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اص عبل  1999اًدوي هبدساى دػب
دس ایي عبصهبى اتسبدیَ ای ثَ ّخْد آّسد کَ دس اّلیي دّؽٌجَ ُش هبٍ صًبى کلیغبُب سا دس
عشتبعش خِبى هتوشکض کشد ثش سّی دػب ثشای کْدکبى دس کلیغبُبی هسلی خْد
هبهْسیت هب
تالػ هب ایي اعت کَ ثب تدبسثی کَ اص ًغل گزؽتَ ثَ دعت هب سعیذٍ ثتْاًین ثب لذست دػب
ثَ ًغل ثؼذی اًتمبل دُین.
ًیبص هب
پیْعتي صًبى هتؼِذ ثیؾتش دس ایي اهش ّ پیْعتي آًِب دس ایي اتسبد دس دػب دس سّصُبی دّؽٌجَ ُش هبٍ تب ثتْاًین ثب
هتوشکض کشدى دػبُبیوبى ثشای سؽذ فشصًذاًوبى کَ ًغل آیٌذٍ هیجبؽٌذ کْؽب ثبؽین.
عَ اّلْیت دس دػب
ً_1دبت فشصًذاًوبى اؽؼیب  ، ۲۵ :۴۹هضاهیش  ّ ۱۲ :۱۴۴اؽؼیب ۴۳؛ ۶-۵
_2ثَ سؽذ سّزبًی آًِب کوک کٌین تب صهبًی کَ ثَ عي ایوبًی الصم ثشعٌذ
_3تب ثتْاًین آًِب سا دس آیٌذٍ ثَ ػٌْاى خبدم دس کلیغبی خذاًّذ داؽتَ ثبؽین

آیا ممکن است مانند یک کودک باشم !
Sister Kathy Streeter

ثَ للن خْاُش کتی اعتشیتش :

هشلظ ثبة ۱۰
ّ ۱۴لتی ػیغی ایي سا دیذ ًبسازت ؽذٍ ثَ ایؾبى فشهْد« ثگزاسیذ ثچَ ُب پیؼ هي ثیبیٌذ ،هبًغ آًِب ًؾْیذ چْى پبدؽبُی خذا ثَ
چٌیي کغبًی تؼلك داسد  ۱۵.یمیي ثذاًیذ کَ اگش کغی پبدؽبُی خذا سا هبًٌذ کْدک ًپزیشد ُیچ ّلت ّاسد آى ًخْاُذ ؽذ »ُّ.وچٌیي
دس هتی ثبة ۱۸

 ۱دس ُوبى عبػت ،ؽبگشداى ًضد ػیغیآهذٍ ،گفتٌذ« :چَ کظ دس هلکْت آعوبى ثضسگتش اعت؟ » ۲آًگبٍ ػیغی طفلی طلت
ًوْدٍ ،دس هیبى ایؾبى ثشپب داؽت  ّ ۳گفتُ« :شآیٌَ ثَ ؽوب هیگْین تب ثبصگؾت ًکٌیذ ّ هثل طفل کْچک ًؾْیذُ ،شگض داخل
هلکْت آعوبى ًخْاُیذ ؽذ.

