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ةيادبلا
 1! 1 FA  ITHناميإلا انيطعي  1 GODيف داقتعالا

.انيدل ةيونعملا ةوقلا وه
 1 FAITHنايدراجلا مداخل !صالخإل  1طقف تدرأ هللا . 1ةيفطاع ةجاح وه ناميإلا
،لعفت نأ بجيو ،هيجوتلا .حرش لالخ نم انل ميدي هنإف .ةيونعملا ةوقلا يطعي
.عمتجملا نومتني نيذلا ،ميلعتو ملعت ،ةالصلا

ريكفتلا .كريكفت نم امئاد اءزج حبصتو كبلق سمل دق ثيحب  1 FAITHبعوتسا
تناك ءاوس كتافرصت رثؤت  1 FAITHانوعد .موي لك موي لك  1 FAITHشيعلاو
.يعواللا وأ ةيعاو

.ةلصلا تاذ ةالص مادختسا  1 GODةدابع

.مهبحي ، 1 GODةكرابملاو ناميإلاب سانلا
.ةدئافلا ةميدع ةايح شيعي عيضي ناميإ نودب سانلا

:لوح ءاج  1 FAITHلا
ببست .عشجلاو روجفلاو داسفلا نم ديازتم راشتنا ظحال عضاوتملا بتاكلا
ءاجرلا" ؟" هللا ا اذامل" ،عضاوتملا بتاكلا بلط .ملاعلا لوحو ايلحم سؤبلاو ةاناعملا
يزيزع ةدعاسملا
؟" اهريصم ىلإ ىقرت ةيرشبلال هب مايقلا نكمي ام هللا "  ".هللا

بتاكلا ىأرو دحاو موي .باوج ال عضاوتملا بتاكلا ىقلت ةليوط ةرتفل
دادعتسا ىلع تنأ له " .ركفلا ربع ةلاسر بتاكلا ىقلت .اوبلغت دوجو عضاوتملا
 ".باوجلا لوبقل
ءاقلتسالا ىلع ناك هنا لاقو ،فوخلا ىلع بلغتو ،بيهرلا ملؤملا عادصلا ىلع تلصح عضاوتملا بتاكلا
.ضرألا ىلع

عضاوتملا بتاكلا ناونع ةيملاعلا ثادحألا تلعج ىرخأ ةرمو ،تقولا رم

،رهظلا اوبلغت دوجو نإف ،باوجلا نكي مل مايأ  3دعب .ةداتعملا هتلئسأ لأسي هللا
افئاخ عضاوتملا بتاكلا ناك ىرخأ ةرم .لاؤسلا سفن بتاكلا عضاوتملا لأسي
.ةباجإلا نم
يف سؤبلاو ةاناعملا نم ءاتسم حبصأ ىرخأ ةرم عضاوتملا بتاكلا تقولا رم
نمؤأ انأ هللا زيزعلا" :لاقو ءامسلا ىلا ترظن ،عضاوتملا عوكرلا بتاكلا .ملاعلا
 ".باوجلا يقلتل دادعتسا ىلع انأو ،طقف تنأو تنأ
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هللا .هللا ناك دوجو عضاوتملا بتاكلا ىأرو بسانملا تقولا يف
 ".باوجلا لوبقل دادعتسا ىلع تنأ له " ،لاؤسلا سفن لأس
لاصتالا  1 GOD ".يزيزع معن" باجأ هنكل هيلع بلغتلا فواخملا عضاوتملا بتاكلا ىأرو
ءاحنأ عيمج يف ةحاتم اهلعجو راكفألا ةباتكل ناكو .اهمالتسا عضاوتملا بتاكلا
.ةقباس لك لدبتسي ةلاسر ثدحأ ةروصلا . 1 GODةغل لك يف ،ملاعلا

" وتسفيناملا بها نوناقلا " يف ءيش لك ةمجرت متي
لئاسرلا عيمج لحم لحي "LGMو .عيمجلل حاتت نأ وه (LGM) .
.نمزلا اهيلع افع اهلعجي امم ةقباسلا
" وتسفيناملا بها نوناقلا " لا

!ةيرشبلا لوح كوكش 1 GOD
 .ةقباسلا لئاسرلا لهاجت ريبك دح ىلإو  GODيف 1

.تاريذحتلا لهاجت مت  GODيف 1
)أبنت ةيؤر ( !عامتسالا ةيرشبلا لعجيس 1 GOD
 " 1لئاسرلا ةفاك عيمجتو ةباتكل عضاوتملا بتاكلا تاميلعت  1 GODىتم
معدي . 1 FAITHةفسلفلاو ،ةيعامتجالا ةلادعلاو ،ةينيدلا وه . 1 FAITHدلو ' FAITH
 1ل لوبقم نيد ديحولا وه . 1 FAITHلافطألا نم عمتجملا ةيبرت .عمتجملا ةشيعم
.نمزلا اهيلع افع يتلا فئاوطلا حبصي رخآ ءيش لك GOD.

