متی ۶۱ :۶۱۔۔۔۔۔۔۔۔ز بي تا تي د جوت بادشاًۍ ورکړم .څي چې تاسٍ پي ځمکي کېږدئ ًغي بي ستاسٍ وي .او څي چې تاسٍ پي ځمکي
کې خالص کړئ ًغي بي خالص شي.
متی  ۶۱:۶۱۔ ۶۱۔۔۔۔۔۔ز رښتیا تاسٍ تي دا وايم چي ًر ًغي څيز چي تاسٍ پي ځمکي باهدے پابود کړئ ًغي بي پي جوت کښے وي .او
ًر څي چي تاسٍ پي ځمکي کښے وغٍاړئ ًغي بي پي جوت کښے معاف کړے شي .بیا زى تاسٍ تي وایم چې کي تاسٍ دوى توي پي ځمکي کې
مٍافق شئ چې د ًرڅي پي اړى چې دوی وغٍاړي خرکت وکړي  ،هٍ دا بي زما د پلر لپارى چې پي جوت کې وي۔
مالک  ،مٍږ لي تاسٍ مووي کٍو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مٍږ لي تاسٍ مووي کٍو چې تاسٍ د ًغي پي ژوهد کې کار کاوى او دا چې تاسٍ بي د ًغي ژوهد تي
دوام ورکړئ .مٍږ د ًغي میوې لي املي مووي کٍو چې تاسٍ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د ًغې پالهٍهٍ لپارى چې تاسٍ ی ې لپارى چمتٍ کړی دی وښٍدئ
او دا چې تاسٍ بي تل ورسرى مل شئ .هي پرېږدى۔ امین۔
د عیسی مسیح پي هٍم  ،مٍږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د خدای بدن  ،جان  ،روح  ،ذًن او اخساسات د خدای ارادى او مكصد سرى وصل کٍو.
مٍږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د خدای د خكیكت او د عیسی مسیح بشپړ شٍي کار لپارى کار کٍل .مٍږ د ًغي افکار د عیسی مسیح د افکارو سرى
شریکٍي هٍ ًغي کٍلی شي ًغي فکروهي  ،اخساسات او تدرکات شریک کړي چې د عیسی پي خپل زړى کې دي۔ امین۔
مٍږ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د ًغي پښې ټیوګ او باوري دي  ،خپلې پښې د خق الرې تي وتړي .مٍږ دا د مسیح پي صلیب کې مٍهدل شٍي
رخمت  ،فضل  ،میوې  ،بخښوې او شخصي لرباهۍ پٍرې وتړلٍ .مٍږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لي دهوي څخي  ،د ًر ډول پخٍاهیٍ او بدو دروازو تي
خالص کړئ  ،پي بیلي بیا ًر غلط عكیدې  ،چلود  ،غٍښتوې ً ،څٍهې  ،عادت او استكامت تي .مٍږ وتړلٍ او ًر روخي جذابیت راوباسي
چې د دې چلودوهٍ سرى تړاو لري .مٍږ ۔۔۔۔۔۔۔۔ زى د بخښوې  ،ویرې  ،لٌر او بې باورۍ روخیي ورکٍم .سربیرى پردې  ،مٍږ  ...دوی
پخپلي عزت  ،اهکار  ،تسلط  ،د هٍرو پي استدصال  ،مسخرى او غرور کې ًم دخیل دي۔امین۔
مٍږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ًر ډول او ټٍلې پایلې داخلٍي چې د غٍلٍلٍ یا غٍلٍلٍ پایلي لري  ،او ًمدا ډول د دروغٍ او غلط باوروهٍ لي املي.
مٍږ د ًغي ذًن تیارى او تیارى تي خالص کړو چې هړۍ ی ې ًغي تي راوړي هٍ ًغي کٍلی شي د څښتن عیسی روښاهي روښاهي کړي .د مالک
عیسی ًرى لیمتي کلمي چې۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پي ًغي کې د روح الكدس ذًن او زړى تي هوٍتلی دی  ،او ممکن ًغي د روح الكدس پي فضل
او ورځ او اوهۍ ژوهد وکړي۔ امین۔
د مالک عیسی پي هٍم  ،مٍږ د ًر موفي شي اغیزو سرى معاملي کٍو چې ویل شٍي  ،یا ویل شٍي یا پي اړى ی ې ویل شٍي .مٍږ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د ټٍلٍ شکوجٍ سرى چې د ًغي  ،د ًغي پلروهٍ  ،او د هٍرو ګواًٍهٍ او ګواًٍهٍ پایلي دى .د مالک عیسی مسیح پي
هٍم  ،مٍږ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لعوت د ًغې د هيکٍهٍ او ټٍلٍ زهداهياهٍ څخي خالصيږي  ،او مٍږ اعالن کٍو چې لعوتٍهي
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ًغي او د ًغي کٍرهۍ پي ًیڅ ډول اغیزى مي کٍئ۔ امین۔
د عیسی مسیح پي هٍم  ،مٍږ شیطان تړلی ترڅٍ ًغي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ًر ډول التصادي او معوٍي برک تٍهي ترالسي کړئ چې لي ًغي
څخي لیرې شٍي وو .مٍږ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د شیطان تر اغیزې الهدې د بدن  ،روح  ،ذًن  ،ذًن او اخساساتٍ خالص کړئ .مٍږ
ًرڅٍک وژهي څٍک چې د ًغي پي الرى کې شیطان چلٍي او غٍلٍي۔ امین۔
مٍږ دا ټٍل شیان د خپل مالک او ژغٍروهکي عیسی مسیح پي هٍم خالص او تړلي یٍ .مٍږ د خدای ستایوي کٍو چې مالک عیسی مسیح مٍږ
تي د دې کٍلٍ کٍلٍ واک او کلي راکړې دي .مالک  ،مٍږ د ًغي خكایكٍ لپارى مووي کٍو چې تاسٍ ی ې پي اهجیل کې مٍږ تي پي ډاګي کړي دي۔
لي هن څخي  ،مٍږ بي د څښتن لدرت او عظمت وګٍرو۔۔۔۔۔۔۔۔ مٍږ اعالن کٍو خدای  ...لکي څوګي چې د اور شاوخٍا شاوخٍا ک ټرې او
دوی کٍلی شي د مالک خضٍر او خٍهدیتٍب اخساس کړي  ،مٍږ د ټٍلٍ لپارى د مالک عیسی مسیح پي هٍم دعا کٍو۔ امین۔

