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نتشاد یارب رکش ار ادخ )مان  (1 STنابهگن-نابهگن رادافو امش نیرت نتورف
یم هک تسا هدمآ ثاریم زا دوب ام دهد یم ناشن هک تسا ثاریم ثاریم کی
میتسه هک ام هک دیوگ

بوخ و  1GODلالج یارب لقتنم یدعب لسن هب دناوت یم هک تسا ثاریم
رشب عون
!هدناوخ ییامهدرگ کی رد ای و هناخ رد زامن نیا
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داجیا  1هتفه
 1زور
:یچ چیه و  1GODتشاد دوجو زاغآ رد
کی نودب ،اهتنا یب و ،ادص یب ،حور یب ،تکرح یب ،حور یب ،گنر یب
.نایاپ و زاغآ زا هخرچ
تبثم ود ره ناهج دوجو هک نامتخاس یاه کولب مامت  1GODرد یکیزیف ظاحل زا
.دنهد یم لیکشت ار یفنم و
.تسا دب و بوخ ود ره  1GODتسا یلصا حور یناحور
دش داجیا هم کی ،مدزاب . 1GODدوب هلصوح یب 1GOD
تاهج مامت هب شرتسگ ،ناهج رد دوجوم هیلوا داوم مامت دوجوم رابغ نیا
تکرح  ،؛ whooshingادص و رس داجیا تکرح .دمآ ایند هب یکیزیف ناهج .زیچ چیه هب
.دش دلوتم ' ادص 'و'
.دش دلوتم نامز و  1زور )راک( نیا مان 1GOD

 2زور
یقیفلت و امرگ نیا .دیسر شوگ هب راجفنا کی دننام ار نآ .ار دوخ تسد فک 1GOD
)قرب و دعر( داجیا هقرج ،دندش ریگرد یفنم و تبثم ،رابغ نورد رد ار اهزاگ زا
،هتفر نیب زا و بذج ،طولخم یاهزاگ ناونع هب .تسا هدش رجنم )ردنت( راجفنا زا سپ
نیا .دش دلوتم )، (CB & E & Rتفایزاب و نایاپ و گنین تیلاعف عورش هخرچ" هب
.گنر دوب دلوت زا نینچمه کنیع
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،دوب توافتم ،ربارب دحتم للم نامزاس ،صقان یمک هدش داجیا یگزات هب طولخم
ندش لماکت ' .یلماکت ریس ' هدش زاغآ صقن .تشاد تسود ار نآ  1GODهار اهنت
.تسا هدش رجنم لمع نیب و درف هب رصحنم رد هکلب تاهابتشا صقان
تسا بسانم یلیخ رفن کی .تسا هابتشا نودب ای و لماک زیچ چیه
 1GODرد تسا یرگید صخش imperfect.Evolution
.هقالع دروم داجیا
 2زور )راک( نیا مان 1GOD

 3زور
غورد داجیا یاهزاگ زا یخرب عیام و لیلحت و هیزجت دروم ار اهنآ ،طولخم اب یزاب 1GOD
لیکشت پوت . 1GODتسا هدش داجیا دامجنا دراوم زا یخرب زین نیا مرگ و درس
و دیلوت ناهج هب عیام جراخ  spewedهک هراتس باتفآ ،نیشتآ ،نشور ،راد نابرض
.تارایس " هئارا
زا یرایسب لماش یکیزیف ناهج '.یسمش هموظنم دوش یم هتخانش" کی ناونع هب دوجوم نیا
عورش زا هخرچ ،دننک یم یگدنز هک متسیس یدیشروخ

.تفایزاب و نایاپ و

 3زور )راک( نیا مان 1GOD

 4زور
،وا یناحور  /دوخ زا یشخب نامتخاس یاه کولب زا یبیکرت ره نآ زا سپ 1GOD
کی ره .داد' یلصا حور" زا یشخب
تفایرد نامتخاس یاه کولب زا یبیکرت زا دیدج داجیا موهفم رد دوخ هبون هب »حور«
.دنک یم
ادخ  1هب حور ددرگ یم زاب دوجو هب فقوتم نامتخاس یاه کولب زا یبیکرت هک یماگنه
یکی هب ار حور ربخ لاسرا  1GODسپس  (Aft- erlife) .لاح هب ار نآ هبرجت رد شرازگ هب
حطس کی حور کی هک یماگنه ) .خسانت( نامتخاس یاه کولب زا یبیکرت رگید
 1GODدنام یم یقاب اب ار نآ تسا هدیسر هبرجت زا ینیعم
) .هتشرف( نابهگن کی ناونع هب تشهب رد )'یدبا' هب ندش لیدبت(

 4زور )راک( نیا مان 1GOD
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 5زور
نیا .ندرمش تارایس زا یخرب رد صاخ طیارش داجیا لماکت اب 1GOD
فارطا طیحم ،دوب هدش هراشا صاخ تهج کی هب هک تارایس

هرایس نینچ نیمز

.تسا هدش داجیا لاکشا یگدنز و هتسباو

!تسا

رود هب نیمز .تسا یدیشروخ تشونرس متسیس رد دیشروخ زا  3هرایس نیمز
ناسنا هلمج زا هنوگ اه نویلیم هب ار هناخ هرایس .نیمز رود هب هام  1و دیشروخ
.تسا
هناخ « نیا دوخ )هدنز تادوجوم و ناهایگ( یگدنز و لاکشا )طیحم( هتسباو فارطا طیحم
'.ام

ام هناخ نیمز هرایس
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 5زور )راک( نیا مان 1GOD

 6زور
نآ رد هک لاکشا یگدنز الاح .یناحور ملاع رد هب کمک یارب ناگتشرف لاح 1GOD
.یکیزیف ناهج رد کمک یارب زاین دروم
تفرشیپ رشب عون یفرعم امش هب یفاک هزادنا هب نیمز هرایس هک تسا هدش ادیپ 1GOD
.دوب هدرک

و تسا هقباسم  3 + 1اب  1. 1GODهتفای لماکت یخاتسگاب یلماکت ریس و اهداژن  3داجیا 1GOD
. 1GODدنیب یم توافتم اما ربارب ناونع هب ار اهنآ

 humankindsتشونرس هب ار و نیهوت یاهداژن طولخم ،تقادص-یداژن دهاوخ یم
تسین انعم نیا هب بصعت هن و یتسرپداژن تسا تقادص-یداژن .تسین بسانم
ناگدش هدنار داجیا تیمامت-یداژن زا فلخت .تسا رگید داژن هب تبسن داژن  1هک
 1GODرد هب نیهوت یسک ره هب لوبق لباق ریغ همین داژن
.حرط
یا هوهق و و رغال و دنلب دیفس و هایس یاهوم ؛دیفس و هایس تسوپ ،اه ناسنا
.هرایس نیا رد یرگید دوجوم ره زا رتشیب یهاگآ و مشچ
هدش هتخاس امش نم رطاخ هب تسا هایس هک منک یم راختفا اهنآ هب دنیوگ یم 1GOD
رد امش هب دیاب .دننک یم یگدنز تسا نکمم امش هک اجک ره سامت' اقیرفآ ناتدوخ .تسا
مان ندرک هفاضا دننک یم یگدنز اقیرفآ زا جراخ

)دننک یم یگدنز اکیرمآ داحتا اب امش( تماقا اب امش هلیبق زا
هقباسم رد برض و یریگ تفج مزلتسم راختفا ندوب '.ییاکیرمآ ییاقیرفآ'
-Intregrity.یداژن :امش
،اقیرفآ رد ناوت یم ار اهنآ .نادرگرس هب عورش اهنآ برض دیفس و هایس مدرم هک یلاح رد
.دوش یم تفای ناتسلوغم و هیسونایقا Persindia،

ناونع هب اکیرما و نوزامآ هقطنم هب ییایرد نادزد-اپورا طسوت اهنآ نآ زا دعب
.دندش یفرعم ناگدنب ناونع هب اپورا و ناگدرب

نینچمه .دشاب یمن دیفم دیفس و هایس مدرم هب رتدرس اوه و بآ لاح نیا اب
.دیدج داژن  2داجیا هب میمصت . 1GODدوب دنک رایسب لماکت
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مک درز گنر زا یفیفخ رثا نآ هب ناسنا تسوپ گنر رییغت  1GODناتسلوغم رد
. 1GODدش جک یا هوهق یاه مشچ و دش امیقتسم اما دنام یقاب دیفس و هایس وم ،گنر
هدش هتخاس امش نم رطاخ هب تسا مشچ بیش هک منک یم راختفا اهنآ هب دنیوگ یم
.دننک یم یگدنز تسا نکمم امش هک اجک ره یلوغم ،ار دوخ خساپ .تسا

امش( .دنامب یقاب اب ار امش هلیبق زا مان ندرک هفاضا یگدنز ناتسلوغم جراخ امش هب دیاب
.اپورا-یلوغم ) ،دننک یم یگدنز اپورا داحتا اب

ناسنا : Racial- Intregrity.امش هقباسم رد برض و یریگ تفج مزلتسم راختفا ندوب
.اپورا و ، Persindiaهیسونایقا ،نوزامآ ،اکیرما هب نادرگرس و برض هطقن مشچ

یبآ گنر هب زبس مشچ ،،یبآ مه اب خرس و هدیرپ گنر تسوپ ناسنا  1GODاپورا رد
. 1GODتسا هدش داجیا جاوم یاهوم ای زمرق گنر هب تسار ای و نیتالپ اه شزرو اب یرتسکاخ
هدش هتخاس امش نم رطاخ هب تسا هدیرپ گنر هک منک یم راختفا اهنآ هب دنیوگ یم
یگدنز دیاب .دننک یم یگدنز تسا نکمم امش هک اجک ره »ییاپورا«  your-دوخ خساپ .تسا
دینک یم

