به . طريق آنها به زندگي من آورده است، بشکنيطلبم که تمامي اسارتهايي را که شيطان از  مي
حال بدن خود را به عنوان قرباني زنده، مقدس و . کنم شرکت خود در اين موارد اعتراف مي

من اين . دارم  و رابطه جنسي را تنها براي همسر و ازدواج خود نگه ميکنم مقبول به تو تقديم مي
ام  پاک نيست، و به خاطر تجربيات جنسي گذشتهشوم که بدن من  دروغ شيطان را نيز منکر مي

  پاک گردانيدهکنم که مرا کامال  خداوندا، تشکر مي. باشد کثيف و آلوده است و مقبول خدا نمي
از اين جهت هم . پذيري اي، اينکه مرا دوست داري و بي هيچ قيد و شرطي مرا مي و بخشيده

دهم که چنين بکنم و خود را و اعضاي بدن  ار ميو رأي خود را بر اين قر. توانم خود را بپذيرم مي
  .در نام عيسي، آمين. خود را تميز شده بپذيرم

  
  دعاهاي بخصوص جهت مشکالت بخصوص

  
  همجنسگرايي

  
  خداوندا،

اي که همجنسگرا باشند، و  شوم که تو من و هر کس ديگر را خلق کرده اين دروغ را منکر مي
من خود را به عنوان . کني ي همجنسگرايانه را منع ميکنم که تو به وضوح رفتارها تصديق مي

هرگونه اسارت . آفريدي) زن/مرد................ (کنم که تو مرا  و اعالن ميپذيرم  فرزند خدا مي
کنم که  اعالن مي. کنم شيطان را که بدان رابطه مرا با ديگران به انحراف کشانيده، انکار و نهيب مي

  در نام عيسي، آمين. ر که خدا در نظر دارد، رابطه داشته باشمآزادم با جنس مخالف آنطو
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  سقط جنين
  خداوندا،

عزم خود را بر اين قرار . ام کنم که در امانتداري حياتي که به من سپردي، امين نبوده اعتراف مي
 و تحت حفاظت و مراقبت تو تا به ابد دهم که عفو تو را بپذيرم  و آن بچه را اينک به تو مي
  .در نام عيسي، آمين. کنم م ميتسلي

  
  خودکشينسبت به داشتن تمايالت 

  
  خداوندا،

اين . نمايم  هرگونه فکر خودکشي گرايانه  و نيز هرگونه تالش در اين امر را منکر شده و نهيب مي
کنم که زندگي پوچ است و اگر جان خود را بگيرم، به آرامش و آزادي خواهم  دروغ را انکار مي

پذيرم که  با ميل خود اين را مي. آيد که بدزدد، بکشد و نابود کند  و ميدزد استشيطان . رسيد
کنم،  در نام عيسي دعا مي. اي، باشم اي که تو به من داده امانتدار خوبي براي اين حيات فيزيکي

  .آمين
  

  نامرتبي در غذا خوردن و يا گرفتاري در مرض خود چاق بيني
  

  خداوندا،
. داند وم که ارزش مرا در در زيبايي فيزيکي، وزن و اندازه  من ميش اين دروغ را منکر مي

کنم و نيز هرگونه خودآزاري  هرگونه نا مرتبي در غذا خوردن را به جهت زيبايي جسم انکار مي
کنم که فقط خون عيسي مسيح مرا از گناه  اعالن مي. دهم را هم که براي تزکيه نفس انجام مي

 و استفاده دروغهاباور آن کنم که شايد بخاطر   واقعيت را قبول مياين. کند شويد و پاک مي مي
شوم که من فردي شرير  غلط از بدن هنوز هم گناه در من موجود باشد، ولي اين دروغ را منکر مي

و من به تو اي القدس است  بدن من معبد روح. هستم و يا اعضايي از بدن من شرير و بد است
  .در نام عيسي، آمين. پذيرم آغوس باز تو را مي. پذيرم  را ميمحبت تو. خداوند متعلق هستم

  
   پناه بردن به الکل و مواد مخدر
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  خداوندا،
جهت لذّت کنم که از چيزهايي مثل الکل، تنباکو و سيگار، مواد ديگر نعشه کننده  اعتراف مي

يب به بدن خود ام و به اين ترت جويي و يا فرار از واقعيتهاي سخت زندگي روزمره استفاده کرده
طالب بخشش . ام القدس را از خود محزون نموده ضرر رسانيده، فکر خود را تخريب کردح و روح

هرگونه نفوذي را که شيطان از اين طريق بر بدن من پيدا کرده است، منکر . تو هستم، اي خداوند
ست دارد و متعهد گذارم که مرا دو نگراني خود را روي مسيح مي. نمايم شوم و آن  را نهيب مي مي
اي پدر آسماني، از تو . القدس باشم گر اين چيزها را استعمال ننمايم، بلکه تسليم روحشوم که دي مي
  .در نام عيسي، آمين. القدس پر سازي طلبم که مرا با روح مي

