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؟ نيد
وتسفيناملا بها-نوناقلاب باجأ لاؤس = لاؤس

!ةفينع ريغو حبرلل ةفداه ريغ نوكت نأ يه لولحلا لك
نم عمتجملا مظني نيدلا .ةشيعملا نم ضرغلاو يعيبطلا ملاعلا رسفي نيدلا
قلقلاب رعشت ) .دعاوقلاو داشرإلا( ميلسلا كولسلا يف اهتادقتعم لالخ
.اهيديؤم نم ةيهافرلاو ةياعرلا عم نيدلا

.لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا  humankindsرسفي نيدلا ايخيرات
نيد ىلإ ءامتنالا ) .ةرخآلا تادقتعملا  ( 1GOD ،ةيرشبلل يحورلا ملاعلا لخدي نيدلا
ةطشنألاو سوقطلا اهل مامضنالاو ريكفتلا لثم سانلا يقتلت انوعد
، ...تالافتحالاو

لقن  1 GODةلاسر ىلع ليلد اذه نايدألا دنتسي ام ابلاغ ليلدو
ةمظتنم ريغ تارتف ىلع يرشبلا خيراتلا لالخ .صخش ىلإ
.ةيرشبلل ةلاسر ريرمتل صخش راتخي هللا 1
اهلقن ةلاسر ثدحأ وه" وتسفيناملا بها نوناقلا لا
ةيطايتحا خسن ةقباسلا لئاسرلا لك لعجي .ةيرشبلل
) .لهاجت( ةددعتم

 ".ءايصوألا مداخ نوكلا : " 1GOD 1FAITH 1Churchنيدلا  1ىوس دجوي ال ايلاح

بجومب شيعلاو نايدراجلا مداخ حبصي نيدلا ديرت .فئاوطلا يه رخآ ءيش لك
.نايبلا يطعم نوناق

ةينيدلا سوقطلا
، ...) .دبعمو ،ةسينك( ءانب ضرغ ىنبم يف ةدابعلا ابلاغ كلذ متيو
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 materiulاهمادختسا متيو اهنأ مده كلذلو .ةدابعلا ءانب ضرغ نكامألا ديري ال 1 GOD
.ةيتحتلا ةينبلل اهانبم
موي( حرملا موي لك .تقو يأ يفو ناكم يأ يف ةدابع نايدراجلا مداخ
.ةسردم يف ءاقللا دقع اهنأ )7
ديلاقتلا ىلع سوقطلا دنتست ، ...توملاو جاوزلاو ةدالولا :سوقط هل نيدلا
يتلا ةيلحملا ديلاقتلا نمضتت نايدراجلا مداخ سوقط .عمتجملا ريياعم رييغتو
،خبطم ،فرعلا( هعون نم ديرف عمجت لك  ".وتسفيناملا بها  the'Lawضراعتت ال
 ..) .ديلاقتلاو ثارتلاو ،داتعلاو ،ةجهل

.ةدابعلا سوقط ةباثمب حبذم ىلع ةيحضت مادختسا فئاوطلا

ديري ال . 1 GODيزمر وأ يلعف ةيحضتلا نوكت دق
 materiulمادختسا ةداعإو ،حباذملا مده كلذلو .تايحضتلا
عم حبذم اهلحم تلح يتلا ،ةيحضت ال نايدراجلا مداخ .اهانبم
ةسرامم ) 1لقتنا( ةفرعملا قيبطتو ،ةدايزو ،ىعست يهو .ربنم
.ةفرعملا ةيرارمتسا

) (NAtmديدجلا رصعلا تقولا ةرادإ مادختسا نايدراجلا مداخ .تقولا ةرادإو نيدلا مدختسي
.عوضوم مايأ ديدحتل  NAtmمدختسي .
ةيدوهيلاو ةيسودنهلاو مالسإلاو ةيحيسملاو ةيذوبلا .ةورثلا يرصنعلا لصفلا" ضراعي نيدلا
.عشجلا تايليفطلا لبق نم ةارتشملا نودساف ..

