وتسفيناملا بها-نوناقلا 1FAITH
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انثارت .ةرجش ةرسأ ةيرشبلا .نآلا تقولا ةيادب نم تاريسفتو ثادحألا  Khronicleضرعي
!ةيرارمتسا ةفرعملاو

ةلئاعلا ةرجش رشبلا يف
!ةيرشبلا ةدالو  1عوبسألا
! 1STتاراضحلا ةميدقلا روصعلا
!ةنس  - 1400ىلإ  - 2100يضاملا-ديعب
!اماع  - 700ىلإ  - 1400يضاملا ةطسوتم
!اماع  - 70ىلإ  - 700يضاملا هبش

!تاونس  0ىلإ  - 70زميات ةيلاحلا

أبنت لضفملا حانج ىلع تاونس  0نم ديدج رصع

••• • • • !تنأ نم عمسي نأ رظتني 1GOD
ةالص  -ثارتلا
لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
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له )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ نينمؤملا اعضاوت رثكألا كب صاخلا
نأ ثارتلا  Aنم يتأن نا رهظي يذلا ثارتلا ثارتلاو دوجو نع نيركاش
نحن نم لوقي
ريخ و  1GODدجملل مداقلا ليجلا ىلإ لقتنت نأ نكمي يتلا ثارتلا A
ةيرشبلا
!ءاقللا يف وأ لزنملا يف ةالصلا هذه ىلتي
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 1 CREATIONعوبسأ
 1مويلا

:ئيش ال و  1GODكانه ناك ءدبلا يف
نود نم ،نامز لكلو ،ةتماصلا ،حور الب ،كارح الب ةدماه ،نوللا ميدع
.ةياهنو ةيادب ةرود
دح ىلع نوكلا ضيوعتل دجوت يتلا ءانبلا تانبل اهلك  1GODلخاد ايدسج
.ةيبلسلاو ةيباجيإلا ءاوس
.ةئيسو ةديج تناك ءاوس  1GODوه يلصألا حورلا ايحور
بابض ءاشنإ مت ،ريفزلا . 1GODللملاب رعشي ناك 1GOD

،نوكلا يف ةدوجوملا ةيساسألا رصانعلا عيمج نمضتي بابضلا اذه
ءاضوض ةكرحلا تأشنأ .يداملا نوكلا دلو .ءيش يف تاهاجتالا عيمج يف رشنو
.اودلو ' توصلا '&' ةكرح ' .نينرلا
.دلو تقولاو  1موي )لمعلا( ىمسي ام اذه 1GOD

 2موي
تازاغلا راهصناو ةرارحلا قلخ اذه .ةجض ةراثا هنأكو ودبي ناك .هيديب قفص 1GOD
)قرب( ررشلاو ،تكبتشا ةيبلسلاو ةيباجيإلا ،بابض لخاد
،اهريمدتو اهباعيتساو ،ةطلتخم تازاغلا امك .ترفسأ )دعرلا توص( تاراجفنا اهيلت
اذه ناك .دلو )" (CB & E & Rةيليوحتلا تاعانصلاو ةياهنو غنين  Begin-نم ةرود" و
'.نوللا " ةدالو اضيأ دهشملا
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مدق ىلع ةلثمملا ريغ ،اليلق ةصقان اثيدح اهؤاشنإ مت يتلا طئالخلا تناكو
يرجي روطت ' .روطت " صقنلا أدب .ينبجعأ  1GODةليسو درجم ،ةفلتخم ،ةاواسملا
.لمعلا نيبو درفتلا يف اضيأ تدأ نكلو ءاطخا لامكلا
صخش  imperfect.Evolutionوه يلاثملا دحاو صخش .ءاطخا نود وأ ماري ام ىلع ءيش ال
1GODو ريغ رخآ
.ةلضفملا ءاشنإ
 2موي )لمعلا( ىمسي ام اذه 1GOD

 3موي
تاقيفلتلا قلخ تازاغلا ضعب لاسملاو اهللحي ،تاطلخلا عم تبعل 1GOD
تلكش تارك . 1GODبلصتلا تالاح ضعب اضيأ قلخ اذه ةدرابلاو ةنخاسلا
.بكاوكلا ' قلخ نوكلا يف لئاسلا نم ثعبنا نأ ' موجن نوس " يرانلا ،قرشمو ،ضبنلا
نم ديدعلا ىلع يوتحي يئايزيفلا نوكلا '.يسمشلا ماظنلا ' هنأب قلخلا اذه فورعملا نمو
ةيادبلا نم ةرود ' شيعن يتلا ةيسمشلا ةقاطلا ةمظنأ

.ريودتلا ةداعإو ةياهن و

 3موي )لمعلا( ىمسي ام اذه 1GOD

 4موي
اءزج ،دوجولا يحورلا اهل  /هل نم ءزج ءانب تانبل نم ةعومجم لك ىطعأ مث 1GOD
لك .يلصألا حور" نم
.ءانبلا تانبل نم جيزم نم ديدجلا قلخلا موهفم يف اهبناج ىقلتي 'حورلا'
مدقي نأ هللا  1ل حورلا  returnesيف دوجولا نم لوزت تانبللا نم ةعومجم امدنع
 combinaاهئوشن يف حورلا لاسرإ  1GODمث  (Aft- erlife) .ناك براجتلا نع اريرقتنم نيعم ىوتسم ىلع حورلا ىلا تلصو امدنع ) .خسانتلا( ءانبلا تانبل نم ىرخأ
 1GODعم ىقبي تاربخلا
) .ليجنا( مداخ امك ءامسلا يف )'ةدلاخلا' حبصت(
 4موي )لمعلا( ىمسي ام اذه 1GOD
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 5موي
هذه .بكاوكلا ضعب ىلع ةصاخلا فورظلا ةئيهت روطت عم لزاغ 1GOD
ةطبارتم طيحم قلخ ،نيعم هاجتا ىلإ راشأ دق ناك يذلا بكاوكلا

!بكوكلا اذه لثم ضرأ

.ةايحلا لاكشأو

لوح رودت ضرألا  Solar-.ريصم ماظن يف سمشلا نم  3RDبكوكلا يه ضرألا
يف امب عاونألا نم نييالملل نطوم يه بكوكلا  1.ضرألا لوح رودي رمقلاو سمشلا
.رشبلا كلذ
'.انتيب ' اذه عنصا )ةيحلا تانئاكلاو تاتابنلا( ةايحلا لاكشا & )ةئيب( ةطبارتم طيحم

انتيب ضرأ بكوك
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 5موي )لمعلا( ىمسي ام اذه 1GOD

 6موي
جاتحي ثيح ةايحلا لاكشأ نآلا .يحورلا نوكلا يف ةدعاسملل ةكئالملا ناك 1GOD
.يداملا نوكلا يف ةدعاسملل
.ةيرشبلا لاخدإل يفكي ام مدقت دق ضرألا بكوك نأ تدجو 1GOD

سانجألا  3 + 1عم ةديعس ريغ  1. 1GODيلكش روطت روطت و تاقابس  3قلخ 1GOD
. 1GODنكلو ةفلتخم ةاواسملا مدق ىلع مهاريو
 humankindsعم مجسنت الو ةناهإ يه تالالسلا طلتخم ،ةهازنلا ،يرصنعلا ديري
 1نأ ينعي ال اذهو ىمعألا بصعتلا وأ ةيرصنع تسيل ةيرصنعلا ،ةهازنلا .ردقلا
ةلالس نيذوبنم قلخي يرصنعلا ةهازنلا-نايصع .رخآ قابس ىلع ةقوفتم قابس
1GODو ل ةناهإ يأل لوبقم ريغ قيقشلا ريغ
.ميمصتلا

نينيعلا ينبلاو دوسألا رعشلا يكلس .ءادوسلا ةرشبلا ،رشبلا
.بكوكلا اذه ىلع رخآ قولخم يأ نم ءاكذ رثكأ
وعدت .كلذ كتلعج ينأل دوسا نوكت نأب ةروخف نوكت مهلل لوقن 1GOD
جراخ شيعي نأ بجي .هيف شيعت دق تنك امنيأ "ةيقيرفألا" كسفنل
مسا ةفاضإ ايقيرفأ

)ةيكيرمألا ةليبق عم شيعت تنأ( عم ءاقبلا ىلع ةليبقلا نم
صاخلا قابسلا لخاد رثاكتلاو جوازتلا ىلع يوطني رخفلاب روعشلا '.ناكيرمالا هقرافالا'
-Intregrity.يرصنعلا :كب

يف ةدوجوم نوكت نأ نكمي اهنأ .مههوجو ىلع نوميهي اوأدب دوسلا تفعاضت امك
.ايلوغنمو ايسونايقوأ ، Persindia،ايقيرفأ
نوزامألا ةقطنم ىلإ يبوروألا ةنصارق لبق نم تلخدأ اهنأ قحال تقو يف
.ةمدخلا يف ابوروأو ديبعك اكيرمأو
روطت ناك امك .دوسألا بعشلل ةديفم تسي ةدورب رثكأ خانملا ناك كلذ عمو
.ةديدج تاقابس  2ءاشنإ تررق . 1GODادج ءيطب
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،ةتهاب ءارفص ةحسم اهيطعي يرشبلا دلجلا نول ريغت  1GODايلوغنم يف
.ليمي نينيعلا ينب حبصأو يلاوتلا ىلع حبصأ هنكل دوسألا رعشلا يقب
تمدق يننأل نينيعلا لئاملا نوكت نأب ةروخف نوكت مهلل لوقن 1GOD
.هيف شيعت دق تنك امنيأ "ةيلوغنملا" كسفنل وعدت .كلذ مكل

