
 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 

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

 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 

تایەوە. من لە  من لە نێو مردوان هەس خۆی. ئەو لەبەرسەر 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. 

 من بەشوێن دیاری ژیانی هەتاهەتاییدا دەگەڕێم. 

وە داوای لێدەکەم کە ببێت بە خوداوەندی  ئەمڕۆەعیسای مەسیح و لە ستە دەبڕیاری ژیانی خۆم دەدەممن 

 ژیانم. 

کانی  تەنگەشەو هەموو  شایەتومانبەتایبەت پەیمانی  باوەڕمەندانە من هەرجۆرە پەیمان و گرێدراوی  

 لەسەر ژیانم ڕەت دەکەمەوە. 

رجۆرە گرێبەستێکی تاوانبارانە کە لەگەڵ گیانە  و هەموو خراپییەکان ڕەت دەکەمەوە. هە 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   باوباپیرانمەوەمن هەرجۆرە گرێبەستێکی تاوانکارانە کە بە هۆی 

 هەرجۆرە شوێندانەرییەک کە لەسەر ژیانی من هەیەتی پووچەڵ دەکەمەوە. 

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

 راوی گیانی پیرۆز دەکەم. من داوای دیاری بەڵێنید

 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 



کە ژیانم بۆ  کاندا ڕایدەگەینم دەسەاڵتدارە 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 

 