لصفلا ةورثلا ةياهن حيتيو انل معد .ةورثلا يرصنعلا لصفلا" نوضراعي يصولا مداخ
.ةلءاسملل عشجلا تايليفطلا دقعو يرصنعلا

! ANTI 1 GODيه حبرت
ةيحيسملاو ةيذوبلا  ..تاناويحلاو ةئيبلاو ةيرشبلا دض "فنعلا" ضراعي نيدلا
معد .فنعلا لامعأ يف كراشيو عيجشتو ،لمع  ...ةيدوهيلاو مالسإلاو ةيسودنهلاو
.ةميرج وه حالسلا كالتما  accounrable.فنعلا دقعو ،فنعلل دح عضو حيتيو انل

!!! فنعلا عم حماستلا مدع

!لتقت ال
،حمست اهنأ .ةئيطخلاو نايدألا ىمسي ام لك .نيد لك ساسأ وه يت انأ .لتقت ال
معد وأل ةعبات فوس ! 1 GODةناهإ اهنأ .ةيمهو نايدألا ،مه .لتق زيزعتو عيجشت
،ال ! 1 GODةرخآلاو ةايحلا يف  1 GODةلءاسملا ىلإ يدؤي فئاوطلا وأ نايدألا لتاقلا
يصو !رفغا وأ تيسن
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،ذيفنتلاو ،ضاهجإلا( بابسألا نم ببس يأل رشبلا لتق نوضراعي نايدراجلا
)، ..يراحتنا ،داهشتسا ،مادعإلا ةبوقع ،لايتغا
يت

نم ةيضاملا لئاسرلا مادختسا ةءاسإ .ةلاسر  GODيف  1ساسأ ىلع ليلد هيدل نيد
لصفلا ةورثلا" ةدايز ىلع ةلدأ مادختسا اروز مهنا .ةيسيئرلا نايدألا عيمج لبق
"و ،يلايل" ةلاسر رخآ  1GOD! 1GODل لوبقم ريغ رمأ اذه .ةسرامملا "فنعلا" و "يرصنعلا

1GOD

عيمج لعجي LGMو .ةفينعلا ريغو ةيحبر ريغ يه ) (LGMوتسفيناملا بها نوناق
.نايدراجلا مداخ حبصت " "LGMناضتحا .نمزلا اهيلع افع هجوتو ةقباسلا لئاسرلا

!!!بقاري وه

؟حيسملا
يدانملا اهركذ  1ناك حيسملا ءيجم
 Persindiaةعطاقم يف ةئشان )، ...مالسإلاو نييحيسملا( ىرخألا تانايدلا ) .تشدارز(
،كلذ دعب سيلو ،ةمداقلا حيسملا دوجو مدع أطخلا يدانملا ناكو  Invokers.ضارتفا عبتي
حيسملا راظتنا يف سانلا لك .ىضم تقو يأ نم سيلو ،لبقتسملا يف الو نآلا ال
.اثبع نورظتني

نورقتفي سانلا نم ريثك ؟حيسملا لسرت فوس  1 GODنأ نودقتعي سانلا اذامل
ريثم سانلا ءالؤه .ةيمويلا لكاشملا لح يف ةيرشبلاو مهسفنأ يف ةقثلا ىلإ
وأ ةيقيقحلا مهلكاشم عيمج لح ىلع حيسملا لاسرإ  1GODلوستلا فعض ةقفشلل
.مداق )يه وا وه( ايسملا . NOءادعس مهلعجنو ةروصتملا

.ةايحلا ديق ىلع ةرداق ةيرشبلا نوكت نأ بجي .حيسملا لاسرا ددصب ال 1 GOD
ةبيخب نوكي فوس . 1GODخيراتلا رابغ يف يفتخت فوس يرشبلا سنجلا مث
نوكلا مداخ هنوك عم لماعتلا نكمي يتلا ىرخأ ةكوكسم قلخل روطت داشرإو لمأ
.يئايزيفلا

درفلا نأ بجي ربكأ اياضقل .مهسفنأ عم لماعتلل درف لك عقوتتو 1 GOD
.مهعمتجم نم دييأتلا بسك ،ىعسي
!اولص ،عمتجملا تاردق زواجتت اياضقل

!لمعلا  1 GODفوسو
لمعتس : 1 GODةالصلاو كرتشملا ناميإلا جاتحي عمتجملا تاردق زواجتت ةيضق
نوكي دق  comprehandable.وأ ةعقوتم تسيل سعاقت وأ تاءارجإلا " ! 1GOD
.لضفألا لحلا سعاقتلا
ةدعاسم( "ةشيعملا نم ضرغلا" ىلع زكرن نأ انديري 1 GOD
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مداخ .ايسملا ءيجم نع )ةايحلا رذبملا نوكي( ملحت ال ) .حورلا بساكم ةايحلا براجت انيدل
اوعيضت ال تايدحتلا عم لماعتلل صخش ديري  1 GODنأب داقتعالا نايدراجلا
!مداق حيسملا ال .ةيعقاو ريغ لامآ ىلع تقولا

