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مهم لاسرا هرامش  1GODیلبق یاه مایپ مامت نیزگیاج راکشآ هدنشخب-نوناق
لالج یارب ناگتشرف یم و دراد دوجو گرم زا سپ یگدنز تسا یهلا تسا  7و دنتسه
رشب عون بوخ و  1GODدراد دوجو

رد هدناوخ .تفگ ) 1زور( هتفه رد راب کی هداوناخ اب ای و اهنت هناخ رد هک تسا زامن نیا
.یروآ عمج

وا وا ود ره هک  1GODدراد

دوجو  1:دیکات

لاس نارازه زا شیب .تیفاعم چیه و قلطم  1GODهب داقتعا
ای تباتک شزاس هب ار نآ هدش هتخاس . 1GODدوش یم لاسرا لاسرا نیا اهراب و اهراب 1GOD
.تسا هتخادرپ زور مکح رد اب دش دهاوخ و تسا لوبق لباق ریغ نشور فارحنا

 1GODینامز هچ .تسا یفنم  SHEو تبثم وا  1GODلخاد رد
داجیا  1GODییادج نیا طسوت .دندش ادج مه زا وا یفنم و وا تبثم ناهج-یکیزیف داجیا
 HEتبثم لیامت
.تسا ندش فیط ره لیمکت ،هب نتسویپ یارب وا یفنم &
رگید تب نتشاد  mptions exe-.چیه و قلطم  1GODنتخاس تب مارتحا هجیتن راظتنا 1GOD
یگدنز و یگدنز رد ،وگخساپ  spectfulمدرم  disre-دش دهاوخ رازگرب . 1GODتسا یمارتحا یب
.گرم زا سپ
! 1GODتسین مشخ ایآ :هیصوت

یفنم و وا تبثم ناهج ،یکیزیف داجیا  1GODینامز هچ
) ،قیفر( هب نتسویپ یارب وا و وا رد قایتشا داجیا ییادج نیا .دندش ادج مه زا وا
.دشابیم هنوگ یاقب .تسا زاین دروم هنوگ اقب یارب تیمامت .لک هب ندش لیدبت
رد هب نیغورد یاهتب زا  1GOD . effigiesتسا زیمآ نیهوت تسردان اه تب شتسرپ و ینتشاد تسود
یلماکت هلابند دادتما رد تسا نآ تابثا یارب مدرم دهاوخ یم . 1GODدوش یمن هدافتسا یبهذم تدابع
لحم و هاگترایز ،تمالع ندرب نیب زا .تسا هدمآ نیغورد یاهتب ربارب رد تمواقم یارب یفاک هزادنا هب
.ار دوخ تدابع

.یاشامت لاح رد 1GOD

وا وا .تسا ربارب وا و وا داجیا وا و وا ود ره هک 1GOD
هک یماگنه .اه هنوگ یاقب و لماک روط هب دنراد زاین رگیدکی هب و رگید زا کی ره فیرعت
هک تسا نیا .تهابش  1GODیم تلاح کی رد اهنآ ،رگیدکی هب نتسویپ وا ناسنا و وا ناسنا
تسین نکمم یناوتان-یسنج« یارب

یم یسنج یناوتان .دنوش یم التبم )سنجمه ،سنج-جیگ  molester،کدوک(
.ناکدوک زا تظفاحم و اهنآ زا تظافح یارب هنیطنرق
یم هک رگید یاهزیچ ای و تادوجوم ،هدرم ای تسا هدنز مدرم نیغورد یاهتب
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لاثم ناونع هب .تب ریوصت ای و لاثمت

رب درم کی ،لیاسو یدوبان یارب ریشمش :طلغ تب
،ناربهر هقرف ،نزو هفاضا یاراد درف کی ،بیلص یور
ناسدقم ،دوخ ردام ای )ادخ رسپ ،ربمایپ ،حیسم( نالوسر

مشچ ،تاناویح ،ناهایگ ،نارالاس گنج ،ناسنا همین قولخم تاناویح یمین ) ،دیهش(
ناهج قیرط زا روانش ءایشا ای و ) ،داب( رصانع ) ،لیکشت گنس ،اهراغ( زادنا
)،تارایس ،هام ،دیشروخ( یکیزیف
) ...یا هناسر یاه تیقالخ( روهشم دارفا

!!! : 1GODدراد دوجو باختنا ، 1تسا تدابع ای اعد ،شتسرپ دحب امش هک یماگنه

وا وا .تسا هابتشا رگیدکی ربارب رد تباقر وا و وا
هابتشا لدم لور سوکعم هعماج رد ای و هناخ رد ،راک لحم رد رگیدکی ربارب رد تباقر
تسا هابتشا ضقانت سوکعم لور .تسا
.حرط  1GODرد
 1GODهب ندز همدص ای  /و یراتفردب تسا وا هب ندز همدص ای  /و یراتفردب وا
 1GODهب ندز همدص ای  /و یراتفردب تسا وا هب ندز همدص ای  /و یراتفردب وا ) .یشخب وا ناگدننک دیدزاب ( 1GOD،
هدید همدص ای  /و یمن یراتفردب زونه ) .یشخب وا ناگدننک دیدزاب (1GOD،

! 1GOD
 1GODرد

داجیا وا وا :حرط
کیHE
،ردپ
!هداوناخ
.تسا ظفاحم  /هدنهد هئارا
.تسا راد هناخ  /بقارم ،ردام وا

!تشهب رد هدش هتخاس هقباسم کی وا و وا

 - DO:دیاب
!وا و وا ود ره ،اهنت  1GOD . 1شتسرپ و هب اعد ،نداد رارق وگلا زا
هجوت ( !  1GODتدابع و اعد ،شتسرپ دح رد و ادیپ ار هارمگ مدرم هب کمک نابهگن-نابهگن
رود هب نابهگن-نابهگن دیدج رضاح لاح رد و حالصا )زامن شلاچ زا هدافتسا !دیشاب هتشاد
لاح رد . 1GODدرک کمک دای هب ،تب هدرورپ» هتشذگ زا هک یزیچ ره تفایزاب و دیزادنیب
!یاشامت
. 1GODدوش یمن هدافتسا یبهذم تدابع رد دیاب نیغورد یاهتب زا effigies
یاهتب ربارب رد تمواقم یارب .تسا هتفای لماکت یفاک هزادنا هب نآ تابثا یارب رشب عون دهاوخ یم
.ار دوخ تدابع لحم و هاگترایز ،تمالع ندرب نیب زا و نیغورد

ای و ینابیتشپ ،نکن اعد .دندرک یرود و دوش تمواقم هب اهنآ .دراد دوجو نیغورد یاهتب یارب ییاج چیه
دنتسه ریهاشم .تسا تسردان تب هب نیسحت نداد ناشن
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.تسا روهشم دارفا زا تب شنزرس راوازس نیرت .نیغورد یاهتب زا عون نیرت دیدج
تسرپ تب تمالع نیا .دوش یمن هدافتسا یبهذم تدابع رد دیاب نیغورد یاهتب زا effigies
،ریواصت لاتیجید ،تسردان همسجم تب زا  effigiesمامت تفایزاب( دوش هدیچرب هب دنتسه
 ...) .همسجم ،تایرشن ،اه سکع ،ریواصت ،رهاوج و الط

،دجاسم ،ی هچیرد ،اهاسیلک ،یاهاسیلک( تدابع زا تسردان ناکم تب اه نامتخاس بیرخت
یب یاه هاگهانپ یارب تفایزاب ینامتخاس حلاصم ) .اه هسینک و دباعم ،اه هاگترایز ،هعموص
!یاشامت لاح رد . 1GODنادنمزاین رگید ،نامناخ

.اهنآ مان رییغت :نیغورد یاهتب زا سپ مان هب هلحم ،اه نابایخ ،اه نامتخاس

 ".نایاپ' ،نیغورد یتسرپ تب ) ،صقر و یقیسوم ،گنهآ( نییآ
کی هئارا کی وا .دوش یمن هدید تب کی ناونع هب دیاب ینید لوسر !دیشاب هتشاد هجوت
.تسا رتمک رتشیب یزیچ مهم مایپ یزیچ

تسا وا و وا ود ره ادخ 1
ندنام هدنز هنوگ و لماک روط هب دنراد زاین رگیدکی هب و رگید زا کی ره فیرعت وا و وا
.تهابش  1GODیم تلاح کی رد اهنآ ،قحلم مه هب ار وا ناسنا و وا ناسنا هک یماگنه .تسا
سنج ،کدوک  ( molesterتسین نکمم التبم یسنج یناوتان یارب هک تسا نیا
،) .سنج نامه ،هابتشا

رد ضقانت رد تسا سوکعم لور .دنبیاپ لدم لور هعماج درادناتسا هب دیاب وا و وا
.تسین لوبق لباق راتفر ،یحارط 1GOD
،هداوناخ کی عورش هب نتسویپ جاودزا-سدقم رد وا و وا
!هداوناخ کی داجیا وا و وا .ار دوخ تشونرس ماجنا
.تسا زاس یلصا هحفص  /بقارم ردام وا .تسا ظفاحم  /ردپ هدنهد هئارا HE

یگدنز چیه ،هداوناخ کی عورش چیه ،جاودزا-سدقم چیه ،دراد دوجو یریگ تفج نودب
هنیطنرق اهنآ .دنوش یم التبم یسنج یناوتان ندرب الاب دنزرف نودب ،مه اب
.دنوش یم

رد مشخ اقلا دوخ یناوتان .تسا یکیتنژ  aberationلیلد هب یسنج یناوتان درف
اهنآ .هنوگ و ناکدوک یارب دیدهت کی دوش یم ساسحا اهنآ هک اجنآ زا .تسا یعیبط دارفا
و )تنوشخ ،مشخ( هعماج زا ار اهنآ زا تظافح هب )ظفاحم تشادزاب( دنوش یم هنیطنرق
ساسحا هک تسا یعیبط نیا .تسا یعیبط ریغ راتفر زا هعماج زا تظفاحم یارب
ناشن هجاوم یسنج  diabilityکی طسوت هک ینامز ترفن و راجزنا
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هفیظو ردام و ردپ  .ام هنوگ زا تظافح یارب هزیرغ نیا هب هجوت اب یداع مدرم ات vidual. 1GOD
زا تیامح ردام و ردپ .دنوش یم التبم یسنج  lity disabi-زا رود هب ناکدوک ظفح یارب دنراد
و بانتجا نابهگن-نابهگن .دساف ردام و ردپ هب بسانم ان ایآ .دشاب یم سنج marriiage
.مرش
هک روطنامه .هتیمک  UCGو  1FAITHرد یگدنیامن )تموکح  (7_7هزادنا نامه هب وا و وا
.دشاب اه هتیمک یمامت رد دیاب اهنآ
کی وا هک ره دوش یم ثعاب نیا .تسا هدش داجیا رتخد ناونع هب وا و رسپ ناونع هب وا 1GOD
 E.هب  1GOD Falsرسپ اهنت دوش یم اعدا هک یسک ره  1GOD.رتخد کی وا هک ره و  1GODرسپ
تسا

 -Prayerادخ 1
اهنت و  1ناهج زا ردپ و ردام ناهج نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
رگید تب چیه هب دهعت نم شتسرپ هب نم یارب تب

نم دوخ تمالع تفایزاب و بانتجا نیغورد یاهتب همه نم
بوخ و  1GODلالج یارب هارمگ حور مامت یزاسزاب یارب شالت
رشب عون
!قلاخ یارب ار دوخ شیاتس شیامن