اص ایي آیبت هتْخَ هیؾْین کَ کْدکبى ًضد خذاًّذ ثغیبس هِن ُغتٌذ اهب چشا هیجبیذ کْدکبى اص اُویت ّیژٍ ای ثشخْسداس ثبؽٌذ ،
خت ایي ثشهیگشدد ثَ خصْصیبتی کَ دس کْدکبى ّخْد داسد هبًٌذ ثی گٌبُی  ،اػتوبد خبلص  ،ایوبًی عبدٍ  ،ؽبدی ،ػؾك ثذّى
ؽشط ّ ثخؾؼ.
دس طْل عبلِبی خذهتن دس هْسد کْدکبى ثب کْدکبى ثغیبسی آؽٌب ؽذم ّ اکثش آًِب عٌیي ثیي دّ عبل تب ُؾت عبلَ ثْدًذ هي ثَ
خْثی ثَ یبد داسم کَ دّ ًفش اص ایي ثچَ ُب کَ یک دختش دّ عبلَ ثْد ّ دیگشی پغشی ؽؼ عبلَ کَ دس ؽشایظ ثغیبس عخت
فبهیلی صًذگی هیکشدًذ ّ ایي دّ کْدک سا ثَ خبًَ ی هب آّسدًذ تب ثشای هذتی اص آًِب ًگَ داسی کٌین.
دس آى صهبى لجبعِبی آًِب لجبعِبیی ثْدًذ کَ ثغیبس کثیف ّ زتی چٌذ عبیض اص آًِب ثضسگتش ثْد ثَ یبد داسم دًذاًِبی آى پغش کبهال
خشاة ؽذٍ ثْد ّ دس ؽت خْى سیضی هیکشد ّ پٌح دًذاًؼ کبهال فبعذ ؽذٍ ثْد ّ ثبیذ کؾیذٍ هیؾذ.ایي دّ کْدک دس ثذتشیي هٌطمَ
ای اص ؽِش صًذگی هیکشدًذ دس یک خبًَ ای ثغیبس فمیش ،هسْطَ ی خلْی خبًَ سا اص ّعبیل ّ آؽغبلِبی خیبثبى کَ خوغ کشدٍ
ثْدًذ ّ آًِب سا ثَ دیگشاى هیفشّختٌذ دس ّالغ ایي هسْطَ ی خلْی خبًَ ثْد ّلی دسّى خبًَ افشادی کَ سفت ّ آهذ هیکشدًذ ثشای
خشیذ ّفشّػ هْاد هخذس اص آى خبًَ اعتفبدٍ هیکشدًذ ّ هجلغی سا ثَ هبدس ایي ثچَ ُب کَ ثَ دلیل یک ثیوبسی اعتخْاًی فلح ؽذٍ
ثْد هیذاًذ.
ایي صى دائن ثَ صْست ًؾغتَ ساٍ هیشفت دلیمب هبًٌذ یک هیوْى،سّصی هیجبیذ ایي ثچَ ُب سا ثشای هاللبت ثب دکتش ثب خْد هیجشدم
ثب توبط گشفتَ ؽذ کَ اگش اهکبى داسد ثؼذ اص دکتش ایي ثچَ ُب ثب هبدسؽبى هاللبت کٌٌذ ّلتی کَ ثَ ثچَ ُب گفتن کَ اهشّص ثؼذ اص
لشاس دکتش ؽوب سا ثشای هاللبت ثب هبدستبى هیجشم چَ ُیدبى ػدیجی ّ چَ ؽْق ّ ؽبدی ػظیوی دس چِشٍ ّ سفتبس ایي ثچَ ُب
ؽکل گشفت ،آًِب اّ سا دّعت هیذاؽتٌذ ثذّى ُیچ ًْع ؽشطی ثشای آًِب ایي هِن ًجْد کَ دس آؽغبل داًی ثب اّ صًذگی هیکشدًذ
ثشای آًِب هِن ًجْد کوتشیي ّ ثذتشیي غزا سا هیخْسدًذ آًِب اّ سا دّعت هیذاؽتٌذ ثذّى ُیچ ؽشطی.
هِن ًجْد کَ غشیجَ ُب ثَ خبًَ ؽبى سفت ّ آهذ هیکٌٌذ ثشای هْاد هخذس ّ دس توبم عبػبت ؽجبًَ سّص آعبیؾی ًذاسًذ ثَ ایي تْخَ
ًذاؽتٌذ کَ ایي هکبى ثشای آًِب اهي ًیغت ّ آًِب ثَ ؽذت ًبدیذٍ گشفتَ ؽذًذ اهب آًِب پذس ّ هبدس خْد سا دّعت هیذاؽتٌذ ثذّى
ُیچ ؽشطی ّ دس ُش زبل!
ایي کْدکبى ثذّى پشّسػ سُب ؽذٍ ثْدًذ هْسد آصاس ّ اریت گشفتَ ثْدًذ اهب ثب توبم ایي ؽشایظ ثَ سغن داؽتي ایي ًْع صًذگی
ؽشایظ خْد سا دّعت داؽتٌذ هي هؼتمذم کَ صهبًی کَ ػیغبی هغیر هیفشهبیذ  :کَ اگش هبًٌذ ایي کْدکبى ًؾْیذ ثَ پبدؽبُی خذا
ساُی پیذا ًویکٌیذ هٌظْس ػؾك ثذّى ؽشط آًِبعت خفبُب دس صًذگی ُش کغی هیجبؽذ اهب هب هیجبیذ ثجخؾین ؽبیذ صًذگی ػبدالًَ ای
ًذاؽتَ ثبؽین اهب هیجبیذ ثَ آیٌذٍ اهیذ داؽتَ ثبؽین ػؾك هب ثَ ػیغبی هغیر هیجبیذ ثذّى ؽشط ثبؽذ صهبًی کَ هغیر سا ثَ دسّؽ
هتِن کشدًذ ّ هْسد ضشة ّ ؽتن لشاس دادًذ اّ سا ثَ صلیت کؾیذًذ هغیر آًبى سا ُوبًدب ثخؾیذ هب هیجبیذ لبدس ثَ ثخؾیذى ّ ػفْ
کشدى دیگشاى ثبؽین ّ هبًٌذ کْدکبى اص ػؾمی ثذّى ؽشط ثشخْسداس ثبؽین.
تْضیر:
خْاُش کتی ّ ؽُْشػ سیک دس ؽِش هبسؽبل تّْى دس ایبالت آیبُْ صًذگی هیکٌٌذ خْاُش کتی ثَ ػٌْاى هغئْل اًدوي خْاُشاى دس یْ پی
عی هؾغْل ثَ خذهت اعت ّ ُوچٌیي دس یک هذسعَ ی اثتذایی ثَ ػٌْاى سّاًؾٌبط کْدکبى هؾغْل ثَ کبس هیجبؽذ  .خْاُش کتی هبدس دّ
فشصًذ تشیغتي عیضدٍ عبلَ ّ چیظ دّاصدٍ عبلَ اعت.