Superbeing:ل سانلا ضعب ةجاح لالغتسا عشجلا نويلالغتسإلا
!ةيلايخ ءاره  ...وكوج ،ةزجعملا ةأرملا ،نامربوس ،روث
ةبذاك .ةمداق وأ ءايحإ نل ، Moshiach، ...يدهملا ،يكلاك ،عوسي :ةينيدلا Superbeing
!مهلهاجت .نايحألا نم ريثك يف حيسملا ةقثبنملا

.حيسملا نورظتني وأ جاتحت ال نايدراجلا مداخ
مضنا .ليلدك" حضاو بها نوناقلا " كلمتو  1FAITHكيدل  1GOD،يف نايدراجلا مداخ ةقثلا
!يتأي ال نأ حيسم جاتحت ال انيلإ

نيسيدقلا
تناك .ةيسيئرلا اياضقلا نع هللا ةددعتم مادختسا نيينثولاو ،ةميدقلا روصعلا يف
هللاو .هللاو رشبلا نيب طابترا سيسأت هللا فصن .لقأ اياضقل هللا فصن دبعت
نكمتي ىتح .شابوألا ىلإ ىدأ امم ،رشبلا * باصتغالل ةطلسلا نم مهفقوم ناعتسملا
.هللا شابوألا فصن تحبصأ مهل ةدابع نم سانلا

نع باغو ،اولضان .ةدابعلاو هلأل  1 GODطقف كانه نأ نوكردي سانلا أدب امدنع
اهؤاشنإ مت يتلا ةددعتملا مانصألا نوكيو  1 GODعادخل .ةددعتم مانصألا
اضيأ اودارأ .نيسيدقلا
.ءامسلا يف ةيلخادلا ةرئادلا يف مهل سولجلاو ةيمهو مانصألا هذه ذاختال 1 GOD
ههيلأت ،اسيدق اهل اولعج .هللا لبق نم * ميرم باصتغالل تضرعت دقتعن يحيسملا
.نيرخآلا دجوت ال !ديحولا دوبعملا  1 GODنيهم .اهل ةدابعو

، 1 GOD.ةدابعلل دوبعملا طقف  1كيد نايدراجلا مداخ
!يهتني ،هللا ديدعلل ةدابعو ههيلأتو
!باصتغالا وه اذهو ،باحصالا ،صخش مونلا ىلإ لصت ةنوخلا نم كانه ناك اذا *

ديهش
ةحفاكم ،ةايحلا نورذبملا يه ديهشلاو !ةيرشبلا ةيحضتلا ديرت ال 1 GOD

.مهل نوديري ال تاعمتجملا !1 GOD
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توملا ىعست ادمع ال مهتادقتعم ىلع ظافحلل لتقلل نوضرعتي نيذلا سانلا
ريغ دارفألاو ،ايلقع عجشت ءادهشلاو ةداهشلا معد .ءادهشلا انايحأ ىمستو
ءادهشلا ةيمهو يه هذه .نيرخآلا ضيرعتو راحتنالاو توملا بلطل ايفطاع رقتسم
.ديهشلا ةيمه معد وأ ءادهش لبقن ال نايدراجلا مداخ .نورحتني نيذلا

 ':ةيمهو ديهشلا" ،عاونأ  2كانه
يبلاط مه .راحتنالا لالخ نم ةداهشلا نوعسي نيذلا سانلا
.ةيموجنلا ىلع لوصحلل 'ببسلا' مادختساب ةينانألا مامتهالا
اهنأ .اعوج توملا وأ سفنلا قرح لثم ةياعدلا تانالعا ىلع اوعضو
ةايحلا ديق ىلع اوقب اذإ ) .ضرم( ايلقع ةرقتسم ريغو ةيفطاع
.ةايحلل ةحصم يف نيزجتحم اوناك

ءاذيإ اهنم ) .يراحتنا( يئانجلا راحتنالا لالخ نم ةداهشلا نوعسي نيذلا سانلا
ةلتقلا مهلعجي نيرخآلا لتق وأ
ثدحتي ادبأ زوجي ال  R7 .ةسنآلا :مكاحي مه ةايحلا ديق ىلع اوقب اذإ ) .نيمرجملا(
نكت مل اهنأ ول امك اهريمدت متي نأ بجي اهنم ةدوجوملا ةلدألا عيمج ،مهمساب
.ةذوبنمو مهئابآ مهحضفو .ةدوجوم