زامن  -شلاچ
رادافو امش نیرت نتورف نیرت ابیز ناهج قلاخ  1GOD ،زیزع
)مان  (1 STنابهگن-نابهگن
 1GOD 1FAITHرواب تفایرد رفاک نادان رفاک امنهار لیدبت اب تساوخرد
ریگرد شلاچ کی رد ندوب ی هبرجت نیا یارب امش زا رکشت کمک 1Church
رشب عون بوخ و  1GODلالج یارب یرتشیب یاه شلاچ داجیا یارب شالت نم

!هجاوم نادان رفاک اب هک تسا هدش هدافتسا اعد نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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هب ندش لیدبت یارب باختنا رشب عون و ناهج  2داجیا  2: 1GODدیکات

.یکیزیف ناهج زا نابهگن
)" (PUناهج-یکیزیف« :دوب هدش میسقت شخب  2هب ار نآ ناهج داجیا  1GODینامز هچ
نیب )خسانت( ام حور دمآ و تفر .دنک یم یگدنز ' 'P-Uرد ام ندب ، (SU) .ناهج ،یونعم" و
هتشرف ناونع هب ار ناهج ،یونعم' رد تماقا نایاپ ات هب یاهناهج ود ره
ندرب الاب  /نتشاد و برض ،یریگ تفج قیرط زا دیآ یم ندب یگنادواج ) . ،یگنادواج(
.ناکدوک
دلوت ماگنه هب هراتس دیشروخ نیا .هراتس-دیشروخ نیشتآ ،نشور ،راد نابرض داجیا 1GOD
.داد متسیس یدیشروخ داجیا هرایس هب

. 1GODتسا صقان یمک ناهج ،یکیزیف داجیا 1GOD
 E & R) .و ، ( Bتفایزاب و نایاپ و زاغآ زا هخرچ کی داجیا
هدنام یقاب اب نایاپ و زاغآ یاراد یکیزیف ناهج شرتسگ لاح رد زیچ همه
.یربهر داجیا هب  E & Rو  '' Bلماکت هخرچ و صقن نیا .دوش یم تفایزاب
رد دتفا یم قافتا تارییغت لاح رد هک دوش لصاح نانیمطا هب "لماکت" داجیا 1GOD
لماکت !هشیمه ،تسا ماجنا لاح رد رییغت هک دینک لوبق دیاب رشب عون .تسا ناهج
،لماکت هب تسا رشب عون .شلاچ اب هلباقم یارب 'اطخ و هاگداد' زا هدافتسا اب لمع
.هبناج
دیاب ناسنا هن .تسین ماهتا هب یرادرب هخسن قح ! 1GODدیشاب هتشاد هجوت

 / R6مناخ )یلگنا  praedatoryدوس صیرح(
ار حور .تسا هدش هداد حور  Original-زا یشخب هخرچ  Rو  Eو  Bزا یشخب هک تسا زیچ همه
 1GOD.اب سامت رد و لصتم ناهج ود ره دراد یم هگن
زاین شور ناونع هب هک تیاده ار ام ،ناهج ود ره داجیا ماگنه رد هدافتسا دروم یاه شور 1GODs،
!!! اه لاثم  1GODs،ندرک لابند .یگدنز هب دوش یم لامعا

لماک زیچ چیه هک میریذپب دیاب .صقان ناهج کی حرط طسوت هدش داجیا 1GOD
یلیخ رفن . 1تسا یعقاو ریغ ،یعازتنا لماک ) .تسین نکمم لامک( تسین
.تسا یرگید صخش صقان بسانم

.دوب زور تحارتسا  7زور .دیرفآ زور  6رد یکیزیف ناهج 1GOD
مامتان همانرب و راک ره لیمکت ،ار دوخ راک یبایزرا  6زور رد زور  5لاثم ناونع هب راک هعومجم 1GOD
،ترشاعم ،اعد ،زور هدننک مرگرس کی یگدنز زا ندرب تذل هیقب  7زور رد .دننک یم راک هدنیآ هتفه
.یروآ عمج کی زا دیدزاب
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رد دتفا یم قافتا تسا ماجنا لاح رد تارییغت هک دوش لصاح نانیمطا هب "لماکت" داجیا 1GOD
!هشیمه ،تسا ماجنا لاح رد رییغت هک دینک لوبق دیاب رشب عون .تسا ناهج

.بویع و رییغت هب میظنت اب لمع لماکت
.یبرم ناونع هب لماکت زا هدافتسا هک تسا رشب عون

لماکت ،دوب تسرد ییایمیش داوم یتقو .داد هزیرغ یاقب  'PU،رد زیچ همه 1GOD
،قطنم ،باختنا ییاناوت .شوه هب  survival-هزیرغ )هتفای لماکت( شرتسگ
، ..لیلد

.تسا  EVOLUTION 1GODهزجعم
. 1GODنابهگن ،زاین دروم' ، PUشرتسگ لاح رد هشیمه
.رگید ره زا رت هتفای لماکت هک هرایس کی هدش ادیپ و وجتسج
 '.یلصا هحفص ام 'نیمز ' هرایس

.یضایر زاکرد
نابهگن هب
1GODکی ناهج
:ناسنا هنوگ
نیا هک ،نیمز یور رب دیدج هنوگ کیهب یاراد
.تسا هدش داجیا لاح کرد ،ییاناوت

∞

،ییاقیرفآ .رتشیب  1هتفای لماکت یخاتسگاب لماکت و هخسن )تاقباسم( هنوگ  3داجیا 1GOD
 1GODظفح دیاب رشب عون .تسا هقباسم  3 + 1اب . 1GODتسا هتفای لماکت و یلوغم ،ییاپورا
.تقادص-یداژن' تساوخرد و داش

!تقادص-یداژن ،
اما ربارب هقباسم 3 + 1
.تسا توافتم

فیعضت فلتخم یاهداژن ! 1GODهب نیهوت دنتسه فلتخم یاهداژن

دوخ داژن رد برض و یریگ تفج تسا ار دوخ داژن راختفا ندوب .نیا یحارط 1GOD
! ! ! یگچراپکی  -یداژن :دیهد رارق
ناهج زا نابهگن هب ندش لیدبت یارب رشب عون  6زور رد هدش داجیا 1GOD
رت هدرتسگ و یلحم یاه هاگتسیز زا نابهگن ار رشب راظتنا . 1GODیکیزیف
.یکیزیف ناهج رد یرگید زیچ ره ام و هام ،هرایس دروم رد رما نیا .تسیز طیحم
دهاوخ یم . 1GODتسا رشب عون هب دیاب نیاربانب ،شرتسگ لاح رد دراد یم هگن ار ناهج
ام یسمش هموظنم زا رتارف و )رامعتسا و فشک( اضف هب یراذگ هیامرس هب رشب عون
دادرارق کی هب زاین »،تشونرس« ام ققحت یارب .یکیزیف ناهج مامت لماش
و فاشتکا-اضف ،دشر تیعمج .دراد دوجو برض و یریگ تفج سپس  '،جاودزا-سدقم"
».تشونرس« تیرشب دنتسه رامعتسا
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طیحم و یلحم هاگتسیز اب گنهامه و کرد ،تبقارم هب زاین امش نابهگن کی هکنیا یارب
یزیچ  1ام" .تسا هتسباو متسیسوکا هداتسیا کرد هب تسا رشب عون .تسا رتشیب تسیز
 /یا هریجنز تسیز طیحم اب راگزاس( خساپ زیچ همه رییغت اب دهاوخ لماکت و رییغت
 ".زیچ  1رد یرگید یگتسباو هنادند )متسیس

فیعض نابهگن رسفا ناونع هب تیرشب درکلمع رضاح لاح رد
نیرت  1GODرد تخاس لوئسم هک ناسنا ! تسا نارگن . 1GODتسا
 / R7مناخ :دوش یزاسزاب هب  unlivableو رامیب نیمز هرایس ابیز داجیا

.اضف و بآ کاخ ~ ~ : AIRهدولآ هب رفص لمحت

دراد یمرگرس راکیب و "لاغشآ" هدیاف یب هدننک فرصم یارب یژرنا و عبانم فالتا
و فاشتکا اضف یارب دنتسه هنوگچ-شناد' و یژرنا ،عبانم !ندرک فقوتم یارب
.زکرمت هب زاین شرورپ و شزومآ .دوش هداد صاصتخا تیرشب تشونرس ،رامعتسا
دیدج زکرمت صقان یکیزیف ناهج شرتسگ لاح رد و رفس اضف ،لماکت طیحم کرد
.تسا

 - DO:دیاب
!!! اه لاثم  1GODs،ندرک لابند .ناهج زا یحارط  1GODرد هجوت
'.تفایزاب و نایاپ و زاغآ زا هخرچ هعلاطم
رکف .درف هب رصحنم و صقن اب دنام یم هدنز و راگزاس نآ هنوگچ' یلماکت ریس :هدهاشم
.مادقا زا لبق *  ،رثا و تلع ' دروم رد منک یم

یلحم هب رییغت هنوگ ره کچوک سایقم کی رد .رثا و تلع دنک یم هدافتسا یکیزیف ناهج *
تسیز طیحم اب راگزاس رگید یاه شخب رد رثا کی یاراد متسیس تسیز طیحم اب راگزاس
.متسیس

،اه شک هرشح ییایمیش' زا هدافتسا اب :تلع

،شهج داجیا ،هایگ یناشفا هدرگ دهد یم شهاک ار هریجنز ییاذغ دهد یم رییغت :رثا
.ناسنا تمالس یارب رطخ کی هب ندش لیدبت

.یعیبط یاه شک هرشح اب ییایمیش یاه شک هرشح نیزگیاج :لمع
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!مویناروا یزاس ینغ :تلع
!اقب ناسنا یارب دیدهت نیرتگرزب .هعشا رابگرم :رثا
مویناروا کیدزن !تاناکما یا هتسه کیدزن !یا هتسه تاقیقحت فقوت :لمع
 / R7 .مناخ ،دنمشناد یا هتسه سفق !نداعم
!گنس لاغز ندنازوس :تلع

!نامرد و تشادهب ناسنا رطخ نیرتگرزب .تسا تاناویح و ناسنا یگفخ :رثا
،رارق ینوناق درگیپ تحت !نداعم گنس لاغذ کیدزن .گنس لاغذ ندنازوس فقوت :لمع

!!!!  coal-لعشم ،لقن و لمح گنس لاغز ،ناراد ندعم ،نارگراک نیم مامت  / R7مناخ
! GM-تالوصحم دشر لاح رد :تلع

!یحارط ار  1Godاب لخادت .داجیا ییاذغ هریجنز شهج فیط کیتنژ دیهد رییغت :رثا
!ناسنا یحارط یارب دیدهت نیرتگرزب
،نادنمشناد  GMسفق .لاس  3تدم هب کاخ  .scorchesو تالوصحم ندرک دوبان ریاش :لمع
 / R7مناخ !ناگدنهد شرورپ-هناد و دیلوت هناد

!هلابز داجیا فرصم :تلع
!زاگ راشتنا :تفآ تارشح و یذوم تارشح :بآ و کاخ یگدولآ :رثا
)هتسکش و قاروا سنج( یم یرورض ریغ و فرصم رابکی دیرخ ،دیلوت زا یریگولج :لمع

!طیحم & )ناویح ،ناسنا( یگدنز هب تبسن تنوشخ :تلع
!یدوبان و گرم ،تامدص ،جنر ،یتخبدب :رثا
 / R1-7مناخ !هانگ نداد رارق بیقعت تحت و تنوشخ ندرک فقوتم :لمع
!یراد هیامرس ماظن :تلع

