
 

 و ڕاگەیاندن  نزا

 نزا بۆ دانپێدانان 

 

بەرەو الی  ئەی خودای پڕ لە خۆشەویستی، من دانیپێدادەنێم کە تاوانم کردووە و لە تۆ دوور کەوتومەتەوە،  

 دەگەڕێمەوە و عیسای مەسیح وەک خوداوەند و ڕزگارکەری خۆم قەبوڵ دەکەم. تۆ 

 لە تاوانەکانم خۆشبە. 

کاتانەی کە بوومەتە هۆی ترس و دڵەڕاوکێ خەڵک. لێم خۆشبە بۆ ئەو کاتانەی  لێم خۆشبە بەتایبەت ئەو 

 کە بوومەتە هۆی سوکایەتی کردن بە خەڵک یان ئەوەی کە بە سووک سەێریانم کردووە. 

 لێم خۆشبە لەبەر لوتبەرزییەکانم. 

م بە ژێر دەستی  لێم خۆشبە لەبەر ئەو کاتانەی بۆ ئامانجی خۆم خەڵکم بە کار هێناوە یان ئەوەی کە خەڵک

 خۆم داناوە. 

 من هەموو ئەم تاوانانە لە سەر نێوی عیسای مەسیح ڕەت دەکەمەوە. 

باوکی خوداوەندمان عیسای مەسیح، ستایشی تۆ دەکەم بۆ دیاری لێخۆشبوون لە تاوانەکانمان کە بە هۆی  

ەکەم کە لەبەر  عیسای مەسیحەوە لەسەر خاچ بەدەست هات. باوەڕم هەیە کە تۆ منت وەرگرتووە. سپاست د

 . یەکەتمخاچ لە نێوان ئێمەدا ئاشتی دروست بوو. ئەمڕۆ ڕایدەگەینم کە من ڕۆڵەی تۆم و میراتگری پاشایەتی 

 

 

 پووچەڵ کردنەوە کۆت و بەند ڕاگەیاندنی سەرکەوتن و

، من لەگەڵت هاوڕام سەبارەت بەوەی کە من ئیدی دیلی ترس نیم بەڵکو ڕۆڵەی  باوک ئاسمانی 

ڕەت   محمد خۆشەویستی تۆم. من ئەو داواکاریانەی ئیسالم کە ڕووبەڕووم دەبنەوە لەسەر فێرکارییەکانی 

دەکەمەوە. من هەرجۆرە فەرمان بردنێک لە ئەڵاڵ و قوڕئان ڕەت دەکەمەوە و ڕایدەگەینم کە من  

 ن عیسای مەسیحم قەبوڵە. خوداوەندما

و مەرجەکانیان قەبوڵ کردووە،   زممەمن لە ڕابردوودا تاوانیان کردووە و پەیمانی  باوباپیرانم لەوەی کە  

 داوای لێخۆشبوون دەکەم. 

بە بەستنی پەیمانێک ملکەچی ئیسالم بووینە و بنەماکانی ئیسالم و    باوباپیرانمبۆ هەر کاتێک کە من و 

 قوبوڵ کردووە داوای لێخۆشبوون دەکەم. کۆمەڵگای ئیسالمیمان 

 و هەموو مەرجەکانی ڕەت دەکەمەوە. زممەمن بەتەواوی پەیمانی 



من لێدانی مل لە کاتی باجدان و هەرشتێک بە مانای ئەم کردەوەیە بێت و هەروەها نفرەتی مردن و  

 ەم ڕێوڕەسمە داوای لێخۆشبوون دەکەم. ئ سەربڕین و

لەخاچی عیسای مەسیح دراوە. ئەم پەیمانە گاڵتەجاڕە ئیدی هیچ هێز و    مەزمڕایادەگەینم کە پەیماننامەی 

ڕسوا، بێ سوود و بێ   زممەدەسەاڵتێکی لەسەر من نییە. ڕایدەگەینم کە بنەما ڕۆحانییەکانی پەیمانی 

 دەسەاڵتن و لەبەر خاچی عیسای مەسیح ئەم گرێبەستە، گرێبەستێکی شکستخواردوو و ڕسوایە. 