  
  وسواس

  
ا کنم و ي کنم که ارزش من در کامل ديده شدن کارهايي است که مي خداوندا، اين دروغ را رد مي

، در اين حقيقت که کي کنم که ارزش من در هويت من است اعالن مي. محيطي که در آن هستم
اين تالش را که خود را مورد تحسين و مقبول ديگران قرار دهم، از . من فرزند تو هستم. هستم

گنجانم که همين اآلنش هم بخاطر مرگ و  و اين را در فکت خود مي. شوم زندگي خود منکر مي
دهم  که توسط اعمال صالحانه  اين را در فکر خود جاي مي.  عيسي مسيح مقبول تو هستمرستاخيز

پذيرم که ديگر زير لعنت حاصل  اين را مي. ام بلکه بخاطر فيض و رحمت تو نيست که نجات يافته
هديه بالعوض حيات در مسيح را . از شريعت نيستم، زيرا مسيح بجاي من لعنت مرا بر خود گرفت

وسواس و کامل . دهم که در اين حيات باقي بمانم کنم و عزم خود را بر اين قرار مي قبول مي
گيرم که در قوت  از امروز تصميم مي. کنم گرايي را منکر و آن را از زندگي خود نهيب مي

  .در نام عيسي، آمين. القدس زندگي کنم روح
  

  ها گرفتاري در ترسها و دلهره
  

  .آيد، شما را بيشتر کمک خواهد کرد  مي٢ در اين رابطه آنچه که در ضميمه
  

  پدر آسماني عزيز،



 ٣٣

تو تنها کسي هستي که . شناسم که بايد از او ترسيد در زندگي خود فقط تو را به عنوان کسي مي
. کني در همه جا حاضري و از همه چيز آگاهي و تنها تو هستي که ديگر ترسها را بيرون مي

روح قوت و محبت و اي، بلکه  بن و ترس را ندادهتو به من روح ج. َمقدس من تو هستي
ام و  کنم که به جاي اينکه به تو اعتماد کنم، از انسان و يا از مرگ ترسيده اعتراف مي. پرهيزگاري
اکنون هرگونه ترس از انسان و مرگ را انکار . ام که اين ترس زندگي مرا کنترل کند اجازه داده

القدس پر سازي و زندگي خود را با  کنم که مرا از روح دعا مي. کنم و فقط تو را پرستش مي
  .در نام عيسي، آمين. شجاعت زندگي کنم و کالم تو را با شهامت به زبان آورم

    
  تعصب

  
  پدر آسماني عزيز،

مردم را بر بلکه . دانم که تو همه را به يکسان دوست داري و در حضور تو نورچشمي نيست مي
کنند که هميشه آنچه را که  اي که دارند و سعي مي ر اساس خداترسيپذيري، بلکه ب اين اساس نمي

تو مردم را بر اساس نژاد، جنسيت، فرهنگ، و يا ). ٣٤: ١٠اعمال (صحيح است، انجام دهند 
کنم که اغلب  اعتراف مي). ٢٨: ٣غالطيان (فرمايي  وضعيت اجتماعي و اقتصادي آنها داوري نمي

. ام ام و خود را باالتر و بهتر از آنها ديده ورد داوري قرار دادهخود من ديگران را بدين ترتيب م
ام، بلکه از طريق منشها، رفتارها و گفتارهايم بيشتر مامور مغرور ايجاد  هميشه وسيله آشتي نبوده

طلبم که طرقي را که  کنم و از تو اي خداوند، مي تمامي اينها توبه مياز . ام شقاق و جدايي شده
تعصب را گناه . فتارها باعث فساد در فکر و قلب من  شده است، بر من معلوم دارياين منشها و ر

 و از تو کنم از تو بخاطر اين عفو تشکر مي. کنم  از زندگي خود نهيب ميشوم و منکر مي
در نام عيسي، . خواهم که قلب مرا عوض کني و مرا آلت با محبت جهت آشتي و صفا بگرداني مي

  .آمين
  

  :ف تمامي گناهان معلوم خود، اين گام را با اين دعا به پايان برسانيدبعد از اعترا
  

  پدر آسماني عزيز،
و طالب آن بخشش هستم که از طريق خون عيسي کنم  اين گناهان را به حضور تو اعتراف مي

تمامي جاهايي را که شيطان از طريق گناهاني که . آيد مسيح و قرباني او در روي صليب پديد مي



 ٣٤

اين را در نام . کنم شدم، در زندگي من صاحب شده است ويران و خراب مي کب ميمن  مرت
  .آمين. طلبم عجيب و عالي عيسي مسيح منجي و خداوندم مي
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  ٧قدم 
  

  يرا شدن در مقابل رد کردنپذ
  

 آخرين قدم به .ريزند پذيرا شدن به شکل منفعل موافقت با آن چيزهايي است که به زندگي ما مي
خدا . اند هايي است که بر شما گذاشته شده سوي آزادي انکار گناهان پدران و اجداد و نيز انکار لعنت