! 1GODدض ،ارگ هبخن ،هاوخدوخ ،دساف ،طقف رد :رثا
هعماج (  CRONهب لیدبت .تیکلام یصوصخ یاه ییاراد هرداصم  / R6 .مناخ ،جیک دوس :لمع
! )هب قلعتم دوس یارب یمن ارجا
!مسینومک :تلع
! 1GODدض ،دساف ،تیافک یب ،طقف رد :رثا
یاهداهن نیزگیاج .یا هنیزگ دنچ باختنا یاهدزمان اب تلود ندرک نیزگیاج :لمع
!  CRONاب یتلود
!دادبتسا : Heridatoryتلع
دض ،دیاتراپآ تورث ،دساف ،تیافک یب ،طقف رد :رثا
!1GOD
تورث نیزگیاج .یا هنیزگ دنچ باختنا یاهدزمان اب دادبتسا نیزگیاج :لمع
! CRONو یعامتجا تلادع اب دیاتراپآ
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!یراوخ مدا :تلع
!الویه داجیا تاعیام ندب و وضع دنویپ ،گنینولک :رثا
.نوخ لاقتنا فقوت !دنویپ ناگرا فقوت !یزاس هیبش فقوت :لمع

 ...ار دوخ فارطا طیحم اب ینومراه رد یگدنز
فاشتکا-اضف .اضف فاشتکا« مزلتسم ناهج زا نابهگن ندوب
.تسا رشب عون تشونرس ود ره !رامعتسا اضف' هب رجنم
تفج ،جاودزا-سدقم" قیرط زا دیآ یم دشر تیعمج !دشر تیعمج ،زاین رامعتسا-اضف
)، ...سنج نامه ( دوش یمن یسنج یناوتان هب ایآ !دیشاب هتشاد هجوت !برض و یریگ
.دنوش یم التبم

اب لخادت یزیچ دیهد هزاجا .تسا ناگتشرف و نایلوتم زاین ناهج  2شرتسگ
مت ،میوقت  CGزور ناهج : 8.1.7 .نتفرگ نشج .تسا امش حور هبرجت یگدنز تیرومام
زور هدننک مرگرس یاه
مرن .تشادزاب نیح رد فیاظو یارب یزکرم ناونع هب ار دوخ یلحم یروآ عمج هدافتسا نابهگن نابهگن
،شحو تایح ،متسیس وکا ،اوه و بآ رییغت طوبرم یاه تیلاعف و یطیحم تسیز مادقا رازفا
هیلع تنوشخ شرازگ ،اه تیلاعف و تنوشخ مادقا ریغ رازفا مرن .ناسنا یاقب و یهایگ ششوپ
تاسسؤم ،اه تیلاعف و یعافتنا ریغ مادقا رازفا مرن .تسا تسیز طیحم و تاناویح ،مدرم
:تیلاعف و نشکا .اهنآ زا هدافتسا و جیورت  CRON،دنتسشن

یاه تیلاعف و لمع ، ...عامتجا ،هداوناخ اب عورش اب ،اه تیلاعف و یگدولآ دض مادقا
،هداوناخ اب ،دض لاغشآ یاه تیلاعف و لمع ، ...عامتجا ،هداوناخ اب عورش اب ،دض هلابز
، ...عامتجا ،هداوناخ اب عورش اب  ،یاه تیلاعف و  junkfoodدض مادقا ، ...عورش هعماج
،.هعماج ،هداوناخ اب عورش اب ،دض یقالخا یب یاه تیلاعف و لمع
 .هدافتسا یامنهار ناونع هب دوجو همانراهظا هدنشخب-نوناق یاه تیلاعف مامت یارب
 (7HEناگرزب یگدنیامن باختنا اهنآ .نامهم ندروآ و تکرش نآ رد ،یروآ عمج کی عورش نابهگن-نابهگن
هتیمک لیکشت ناگرزب / 7SHE) .

هدنشخب-نوناق اب طخ هب ار اهنآ زا ات نامزاس هب نتسویپ نابهگن نابهگن ) .نالک(
.دروایب ناغمرا هب راکشآ
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YYY

YY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

 -Prayerناهج
رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
رشب عون باختنا یارب امش زا رکشت اب )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
یلوتم و ناهج رامعتسا هب دهعتم نیمز هرایس زا نابهگن هب هدعو
 1GODلالج یارب تیرشب تشونرس ماجنا رد کمک یارب دسرپ یم نآ دشاب
رشب عون بوخ و

!زور ناهج رد و زاین دروم هک تسا هدش هدافتسا اعد نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
رد و تخاس ناتسا ره .فاشتکا یاضف دیآ یم رامعتسا یاضف زا لبق
زا فاشتکا همه ) . .ص " (SXفاشتکا ییاضف یاه تروپ" رارق نیمز رادم
.ناگدننک دیدزاب '  SX Pزاغآ

کی  (S-XC) .فاشتکا اضف هاگداد نیناوق رامعتسا زاین و ییاضف تافاشتکا
>. Sرامعتسا نوناق و اضف فاشتکا تیامح هب ات تسا رارق هاگداد فاشتکا-اضف
.ناتسا مامت یارب روآ مازلا  XCماکحا

)هاگداد فاشتکا اضف( S> XC
نیناوق هب زاین رامعتسا و ییاضف تافاشتکا

تیامح  S> XCزا .فاشتکا اضف هاگداد )نیناوق(
.رامعتسا نوناق و اضف فاشتکا
.ناتسا مامت یارب روآ مازلا  XCماکحا >S
لقادح .تیرثکا یار و یار زار طسوت دیآ یم تواضق ) .ناتسا ره زا  7 (1تاضق هاگداد نیا
 4/7.تیرثکا
نیناوق و وتلاپ ،نشپاک .نیمز هام و نیمز یاضف یارب ندرک هیهت ) (1یلخاد یاضف نیناوق
.رامعتسا و فاشتکا هرایس یارب ندرک هیهت ) (2یاضف

ریگرد دارفا .دنکش یم تسا رارق ینوناق درگیپ تحت نآ فاشتکا-ییاضف نوناق ناتسا کی رگا
ناتسا هب هجوت اب و تسا هدش هرداصم تیانج و مرج رد هدافتسا دروم تازیهجت .دنوش همکاحم ندش
) .ربارب ماهس( قداص

.تسا یکیزیف ناهج زا یشخب ره رد تموکح هدنشخب نوناق تلادع
.رشب عون زا بوخ و  1GODلالج یارب
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)نورد یاضف (  1نیناوق S> X
طسوت ارجا و دییات هک )نیناوق( نیناوق هب زاین رامعتسا  /ییاضف تافاشتکا
یلخاد یاضف نیناوق  ( S> XC) .فاشتکا اضف هاگداد
.نیمز هام و نیمز یاضف یارب ندرک هیهت )(1

نوناق هنیطنرق SX
رب اضف زا دروآ ناغمرا هب زیچ همه !دروآ ناغمرا هب نیمز هب ناوت یمن یزیچ چیه
هنیطنرق فاشتکا-ییاضف تروپ کی یور
 / R7مناخ ،دینک تفایرد نوناق نیا نتسکش ریگرد دارفا ) .ص (SX

نوناق-هراوهام SX
هلمح رگید یاه ناتسا زا هراوهام !یصوصخ میرح ظفح هب دراد قح ره ناتسا
ار دنتسه یلخاد یاضف ناتسا کی رد یجراخ هراوهام .یصوصخ میرح نیا هب
.دوش دوبان تسا نکمم و هدیچرب ،دندرک هرداصم

نوناق هام SX
دارفا .تسا یماظن و رامعتسا ،نداعم زا جارختسا یارب تیدودحم زا تسا هام یکاخ رصانع
 / R7مناخ ،دینک تفایرد نوناق نیا نتسکش ریگرد

 70یارب لیطعت '  SX Pدوخ ،نوناق نیا نتسکش رد )ناگدننک دیدزاب( ناتسا
هدش هرداصم نوناق نیا نتسکش هدافتسا دروم تازیهجت مامت .تسا لاس
ص . SXتسا هدش میسقت قداص ناتسا طسوت هزادنا نامه هب و تسا

)ینوریب یاضف (  2نیناوق S> X
.رامعتسا و فاشتکا هرایس یارب ندرک هیهت ) (2یاضف نیناوق و وتلاپ ،نشپاک

.هاگداد ییاضف تافاشتکا A-طسوت هدش ارجا و دوش یم رارقرب اهنآ

نوناق فاشتکا SX
یاه هاگیاپ داجیا هک تسا ناتسا هب دور یم هام ای هرایس کی زا )فاشتکا یاعدا 1 XC (1
ار هرایس نیا  1یعدم .تسا هرایس کی زا  1/7هب ار قح . 1 XCتسا یمئاد راد نیشنرس
یعدم  ...هدنام یقاب قطانم  6زا  1درادیم  2یعدم .قطانم زا  1درادیم میسقت هیحان  7هب
.دنک رییغت دناوت یمن قطانم ،تشادرب راب کی .هقطنم نیرخآ دوش یم 7
یارب تسار تمس هانگ ناتسا : Aیرابجا مکح  XC 1.نوناق نتسکش تسا هشقن رییغت
یاه تیلاعف نیا یارب هدافتسا دروم تازیهجت مامت .تسد زا لاس  70هرایس نیا فشک
دارفا .تسا هدش میسقت قداص ناتسا طسوت هزادنا نامه هب و دوش هرداصم تسا ییانج
 / R7مناخ زا تیانج نیا باکترا ریگرد
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نوناق هام تارایس SX
اب هک تسا نیا .نآ یور رب راد نیشنرس یاه هاگیاپ داجیا  1هک ناتسا هب قلعتم هام تارایس
یم هدشن هدافتسا هیاپ و هام کی هک یماگنه !دوش یمن هتشاذگ کارتشا هب اه ناتسا ریاس
 Lawهام تارایس ضقن .هام اعدا و تکرح رد تسا نکمم رگید ناتسا ره )، ...یهجوت یب تلع هب( دوش
هدافتسا دروم  equip-نامرد همه .تسد زا لاس  70تدم هب هام هرایس فاشتکا قح هانگ ناتسا کی
میسقت قداص ناتسا طسوت هزادنا نامه هب و دوش هرداصم تسا ییانج یاه تیلاعف نیا یارب
 / R7مناخ نتفرگ ضقن رد مدرم .تسا هدش

:نیناوق راگزاس رد ییاضف ینوریب و یلخاد SX
یمن قدص رامعتسا هب هرایس یاهرمق رگید هب )نورد یاضف ( نوناق هام نیمز SX
! )ینوریب یاضف( دنک

:راگزاس نیناوق ینوریب یاضف و یلخاد SX
یاضف( لامعا رامعتسا هب هرایس ره هب )نورد یاضف (  SXهنیطنرق نوناق
! )ینوریب
یاضف( لامعا رامعتسا هب هرایس ره هب )نورد یاضف ( نوناق 'SX Satellites
! )ینوریب

عون تخاس و نیرت ابیز ناهج داجیا یارب  1GODرکشت نابهگن نابهگن ناهج
.تسا نابهگن ار نآ رشب
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و تسا نآ موهفم زا سدقم یگدنز رد رشب  3:دیکات

