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••• • • • !مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD
 -Prayerصاوخ
رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
دننک یم لمع و دننک یم یگدنز هدعو )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
لئاضف
دننک یم لمع و دننک یم یگدنز هب نارگید قیوشت یارب هدعو
هک دیهد هزاجا لئاضف ریغ راتفر هیبنت تساوخرد لئاضف
عون بوخ و  1GODلالج یارب هزرل لئاضف ریغ و دشر لئاضف
رشب

!هدناوخ ییامهدرگ کی رد ای و هناخ رد زامن نیا
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.دننک تازاجم ار دب هشیمه و  1GODاهنت شتسرپ  1:تلیضف

تدابع لحم :رگید تب مامت نتخادنا رود .طقف  1GODتدابع
، ...دوخ یاه هتشون ،دوخ مسارم ،اهنآ
هدنشخب-نوناق ' زا دیآ یم شتسرپ هوحن دروم رد ییامنهار
 .راکشآ
زامن ندناشوپ ریصح اب بارحم .مهاوخ یمن ار  sacreficesدنک 1GOD
تسد هب ،لابند هب( دنریگب دای نابهگن نابهگن .تسا هدش نیزگیاج
.ندنازوس ات هراوهگ زا ) ،شناد رب روبع و لامعا( شزومآ و )شناد ندروآ

.مهاوخ یمن ار تدابع تخاس فده یاه ناکم دنک 1GOD
رد  Fundayار رد .نامز ره رد ،هطقن ره رد شتسرپ نابهگن نابهگن
 ...ناگیاسمه ،ناتسود ،هداوناخ اب )شزومآ زکرم کی رد( ییامهدرگ کی

رظن هب دب اجک ره .رش وگخساپ ینعم  1GODشتسرپ
اب( »تقیقح« ندرک ادیپ اب دیآ یم ییوگخساپ .دسر یم
هانگ ای هانگ ساسحا داجیا )تسین هنامصخ ینابت
)عمجت( دراد دوجو یرابجا مکح ،هانگ ساسحا تسا .درک یمن
نآ رد هک .تسا یشخبناوت طسوت هدش لامعا تسا
.تسا هدش هداد مزال ناربج
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!نایاپ هب رش لاس زا 1000

!!!!!!! دب تازاجم شاب بوخ
.موادت ،شناد و شزومآ نآ زا سپ ،دینادب  2: 1 STتلیضف
،شزومآ نآ زا سپ دینادب ، 1 STمزلتسم ) (IPیونعم تیکلام زا ناسنا هدافتسا
و شزومآ قیرط زا دیآ یم . IPتسا شناد زا هدافتسا و ندروآ تسد هب ،لابند هب
.تسا راکشآ هدنشخب ،نوناق ،هبرجت ،راک ،یگدنز تایبرجت ،دازآ تلود شرورپ

موادت شناد( ،روبع یونعم تیکلام دروآ تسد هب یور رب تیاهن رد
هعماج هب قلعتم ، IPتبث قح چیه( هعماج ،راک لحم ،هداوناخ هب )هبل
.ریاش ) ،دراد دوجو
هلمج هب هدشن دلوتم زا شرورپ و شزومآ-ناگیار ' دنک یم مهارف یناتسا تلود
طسوت )یمومع ،دازآ( تالیصحت .تسا هتسب & یمن ینابیتشپ یتلود ریغ شزومآ .نادنملاس
.تسا هدش هئارا ریاش و ناتسا
.شرورپ و شزومآ و یکشزپ عمتجم ریاش SMEC ،

 ".تسا شزومآ عمتجم و یتیالو ناتسرامیب PHeC،

.سناژروا زکرم و یتیالو عافد PDEc،
،سناژروا تامدخ نمجنا ' CE
شزومآ عیرس ار ناگیار شرورپ و شزومآ رد .سیردت هب عورش ،ندیمهف یتقو ،دینادب 1 ST
هب گرزبردام و گرزبردپ رد .تمدخ ودب دیدج شزومآ هبرجت اب رگراک راک لحم رد .دنک ناگدنریگدای
.دهد شزومآ ،ناتسود ،ناگتسب ،ردام و ردپ ،هناخ