.نمثأ ةزايح !ةايح
حورلا بساكم انيدل ةدعاسم( "ةشيعملا نم ضرغلا" ىلع زكرن نأ انديري 1 GOD
نايدراجلا مداخ ) .ةايحلا رذبملا نوكي( ةركبملا ةافولا انيدل ةطخ ال ) .ةايحلا براجت
هل يعاد ال ةطرفم رطاخمل مهسفنأ نوضرعي ال نأ صخشلا ديري هللا  1نأب داقتعالا
.ل  1ةايحلا ةيامحو

!ةيرشبلا ةيحضتلا ديرت ال 1 GOD
ىلإ يمتنت سوقط نمزلا اهيلع افع ،ةينثو ،ةيسفن ،ةيئادبلا ةيرشبلا ةيحضتلا
!ةايحلا رادهإ ةيرشبلا ةيحضتلا وه راحتنالا .يضاملا
 R7ةسنآلا :ةميرج ،نيرخآلا لتقو راحتنالا ىلع يوطنت يتلا ةيحضتلا ناسنإلا

لجأ نم كمسج !رخآ صخش يأ وأ كسفن لتقل سيل ةشيعملا نم ضرغلاو
! 1 GODةناهإ وه لتقلا وأ راحتنالا .ءاقبلا

!ةسدقم ةيرشبلا ةايحلا
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ةداضملا يه ةداهشلا وأ ديهشلاو ،ديؤت ،ززعي نأ كلذ ريغ وأ ةينيد ةمظنم يأ
نوش نايدراجلا مداخ .ةلءاسملل تامظنملا هذه دقعتو  1 GOD.ةحفاكمو ةيرشبلا
!يضاقيو لفسأ ىلإ تامظنملا هذه عمتجم فاقيإ !راعلاو
!ةرخآلاو ةايحلا يف ةيلوؤسملا مهل لمحي 1 GOD

!لوبقم ريغ رمأ داهشتسا
!رشبلا لتق يف قحلا هيدل دحأ ال
!هيف بوغرمو ديج ةشيعملا
ةبوزع
كانهو .ةرسأ نيوكتو رثاكتلا ،جوازتلا ميمصت  GODيف  1دض ريسي ةبوزعلا
ومنلا ةجاح كانهو .يناكسلا ومنلاو ءاقبلا عاونألل رثاكتلاو جوازتلا ةجاح
.يئايزيفلا نوكلا رامعتسا :ريصمو ةيرشبلا ءافولا ىلع يناكسلا

!  1 GODةناهإ يه ةبوزعلا سرامت يتلا تابهارلاو نابهرلاو نيدلا لاجر

مداخ يرجي !ردقلا اهنا ءافولاو يرشبلا سنجلا ءاقبل اديدهت لكشت اهنأ امك
!يداملا نوكلا نيمرحلا
مهحضف ةبوزعلا معدت يتلا ةينيدلا تامظنملا نوذوبنم !يهتنت ةبوزعلا
،ريدلا ءانبلا داوم ريودت ةداعإو ،ريدلا !هتياهن ىلإ فاطملا ةياهن يف يتأيو
.اهمدهو ،تابهارلا ريد
C

1 GOD
يلصألا وه SHE! 1 GODو ةداعس ءاوس دح ىلع ! 1 GODايلعلا يه 1 GOD
نوكلا مداخ نم لك .ةيداملاو ةيحورلا  2:نوكلا قلخ ! 1 GODحورلا-ةدلاخلا
!رشبلاو ةكئالملا :ةبولطملا
ةسينكلا  1طقف جاتحي ! 1 FAITHناميإلا : 1نيدلا  1طقف ديري 1 GOD
!ءايصوألا مداخ نوكلا مساب ةفورعملا

نيذلا ،تاجهللا نم ديدعلاو ةيسيئر تاغل  7ثدحتي .ةلقتسم لئابق  7ديري 1 GOD
 (UCG1،ةلقتسم ةسينك  1هيدل ةعطاقم لك  Shires.نم ديدعلاو تاظفاحم  7يف نوشيعي
.ليلدك "وتسفيناملا بها نوناق" و ،ةلاسر ثدحأ  GODيف : 1مادختساب ةرادإ )... 7