.دراد دوجو برض هب دهعت تسا
رد رشب ) commen- CED.یگدنز رد ناسنا(  SHEغرم مخت یرادراب اب مرپسا هضرق قاروا وا
یم تظفاحم یقالخا رش و  sicalدیدهت  phy-زا دراد زاین نآ هب نیاربانب تسا سدقم یگدنز
و ترارش مرج هب نینج طقس .ادخ تسا -1دض  ING kill-تسا )نینج طقس( یرادراب خسف .دوش
 / R7مناخ !تسا بکترم دناوت یم ناسنا نیرت عینش هنالدزب

هئارا دایتعا( هدمآ ناسنا نایچراکش زا ار رشب عون یاقب و هافر هب )تارطخ ( دیدهت
،ناناگرزاب ،هدولآ ،نالتاق ،سنجمه  SED،تیسنج  molesters، confu-کدوک ،ناگدنهد
صاخ دنراد هفیظو نایبرم و ردام و ردپ .تارطخ نیا یواح دراد هفیظو ماک ...) . munity
.تسا
،گرم  Assassinat-،نوی ،طقس( تسا رشب یگدنز کی زا هدش یزیر همانرب لتق کی مادعا
یبهذم یاه هقرف ) ،نابلط ییادج( دازآ  DOMهدنگنج ،یماظن ،تلود طسوت هچ نتشک )یتلانپ
رسپ ره  1GOD.تسا دض ماقتنا یماظن ریغ ای نوناق یارجا ) ، Crimin- ALS،اه تسیرورت( بذاک
.تسا رارق بیقعت تحت لتاق ره زا نانیمطا یارب یقالخا و یندم هفیظو تسا هتشادرب

! ! !تسا لتق هب ار رفص لمحت
.تسا یندوشخبان ناسنا کی نتشک

!!!  1GODمشخ لتق
حور و فیعض نهذ کی زا یا هناشن )یشکدوخ ،محرت رس زا نتشک( لتق هدمآ دراو دوخ
رگم تلاخد دیابن رگید یاه ناسنا .تسا حور یارب هبرجت یگدنز کی نیا .تسا فیعض
هب درف کی هب کمک .دنک هرادا ار زور مکح رد نیا ادخ . 1دراد دوجو نارگید هب ار رطخ هکنیا
دوجو گرم یوزرآ هک دریذپ یم هطوبرم هاگداد هب تسا لوبق لباق ینامز ات دراو دوخ لتق
!نآ هب نداد نایاپ .تسا هجنکش دیدش جنر و درد .دراد

:تسا هدمآ یگدنز رشب یاقب و هافر هب رگید تارطخ
و سابل-ظفاحم زا هدافتسا )بوطرم دح زا شیب ،کشخ یلیخ و مرگ یلیخ ،تسا درس یلیخ ( ،اوه و بآ
.مه اب راک هب زاین ناتسا و ریاش ،دارفا .هانپرس

،اهرام ،اه هسوک ،اه هشپ ،گس ( ،نایچراکش یدوجوم
.لوئسم لمع هب تسا ریاش .تسا یرورض لرتنک و هعماج یهاگآ ) ...
.میلس لقع زا هدافتسا و دنشاب بقارم دیاب دارفا
هناد ،نارادناتسپ ،تارشح ،اه چراق ،اه میزنآ ،ناگدنرپ ،اه یرتکاب ( ،یکیتنژ حالصا
 GMتارییغت .حرط  1GODs،نیهوت )، ...سوریو ،اه
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،ناققحم رارق ینوناق درگیپ تحت و دشر لاح رد ،تاقیقحت رد  'GMفقوت .ییاذغ هریجنز و متسیسوکا
 / R7مناخ .ناگدننک دیلوت

دیدهت کی )، ...اه سوریو ،اه هناوج ،چراق ،اه یرتکاب ( ،نایچراکش-یپوکسورکیم
،ییاذغ میژر ،یزاس نمیا ،یهد ،یگزیکاپ .نیرت کانرطخ دناوت یم اما یکشاوی
،نیدلاو .دنک یم کمک ،تاناویح و مدرم تمالس کچ ،هنیطنرق ،تشادهب یصخش
.مه اب راک هب زاین ناتسا و ریاش ،نایبرم
:ندنازوس  toxic-،دئاز داوم ،یدنب هتسب ،یا هتسه یاه هلابز ،فرصم رابکی ( ،یگدولآ
،نداعم مویناروا و گنس لاغز کیدزن .تسا دوجوم ) ...مویناروا ،تفن ،زاگ ،گنس لاغز
.زاگ و تفن ندنازوس شهاک
ندعم نارگراک ،نایچندعم و زوس گنس لاغذ  / R7مناخ رارق ینوناق درگیپ تحت
.یا هتسه یاه هلابز دیلوت و مویناروا

.اذغ )دیلوت  (GM،ملاسان چیه ،ندیشون )، ...هباشون ،لکلا( ملاسان چیه ،بسانمان ییاذغ میژر
ناتسا و ریاش .تسا ییاذغ داوم و وت یندیشون  unheal-ناگدنهد هئارا رارق ینوناق درگیپ تحت
.یندروخ اذغ و رداق بآ  drink-سک ره هک دوش لصاح نانیمطا دیاب

.تادیدهت و تارطخ زا ار یگدنز ناسنا زا تظفاحم
برض
و رسمه هب ار هفیظو هداد ، 1GODتسا بسانم یفطاع و ینهذ ،یمسج ظاحل درف کی اقب هنوگ یارب
نیا ماجنا مدع .تسا هداوناخ کی داجیا یارب هک تسا  nee- DEDریثکت و یریگتفج .دنک ربارب دنچ
)ندنام هدنز( تسا یعامتجا دض راک

 1GOD.تسا دض درجت .تسا هعماج هب دیدهت
مدع .دنک ربارب دنچ و رسمه هب تسا یگدنز یارب یلصا فده
راردا یراجم باهتلا دا یگدنز کی یگدنز تسا راک نیا ماجنا
هنوگ یاقب .ماک  munityو ،ادخ  1هب لوبق لباق ریغ .اب
.دشابیم

چیه اما یعونصم . mination inse-دنک هتکید یرابجا برض تسا نکمم هعماج یاقب
.برض هب رسمه هب یزاین درف کی .نژ رییغت
هب ندرک یگدنز یارب دیفم و هار نیرت قفوم هداوناخ دحاو کی رد برض و یریگ تفج
نیناوق و هداوناخ دحاو زا هدافتسا عبات  INGعماوج بخ .تسا درف کی تشونرس و هفیظو
مهارف ریاش .دوش یم ینابیتشپ هعماج طسوت هک تسا هداوناخ دحاو .برض هب یبهذم
زا نادنملاس و ناکدوک هب ناگیار شزومآ و گرم هب موهفم زا ار ناگیار یکشزپ دنک یم
 ،هیحان ) .شرورپ و شزومآ و یکشزپ عمتجم ریاش (  ' SMEC ،قیرط

، ...اه تنس ،هداوناخ هب هناخ
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هب نیا  ...توهش ،عمط ،ییارگهبخن :رب هیکت اب ،داماد و سورع زا هتشذگ باختنا
رد .تسا رتهب ماک  munityطسوت باختنا داماد و سورع ) .بولطمان( رجنم ینوخمه
)یرارطضا( دوخ'  CEلاس  1لوط
هب رداق ،ریثکت هب رداق( دنوش یم یبایزرا وا هلاس  18و هلاس  SHE 17ره تامدخ
یناتسا عونت ،یداژن ماکحتسا ،ردام و ردپ
) .ح( ،جاودزا-سدقم" کی دادرارق دراو ار باختنا و )
ربارب دنچ و رسمه هب  1 SHEو  1HEیارب ات دهد یم هزاجا ، HMدادرارق نیا
زاغآ یسورع زور رد نیا .تسا نایاپ و زاغآ یاراد' دادرارق جاودزا-سدقم شرازگ هب .دنک
لیمکت ار  14نس دنزرف نیرتکچوک هک دسر یم نایاپ نیا .یاضما اب دوش یم
 / R4-R5مناخ .تسا ییانج )، ...انز( دادرارق نتسکش .دنکیم

.یتیسنج هابتشا و سنجمه  molester،کدوک یارب  HMنودب
ناکدوک دناوت یم و تسین هداوناخ دحاو کی یگدنز مه اب یتیسنجارف و سنج مه یاه جوز
شیازفا یتیسنج ناکدوک  confused-و سنجمه  molester،کدوک .دهد یمن شیازفا ار
 / R7 .مناخ )تمحازم کدوک( مرج باکترا
زا دوخ نادنزرف شزرا یب ردام و ردپ .تسا شزرا یب '' جاودزا-سدقم" جراخ برض و یریگ تفج
.تسا سرتسد رد بیوصت یارب ناکدوک .دنهدب تسد

ناسنا  unaccep-لودج دننام یناویح )رسمه  1زا شیب یاراد درف کی( یرسمه دنچ
 / R4 .مناخ ) .انز( مرج یقالخا ، im-ترارش هورگ جاودزا .تسا مرج کی راتفر
.ردام و ردپ-رتساف لیدبت )تمالس هب طوبرم لئاسم( برض دناوت یمن هک تسا جوز

 (Child- molester،دنک یمن قدص یناوتان یسنج هب ایآ .دنک ذاختا ار طیارش دجاو تسا نکمم
.دنوش یم التبم )یتیسنج هابتشا و سنجمه

و یناوتان ،یسنج ،دایتعا ،انز ،یهاوخدوخ ،جاودزا-سدقم" هدمع تادیدهت 4
یارب .تسا تادیدهت نیا دیآ یم تردق-یقالخا دح زا شیب .دراد دوجو یفارگونروپ
.تسا تردق-یقالخا دنراد دوخ و ناکدوک

.اقب هنوگ یارب برض و رسمه
 - DO:دیاب
راتشک !هزجعم نیرتگرزب  1GODرد تسا موهفم
نیرتگرزب !تسا ملاع رد تیانج نیرت عینش هدماین ایند هب )نینج طقس(
 / R7مناخ !تسا مادعا نینج طقس !دیشاب هتشاد هجوت ! 1GODهب نیهوت

،ینابیتشپ اما شحو تایح و یهایگ ششوپ زا تظفاحم هب لیام تسیز طیحم :یبلقت
اهنآ زا بانتجا .دنتسه یبلقت تیامح نینج طقس هک  activitistتاناویح قوقح .نینج طقس
.اهنآ هب ار دوخ راجزنا !اهنآ مرش !ار
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و یگدنز رد ییوگخساپ !گرم تازاجم ،طقس هب رفص لمحت
.گرم زا سپ یگدنز
نازرابم ،یماظن ،تلود طسوت هچ )  / R7مناخ ( هدش یزیر همانرب لتق اه مادعا
بذاک یبهذم یاه هقرف )نابلط ییادج( هاوخیدازآ
.ماقتنا یماظن ریغ ای نوناق یارجا ،نامرجم ) ،اه تسیرورت(
هئارا و هتشذگ .دوش یم یگدیسر اب یگدنز رشب هیلع تیانج و دیدهت ،رطخ ره
مکح رد  1GODرازگرب طسوت لودج  accoun-و رارق بیقعت تحت  Humanlifeهیلع تیانج
.زور
زا یگدنز رد ناسنا زا تظافح هفیظو هداد  1GODکی یاراد درف ره
:تارطخ