آموزش به کودکان
Sister Elizabeth Turner

ثَ للن خْاُش الیضاثت تْسًش:
صهبًی کَ هي ّ ُوغشم تبصٍ اصدّاج کشدٍ ثْدین اص ثچَ داس ؽذى ُشاط داؽتین چشا کَ هیگفتین کَ چگًَْ ثچَ ُب سا دس ایي دًیبی عتوکبس ّ
گٌبٍ آلْد تشثیت کٌین ّ آًِب سا تجذیل ثَ اًغبًِب ی خْة دس اختوبع کٌین ثٌبثشایي تصوین گشفتین کَ کبس تؼلین ّ تشثیت سا ثش سّی عگوبى
توشیي کٌین.
هب تصوین گشفتین کَ ُش کذام اص هب ّلتی کَ ثَ عگ هیگْیذ ًَ دیگشی ُن آى سا سػبیت کٌذ ّ ثَ ػجبستی ًَ ًَ ،ثبؽذ ّ اگش ًبفشهبًی دیذین
عگ سا اص ساٍ دسعت آهْصػ ثذُین کَ دس اؽتجبٍ اعت چَ دّساى صیجب ّلزت ثخؾی ثْد ّلتی کَ تغییش ّتسْل سا دس آى عگ ُش سّصٍ
هیذیذین  .چٌذی ثؼذ اص ایي خشیبى هب ُش دّ دس کلیغب هؾغْل خذهت دس اهْس تشثیت کْدکبى ؽذین ثَ یبد داسم کَ هب ثب یک دختش ّ ثؼذ اص آى ثب
یک پغش آؽٌب ؽذین ثؼذ اص چٌذی هتْخَ ؽذین تدشثیبتی سا کَ دس تشثیت عگوبى ثَ دعت آّسدین چمذس دس اهْس پشّسػ ایي کْدکبى هْثش ثْد.
تؼبلیوی سا دس ساثطَ ثب تشثیت کْدکبى اص ُوغش ثشادس دّیل اعپیشط ثَ یبد داسم کَ ایي چٌیي ثْد:دس ایي تؼبلین ُؾذاس هیذاد کَ ثَ خْاعت
ثچَ ُب تْخَ ؽْد ّ دس ػیي زبل ثَ ثچَ ُب تؼلین دادٍ ؽْد کَ ػْالت ًبفشهبًی ثشای ثچَ ُب چیضُبی ثذی سا ثَ اسهغبى هی آّسد اهب اطبػت
کشدى آًبى عشثلٌذی ّ عشفشاصی ثَ ثبس هی آّسد.
اّ اداهَ هیذُذ کَ طشص تفکش ػیغی سا ًغجت ثَ کْدکبى ثَ آًِب اًتمبل دادٍ ؽْد اص ثخؾؼ ّ ػذالت ػیغی ثَ آًِب تؼلین دادٍ ؽْد ثَ کْدکبى
تؼلین دادٍ ؽْد کَ ػیغبی هغیر ثَ دًجبل خوغ آّسی کْدکبى ًضد خْدػ اعت ایي یک ساٍ ثغیبس فْق الؼبدٍ ثشای تشثیت فشصًذاًوبى هیجبؽذ
ثِتشیي سّػ ثشای تشثیت کْدکبى سّػ کتبة همذعی اعت.
یکی دیگش اص تؼبلین خْاُش ّایت دس ایي ساثطَ ایي ثْد کَ صهبًی کَ کْدکبى سا ثَ ثغتش خْاة هیجشین ثؼذ اص ایٌکَ آًِب عش ثش ثبلیي گزاؽتَ ّ
خْاثیذًذ ایغتبدٍ دس کٌبس اتبق آًبى ّ ثی عش ّصذا ثشای آًبى دػب کٌیذ ّ ایي سا ُن خْد ثَ یبد داؽتَ ثبؽین ُن ثَ کْدکبًوبى تؼلین دُین کَ