شيعت تنأ( .هعم ءاقبلا كل ةليبقلا مسا ةفاضإ ايلوغنم جراخ شيعي نأ بجي
.ةيبوروألا ةيلوغنملا" )يبوروألا ةليبق عم
: Racialكب صاخلا قابسلا لخاد رثاكتلاو جوازتلا ىلع يوطني رخفلاب روعشلا،ايسونايقوأ ،نوزامألا ،اكيرمأ يف تلوجتو تفعاضت ةلئام نيعلا رشبلا Intregrity.
.ابوروأو Persindia
قرزألاو ءاقرزلا امإ ةرشبلا رشبلا يدورو بحاش قلخ  1GODابوروأ يف
رعشلا وأ ةرشابم ءارمح وأ ءارقش نيتالبلا عم ءارضخ نويعو ،يدامرلاو
مكل تمدق يننأل يلاب نوكت نأب ةروخف نوكت مهلل لوقن . 1GODدعجملا
نأ بجي .هيف شيعت دق تنك امنيأ "يبوروألا"  your-سفنلا ءاعدتسا .كلذ
شيعن

يبوروألا" )ةليبق نوزامألا عم شيعت تنأ( عم ءاقبلا ىلع ةليبقلا مسا ةفاضإ ابوروأ جراخ
:كب صاخلا قابسلا لخاد رثاكتلاو جوازتلا ىلع يوطني رخفلاب روعشلا .نوزامألا
ىلإ )راحبلاو ةيلخادلا( هايملا قيرط نع رفسلا نولضفي سانلا ءالؤه -Intregrity.يرصنعلا
.ىرخألا تاظفاحملا

دلجلا حبصأ بحاش نويبوروألا .ثدح يف ةعبوز روطت 2-كلذ عمو
نينيعلاو رعشلا يلاوتلا ىلع نكادلا ينبلا ،نولملا دلجلا لسعلا
ايقيرفأ لامش  Persindia،برغلا يف سانلا ءالؤه تلوجت .ينبلا
.تاظفاحملا عيمج يف ةدوجوم نآلاو ةيبونجلا ابوروأو

ىلع ناك نكلو ءادوسلا ةرشبلا ىلإ رشبلا نم رخآ ريثكلا تروطت ابوروأ يف
تروطت .ءادوس نويعو مالظلاو رعشلا يلاوتلا

كلعج روطت ببسب دوسالا نوكت نأب ةروخف نوكت مهلل لوقن 1GOD
نأ بجي .هيف شيعت دق تنك امنيأ "تروطت" كسفنل وعدت .كلذ
ةفاضإ  Persindiaجراخ شيعي
)ةليبقلا ايسونايقوأ عم شيعت تنأ( .هعم ءاقبلا كل ةليبقلا مسا

قابسلا لخاد رثاكتلاو جوازتلا ىلع يوطني رخفلاب روعشلا .ايسونايقوأ-تروطت"
يف ةدوجوم نآلاو  Persindiaيف سانلا ءالؤه تلوجت -Intregrity.يرصنعلا :كب صاخلا
.تاظفاحملا عيمج

نم ةديرف ،ةفلتخم ،لامكلا يه نوكلا يف رخآ ءيش لك لثم ةيرشبلا !ةظوحلم
.كلذ بحي  1GODةليسو درجم اهعون
ةطلتخم تالالس .ةديرفلا تافصلا ) (3 + 1قابس لك ىطعأ 1GOD
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.ميمصتلا ةروصلا  1GODمده

تلبق  1GODنكل .نينيعلا لئامو بحاش ،دوسأ :ةيقرعلا تاضقانتلا  3دارأ 1GOD
. 1GODقابس رشع  4ىلإ روطت دوسلا
وأ قارعألا نيب جوازتلا دوجو مدع ينعي كلذ .ةهازنلا-ةيقرعلا ظافتحالا اضيأ ديري
.نكلو ةفلتخم ةاواسملا مدق ىلع تاقابس  3 + 1ىري . 1GODرثاكتلا

ديدعلا يف شيعي نأ  7TRIBESنولكشي تاقابس 3 + 1
تاجهللا نم ديدعلاو تاغل  7ثدحتي ) .ةيسيئرلا ةحفصلا ( Shires

 7Provinces . 1GODلبق نم لقتسم لكشب رادت .
ةيملاع ةغل ال .يوغللا عونتلا بحي
) .نيمأوتلا نيجربلا NYو جرب لباب ركذت(

ةفلتخم نكلو ةاواسملا تاقابس 3 + 1
ىلع سكعنا . 1GODةيضاملا مويلاو مايأ  5يف هقيقحت مت ام عم رورس يعاود نم ناك 1GOD
.عوبسأ ةدمل لمعلا نم يلاتلا غنين  plan-يتلا نمو عوبسألا يف لمعلا يضاملا

 6موي )لمعلا( ىمسي ام اذه 1GOD

 7موي
يلخادلا ماجسنالا ىعست ةالصلاو لمأتلا  ...ةحارلا نم اطسق ناك 1GOD
عمسو صقرو ىنغو ىقيسوملا ةكئالملا تلعج .حورلا-ةدلاخلال ةداعسلاو
.اهنم لك عتمتت حرف اذه لك طسو يف ناك . 1GODناكم لك يف كحضلا

.نايدراجلا-مداخل عتمم موي  7موي )ةحار( ىمسي ام اذه 1GOD
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 1GODلوط !ةظوحلم .يضارتفالا ميوقتلا نايدراجلا-مداخ ساسأ لكشي قلخ موي 7
.ضرألا يف فلتخي موي ةروصلا
':عتمم موي "ل عيضاوملا نم ديدعلا ىلع يوتحي يضارتفالا ميوقتلا CGو

.سمشو ةيراكذتلا بصنلا ،تالافتحالا

ةرادإلا رمعلا سار نم ءزج وه يضارتفالا ميوقتلا CGو
:ةينمز
ةيمويلا ~ لوجتلا رظح ةيليللا ~ ثلثم تقولا ~ CG Klock
ميوقتلا  CGتاعوضوملا ةالصلا ~  ~،ةيمويلا ةينيتورلا
~ ططخم  ~ CGموي ةعتم ~ يضارتفالا

 :لعف بجي
لمتكي مل يأ لمكأ  achieve-،ةنم مييقت  6موي يف مايأ  5الثم لمعلا نييعت 1GOD
موي يف .لمعلا عيباسأ ةمداقلا ةطخلاو لمعلا
ىقتلملا ةرايز  ...لافتحا ،عتمم موي كيد ةايحلاب عاتمتسالا ةيقب 7

!رثاكتلا وأ قارعألا نيب جوازتلا ال ةمالس ،ةيرصنعلا ىلع ظافحلا

،. . .خاسنتسا ،ليدعت ،ينيجلا ال روطت يف لخدتت ال

نأ حورلا ةيدبأ له  1GODقدصي .ةكئالملا دولخلاو ،خسانتلاو ،ةرخآلا يف دقتعن
.حورلا اهيدل يح ءيش لك

)" (CB & E & Rةيليوحتلا تاعانصلاو ةياهنلاو ةيادبلا نم ةرود" :بسح شيعي

نم قلاخلا .ةيحورلاو ةيداملا ناوكألا قلاخ حورلا-يدبألاو قلاخلا وه  1GODقدصي
.ةيرشبلاو روطت
 1GODريغتم .روطتلا عم ضراعتت اهنأ  1GOD،مئاتشلا لخدتلا !سدقم ميمصت 1GODو
.ةميرجلا عمتجم وه ميمصتلا ةروصلا

!!! ريذحت
يرصنعلا لصفلا ةورثلاو ثولتلاو فنعلا !'موجه' تحت ةيرشبلاو ضرألا بكوك
. 1GODيرصنعلا لصفلا ةورثلا ةياهنو يج  Pollut-فقوو ،فنعلا ةبقاعم !اننيب قيزمتو
.بقاري وه
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1GOD
بقاري وه
* تاونس -2100ل ! 1STتاراضحلا

 Iزميات  -ةميدقلا

يضارتفالا ميوقتلا نايدراجلا-مداخ :تقولا ةرادإ ةديدج رمعلا-وين مدختسي *

رشبلا .روذجلا ىتح بورغو تارسكملاو توتلا عمجو ،ابصتنم يشملا تملعت ةيرشبلا
حبصأ وه ىوقألا .ةدايقلا ىلإ ةجاحلا ىلإ ىدأ امم ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةدايزل عيمجت
.يسيئرلا يبرمو ةيغاطلا
فسألل .ثحبلل تاودأ مادختساب كلذو ،ةادأ عناص حبصأ  hunter،ىلإ ةيرشبلا مدقت
بهن( رشبلا نم هريغ لتق ل اضيأ نكلو ديصلل طقف سيل تاودأ تمدختسا
) .لتقو باصتغالل نضرعتو اومواق نيذلا رشبلا نم هريغ نم ةينانأ

تاعومجم يف ديصلا نأ ةيرشبلا تفشتكا
يأ نم رثكأ حاجنلا نم ديزملا تبلج )دحاولا قيرفلا حورب لمعلا(
تاراغو ديصلا تالحر ميظنتو طيطخت ىلإ كلذ ىدأو .دحاو دايص
.ىرخأ تاعامج ىلع
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امم .لاصتالل دسجلا ةغلو هجولا تاتفل ،ةمدقتملا ةيتوصلا ءاضوضلا ةيرشبلا
يوذ نم ءاضعأ ترم .ميلعتلاو ملعتلل تاراهملا هذه تدأو .ةغلو باطخ ىلإ يدؤي
يتلا عيضاوملا .ملعتلا ةعومجم ءاضعأل ةبستكملا فراعملا نم ةعومجم نم ةربخلا
،ةادأ مادختساو ،تاودألا عنصو ةطايخلاو خلسلاو ديصلاو ءاذغلا عمج :اهلوانتي
.مالكلاو تامهمه ،تاءاميإلاو

ةدراطم اهنأ خانملا ةدورب ىلإ ةيرشبلا تلقتنا امك
نم ءدب( اهمسج تطغو مهنم ةرشبلا ،ءارف تاذ تاناويح دإ -
ةطايخلا تعضو دقو .تاودأ ىلإ ماظعلا تلوحت ) .ةضوملا
.ءارفو دولج ىلع اهمادختساو
ىدأ امم رانلا عنص تعضو .ىوأم تحبصأ خاوكألاو فوهكلا
تحنلا ،مسرلا لثم ةينفلا تاراهملا .يهطلا ىلإ
.ترهظ لاصلصلاو