یم یگدنز داحتا نوزامآ اب امش( تماقا اب امش هلیبق زا مان ندرک هفاضا اپورا جراخ
:امش هقباسم رد برض و یریگ تفج مزلتسم راختفا ندوب .نوزامآ-اپورا )دننک
.رگید یاه ناتسا هب )اهایرد و یلخاد( بآ اب رفس هب حیجرت دارفا نیا -Intregrity.یداژن

گنر تسوپ ییاپورا .تسویپ عوقو هب هفقو لماکت 2-لاح نیا اب
یاه مشچ و فاص یاهوم هریت یا هوهق ،تسوپ گنر هب لسع هدیرپ
و اقیرفآ لامش  Persindia،برغ هب ار دارفا نیا .دش لیدبت یا هوهق
.یاهناتسا همه رد نونکا و نادرگرس بونج اپورا

و وم اما دیفس و هایس تسوپ هب هتفای لماکت ناسنا زا رگید یرایسب اپورا رد
لماکت .دوب دیفس و هایس تسار مشچ کیرات
هدش هتخاس امش لماکت اریز ،دشاب هایس هک منک یم راختفا اهنآ هب دنیوگ یم 1GOD
جراخ امش هب دیاب .دننک یم یگدنز تسا نکمم امش هک اجک ره لماکت ار دوخ خساپ .تسا
ندرک هفاضا یگدنز Persindia

)دننک یم یگدنز داحتا سراپ اب امش( .دنامب یقاب اب ار امش هلیبق مان

:امش هقباسم رد برض و یریگ تفج مزلتسم راختفا ندوب .هیسونایقا-لماکت
.یاهناتسا همه رد نونکا و نادرگرس  Persindiaهب دارفا نیا -Intregrity.یداژن

هب رصحنم ،فلتخم ،صقان ناهج رد یرگید زیچ ره دننام رشب عون !دیشاب هتشاد هجوت
.دراد تسود ار نآ  1GODهار اهنت دنتسه درف
فلتخم یاهداژن .درف هب رصحنم تافص ) (3 + 1هقباسم ره داد 1GOD
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.نیا یحارط  1GODنتفر نیب زا

هایس  1GODیلو .مشچ بیش و هدیرپ گنر ،دیفس و هایس :یداژن داضت  3متساوخ یم 1GOD
. 1GODهقباسم متفه هتفریذپ  4ناونع هب لماکت ناتسوپ

ای یداژن یریگ تفج تسا ینعم نادب نیا .دوش یم یرادهگن تقادص-یداژن دهاوخ یم نینچمه
.تسا توافتم اما ربارب ناونع هب هقباسم  3 + 1دنیب یم . 1GODبرض

زا یرایسب رد دننک یم یگدنز هک  7TRIBESدنهد یم لیکشت ار هقباسم 3 + 1
یاهشیوگ زا یرایسب و یجراخ یاه نابز  7تبحص ) .یلصا هحفص ( ارتکد همانایاپ

 7Provinces . 1GODهرادا طسوت لقتسم روط هب .
یناهج نابز کی هن .نابز عونت تسود
) .ولقود یاه جرب کرویوین و جرب لباب دیشاب هتشاد دای هب(

توافتم اما ربارب هقباسم 3 + 1
سکعنم . 1GODدوب لاحشوخ دوب هدش تسد هب هتشذگ زورما و زور  5رد هچنآ اب 1GOD
.تسا هدش زاغآ هتفه راک هدنیآ یارب گنین  plan-زا و هتفه راک هتشذگ رد هدش

 6زور )راک( نیا مان 1GOD

 7زور
.حور یدبا یارب ار یداش و ینورد یگنهامه لابند هب اعد و هبقارم  ...تحارتسا لاح 1GOD
. 1GODدش هدینش اج همه هدنخ و دیصقر ،دندناوخ یم زاوآ ،یقیسوم هدش هتخاس ناگتشرف
.ار نآ همه زا یریگ هرهب اب دوب طاشن همه نیا طسو رد

.نابهگن-نابهگن زا بوخ زور  7زور )هدنام یقاب( نیا مان 1GOD
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 1GODلوط !دیشاب هتشاد هجوت .میوقت نابهگن-نابهگن زا یا هیاپ لاکشا  7داجیا زور
.تسا نیمز زا توافتم زور زا
':بوخ زور :یارب یدایز یاه مت یاراد میوقت لقث زکرم
.هدز تلاجخ و یخیرات راثآ عفد ،اه نشج
:تسا دیدج رصع نامز تیریدم زا یشخب میوقت لقث زکرم
هنازور ~ یماظن تموکح بش ~ ثلثم نامز ~ هب CG Klock
همانرب  ~ CGزور پاپ ~ میوقت  CGمت ~ زامن هنازور ~ لومعم
~ زیر

 - DO:دیاب
ره لیمکت ،ار دوخ یاهدرواتسد نامرد یبایزرا  6زور رد زور  5لاثم ناونع هب راک هعومجم 1GOD
زور رد .دننک یم راک هدنیآ هتفه مامتان همانرب و راک
یروآ عمج زا دیدزاب  ...نشج ،بوخ زور دنراد یگدنز زا ندرب تذل تحارتسا 7

!برض ای یداژن یریگ تفج یگچراپکی یداژن ظفح
،. . .یزاس هیبش ،حالصا یکیتنژ چیه یمن تلاخد لماکت اب ایآ

 1GODنتشاد نامیا .ناگتشرف و یگنادواج ،هزات مسج رد خسانت ،گرم زا سپ یگدنز رد رواب
.حور کی زیچ یگدنز ره هک حور یدبا تسه

)، (CB & E & Rتفایزاب و نایاپ و زاغآ زا هخرچ :طسوت هدش هدنز
قلاخ .تسا یونعم و یکیزیف یاه ناهج قلاخ تسا حور یدبا و قلاخ  1GODنتشاد نامیا
.تسا رشب عون و لماکت
ریغتم .دنک یم لخادت لماکت اب ار نآ  1GOD،نیهوت تلاخد !تسا سدقم یحارط  1GODرد
.تسا مرج هعماج کی نیا یحارط 1GOD

!!! WARNI NG
ام هب دیاتراپآ تورث و یگدولآ ،تنوشخ !دنتسه 'هلمح' تحت ار رشب عون و نیمز هرایس
رد . 1GODدیاتراپآ تورث نایاپ و دنتسشن  Pollut-فقوت ،تنوشخ تازاجم !ادج مه زا هراپ
.یاشامت لاح
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1GOD
یاشامت لاح رد
* لاس  -2،100هب ! 1ندمت

نم راب  -ناتساب

میوقت نابهگن-نابهگن :تسا هدش هدافتسا نامز تیریدم دیدج دیدج رصع *

ناسنا .هشیر ات  grubbو لیجآ ،اه توت عاونا یروآ عمج ،تماق تسار نتفر هار هب تسد هب رشب عون
و رگمتس وا نیرت یوق .یربهر هب زاین هجیتن رد و یاقب شیازفا یارب دنوش یم یدنب هورگ
.دش لیدبت یلصا ردام
هنافساتم .راکش هب رازبا زا هدافتسا اب ،دش زاس رازبا ،یچراکش هب هتفرشیپ رشب عون
هناهاوخدوخ تراغ( رگید یاه ناسنا لتق هدافتسا یارب هکلب راکش یارب اهنت هن رازبا
) .دندش هتشک و هتفرگ رارق زواجت دروم و تمواقم هک رگید یاه ناسنا

یهورگ راکش هک درک فشک رشب عون
هب نیا .دنسر یم درفنم یچراکش ره زا رتشیب یتیقفوم )یهورگ راک(
رگید یاه هورگ هب هلمح و راکش یاهرفس یهدنامزاس و یزیر همانرب
.تسا هدش رجنم
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رجنم .دنک رارقرب طابترا ندب نابز و تروص تاکرح ،رشب عون هعسوت یزاوآ یاهادص
رد هورگ هبرجت اب یاضعا .تسا شزومآ و یریگدای هب تراهم نیا .نابز و راتفگ هب
:هدش حرطم تاعوضوم .دوش یم لقتنم شزومآ هورگ یاضعا هب هدمآ تسد هب شناد
هآ اب ،تاکرح ،رازبا زا هدافتسا ،یریگ رازبا ،تخود ،تسوپ ،راکش ،ییاذغ داوم یروآ عمج
.تسا راتفگ و هلان و

راکش اهنآ لقتنم رتدرس اوه و بآ هب رشب عون ناونع هب

زا عورش( ششوپ تحت ار دوخ ندب و ار اهنآ تسوپ ،رادراب تاناویح دا -
دروم و دش هداد هعسوت تخود .دندش لیدبت رازبا هب ناوختسا ) .دم
.زخ و تسوپ رد هدافتسا

و تخپ هب رجنم هعسوت شتآ تخاس .دش هبلک هاگهانپ و اهراغ
لدم سر کاخ و یراک هدنک ،یشاقن دننام یرنه یاه تراهم .زپ
.دش رهاظ یزاس

.تسا رشب عون هعسوت یبهذم تاداقتعا
هجوت .نینوخ یراکادف قیرط زا ادخ هب نداد هوشر هعسوت مسارم-کرش ناطیش
مهاوخ یمن ار ینابرق : 1GODدیشاب هتشاد
یمن . 1GODدنک یم ینابرق مامت فلاخم نابهگن نابهگن ) .تروص نیا ریغ رد ای ینوخ(
.تسا هدش یرادیرخ ای و هوشر دیناوت