 ی سپاس کردنی ئیسالم داوای لێخۆشبوون دەکەم. من سەبارەت بە هەست

 من لەبەر هەستی ناڕاستی هەڵە و تاوان داوای لێخۆشبون دەکەم. 

 من لە فێڵ و درۆ داوای لێخۆشبون دەکام. 

 پابەند بوون بە باوەڕم بە عیسای مەسیح داوای لێبووردن دەکەم.   لەمن لەبەر هەرجۆرە بێدەنگی 

 من قسە دەکەم و ناکوژێمەوە. 

( و من ئەوە هەڵدەبژێرم کە وەک کەسێکی   ٣٢:    ٨من ڕایدەگەینم کە، ڕاستی من ئازاد دەکات ) یۆحەنا 

بە دژی خۆم و  ئازاد لە عیسای مەسیحدا ژیان دەکەم. من هەر جۆرە نەفرەتێک کە بە نێوی ئیسالمەوە 

گوتراوە پووچەڵ   باوباپیرانمبنەماڵەم گوتراوە پووچەڵ دەکەمەوە. من هەرجۆرە نەفرەتێک کە بە دژی 

 دەکەمەوە. 

 من بە تایبەتی نفرەتی مردن تێکدەشکێنم. ئەی مردن تۆ ئیدی هیچ دەسەاڵتێکت لەسەر من نییە! 

 دەسەاڵتێکیان لەسەر من نییە. من ڕایدەگەینم کە ئەم نفرەتانە هیچ 

 کانی عیسای مەسیح دەکەم. گیانییەمن داوای پیرۆزییە 

 من ترس و دڵەڕاوکێ ڕەت دەکەمەوە و بڕیار دەدەم کە لە عیسای مەسیحدا بێباک بم. 

 ڕەت دەکەمەوە. داگیرکاریی کردنێکمن هەرجۆرە فێڵبازی و 

 من کەڵکی نابەجێ و توندوتیژی ڕەت دەکەمەوە. 

 رە ترسێک ڕەت دەکەمەوە. من هەر جۆ

 من ترس لە: 

 تەری کەوتنەوە 

 روەت و سامان ەلەدەست دانی س

 هەژاری

 دیل بوون و کۆیلە بوون

 کەوتنە بەر دەستڕێژی 



 شەرم و شەرمەزاربوون

 لەدەست دانی بنەماڵە 

 لە کوژران و ترس لە مردن

 لە ئیسالم و موسڵمانەکان

 چاالکی کۆمەاڵیەتی و سیاسی ڕەت دەکەمەوە. 

 ایدەگەینم کە عیسای مەسیح خوداوەندی هەموانە. من ڕ

دەکەم. عیسای مەسیح خوداوەندی   ەسیحممن هەموو بەشەکانی ژیانم پێشکەش بە خوداوەندم عیسای 

  حڵەکەمە. عیسای مەسیح خوداوەندی شارەکەمە. عیسای مەسیح خوداوەندی واڵتەکەمە. عیسای مەسیما

 خۆم ڕادەستی خوداوەندم عیسای مەسیح دەکەم. خوداوەندی هەموو تاکەکانی سەر زەوییە. من  

من سووک بوون ڕەت دەکەمەوە و ڕایدەگەینم کە عیسای مەسیحم قەبوڵە. من بەس خزمەتی عیسای  

 مەسیح دەکەم. 

من هەستی شەرم ڕەت دەکەمەوە. ڕایدەگەینم کە لەبەر خاچ لە هەموو تاوانەکانم پاک بوومەتەوە. شەرم  

 یە و لە گەڵ عیسای مەسیحدا لە شکۆکەیدا بەشدار دەبم. هیچ مافێکی بەسەر منەوەوە نی 

لەبەر هەستی نفرەتمان بەرامبەر بە موسڵمانەکان خۆشبە. من   باوباپیرانمئەی خوداوەند، لە من و 

هەرجۆرە نفرەتێک بەرامبەر بە موسڵمانەکان و خەڵک ڕەت دەکەمەوە و لەباتی ئەوە داوای خۆشەویستی  

انەکان و هەموو خەڵکی جیهان. من لەبەر تاوانەکانی کڵێسا و هەروەها  عیسای مەسیح دەکەم بۆ موسڵم

 ڕادەست بوونی نادروستی ڕێبەرانی کڵێسا داوای لێخۆشبوون دەکەم. 