خذاًّذ خذای هب خذاًّذ ّازذ اعت ،دس دػب ثشای فشصًذاًوبى دختش ّ پغش زفبظت کبهل خذاًّذ سا ثطلجین .
دػب  :ػیغبی هغیر ؽکشت ثشای دختشم سثکب دعت لذستوٌذت سا ثشای زفبظت اص اّ ّ ثشای ًدبت اّ ثش اّ ثگزاس ثَ اّ زکوت ثذٍ تْاًبیی
ثشای خذهت ثَ خْدت ثذٍ اؽتیبق خذهت سا دس اّ ثیؾتش کي ّ ُش سّصٍ ی صًذگی اّ سا ثشای خذهت ثَ خْدت ّ دیگش فشصًذاًت ثَ کبس ثگیش
اص ػطیَ ُبیی کَ دس اّعت ثشای خالل ًبهت ّ صیذ خبًِب اعتفبدٍ کي ػیغبی خذاًّذ ػطیَ ُبیی کَ دس اّعت تْ ؽکْفب کي اّ سا اص ُش
ًْع تٌفش خبلی کي ّ ػؾك خْدت سا خبیگضیي کي هیل ثَ گٌبٍ سا دس اّ عشکْة کي ثَ اّ کوک کي کَ ایي دًیب سا ثب چؾوبى سّزبًی ثجیٌذ
چٌبًکَ ایي دًیب ُغت  .خذاًّذا اّ سا ساٌُوبیی کي تب لذسداى ثبؽذ ،هطیغ ازکبم تْ ثبؽذ ،طبلت دسیبفت سّذ تْ ثبؽذ ،تؾٌَ ی زمیمت تْ
ثبؽذ،گشعٌَ ی خذهت ثَ فشصًذاى تْ ّ کلیغبی تْ ثبؽذ،ساٌُوبی اّ ثبػ!دس طْل هغیش صًذگی اّ دس اصدّاج اّ  ،ثَ زضْس پش خاللت هی
آّسم ثشای آیٌذٍ ای پش ثشکت دس تْ ،ساٌُوبی آًبى ثبػ ! تب ثذاًٌذ کَ تٌِب ساٌُوب ّ ساٍ تْ ُغتی  ،دس اسدٍ ی تْ اصدّاج کٌذ اگش خْاعت ّ
اسدٍ ی تْ اعت ایي ّصلت عش ثگیشد ثَ آًِب صجش ّ ؽکیجبیی ثذٍ ،زکوت ثذٍ تب اًتخبثی دسعت داؽتَ ثبؽٌذ دػب هیکٌن ثشای فشصًذاًؾبى کَ
دس سزوت ّ فیض تْ پشّسػ پیذا کٌٌذ ػیغبی هغیر ثَ هب کوک کي تب ثَ ػٌْاى یک خبًْادٍ ثَ تْ خذهت کٌین ثَ آًِب کوک کي کَ ثَ ػٌْاى
یک خبًْادٍ ثَ تْ خذهت کٌٌذ ثَ آًِب ػطیَ ُبیی ػطب فشهب کَ ثبػث خالل ًبم تْ ؽْد ثَ آًِب ػؾك ػطب کي  ،ثخؾؼ ػطب کي  ،فشّتٌی ػطب
کي ّ ُوَ ی هب سا ثشای خذهت ثَ خْدت ّ فشصًذاًت ثَ کبس ثجش دس ًبم لذّط ػیغبی هغیر آهیي.
تْضیر:
خْاُش الیضاثت تْسًش ُوغش هیغیًْش تْسًش هیجبؽذ کَ ثَ ػٌْاى هیغیًْش دس زبل زبضش دس تشکیَ هؾغْل ثَ خذهت اعت آًِب داسای دّ
فشصًذ هیجبؽٌذ سثکب کَ دس کلیغبی یْ پی عی دس کْلْهجْط _گشخغتبى هؾغْل ثَ ثؾبست هیجبؽذ.