شهاک کاخ یور رب نمچ زا ار اه هناد هک دیشاب هتشاد رگید یاه ناسنا
 1ماگ کی نیا .دش هتشاذگ اپ ریز رجنم یزرواشک تالوصحم هب و هتفای
هانپرس .نادرگرس دوبن روبجم یانعم هب مدرم یزرواشک .دوب یزرواشک زا
.دش نارجاهم اه ناسنا زا یخرب .دش ریذپ ناکما یمئاد

سر کاخ ،رازبا ،تسوپ ،تشوگ( الاک دتس و داد هب رجنم صصخت هب عورش ناسنا
.الاک دتس و داد یم کرهش روبع ریاشع .الاک دتس و نارجاهم اب نایچراکش  ..) .هتخوس

دوبان و تراغ ناربهر )رگمتس( ناطیش اب ریاشع
،نامتخاس هخرچ .نارجاهم نتشک و زواجت کرهش
.دش سیسات یزاسزاب و بیرخت
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و راکش یاه تیلباق شیازفا شلف و نامک و هزین ود ره
.تسا ناسنا راتشک نینچمه
هدافتسا دوخ زا عافد یارب حالس ناونع هب دیدج راکش رازبا نارجاهم
.دوش یم

راکش .دش هاگآ ار اهنآ ریز و هلگ لرتنک یایازم زا نایچراکش
دش هطسوتم
یلها زا  1ماگ .تسا هتفای هعسوت یریاشع یگدنز کبس کی .
.تاناویح ندرک

تاناویح .تسا تاناویح اب رت کیدزن طباور نارجاهم .تسا رتکچوک تاناویح مار هب هدش زاغآ نارجاهم
کی و دوخ داتسا ناونع هب گنیت ناسنا  accep-تاناویح طسوت ،هتفای هعسوت یگناخ
.یهارمه یارب ناسنا زاین
داد و حالس و رازبا یارب ناوختسا و تسوپ ،ییاذغ داوم هضرع هتفای دوبهب تاناویح ندرک یلها
.الاک دتس و

یشک هشقن .یزاوآ تاعیاش زا تسا رتهب تاطابترا زاین دروم ندمت
هعسوت دش هفاضا دادعت هک یماگنه .نتشون یاه تراهم هب هتفرشیپ
.هب ندیشخب تعرس هب عورش یناسنا

لمح رت ینالوط و رت عیرس یاه تفاسم دنناوت یم اهنآ .تسا هارمه ناسنا هدش هتخاس خرچ
و شودب هناخ( تاراهظا .تسا بآ رد هدمآ تسدب نابداب نیمز رد دوب خرچ هچ .دنک یم رفس رت یاهالاک
.دوش یم هدافتسا دوخ هنامرجم یاه تیلاعف یارب ود ره )رجاهم
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لاح تراغ زا  1باختنا تاراهظا چوک ناربهر
.تاراهظا رگید زا رت دنمتورث ار اهنآ و دنتسشن -
هب  bartererای و نیرت قفوم زرواشک الومعم تشادرب زین یزرواشک عماوج
هب لیامت .تالغتسم و یزیر همانرب هعسوت ناربهر عون ود ره .ربهر ناونع
داد ناربهر .دش جیار * یثرا دادبتسا .دوخ نادنزرف هب تورث و تردق رد بیوصت
یلایخ دوخ
هک درک اعدا هناوید تردق ناربهر زا یخرب  * .ناهاشداپ' ،ناونع )یتنطلس(
.ادخ کی
.رش ناونع هب ناهاشداپ و دادبتسا یثرا تفلاخم نابهگن نابهگن *

نارادساپ هاپس( حلسم درم تقو مامت سیسات و تاماکحتسا تخاس هاشداپ رجاهم
 ...) .دبعم( اه هاگتدابع تخاس یبهذم ناربهر )...
گرم زا سپ یگدنز هب لاقتنا یارب ) ..هوکشرپ ،ارگ هبخن( هاگترایز و ناتسروگ
.دش لوادتم

یروتارپما و دوخ شترا اب نیا ناهاشداپ رش صیرح .تسا هدش لیدبت یراجت یاهریسم
هب تنوشخ و دش یم هرادا تنوشخ اب اهندمت  zationsنیا ) .ندمت( لابند سیسات دبتسم
.دیسر نایاپ

 INGرد .ندمت ماجنا ار راک نیا نایاپ و زاغآ یاراد زیچ همه
تیقفوم .دراد دوجو یوق یبهذم داقتعا و هزرابم تسا beginn-
.ول  strugg-نیزگیاج
تاقوا ،یراک قالخا دهد یم شهاک ،تیعمج ،تورث شیازفا :حلص
.یقالخا یب هب رجنم تلاسک .دهد یم شیازفا یگتسخ و تغارف
یب اب نید نیزگیاج ار نآ .دهد یم شیازفا دایتعا یشاپاو نیا
د طقف( یتیلوئسم
.هفسلف مشخ ،هناقمحا یدازآ  ING) ،هدننک مرگرس -

.نایاپ و یگدیسوپ هب رجنم رد دوکر هعومجم دوش یم فقوتم هزرابم یتقو

:یاهرواب  1GODهعسوت رشب عون
لوسر ، Invoker) . 2سویسوفنک ،نوتانخآ( داد ام هب 'یعقاو' رجنسم  3راب ناتساب
رضاح لاح رد هک ) ،لیئارسا ینب( ،رذب-دب' :هقرف ادخ دض ،رش و )ادوب و یسوم( 'طلغ'
.دننک یم تیلاعف

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

14.12.1.1

12

راکشآ هدنشخب-نوناق 1FAITH

ود ره  1GODجیورت نوتانخآ بلط حالصا ار ییاقیرفآ ) ( Amanhotep IVنوتانخآ
)وا( هنانز & ) (HEهنادرم
دوجو  1GODزا یریوصت چیه هک !دوب قلاخ رد و  1GODدمآ زا ار تقلخ مامت هک .نامزمه
.دوب نیمز یور رب تایح هک دراد دوجو یلصا لیلد دیشروخ رون هک !دراد

ینومراه .دنسریم رادیاپ یداش هب ریسم ناونع هب یراذگ کارتشا هب هداوناخ و هداوناخ نوتانخآ
تافالتخا لح یارب گنج زا شیب جیورت یساملپید !هاگتسیز و رشب عون نیب جیورت
.تسا رتکچوک نامتخاس یاه کولب زا هدافتسا اب زاس و تخاس الاب تعرس .یزرم

) .طلغ (  1GODزا * ،رسپ اهنت" دوش یم اعدا هناربکتم نوتانخآ
یاههراونشج  .تفایزاب تمالع و اهنآ تدابع لحم و نآ موسر و بادآ ،داحلا' نایاپ هب قفوم وا
.ار دوخ دوجو ندرک کاپ یارب«
) .یبدا تقرس( ربکتم تاملک نامه زا هدافتسا اب )نیغورد حیسم( یسیع *

درم کی  Persindia 1GODرد تقو ناتساب رد تایلمع و بوخ نهذ کی )تشترز ( Invoker
لامعا و بوخ نهذ کی هدنناوخارف .تشاد رب رد ربمایپ کی هب ندش لیدبت یارب بسانم
 .زا )تشترز( بوخ

!مدید ار نیمز یور رب یگدنز یارب دیشروخ تیمها وا نوتانخآ دننام

)* حیسم( ناسنا رپوس کی هدعو ،دوب هابتشا رایسب  Invokerیو
و داش رشب عون دنک یم ناسنا هداعلا قوف نیا .دمآ دهاوخ
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احیسم هداد هدعو و تسا تسردان مایپ نیا تشادرب یاه هقرف زا یرایسب تالکشم مامت لح
.دنتسه

*

مامت لح و داش ار رشب عون ات تسا ندمآ لاح )حیسم( ناسنا هداعلا قوف نودب !دیشاب هتشاد هجوت

تیلوئسم هک .دنا هداد هعسوت یفاک هزادنا هب اهنآ هک نیا تابثا هب رشب عون دهاوخ یم . 1GODتالکشم
تسا نآ زا رتارف هک دنریگیم رارق ییاهتیعقوم رد ناسنا . 1GODلس لکشم و یداش هیرخذ هب یگدیسر
.درک دهاوخ کمک تیلباق

:تسا هدرک داجیا یساسا قیاقح یخرب  Invoker،یو
.تسا یونعم ناهج و یکیزیف قلاخ 1GOD
.دوش تدابع یلاع ناونع هب 1GOD
روط هب دیاب سک ره .دوش یم ماجنا هعماج رد و هناخ رد ود ره ناوت یم شتسرپ
.تسا وج و نیمز ،بآ یگدولآ تفلاخم .دننک یم راک دوخ هعماج دوبهب تهج رد لاعف
.تسا یتلادع یب و داسف اب تفلاخم

.تسا یعامتجا تلادع و یبهذم قالخا زا ینابیتشپ

افوکش ار اهنآ شوغآ رد هدنناوخارف یاه هزومآ هب نایناریا هک یماگنه !دیشاب هتشاد هجوت
.تسا  Invokerهزومآ گنیدراک ثحب ضرعم رد زا سپ .دشاب دوخ نامز یروتارپما نیرتگرزب داجیا
.داد تسد زا دوخ ذوفن  /هافر ناریا

،نایماح یارب .تسین طوبرم نامز نآ زا اه مایپ رگید یلماکت تارییغت هب هجوت اب
)یسراپ ،نایتشترز( Invoker،
:مایپ نیرخآ  1GODرد تسا رییغت هب نامز نآ
 .راکشآ هدنشخب-نوناق یو
هب یتسود و یگنهامه ،تنوشخ مدع زا نوتیز هخاش داهنشیپ
تایلمع و بوخ نهذ کی هدنناوخارف نابهگن-نابهگن ،ناوریپ
نتسویپ یارب بوخ
شرتسگ رد نابهگن نابهگن ناهج 1GOD 1Faith 1Church
!راکشآ هدنشخب-نوناق ' زا مایپ نیرخآ  1GODرد