و بە ناوبژیوانی عیسای   ڕایدەگەینم کە بە خواستی خوداوەند من هەستی نامۆبوون ڕەت دەکەمەوە. من 

لێخۆشبوونم بەدەست هێناوە. من لەگەڵ خودا ئاشت بوومەتەوە. هیچ دەسەاڵتێک لە سەر زەوی و   مەسیح،

 لەئاسمان ناتوانێت هیچ شتێکی خراپ بخاتە پاڵم بەرامبەر بە تەختی پاشایەتی خودا. 

کە تاکە ڕزگارکەرمە و هەروەها بۆ گیانی پیرۆز  اسمانی دەکەم لەبەر عیسای مەسیح من سپاسی باوکی ئ 

 ن بەس ئەوە کە ژیانم پێ دەبەخشێت. چۆ

من بەڵێنی دەدەم کە شایەتێکی زیندوو بم بۆ عیسای مەسیحی خوداوەندم. من نە لەبەر خاچ و نە لەبەر  

 هەستانەوە هەست بە شەرمەزار بوون ناکەم. 

 من ڕایدەگەینم کە ڕۆڵەی خودای زیندووم، خوداوەندی ئیبراهیم و ئیسحاق و یاقوب. 

وەند و مەسیحەکەی ڕادەگەینم. و ڕایدەگەینم کە هەر ئەژنۆیەک دادەنوێت و هەر  من سەرکەوتنی خودا

 زمانێک دانیپێدادەنێت کە عیسای مەسیح خوداوەندە بۆ شکۆدار کردنی باوک. 

 دا داوای لێخۆشبوون دەکەم. زممە من بۆ موسڵمانەکان لەبەر بەشدارییان لە سەیستەمی 

ئەم پەیمانە   کانی ەتاوانتێکەڵ بە و لە هەموو مەرجە  زممە، لە ڕۆحی زممەخودای باوک، تکایە من لە 

 ڕزگار بکە.



بکەی.   سەرڕێژمئێستا داوا دەکەم کە لە گیانی پیرۆزی خۆت پڕ بکەی و لە هەموو پیرۆزییە ئاسمانییەکان 

 کردنی تۆ ژیان بکەم. بۆ شکۆدار و تاوەکو ڕاستی وتەکانی تۆ قەبوڵ بکەم  رێبەشم بدە

 

 

 

 بین   شوێنکەوتووی عیسای مەسیحچۆن بڕیار بدەین 

 من باوەڕم بە یەک خودا هەیە؛ خودای بەدیهێنەر، باوکی بەتوانا.  

 ڕەت دەکەمەوە.   ئەوانەی بە ناوی خوداوە هاتوون،  من هەموو 

کردووە. بەم کارە بەرامبەر بە خودا  من قەبوڵی دەکەم کە بەرامبەر بە خوداوەند و خەڵکانی دیکە تاوانم 

 نافەرمانیم کردووە و یاساکانی ئەوەم لەژێر پێ ناوە. 

 من ناتوان خۆم لە تاوان ڕزگار بکەم. 

سەر خاچ لەباتی  لە . ئەو  دا هەستایەوەلە نێو مردووان کە من باوەڕم بە عیسای مەسیح کوڕی خودا هەیە 

من لە نێو مردوان هەستایەوە. من لە   ەو لەبەرخۆی. ئسەر خستە  من مرد و سزای تاوانەکانی منی 

 تاوانەکانم دوور دەکەومەوە.  

 من لە عیسای مەسیح، ئەو دیارییە کە لەسەر خاچ پێمان بەخشرا داوا دەکەم.  

 من دیاری لێخۆشبوون وەر دەگرم.  

 من بڕیار دەدەم کە خوداوەند وەک باوک قەبوڵ بکەم و دەمهەوێت هی ئەو بم.  

 ی ژیانی هەتاهەتاییدا دەگەڕێم.  من بەشوێن دیار

وە داوای لێدەکەم کە ببێت بە خوداوەندی  ئەمڕۆەعیسای مەسیح و لە ستە دەمن بڕیاری ژیانی خۆم دەدەم

 ژیانم.  