 درست خود براي ماهي يا پرنده يا حيوان شکل به بتي هيچگونه«: در ده فرمان خود فرموده است
 خداي باشم، مي تو خداي ند،خداو که من زيرا نکن، پرستش را آنها و نزن زانو آنها برابر  در.نکن

 فرزندان حال شامل مجازات، اين. کنم مي مجازات کنند، دشمني من با که را کساني و هستم غيوري
  )٥ و ٤: ٢٠خروج (» .گردد مي نيز چهارم و سوم نسل تا آنها

  
 از توانند ارواحي اين چنين اگر انکار نگردند و ميراث جديدي که در مسيح داريد، اعالن نگردد، مي

شما نسبت به گناه هيچيک از پدران و اجداد خود مقصر قلمداد . نسلي به نسل بعد منتقل گردند
اين . شويد، ولي بخاطر گناه آنها، ممکن است که دست شيطان در خانواده شما باز شده باشد نمي

 سخن رد اين مطلب نيست که بسياري از مشکالت به شکل ژنتيکي و يا به دليل جو غير اخالقي
توانند فرد را در مقابل گناه بخصوصي باز و محافظت نشده  هر سه اين شرايط مي. گردند منتقل مي

توانيد بر عليه اين  شما در مسيح از تمامي اقتدار و حفاظت الهي برخوردار هستيد و مي. باقي گذارند
  .لعنتها بايستيد

  
به حضور .  در ذهنتان آشکار سازداز خداوند بخواهيد که گناهان و قصورات پدران و اجداد شما را

  :او چنين دعا کنيد
  پدر آسماني عزيز،

با تمامي قلب و وجود . کنم اي، از تو تشکر مي اي که در مسيح به من داده بخاطر اين خلقت تازه
پدر و مادر خود را احترام نمايم، ولي در عين حال اين خواهم که از فرمان تو تبعيت کرده و  مي

طلبم اي خداوند که  از تو مي. ام  که از ميراث خانوادگي کاملي برخوردار نبودهپذيرم را هم مي
در نام . گناهان و قصورات اجداد مرا بر من معلوم داري، تا آنها را اعتراف، نهيب، و ترک نمايم

  .آمين. کنم عيسي دعا مي
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 خدا با فروتني حال با اعالن دعاي زير موقعيت و حفاظت خود را در مسيح کسب کن و در حضور
  .دعا نما

  
  اعالن

. اندازم رد و از خود دور مي) اسم ببريد...... (من اينک تمامي گناهان و قصورات اجداد خود را 
به عنوان فردي که از قدرت ظلمت رهانيده شده و به ملکوت فرزند عزيز خدا پيوسته، تمامي 

به عنوان فردي که با مسيح . نمايم اعمال شيطان را که از اجداد من به من رسيده است، باطل مي
هاي شيطان را که بر  نشسته، همه نقشه» با او در جايهاي آسماني«مصلوب شده ب قيام کرده، و 

کنم و هرگونه لعنتي را هم که شيطان و  بندي شده است، انکار و نهيب مي عليه من و خدمتم هدف
کنم که مسيح  مامي نيروهاي او اعالن ميبه شيطان و ت. نمايم اند، باطل مي خادمين بر من گذاشته

هرگونه ). ١٣: ٣غالطيان  ( من لعنت شدزماني که در روي صليب بخاطر گناهان من مرد، براي
من به عيسي مسيح تعلق دارم . کنم مالکيتي را که شيطان بخواهد بر من مدعي باشد، رد و انکار مي

قرباني ديگري را که شيطان بدان بخواهد مرا به غير از قرباني او، هر . که مرا با خون خود خريد
بخاطر . ام کنم که تا به ابد خود را به عيسي مسيح وقف کرده اعالن مي. کنم سير بگهدارد، رد مي

کنم که از  اقتداري که در عيسي دارم، حال به تمامي ارواحي که مخالف عيسي هستند، امر مي
  .کنم که اراده خود را در من بجا آورد قف ميمن خود را به پدر آسماني و. حضور من دور شوند

  
  دعا

  پدر آسماني عزيز،
تو . آيم، فرزندي که با خون خداوند عيسي مسيح خريداري شده است به عنوان فرزند نزد تو مي

من بدن خود را به عنوان آلت و ابزار عدالت به تو . خداوند کائنات و خداوند زندگي من هستي
اينک . باني زنده، تا بدين ترتيب بتوانم تو را در بدن خود نيز جالل دهمکنم، همانند قر تسليم مي
گذارم که ذهن مرا   فکر خود را در اختيار تو مي.القدس پر سازي طلبم که مرا با روح از تو مي

همه اينها را در نام . پاک سازي و بدين ترتيب ثابت کنم که اراده تو براي من نيکو و مقبول است
  .آمين. دهم وند عيسي مسيح انجام ميو اقتدار خدا

   