.نادیواج )یونعم تیکلام( درف شناد هبل دزاس یم موادت-شناد
رتافد هقباس دراد یم هگن یگلاس  14نس زا ود  indivi-ره
دیاب هداوناخ ) .هدننک نارگن و تبثم ود ره(  experien-دوخ یگدنز
.ار دوخ لاوما یرکف شرورپ و ظفح TURE cap-،
-P.نم" ،ار دوخ نانکراک زا ددجم هدافتسا و ظفح ،طبض دیاب اه نامزاس
یناتسا .دننک هدافتسا همه زا بوخ یارب یونعم تیکلام دوخ نادنورهش هب دیاب هعماج
.دراد یم هگن یناگیاب تلود
دروم شناد نیا و دراد تسد هب ار نآ هک هچنآ هک دش دهاوخ هتساوخ ار دوخ حور  Judgmentdayرد
.دوب رد هدافتسا

ام یگنادواج زا یشخب موادت-شناد
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.نکسم هب گنهامه و تسیز طیحم زا تظافح  3:تلیضف
هب ندش لیدبت یارب تسا رشب عون یارب تشونرس  1GODرد
اب گنهامه قیرط زا هعماج ) .یکیزیف ناهج( ، 'PU،زا نابهگن
نابهگن هب تفرشیپ زا نیا .دوش یم عورش یلحم یاه هاگتسیز
.نیمز یور رب نآ فلتخم تادوجوم مامت و تسیز طیحم زا

لیدبت .تسا دوخ تشونرس ات دننک یم یگدنز هب  Humamkindاقب یارب اه ناسنا
طیحم ،یلحم یاه هاگتسیز اب مزلتسم رما نیا .یکیزیف ناهج زا نابهگن نابهگن
.یگنهامه رد یگدنز یکیزیف ناهج هیقب و رتشیب تسیز

نابهگن نابهگن هاگتسیز اب گنهامه هب
 /عورش ،دنهد قفو( لماکت کرد هب زاین
 /ییاذغ هریجنز ،رثا و تلع ،لاغشآ و نایاپ
غیج .) .لماکت ،اطخ و شیامزآ ،متسیس وکا
،اوه( تظفاحم ینعم هب  Harmoni-دنت و دیدش
تسین یگدولآ داجیا اب )کاخ ،بآ
T

 ..مس ،مس ،هلابز ،شزوس(
 harmoniدنت و دیدش غیج نابهگن نابهگن ) .هنوگ یاقب نیمضت تسا
 ..) .یهایگ ششوپ ،تارشح ،تاناویح(

دشر نیاربانب .یکیزیف ناهج رامعتسا و فشک یارب تیرشب رد
یاه تیلاعف زا عبانم و نامز رییغت .تسا یرورض تیعمج
. Humankindsرامعتسا و ییاضف تافاشتکا هب leisuretime
!تشونرس
.دامتعا لباق و رادافو ،ینتشاد تسود  4:تلیضف
هدرتسگ هداوناخ ،رهوش و نز اب ناکدوک اب دامتعا لباق و رادافو دوش یم عورش ،ینتشاد تسود ندوب
هداوناخ ،دوخ گرزبردام و گرزبردپ و ردام و ردپ ،دوخ ردارب و رهاوخ مراد تسود ار ناکدوک .دراد همادا نانچمه
.تسا هتفای شیازفا

،دوخ( ناکدوک هجیتن رد و رگیدکی اب دامتعا و یرادافو ،هناقشاع هطبار کی دیاب رهوش و نز
ار یعامتجا یاه تراهم و تنس ،دوخ یقالخا یاه شزرا اهنآ ) .دیسر بیوصت هب ای و شرورپ
هدرتسگ هداوناخ کی زا دامتعا لباق و رادافو ،ینتشاد تسود شخب کی هداوناخ .دهد شزومآ
.تسا
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دراد تسود ار نآ .لیاضف همه زا ریگارف دامن هدرتسگ هداوناخ
هدنشخب-نوناق زا شور دربراک نآ رد تسا دامتعا نیا .دوخ  1FAITHهب رادافو ار نآ 1GOD،
.تسا راکشآ

ندوب دوخ تشونرس هب رادافو نآ هب تیرشب .قلخ همه لماش  1GODتبحم اب
!امش ،دراد یگتسب ام هب . 1GODنابهگن نابهگن
یبوخ نیرتالاب هب رادافو درف کی .تسا ییاذغ داوم حور ،هداعلا قوف تلیضف کی رادافو ندوب
!امش دراد تسود ار . 1GODتسا هدیسر ناسنا
ثعاب دامتعا ندوب .تسا دامتعا لباق ناتسود دوش یم ثعاب هک تلیضف کی دامتعا ندوب
.تسا هعماج یگدنز یارب یبوخ دامتعا ندوب .تسا بوخ رگراک کی دوش یم