ناضتحا لولح عمتجملا ةيحبر ريغو ةفينع ريغ ديري 1 GOD
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وأ ةينيدلا تامظنملا لهاجت .نيدلاو ةموكحلاو عمتجملاو ةرسألل .ةيحلا
، ...ةيوبخنلا ،حبرلاو ،فنعلل جورت يتلا تاباتكلاو ةيسايسلا

نايدراجلا-مداخ .ةرفغملا ال ةلءاسملا قبطني ! 1 GODةبساحم ديري 1 GOD
!ةلوؤسم ةموكحلاو ،ةمظنم وأ صخش لك .معدلا ةلءاسملا

. 1باقلألا مادختسا متي ام نع رظنلا ضغب ةقلطملاو ايلعلا وه 1 GOD
:ةفلتخم نيوانعو ءامسأ مادختساب نينيدتملا لبق نم دبعي GOD،
،ةيئاهبلا  Mutakabbir،لآ ،نوتآ ،مكحلا لآ ،هللا ،ادزام اروهأ ،يانودأ
، Waheguru،برلا ،برلا ،وتينام ،هوهي ،مشاه ،توغ ،قلاخلا ،بألا ،امهارب
.مهنم دحاو لك وه .. 1 GOD

'  ' 1 GODلثم  1 GODةدابعلا نايدراجلا مداخ
مويلا ! Jميلعت ةملعتم نوكتو ملعتلل ةيرشبلا عقوتت 1GOD
صخش اهيدل تمكارت يتلا ةفرعملا ام حرش ديري udgment، 1 GOD
ةئيبلاو نطوملا حلاصل مدختست اذه مت فيكو رمتسم لكشب
قيبطتو باستكاو ،يعسلا نايدراجلا مداخ .يلحملا عمتجملاو ةيلحملا
.ةليوط ةايح نع ةفرعملا ةيرارمتسا ةسراممو ةفرعملا

لك لهاجتو ةلاسر رخآ ىلإ يغصت نأ ةيرشبلا عقوتتو 1 GOD
اناذآ ةيفيك حرش ديري ، 1 GODةمايقلا موي يف !ةقباس
شيعلا نايدراجلا مداخ .اهراشتناو قيبطت ،هتلاسر ثدحأ ةيغاص
عجشت اهنأ  ".وتسفيناملا بها نوناق' لبق نم ةدابعلاو
.كلذب مايقلا ىلع نيرخآلا

لئوملال ايعار نوكيل ةيرشبلا عقوتتو ! 1 GODةيرشبلال ريصم  GODيف 1
،جوازتلل جاتحت ةيرشبلا .يداملا نوكلا ةيقبو ةئيبلا ةدايزو ،يلحملا
!مهريصم وحن يعسلا نايدراجلا-مداخ .ءاضفلا رامعتسا ،فاشكتساو ،فعاضتتو

 1ناميالا ةسينك  1معدلا  1 GODةدابع
1 FAITH
. 1كعمتجمو مكل تاهيجوت يطعي  1 FAITH ! 1 FAITHكيطعي  1 GODب ناميالا
.انيدل ةيونعملا ةوقلا وه ناميإلا
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'  " 1 FAITHلئاسرلا ةفاك عيمجتو ةباتكل عضاوتملا بتاكلا تاميلعت 1 GOD
فئاوطلا حبصت رخآ ءيش لك  1 GOD.ل لوبقم نيد ديحولا وه ناميإلا . 1دلو
!نايدراجلا مداخ حبصت ! 1 FAITHناضتحا .نمزلا اهيلع افع يتلا

:عم اهلادبتسا متي !نمزلا اهيلع افع يتلا فئاوطلا نوذوبنم

.مداخ ءايصوألا نوكلا ةسينكلا 1 GOD 1 FAITH 1
!ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل
تاطوطخم  7ىلع بوتكم وه 1FAITH

:

ةالصلا ديكوت

ناميإ  1:لقتنا

!SHEو ةداعس ءاوس دح ىلع وه يذلا  1 GODدجوي

!يداملا نوكلا مداخ نوكي نأ يرشبلا سنج رايتخاو  2نوكلا قلخ 1 GOD
!ةفعاضمل مازتلا كانهو ،لمحلا نم ةسدقم ةيرشبلا ةايحلا
!كلذ قيبطت مث ةفرعملا باستكاو يعسلا وه يرشبلا سنجلا