کانی  تەنگەشەو هەموو  شایەتومانبەتایبەت پەیمانی  باوەڕمەندانە من هەرجۆرە پەیمان و گرێدراوی  

 لەسەر ژیانم ڕەت دەکەمەوە. 

و هەموو خراپییەکان ڕەت دەکەمەوە. هەرجۆرە گرێبەستێکی تاوانبارانە کە لەگەڵ گیانە   بەدکارمن 

 بەستوومە ڕەت دەکەمەوە.   ) جنۆکە ( پیسەکان و  

هەر جۆرە گرێبەستێکی تاوانکارانە لەگەڵ کەسانی دیکە کە بە دژی من دەسەاڵتیان پێدەبەخشێت ڕەت  

 دەکەمەوە.  

لە ڕێگای منەوە بەستراوە لەگەڵ   باوباپیرانمەوەکە بە هۆی  من هەرجۆرە گرێبەستێکی تاوانکارانە 

 هەرجۆرە شوێندانەرییەک کە لەسەر ژیانی من هەیەتی پووچەڵ دەکەمەوە.  



 ڕەت دەکەمەوە.   عیسای مەسیحەوە نیینخودا و  هیکە  گیانی ) جنۆکە (من هەرجۆرە هێزێکی 

 من داوای دیاری بەڵێنیدراوی گیانی پیرۆز دەکەم.  

 کو من بەس تۆ شکۆدار بکەم.  اوەباوکی ئاسمانی، تکایە من ئازاد بکە و بمگۆڕە ت

 و خەڵکم خۆشبوێت.   ڕێزدارت بکەملە مندا بەهرەکانی گیانی پیرۆز ئازاد بکە تا من 

کاندا ڕایدەگەینم کە ژیانم بۆ  ەاڵتدارەدەس گیانییە  گەواهیدەرە مرۆییەکان و گەواهیدەرە من لە بەردەم 

 خوداوەند تەرخان دەکەم و خۆم لە ڕێگای عیسای مەسیحەوە بۆ خودا تەرخان دەکەم.  

دەبژێرم کە خۆم  یهەڵ بە یارمەتی گیانی پیرۆز، پارێزەری منە.   هاواڵتی ئاسمانم و خوداڕایدەگەینم کە من 

 وەک خوداوەندم.   دەکەوم  ئەوشوێن رادەستی عیسای مەسیح بکەم و هەموو تەمەنم 

 

 

 شایەتومان نزا و ڕاگەیاندنێک بۆ ڕەت کردنەوەی  

   هەموو ئەو ژێردەستەیی و فێرکارییانەی کە لە الیەن محمدەوە هاتوون ڕەت دەکەمەوە.  من 

 پەیغەمبەر و نێردراوی خوداوەندە ڕەت دەکەمەوە.   محمد دەڵێت کە  یمن ئەو باوەڕە هەڵەیە

 وشەی خودایە ڕەت دەکەمەوە.   قوڕئانیەی کە دەڵێت بانگەشەمن ئەو 

ڕەت  سەرلەبەری  ،کردوومەلێم کە پێشتر   پشتگیرییانەی لە ڕابردوودا، و ئەو   و خوێندنی شایەتومان

 دەکەمەوە.  

  م سوڕەتە کە دەڵێت ئە  درۆیینەیی انگەشەبحە ڕەت دەکەمەوە. من الفاتی  سوورەتمن خوێندنەوەی 

 ڕەت دەکەمەوە.   ،بە الڕێدا ڕۆیشتوون ە کە و مەسیحییەکان لەسەر یەهوودییەکانتووڕەی خودا 

ی ئەوان کە دەیڵێن پەرتووکی پیرۆز  بانگەشەمن ڕق بەرامبەر بە یەهودییەکان ڕەت دەکەمەوە. من 

 دەستێوەردانی تێدا کراوە ڕەت دەکەمەوە.  