سویسوفنک
)ناتسا ( ناتسلوغم نامز ناتساب رد
یبرم هب ندش لیدبت یارب بسانم درم کی 1GOD
:تسا هدش ادیپ رشب عون هب

!سویسوفنک
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!تمکح زا سویسوفنک بتکم تاملک
!هدادن ماجنا ناتدوخ هب دیهاوخ یمن امش هچنآ دنرادن نارگید هب ایآ
!روگ  2یرافح ،وش راوس ماقتنا زا رفس کی رد ار امش هکنیا زا لبق
! دننیبب ار نآ دنناوت یمن همه اما ،دراد ار دوخ ییابیز یزیچ ره

! لوصا  1 STناونع هب تقادص و یرادافو دیراد هگن
!منک یم رکف بقاوع زا ،دبای یم شیازفا مشخ هک یماگنه

!تلیضف هب کیدزن مک اتبسن و هداس ،رادیاپ ،تکرش
!لصا زا ای و تعاجش زا دیهاوخ یم ،تسین نآ ماجنا هب و یزیچ هچ هکنیا صیخشت
.منک یم کرد نم .مراد دای هب و منیب یم نم .ما هدرک شومارف نم و مونش یم نم

!دنراد رارصا هدیچیپ نآ تخاس رد ام رگا اما ،تسا هداس اعقاو یگدنز

.تسا یکی لهج نازیم دینادب هک تسا یعقاو شناد
.تعاجش مدع دهد یم ناشن ریذپان تشگزاب کرت ار نآ ،تسا تسرد هچنآ اب ههجاوم رد

.دنک فقوتم ار امش هک ینامز ات دیورب امش یمارآ هب هنوگچ هک تسین مهم

.اه هیاسمه ار نآ یاه هویش هک وا .ییاهنت هب دنک یمن کرت ار اوقت
!بوخ تاملک هب ار راوشد ار نآ درک دهاوخ ادیپ ار دنک یم تبحص ایح نودب هک وا

هدشن ماجنا ام هک نامز ره ندش دنلب رد هکلب مینکن طوقس زگره رد هک تسا نیا ام راختفا نیرتگرزب
!تسا

ات دوش هتخاس تسا نکمم اهنآ اما ،لمع زا ریسم کی لابند هب هدش هتخاس تسا نکمم مدرم
!کرد ار نآ
دوش یم یقلت یارب ققحم کی تسین بسانم هک تسا نتشاد یمارگ و یتحار هب قشع هک یدنمشناد

.گرزب رد ناهج و دوخ ناهج دوب دهاوخ رتهب ،تسا بوخ راکفا رب قمعت رتشیب درم
روشک کی رد .تسا زا هدنمرش هب هک تسا یزیچ رقف ،دوش یم هرادا یبوخ هب ار روشک کی رد
.تسا زا هدنمرش هب یزیچ تورث ،دوش یم هرادا تدش هب

نادرم زا یناهج هدش هتخانش یقالخا تیفیک  3تعاجش و تقفش ،تمکح
.دنتسه
یو :مایپ نیرخآ ناگدننک دیدزاب  1GOD،تسا نآ هب رییغت یارب نامز سویسوفنک ،نارادفرط یارب
 .راکشآ هدنشخب-نوناق
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ریغ زا نوتیز هخاش نابهگن-مداخ داهنشیپ
یارب سویسوفنک ناوریپ هب یتسود و یگنهامه ،تنوشخ -
:هب نتسویپ

شرتسگ رد نابهگن نابهگن ناهج 1GOD 1Faith 1Church
!راکشآ هدنشخب-نوناق ' زا مایپ نیرخآ  1GODرد

ودنه نییآ
متسیس هب قرش( هریزج هبش-دنه رد نامز ناتساب رد
فوسلیف  phiesمدرم )هوک ایلامیه هنماد بونج و هناخدور-دنس
صیخشت هب .دش هلمح اهنآ .تسا هتفای هعسوت یتنس یبهذم
!ودنه دوخ مان هب یلحم مدرم .مجاهم زا دوخ
هتشون مان هب نارگرامثتسا و رگمتس ،رگلاغشا ،یسیلگنا مجاهم
!ودنه نییآ :یلحم یبهذم یاه

زا هداوناخ کی داجیا .دراد دوجو ددعتم سدقم یاه باتک نتشون فلتخم دارفا دش
!ودنه نییآ' ،رهظم هعومجم نیا .نید کی یاج هب ینید هفسلف

رواب بوخ تموکح هرابود دلوت و گرم ،دلوت هخرچ کی رد اهودنه
یلبق یگدنز هوحن دروم رد هشیمه ار دوخ یدعب مسجت .درذگ یم یپ رد یپ یاه یگدنز قیرط زا حور کی
.تسا هتسباو دوب دندرک یم یگدنز
' '،یراتفر دک ،ثحب سدقم نوتم زا یرایسب ».شناد« دروآ یم ناغمرا هب )اهادو لاثم ناونع هب( ودنه نتم
.تسا یگدنز شور کی ،ودنه نییآ . ،هفیظو 'و' نوناق

نامز نیا .خروم ودنه سدقم نوتم  ( 1GOD ) .بلط ندوب یلاع یارب اهودنه زا یرایسب
:مایپ نیرخآ رد  1GODتسا شوغآ رد ار ودنه یارب

! راکشآ هدنشخب-نوناق
ریغ زا نوتیز هخاش نابهگن-مداخ داهنشیپ
یارب ودنه نییآ ناوریپ هب یتسود و یگنهامه ،تنوشخ -
:هب نتسویپ
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شرتسگ رد نابهگن نابهگن ناهج 1GOD 1Faith 1Church
!راکشآ هدنشخب-نوناق ' زا مایپ نیرخآ  1GODرد
.دوش یم لامعا کیس و نیج نییآ ناوریپ هب زین داهنشیپ نیا !دیشاب هتشاد هجوت

تسا .تسا تداعس و یدازآ یارب ار هار هک دزومآ یم دنه زا یناتساب نید کی نیج
هک تسا نیا یگدنز نیج فده .یشوپ مشچ و  harmlessnessزا یگدنز کی هب
.حور یدازآ هب ندیسر

اه کیس

اب .دوش ماجنا دیاب نید منک یم رکف
تالکشم اب هلباقم و ناهج رد یگدنز
.تسا یگدنز هرمزور

)اماتوگ اتراذیس (  ddhaوب
یسایس فرخزم زا یا هعومجم نیا .تسین نید مسیدوب
نیا .تسا تاعیاش ساسا رب زادنا مشچ دنس زا یخرب و hallucina-
اب یونعم طابترا چیه
!1GOD

.اماتوگ  Siddhartaیاه هتفگ ساسا رب ،مسیدوب
یم یگدنز ایلامیه رد یسک هچ .دش شوماخ یبوخ هب هداوناخ کی زا وا
یگدنز اتراذیس .دندرک یم یگدنز بارخ و نما یگدنز کی . Siddhartaدندرک
 1GOD! Siddhartaندرک ادیپ اب یرگنشور لابند هب وا .درک کرت ار دوخ هانپ
 1GOD.تفای زگره

یعس وا .مهوت وا هب ار دوخ گرم لاح رد زغم .هزور یعس Siddharta
نشیتیدم .مهوت وا هب ار دوخ زغم .تسا اه چراق ،یهایگ غورد
یمن اتراذیس .زادنا مشچ دنس یخرب وا هب ار وا زغم .دوب یدعب
 1GOD.دینک ادیپ

و دوخ یگدنز تایبرجت دروم رد ندرک تبحص ،یمومع تاسلج رازگرب Siddharta
تدم کی یارب نیسحت طسوت نآ رد هک دوخ یاه ینارنخس .هتخومآ وا هچنآ
رد( اتراذیس تاعیاش ندوب .تسا هدش هتشون ندش وگزاب زا لبق ینالوط
.هداد تسد زا یانعم و تاملک یلصا )دوش یم هدیمان ادوب رضاح لاح
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ادیپ زگره وا و ساسا رب هجنکش زغم کی یور رب ار دوخ شنیب هک اجنآ زا
هب یبایتسد یارب هدیاف یب و نید کی مسیدوب  1GOD.تسا هدش
.تسا تیرشب تشونرس

!لابند هب نید دیاب اه ییادوب
و یگنهامه ،تنوشخ مدع زا نوتیز هخاش هئارا نابهگن-نابهگن
:نتسویپ یارب ادوب ناوریپ هب یتسود
شرتسگ رد نابهگن نابهگن ناهج 1GOD 1Faith 1Church
!راکشآ هدنشخب-نوناق ' زا مایپ نیرخآ  1GODرد

)لیئارسا ( هناد یهگآ هقرف B
.خساپ لیئارسا ار دوخ اهنآ .دراد تمدق لاس  4000دوش یم اعدا هقرف نیا

.هصق یرپ و ، fabels،تاعیاش ساسا رب یخیرات یزتناف اهنآ یبهذم یاه هتشون

.ناگدنهد شرورپ هب دوخ ترارش اهنآ

عمط و صرح و نانآ تنوشخ اب 1GOD
اعدا اهنآ .تسا نیگمشخ دوخ یلگنا
.نیمز دنا هدش هداد هدعو دننک یم

یاج چیه و دراد دوجو یگدنز یارب لیئارسا دهاوخ یم  1GODنونکا .تسا دوخ دوعوم نیمزرس اهنآ
لیئارسا هب ای و کرت هب ار اهنآ هب کمک یارب یندم و یقالخا هفیظو کی یناسنا ره .رگید
.دوش یم لقتنم