.ةمدقتملا ةينيدلا تادقتعملا ةيرشبلا
تايحضتلا لالخ نم هللا ةوشر تعضو سوقطلا-ناقاب رشلا
ةيحضألا ديري ال : 1GODةظوحلم .ةيومدلا
ال . 1GODتايحضتلا لك ضراعن ءايصوألا مداخ ) .كلذ ريغ وأ ةيومد(
.اهؤارش مت وأ مهتوشر نكمي
ىلع تضفخنا بشعلا نم روذبلا نأب ملع ىلع رشبلا نم هريغ حبصأ
.ةعارزلا  1STةوطخ هذه تناكو .ليصاحملا ىلإ تدأ سادتو ةبرتلا
ىوأم حبصأ .مههوجو ىلع نوميهيل كيدل نكي مل ينعي سانلا ةعارزلا
.نينطوتسملا رشبلا ضعب حبصأ .نكمم مئاد

نأ  ..) .قورحملا نيطلاو تاودألاو دولجلاو موحللا( ةضياقم ىلإ يدؤي صصختلا يف رشبلا أدب
.ةضياقم نوكيس تانطوتسملا رمي ودبلا .نينطوتسملا عم ةضياقم نيدايصلا

ريمدتو بهن ءامعز نا )ةيغاط( رشلا عم ودبلا
تسسأت .نينطوتسملا لتقو باصتغا تانطوتسملا
.ءانبلا ةداعإو ريمدتلاو ءانبلا ةرود
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الضف ،ديصلا تاردق تداز مهسلاو سوقلاو حمرلا نم لك
.رشبلا حبذ نع
نع عافدلل ةحلسأك ةديدجلا ديصلا تاودأ نونطوتسملا مدختسي
.مهسفنأ

ناعطق ىلع ةرطيسلا دئاوف نم ةنيب ىلع نودايصلا حبصأ
يوناثلا ديصلا حبصأ .تاميلعتلاب مازتلالاو

نيجدت نم ةوطخ  1stيف .اهريوطت ةايحلا طمن لحرلا . A
.تاناويحلا
عم قثوأ تاقالع نينطوتسملا تعضو .ةريغصلا تاناويحلا نيجدت ىلإ نونطوتسملا أدب
امك غنيت رشبلا  accep-تاناويحلا لبق نم ،ةمدقتملا ةفيلألا تاناويحلا .تاناويحلا
.ةقفرلالل ناسنإلا ةجاحو مهديس

ةحلسأو تاودأل ماظعلاو دولجلاو ،ءاذغلا تادادمإ نيسحت تاناويحلا نيجدت
.ةضياقملاو

مسر .ةيتوصلا تاعاشإلا نم لضفأ تالاصتالا ةمزاللا ةراضحلا
يتلا ماقرألا تفيضأ امدنع .ةباتكلا تاراهمل ةمدقتملا
.ليجعتلل ةيرشبلا ةيمنتلا

ديزملا لمحت لوطأو عرسأ تافاسمل رفسلا نأ نكميو .ةكرحلا ىلع ةردق رثكأ رشبلا ةلجع لعج
يودبلا( ةازغ .هايملا ىلع تققحت يتلا عارشلا ضرألا ىلع لعف ةلجع ام .علسلا نم
.ةيمارجإلا مهتطشنأل ءاوس دح ىلع مدختست )نينطوتسملاو
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بهنلل  1STرايتخا ةازغ يودبلا ةداق ناكو
.ىرخأ ةازغ نم ءارث رثكأ اهلعج يج -
الك .دئاقك ضياقملا وأ حجنأ عرازملا ةداع ةيعارزلا تاعمتجملا تطقتلا امك
ةطلسلا ىلع ريرمت يف ةبغرلا .يراقعلا طيطختلا ريوطت ةداقلا نم عونلا
مهسفنأ ةداق ىطعأ .ةعئاش تحبصأ * ةيثارو ةاغطلاب .مهلافطأل ةورثلاو
يلايخ
نأ لوبخم ةطلسلا ةداق ضعب معزو " * .كولملا" ،باقلألا )يكلملا(
.هللا نوكي
.رشلا امك كولملاو ةاغطلاب يثار ةضراعم ءايصوألا مداخ *

)...سارح( نيفيرشلا نيمرحلا مداخل لماك ماودب نوحلسم أشنأو تانيصحتلا ءانب نطوتسم
...) .غدص( ةدابعلا رود ءانب نيينيدلا ءامعزلا

.ةعئاش تحبصأ ةرخآلا ىلإ لاقتنالل ) ..ىهبأ ،ةيوبخن( ةحرضألاو رباقملا

اهشويج عم هذه كولملا رشلا نيعشجلا عبتي .تروطت ةراجتلا قرط
نم  zations Civili-هذه تمكح دقو ) .تاراضحلا( تأشنأ ةدبتسملا تايروطاربمالاو
.فنعلا ىهتناو فنعلا
 beginnيج يف .تاراضحلا ال ىتح ةياهنو ةيادب هل ءيش لك.هينج  strugg-لحم حاجن .يوقلا ينيدلا دقتعملاو عارص كانه
يذلا لمعلاب تايقالخأ نم للقيو ،ناكسلاو ،ةورثلا نم ديزي :مالس
.روجفلا ىلإ يدؤي للملا .للملاو غارفلا تقو نم ديزيو ،هيف لمعي
فه( ةيلوؤسملا مدع عم نيدلا لحم لحت يهو .نامدإلا ديزي لالحمضالا اذه
طقف
.تافسلفلا ءادتعالاو ،ةفيخس تايرحلاو )ةعتم يج -

.ةياهنو لالحمضالا ىلإ ةيدؤملا يف دوكرلا تاعومجم لاضنلا فقوتي امدنع

:تادقتعملا  1GODةمدقتملا ةيرشبلا
) . 2يدانملا ،سويشوفنوك ،نوتانخأ( 'حيحص' لوسر  3انل زميات ةميدقلا ىطعأ
)ليئارسإ( "روذبلا ءوس" :ةدابع  GODةحفاكمو ،رشلا ىلعو )اذوبو ىسوم( لوسر 'ةبذاكلا'
.نآلا لمعي يذلا ،
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) (HEركذملا الك  1GODجيورتلا نوتانخا حلصملا ةقرافألا ) ( Amanhotep IVنوتانخا
)يه( ثنؤملاو
 1GODةروص دجوي ال هنأ !قلاخلا نمض ناك &  1GODنم ءاج ةقيلخلا لك نأ .هتاذ تقولا
!ضرألا ىلع ةايح كانه يرجيل يسيئرلا ببسلا سمشلا ةعشأ اذه ناكو !دوجوم

مائولا .مئاد 'ةداعسلا' راسم امك ةرسألا مساقتو ةرسألا نوتانخا جيورتلا
لح لجأ نم برحلا ىلع ةيسامولبدلا جيورتلا !لئوملاو ةيرشبلا نيب جيورتلا
.ةريغصلا تانبللا مادختساب ءانبلا عرست .ةيدودحلا تاعازنلا

) .ةئطاخ (  1GODنم * نبالا ديحولا" نوكي نأ ةسرطغب تعدا نوتانخا
مهتدابع نكامأ ريودت ةداعإو اهسوقط "ةينثولا" ءاهنا يف تلشف ةداعس
.هدوجو وحمل" بكاوملا تلواح  .زومرو
) .قورسم( اهسفن ةفرجعتملا تاملكلا مادختسا )بذاكلا حيسملا( عوسي *

 Persindia 1GODيف ميدقلا تقولا يف تاقيبطتو ديج لقع نم )تشدارز ( يدانملا
)تشدارز( ةديج تاقيبطتو ديج لقع نم يدانملا .الوسر حبصيل بسانم لجر ىلع روثعلا
.
!ضرألا ىلع ةايحلل سمشلا ةيمهأ ىأر نوتانخا لثم

)*حيسملا( ناسنإ ربوس ادعاو ،ادج ةئطاخ تناك يدانملا ' لا
و اديعس يرشبلا سنجلا لعجي ناسنإ ربوس هنأش نم اذهو .يتأيس
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تدعو ةئطاخ ةلاسرلا هذه لصت فئاوطلا نم ديدعلا راتخا لكاشملا عيمج لح
.حيسملا

لحو اديعس يرشبلا سنجلا لعجل مداق )حيسملا( ناسنإ ربوس ال !ةظوحلم *
لماعتلل .ةيافكلا هيف امب تعضو اهنأ تابثإل ةيرشب ديري . 1GODلكاشملا عيمج
يه يتلا تالاحلا يف ةيرشبلا دعاسيس  sol-. 1GODةلكشمو ةداعسلا جنيف عم
.هتاردق كلذ نم دعبأ

:ةيساسألا قئاقحلا ضعب تأشنأ دقو " يدانملا ' لا
.ناوكألا ةيحورلاو ةيداملا قلاخ وه 1GOD
.ايلعلا امك دبعي نأو 1GOD
لمعت نأ بجي عيمجلا .عمتجملا يفو لخادلا يف ءاوس ةدابع متي نأ نكميو
.يوجلا فالغلاو ضرألاو هايملا ثولت ةضراعم .مهعمتجم نيسحت لجأ نم طاشنب
.ملظلاو داسفلا ةضراعم

.ةيعامتجالا ةلادعلاو ةينيدلا قالخألا معد

ةيروطاربمإ ربكأ ءاشنإ ترهدزا اهنأ يدانملا ميلاعت سرفلا قنتعا امدنع !ةظوحلم
.ذوفنلا  /راهدزالا مهل سراف دقف .يدانملا ميلاعت طيشمت سيد دعب .مهتقو نم