 ەر ژیانم ڕەت دەکەمەوە.  سڕەت دەکەمەوە و دەسەاڵتی لە  قوڕئانەوەی من خوێندن

 بێت ڕەتی دەکەمەوە.   محمدمن هەرجۆرە پەرەستشێکی هەڵە کە لەسەر بنەمای فێرکاری 

یە کە  بانگەشەسەبارەت بە خودا ڕەت دەکەمەوە و هەروەها ئەو   محمدمن هەموو فێرکارییە هەڵەکانی 

 ڕەت دەکەمەوە.   ،خوداوەندە  ی ئیسالمدەیڵێت ئەڵاڵ قوڕئان

بە    باوباپیرنیشم، ڕەتی دەکەمەوە. و پێشکەش کردنی شایەتومان بە گوێمدا دراوەئەگەر لە تەمەنی منداڵیدا 

 ئایینی ئیسالم ڕەت دەکەمەوە. 



توندوتیژی،   بە دیاری کراوەی ئەوە ڕەت دەکەمەوە کە محمد نموونەیەکی بااڵیە ) پێشەنگە (. منمن 

ئازاردانی ژنان، دزی و   سێکسی و  ، دەستدرێژیبازی، فێڵ لێبوونەوە، بۆختان هەڵبەستنڕق ، هەڕەشە

 ئەنجامیدا ڕەت دەکەمەوە.   محمد هەموو ئەو تاوانانەی کە 

من شەرمەزاری ڕەت دەکەمەوە. من ڕایدەگەینم کە لە عیسای مەسیحدا هیچ جۆرە سزادانێک بوونی نییە  

 و شتانەی کە دەبێتە هۆی شەرمەزار بوونم پاک دەکاتەوە.  و خوێنی عیسای مەسیح منی لە هەموو ئە

لەبەر هەموو ئەو ترسانەی کە بە هۆی ئیسالمەوە هاتوەتە نێو ژیانم داوای لێخۆشبوون لە خودا دەکەم، و  

هەموو ئەو ترسانە ڕەت دەکەمەوە. و هەڵبژاردنی من ئەوەیە کە لە هەموو بوارێکدا متمانە بە خودای  

 ح بکەم.  باوک و عیسای مەسی

وەک پەیغەمبەری   محمد ئەو کارە ناپەسەندانەی کە لە ئاکامی پەیڕەوی کردن لە و  بۆ هەوموو تاوانەکانم 

 خوداوەند دەکەم.   ی ئیسالم ئەنجامم داوە، داوای لێخۆشبوون لە ئەڵاڵ

  تاوەکو دەکاتەوە کە دەلێت کاتێک عیسا دێتەوە هەموو خەڵکی جیهان کۆ  ناڕاستانەی  بانگەشەمن ئەو 

 بکەن ڕەت دەکەمەوە.   محمد  شەریعەتی  پەیڕەوی لە 

 من عیسای مەسیح هەڵدەبژێرم، و بەس پەیڕەوی لە ئەو دەکەم.

لەبەر   اتە وڕی خودایە، و ئەو لە سەر خاچ لەبەر تاوانەکانی من مرد ودانیپێدادەنێم کە عیسای مەسیح کمن 

وە. من لەبەر عیسای مەسیح، سپاسی  ڕزگاری من لە مردن، هەستایەوە و لە ڕۆژی سێهەمدا زیندوو بووە

 خوداوەند دەکەم و هەڵبژاردنی من ئەوەیە کە خاچی خۆم هەڵگرم و شوێن مەسیح بکەوم.  

ئاسمانەکان    دەسەاڵتی هەیە بە سەرمن دان بەوادا دەنێم کە عیسای مەسیح، خوداوەندی هەموو شتێکە. ئەو 

 و زەوییە. 

ە ئەو دووبارە دەگەڕێتەوە تا مردوان و زیندوان  کەینم دەگیسای مەسیح خودایە لەسەر ژیانی من. ڕایع

 دادوەری بکەت.  

وی عیسای مەسیح بوونی نییە کە  اڕایدەگەینم کە لە هەموو ئاسمانەکان و زەویدا، نێوێکی دیکە جگە لە ن

 من ڕزگار بکات.  

، تاوەکو لە  دڵێکی وەک دڵی عیسای مەسی تاوەکو دڵێکی نوێم بداتێ،  داوا لە باوکی ئاسمانی من

 ڕێنیشاندەر بێت لە کردەوە و گوفتارم. 