!تلسرأ  1 GODةقباسلا لئاسرلا عيمج لحم لحي وتسفيناملا بها نوناق

!يهلإ وه  7ددعو ةمهم ماقرأ
!ةكئالملا كانهو ةرخآلا كانه

ةالصلا-مازتلا تامازتلا  2:لقتنا
ىرخألا مانصألا لك لهاجت  1 GOD،ةدابع

لمحلا نم ناسنإلا مسجو ةيامح
ةفرعملا قيبطتو ةدايزو ،يعسلاو ،ةليوط ةايح

ةصاخلا ةرسألا يف ءدبلاو ةفعاضمل يتام

كب صاخلا دادجألاو ءابآلا مارتحاو فرش
ةايحلا لاكشأ ةفاكو ةئيبلا ةسارح
ةيامح اهتلاسر رشن  "،وتسفيناملا بها نوناقلا ' لا مدختسا
ضارقنالاو ةوسقلا نم تاناويحلا

نيجاتحملاو ءافعضلا ،نيمورحملا ،ملاظ موجهل فوقولا
ىضرملا ةحارو ىوأملا مهل ىوأم ال ،عئاج ماعطإ
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يئيبلا بيرختلاو ةيقالخأاللاو ملظلا ىلع اجاجتحا
ةبقاعم ةديج نوكت ثولتلا فيظنتو بنجت عكستلا ال ،ةأفاكم لمعب مايقلا

ةقيثو رباقملاو قرح

رشلا

!تاباختنالا عيمج يف تيوصتلا

مارتحالا قحتست ءاطعإو الداع نك

ةالصلا-بلط تازايتما  3:ريرمتلا
فينعلا لاخ عمتجم انيدل

يقنلا ءاوهلاو سفنت

فيلأ ناويح كيدل

اهتيفصت تمت يتلا هايملاو برشلل ةحلاصلا

يناجملا ميلعتلا

يحصلا ءاذغلاو ،لكألل حلاص

ىوأملاو ةيحصلا ىضرملا دنع يناجملا جالعلا ةلوقعم راعسأب سبالملا ،ةيقاو

مارتحالا يقلت

ةلوقعم راعسأب

عم ريبعتلا ةيرح ةلادعلا يقلت  1GODيف قدصو ةدابعلا

ةأفاكم لمعلا

ةيقالخألا ديقي

ةيرحب نيبختنملاو ةموكحلا

ةرسألا أدبت ،تيم
ةماركلا عم يهتنت

ةالصلا-روصقلا
روز ةداهش

روصقلا  4:لقتنا

دسحلا رشبلا موحل لكأ

نامدإ

ينانأ

بهن

بيرخت

،ةالصلا لئاضف ايازم  5:ريرمتلا
امئاد رشلا ةبقاعمو  1 GODطقف ةدابع
ةفرعملا ةيرارمتساو ميلعت مث ،ملعت عراش 1
لئوملا عم ةمءاومو ةئيبلا ةيامح
ةرباثم

بترم و فيظن

اهيلع دامتعالاو ،ةبحملا
نينمؤملاو

ةكراشم ،طقف ،ةمحرلاو ةعاجشلا

ةالصلا ثارتلا  6: Khronicleلقتنا
اماع  - 70ل  - 700بيرقلا يضاملا
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تاونس  - 70-0ةيلاحلا زميات

ةنس  - 2100ل ةميدقلا زميات

:هدعب نم ةنس  0نم ديدجلا رصعلا ةنس  - 1400ل  - 2100ديعبلا يضاملا

أبنت

اماع  - 700ل  - 1400يضاملا ةطسوتم

ةالصلا تاذلا
ديج ةالصلا فيفخت

كالم

ةرخآلا  7:ريرمتلا

ةئيس ةالصلا فيفخت

موي نازيملا ةراهطلا مكح

نزحلا ةالصلا
ىتوملا ثثج قارحإ

تقولا ةرادإ لك لدبتسي هنإف .تقو رمعلا ديدج ةرادإ 1 FAITH inrtoduces،
.ىرخألا
~ لوجتلا رظح ةليل ~ تقولا ثلثم ~ : CG Klockريصقلا ىدملا
~ ةينيتورلا ةيمويلا CG
~ حرملا موي عيضاوم ~ يضارتفالا ميوقتلا : CGطسوتم حلطصم

