
 
 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  ، و  ی 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.  نکاهەموو مرۆڤە
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. 
ی سەروەت و سامان یان ڕادەی خوێندەواری  من ئەو باوەڕەی کە مرۆڤەکان بە هۆی نژاد، ڕەگەز، ڕادە

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

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

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

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

 ەوە. سەبارەت بە کەسانی دیکە ڕەت دەکەم  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  

 م کە تۆ دەتهەوێت. تۆ دەتهەوێت، و شادی من لەوەدا بێت کە ئەو کەسە ب
 
 
 

 


