
دراد دوجو ادخ  
یسانشب ور نوا ینوتیم وت  

ھشخبب یدازآ وت ھب داوخیم حیسم یسیع  
 

  « شتسھ قلاخ اب یصخش ھطبار کی نتشاد وت شنیرفآ زا فدھ . هراد تسود طرش و دیق نودب ور وت دنوادخ  » 
یاهدش هدیرفآ فدھ اب وت »       » 

ام ی ھطبار ھنوتیم ھک تسھ یسک اھنت و تیرشب تاجن هار اھنت نوا نوچ .دنراد زاین حیسم یسیع ھب اھمدآ ھمھ      
.   ھشخبیم نادیواج تایح ام ھب ھک یسک اھنت و ھنکب حالصا ور ادخ اب

 و بیلص رب گرم ھب نامیا قیرط زا ور ھیدھ نیا ینوتیم وت و تسوت یارب ادخ تمس زا ناگیار ھیدھ کی تاجن نیا
.ینکب تفایرد حیسم یسیع مایق  

.ینکیم تفایرد تناھانگ مامت رطاخب ور ادخ ششخب وت حیسم یسیع قیرط زا  
هانگ راب زا ھنکیم دازآ ور وت و هربیم نیب زا ور وت یاھ مرش و ناھانگ مامت وا  

یدرک تفایرد ادخ رد ور نادواج تایح وت ھظحل نومھ عقاورد یریذپیم ور حیسم یسیع وت ھک ینامز .  
 
 

دنتفریذپ ار وا ھک یناسک ۀمھ ھب اّما«  
دْروآ نامیا وا مان ھب ھک سک رھ ھب ینعی ،دنوش ادخ نادنزرف ھک داد ار قح نیا »     

 
 

١٢ھیآ ،لوا شخب ،انحوی ،لیجنا                                                                                                            

 ___________________ 

 ھب ور تیگدنز و هدب ماجنا وا ھب نامیا قیرط زا ور راک نیا ھشب تیگدنز دراو حیسم یسیع یدب هزاجا ینوتیم وت
 و یریذپب ور حیسم یسیع یھاوخیم رگا .ینکب عورش ور ندرک یوریپ وا زا ھک ریگب میمصت و نک راذگاو نوا

:ھک نک یراج نابز رب تبلق مامت اب ور اعد نیا یشب نوا وریپ   

                                        مشاب وت درگاش ماوخیم و مریذپیم مدوخ هدنھد تاجن و دنوادخ ناونع ھب ور وت نم حیسم یسیع«
                    یدرک مایق ناگدرم زا زور ھس زا سپ و یدرم بیلص رب نم ناھانگ رطاخب وت ھک مراد نامیا نم

                                                                                                                   شخبب تدوخ ضیف ھب ور نم ناھانگ مامت
                                                                                                         متسھ ھتفای تاجن و یدرک دازآ ور نم ھک منونمم

                                                                                                                       مشیم هدناوخ ادخ دنزرف نالا ھک منونمم
».نیمآ . دنوادخ یا نک رپ سدقلا حور زا ور نم  

    .یتفریذپ ور حیسم یسیع و یدرک تفایرد ور تاجن وت سپ یدناوخ رواب و نامیا اب ور اعد نیا تبلق قامعا زا رگا
                              .ینکب عورش ادخ اب ور هزات یگدنز کی و یریگب دیمعت تصرف نیلوا رد ھک شتسھ نیا یدعب مدق

  کمک وت ھب ھک میتسھ هدامآ لیم لامک اب ام ینکب یدرگاش و یوریپ ور حیسم یسیع ھک یتفرگ میمصتً اعقاو رگا
.ینکب دشر ادخ حور و ادخ مالک و نامیا رد ات یشب لصو ینکیم یگدنز ھک یلحم یاسیلک نیرتکیدزن ھب ات مینکب        

 kontakt@hopeforthisnation.com  