درس مهم
ثَ للن خْاُش دثی ّیلی:
آى سّص سا ُویؾَ ثَ یبد داسم کَ صاًْ صدٍ ثْدم دس کلیغب دس آى صهبى دس ؽِش ًبکغیْیل دس ایبلت ایْا آى سّص دس دػب ثشای داؽتي فشصًذ ثَ
زضْس خذاًّذ سفتَ ثْدم آسصّی داؽتي یک فشصًذ سا داؽتن اص اصدّاج تبم ّ هي هذتِب هیگزؽت اهب فشصًذی ًذاؽتین ّ هب ُویؾَ ثشای
داؽتي فشصًذ دس دػب ثْدین سّصی یکی اص ُوکبساًن ثَ هي گفت  :چًْکَ هب صى ّ ؽُْشی ُغتین کَ داسای کبس ّ خبًَ هیجبؽین هب هیتْاًین
کَ کْدکبًی سا کَ دس کؾْسُبی دیگش ثذّى پذس ّ هبدس هیجبؽٌذ ثَ فشصًذی لجْل کٌین اّ آدسط یک عبصهبى سا کَ دس ایي ساثطَ فؼبلیت
هیکشد سا ثَ هب داد ثؼذ اص اًجُْی اص کبغز ثبصی ّ فشم پش کشدى ُوچٌبى ثب صجش ّ ؽکیجبیی دس دػب ثْدین .یک سّص ثب هب توبط گشفتٌذ ثؼذ اص
ایٌکَ ثَ آى عبصهبى هشاخؼَ کشدین آًِب دختشی سا کَ اص کؾْس ٌُذّعتبى ثْد ثَ هب هؼشفی کشدًذ ّ ایي دختش صیجب سا ثَ ػٌْاى فشصًذهبى ثَ
هب دادًذ ثؼذ اص هذتی اص طشیك ُویي آژاًظ ثَ هب پیؾٌِبد پزیشػ دختشی دیگش اص کؾْس کشٍ سا دادًذ ثبص ُن ثب کبغز ثبصیِب ّ پش کشدى
فشهِبی صیبدی هٌتظش آهذى دختشهبى ؽذین سّصُب طْل کؾیذ ّ هب دس اًتظبس ثْدین چٌذ ُفتَ ثؼذ هب دس فشّدگبٍ هیٌیب پْلیظ دس اًتظبس ّسّد
دختشهبى اص کشٍ ثْدین ّ دختش دیگشهبى ثَ آغْؽوبى آهذ ایي آژاًظ ثَ هب گفت:سًّذ کبس اداسی ثشای عشپشعتی ایي کْدکبى ثغیبس عشیغ
اًدبم ؽذٍ دس ایٌدب ثْد کَ ثَ یبد دػبُبی ُش سّصٍ ی خْدم ّ ُوغشم افتبدم ُشگض آى سّصُب سا فشاهْػ ًخْاُن کشد کَ ثب چَ ػؾمی ّ
ؽْلی فشصًذاًن سا ثَ آغْػ کؾیذم هي ُش سّصٍ ؽبُذ سؽذ دختشاًن ثْدم ّ ُش سّصٍ ثب اؽتیبق ثشای آًِب دػب هیکشدم اهشّص آًِب ثضسگ ؽذٍ
ّ ثشکت گشفتَ ّ هي ّ ؽُْشم سا صبزت ًٍْ ُبی ثغیبس صیجبیی کشدًذ ثَ ساعتی خذاًّذ چَ ًیکْعت.

