
 

 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 بانگەشەحە ڕەت دەکەمەوە. من الفاتی  سوورەتمن خوێندنەوەی 

 ڕەت دەکەمەوە.  ،بە الڕێدا ڕۆیشتوون کە  ەو 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  قوڕئانمن خوێندنەوەی 

 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 وێمدا دراوەشایەتومان بە گئەگەر لە تەمەنی منداڵیدا 

 ئایینی ئیسالم ڕەت دەکەمەوە. 

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

ان، دزی و  ئازاردانی ژن  سێکسی و  ، دەستدرێژیبازی، فێڵ ڕق لێبوونەوە، بۆختان هەڵبەستن، 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 خوێنی عیسای مەسیح منی لە هەموو ئەو شتانەی کە دەبێتە هۆی شەرمەزار بوونم پاک دەکاتەوە. 

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

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

 باوک و عیسای مەسیح بکەم. 

وەک پەیغەمبەری   محمد ەوی کردن لە ئەو کارە ناپەسەندانەی کە لە ئاکامی پەیڕو  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 



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

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

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

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

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  کدەگەینم یسای مەسیح خودایە لەسەر ژیانی من. ڕایع

 ت. دادوەری بکە 

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  ەەڵە کە لە ڕابردوودا ئەنجامم داوە ڕەت دەکەممن هەرجۆرە پەرستشێکی ه

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

 

 