راصنأل .نآلا دعب ةلص تاذ تسيل تقولا كلذ ذنم ىرخأ لئاسر يروطتلا ريغتلا ببسب
)يسراب ،نييتشدارزلا( "يدانملا"
:ةلاسر رخآ 1GODو ل رييغتل تقولا ناح
 ".وتسفيناملا بها نوناقلا ' لا

مائولاو ريغ فنعلا نم نوتيزلا نصغ ضرع" ءايصوألا-مداخ
ةديج تاقيبطتو ديج لقع نم يدانملا "عابتأل ةقادصلاو
مامضنالل
رشن يف ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1Faith 1Church
!' وتسفيناملا بها نوناقلا " يف ةلاسر رخآ 1GODو
سويشوفنوك
)ةظفاحملا ( ايلوغنم ميدقلا تقولا يف

حبصتل بسانم لجر ىلع روثعلا 1GOD
:ةيرشبلا ىلإ هملعم

!سويشوفنوك

ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org

14.12.1.1

14

وتسفيناملا بها-نوناقلا 1FAITH

!ةمكحلا نم ةيسويشوفنوكلا تاملكلا
!كسفنل هلعف ديرت ال ام نيرخآلل لعفت ال
! 2روبقلا رفحو ،ماقتنالا نم ةلحر يف عورشلا لبق
! هاري دحأ لك سيل نكلو ،هلامج هل ءيش لك
!ئدابم عراش  1ك قدصو صالخإلا دقع
! بقاوعلا يف ريكفتلاو ،بضغلا عفتري امدنع

!ةليضفلا برقلاب ةعضاوتمو ةطيسب ،مئادو ،ةكرشلا
!أدبملا ثيح نم وأ ةعاجشلا نم ديرنو ،كلذب مايقلل سيلو قح وه ام ةفرعمل

.مهفأ ال انأ .ركذتأو ىرأ .ىسنأو عمسأ
!ةدقعم رومألا لعج ىلع رصن نحن اذإ نكلو ،اقح ةطيسب ةايح

.دحاو لهجلا ىدم ةفرعم يه ةيقيقحلا ةفرعملا
.ةعاجشلا دوجو مدع ىلع لدي عجارتلا كرتت نأ ،قح وه ام ةهجاوم يفو

.فقوتت ال تمد ام بهذت ءطبب فيك مهي ال
.ناريجلا كيدل نوكيس كلذ لعفي نم .اهدحو فقتل ةليضفلا كرتت ال

!ةديج تاملكلا لعج يف ةبوعص دجيس عضاوت نود ملكتي نم
!هب موقن ةرم لك يف ظاقيتسالا يف نكل ،طوقسلا مدع يف سيل مظعألا اندجم

!كلذ مهف متي ال دق اهنكل ،لمعلا راسم عبتي نأ صخشلل زوجي
املاع ىري نأ حلصي ال ةحارلا نم بحلا زتعت يذلا ثحابلا
.هرسأب ملاعلاو هملاع نوكيس لضفأو ،ةديج راكفأ ىلع لجر نم ديزملا لمأتي
لكشب مكحي دلب يف .هنم لجخت ءيش وه رقفلاو ،ديج لكشب مكحي دلب يف
.هنم لجخت ءيش وه ةورثلاو ،ءيس
نم ايملاع اهب فرتعملا ةيقالخألا تافصلا  3يه ةعاجشلاو ةمحرلاو ةمكحلا
.لاجرلا
نوناقلا ' لا :ةلاسر رخآ ةروصلا "  1GODل رييغتل تقولا ناح "سويشوفنوك" يديؤمل
 ".وتسفيناملا بها

ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org

14.12.1.1

15

وتسفيناملا بها-نوناقلا 1FAITH

ريغ نم نوتيزلا نصغ ضرع" ءايصوألا-مداخ
سويشوفنوك عابتأل ةقادصلاو مائولاو فنعلا -
:مامضنالل
رشن يف ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1Faith 1Church
!' وتسفيناملا بها نوناقلا " يف ةلاسر رخآ 1GODو

ةيسودنهلا
ماظنلا قرش( ةيدنهلا ةريزجلا هبش يف ميدقلا تقولا يف
 phiesسانلا تعضو )ةيلبجلا ايالاميهلا ىدملا بونجو رهن ،دنسلا
مهسفنأ اوزيمي نأ .اهيف تزغ دقو .ةيديلقتلا ةينيدلا philoso-
!ةيسودنهلا مهسفنأ نييلحملا ناكسلا اعدو .ةازغلا نم
تاباتكلا اعد نيلغتسملاو ملاظلا ،لتحملا ،ةيزيلجنإلا ةازغلا
!ةيسودنهلا :ةيلحملا ةينيدلا

نم ةنوكم ةرسأ قلخ .ةسدقملا بتكلا نم ديدعلا ةباتك نيفلتخم سانأ كانه
!"ةيسودنهلا" ،ةعومجملا هذه دسجي .دحاو نيد نم الدب ةينيدلا تافسلفلا

امراك اهمكحت ثعبلاو توملاو ةدالولا ةرود يف سودنهلا دقتعيو
ةقيرطلا ىلع امئاد دمتعي مداقلا دسجتلا يف .ةبقاعتملا ةايح ربع رمي حورلا A
.ةقباس ةايح شاع يتلا
'،كولس ةنودم' ةشقانم بتكلا نم ديدعلا ".ةفرعملا" عمجي )اديفلا لاثملا ليبس ىلع( يسودنهلا صنلا
.ةايحلل ةليسو وه "ةيسودنهلا" '.بجاو' & 'نوناقلا'

ناح دقل .سودنهلا ىدل ةسدقملا بتكلا ةخرؤم  ( 1GOD ) .ىمسألا نئاكلا ىلع فهلتن سودنهلا نم ديدعلا
:ةروصلا ةلاسر رخآ  1GODناضتحال ةيسودنهلا يفل تقولا

! وتسفيناملا بها نوناقلا لا
ريغ نم نوتيزلا نصغ ضرع" ءايصوألا-مداخ
:مامضنالل ةيسودنهلا عابتأل ةقادصلاو مائولاو فنعلا -
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رشن يف ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1Faith 1Church
!' وتسفيناملا بها نوناقلا " يف ةلاسر رخآ 1GODو
.ةيخيسلاو ةينايلا عابتأل اضيأ ضرعلا اذه قبطني !ةظوحلم

نأ وه .ميعنلاو ريرحتلا ىلإ قيرطلا نأ ملعي دنهلا نم ميدق نيد ةينايلا
نم ررحتلا قيقحت وه ةايحلا نياج نم فدهلاو .ذبنو ةراض ريغ ةايح شيعن
.حورلا

خيسلا
نيذلا لبق نم .نيدلا سرامت نأ يغبني هنأ دقتعأ
ةيمويلا لكاشملا عم لماعتلاو ملاعلا يف نوشيعي
.ةايحلا يف

)اماتوغ اتراهديس (  ddhaوب
دقعتس نم ةعومجم نع ةرابع يهو .نيدلا تسيل ةيذوبلا
هنا .تاعاشإلا ساسأ ىلع ىؤرلا ضعبو اهل ىنعم ال hallucina-
عم ةيحور ةقالع اهيدل سيل

!1GOD
.اماتوغ اتراهديس لاوقأ ىلإ ادانتسا ،ةيذوبلا
لابج يف شاع يذلا .لاحلا ةروسيم ةلئاع نم ءاج هنا لاقو
اثراهديس رداغ .للدمو ةيمحم ةايح شاع اتراهديس .ايالاميهلا
اتراهديس ! 1GODداجيإ لالخ نم ريونتلا ىعست . HEةيمحم هتايح
 1GOD.طق اهيلع رثعي

لواح .ةسولهلا هل غامدلا توملا هل مدقو .مايصلا اتراهديس لواح
ناك .ةسولهلا هل هغامد ىطعأ .تايرطفلاو يبشع جيزم
مل اثراهديس .ىؤرلا ضعب هل هغامد ىطعأ .لبقملا لمأتلا
 1GOD.ىلع روثعلا متي

تاربخلا هتايح نع ثيدحلاو ،ةماعلا تاعامتجالا اتراهديس تدقع
لبق ةليوط ةرتفل نيبجعملا نم هدرس ثيح هبطخ .هملعت امو
نآلا ىمستو( ل اتراهديس تاعاشإلا يرجي .اهتباتك متي نأ
.ىنعملاو ةيلصألا تاملكلا عيضت )اذوب
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ةيذوبلا  1GOD.ادبأ دجوو بيذعت غامدلا ىلع هتيؤر موقت نأل
.ةيرشب ردقلا قيقحتل ةيدجم ريغو نيدلا تسيل
!نيدلا ىعست" نييذوبلا نأ بجي

مائولاو ريغ فنعلا نم نوتيزلا نصغ ميدقت " ءايصوألا-مداخ
:مامضنالل "اذوب" عابتأل ةقادصلاو
رشن يف ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1Faith 1Church
!' وتسفيناملا بها نوناقلا " يف ةلاسر رخآ 1GODو
)يليئارسإلا ( نالعإلا روذبلا ةدابع ب
.يليئارسإلا مهسفنأ ىلع نوقلطي اوناك .ةنس  4000نوكت نأ ةدابع هذه معزتو

.ةيفارخلاو ، fabels،تاعاشإلا ساسأ ىلع يخيراتلا لايخلا ةينيدلا تاباتكلا نم

.مهرش  inbreedاهنأ
مهكولس عم تبضغأو 1GOD
نومعزيو .ةيليفطلا مهعشجو فينعلا
.ضرألا تدعو دق مهنأ

يأ يف سيلو كانه شيعلل يليئارسإلا ديري  1GODنآلا .ةدوعوملا مهضرأ اولصو مهنأل
ىلإ اهلقن متي وأ كرت ىلع مهتدعاسمل يندملاو يقالخأ بجاو هيدل ناسنإ لك .رخآ ناكم
.ليئارسإ