هتی ثبة ۲۱
ُ ّ ۲۲ش آًچَ ثب ایوبى ثَ دػب طلت کٌیذ ،خْاُیذ یبفت » .
هي اص ؽوب تمبضب هیکٌن کَ ثشای خْاعتَ ُبی ًیکْی خْد ثَ زضْس پش خالل خذاًّذ ثشیذ ّ ثب اػتوبد دس دػب اص اّ دسخْاعت
کٌیذ ُش سّصٍ ثشای فشصًذاًتبى ّ فشصًذاًؾبى دس دػب ثبؽیذ .
تْضیر:
خْاُش دثی ّیلی دس ؽِش تْیلْ صًذگی هیکٌٌذ اّ یک هذدکبس اختوبػی اعت ثیغت ّ پٌح عبل اعت کَ ثب ثشادس تبم اصدّاج کشدٍ
هبدس دّ دختش صیجب ّ هبدسثضسگ چِبس ًٍْ ی فْق الؼبدٍ اعت.

خذاًّذ کبرُبی بسرگی را اًجبم هیذُذ
بب تشکری هخصْص از هترجویٌی کَ در ایي راضتب هب را حوبیت هیکٌٌذ از توبهی شوب بَ خبطر
خذهتی کَ در
ایي راضتب هیکٌیذ بیٌِبیت ضپبضگسارین

از طرف تدوین کننده

از ابتذای آغبز ایي خبر ًبهَ ُذف هي ایي بْد کَ ایي خبرًبهَ بَ زببًِبی هختلف در دضترش
عالقَ هٌذاى قرار بگیرد.
شکر خذاًّذ را کَ در ایي زهیٌَ درُبی بطیبری را برای هب ببز کرد.
در حبل حبضر ایي خبرًبهَ بَ ایي زببًِب ترجوَ ّ در دضترش هیببشذ بَ طْر هثبل بَ زببى
اًگلیطیُ،لٌذی،اضپبًیبیی،فراًطْی،آلوبًی،پرتقبلی،رّضی،یًْبًی،عربی،فبرضی،
چک در حبل حبضر در دضترش عالقَ هٌذاى هیببشذ ّ ُوچٌیي بَ زّدی بَ زببى چیٌی ُن
Sister Debbie Akers
در دضترش قرار خْاُذ گرفتُ .وچٌیي اضقف داى ٌُطکي ًبظر بیي الوللی اًجوي فرٌُگِب در یْ
پی ضی آی هشغْل ترجوَ بَ زببًِبی اردٌُّ،ذی،تبیلٌذی،تبهیل،ضٌگبپْری ّ الّضی هشغْل اضت.
بٌببرایي اًجوي ببًْاى زیر ًظر خْاُر گْیي اّکص هطئْل اًجوي ببًْاى در یْ پی ضی بیي الوللی ضعی بر ایي ُذف دارد
کَ هبهْریتی را کَ ازطرف خذاًّذ دارین بَ خصْص در هْرد دعب برای فرزًذاًوبى در توبهی جِبى،هطئْلیت خْد را بَ
عٌْاى هبدراى دعب بب دقت ُر چَ بیشتر اًجبم دُین .هب بب شبدی ُر چَ بیشتر از خذاًّذ تقبضب هیکٌین کَ در اداهَ ی ایي
راٍ هب را برکت دُذ.
از طرف خْاُر دبی اکرش ُوبٌُگ کٌٌذٍ ّ تٌظین کٌٌذٍ خبر ًبهَ ی هبدراى دعب در یْ پی ضی بیي الوللی