ميوقت يونس  ~ CGططخم CG
نأ يغبني ال ديدج رمعلا ~ هفرعملا  CGةيرارمتسا ~ : CG Khronicleدمألا ليوط
تقولا مدختست ال .لالغتساو حبرتلا وأ دابعتسال تقولا ةرادإ اهمادختسا ءاسي
.ةعرسلل ةجاح كانه تسيل .عرستلال ةممصم نكت مل .ناسنإلا مسجل لجع ىلع

)يهلإلا( '  " 7ددعو فارتعالا زومر ةروصلا 1 FAITH
) .يسدنه علضم ،اياوزلا ، 7نيبناجلا  ( 7عبسم لا و
يهو  (CG) .نايدراجلا مداخ' مساب ديؤم فورعملا نمو .راصنأ مه  1 FAITHبعش
 1ST) .مسا( ةياصولا سراحك ةهجوم

لبق ةعاس  1ىلإ سمشلا قورش دعب ةعاس  1نم )عوبسألا  7موي ( عتمم موي لك
C.ل .ءاقللا يف نايدراجلا مداخ ،بورغلا ءاقل
.بنج ىلإ ابنج ىلع لوصحلاو ،ةيئيبلاو ةينيدلا ةيعامتجالا ةلادعلاو طقف تسيل اعمجت G.
صقرلاو ءانغلاو كحضلاو ،ةشدردلاو ،ةشقانمو ،ةالصلا :ةيعامتجالا ةئشنتلل وه اضيأ نكلو
يذلا ضرغلا نكامألا ديري ال ) . 1 GODيلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا لوانتو ،قيسنتو بعللاو
) .ةماعلا سرادملا  (SMEC، PHeC،ميلعتلا قفارم يف عمجل دقعتو .ةدابعل ينب

.خويشلا ) 14 (7HE، 7SHEنم نالك هيدل عمجت .ةبختنملا ناجللا نم admisteredو 1 FAITH
نيبختنملا تاظفاحملا ناجل  7كانه
.ةباطخلا يف  Orackleءاقل  7HE، 7SHE Praytorian.نم )(Orackle
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انيدل ةيونعملا ةوقلا وه 1FAITH
ةسينكلا 1
،ةلقتسم تارادإ  7نوكت نأ وه  1ةسينكلا  .ةسينكلا  1و  1 FAITHبولطم 1 GOD
! ءايصوألا مداخ نوكلا :فرعي نأ وه  1ةسينكلا .ةليبق لكل 1

:مسا حضوأو ءايصوألا مداخ نوكلا
.يداملا نوكلا وه

نوك

ةيداملا مداخ نوكي ،يرشبلا سنجلا ريصم يصو
.نوك
" هللا  " 1سارح مه ءاضعألاو نيديؤملا رومألا ءايلوأ
 " .وتسفيناملا بها نوناقلا ' :ةلاسر رخآ

:تاراصتخالا  2كانه
) .ددع  + 1لئاسر ) ، UCG1 ( 3ماقرأ UCG1 ( 7
 "1GOD '،' 1FAITH،ءايصوألا مداخ نوكلا UCG1
!1Church
.اهب لومعملا  Orackleبيترت ضرع ) (1-7مقر

UCG1

ىقتلم  7 HE، 7 SHE) .نم ةبختنم ةنجل( " "Orackleلبق نم ةلقتسم ةرادإ لك عضخيو
.تاظفاحملا ةباطخلا يف وه Orackle
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>رفاك :سانلا نم عاونأ  1 7ةسينكلا يطغت
>  > C. Zenturion > C. Praytorianخويش > راصنأ
 Proclaimerنايدراجلا مداخ >  CG Proclaimerام ةفرح ملعتي ىبص

ردقلا  Humankindsةرادإلاب 1Church
UCG1 - TREE
بعش •
وتسفيناملا بها نوناقلا
خويش  14بختنملا

ناميإلا راصنأ

) ( 14نالك لكش

) (7HE 7SHEخويش

-Zenturion 1HE 1SHEمداخ  2بختنملا

نالك

ءاضعألا  UCG1حبصي -Zenturionمداخ
-Praytorian 7HE 7SHEمداخ  14بختنملا -Zenturionمداخ
) Orackle ( 14لكش -Praytorianمداخ
 CG Proclaimer 1HE 1SHEام ةفرح ملعتي ىبص  2بختنملا