'.نیمز دوعوم ' هب ریخات نودب لیئارسا لاسرا  1GODتسین مشخ ایآ
.یاشامت لاح رد 1GOD
و یگنهامه ،تنوشخ مدع زا نوتیز هخاش هئارا نابهگن-نابهگن
:نتسویپ ).لیئارسا( دب هناد هقرف' ناوریپ هب یتسود
شرتسگ رد  CustodianGuardiansناهج 1GOD 1Faith 1Church
!راکشآ هدنشخب-نوناق ' زا مایپ نیرخآ  1GODرد
.تسا هدشن لابقتسا )ماخاخ( لیئارسا نویناحور !دیشاب هتشاد هجوت
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لاس  -1،400هب - 2100

رود هتشذگ

لیدبت .درک عارتخا ار درادناتسا یزاس ذغاک  rocessکی اهنآ .دوب نس ییالط نیچ نیا
دوبهب بوذ یاه کینکت .تسا هدش هتخاس دالوف و نهآ ،ندچ ،ماخ نهآ هب نهآ گنس
رازبا ،یراجن رازبا ،یزرواشک هتفرشیپ یاهرازبا زا یا هدودحم هب نهآ و زنرب رد هتفای
مشیربا هداج .تسا هدش هدافتسا یبآ خرچ .تسا هدش رجنم حالس و یلخاد رازبا ،یزپشآ
.دوب تورث زا گرزب عبنم کی اپورا هب نیچ زا یراجت ریسم نیا .دش سیسات

یمور .مور یروتارپما زاغآ .دنیب یم مور گنهرف و ینانوی زا یقیفلت هتشذگ رود
کی رسارس رد ار اهنآ هک یماگنه .دوب رشب خیرات رد  plagiarizersنیرتگرزب اه
یعس اهنآ سپس .یت یآ )بذج( یپک اهنآ متسیس ) ،بلاق( دمآ بوخ همانرب ،هدیا
،یماظن ،نیناوق ،شزومآ ،یرامعم ،تلود اب ار راک نیا اهنآ .تسا رت قفوم ار نآ هب
.تسا مولع و نید

دیلوت ناگدرب .تسا هدش لیدبت بآ سامت  aRomanهب هنارتیدم یایرد هب اه یمور
یاهریسم یهاوخداد و ماو لوپ .تسا هتفای شرتسگ یروتارپما و نما شترا و تورث
طسوت مور رادتقا فیعضت .دش یروتارپما رد ذوفن و نامرد و یزاس ینغ هب یلصا
!مور یروتارپما میسقت کی روز نمرژ یهوبنا و نابصعتم یحیسم

!نایحیسم  13 1 STهورگ
 12ناوریپ و )راجن کی رسپ ،حیسم یسیع( یبهذم حالصا  1لماش '  13زا هورگ یو
) .نادرگاش( یلیئارسا ریغ و لیئارسا ات تشادرب
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یگدنز نیطسلف رد هک یلیئارسا کی تالیصحت و دمآ ایند هب یسیع :لحم ،هنیمز
رد هدمع یموق هورگ لیئارسا .مار طسوت هدش لاغشا ورملق کی دندرک یم
لیئارسا هزاجا مار ،لقادح رد نایمور هیلع شروش نتشاد هگن یارب .دوب نیطسلف
.دوب نارگلاغشا اب ییارجا هیئاضق هوق .هاشداپ کی هب

لیلد نیطسلف قیرط زا یرام و فزوج یسیع ردام و ردپ  1:طلغ روصت ،هنیمز
هدنهد ماو لوپ کی زا لوپ فزوج .دندوب عمج یهدب زا ارجا رد هن اما رفس مور یرامشرس
کی ار دوخ یرتشم .یارب ار داوم یارب )هسوک ماو هب هتسباو یاه ماخاخ( دوب هتفرگ ماو
تساوخ یم هدنسیون .تسا هدنام یقاب تخادرپ نودب یناهگان روط هب یمور دنورهش
هک )مور یرامشرس( تشادرب دادیور کی یعقاو لیلد هن اما رفس یارب لیلد کی هب
 FABEL.نیا هدش یپک طقف ناگدنسیون رگید ) .یدازآ-یبدا( لوبق لباق ادص

فزوج ،دوب ارجا رد یرام و فزوج تعاضب یب  2:طلغ روصت ،هنیمز
میرم .هنتخ یتقو هلثم هک ،دشاب هتشاد ناکدوک دناوت یمن
رصقم . 1GODفنع هب زواجت زا مرش ششوپ یارب ،دش یرادراب NANT
دش هتخانش
) .هرکاب ییاسآ هزجعم روط هب موهفم(
داقتعا اون رپوس مدید  Astronom-سناژروا قرش زا رود  3:طلغ روصت ،هنیمز
ناگدنسیون .دش دلوتم  portant im-درف کی هک تسا نآ هناشن نیا هک دنتشاد
.تسا هاشداپ کی دلوت هب دمآ و نشور هراتس کی مدید ناهاشداپ  3تشون

تراجت تسد هب ،راجن کی رسپ نیطسلف رد )خیرات دلوت هتخانشان( ندمآ ایندب :یسیع ،هنیمز
.یقالخا شزومآ ندروآ تسد هب یارب یایرد هدرم یکیدزن رد وا هقرف همه نآ زا سپ تسویپ دوخ ناردپ
هتفرگ رارق ییارگ سنجمه هب ار وا هکلب هداد شزومآ ،یراذگ کارتشا هب و یسیع "ششخب" هقرف
روبجم  participaهب ناوج لاح هب ات هقرف یاضعا هقرف دشرا یاضعا ناونع هب .تسا

لیدبت یارب ،پچ تمس یسیع .رافغتسا نآ زا سپ ،ارگ سنجمه یاه هویش رد گنز یادص -
.رفس ظعاو کی هب ندش

هب راجزنا و یلخاد راجزنا یاراد )یعیبط( فلاخم سنج ره دننام یسیع !دیشاب هتشاد هجوت
دناوت یم وا دوخ بلق رد اما ندوب  forgive-شوغآ رد یسیع ) .یسنج یناوتان( نایارگسنجمه
.دشخبب ار نایارگ سنجمه
یزیچ ره .تسین نتشون هب اما )نابز یمومع( دش هداد شزومآ ندرک قطن هب هقرف طسوت یسیع
ناونع هب تفگ یسیع هچ هک دیوش نئمطم هب ار اعدا نیا هتشون .تسا هداد تسد زا تفگ یسیع
لیخت و ریسفت ناگدنسیون ،تاعیاش ساسا رب هصق یرپ میرگ ناردارب" ناونع هب دامتعا لباق
یمن اعقاو ام .تسا
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فالتا لاح رد نارگید و نویناحور ،هبهار و بهار همه .یانعم هب ای تفگ یسیع هچ هک دیوش نئمطم
.تسا یخیرات تامهوت نیا هعلاطم یگدنز و دوخ تقو

لیئارسا یبهذم بلط حالصا هدروخ تسکش ،یسیع

یاه تراهم وا هقرف .دوب نارنخس ،پیت شوخ ،کیتامزیراک یسیع
.تسین نتشون اما ،دوب هداد یهافش

.هظعوم یراذگ کارتشا هب و ششخب
یتخبدب و گرزب جنر و درد زا ار وا هدش هتخاس نیطسلف قیرط زا ار دوخ رفس
مدید ار وا .تسا هاگآ دروآ ناغمرا هب ار بلط تنطلس و ماخاخ طسوت رد مدرم
دوبان رابتعا هنوگچ هداوناخ

) .دوخ ردام و ردپ زا ار وا یروآدای(
رد )تنطلس رادفرط و ماخاخ( یفرعم داقتنا یعامتجا زنط یسیع
یسیع هب نتخادرپ اب ،ندرک تیامح وا زا نادرگاش .دوخ یاه ینارنخس
،تشاد تسود ار نآ تیعمج  ...حیسم ،دنوادخ ،هاشداپ ناونع هب حیسم
.دش ترهش یسیع
زا یتسیشرانآ تاعطق و تسین روهشم لثم یسیع نابلط تنطلس
مدید نیهوت برخم یلعج ناونع هب ار وا ماخاخ .دیسرت یم دوخ یاه ینارنخس
ییاضق تردق زا هدافتسا یارب حرط کی ماخاخ و نابلط تنطلس 1GOD.
.مخت مار شنزرس و یسیع نتشک یارب مور

و ساسحا یسیع .تسا هدرک فارتعا یسیع هب ار دوخ تبحم و قشع ،نادرگاش زا 1
،نارگن ،هدید همدص ،دوب هدش هکوش درگاش ) .هن دوخ لد رد ششخب( داد ناشن ترفن
.تسا هدرکن روطخ ماقتنا

تنطلس .ار دوخ ماقتنا هب زاین و درد لکلا رگید هب هنهرب .تفر هناخیم هب درگاش
.تسا هدش هئارا ماقتنا اب کمک بلط
.دوش یم اشفا یسیع نآ رد هک  aboutsدرگاش
.تخادنا زیم یور ار اه هکس زا یخرب نابلط تنطلس
دیدج ناتسود اب یراذگ کارتشا هب ،رتشیب لکلا روتسد درگاش
.وا تسا هدش ادیپ یلکلا

رادنامرف .تخانش مرجم لیئارسا طسوت و دوب هدش هجنکش یسیع
تیعمج هک نیا هب داقتعا دناوت یمن یمور

تازاجم تساوخ یم )نابلط تنطلس و ماخاخ طسوت هدش کیرحت(
 1.وفع هدعو اب تیعمج وا .نتشک یارب ناونع هب هظعوم یارب
یمور رادنامرف .تسا هدش تست باختنا لتاق کی لیئارسا
.دش خیم یبوچ بیلص کی هب یسیع .دش رجزنم
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اب یسیع و نابهگن کی هوشر ،دمآ ،دوب هدینش یسیع هصمخم زا یایرد هدرم هقرف
.نادرگاش هب ظفاحادخ  good-مگب متساوخ یم یسیع .تسا هدش نیزگیاج ناسنا هدرم
.دش رازگرب زار و زمر داجیا هب وا مایق
!ایرد هدرم هب تشگرب و تفر یسیع