.یراذگ کارتشا هب ،طقف ، Compasssion،تعاجش  5:تلیضف

یارب دزمان کی باختنا ماگنه .تسا ناسنا  essentualیاهراتفر زا دروخ و دز  5تلیضف
ناسنا  essentualیاهراتفر زا دروخ و دز نیا یاراد رظن هب هک دزمان باختنا ،هتیمک
.تسا ناسنا  essentualاهراتفر نیا یگدنز یارب یصخش حطس شالت کی رد .تسا

حول هداس نودب . CGتسا یدادبتسا  whithoutار  couragesهب نابهگن-نابهگن شالت
و لامعا دارفا طسوت یراذگ کارتشا هب و هب طقف ندوب .تقفش دهد یم ناشن ار ندوب
.تسا هعماج هب شرتسگ
تیلوئسم ،دادبتسا فذح ،ردلق فقوت ،یتلادع یب ندیشک شلاچ هب ،ییوگخساپ رد تعاجش
،مایپ نیرخآ ار  1GODتظفاحم ،تورث هابتشا هب یگدیسر
مینادب هک تسا نیا تعاجش !هن ،نتفگ هب رداق ،دنراد رظن فالتخا هب رداق هک تسا تعاجش

...

.زا یکی صقن و تیدودحم

زا  OM Rand-لامعا .یزاف و مرگ ساسحا ار نآ ،تسا حور اب هقالع دروم تقفش
کرد ،یلدمه ساسحا  sionate compas-ندوب .لومعم هنازور  CGکی زا یشخب ینابرهم
،نداد شوگ ،ینابیتشپ ،ندوب
.دوش یمن لصاح قوش و روش دنتسه مهتم ،خیبوت ،محرت ،فرح رپ ،ششخب ..

و دوخ هب طقف ندوب .تسا ناسنا زاین تلادع تفایرد تلیضف کی طقف ندوب
 .اهنت هعماج کی رد تلادع ساسا و هیاپ تسا نارگید

،نوناق یارجا ،نیناوق اب یقالخا عامتجا کی هب زاین تلادع
یرابجا ،هیئاضق هوق ینابت قیرط زا ییوگخساپ
.تسا تراسخ ناربج و عمجت مکح رودص یشخبناوت
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هب .دوش یم لامعا هداوناخ دحاو کی رد یراذگ کارتشا هب .تسا یمسج و یفطاع یریگرد  envolvesیراذگ کارتشا هب
.ینومراه ریاش کی دروم رد یراذگ کارتشا هب .دشاب ناتسود اب دیناوت یم یراذگ کارتشا

.تسا نارگید اب هبرجت یگدنز نتشاد اب هک تسا .دننک یم یگدنز مه اب هک تسا یراذگ کارتشا هب

 1GOD.اب یراذگ کارتشا هب ،شتسرپ

نارگید عفن هب یونعم تیکلام و ار دوخ نامز نداد ،تسا هنابلطواد یراذگ کارتشا هب
کارتشا هب .تسا یهاوخدوخ و دیاتراپآ تورث ،دب راکتحا تسکش یراذگ کارتشا هب .تسا
.تسا نابهگن نابهگن هار یراذگ

.تماقتسا  6:تلیضف
کدوک کی .تیقفوم هب یبایتسد رد عناوم ای و ریخات ،یدرسلد ،تالکشم دوجو اب یراک ماجنا راکتشپ
هار هک ینامز ات شهار هب ار نآ ، ...دوش یم ،دتفا یم ،دوش یم ،دتفا یم نتفر هار هب هنوگچ یریگدای هب
.ما هدرک شومارف سرد نیا نالاسگرزب زا یرایسب .دور یم

کی ات ار دوخ شالت رد دراد یم هگن ار صخش نیا .دشاب تسکش یاریذپ دنک رارصا هک یسک
سفن نیرخآ ار اهنآ هک ینامز ات دننکیم یراشفاپ صخش نیا .تسا هدیسر یا هعومجم فده
.تسا تیدودحم کی راکتشپ دقاف .تسا ریذپ ناکما گرزب درواتسد چیه راکتشپ نودب .ار دوخ
.تسا ندوب لئاضف تیدودحم نیا رب هبلغ