لطفب شِبدتِبی ایوبًی خْد را ّ در خْاضت دعبُبی خْد را بَ هب ارضبل کٌیذ

MothersOfPrayerIntl@aol.com or debiakers@aol.com

شِبدت ایوبًی:

ؽِبدت ایوبًی:
ثؼذ اص ایٌکَ ثچَ ُب ثَ هذسعَ هیشًّذ ثشای آًِب دس دػب هیجبؽن ّ دس دػب هسبفظت خذاًّذ سا هیطلجن ّ ُوچٌیي هْفمیت آًِب سا
صهبًی کَ پغشم ثَ دثیشعتبى سفت دس یک هیسظ هتفبّت دیگشی لشاس گشفت دس دثیشعتبى هؼوْال ثچَ ُب ثضسگ ؽذٍ ّ دس فضبی
آهْصؽی هذسعَ اص کلوبت سکیک اعتفبدٍ هیکٌٌذ پذسم ُویؾَ ثَ هي هیگفت اگش هشدم ثَ اًذاصٍ ی کبفی ثَ اؽتجبٍ هیشًّذ ؽوب
هیجبیذ ثَ اًذاصٍ ی کبفی هسکن ّ اعتْاس ثبؽیذ تب دس ساٍ دسعت لشاس ثگیشیذ .
ًمل لْل:

ًمل لْل:
ثب تؾکش اص ؽوب خْاُش دثی ثشاعتی کَ اص ایي هْضْػبت کَ دس ایي خجشًبهَ ًْؽتَ هیؾْد اعتفبدٍ هیکٌین ّ ثشکت هیگیشین ّ
ثبػث سؽذ سّزبًی هب هیگشدد  .خذاًّذ ثَ اًدوي خْاُشاى ثشکت دُذ.
خْاُش ؽیال
عی ّ یک هْسد دػب ثشای فشصًذاًوبى دس عَ ثخؼ18_16:
-16صلر خْیبى  :پذس فشصًذاى هب سا ثشای لذهِبی صلر خْیبًَ یبسی ثذٍ.
سّهیبى ثبة ۱۴
 ۱۹پظ آى اهْسی سا کَ هٌؾأ عالهتی ّ ثٌبی یکذیگش اعت پیشّی ًوبییذ .
 -17لزت سّزبًی:خذاًّذا فشصًذاى هب سا اص ؽبدی خْدت تْعظ سّذ لذّعت پش کي.
تغبلًْیکیبى اّل ثبة ۱
 ّ ۶ؽوب ثَ هب ّ ثَ خذاًّذ التذا ًوْدیذ ّ کالم سا دس صزوت ؽَذیذ ،ثب خْؽی سّذالمذط پزیشفتیذ،
 -18پؾتکبس:خذاًّذا ثَ فشصًذاًوبى تْاًبیی ثذٍ تب دس اهْسی کَ تْ ثش آًِب هسْل هیکٌی ّ ُوچٌیي ثشای ثدب آّسدى ازکبم تْ
پؾتکبس ػطب کي.
ػجشاًیبى ثبة ۱۲
 ۱پظ اکٌْى کَ گشداگشد هب چٌیي ؽبُذاى اهیي ثی ؽوبسی لشاس گشفتَ اًذ هب ثبیذ اص ُش لیذ ّ ثٌذی ّ ُش گٌبُی کَ دعت ّ پبی
هب سا ثغتَ اعت آصاد ؽْین ّ ثب پؾتکبس دس هی داًی کَ دس ثشاثش هب لشاس گشفتَ اعت ثذّین
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The Girl in the Dress................................. $10.00
PPH Stock #: 22690 Lori Wagner
How exciting! Finally, a book written just for girls - a book about the importance and
beauty of holiness. The Girl in the Dress helps us to realize why it is important to take
a stand in today's world on modesty and purity. The authors take an excellent
approach concerning the way the Bible teaches us to walk, talk, and dress.
Call Jane @ UPCI Ladies Ministries 314-837-7304 X 412 to place your order!!