Orackle

 1 CG Proclaimerبختنملا

fromthe ACG
Proclaimer 7 Orackle

 SHEوأ ةداعس ،ةايحلا اوضعو

وتسفيناملا بها نوناقلا رمأ يلو وه CG Proclaimer

ءايصوألا مداخ نوكلا
لولح ةينيدلال سيلو ،حبرلا لجأ نم سيل
يناجم .ةيعامتجالا ةلادعلاو ةيئيبلاو فنعلا
تنلعأ يذلا تقولا ديدجلا رصعلا ،ميلعتلا دوزم
ةرادإ ريدم
نوناقلا " :ةلاسر رخآ 1GODو
 ".وتسفيناملا بها

ةفينع ريغ لولحلا
LG M
ةلاسر رخآ  GODيف  1وه ) LG M LG M
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فيظن نم صلختلا  .نمزلا اهيلع افع ةقباسلا لئاسرلا عيمج لعج

تارتف ىلع يرشبلا خيراتلا لالخ
 1 GODةمظتنم ريغ
ةلاسر ريرمتل صخش راتخي
.ةيرشبلل
نم ريثكلا نأ لمأ ةبيخب رعشت 1 GOD
 1ناميإلا لئاسرلا هذه بجتست مل سانلا
 exemtions.ال ،ةقلطم ريغ GOD

لوبقم ريغ فارحنالا وأ طسولا لحلا نأ بتاكلا عضاوتملال تحضوأ 1 GOD
".ةمايقلا موي" ىلع اهعم لماعتلا متيسو
مهفو .ةلمجلا ءانب وأ ةيدرف ةملك ىنعم سيل .مهي ام وه ةلاسرلا مهفو حور :هيجوتلا
.ةلاسرلا ذيفنت يف ةدعاسم ركفلا اذه نم ضرغلاو حور

.ليلدك ' وتسفيناملا بها نوناقلا " عم اهقيبطتو طخ يف نوكت نأ وه ةموكحلا نوناق
'بنذم' ال .يمازلإ مكحلا ةداعإ .يعجر رثأب نوكت نأ يه تاعيرشتلاو نيناوقلا عيمج
.باقع نود يه

 EVILةبقاعم ديج نك

نومداق رشلا نينسلا نم فالآل
.ةياغلا هذهل

مهسفنأ  1 GOD،عم مائو يف شيعلا . CGنايدراجلا مداخ ةايحلا رهوج وه ماجسنالا
يف شيعلا .يداملا نوكلاو ةئيبلا ةدايزو ،يلحملا لئوملاو ،عمتجملاو ةرسألاو
.نايدراجلا مداخ يمويلا نيتورلا نم ءزج وه مائو

.لمأتلا ،يلخادلا ماجسنالاو ةيحورلا ىؤرل
مداخ .تابنلا وأ ةيئايميكلا تالمكملا مادختسا نود لمأتلا متي
ريغ لوقصملا ريغ ةيعيبطلا مادختسا طقف نايدراجلا
.زتراوك زور لوقصملا
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1GODو عاتمتسالاو مادختساب كلذو ،ةياعرو ،ةالصلاو ةدابعلا مزلتست
ةقيرط لضفأ يه ةالصلا .ةالصلا يوطني  1GODةدابع .تاعادبإلا
كانه نوكي ال امدنع ! 1عمتسي ال امدنع  1GOD .عم لاصتا ىلع ءاقبلل
!اهبرج .عمتسي ! 1GODىلص !لمأ

ةلاحالا عوضوم ةسارد
نيد
! ةنايدلا يه ام ) :ةملك  ( 700لاقم
!ةلاسر ثدحأ ةروصلا هللا  1حرش ):ةملك  ( 1400عسوم لاقم
؟نايدراجلا مداخ ):قئاقد  ( 3باطخ
!رمعلا تقولا ةرادإل ةديدج ):قئاقد  ( 7ضرع
!تاطوطخم ): 1 FAITH، 7قئاقد  ( 7ةيعامج ةشقانم
!ةياصولا يصولا حبصت انيلإ مضنا  :ةلمح
!ناميإلا ) 1توصلاو ويديفلاو تاموسرلا ( يمقرلا قصلم ميمصت  :قصلملا
.يوحنلا قيقدتلاو يئالمإلا قيقدتلا :ضكري

.توصلاو روصلاو نوللا ةجاح كانه :ةفاضإ
اناجم كلمع رشنلاو فيلأتلا قوقح لعج .تارييغت ءارجإ رمألا مزل اذإ :ةعابطلا تافورب ححص

.ةياهنلا
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