.مهاوخ یم نم هک متسناد یم نم و مناوت یم نم مدرک رکف نم ،دیاب نم هک متسناد یم نم !تفگ یم

دیما ان زونه !تلیضف نیا شوغآ رد ار همه دهاوخ یم . 1GODراکتشپ شاداپ 1GOD
! 1GODتسین
 Tity.اه و کاپ  7:تلیضف
عورش .ندوب بترم و زیمت اب بوخ تشادهب دوش یم عورش بوخ تشادهب زاین تشادهب بوخ
و رکفت هب مه بترم و کاپ .لزنم و راک لحم هب رما ،یصخش رهاظ اب بترم و کاپ دوش یم
.دوش یم لامعا لالدتسا
لبق و تلاوت دیدزاب تیاس ره زا دعب تسد .یگزیکاپ لماش لومعم هنازور' A
زا لبق و نادند ندز کاوسم .تروص نتسش اذغ ره زا لبق .دییوشب اذغ ره زا
ره رد راب ود لقادح ندیشارت هب وا .دییوشب ار ندب مامت باوختخر هب نتفر
،ناراب ،قارب نادند( زیمت ییامهدرگ رد هک نابهگن نایا . Custod-هتفه
رس( هتفر و هتسش هدند ،زیمت ندیشوپ  (HE) ،هدیشارت و )هدش هتسش
) .اپ ات
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اهردام و ردپ .دوخ رتسب رداق یرون یکیزیف هداوناخ زا وضع ره حبص رد ندش دنلب زا سپ
ندیشوپ سابل هب نامز نآ زا .تسا حبص تشادهب مزاول .هب هنوگچ هک دزومآیم نادنزرف
یم ار هدش یزیر همانرب درف هدند )لبق بش( هدامآ ندرک هتشاذگ رد نداد رارق ،تسا
زا سپ ) .خیرات ندرک رپ ،اوتحم( بسچرب فرظ یزاس هریخذ  breakfeastره .دنشوپ
،فیثک فورظ .دیامن یزاس هریخذ فورظ تشگزاب .زیمت ندروخ اذغ هقطنم breakfeast
،هناخ( دوخ تسا  Daillyیاهراک عورش هدامآ نونکا مه درف کی .هداد رارق کنیس رد فورظ
) .راک ،هنابلطواد ،هسردم

فورظ .تسا رپ خیرات کی زین ییاذغ داوم فورظ .اوتحم بسچرب کی فورظ همه
تابثا و کدوک( هدش هریخذ نما فورظ )مس ،مس( کانرطخ .تسا یمظنم هاگشورف
) .تیافک یب
،یزاب بابسا ،رازبا( دینک کرت ار هدشن هدافتسا دراوم ایآ
زا سپ .هقطنم راک ای و فک ،ناملبم ات یمهرب و مهرد )فورظ
یزاس هریخذ رد ار اهنآ دراوم ات دینک باختنا هدافتسا
لحم نامه رد هشیمه لیاسو ندرک هریخذ .هتفر و هتسش
.نآ زا سپ ناسآ ندرک ادیپ یارب اهنآ .تسا

هتسب .دعب زور ندیشوپ یارب یزیر همانرب امش هدند ندرک زارد و هدامآ .باوخ تخت هب نتفر زا لبق
.دوش ماجنا حبص رد جورخ ماگنه هارمه هب هدش یزیر همانرب هک ییاه متیآ اب هسیک ره

یدادسنا یرامیب نتفرگ زا ار دوخ سناش یوق هدننک ینوفع دض داوم ای و هدننک دیفس کی زا هدافتسا اب
:یعیبط حطس هدننک کاپ زا هدافتسا .دهدیم شیازفا ار یویر نمزم

زا هرطق دنچ ندرک هفاضا ،ناجنف دیفس هکرس ، 1/2نیریش شوج ناجنف ، 1ندرک طولخم
.کمن قشاق کی دینک رت یوق ار نآ زاین .سناسا
.تسین ندمتم ناسنا کی یارب فیثک مهرب و مهرد ریقف یا هناهب کی دوش یم ایآ

.تسا هاگن ام ثاریم رد هب نامز نآ زا .لئاضف رضاح لاح رد

راکشآ هدنشخب ،قوقح  1GOD،مایپ نیرخآ
نایاپ

نابهگن نابهگن ناهج 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org
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