،هدولآ ،نالتاق ،نایارگ سنجمه -molesters،دنزرف ،نامجاهم( رشب نایچراکش
، ...) .اهرام ،اه هسوک ،هشپ ،گس( نایچراکش یدوجوم ، ...) ،ناناگرزاب
و مرگ یلیخ ،درس دح زا شیب( اوه و بآ ، ...) ،اه سوریو ،اه هناوج ،چراق ،اه یرتکاب( نایچراکش-یپوکسورکیم
ییاذغ داوم ،ملاسان یندیشون ،یندیشون نودب( بسانمان ییاذغ میژر ، ...) ،بوطرم دح زا شیب ،کشخ یلیخ
تظفاحم امش ندب نآ .تسا ناسنا سدقم ندب زا تظفاحم یارب هفیظو کی یاراد صخش ره ، ...) .اذغ هن ،ملاسان
.دنک یم

،گرم ،رورت( مادعا و هجنکش-تلود فقوت هفیظو هداد  1GODکی یاراد درف ره
ینوناق درگیپ تحت و نیزگیاج ار دوخ تکرش نانکراک اب اه تلود نیا ) .یتلانپ
 / R7مناخ .رارق
.تسا اجنیا رد تسا فظوم هعماج لوبق لباق ریغ تنوشخ یلخاد
فقوتم .مادقا تسا نمجنا نئمطم ات دینک یسررب .دنک هدهاشم امش یگناخ تنوشخ ره شرازگ

یلصا هحفص رد عورش تنوشخ ندرک
میژر ملاس ،یگدولآ نودب( ملاس یگدنز یارب هفیظو هداد  1GODکی یاراد درف ره
زاین هعماج ، ...) .هانپرس و سابل زا تظافح زا ،یندیماشآ بآ ،بسانم ظفح ،ییاذغ
.تسا نکمم نیا هب

ار وا و وا دهعت نیا ماجنا یارب .دنک ربارب دنچ و رسمه هب دهعت هداد  1GODدراد دوجو
هابتشا ای سنجمه هب جاودزا ،سدقم ،یریگ تفج .دادرارق جاودزا-سدقم" دینک دراو
.دوش یمن لامعا یتیسنج

داماد و سورع یارب .یگدنز یمومع و دحاو هداوناخ کی زا موهفم زا ینابیتشپ
یم یبایزرا وا لاس  18و وا هلاس  17ره .سیورس )یرارطضا( ' ، CEباختنا و هدافتسا
و )یناتسا عونت ،یداژن ماکحتسا ،ردام و ردپ هب رداق ،ریثکت هب رداق( دنوش
ییانج )انز لاثم ناونع هب( دادرارق نتسکش .جاودزا-میرک دادرارق کی هب دورو یارب باختنا
.تسا
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دراو هدش دلوتم هزات رد روضح زا دعب و یرادراب نارود رد و لبق دیاب وا
) .ریاش عمتجم شرورپ و شزومآ و یکشزپ(  SMEC،کی تسا هدرک

شروش ، usting disg-،دساف ،یقالخا ریغ ،یعیبط ریغ یریگ تفج مسارم سنجمه
یتیسنج هابتشا سنج و ، Same-دنک داجیا تمحازم کدوک .هنوگ یارب یدیدهت .تسا
هنیطنرق هب مزال نیاربانب .هنوگ ناسنا یارب یدیدهت هک )یسنج( دنتسه لولعم
دوش یم
یگدنز  SQC،زا جراخ رد مه اب سنج مه یاه جوز .تسا تادیدهت نیا )یوزنم(
ناکدوک هب ندز تسد و سنجمه .تسا دساف ،تسا یقالخا ریغ )یسنج هنیطنرق بکرم(
 / R7مناخ و دنوش همکاحم هب تیانج و مرج کی ،دنک داجیا تمحازم کدوک یتیسنج-جیگ

نتفرگ نشج

زور هفوکش 2.1.7 .
C-GKalender
مت زور هدننک مرگرس

 - LIFE -Prayerرشب
نابهگن-نابهگن امش نیرت نتورف رادافو نیرت ابیز ناهج قلاخ  1GOD ،زیزع
)مان ( 1 ST
رشب زا تظافح هب دهعت نم رشب عون داجیا یارب امش زا رکشت
هنوگ ره تازاجم و لماش هک منک یم دهعت موهفم زا ار یگدنز
هنوگ یارب برض و رسمه هب دهعت نم یگدنز رشب هب دیدهت
رشب عون بوخ و  1GODلالج یارب رامعتسا-اضف و اقب

!تسا زاین دروم هک تسا هدش هدافتسا اعد نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

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

14.12.1.1

18

راکشآ هدنشخب-نوناق 1FAITH

.ار نآ تساوخرد زا و شناد ندروآ تسد هب لابند هب هک تسا رشب عون  4:دیکات

شوه دهد یم زغم .تسا زغم ندب ناسنا سدقم زا یزکرم لرتنک زکرم
و هلأسم لح تراهم ،یعازتنا رکفت ،لیخت ،درف هب رصحنم رشب
.شناد زا هدافتسا و شناد بذج ییاناوت

شناد لابند هب
شناد ندروآ تسد هب
شناد زا هدافتسا

عون دهاوخ یم 1GOD
:هب رشب

میناد یم هچ هک دیهد حیضوت :دسرپ یم  1 1GODلاوس زور مکح رد
هاگتسیز عفن هب شناد هبل نیا هنوگچ و هتشابنا موادم روط هب درف هبل -
.تفرگ رارق هدافتسا دروم طیحم مامت و یلحم
.ندنازوس ات هراوهگ زا شناد زا هدافتسا و شناد بسک هب ار ام دهاوخ یم 1GOD

شناد .تسا هبرجت و یریگدای ،نتسناد هب لیام هک ینعم شناد لابند هب
، ...تنرتنیا ،نایبرم ،راکشآ هدنشخب ،نوناق ،باتک ،نایبرم ،نیدلاو :یوجب
هبرجت یگدنز و تراهم ،شرورپ و شزومآ نتفرگ یانعم هب یهاگآ ندروآ تسد هب
،هدهاشم ،ندینش ،ندناوخ ،تساوخرد ،هعلاطم :زا شناد ندروآ تسد هب .بسک
، ...هرواشم ،شزومآ ،اطخ و شیامزآ ،هژورپ
یراذگ کارتشا هب و نارگید شزومآ ،نارگید شزومآ یانعم هب شناد زا هدافتسا
،رازفا مرن ،شزومآ :قیرط زا شناد زا هدافتسا .تسا نارگید اب هبرجت یگدنز
، ...هدافتسا ،زا هدافتسا ،لیدبت
اب تسا هبل شناد لامعا و ندروآ تسد هب ،لابند یارب هار نیرتهب رواب نابهگن نابهگن
قفوم یگدنز کی ) .شزومآ نآ زا سپ دنریگب دای  (1 STشزومآ و یریگدای شور زا هدافتسا
.هبرجت یگدنز ندروآ تسد هب و شزومآ ،موادم یریگدای زا لکشتم

سیردت و شزومآ زا یگدنز هخرچ
دشر لاح رد نینج .دوش یم محر هب تسا دشر لاح رد ار دوخ ردام رد ناسنا کی
،ندناوخ ،ندرک تبحص اب شزومآ ردام و ردپ .دوخ ردام و ردپ یادص صیخشت و نداد شوگ یارب دریگ یم دای
کی .یگناخ تاناویح زا لیابوم یاه نفلت رد یریگرارق ، introdu-هدنخ ،یقیسوم نتخاس ،ندناوخ زاوآ ،دایرف
.ردام و ردپ رد هبرجت  STدوخ  1ندروآ تسد هب ردام و ردپ .یگدنز براجت  1 STنآ یاهدرواتسد نینج
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یمومع شرورپ و شزومآ ناققحم ناگیار یناتسا و ریاش رد روضح ماگنه

.رارکت و مهف ،کرد ،هعلاطم قیرط زا نتفرگ ارف
.تسا هتسهآ نازومآ )یبرم کمک ( شزومآ عیرس ناگدنریگدای

اب نارگراک  /هاگآ رتشیب .یزومآ زاب و تسا هدید شزومآ رگراک ره راک لحم رد
.دنک کمک یزومآزاب و شزومآ اب هبرجت

.تسا ام یگدنز تایبرجت یگدنز عمج زا لکشتم حور کی تیرومام
هب رجنم هبل شناد زا هدافتسا و ندروآ تسد هب ،لابند هب .تسا امش حور هب کمک یارب ار دوخ هفیظو نیا
.هبرجت یگدنز ار یرگید یاهباختنا و تشونرس .هبرجت یگدنز

یگدنز )گرزب عافترا زا طوقس( یگدنز هدننک دیدهت فداصت :هبرجت یگدنز تشونرس
.تسا هدش شومارف زگره هک تسا هبرجت
هک تسا هبرجت کی تاجن رتچ هب دریگ یم میمصت درف کی :هبرجت یگدنز باختنا
.تسا هدش شومارف زگره

درکیور .ندش هنادواج دوش ظفح درف هبرجت ،دننک یم یگدنز شناد ،یونعم تیکلام
و زا هدافتسا ،نتفرگ یارب شور و ییاسانش یداقتنا شناد موادت شناد
مه یصخش و راک نیب دنتسه هبرجت یگدنز .دنک یم مهارف شناد نآ لاقتنا
.دنوش ادج
رطخ ضرعم رد ) (IPکالما  Intellectual-زا یدایز ریداقم ،راک گرب دنمراک هک ینامز
ظفح نانکراک  'IPهک تسا مهم رایسب اهزغم رارف نیا اب هلباقم یارب .دنتسه
نتفرگ .دنمراک گرب زا لبق شناد نیا هب تمدخ لبق و فرصت هب تسا یرورض .دوش
) .رانک رد راک( هیاس ) ،شیامن( وئدیو ) ،ناتساد( یتوص ینعم
نمجنا .هتشاذگ کارتشا هب هداوناخ و هعماج اب تسا ) (IPدرف هبرجت یگدنز شناد
کارتشا هب .ناگیار شرورپ و شزومآ متسیس قیرط زا دیآ یم یراذگ کارتشا
یتوص ،ناهد ینعم هب یراذگ
) .رد تسد( هیاس ) ،شیامن( وئدیو ) ،ناتساد(
)یصوصخ ،یراجت( یونعم تیکلام همه !دیشاب هتشاد هجوت

زا تقرس" قح رد عارتخا تبث ،یپک قح اعدا ) .ریاش( هعماج هب قلعتم
 / R6مناخ تیانج و مرج ،هعماج
.هون و ناکدوک قیرط زا دیآ یم یراذگ کارتشا هب شناد هداوناخ
هیاس ) ،شیامن( وئدیو ) ،ناتساد( یتوص ،ناهد ینعم هب یراذگ کارتشا هب

) .رد تسد(
و نتفرگ ارف ' ،هعلاطم یامنهار کمک نابهگن نابهگن ناهج
تفلاخم و ناگیار شزومآ تلود تیامح . UCGشزومآ و موادم یریگدای رد شور شزومآ
و شزومآ ناتسا و ریاش زا شرورپ و شزومآ . UCG1شرورپ و شزومآ یتلود ریغ
:شرورپ
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.ریاش عمتجم شرورپ و شزومآ و یکشزپ'

عافد"  .عمتجم شرورپ و شزومآ و ناتسا ناتسرامیب ،
.هعماج سناژروا تامدخ . ،سناژروا زکرم و یتیالو

SMEC
PHeC
PDEc
CE

!ینامز لودج شناد نابهگن نابهگن
،هداوناخ ،هسردم رتخد اهنت ،هسردم ،یمومع ،هدش دلوتم هزات هاگشاب ( > SMECناکدوک و ناردام
> ) هاگشاب تیلاعف دشرا ،هاگشناد