'.ضرأ دعو ' ىلإ ريخأت نود ةيليئارسإلا لاسرإ  1GODبضغلا ال
.بقاري وه 1GOD
مائولاو ريغ فنعلا نم نوتيزلا نصغ ميدقت " ءايصوألا-مداخ
)".ةيليئارسإلا( ةئيسلا روذبلا ةدابع" عابتأل ةقادصلاو
:مضنيل
رشن يف  CustodianGuardiansنوكلا 1GOD 1Faith 1Church
!' وتسفيناملا بها نوناقلا " يف ةلاسر رخآ 1GODو
.الهس الو الهأ ال )ماخاحلا( ةيليئارسإلا نيدلا لاجر !ةظوحلم
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يضاملا  -ديعب

تاونس  -1400ىلإ - 2100

ماخ ليوحت  rocess.قرولا ةعانص رايعم اوعرتخا .رمعلالل ةيبهذلا نيصلا هذه تناكو
رهصلا تاينقت تدأو .بلصلاو عواطملا ديدحلا ،رهزلا ديدحلاو ماخلا ديدحلا ىلإ ديدحلا
تاودأ ،ةراجنلا تاودأو ،ةيعارزلا تاودألا نم ةمدقتم ةعومجمل ديدحلاو زنوربلا نم نسحت
.ريرحلا قيرط تسسأت .ةيقاسلا مادختسا مت .ةحلسألاو ةيلزنملا تاودألاو ،يهطلا
.ةورثلل اريبك اردصم ابوروأ ىلإ نيصلا نم يراجتلا قيرطلا اذه ناكو

ةيادب .ةينامورلا ةفاقثلاو ةينانويلا راهصنالا ىريل ديعب ضام ىلإ
.ةيرشبلا خيرات يف"  plagiarizersمظعأ اوناك نامورلا .ةينامورلا ةيروطاربمإلا
مث .كلذ )صتمي( خسن يذلا ماظنلا ) ،بلاق( قيبطتلاو ،ةديج ةركف ربع ءاج امدنع
،ميلعتلاو ،ةيرامعملا ةسدنهلاو ،ةرادإلا عم اذه اولعف .احاجن رثكأ اهلعج اولواح
.ملعلاو نيدلاو شيجلاو نيناوقلاو

ةورثلا ديبعلا تجتنأ .ءاملل يفلخلا  aRomanىلإ طسوتملا رحبلا لوحت نامورلا
قرطلا تحبصأ يضاقتلاو ضارقإلا لاملا .ةيروطاربمإلا تعسوتو نيمأت شيجلاو
ةينامورلا ةطلسلا ضيوقت .ةيروطاربمإلا يف ذوفنلاو ةنم enrich-ل ةيسيئرلا
ةيروطاربمإلا ميسقت ضرف ةينامرجلا لفاحجو ةيحيسملا نوبصعتملا يتلا
!ةينامورلا

!نييحيسملا عراش  13 1نم ةعومجم
راتخا  12عابتأو )راجن نبا عوسي( ينيدلا حلصملا  1نم نوكتي '  13نم ةعومجم ' لا
) .عباوتلا( ةيليئارسإلا ريغو ةيليئارسإلا ةعباتملا
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يتلا ضرألا نيطسلف يف اوشاع نيذلا يليئارسإ هميلعت ىقلتو دلو عوسي :كعقوم ،ةيفلخ
ظافحلل .نيطسلف يف ةيسيئرلا ةيقرعلا ةعامجلا يليئارسإلا تناك .ةلتحملا مور اهبتك
تناكو .نيفيرشلا نيمرحلا مداخ اهل نوكي نأ يليئارسإلا مور حمسي ،ىندأ دحك مور دض تاروثلا ىلع
.نيلتحملا عم ةيذيفنتلا ةيئاضقلا ةطلسلا

نيطسلف ربع رفاس ميرمو فسوي عوسي ءابآلا  1:ئطاخلا داقتعالا ،ةيفلخ
فيزوج ناكو .نويدلا يعماج نم ابراه ناك نكلو ينامورلا دادعتلا ببسب سيل
.لمعلل داوملل )شرقلا ضرق نيعباتلا تاماخاحلا( لاملا ضرقم نم لاملا تضرتقا
اببس يطعي نأ ديري بتاكلا لاقو .عفد نود نم ةأجف مقي ينامور نطاوم هلكوم
تدب يتلا )ينامورلا دادعت( ثدح راتخا يقيقحلا ببسلا سيل نكلو رفسل
.لباف اذه طقف خسن نورخآ باتك ) .ةيرحلل ةيبدألا( ةلوقعم

ىلع ميرمو فسوي نيزوعملا تناك  2:ئطاخلا داقتعالا ،ةيفلخ
دنع ةهوشم يرجيو ،لافطأ مهيدل سيل فسوي نأ نكمي ،ىدملا
يحنأو . 1GODباصتغالا راع ةيطغتل  preg-،تنان يرام تحبصأ .ناتخلا
ةمئاللاب
) .ةبوجعأب يرذع لمحلا(
تابلطتملا تدهش ىصقألا قرشلا  3:ئطاخلا داقتعالا ،ةيفلخ
صخشلا نأ ىلع ةمالع نوكي نأ دقتعي افون ربوس ةيكلف ةيئيبلا
ةيؤرل ءاجو ةعطاس ةمجن كولم  3ىأر باتكلا بتك .دلو هثوكم portant
.كلملا ةدالو
ةراجتلا تملعت ،راجن نبا نيطسلف يف )فورعم ريغ خيرات ةدالو( دولوم :عوسي ،ةيفلخ
ةيبرتلا ىلع لوصحلل رحبلا تيملا نم برقلاب ةدابع  HEعيمجل مضنا مث هئابآ
ةيلثملا نأ هل اضيأ فشك هنكل "ةكراشمو" نارفغلا عوسي ةدابع ملع .ةيقالخألا
 participaىلإ ىضم تقو يأ نم رغصأ ةدابع ءاضعأ ةدابع نوزراب ءاضعأ ربجأ امك .ةيسنجلا

،عوسي كرت .رافغتسالا مث ،ةيلثملا ةيسنجلا تاسرامملا يف غنيت -
.رفسلا اظعاو حبصيل
زازئمشالاو لماوع هايانث يف لمحي زازئمشالا هيدل )يداع( ةيريغلا لك لثم عوسي !ةظوحلم
نكمي ال هنأ هبلق يف نكلو سين  forgive-عوسي تنضتحا ) .يسنجلا زجعلا( ايسنج نويلثمل
.ايسنج نويلثم رفغي نأ

لاق .ةباتكلا يف سيل نكلو )روهمجلا اثدحتم( بطخإ ىلإ ةدابع نم عوسي ملعو
ناوخألا" لثم ةقوثوم عوسي هلاق ام ملع ءاعدا تاباتك .دوقفملا عوسي ءيش يأ
اقح ال نحن .لايخلاو ريسفتلا باتكلاو تاعاشإلا ساسأ ىلع "ةيفارخلا ميرج
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نوعيضي نورخآو نيدلا لاجرو تابهارلاو نابهرلا عيمج .دوصقملا وأ عوسي هلاق ام فرعأ
.ةيخيراتلا ماهوألا هذه ةسارد شيعيو مهتقو

لشف يليئارسإلا ينيدلا حلصملا ،عوسي
هتملع ةدابع تناكو .بيطخ ،ميسو ،ةيمزيراكلا عوسي ناك
.ةباتكلا ال نكلو مفلا قيرط نع تاراهملا

.ةكراشملاو نارفغلاب رشبو
سؤبو ةديدش مالآ نم ةنيب ىلع هل نيطسلف ربع هرافسأ لعج
ترمد نامتئالا فيك رسأ ىأرو .ل يكلمو ماخاحلا نع ةمجانلا سانلا
) .هيدلاو هايإ اركذم(
يف )يكلملاو تاماخاح( يعامتجالا دقنلاو وه امك ءاجه عوسي مدق
عوسي ةجلاعم لالخ نم ،هيلا لصي موعدملا عباوتلا .هتاباطخ
نم عوسي حبصأ ،كلذ بحأ دوشحلا  ...حيسملا ،برلا ،كلملا
.ريهاشملا
ةيوضوف ءازجألا ىشخيو ريهاشملا عوسي بحأ نكأ مل" نييكلملا
 1GOD.ةناهإ ةيبيرختلا ةيمهو هرابتعاب هل تاماخاحلا ىأر .هتاباطخ نم
ةيئاضقلا ةطلسلا مادختسال ةطخ تاماخاحو نييكلملا كاحت
.مور موللا ءاقلإو عوسي لتقل ةينامورلا

ناك( زازئمشالا ترهظأو رعش عوسي .عوسيل ةدوملاو مهبح فرتعا ،عباوتلا نم 1
.هلقع ماقتنالا لخد تفلتت ،ىذألاو ،ذيملت تمدص ) .هبلق يف سيل ةرفغم
ىلإ ةجاحلاو هملأ ىرخألا ةيلوحكلا تابورشملا ىلع ترعت .ةناحلا ىلإ ذيملتلا بهذ
.ماقتنالا عم ةدعاسم يكلم  Aتضرع .ماقتنالا

.عوسي ثيح هباشو طبضلا نع فشكلا
.ةلواطلا ىلع دوقنلا ضعب يكلم ىمر
هئاقدصأ عم مساقتو ،لوحكلا نم ديزملا طبضلا رمأ
.ديدجلا تدجو ةيلوحكلا
ينامورلا مكاحلا .ليئارسإ لبق نم نيدأو بيذعت عوسي ناك
دشحلا نأب داقتعالا نكمي ال
ىلع ةبوقعلا سفن دارأ )نييكلملاو تاماخاح نم ضيرحتب(
دعولا لالخ نم دشحلا رابتخا هنا .لتقلل ةبسنلاب ظعولا
مكاحلا زازئمشالاب ناك .لتاقلا يليئارسإلا راتخا  1.وفعلاب
.يبشخلا بيلصلا ىلع رمسي عوسي ناك .ينامورلا
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لادبتساو سراح ةوشر ءاج ،عوسي قزأملا نم تعمس رحبلا تيملا ةدابع تناكو
هتمايق ميقا .ذيمالتلل اعادو-نسح لوقي نأ عوسي دارأ .تيم لجر عم عوسي
.ضومغلا قلخل
!رحبلا تيملا ىلإ عوسي داع