نوكلا : 1GOD 1FAITH 1Churchعم اهلادبتسا متي !نمزلا اهيلع افع يتلا فئاوطلا نوذوبنم
نوناق" عم ةينيدلا تاباتكلا نمزلا اهيلع افع يتلا فئاوطلا لادبتسا متي .مداخ ءايصوألا
مداخ حبصت :ثيدحتل نمزلا اهيلع افع يتلا فئاوطلا راصنأ عيجشت متيو .نايبلا يطعم
نايدراجلا

.ةيرشبلل ريخلاو  1هللا دجمل
ةيضايرلا تالداعملاو ،ماقرألل يرشبلا مهفلا .يهلإ وه ' ، ' 7ماقرألا معدي  1 FAITHلا
ديزمل رشبلا نيب مهافتلا جاتحي .تاراضحلا ءانبل قيرطلا دهم ةيسدنه ازومرو
) .غارفلا( عسوتلا نم

وه هيف ام لكو يئايزيفلا نوكلا نأ دقتعن نايدراجلا مداخ
.ميمصتلا بسح صقان
،ةيوازلا  7لامكلاو عبسملا  UCGنإف يلاتلابو
وه .ةفلتخم تاجرد نم يه هاياوز يف ةفلتخم لاوطأ تاذ اهبناوجو بناج علضم 7
.فارتعالا نم  1يلاثم زمر ناميإلا
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اياوز .عوبسألا يف مايأ  7و يئايزيفلا نوكلا لامكلا س "  1 GODعبسملا ىلإ زمري
 7، 7نيبناجلا زمرت 7Scrolls.و وتسفيناملا بها نوناقلا" نم لوصف ، 7زمرت 7
.ءايصوألا مداخ نوكلا  1Churchتارادإ 7و لئابقلا

 :تاطوطخم  7ىلع بوتكم وه 1 FAITH

> 1.Belief > 2.Obligations > 3.Privileges > 4.Failings
5.Virtues > 6.Khronicle > 7.Afterlife
 ".وتسفيناملا بها نوناقلا ' نم اءزج لكشت يهو

:ديدجلا رصعلا تقولا ةرادإ مدقي 1 FAITH
~ ينمزلا لودجلا موي ~ ثلثملا تقولا ~ ) Klockنايدراغلا مداخ( CG
يضارتفالا ميوقتلا  CGعيضاوملا ~ ططخم  ~ CGلوجتلا رظح ةليل
.مكحتلا ~ ميوقت ورتاوك  CG Khronicle ~ CGتقولا ~ ~ FUNDAY

ةياهن اياقب ريودت ةداعإ متي .ةياهنو ةيادب هل يئايزيفلا نوكلا يف ءيش لك
) .خسانتلا( ةديدج ةيادبل
 CGوأ  1مسا  +نايدراجلا مداخ :يلاتلا وحنلا راصنأ جلاعتو  .راصنأ يه  1FAITHبعش
.ةيصنلا لئاسرلا امدنع  CGمدختسي  1ST.مسا +

:نولصي .ددج صاخشأ بلجل ةلواحم اهنأ .تاعمجتلا يف عوبسأ لك ةيبلت  FAITHراصنأ 1

!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ءاعد يدحتلا
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
)مسا عراش  (1ةياصولا يصولا
رفاكلا ككشتملا لهاج ةدعاسم ليوحت يف دعاست تابلط
 FAITH 1ىلع لوصحلا
ديزملا ميدقت ىلا ىعست  Iدحت يف مهطروت يف ةبرجتلا هذهل مكلل اركش
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجملل تايدحتلا نم
.لهاج رفاك عم هجاوت امدنع ةالصلا هذه مدختستو
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 GODيف ثدحالا  1نلعتو ايحي ،ةءارق عيمجلا
رشبلا لتق تغلأو ".وتسفيناملا بها-نوناق" و "،ةلاسرلا"
ةحلاصلا هايملا ،ءاوهلا سفنت هيدل صخش لك .تدلو دعب اودلوي مل نيذلا
،ىوأملاو ،ةلوقعم راعسأبو ،ةيقاولا سبالملاو ،لكألل حلاص ءاذغلا ،برشلل
ةلغتسم ريغ ةأفاكم ،ةحصلا نم ةيلاخ ةياعرلاو يناجملا ميلعتلاو

ةيوبخنلا ىغلت ،ةينانألا .ةماركب توملاو دعاقتلاو لمعلا
نأ .ةيدوبعلاو يفطاعلاو يدسجلا ءاذيإلاو ملظلاو لالغتسالاو
،رامقلاو ،ةهارشلا ،نيخدتلاو ،لوحكلا ( نامدإلا
شيعت تاعمتجملا نأ .ةنمضتم ) قوستلاو ،ثولتلاو ،ةيحابإلا داوملا
و مهسفنأ عم مائو يف
.اهب ةطيحملا لئوملا
.ةيراقعلاو رحلا كلمتلا لك كلمي )يريش ( عمتجملا نأ
ليغشت عمتجملا ( نورك اهلادبتساو ةلودلاو ةصاخلا ةيكلملا نأ تيغلأو
 ) .حبرلل ةفداه ريغ ةكولمملا
فاشكتسال ءاضفلا ريصم اهنا ىعست ةيرشبلا نأ
رامعتسالا ءاضفلا

متي .يفسلفلاو يقالخألا نايب ةيؤرلا  .تاطوطخم  7ساسأ ىلع ةيؤر أشنأ 1 FAITH
!ةثعب ،رومألا ءايلوأ مداخ نوكلا ميمصتل همادختسا
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