:تفر ناهج زا زکرم زا هب ار دوخ نادرگاش .یلیئارسا حالصا یارب تساوخ یم یسیع
) .لیئارسا ینب-شکرس( تیحیسم زاغآ .اه یمور حالصا هب و تفر اهنآ !ROM

تیحیسم
اهنآ .تسا تیحیسم داجیا ،درک ناکم لقن مر هب ار دوخ نادرگاش زا ، 2هتفر یسیع اب
اهنآ .تسا نییآ-تسرپ تب و یبهذم رگید بذج .تسا نیچهشوخ زا مور لاثم
زاغآ تیحیسم مور یروتارپما شریذپ .دش لیدبت یلصا نید مور یاه یروتارپما
.دوب نآ نایاپ

،داسف ییانج رگید یبهذم هورگ ره تسا هدوب تیحیسم
تیحیسم .نآ زا سپ تسا زیمآ تنوشخ و یقالخا ریغ ،راکم
 2ندوب .تسا هتفای شهج هقرف عونتم و زا یرایسب هب
!ناتسلگنا یاسیلک و یمور یاه کیلوتاک ،ناطیش

.تسا تحاران 1GOD
یسیع( ) ، Glo- balizationراکتحا یشحو یلگنا( یراد هیامرس ماظن :فلاخم یسیع
تورث ) ،دادبتسا-یثرا( ، CHY Monar-لتق ) ،مار هب نتفر دوخ  deciplesفلاخم
) .یصوصخ تیکلام( دیاتراپآ
،لتق ،ندش یناهج ،تنطلس ،یراد هیامرس ،تیامح ای  /و تکرش هک یحیسم ره
نیا زا دیناوتیم یسیع  1GOD.دض و حیسم دض ندوب هانگ ،تسا دیاتراپآ تورث
دنکیم . 1GODدشخبب ار یحیسم
تسا هدروخ تسکش نیا .حیسم یسیع تسا هدروخ تسکش تیحیسم .بقاوع اب ییوگخساپ اما دشخبب -
.دسر یم نایاپ هب ! 1GODتسا هدروخ تسکش نیا .تسا رشب عون

،مایپ ندش شوغآ رد ار نایحیسم دهاوخ یم  1GOD ! 1GODتسا هدروخ تسکش تیحیسم
هتشاد !دب لاس زا  1000هب نداد نایاپ یارب .نای  Guard-نابهگن لیدبت ،راکشآ هدنشخب-نوناق«
.دب تازاجم ، DOODدشاب
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و یگنهامه ،تنوشخ مدع زا نوتیز هخاش هئارا نابهگن-نابهگن
:تیوضع ، Christianity'.toناوریپ هب یتسود
شرتسگ رد  CustodianGuardiansناهج 1GOD 1Faith 1Church
!راکشآ هدنشخب-نوناق ' زا مایپ نیرخآ  1GODرد
.تسا هدشن لابقتسا )پاپ هب شیشک( یحیسم نویناحور !دیشاب هتشاد هجوت

هتشذگ  -کیدزن

لاس  -70ات - 700

SHUN
CHRISTIAN
ناردارب
دنلریا رد هقرف کرش کیلوتاک ءاشنم رد شرافس کی یحیسم ناردارب زا تعامج
شور(  ICttm،هتفای هعسوت اهنآ .دوب ناناوج شزومآ یارب دوخ یلصا فده .ناتسا-اپورا
هتفای شرتسگ ناهج رسارس رد ناطرس دننام هک )یدنلریا تشحو کدوک سیردت
.تسا

کیلوتاک شرورپ و شزومآ همه یارب هویش ار نآ ناکیتاو رش طسوت هدش دییات
اب کدوک زا ار دوخ تنطلس و دنلریا  Waterfordرد زاب ار دوخ  1شزومآ زکرم .دش لیدبت
و زلانیدراک ،فقسا ،فقسا طسوت هدش تظافح و قیوشت .درک زاغآ ار مسیرورت
.اهپاپ'
.دراد دوجو نتفر یارب دینک ربص دناوت یمن اهنآ .دنراد داقتعا منهج و ناطیش ناردارب یحیسم
اهنآ هک  1GODاعد هب ار ام .تسا هدش داجیا ام هرایس زا ناکدوک یارب نیمز یور رب منهج اهنآ
هب شیشک( تیناحور و ناردارب یحیسم .دوش یم رازگرب گرم زا سپ یگدنز و یگدنز رد وگخساپ
تشحو کدوک" زا ناکشزپ هک ، ..رگید ،نارادمتسایس ، Judi- ciary،سیلپ ،ردام و ردپ ) ،اهپاپ
و رضاح لاح رد ناکدوک زا جنر و درد و یتخبدب ساسحا مظنم روطب تظفاحم یدنلریا شور شزومآ
.ام یاعد ندرک هفاضا .نامز همه یارب

یدنلریا شور شزومآ تشحو کدوک ،
ندرک شزاون ،ییاضرادوخ تاناویح ،ءانمتسا ،یناهد یسنج هطبار ،یسنج زواجت
،یمرتوپیه ،تخس راک ،اذغ زا تیمورحم ،ریقحت ،ندز قالش ،متش و برض ،اه هضیب
 depraنیا یرازگرب !نیمز یور رب منهج  ...لاس ره هام ره ،هتفه ره ،بش ره ،زور ره ...یقالخا ریغ
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 / R7مناخ ،وگخساپ ناملعم ،نابهار ،نویناحور فرحنم VED، filfthy،

»یرگنشور هریاد ناردارب-یحیسم«
لکش اب ناوج رسپ کی طسو رد هریاد کی ار ناردارب یحیسم
دعقم زا هک ینامز ات هتفرگ رارق زواجت دروم ییارگسنجمه دوب رسپ .تسا یراولش ریز -
دننام اهنآ دییوگب رسپ اهنآ .ار راک نیا اهنآ تخاس یارب رسپ هیبنت یحیسم ناردارب .یزیرنوخ
و برض دروم وا تبحص تشپ رسپ رگا .تسا هدش هتخاس نیا لثم اهنآ ادخ تسا لیلد نیا هب نیا
.تسا یضار و نارذگشوخ ناردارب یحیسم .متش

»یحیسم ناردارب هانگ«
غورد اهنآ .هلمح ناهج رسارس رد ناکدوک یکیزیف و یسنج رظن زا اهنت هن ناردارب یحیسم
زا کی ره یحیسم ناردارب همه .تسا دب نآ رد هک اعدا ناینابرق ،ار دوخ ناینابرق شنزرس ،دنتفگ
تیانج بکترم هییاضق هوق و سیلپ هب ار دوخ ،دوش یم تظفاحم رگید زا کی ره ،دیشخب رگید
دیدهت هب دیدج راکش یاه هنیمز لابند لقتنم فارطا یسنج نایچراکش ناردارب یحیسم .هحنج ای
شیشک( تفایرد کیلوتاک نویناحور زا تظافح اهنآ .اعدا تمصع اهنآ کیلوتاک ندوب .ناکدوک باعرا و
مشچ هب دنتسه کیلوتاک هک ینارادمتسایس ،روتسد هیئاضق هوق ،سیلپ هک )پاپ هب
و هیئاضق هوق کیلوتاک ،کیلوتاک سیلپ نارسفا ،کیلوتاک نویناحور .ناینابرق زا یشوپ
هدننک هدافتسا وس تظافح .دوش یم هرادا ترارش  cartellکی ناونع هب کیلوتاک نارادمتسایس
.یرازآ کدوک نامزاس نیرتگرزب ناهج کیلوتاک یاسیلک .ناینابرق ینابرق و ناکدوک زا
.نامزاس  1GODدض ناطیش نیرتگرزب

ناردارب یحیسم ییوگخساپ ،
ناکدوک رد تسا هتشاد دوجو رشب خیرات رد زگره کیتامتسیس یسنج زواجت رمتسم نینچ
هب یقالخا هفیظو کی تسا هرایس نیا رد ردام و ردپ ره .تسا هدش دهعتم ناهج رسارس رد
،دوش یم تظفاحم ار اهنآ هک تسا کیلوتاک و ردارب-یحیسم ره لابند هب ،دوخ تلود زا اضاقت
 / R7مناخ رارق ینوناق درگیپ تحت

نودب ) ONAL pers-یاه متیآ هلمج زا( تسا هدش هرداصم دوخ ناردارب یحیسم زیچ همه
.تسا لویا لحم کی -Brothersیحیسم طسوت هدافتسا دروم نامتخاس ره .تمارغ تخادرپ
هظفاح ره .تابیکرت یشخبناوت ناونع هب یزاسزاب و تفایزاب و بیرخت اه ناکم نیا
.تسا هدش کاپ ناردارب یحیسم

یدنلریا مرش
یدنلریا ،هیئاضق هوق یدنلریا ،سیلپ یدنلریا ،هعماج یدنلریا ،یدنلریا ردام و ردپ
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.تسا هدروخ تسکش ناهج رسارس رد ناکدوک و ناکدوک یدنلریا همه نارادمتسایس

یدنلریا .دنتسه نادجو و تلادع ،تبحم مدع رد امش دیما ان هنوگچ )زیمآ تنوشخ ریغ( یدنلریا شناد دیهد هزاجا
هب نآ رد ندش دوقفم ای هب لوبق لباق ار دوخ هنالوئسم ریغ یقالخا ریغ هنامرجم راتفر لیلد هب
رتفد ره هب ای و شرورپ و شزومآ رد ،هیئاضق هوق ،سیلپ ناونع هب ناهج رد دوش هتفرگ راک
.تسا هدشن باختنا یسایس