اوبهذ !: ROMنوكلا زكرم نم ىلإ هذيمالت بهذ .يليئارسإ حالصإ نأ عوسي دارأ
) .ليئارسإ-غور( ةيحيسملا ةيادب .نامورلا حالصإل

يحيسملا نيدلا
ليبس اوعبتا .ةيحيسملا ءاشنإو ،امور ىلا لقتنا هذيمالت نم ، 2بهذ عوسي عم
.سوقطلاو ،ةينثولاو ةينيدلا ىرخألا صاصتما .نوشغي ينامورلا لاثملا
ةيروطاربمإلا دامتعا ناكو .يسيئرلا ةينامورلا ةيروطاربمإلل نيدلا اوحبصأ
.هتياهن ةيادبو ةيحيسملا ةينامورلا

ريغ ،ةعداخم ،دساف ،ةيئانجلا رثكأ تناك ةيحيسملا
روحت دق .رخآ ينيد عمجت يأ مث ةفينعو ةيقالخأ
رثكأ . 2فئاوطلا ةعونتمو نم ديدعلا يف ةيحيسملا
!ارتلكنا ةسينكو كيلوثاكلا مورلا ،دوجولا رشلا

!!!طبحم هنا 1GOD
عوسي( بناجالا نيدفاولا وا ةملوعلا ) ،حبرت ةسرتفملا ةيليفطلا( ةيلامسأر :لباقم عوسي
ةورثلاو )نايغطلا-يثارو( ايجولورديهلا ةنج ، Monar-لتق ) ،مور ىلا باهذلا هل  deciplesلباقم
) .ةصاخ ةيكلم( يرصنعلا لصفلا

لتق ،ةملوعلا ،يكلملا ماظنلا ،ةيلامسأرلا ،معدلا وأ /و كراشت نأ يحيسم يأ
عوسي  1GOD.ةحفاكمو حيسملا ةحفاكم هنوك مثآ وهف ،يرصنعلا لصفلا ةورثلاو
له . 1GODيحيسم هذه رفغي
وه كلذ .عوسي لشف ةيحيسملا .بقاوعلا عم ةيلوؤسملا لمحي هنكلو حماسي ال -
.يهتني ! 1GODلشفلا وه كلذ .ةيرشبلا لشفلا

و ،ةلاسر ثدحأ ينبتل نويحيسملا ديري  1GOD ! 1GODلشفلا وه ةيحيسملا
تاونسلا نم 1000ل دح عضو .نايإ  Guard-مداخ حبصت "،وتسفيناملا بها-نوناق"
.رشلا ةبقاعم ! BE DOODرشلا

ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org

14.12.1.1

22

وتسفيناملا بها-نوناقلا 1FAITH

مائولاو ريغ فنعلا نم نوتيزلا نصغ ميدقت " ءايصوألا-مداخ
:مامضنالا  "Christianity'.toعابتأل ةقادصلاو
رشن يف  CustodianGuardiansنوكلا 1GOD 1Faith 1Church
!' وتسفيناملا بها نوناقلا " يف ةلاسر رخآ 1GODو
.الهس الو الهأ ال )ابابلا ىلإ نهاكلا( يحيسملا نيدلا لاجر !ةظوحلم

يضاملا  -برق

اماع  -70و - 700

SHUN
يحيسم
ةوخإلا
يف ةدابع ناقاب ةيكيلوثاكلا اهؤشنم لخاد رمأ يه نييحيسملا ةوخإلا نم عمجم
تعضو اهنأ .بابشلا فيقثتل يلصألا ضرغلا ىلع ناكو .ةعطاقم ابوروي ادنلريأ
ناطرسلاك ترشتنا يتلا )يدنلريالا عيورتو لافطألل سيردتلا ةقيرط( ""ICttm
.ملاعلا ءاحنأ عيمج يف

ميلعتلا لحارم عيمجل لمع ةقيرط حبصأ ناكيتافلا رشلا اهرقأ يتلا
مهدهعو ادنلريأ دروفرتو يف حتتفا  1STةيميلعت ةأشنم نم أدب .يكيلوثاكلا
ةلداركلا ،ةفقاسألا ،ةفقاسألا لبق نم ةيمحمو عيجشت .باهرإلا لفطلا
".تاوابابلا"و
ىلا باهذلل رظتنت نأ نكمي ال اهنأ .ميحجلاو ناطيشلا نونمؤي نييحيسملا ةوخألا
متي يتلا  1GODل يلصن .انبكوك لافطأل ضرألا ىلع ميحجلا اوأشنأو .كانه
) ،تاوابابلا ىلإ ةنهكلا( نيدلا لاجرو نييحيسملا ةوخالا .ةرخآلاو ةايحلا يف مهتبساحم
نم نيسرامملا اومح نيذلا ، ..اهريغو ،نويسايسلا ، Judi- ciary،ةطرشلاو ،تاهمألاو ءابآلا
نع ةاناعملاو سؤبلا فيفخت" ةقيرطلا سيردتلا عيورتو لافطألل ةيدنلريالا'
.انتالص خيرات .دبألا ىلإو نآلا لافطألا

"ةقيرطلا سيردتلا عيورتو لافطألل ةيدنلريالا"
،ءانمتسا تاناويحلاو ،ءانمتسالاو ،مفلا قيرط نع سنجلا ،سنجلا يلثم باصتغالا
ضافخناو ،قاشلا لمعلاو ،ماعطلا نم نامرحلاو نيهملاو دلجلاو برضلاو ةفطالملا ةيصخلا
هذه دقع !!ضرألا ىلع منهج  ...ماع لك رهش لك ،عوبسأ لك ،ةليل لك ،موي لك ، ...مسجلا ةرارح
يقالخأ ريغ depra-
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 / R7ةسنآلا ،ةلءاسملل نيملعملاو نابهرلاو نيدلا لاجر فرحنملا ، filfthy،ديف

"ريونتلا ةرئاد ةوخإلا ةيحيسملا"
عم ريغص يبص طسو يف ةرئاد لكش نييحيسملا ةوخألا نأ
ةحتف نم فزني ىتح باصتغا ةيلثملا يبصلا ناكو .جراخ ةيلخادلا سبالملا -
دلولا نولوقي .كلذب مايق اهلعجل يبصلا بيدأت نييحيسملا ناوخإلا .جرشلا
.برضلل ةدوعلا وه يبصلا ثدحتي اذإ .ليبقلا اذه نم مهلعج هللا ل اذه لثم يهف
.رسيو ليبج ناوخإ Christian-و

"بنذلا يحيسملا-ناوخإ"
،بذكو .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف لافطألا طقف ايدسجو ايسنج ال ءادتعا نييحيسملا ةوخألا
رفغ نييحيسملا ةوخإلا عيمج .ةئيس ثيح اياحضلا ايعدم ،مهاياحض ىلع موللا ءاقلإ
تلقتنا .ءاضقلاو ةطرشلا ىلإ مهسفنأ روزلا ،ضعبلا اهضعب ةيمحم ،ضعبلا اهضعب
ديصلا يضارأ نع ثحبت ءاحنأ عيمج يف يسنجلا ةسرتفملا تاناويحلا ةوخإلا ةيحيسملا
نيدلا لاجر نم ةيامح اوقلت .ةمصعلا كيلوثاكلا يرجي اومعز .لافطألا عيورتل ةديدجلا
مه نيذلا نييسايسلاو ءاضقلاو ةطرشلا تاميلعت نيذلا )ابابلا ىلإ نهاكلا( كيلوثاكلا
ةيئاضقلا ةيكيلوثاكلاو ،كيلوثاكلا نيدلا لاجر .اياحضلا لهاجتل كيلوثاكلا
ةيامح .رشلا  cartellامك" يكيلوثاكلا ةطرشلا طابض لمعت كيلوثاكلا نويسايسلاو
ةءاسإ ةمظنم ربكأ ملاعلا يف ةيكيلوثاكلا ةسينكلا .اياحضلا ءاذيإو لفطلا يدتعملا
.ةمظنم  1GODةحفاكم رشلا ربكأ .لافطألا ةلماعم

"ةلءاسملا ةيحيسملا-ناوخإ"
ىلع رمتسملا يجهنملا يسنجلا ءادتعالا لثم يرشبلا خيراتلا يف كانه نكت ملو
بجاو هيدل بكوكلا اذه ىلع نيدلاولا نم لك .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تبكترا لافطألا
نأ ةيكيلوثاكلاو خألاو نييحيسملا لك ةعباتمل ،مهتموكح نم ةبلاطملل يقالخأ
 / R7ةسنآلا ةمكاحم ،مهيمحي

نود ) pers-لانوا دونبلا كلذ يف امب( كلمت ةيحيسملا ناوخإلل ءيش لك ترداصو
مده متي .رشلا ناكم ةوخإلاو نييحيسملا لبق نم مدختسي ىنبم لك .ضيوعت
يأ حسم متي .ليهأتلا ةداعإل تابكرملا امك اهئانب ةداعإو اهريودت ةداعإو نكامألا هذه
.زرذارب يحيسملا ىركذ

"يدنلريالا راع"
ةيدنلريألا ،ةيئاضقلا ةيدنلريألا ،ةيدنلريألا ةطرشلا ،عمتجملا ةيدنلريألا ،ةيدنلريألا ءابآلا
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.ملاعلا ءاحنأ عيمج يف لافطألاو لافطألا يدنلريالا لشف نييسايسلا عيمجو

ةمحرلا ىلإ اهراقتفا يف تنك لمأ ةبيخب فيك )ةفينعلا ريغ( ةيدنلريالا فرعن انوعد
ريغ مه لوؤسم ريغ يقالخأ ريغ يمارجإلا كولسلا ببسب ةيدنلريألا .ريمضلاو لدعلاو
وأ ميلعتلا يف ،ءاضقلاو ةطرشلا امك ملاعلا يف ناكم  any-مدختست نأ لوبقملا
.يسايس بصنم يأ يف نيبختنملا