وە، و هەموو بوونی خۆم  ەمن هەرجۆرە پەرستشێکی هەڵە کە لە ڕابردوودا ئەنجامم داوە ڕەت دەکەم

 پێشکەش بە پەرەستشی خودای زیندوو، باوک، کوڕ، و گیانی پیرۆز دەکەم.  

 

 نزا و ڕاگەیاندن سەبارەت بە فێڵ و تەڵەکە 

ئەی باوکی ئاسمانی سپاسی تۆ دەکەم وا تۆ خودای ڕاستیت، و ڕووناکی تۆ لە تاریکترین شەوەکاندا  

 کە ئیدی لە تاریکیدا ژیان نەکەم، بەڵکو لە ڕووناکی تۆدا بژیم.   م دەدرەوشێتەوە. من ئەمڕۆ ئەوە هەڵدەبژێر



تکایە لەبەر هەموو ئەو درۆیانە کە تا ئێستا کردوومە لێمخۆشبە. من زۆربەی کاتەکان لەباتی ئەوەی کە  

بەر و بەشوێن ئاسوودەیی بووم تکایە لێم ببوورە.   تە ەوڕێگای ڕاستی بگرمە بەر، ڕێگای ئاسانترم گرت

ە دڵێکم  یوەند لێت دەپاڕێمەوە کە لێوەکانم لە هەموو قسەیەکی خراپ و درۆ پاک بکەیتەوە. تکائەی خودا

ە سەر  بهێنێتپێ بدە کە ئامادە بێت ڕاستی  زارێکمبدەرێ کە بە بیستنی دەنگی ڕاستی خۆشحاڵ ببێت و 

 زمان و ڕاستیش فێری کەسانی دیکە بکات.  

 بوێرییەکم پێ ببەخشە کە ئارامی و هێور بوونەوە لە ڕاستیدا ببینم و بتوانم هەر درویەک ڕەت بکەمەوە.  

 رگرتن لە هەر جۆرە درۆیەک لە ژیانمدا ڕەت دەکەمەوە.  سوودئەمڕۆ، 

ەوە بە تایبەت درۆی بەرژەوەندی خوازانە،  ارییەکانی ئیسالم کە پاساو بۆ درۆکردن دێننکمن هەموو فێڕ

م. و  ەکان پشتگوێ بخەم و بەالیاندا نەڕۆڕەت دەکەمەوە . من ئەوە هەڵدەبژێرم کە هەموو درۆەکان و فێڵ

 لە ڕاستیدا بژیم.   یهەروەها ئەوە هەڵدەبژێرم کە بە دروست

تەنیا ڕێگای ڕزگارییە. من   کە ژیانە، ئەو امن ڕایدەگەینم کە عیسای مەسیح تاکە ڕێگا، تاکە ڕاستی و ت

 هەڵیدەبژێرم کە لە ژێر سێبەری ڕاستی عیسای مەسیحدا ژیان بکەم.  

 ئەی عیسای مەسیح من ڕای دەگەینم کە من دڵم بە تۆ گەرمە، و ڕاستی تۆ ڕزگارم دەکات.  

ە  گونجاو بخەر یباوکی ئاسمانی تکایە نیشانم بدە کە چۆن لە ڕووناکی ڕاستی تۆدا هەنگاو بنێم. وشە 

تا بە پێ ڕاستی وشەکانی تۆ قسە بکەم، و ڕێگای گۆنجاوم بۆ بکەرەوە تا لە ڕێگای ڕاستی تۆدا   زارمەوە

 هەنگاو بنێم. 

 

 
 ە دژی هەستی خۆ لەخەڵک بەسەرتر زانینلنزا و ڕاگەیاندن 

 
ئافراندووە، چوونکە ئەوە   تباوکی ئاسمانی سپاست دەکەم کە منت بە شێوازێکی سەرسوڕهێنەر و تایبە

تۆی کە منت ئافراندووە. سپاست دەکەم کە منت خۆش دەوێت و وەک منداڵی خۆت بانگم دەکەی. سپاس  
 کە لەبەر ئەم خاڵ و تایبەتمەندییە باشە دەتوانم ببم بە شوێنکەوتووی عیسای مەسیح.  