کیلوتاک مرش
و شزومآ رد ار نآ زا هدافتسا اب سیردت تشحو کدوک یدنلریا شور" کیلوتاک
کیلوتاک .تفرگ شوغآ رد ناکیتاو طسوت هدش جیورت و دییات کیلوتاک شرورپ
هب کیلوتاک کدوک ناداتعم هب کمک و ندرک یفخم یارب ،هئطوت نآ زا سپ اه
ناینابرق ،هدش ناریو دهاوش ،دنوش تیذا ،هحنج ای تیانج بکترم .دننک رارف
،سیلپ کیلوتاک .دوش یم دیدهت ناداتعم کدوک کیلوتاک زا تظافح یارب نیا
و هیئاضق هوق

ندرب نیب زا ،ات ششوپ ،تسین ینوناق درگیپ اب ار هنامرجم راتفر نیا رد نارادمتسایس
تکرش راکتیانج یاه نامزاس نیرتگرزب کیلوتاک یاسیلک دوش یم ثعاب راتفر نیا  ..دهاوش
.دنک همکاحم ار مرش ،بانتجا ،رش نیا هب نداد نایاپ .دندرک

یرازآ کدوک نیرتگرزب راک و داجیا یارب ار دوخ یاسیلک دهد یم هزاجا اه کیلوتاک
مرش .ناهج زا ناکدوک یارب دیدهت نیرتگرزب کیلوتاک دزاس یم رشب خیرات رد نامزاس
.بسانم ان ردام و ردپ کیلوتاک تخاس .کیلوتاک رب

کیلوتاک رضاح لاح رد . EDUCAکیلوتاک شرورپ و شزومآ دهد یم هزاجا هک تلود

و دیهدب نم هب بوخ عجرم کی هب ار اهنآ .درک افعتسا هب دسرپ یم دوخ زا هدافتسا ءوس نایبرم شور -
.یرگید لحم رد یمومع شرورپ و شزومآ هب ار اهنآ لاسرا

رد کیلوتاک شرورپ و شزومآ هب ار یتلود سرادم زا هجدوب و عبانم دشک یم لوط هک تلود
اب ناکدوک هک تلود .دناوتن تظفاحم هب تسا رارق اهنآ ناکدوک هب تبقارم دوخ هفیظو
 / R7مناخ ،رارق ینوناق درگیپ تحت ،نیزگیاج  unaccep-،لودج تسا هجاوم تسکش

هدروخ تسکش همه دیاب نارادمتسایس ،هیئاضق هوق ،سیلپ ،نمجنا ،کیلوتاک ردام و ردپ
 apointedعیزوت هنوگچ )زیمآ تنوشخ ریغ( دیوش نئمطم کیلوتاک دیهد هزاجا .ناکدوک کیلوتاک
.تسا تلادع و نادجو ،تقفش مدع رد امش
رد هطقن ره هب لوبق لباق ار دوخ هنالوئسم ریغ یقالخا ریغ هنامرجم راتفر لیلد هب کیلوتاک
رتفد ره هب ای و شرورپ و شزومآ رد ،دوش هتفرگ راک هب هیئاضق هوق ،سیلپ ناونع هب ناهج
.تسا هدشن باختنا یسایس
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 1GOD،نیهوت )شیشک هب پاپ ( کیلوتاک تیناحور هنوگچ
. 1GODدنتسه وا دض نامزاس نیرتگرزب کیلوتاک یاسیلک
.ربارب اما توافتم تروص هب ار وا و وا یحارط وا و وا ود ره هک
 diff-.فلتخم لور اب ربارب میت زا یشخب ناونع هب راک و دننک یم یگدنز هب وا و وا هدعو

 1و زور جنپ یراک هتفه کی )هبنشکی( زور تحارتسا اب هتفه کی عورش کیلوتاک
اب  1GODنیهوت کیلوتاک .مرگرس زور  7زور رد زور  6یراک هتفه کی . 1GODزور دیرخ
.تحارتسا زور کی اب هتفه عورش
.تسا هداوناخ کی عورش برض )درجت( یریگ تفج فلاخم کیلوتاک

کی عورش ،برض ،رسمه .دادرارق» سدقم جاودزا کی دراو ار وا و وا دهاوخ یم 1GOD
! 1GODدض !تسا هانگ درجت .هداوناخ
تسین لوبق لباق یسنج یناوتان هب تسا هداوناخ کی عورش ،سدقم جاودزا !دیشاب هتشاد هجوت
و ندب ندروخ ینابرق کیلوتاک .دنوش یم التبم )سنج نامه ،هابتشا سنج  molester،کدوک(
.تسا نوخ ندیشون

.تسا هدش نیزگیاج لکلا اب نوخ و نان اب تسا هدش نیزگیاج ندب
یراوخ بارش ناوجون و لکلا هب دایتعا یلصا تلع دنتسه کیلوتاک
هتفه رخآ ره .ندیشون

،زواجت ،نتشک ،هلمح( تنوشخ هب تسد و نتفر نایحیسم )یلکلا(
.تسا لاس نیرت نشخ نامز ایب  X-masیحیسم  ..) .یراکبارخ

.مهاوخ یمن ار تنوشخ ای لکلا ،ینابرق دنک 1GOD

ردام و ردپ کیلوتاک
هب شیشک( کیلوتاک نویناحور یاه تنایخ و هارمگ ،بیرف لاح رد و کیلوتاک ردام و ردپ
ار اهنآ ).نادنزرف ،جاودزا( هداوناخ تفلاخم طسوت هدش یحارط کیلوتاک نویناحور ) .پاپ
یارب بسانمان زین ار اهنآ تخاس .ییامنهار و نیدلاو هرواشم ای و لهات هب بسانمان
تمصع رد کیلوتاک نویناحور هک اجنآ زا ، ..دوش یم ناناوجون ،ناکدوک اب ای و سیردت
.دوخ یاه تیانج و یقالخا یب دروم رد ردام و ردپ هارمگ و بیرف هک دنرواب نیا رب کیلوتاک
.دیسرپب هیصوت ره یارب بسانم لقادح کیلوتاک نویناحور

دوخ نادنزرف تینما یارب کیلوتاک یاسیلک و شزومآ کیلوتاک دیاب زوسلد ردام و ردپ ،یقالخا
دیدمآ شوخ نیا .دوش یم لابقتسا نابهگن-نابهگن' رد دش دهاوخ ردام و ردپ نیا .دننک کرت ار
) .پاپ هب شیشک( دنک یمن قدص کیلوتاک نویناحور هن و ناردارب یحیسم هب
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توافتم اما ربارب وا و وا نابهگن-نابهگن ناهج  1FAITH 1Churchینابیتشپ 1GOD
،ردام و ردپ .تسا هداوناخ کی عورش ناکدوک ،دادرارق» سدقم جاودزا کی دراو وا و وا .تسا
و شرورپ و شزومآ هعماج ناگیار ارگ هبخن ریغ رد نایبرم و ناکشزپ ،ناکدوک
 (SMEC، PHeC) .تکرش ناگیار نامرد و تشادهب

دنتسه ام هدنیآ ناکدوک

ام یگنادواج یم ناکدوک
،تبقارم یارب ناکدوک راوازس
ینتشاد تسود و تظفاحم

1GOD 1FAITH 1Church
ندش ار  1GODمالعا ام ،هدنیآ نابهگن نابهگن ناهج
 .راکشآ هدنشخب-نوناق ،،مایپ

شخب رد لاس  0زا

دیدج نارود

)لبون ( حلص هزیاج
:لبون حلص هزیاج 2009
!ییانج  1GODدض حلص دض
 H.Obamaکاراب
هب دیاب حلص هزیاج  '،دش دهاوخ )یوجدوس ،یشحو ،لگنا کی( لبون اه '' هب هجوت اب
،دنا هداد ماجنا اهتلم نیب یتسود یارب راک نیرتهب ای نیرتشیب  ...هک یسک
قلعت حلص هرگنک جیورت و یرازگرب یارب و یماظن یاهورین شهاک ای و وغل یارب
هدش باختنا رفن  5زا یا هتیمک طسوت هزیاج نیا هک تسا صخشم هدارا .دریگ یم
.دریگ یم قلعت یژورن سلجم طسوت

یثرا( ژورن هاشداپ روضح رد لبون حلص هزیاج هئارا لبون یژورن هتیمک سیئر
رگمتس
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حلص هزیاج هدنرب .هلاس ره )میوقت کرش( ربماسد  10رد )
مسارم .دنک یم تفایرد هزیاج رادقم دییات دنس و لادم ،ملپید
هزیاج .دوش یم رازگرب نلاس ولسا رهش رد هک تسا حلص هزیاج
یاه شالت یارب" امابوا نیسح کاراب هب  2009لاس لبون حلص
و یللملا نیب یساملپید تیوقت هب ار دوخ هداعلا قوف
.دش ادها "اه تلم نیب یراکمه

،ایند رد ماگشیپ ،رالاس گنج رگلاغشا ،زواجتم ،لتاق( امابوا
زا ایس نامزاس ار دوخ دتسرف نیرت لاعف تسیرورت )یتسیرورت
نتشک و هدید همدص ،باعرا و دیدهت هب ،نیشنرس نودب یاهامیپاوه
،ناتسناغفا رد )نسم دارفا و ناردپ ،ناردام ،ناکدوک( نایماظنریغ
و یپویتا لاسرا وا ، ..نمی ،یبیل ،قارع ،یلاموس ،ناتسکاپ