"يكيلوثاكلا راع"
"عيورتو لافطألل سيردتلا ةقيرط ةيدنلريالا" كيلوثاكلا تنضتحا
لبق نم اهل جيورتلاو ديأ يكيلوثاكلا ميلعتلا يف همادختسا
لفطلا يطاعتم ةدعاسمو ءافخإل ،كيلوثاكلا رمآت مث .ناكيتافلا
ددهو ،ترمد ليلد ،فيوخت ،نيميلاب ثنحلا .رارفلا نم ةيكيلوثاكلا
يكيلوثاكلا .لافطألا ىلع نيدتعملا ةيكيلوثاكلا ةيامحل اذه لك اياحض
و ءاضقلا ،ةطرشلا

،رتستلا ،ةقحالم مدع لالخ نم يمارجإلا كولسلا اذه يف نييسايسلا كراش
.ةيمارجإ ةمظنم ربكأ ةيكيلوثاكلا ةسينكلا لعجي كولسلا اذه  ..ةلدألا ريمدتو
.ةمكاحم راع ،نوش ،رشلا اذهل دح عضو

لافطألا ةلماعم ةءاسإ ربكأ ليغشتو ءاشنإل مهتسينك حامسلا كيلوثاكلا
راع .ملاعلا لافطأل ديدهت ربكأ كيلوثاكلا لعجي يرشبلا خيراتلا يف ةمظنم
.ةحلاص ريغ ءابآلا كيلوثاكلا لعج .كيلوثاكلا ىلع

ايلاح يكيلوثاكلا . EDUCAيكيلوثاكلا ميلعتلل حمست ةموكحلا
ةراشإ مهيطعت اهنأ .هتلاقتسا ميدقتل ةءاسإلا نيملعملا لأسي اهئوشن -
.رخآ عقوم يف ماعلا ميلعتلا ىلإ اهلاسرإو ةديج
ميلعتلا ءاطعإل ةيموكحلا سرادملا نم لاومألاو دراوملا ذخأت يتلا ةموكحلا تلشف
لودجلاو .ةيامح نأ ضرتفملا نم لافطألل ةياعرلا اهبجاو ءادأ يف يكيلوثاكلا
 / R7ةسنآلا ،ةمكاحم ،لافطألا تلشف يتلا ةموكحلا لادبتسا متي unaccep-،

ةيكيلوثاكلا لك تلشف نويسايسلا ،ءاضقلا ،ةطرشلا ،ةعامجلاو ،كيلوثاكلا ءابآلا
يف تنك ديتنيوبأ ال فيك )ةفينعلا ريغ( ةيكيلوثاكلا فرعن انوعد .لافطألا
.ةلادعلاو ريمضلاو ةمحرلا ىلإ اهراقتفا

ةلوبقم ريغ ىلع لوؤسم ريغ يقالخأ ريغ يمارجإلا كولسلا ببسب كيلوثاكلا
نيبختنملا وأ ميلعتلا يف ،ءاضقلا ،ةطرشلا ،ملاعلا يف ناكم يأ يف اهمادختسال
.يسايس بصنم يأ يف
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"  1GODةناهإ )نهاكلا ابابلا ( نيدلا لاجر ةيكيلوثاكلا فيك"
 SHE. 1GODةحفاكم ةمظنم ربكأ يه ةيكيلوثاكلا ةسينكلا
.ةاواسملا مدق ىلع نكلو ةفلتخم نوكت نأ  HE & SHEميمصت  HE & SHEلك يرجي

 erent diff-.تافل عم ةاواسملا قيرف نم ءزجك لمعلاو شيعلل  HE & SHEديري

1و مايأ ةسمخ ةدمل-لمعلا عوبسأ انيدل )دحألا( اموي ةيقب عم عوبسألا ءدب كيلوثاكلا
لبق  1GODةناهإ كيلوثاكلا  Fun-.موي  7موي يف مايأ  6لمعلا عوبسأ هيدل . 1GODمويلا قوست
.ةحار موي عم عوبسألا ءدب

.ةرسأ نيوكت برض )ةبوزعلا( جوازتلا نوضراعي كيلوثاكلا
.ةلئاع سيسأت ،برض ،تيم .دقعلا "سدقملا جاوزلا" لاخدإل  HE & SHEديري 1GOD
! 1GODداضم !ةئيطخلا وه ةبوزعلا
،اههباش-لفطلا( يسنجلا زجعلا لوبقملا ريغ ةرسألا نم اءدب ،سدقملا جاوزلا !ةظوحلم
مسجلا لوانت ةيحضت كيلوثاكلا .الولذم )سنجلا سفن ،نيسنجلا نيب طلخلاو
.مدلا برشو
كيلوثاكلا .لوحكلا عم مدلاو زبخلا لادبتسا متي مسجلا لادبتسا متي
يف طارفإلا ةقهارملا نس يفو لوحكلا نامدإل يسيئرلا ببسلا يه
عوبسا ةياهن لك .برشلا

باصتغاو لتقو ،ءادتعالا( فنعلا باكتراو باهذلا نويحيسملا )لوحكلا(
.ماعلا اذه نم افنع رثكألا تقولا وه سام X-يحيسملا  ..) .بيرختو

.فنعلا وأ لوحكلا ،ةيحضتلا ديرت ال 1GOD

كيلوثاكلا ءابآلا"
نهاكلا( كيلوثاكلا نيدلا لاجر لبق نم ةنايخو ليلضت ،كيلوثاكلا ءابآلا مهعادخ متيوو
امم ).لافطألاو جاوزلا( ةرسألا ضراعي ميمصتلا بسح كيلوثاكلا نيدلا لاجر ) .ابابلا ىلإ
ريغ اضيأ اهلعجي امم .هيجوتلاو ةيوبألا ةروشملا وأ ةيجوزلا ءاطعإل ةبسانم ريغ اهلعجي
نودقتعي كيلوثاكلا نيدلا لاجر نأل ..و نيقهارملاو لافطألا عم نوكت وأ ميلعتل بسانم
نيدلا لاجر .مارجإلاو مهب روجفلا نع ءابآلا ليلضتو نوعدخي ةيكيلوثاكلا ةمصع يف
.ةروشملا ميدقت يأ بلطل ةبسانم لقألا يه كيلوثاكلا

نمألل ةيكيلوثاكلا ةسينكلاو ميلعتلا ةيكيلوثاكلا كرت ةياعر ءابآلاو ،يقالخألا بجي
قبطني ال .نايدراجلا-مداخ" يف تاهمألاو ءابآلا ءالؤه لبق نم بيحرت عضوم نوكيس .مهلافطأ
) .ابابلا ىلإ نهاكلا( كيلوثاكلا نيدلا لاجر الو ناوخإ  Christian-يف مكب ابحرم اذه
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. HEةفلتخم اهنكلو ةيواستم  HE & SHEءايصوألا-مداخ نوكلا  1FAITH 1Churchمعد 1GOD
تاهمألاو ءابآلا .ةرسألا نم ءادتبا لافطألا نوكي ،دقعلا "سدقملا جاوزلا" لاخدإ & SHE
ميلعتلاو عمتجملا ةرحلا ةيوبخن ريغ يف كراشي نيملعملاو ءابطألاو لافطألاو
 (SMEC، PHeC) .ةيناجملا ةيحصلا ةياعرلاو

انلبقتسم مه لافطألا

انيدل دولخلا مه لافطألا
،اهب ةيانعلا ىلإ لافطألا قحتسي

بحأو ةيمحم

1GOD 1FAITH 1Church
ةروصلا  1GODنلعن ،لبقتسم مه ءايصوألا مداخ نوكلا
 ".وتسفيناملا بها نوناقلا "و ،ةلاسر ثدحأ

ربانع ىلع ماع  0نم

ديدج رصع

)لبون ( مالس ةزئاج
:مالسلل لبون ةزئاج 2009
!ةيئانجلا  1GODةحفاكم مالسلا ةاداعم

 H.Obamaكاراب
حنمت  '،فوس )يلالغتسإلا ،ةسرتفملا ،ةيليفطلا أ( لبون ديرفلأ"ل اقفوو
ءاخإلا لجأ نم لمع لضفأ وأ رثكأ لعف دق نوكي  ...صخشل مالسلل لبون ةزئاج
رمتؤم زيزعتو دقعلو ةمئاقلا شويجلا صيلقت وأ ءاغلإ لجأ نم ،ممألا نيب
هراتخا يذلا صاخشأ  5نم ةنوكم ةنجل لبق نم حنمت ةزئاجلا نأ ديدحت ةدارإ .مالسلا
.يجيورنلا ناملربلا

يثارو( جيورنلا كلم روضحب مالسلل لبون ةزئاج مدقت ةيجيورنلا لبون ةنجل سيئر
ةيغاطلا
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زئاحلا ىقلتت .ةنس لك )ميوقتلا ناقاب( ربمسيد  10يف )
دكؤت ةقيثوو ةيلاديمو مولبد ىلع مالسلل لبون ةزئاج ىلع
ةعاق يف مالسلل لبون ةزئاج لفح ماقي .ةزئاجلا غلبم
كارابل  2009ماع مالسلل لبون ةزئاج تحنم دقو .ولسوأ ةنيدم
ةيسامولبدلا زيزعتل ةيئانثتسالا هدوهجل"  H.امابوأ
".بوعشلا نيب يلودلا نواعتلاو

ملاعلا يف ةدئارلا ،برحلا ءارمأ لتحملا ،يزاغلا ،لتاق( امابوأ
نودب تارئاطلا 'CIA-هل لسري اطاشن رثكألا يباهرإلا )يباهرإلا
ءابآلاو تاهمألاو لافطألا( نييندملا لتقتو يذؤت ،باهرإل" رايط
قارعلاو لاموصلاو ناتسكابو ناتسناغفأ" يف )نسلا رابكو
و ةيبويثالا لسرتو ..و نميلاو ايبيلو