> ) پمک ،یربهر ،یربهر  /ینف درگاش جلاک ، /رسپ هسردم اهنت ( PHeC
> یگدنز براجت > ) باختنا رهوش و نز ،پمک ،یربهر PDEc ( CE،
! موادت-شناد
،ناکشزپ ،مرظن  educa-طسوت کرتشم شالت کی شرورپ و شزومآ ناگیار-نابهگن-نابهگن
.تسا تلود و نادنملاس ،نابلطواد ،ناققحم ،ردام و ردپ

 - DO:دیاب
،ندناوخ ،قیقحت ،هدهاشم ،نداد شوگ ،دوش یم واکجنک ،یاهارجام ،دیسرپب :شناد لابند هب
، ...اشامت

،کرد ،حرطم ار هیرظن نیا ،رارکت ،یریگدای ،کرد ،هبرجت ،کرد :شناد ندروآ تسد هب
...
 ..شزومآ ،دهد یم ناشن ،یبرم ،شزومآ ،امنهار یاهلیر ،ماجنا ،هیصوت :شناد زا هدافتسا
 ...) .ربهر ،دنمراک ،ردام و ردپ ،دنزرف :ناونع هب( شزومآ مود  2و دینادب  1 STزا ینابیتشپ

و ناتسا ناتسرامیب ، (SMEC) . ،شرورپ و شزومآ و یکشزپ عمتجم ریاش" زا ینابیتشپ
 (PHeC) .ینابیتشپ' عمتجم شرورپ و شزومآ

 (PDEc) .عمتجم سناژروا و یتیالو عافد" زا ینابیتشپ
 (CE) .هعماج سناژروا تامدخ" زا ینابیتشپ
تسرد هداد  1GODار نآ ندنازوس ات هراوهگ زا شرورپ و شزومآ تلود ناگیار اضاقت
.دش هتسب یتلود ریغ شزومآ !تسا
و یمومع شرورپ و شزومآ زا  steal-دنتسشن یتلود ریغ شرورپ و شزومآ هب دهد یم لوپ هک یتلود
.رارق ینوناق درگیپ تحت و تسا هدش فذح تلود زا عون نیا  1GOD .تسا زیمآ نیهوت نینچمه
زا ار دوخ راک اهنآ .دنتسه راکهانگ ناونع هب تلود زا عون نیا لیهست هک یتلود دشرا نانکراک
.دوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت و تسد

.یمومع شزومآ زا یدزد هب رفص لمحت
دای نارگید هب ار نآ دعب و دیسیونب ار نآ ،دیریگب دای ار یزیچ امش تقو ره
.موادت-شناد یارب ار دوخ راثآ ظفح .دهد یم
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رد یبدا راثآ زا سابتقا زا ینابیتشپ .یامنهار هعلاطم نابهگن نابهگن ناهج زا هدافتسا
شرتسگ و  written.Ratherدینک هدافتسا نآ زا یبوخ هب هک تسا یزیچ ارچ .شرورپ و شزومآ
.یسیونزاب نآ یور رب

.دنک یمن ینابیتشپ یاههاگشناد ماجنا نابهگن نابهگن ناهج

.لئالد هاگشناد ،دساف هب  NOنتفگ

.
رتشیب هعلاطم دنک یم هبرجت ،راک مامتا زا سپ .تلادع Appren-ناونع هب ادتبا نابهگن-نابهگن
رتشیب ءاقترا ،رتشیب رتشیب هعلاطم هبرجت راک رتشیب  .جیورت دشرا طسوت علطم .تسا
 ، ..دشرا طسوت

) ...تبث قح( یونعم تیکلام
 / R6مناخ !تسا مرج یونعم تیکلام زا یربدوس !نمجنا هب قلعتم

مت زور هدننک مرگرس میوقت  CGزور تالیصحت  6.1.7.نتفرگ نشج

YYY

YY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

 -Prayerشناد
رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
هدافتسا و ندروآ تسد هب ،لابند هب دهعتم )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
شزومآ قیرط زا شزومآ و یریگدای یارب ینالوط رمع هدعو همه شناد زا
تایبرجت رد یمومع شزومآ روبع ینابیتشپ رب راک ،ناگیار شرورپ و
رشب عون بوخ و  1GODلالج یارب یدعب لسن هب ار یگدنز

!شرورپ و شزومآ زور رد و زاین دروم هک تسا هدش هدافتسا اعد نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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مامت نیزگیاج راکشآ هدنشخب-نوناق  5:دیکات

.دش لاسرا  1GODیلبق یاه مایپ
کی رد بیوصت هب درف کی درادیم رب  1GODمظنمان لصاوف رد رشب خیرات لوط رد
رشب هک دیما ان تسا . 1GODتسا رشب عون هب مایپ
 .راکشآ هدنشخب -نوناق :هک تسا مایپ نیرخآ .تسا هجوت یاه مایپ هک یناسک تسا عون -
هتشذگ و رضاح لاح یبهذم بلاطم مامت نیزگیاج ار نآ
مزلتسم خوسنم .تسا هدرکن تیاعر هب و یرود خوسنم تایرشن نیا نیاربانب
.تسیز طیحم اب راگزاس رایتخا
دهاوخ رییغت ناسنا عون زا لبق مایپ نیرخآ نیا .دش هتفرگ هدیدان هتشذگ یاه مایپ
.لاسرا نیا نتشاد یمارگ و تظافح .ار دوخ حور و بلق مامت اب ار لاسرا نیا شوغآ رد .درک

رد ،ندناوخ هب ار تصرف نیا دوش یم درف ره هکنیا زا نانیمطا یارب
 ، ( LGراکشآ هدنشخب-نوناق ،کرد و شوغآ

LG

و هخسن تفایرد .تسا فارطا رد مایپ شرتسگ هب کی ره هب نیا MMM) .
.یاشامت لاح رد . 1GODار اهنآ تسد

،مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم . 1GODشتسرپ هوحن دروم رد روتسد یفرعم
.تسا هدش هتشون  L-GMارچ  'L-GM.تساوخرد هوحن ) .زامن-هنازور( تدابع هنازور
 ...تموکح هب قالخا لیدبت
و هتفر  7یلک رورم کی تسا !ار دوخ زادنا مشچ و نآ ییاسانش دامن ،تسا هدش هداد حیضوت 1FAITH
:دراد دوجو هبیتک نآ لابند هب

رد تسا هدش هتخاس نامیا  1هک ساسا و هیاپ یاهرواب SC1:
 1GODتمس هب درف کی هفیظو تادهعت SC2:
دنتسه تادهعت ماجنا یارب شاداپ تازایتما SC3:
بانتجا و  1GODدنتسه تمس هب نیهوت تسکش SC4:
 1GODطسوت هدش نییعت یگدنز کبس راتفر صاوخ SC5:

تسا تیرشب ثاریم Sc6: Khronicle ،
دور یم حور نآ رد هک گرم زا سپ یگدنز SC7:

یم  '. 1GODنایاپ 'و' عورش ،یریگ هزادنا یارب هدش داجیا نامز 1GOD
.دراد نامز تیریدم دیدج دهاوخ
:ثلثم نامز
هیلوا یاه زور تسا تعاس  ~ 0-7دیشروخ عولط  Oتعاس :زور عورش

زور رخاوا رد تسا تعاس  7-14زا ~ زور طساوا تسا تعاس 7

بش تسا تعاس  ~ 14-21بورغ تسا تعاس 14
تسا یماظن تموکح بش ) .هب  14-21h (CG Klockزا یماظن تموکح بش یرابجا
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! turnal noc-یانعم هب ام ندب یماظن تموکح بش .ریاش طسوت هدش ارجا
) ،هام زور  + 1، 1زور  (13، 28 momthsهام  14لاس درادناتسا' .تدم نایم نامز ،میوقت CG
.زور 365
.زور ) 366هام زور  + 1، 2زور هام  (13، 28لاس-ورتاوک  :لاس  4ره
هتشاد دای هب و دوش هدنمرش ،دنریگ یم نشج هب زاین هعماج کی یارب ندرک هیهت ،زور هدننک مرگرس یاه مت
.دیشاب

.دشاب امش لومعم هنازور زا یشخب دیاب  CG،زیر همانرب کی
رد ارتکد همانایاپ زا یرایسب رد هک  7Tribesدهاوخ یم 1GOD
یعامتجا تادوجوم ندوب ناسنا .دننک یم یگدنز 7Provinces
یصخش .تسا هعماج کی رد هداوناخ کی ندرب الاب و راک ،یگدنز
دض ،تلفغ تسا هاوخدوخ یراد هیامرس  /یتشک owner-

.نک شنیزگیاج  CRONو هناخ-هشوخ .هعماج دض 1GOD،

.نابهگن نابهگن هار تیکلام هعماج

تیکلام O٪
طسوت یمومع تیکلام تحت یاهداهن و تلود ) ،یراجت( یصوصخ
نکسم ) .هب قلعتم دوس یارب هن ارجا هعماج (  CRONنیزگیاج
) .نکسم-هشوخ( نیزگیاج هعماج هاگهانپ اب یصوصخ

هب )تاررقم و نیناوق( یگدنز نیناوق اب عماوج رد مدرم .تسا ناسنا زاین تلادع
،دراد دوجو نوناق ضقن دسر یم رظن هب هک یماگنه .ندنام هدنز و درکلمع
تسا هانگ .درک یمن هانگ ای شیل هانگ  estab-هب ،تسا هدش ادیپ تقیقح
.تسا تراسخ ناربج و یشخبناوت ،یرابجا مکح رودص ییوگخساپ طسوت
!ار دوخ هفصنم تئیه چیه !دیشاب هتشاد هجوت

و )نید(  1FAITHدهاوخ یم 1GOD
هب لقتسم تلود  7اب )نابهگن نابهگن ناهج( 1Church
 7Tribes،یگدنیامن

.تسا یکیزیف ناهج >

ناهج

.تسا ناهج و یکیزیف تسرپرس >

نابهگن

.همانراهظا هدنشخب-نوناق >

نابهگن
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!راکشآ خساپ هدنشخب-نوناق ؟لاوس امش
دش هتفرگ هدیدان هتشذگ یاه مایپ
!تسا ناسنا کی نتشک قح تلود ای صخش چیه
هدش دییات .تسا تلود نتشک و دارفا زا یرایسب .ادخ تسا -1دض نیا
عون و  1GODدنتسه وگخساپ اهنآ همه ) .هقرف رضاح لاح رد( نایدا رش طسوت
.تسا رشب

.سفق رد و رارق بیقعت تحت نیلتاق مامت

.لتق هب رفص لمحت
یگدنز مامت رد ،شناد نیا یریگراکب و دیروآ تسد هب ار نآ سپس ،شناد لابند هب رشب عون دهاوخ یم 1GOD
یارب .ار دوخ یگدنز مامت ناگیار شرورپ و شزومآ قح هب هجوت اب  1GODناسنا ره هک دهد یم ار نیا .تسا ینالوط
.تسا لوبق لباق تاقالم یمومع شرورپ و شزومآ اهنت هعماج یاهدرادناتسا زا نانیمطا

 deaign.ار  1GODندیشک شلاچ هب یارب هناوید نادنمشناد ات دهد یم هزاجا تیرشب هک تسا دیما ان 1GOD
ضراوع .نیا یحارط  1GODدشکب شلاچ هب ار اهنآ هک نامز ره تسکش )، ...نادان ،ربکتم( هناوید نادنمشناد
 :لاثم ناونع هب .دزادنا رطخ هب ار ناسنا هشیمه ار دوخ تامادقا یبناج

