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لیابق 7
.یاهشیوگ زا یرایسب و یلصا نابز  7اب لیابق 7

هلیبق PERSINDIAN -

هلیبق .تسا هدش تیاعر هب یداژن ماکحتسا .دهد یم لیکشت  Persindianهلیبق هقباسم 3 + 1
،مایپ نیرخآ ناگدننک دیدزاب ادخ  1زا هدافتسا اب تنس و شیوگ ،موسر و بادآ ظفح Persindian
.یرود ،دنتسه یجراخ و یلخاد کرش یاه هقرف همه .یامنهار ناونع هب راکشآ هدنشخب نوناق'
:دراد دوجو نید  1اهنت هافر و  Persindianتدحو یارب

! نابهگن نابهگن ناهج 1GOD 1FAITH 1Church

.تسا نارگید و هتفای لماکت یلصا هحفص .تسا هتفای لماکت هلیبق Persindian
یاهایرد هنارتیدم و رزخ یایرد ،دیفس و هایس ،دنه سونایقا یلحاس طخ دادتما رد اهنآ
.ایلامیه هنماد .اه هناخدور گنگ ،بانچ ،دنس ،تارف ،هلجد .لصف و لح
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.تسا نارگید و هتفای لماکت یلصا هحفص .تسا هتفای لماکت هلیبق Persindian
یاهایرد هنارتیدم و رزخ یایرد ،دیفس و هایس ،دنه سونایقا یلحاس طخ دادتما رد اهنآ
.ایلامیه هنماد .اه هناخدور گنگ ،بانچ ،دنس ،تارف ،هلجد .لصف و لح

.تسا هدش زاغآ زین نایدا زا یرایسب .تسا هدش دوبان ندمت و هدش هتخاس Persindians
،خرچ  4: 2: 1،بسانتم رجآ .تسا زور  7هتفه رد و یرمق هام کی ،یدیشروخ لاس کی داد ام هب
دالوف ،جنرطش ،یراشعا متسیس ،دادعا ،ریگ داب ،هوهق ،نهآواگ ناشفا رذب ،نابداب
، ...هبارا ،بسا یلها ، burca،همامع ،شرف ،هبنپ تاجوسنم carburised،

نآ رد هک ،ریسمرگ قطانم رادرهز یاهرام شین و اربک باصتعا نآ رد هک ،ندنارچ زب و رتش نآ رد هک Persindia،
یزبا هدنرپ یعون و لیصاوح نآ رد هک ،سکیروا ندیوج و لیف نآ رد هک ،ییایسآ یشحو گس ندز هسرپ و گنلپ
رد هک ،زیخ و تسج نوبیگ و نومیم نآ رد هک ،دشاب لش یهوک زب نآ رد هک ،نتفر هار با رد اه کیلچبا هداوناخ زا
.تسا هتفای لماکت ناسنا هناخ ،راد سوق یاراد ریاش ره نآ رد هک  ،سیرول یزاب و تسرپباتفآ ناسون نآ
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نابز  7اب لیابق  7زا هک دوب نیا هشیمه رشب عون یارب تدم دنلب زادنا مشچ  1GODرد
یناهج هاگدید نیا ندرب نیب زا تسا ندش یناهج .یاهشیوگ زا یرایسب و یلصا
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