.تابارطضالا ىلع ضيرحتلاو نييندملا عيورت ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو .لاموصلا وزغب ةينيكلا تاوقلا
رايط نودب تارئاط مادختساب !ةظوحلم ، ...ةبختنملا ةموكحلاب ةحاطإلا ةلواحمب ةيروسلا ةيلهألا برحلا تبتك
.برحلا لامعأ نم لمع وه

ةيعامجلا ةدابإلاو ،تالايتغالاو ،ةيليئارسإلا برحلا مئارج معدي امابوأ
مئارج ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تالايتغالا معدي هنا .نيينيطسلفلل
نييندملا عيورت ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو ، ...ينيمي نم ةيعامجلا ةدابإلاو برحلا
صاخلا هل وعدي امابوأ  ..ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تابارطضالا ىلع ضيرحتلاو
يناهذ ءانبجلا ةلتقلاو لتاقو ".لاطبأ" ةلتقلا ةيكيرمالا تاوقلل

'.امابوأ' لعفي امك مكاحت ةجاحلا هذه ) ..لزعلا ءاسنلا ريوصت(
تلصتا .ةعطق ةزئاج ىلع لوصحلل ةحلاص ريغ لتاق امابوأ دجت ءايصوألا مداخ نوكلا
ةعطق تلبقو لبقتسا امابوأ .انل لهاجتو ،رظنلا ةداعإل ةعطق ةزئاج ةنجل UCG
.ةمكاحم جاتحي يذلا ريمض الب لجر ،هل فيز لوبقب امابوأ رهظأ .ةزئاج

 1GOD .ىلص ءايصوألا مداخ نوكلا
أطخلا هل ةلتقلاو ةيجيورنلا امابوأو ةموكحلا رهظتو لخدتلل
. 1GODمهقرط نم
.جيورنلا عم تأدب
.مكحتت يتلا ةيجيورنلا ةنم ةمجاهم يجيورنلا بصعتم دوجو تظحال 1GOD
بابشلا ةياعرب ةنم مكحتت يتلا ىلإ مرجملا داق . 1GODكلذ نقتم ريغ بصعتملا
.لتاقو مرجم حبصأ .تاميخملا يف
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ايبيلو قارعلاو ناتسناغفأ بعشل فيك سانلاو ةيجيورنلا ةموكحلا ترهظأ 1GOD
.ةلتقلا امابوأ ةبرض امدنع رعشأ نميلاو لاموصلاو ناتسكابو

لبون ةزئاج  "،ةللضمو ةعدخ ،عدخي ءاهنإل مه نييجيورنلا
امابوأ  ".مالسلل امابوأ ةزئاج لاطبإ يف مهو ".مالسلل
ملاسلا ةزئاج لاملا مادختساو ةيجيورنلا ةموكحلاو
مل نيذلا( "امابوأ اياحض" لزعلا نييندملا ةدعاسمل
 ...) .نسلا رابكو ،ءابآلاو تاهمألاو لافطألاو ،دعب اودلوي

"مالسلا" .لادبتسا ىلإ ةجاحلاو مكحلل ةحلاص ريغ يه ةلودلا سيئرو ةيجيورنلا ةموكحلا
مهب ةموكحلا اهتذختا يتلا تاءارجإلا نع ةلوؤسملا يه سانلا  1GOD.نيهم ةناهإ
.انه يقالخأ بجاو يجيورنلا بعشلا .ةيقالخأ ريغ ةموكحلا لحم لحتل بجاو مهيلعو

:يلي ام نلعن ءايصوألا مداخ نوكلا

!!! رشلا لجر مظعم " 2012 - 2014ماع" امابوأ كاراب
فنعلا موهفم ال :ةلص تاذ
باهرإلا قلحت

"برحلا موي م-يف N-اياحض" معد "ةميرجلا موي م-يف N-اياحض"
م-يف' N-معد  "6.4.7طقسملا موي م-يف 'N-معد  3.4.7معد 2.4.7
" مويلا ) 8.2.7حالسلا عزن( ةقرحم

.ةدرجم وه مالس
.ديدهتلا وه فنع
!لزنملا يف أدبت '،فنع' ،فقوت
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ةروطتملا ريغ ديدج رصع لا
لبق نم ةلضفم ءاشنإ دهشتو ةروصلا  1GODضرألا بكوك
،داسفلاو ،عشجلاو ،ثولتلاو ،بيرختلاو ،يئيبلا ناسنإلا
ضرألا بكوك فيظنت فوس . 1GODرشلاو روجفلا ،سوقطلاو
) '0.1.1.1' * (2004يف ريهطتلا أدب  .تاودأك ةيعيبطلا ىوقلا مادختساب

.فقوتت فوس اهفرعن امك ضرألا بكوك ىلع ةايحلا
.امامت ةفلتخم نوكت ضرألا ىلع ةايحلاو
.ليلد انيدل نوكي فوس ' وتسفيناملا بها نوناقلا ' لا
بونجو لامشو ،ةيديلجلا راهنألا نابوذ ) 0 (2004ماعلا ذنم
كلذ يدؤي فوسو .عراستي ديلجلا نييدنلوبلا
ىلع اديعب فارجنالا .ةضافضف رسكل ديلجلا نم ةمخض عطق ىلإ )ةياهنلا يف(
هذه .ضرألا بكوك نزاوتلا مدع نيبطقلا الك

ميظنت ةداعإو ةداح ةكرح ىلإ ىدأ امم .ةرتف ىدم ىلع ةدشب ليامت بكوكلا لعجيس
فلتخم نيوكت يف رارقتسالا روحم نإف .ضرألا روحم بطقلا بونجلاو لامشلا
.ديدجلا نييدنلوبلا كانه نوكتس
ىدملا ةيبذاجلا رييغت ىلإ يدؤي روحم نم ةداح ميظنت ةداعإ
رامقألاو .رمقلا نم ديدج رادم ىلإ ىدأ امم ،ضرألا بكوكل ريصقلا
ريغتت فوس .اهتارادم ريغي ءاضفلاب ةطحمو ةيعانصلا
 trme.ةعشألا نم ديزمل سقطلا ريغتيس .ةيطيحملا تارايتلا

لعجو رزجلاو دملا تاجوم قلخ لزالزلاو .كرحتت ضرألا تاحول مدقي فوسو
بذكلا ةضفخنملا ةيلحاسلا قطانملا ةيطغت متيسو .علدنت نيكاربلا
.رحبلا قيرط نع

ةياهن يف روحت رهظت فوس .يفتخت فوس ةايحلا لاكشأ :دعب
.ةديدجلا ةايحلا لاكشأ ةيروطتلا فاطملا

! 1/3نم ةيرشبلا ضيفخت متيس
و ةبرتلاو ءاوهلا  poiseningبرست فوس ةقاطلا ةيوونلا تاطحم ناسنإلا قلخ
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ةقهاشلا ينابملاو ،روسجلا .ءاوهلاو هايملاو ةبرتلا  poiseningبرست بلاقم-ةماسلا فوس .ءام
طفنلا برستو .تاطيحملا ثولت  Oilrigsفوس .قئارحلا أدبت قزمت زاغلا بيبانأ فوس .راهنت
رسك دودسلا فوس .ءاوهلل ةثولملا قرح وأ هايملاو ةبرتلا ثولت بيبانألا طوطخو نيزختلا
.تاناضيفلا هايملا نم برقلاب قافنألا فوس .يج قطانملا  surround-تاناضيفلاو

تاراضحلا فوس .هايملاو ءاذغلا صقن ىلإ يدؤيو ةيتحتلا ةينبلا ثولتلا رمد نإف
ةيلاملا فوس .لتقلاو ةيشحولا ةلماعملاو باصتغاو بهن ىلإ ىدأ امم ككفتت
 bancrupt.بهذي ةيلامسأرلا فوسو راهنت قاوسألا

تابساحم دقعيس )يليئارسإلا( ةيباهرإلا رشلا رثكأو مدقأ" نيملاعلا

فوس .يداملا نوكلا يف رخآ ناكم يأ يف داعيملا ضرأ يف طقف شيعي فوس يليئارسإلا .ةلواطلا -
.اهريغ نم رثكأ يناعت صوصخلا هجو ىلع  Christ-انوك ةيزيلجنالا ثدحتيو امومع ةيحيسملا
نيدلا .اضيأ يناعتس ةيلامسأرلاو ةفاقثلا يحيسملا ةيزيلجنإلا ينبت يتلا نادلبلا اضيأ
يحيسملا
.ةهفات ةينثولا فئاوطلا ىلإ اهضيفخت متيس )ةبذاك حيسملا ةدابع(

)ةيسودنهلا( ةددعتم مانصألا ةدابع .خيراتلا رابغ يف ىشالتت فوس )مالسالا نيد( ءارحصلا ةدابع ءوض
فوس )ةيذوبلا( نيدلا ريغ ىلع .رمعلا-وينلل حلصت ال اهنأ ىلع اهيلإ رظني متيس
.ىشالتت

رخآ ديحولا نيدلا ءيش لك نوكيس ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1FAITH 1Church
عمتجملاو .ةيكلملاو صاخلا نيعاطقلا نيب يهتني .جراخ ةيدرفلا .ةهفات فئاوطلاو
 1GODلبق نم ضرألا ريهطت نم نيجانلا .ةديدج ةيعيبط نوكت ةشيعملاو ةيكلملا
.ليلدك" وتسفيناملا بها نوناقلا نإ" ،كيدل نوكيس

) ] 0.1.1.1 * ( 1/1/2004عضاوتملا بتاكلا [  Proclaimerنايدراجلا-مداخ
ءايصوألا مداخ نوكلا وتسفيناملا بهاو ،نوناقلا ىلع يصولا

.هتياهن ىلإ يتأي ءيش لك
رس انل ريني يضاملا ريرمتلا
انيدل ةرخآلا
نوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا بهاو ،نوناقلاو  1GOD،ةلاسر رخآ
ةياهنلا
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