بەسەرتر زانیوە لێمخۆشبە.   خۆمم لە خەڵکی دیکە   بەهۆی لوتبەرزیجار   هەندێکتکایە لەبەر ئەوەی کە 
من هەموو ئەم لوتبەرزی و  هەستە خراپانە ڕەت دەکەمەوە لێ پاشگەز دەبمەوە. خۆشحاڵی و ڕەزامەندی  

ە. من  لە خەڵک باشترم، من ئەم جۆرە بیرکردنەوەیە ڕەت دەکەمەو کە  من لەوەدا نییە کە وا هەست بکەم
بە بێ تۆ ئەی خوداوەند من ناتوانم هیچ شتێک    ، وی دیکەمرۆڤەکان قەبوڵی دەکەم کە تاوانبارم وەک 

 بەدەست بهێنم.  
هەروەها من تۆبەدەکەم لەوەی کە بە هۆی ئەوەی کە سەربە گروپێکی تایبەت یان پێگەیەکی کۆمەاڵیەتی  
یان بنەماڵەی تایبەتێک بەرامبەر بە کەسانی دیکە هەستی خۆ بە باشترزانینم بووە. من دانبەوەدا دەنێم کە  

 لە بەردەم تۆدا یەکسانن.   نڤەکاهەموو مرۆ
من لە وتنی هەر جۆرە قسەیەک کە بوبێتە هۆی سووکایەتی کردن بە کەسانی دیکە تۆبە دەکەم، و هەر  

 جارێک کە خەڵکم بە زمانم ئازار داوە ڕەت دەکەمەوە. تکایە لەبەر هەموو ئەم کارانە لێمخۆشبە.  



ڕادەی سەروەت و سامان یان ڕادەی خوێندەواری  من ئەو باوەڕەی کە مرۆڤەکان بە هۆی نژاد، ڕەگەز، 
 بە سووک سەێر دەکات ڕەت دەکەمەوە.  

من قەبوڵی دەکەم و ڕایدەکەینم کە بەس بە هۆی بەخششی تۆیە کە دەتوانم بێمە بەردەمت ئەی خوداوەندم.  
 ەی.  من خۆم لە هەموو هەڵسەنگاندنەکانی مرۆڤ جیا دەکەمەوە و بەس سەیری تۆ دەکەم تاکو ڕزگارم بک

من بە شێوازی تایبەت هەموو فێرکارییەکانی ئیسالم سەبارەت بە لەسەرتر بوونی موسڵمانان بەسەر  
 ناموسڵمانەکان ڕەت دەکەمەوە، و ڕەتی دەکەمەوە کە ئیسالم دەبێتە هۆی سەرکەوتنی مرۆڤ.  

 یە کە دەڵێن پیاوان لە ژنان سەرترن ڕەت دەکەمەوە.  بانگەشەمن ئەم 
رە هەستێکی هەڵە کە دەبێتە هۆی ئەوەی کە خۆم لە کەسانی دیکە بەسەرتر  باوکی ئاسمانی من هەر جۆ

 بزانم، پاشگەزدەبمەوە و لەباتی ئەوە خزمەت کردن بە تۆ هەڵدەبژێرم.  
ئەی خوداوەند من ئەوە هەڵدەبژێرم کە سەرکەوتنی کەسانی دیکە ببێتە هۆی شادیم. من هەرجۆرە  

 ەکەمەوە. سەبارەت بە کەسانی دیکە ڕەت د  چاوچنۆکییەک 
ئەی خوداوەند لێتدەپاڕێمەوە کە یارمەتیم بدەی تاوەکو خۆم بەو شێوازە ببینم کە تۆ دەمبینی. یارمەتیم بدە تا  
بەم تێگەیشتنە بگەم کە بزانم بە باوەڕم بە تۆ و لە تۆدا من چ کەسێکم. یارمەتیم بدە تا ببمە ئەو کەسەی کە  

 ەسە بم کە تۆ دەتهەوێت.  تۆ دەتهەوێت، و شادی من لەوەدا بێت کە ئەو ک
 
 
 
 
 
 

 