یلخاد هدش زاغآ .یمارآان داجیا و نایماظنریغ تشحو تسا ایس نامزاس .یلاموس هب هلمح یارب اینک یاهورین
نودب یاهامیپاوه زا هدافتسا اب !دیشاب هتشاد هجوت ، ...بختنم تلود ینوگنرس یارب شالت گنج زا هیروس
.تسا یگنج مادقا کی نیشنرس

تیامح ناینیطسلف ماع لتق ،رورت ،لیئارسا تایانج گنج امابوا
،نمی ماع لتق ،تایانج گنج ،یدوعس ناتسبرع رورت زا وا .دنک یم
رسارس رد یمارآان داجیا و نایماظنریغ تشحو تسا ایس نامزاس ...
رد .دمان یم "نانامرهق" رورت ییاکیرمآ یاهورین هژیو دوخ امابوا  ..ناهج
دنتسه یناور لدزب نالتاق لتاق
'.امابوا' ناونع هب دنک یم رارق ینوناق درگیپ تحت زاین هک ) ..حلسم ریغ نانز یزادناریت(

. UCGهعطق هزیاج تفایرد یارب بسانمان شکمدآ کی امابوا ادیپ نابهگن نابهگن ناهج
و تفایرد امابوا .تسا هتفرگ هدیدان ار ام اهنآ ،دیدجت هب هزیاج هتیمک هعطق سامت
نادجو نودب درم کی ،دوخ یتسردان شریذپ اب امابوا .تسا هدش هتفریذپ هزیاج هعطق
.داد ناشن ار رارق ینوناق درگیپ تحت زاین هک

 1GOD .هب اعد نابهگن نابهگن ناهج
. 1GODدوخ هار زا اطخ وا رورت و امابوا و تلود یژورن ناشن و هلخادم
.ژورن اب هدش زاغآ
. 1GODبارخ نآ بصعتم .یتلود یژورن نامرد هب هلمح یژورن بصعتم کی هجوتم 1GOD
.دش  Assassinکی مرجم .هاگودرا ناناوج تیامح اب تیاده یتلود نامرد هب مرجم
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،یبیل ،قارع ،ناتسناغفا مدرم هنوگچ هک داد ناشن مدرم و یژورن تلود 1GOD
.تسا امابوا رورت باصتعا هک یتقو دننام ساسحا نمی و یلاموس ،ناتسکاپ

هارمگ و لعج ،مهاب هب نداد نایاپ یارب دنتسه اه یژورن
امابوا .رد امابوا حلص هزیاج ،وغل هب اهنآ .هزیاج حلص" هدننک
یارب حلص هزیاج لوپ زا هدافتسا هب دنتسه یژورن تلود و
دلوتم( " ار امابوا ناینابرق حلسم ریغ نادنورهش هب کمک
 ...) .نادنملاس ،ناردپ ،ناردام ،ناکدوک ،هدشن

نیهوت .دنتسه یاج هب زاین و تموکح یارب قیالان تلود سیئر و تلود یژورن درم
هفیظو و دنتسه دوخ تلود لامعا لوئسم مدرم  1GOD.تسا زیمآ نیهوت "حلص" هب
.اجنیا رد ار یقالخا هفیظو کی یژورن مدرم .تسا یقالخا ریغ تلود یاج هب هک دنراد

:مالعا نابهگن نابهگن ناهج

.دب درم نیرت " 2012 - 2014لاس" امابوا کاراب
تنوشخ موهفم چیه :طوبرم
مسیرورت اب زاورپ
 2.4.7گنج زور زا رتم-رد N-ناینابرق '' مرج زور ناینابرق -Mرد "N-زا ینابیتشپ
هک دنزیریم ناتخرد یور هک یعیام ای درگ -Mرد" N-زا ینابیتشپ  3.4.7ینابیتشپ
' زور ) 8.2.7حالس علخ( ماع لتق -Mرد "N-زا ینابیتشپ  '6.4.7زور دنک نازیر گرب تخرد

.تسا هدیکچ حلص
.تسا دیدهت نیا تنوشخ
!هناخ رد عورش »،تنوشخ« ،ندرک فقوتم
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تسا لماکت لاح رد دیدج نارود
طیحم ناسنا تسا هدش هقالع دروم داجیا ار  1GODنیمز هرایس
یقالخا یب ،اه هقرف ،داسف ،عمط و صرح ،یگدولآ ،یراکبارخ تسیز
یعیبط یاهورین زا هدافتسا اب نیمز هرایس زیمت . 1GODهدز رش و
) * (2004دش زاغآ  '0.1.1.1رد هدننک کاپ  .رازبا ناونع هب

.درک دهاوخ فقوتم ار نآ میناد یم هک روطنامه نیمز هرایس یور رب یگدنز

.دوب دهاوخ توافتم الماک نیمز یور رب تایح
.تسا ام یامنهار دوب دهاوخ  ،راکشآ هدنشخب-نوناق یو
یناتسهل یبونج و یلامش ،یعیبط یاهلاچخی ندش بآ ) 0 (2004لاس هک اجنآ زا
دش دهاوخ رجنم نیا .تعرس ندرب الاب تسا خی

رد رود شنار .لش نتسکش یارب خی زا یمیظع یاه هکت هب )تیاهن رد(
نیا .لداعتمان نیمز هرایس بطق ود ره
و دیدش تکرح هب رجنم .هرود کی یط رد تدش هب ندروخ ولت ولت ار هرایس هک دوش یم ثعاب
دوجو دهاوخ لصف و لح فلتخم یاه یدنبرکیپ رد روحم .تسا نیمز روحم بونج بطق لامش دیدجت
.تسا دیدج یناتسهل تشاد دهاوخ

یارب هاتوک شنارگ تدم رییغت هب رجنم روحم زا زیت تیعقاو
هاگتسیا و هراوهام .هام دیدج رادم کی هجیتن رد و ،نیمز هرایس
رییغت یسونایقا یاهنایرج .دهد رییغت ار دوخ رادم دهاوخ اضف
.درک دهاوخ رییغت  X-trmeشیب هب اوه و بآ .درک دهاوخ

ار و داجیا یدم و رزج جاوما دهاوخ هلزلز .درک دهاوخ تکرح تاحفص-نیمز
یایرد ددرگ یم یلحاس عافترا مک قطانم .دنک ناروف ناشفشتآ
.تسا هدش هدیشوپ
هتفای شهج تیاهن رد .دنوش یم دیدپان لاکشا یگدنز :زا دعب
.دش دهاوخ رهاظ لاکشا یگدنز دیدج یلماکت

!دبای یم شهاک  1/3دش دهاوخ رشب عون

و کاخ ،اوه  poiseningتشن دهاوخ تردق یا هتسه یاه هاگورین داجیا ناسنا
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دهاوخ طوقس دنلب یاه نامتخاس ،اه لپ .دشاب یم اوه و بآ ،کاخ  poiseningتشن دهاوخ یگدرسفا-یمس .با
تشن .دننک هدولآ سونایقا دهاوخ . Oilrigsدش دهاوخ عورش یزوس شتآ هراپ زاگ لاقتنا هلول طوطخ .درک
لیس و تسکش دهاوخ ار اهدس .اوه هدنیالآ تیار ای و هدولآ ار بآ و کاخ دهاوخ هلول طوطخ و یزاس هریخذ تفن
.دش دهاوخ لیس بآ یکیدزن رد لنوت .فارطا طیحم دنتسشن قطانم

ندمت .دوش رجنم بآ دوبمک و ییاذغ داوم هب دهاوخ دوبان یگدولآ و راتخاس نودام
طوقس یلام یاهرازاب .دوش یم راتشک و تنوشخ ،زواجت ،تراغ رد دهاوخ یشالتم
.تفر دهاوخ  bancruptیراد هیامرس و درک دهاوخ

 accounدش دهاوخ رازگرب )لیئارسا( تسا ناهج رد یتسیرورت ناطیش و نیرت یمیدق

تیحیسم .دننک یم یگدنز یکیزیف ناهج رگید یاج چیه رد دوعوم نیمزرس رد اهنت لیئارسا .لودج -
نینچمه .دنرب یم جنر نیرت هژیو هب حیسم  IANSتبحص یسیلگنا نابز هب و یمومع رد
تیحیسم .دنرب یم جنر زین یراد هیامرس و گنهرف یحیسم یسیلگنا شوغآ رد هک ییاهروشک
.دبای یم شهاک زیچان تسرپ تب هقرف هب دش دهاوخ )نیغورد حیسم هقرف(

دنچ هقرف .تسا ندش وحم خیرات زا رابغ و درگ هب دهاوخ )مالسا( ریوک هقرف زا رون
رود )مسیدوب( نید ریغ .دوش یمن هدید بسانم دیدج رصع یارب ناونع هب )ودنه( تب
.دش دهاوخ وحم
نید یرگید زیچ ره اهنت هک دوب دهاوخ نابهگن نابهگن ناهج 1GOD 1FAITH 1Church
هعماج .تیکلام یصوصخ دسر یم نایاپ هب .تسا ییارگدرف .دنتسه زیچان هقرف
 1GODطسوت نیمز یزاسکاپ زا ناگدنامزاب .تسا یعیبط هک دوب دهاوخ یگدنز و تیکلام
.یامنهار ناونع هب راکشآ هدنشخب-نوناق " ناونع دیاب

) ] 0.1.1.1 * ( 2004/01/01نتورف بتاک [  Proclaimerنابهگن-نابهگن
نابهگن نابهگن ناهج راکشآ هدنشخب-نوناق زا نابهگن

.دیآ یم نایاپ هب زیچ همه
زار و زمر هب نشور ام هب هتشذگ راموط
ام گرم زا سپ یگدنز زا
دش دهاوخ نینچ تسا هدش هتشون هکنانچ راکشآ هدنشخب ،قوقح  1GOD،مایپ نیرخآ
نایاپ
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