یم رجنم یلاسکشخ طیارش تیاهن رد بآ یعیبط ریغ فرحنم ،یرایبآ :نایرج هناخدور اب لخادت
بآ ریز نزو( نآ شیاسرف لماع و نایرج تعرس شیازفا یبالیس یاه تشد ندرک دودسم .دوش
زا مشش ناوت اب بسانتم ماجنا هناخدور کی طسوت رود تسا نکمم هک ءایشا زا هتفر ورف
هب زین نیا .رت عیرس شیاسرف و رتگرزب لیس هب رجنم رما نیا ).تسا هناخدور نایرج تعرس
شیاسرف هب رجنم یاهایرد هب دماج یاهراوید تخاس .دوش یم لامعا تخت  /کناب هناخدور نتب
 undercurrents.و دیدج فاکش داجیا .تسا یلحاس طخ یاه تمسق ریاس هارمه رتشیب

،نوخ لاقتنا .تسا هقطنم نیا رد هانگ مدرم زا یرایسب زونه سدقم ناسنا ندب
،نادازون ،حارط  Cosmetic-،یحارج لمع ،هنتخ ،یراوخ مدآ ،ادص و رس رپ ندب
نیهوت همه ، ...وتات ،دنویپ-گرا ،دشر لاح رد گرا ،شیارآ ،تایح زا ینابیتشپ
 1GOD.الاب
ندش رت ینالوط .تفایزاب هدنام یقاب و نایاپ و زاغآ کی داجیا  1GODزیچ همه
.ادخ تسا -1دض رگید یگدنز ای و هدیاف یب رشب
نتخادنا ریخات هب( یعونصم هدافتسا اب ندب نتشاد هگن هدنز ،تایح زا ینابیتشپ
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تفایزاب .رتسکاخ و ندنازوس یانعم هب ندب ناسنا تفایزاب  1GOD .نیهوت ) ،یرواد
.هزات مسج رد خسانت مزلتسم حور ناسنا

یارب .دوخ  undings surro-و دوخ اب یگنهامه رد یگدنز یارب رشب عون دهاوخ یم 1GOD
یگدنز .دشاب لولحم شور کی دناوت یمن زگره تنوشخ ،دوخ اب یگنهامه رد یگدنز
. 1GODاهنآ دربراک و تشادزاب نیح رد فیاظو زا کرد ینعم هب ،فارطا طیحم اب یگنهامه رد
.یکیزیف ناهج زا نابهگن ار رشب دهاوخ یم

رامعتسا .تسا رامعتسا زا و اضف فشک یارب تیرشب .یکیزیف ناهج زا نابهگن هب
.برض ینعم

 - DO:دیاب
!راکشآ هدنشخب-نوناق اب رگید یبهذم تایرشن مامت یاج هب
.تسیز طیحم اب راگزاس خوسنم تایرشن و هتخادنا رود ار
دعب .دینک هدهاشم ار هدش هدناوخ ناونع هب بلاج ناونع کی امش هک یماگنه ،راکشآ قیرط زا یبرچ نودب ریش
!نآ یگدنز .دوش یم لامعا ،کرد ،یناوخزاب .تسا قیمع گنیدر زا یخرب ماجنا

ای یدرف یاه هملک زا ینعم هب هن .دراد تیمها هک تسا مایپ زا یتسرد کرد و حور
.درک دهاوخ کمک مایپ یارجا رد رکف نیا زا فده و حور کرد .راتخاس هلمج

.یروآ عمج کی عورش .رگید نایماح  6نتفای .تسا نارگید هب  L-GMیفرعم

دوخ ناگرزب ماش تروپ ) .نالک( هتیمک لیکشت ناگرزب ) .وا و وا ربارب( ناگرزب بختنم
.تسا هتیمک و ار

نابهگن نابهگن ناهج وضع هک  1SHE) .و -Zenturion (1HEنابهگن  2بختنم هتیمک
زا نابهگن  (CG) .تسا نابهگن-نابهگن یروآ عمج نیا یماح ره رضاح لاح رد .تسا
 L-GM.زا نابهگن و هاگتسیز
یمن هک یناسک  'L-GM.هعلاطم و ندناوخ هب تصرف هب هجوت اب یناسنا ره هک دهاوخ یم 1GOD
رد دراد هفیظو  CGره تیفاعم . NOدنناوخب ار اهنآ هب ار نآ دیاب هدش هدناوخ ناونع هب دنناوت
.یاشامت لاح رد . 1GODاجنیا

هب فشک  CGردام و ردپ .سرادم-تلود و 'شرورپ و شزومآ-ناگیار'  CGینابیتشپ
رد نایبرم هک دیوش نئمطم دیاب ردام و ردپ .دوخ ناکدوک اب ' 'LG Mمظنم روط
.نامه ماجنا هسردم

ره  " LG M .زا بوچراچ رد لمع ناشراک لحم هک دوش لصاح نانیمطا هب  CGنارگراک
و دش دهاوخ یسررب تلود اب نالک .تسا هدش شرازگ "نالک" هب تالکشم هنوگ
ماک هجیتن نیرتهب کی زا .دنتسه لح لباق تالکشم همه .لکشم لح یارب شالت
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.تسا هدش هدافتسا هدعو -
دب و فیفخت ،دساف یسیونزاب مزلتسم راتفر ادخ  1دض و یقالخا ریغ ،رش
 resentenو اهنآ ، backdatingنیناوق
 .یاشامت لاح رد . 1GODیامنهار ناونع هب ' 'LG Mزا هدافتسا .رد یریگرارق -
یا هتسه ،میسقت  (Atomمایپ تارظن رشب راتفر
،کیتنژ ،یراوخ مدآ ،تاعیام ندب و ندب شخب ،یشوجمه
دیدهت )، ...یگدولآ ،زوس گنس لاغذ ،یزاس هیبش ،یسدنهم
هدافتسا اب هرایس نیا یزاسکاپ و حالصا ار رشب دهاوخ  1GOD. 1GODمشخ فقوت .حرط ار 1GOD
.تسا تعیبط زا

لمع و شوغآ رد مدرم رتشیب .تسا هدمآ ییاهزیچ زا یامنهار کی مایپ نیرخآ ار 1GOD
.دنرب یم جنر رتمک رشب عون 'مایپ' نیا رد
.یاشامت لاح رد 1GOD

ماجنا و اقب تیاهن رد نآ رشب عون یبوخ هب دوجوم یکیزیف و یونعم یارب
نیرخآ  1Godرد نابهگن و ناهج ،یکیزیف زا ندوب یلوتم ،رامعتسا یاضف' :دوخ تشونرس
.تسا یمازلا ،مایپ

راکشآ هدنشخب-نوناق مایپ ندش ناگدننک دیدزاب  1GOD،نتفریذپ

YYY

YY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

 -Prayerمایپ
رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
مایپ دیاب نم بذج ار دوخ مایپ و تفایرد )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
ار خوسنم جراخ هدر زا یاه مایپ مامت دیاب نم شرتسگ همه هب ار دوخ
یم لالج یارب نم یامنهار دیاب راکشآ هدنشخب-نوناق دیزادنیب رود
رشب عون بوخ و  1GODدوش

!تسا زاین دروم هک تسا هدش هدافتسا اعد نیا

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

14.12.1.1

27

راکشآ هدنشخب-نوناق 1FAITH

تسا یهلا  & 7دنتسه مهم هرامش  6:دیکات
دوخ تشونرس هب تبسن هدامآ ار نآ دادعا زا هدافتسا هب عورش رشب هک یماگنه
هزادنا و فیصوت یارب تسا نکمم ار نآ دادعا .ناهج-یکیزیف زا نابهگن :درک دنهاوخ
نابهگن-نابهگن .تسا یضایر میهافم داجیا ،هدش هتخاس ، ...تعرس ،رادقم یریگ
.دنتسه ناسنا لقع یلصا ی هدولاش دادعا هک دندقتعم

داجیا هب رشب عون زا هدافتسا اب هک یضایر موهفم و هیاپ هک دنتسه دادعا
و رتشیب کرد و دربشیپ هب رداق ار ام ملع هب رجنم دادعا .تسا یضایر میهافم
نیب زا ار اهنآ و هدش هتخاس یاه ندمت دادعت  crea-.دنترابع اه  1GOD،زا رتشیب
".تفایزاب و نایاپ ،زاغآ" هخرچ .درب
:زاجم شرامش دادعت
.تشگنا : =) 5دامن( هجیتن  1، 2، 3، 4، 5.تسد رد ناتشگنا
.شرامش هجیتن  1زا شیب ماغدا هب ات دهد یم هزاجا ): +دامن ( ندرك هفاضا

 .تسد ود ره رد تشگنا  5 + 5 = 10تسد  2یور رب تشگنا
تسا تشگنا  5اب تسد . 1تسا یلبق هجیتن رد شهاک روظنم هب ات دهد یم هزاجا ): -دامن ( ندرب
.تسا تسد رد نونکا تشگنا ) : 5-1 = 4فداصت( عطق تشگنا 1

رب تشگنا .سه هباشم رال مالقا زا رادقم شرامش )رت هداس( دهد یم هزاجا )• :دامن ( برض
هب برض ماگنه .تسد  3یور رب تشگنا  5 + 5 + 5) = 15زا سپ رت هداس(  3 • 5تسد  3یور
تردق کی اهراب و اهراب دادعت نامه
 2.مجنپ تردق  5) = 32زا تردق : 2 • 2 • 2 • 2 • 2 ( 2 5تسا هدش هدافتسا دامن

تسد . 3تسا یلبق هجیتن زا یدنب شخب ات دهد یم هزاجا ): /دامن ( ندرك ميسقت
 0، 1، 1، 2،دادعا زا یلاوت کی داجیا هزاجا دادعا .تشگنا  15/3 = 5دراد تسد . 1تشگنا 15
3،
لصاح ددع ره ،هیلوا یاه هرامش  2زا سپ ): ...دامن( 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، ...
یعیبط ددع متسیس  10هیاپ زا هدافتسا اب نابهگن-نابهگن .تسا لبق ددع  2عمج
)شش( ) ، 6جنپ( ) ، 5راهچ( ) ، 4هس( ) ، 3ود( ) ، 2کی( ) ، 1رفص( : 0دوش یم هدافتسا یمقر تمالع . 1تسا
دنوش یم هدیمان : 0، 2، 4، 6، 8هرامش ) .هن( ) ، 9تشه( ) ، 8تفه( ، 7
: 10، 11، 12،دوش یم هدافتسا ) 10مان هب( مقر  9، 2زا سپ  .درف دنوش یم هدیمان  1، 3، 5، 7، 9؛ جوز
13، 14، 15، 16، 17، 18، 19.

هب )اه هد(  10مان هب یمقر  2ددع کی داجیا ددع  9زا کی ره تسار تمس رد هدش هداد رارق 0
) ،تسا دص(  100دنوش یم هدیمان  00ود  70 .لاثم ناونع
زا شرامش هرامش  3ره  7000 .لاثم ناونع هب ) ،نارازه(  1000دنوش یم هدیمان  000هس  700 .لاثم ناونع هب
لاثم ناونع هب ادج مه زا اماک کی طسوت تسار تمس
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) .نویلیم 1000000 (1
 7/100دوش یم نایب یدصرد لاثم کی ناونع هب دناوت یم زین  100یرسک .اهدص ینعم ): ٪دامن ( یدصرد
ناونع هب  1زا رتمک ریداقم نداد ناشن یارب تسا هدش هدافتسا هطقن کی ) 0.07 (.یراشعا ای = 7٪
) .یهدهد مان هب(  0.1لاثم
دوش یم نایب  01/10میسقت دامن زا هدافتسا اب رسک کی ناونع هب دیناوت یم نینچمه )یهدهد( 0.1
 10٪یدصرد ای و 0.1 = 1/10

 /عبرم هفرط ، 4ثلثم هفرط : 3دوش یم هدافتسا یسدنه یحارط رد دادعا
دامن( یعلض تفه هفرط ، 7شوگ شش هفرط ، 6نوگاتنپ هفرط ، 5لیطتسم
هناوتسا ،طورخم ) ،یدعب ) ، Cube³ (3یداعبا . Square² (2یهجو تشه هفرط 1FAITH) ، 8
...

عون و ناهج یکیزیف داجیا یارب * اهزور  1GOD 7نامز رد ار نآ اریز ،تسا یهلا 7
.هتفه  = 1زور هیقب  + 1راک زور . 6تسا رشب
.تسا توافتم ریز میوقت  CGزا هتفه ناگدننک دیدزاب ! 1GOD،دیشاب هتشاد هجوت *
بوخ زور هتفه نایاپ  5زور  4زور هتفه طساوا  2زور  1زور

~  7Provincesهجیتن رد  7Tribes.دهاوخ یم 1GOD
یعلض تفه :دامن ~ ساسا رب  7Scrollsرب 1FAITH
لقتسم  7دیاب نابهگن نابهگن ناهج 1Church:
هب ،دنتسه رشب یاه یتساک  (Orackle) ~ 7Evilsیتیلاو تارادا

،هفرط  7SHE ~ A 7و وا  7زا یا هتیمک  7_7:نوناق ~  7linksتسا ناطیش زا یا هریجنز"
و  1FAITHنتخانش تیمسر هب زا یعلض تفه دامن :یعلض دنچ راد هیواز 7
نابهگن نابهگن ناهج 1Church:

 - DO:دیاب
 [weeekداد ناشن داجیا قیرط زا ار اهنآ زا هدافتسا هوحن و دادعا ام 1GOD
] )نامز تیریدم( زور  1یتحار و راک ) : 6daysیریگ هزادنا نامز( اه 7days
راک هیناث' . 1GOD
.قالخا راک تیرشب مه قالخا -

هدافتسا .یسدنه یاه حرط داجیا ،یضایر میهافم ،ینعم هب دادعا شزومآ و یریگدای
بوخ( ینهذ کیرحت یارب دادعا زا
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 7.یهلا نتشاد یمارگ .دادعا اب دیربب تذل نآ زا ) .یتمالس

دادعت رفص .تسا هدش داجیا یکیزیف ناهج  1GODزیچ چیه زا  0ینعم هب دادعا
.تسا بیرخت دادعت رفص :یفنم .تسا شنیرفآ
. 1GOD 1FAITH 1Church.اهنت و ، 1لوا ندوب ،زاغآ 1
.زا یرایسب .رطخ ضرعم رد ،هتشذگ ندوب اب ،نایاپ رد :یفنم

،ادج ،جرم و جره :یفنم .اهولقود ،یریگ تفج ،سدقم جاودزا ،یگنهامه 2
.جاودزا زا عانتما ،یفارگونروپ

 ( 1GOD 1FAITH 1Church) .نید ناکرا ، 3نامز ثلثم 3
.تسا تیعمج کی : 3یفنم

،لامش( تهج ، 4ورتاوک لاس ،لاس زا )ناتسمز زییاپ ناتسبات راهب( لصف 4 4
هتخاس نیناوق ،بعکم ،عبرم ) ،اوه ،داب ،کاخ ،شتآ( رصانع ) ، 4بونج ،برغ ،قرش
.یفروم نوناق ،ماجسنا مدع ،نوناق چیه ،یمگردرس :یفنم .تسا هدش
.یتوافت یب ،تبرغ ،زا یریگولج :یفنم .تسا لمع ،یرادیاپ ،ماگشیپ ،زادنا مشچ 5

.اسیلک ،هلحم ناب هدید نامزاس ،یعامتجا تلادع ،هعماج ،هورگ 6
.یاهدناب ،دیاتراپآ تورث ،ارگ هبخن ،اوزنا ،نیشن هشوگ دهاز :یفنم

، IPراکشآ هدنشخب-نوناق مایپ نیرخآ ار ، 1GODهبقارم 7
،یلعج یاه مایپ ،چوپ و یهاو راکفا  Fantasizing،هک :یفنم .توبن )یونعم تیکلام(
.عارتخا تبث قح ،تیار یپک

،یسران ،راکیب ،ینوناق یب :یفنم .دامتعا ،تیلوئسم ،یلغش ریسم ،تلادع 8
.تسا غورد ،دساف
فرحرپ ،قلخ دب ،بلطاوزنا :یفنم .یمومع نابز ،هناتسود ،داش ،هعماج رد ردتقم 9
.تسا

 -Prayerددع
رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
هرامش یارب امش رکشت )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
فیاظو نابهگن هب کمک یارب ناهج دادعا کرد رد ام هب دادعا
یارب هدننک مرگرس و ینهذ کیرحت یارب دادعا تسرپرس
رشب عون بوخ و  1GODلالج
!تسا زاین دروم هک تسا هدش هدافتسا اعد نیا
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ناگتشرف دراد دوجو و دراد دوجو گرم زا سپ یگدنز تسا  7:دیکات
و هزات مسج رد خسانت ،حور ، Eternal-هزور مکح ،گرم زا سپ یگدنز رد رواب نیا هب ار ام دهاوخ یم 1GOD
.دوش یم دازآ حور هک دیوش نئمطم ات دوش یم عورش ندنازوس اب گرم زا سپ یگدنز .ناگتشرف

تسا )ندب( هتشاد ار دوخ یگدنز لکش یکیزیف گرم زا سپ یگدنز کی دناوت یم حور کی نیاربانب
نآ هب هبرجت یگدنز ندروآ تسد هب ار دوخ حور کمک یارب تسا نیا یگدنز زا فده .هب کمک یارب
یاهورین ) (eginsuranceهبرجت یگدنز لماک ریثات هبرجت اب لخادت .ار دوخ تیرومام لیمکت یارب دراد زاین
ندش لیدبت یارب حور کی ات دنک یم کمک لیمکت تیرومام .دنک لیمکت ار دوخ تیرومام هب حور
.هتشرف کی هب

و دریم یم ندب یکیزیف تسا مامتا هب "حور" هب تیرومأم هک یماگنه
هب( گرم لاح رد ندب زا فقوت .هزاورد  Spiritual-نشور ات دنک یم تکرح حور
 1GOD.مشخ تسا ) ..دنویپ ،لاقتنا ،تایح زا ینابیتشپ لاثم ناونع
هب( تفایزاب و نایاپ ،زاغآ یاراد ناهج و یکیزیف صاوخ رد زیچ همه
! )ندب و ناسنا لاثم ناونع
یم حور  ASE rele-،نودب .دروآ تسد هب هشیمه هک تسا گرم رد حور کی راشتنا
.بقع هب دناوت یمن حور ،دننک یم یگدنز ندب نودب .دینک دراو ار تیگ-یونعم دیناوت
زا سپ یگدنز و دوش یم دازآ حور هکنیا زا نانیمطا یارب .تسا' حبش کی خزرب رد حور
.حور رشتنم زامن و ندنازوس .دوش هدنازوس دیاب ناسنا ندب تسا نکمم گرم

.تسا مامتان تیرومام اب  releasedbyندنازوس نآ رد هک هک تسا حور

) .خسانت( هفاضا یدعب تیرومام هب مامتان یاه تیرومام
تیرومام( لاسرا سامت حور هب ار" هتشرف-ناب هزاورد ،ینعم هب تیگ-یونعم کیرات
.دیدمآ شوخ نشور تیگ ) . Spiritual-صقان
رد صولخ هب نآ زا سپ زور ،تمایق نآ یاراد ،هدش هتفریذپ حور
و دب براجت یگدنز نآ ی  reliv- ESنآ رد هک .دنک یم تکرح سایقم
 RELIVزا سپ .تسا بوخ

هتشاد هگن کرخ هبرجت یگدنز کی رد اهنآ دنتسشن -
عمج هبرجت یگدنز یفاک هزادنا هب حور ای .تسا داتسا ،ندب زا رگید یکی دوش یم حور تروص ود ره رد
) .هتشرف( یدبا هب ندش لیدبت یارب تسا هدرک یروآ
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دوش یم لیدبت  1GOD .لابقتسا تشهب هب طیارش دجاو یگزات هب هتشرف

 ، .ظفاحم ی هتشرف  ،ندوب نیا زا  1ینامسآ تذل هداد و یدبا
هب تبسن گرب رس و نآ یونعم حور تسا هدرم یکیزیف ندب زا سپ
.تیگ-یناحور زا رون
نشور( لابقتسا هب ایآ هک دریگیم میمصت ناب هزاورد
هرادا ناب هزاورد ) .هریت  (SpiritualGateسامت نآ لاسرا ای و حور )تیگ-یونعم
.هتشرف-نابهگن و کرخ یگدنز براجت ،سایقم صولخ ،زور تمایق

)ناسنا طسوت کرد هب هدیچیپ دح زا شیب ( دراد دوجو هتشرف رگید

! 'تشهب' :ناهج ،یونعم راتساوخ 1GOD
راتساوخ '. 1GODیدبا' ندش حاورا هک تسا ییاج تشهب
!هتشرف :یدبا
 - DO:دیاب
رد زیچ ره و حور کی امش هک دنرواب نیا رب .حور-یدبا و گرم زا سپ یگدنز رد B elieve
ندروآ تسد هب یارب تیرومام کی حور هک دنرواب نیا رب .زین  1ناهج-رد یکیزیف یگدنز
) .یگدنز براجت( ار دوخ تیرومام لیمکت ار دوخ حور کمک یارب دیاب امش و هبرجت یگدنز

نودب( تسین دناهتفاب  fereزونه .تسا نایاپ و زاغآ یاراد ندب ناسنا هک B elieve
نودب( یمن تلاخد .یگدنز لماک هبرجت کی نتشاد اب ندب و حور اب )همیب
دنویپ ،لاقتنا ،تایح زا ینابیتشپ
) .گرم( یگدنز نایاپ اب ) ...
.گرم زا سپ یگدنز هب حور یدازآ نیمضت یارب ار دسج ره C remate
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کی زا ییامنهار و ) ...زادنا مشچ ،نادجو( لانگیس یارب ناب هدید نامزاس
.یاهرادشه هجوت و ییامنهار تساوخرد .هتشرف-نابهگن

!ار دوخ تیرومام نایاپ هب امش هک تسا ینعم نآ یارب ورد 'دیدمآ شوخ'
هرهچ ای و رییغت .دسر یم رظن هب 'رادشه' کی ناونع هب  Reaperکی تاقوا یهاگ ،لاح نیا اب

.مشخ  1GODرد

 1GODتسا طاسبنا لاح رد ناهج
!ناگتشرف رتشیب دهاوخ یم

YY YYY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

 -Prayerگرم زا سپ یگدنز
رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
گرم زا سپ یگدنز هب رواب )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
هزات مسج رد خسانت یاهرواب رد حور یدبا یاهرواب کی یاهرواب
عون بوخ و  1GODدراد دوجو لالج یارب ناگتشرف دراد دوجو
رشب
!تسا زاین دروم هک تسا هدش هدافتسا اعد نیا
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راکشآ هدنشخب ،قوقح  1GOD،مایپ نیرخآ
نایاپ
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