راکشآ هدنشخب-نوناق 1FAITH
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مسج رد خسانت ،حور  Eternal-زا کی رد گرم زا سپ یگدنز هب دهاوخ یم ام 1GOD
تسا حور .تسا نایاپ و زاغآ یاراد ندب ناسنا .دنراد داقتعا ناگتشرف و هزات
.گرم زا سپ یگدنز

:دیورب اوتحم
~ زامن حور ~ حور ~ همدقم

~ زامن ،هودنا و مغ ~ هودنا

تمایق ناتسروگ ~ زامن-بوخ-ساسحا مظنم روطب ~ زامن-دب-ساسحا مظنم روطب ~ ندنازوس
~ کرخ-براجت یگدنز ~ سایقم رد صولخ ~ زور
~ هتشرف ~ هزات مسج رد خسانت

موحرم ~ ناگتشرف رگید ~ ناب هزاورد ~ ورد نیشام ~ ظفاحم ی هتشرف

یفرعم
سپ یگدنز هب یور رب تکرح و یکیزیف ندب کرت هب هدامآ .تسا هدرک لیمکت ار دوخ تیرومام حور
.تسا هدهاشم لباق هک دراد دوجو دیدش هودنا رد هعماج و ناتسود ،ناگتسب یارب .تسا گرم زا

دیوش نئمطم ات دوش یم عورش ندنازوس اب گرم زا سپ یگدنز
ندرب نیب زا ،کاپ شتآ .حور دازآ ندنازوس .دوش یم دازآ حور هک
.یونعم هزاورد هب تکرح هب ار حور دازآ و ندب contagions

مظنم روطب زامن دب-ساسحا مظنم روطب ای و زامن کی گرم زا سپ
 1GODدیسرپب زامن نیا .دریگ رارق هدافتسا دروم دناوت یم بوخ-ساسحا

.درف کی ازج و شاداپ هب
.دنتسین تفایزاب لباق رگید فادها یارب اهنآ لوبق لباق ناتسربق
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ای و حور لابقتسا هب ایآ هک دریگیم میمصت هتشرف ناب هزاورد
.دور یم حور کیرات هزاورد کی .سامت نآ لاسرا

.زور تمایق نآ تسا لابقتسا حور نشور هزاورد
تکرح ار حور یاه ییوجزاب زا سپ .حور تساوخرد  1GODزور مکح رد
.سایقم رد صولخ یور رب
هب ار اهنآ سپس .تسا نآ هبرجت یگدنز بوخ و دب"  relivesحور هی
.درک ناکم لقن کرخ هبرجت یگدنز
.تسا داتسا ،ندب زا رگید یکی دوش یم حور تروص ود ره رد

لیدبت یارب تسا هدرک یروآ عمج هبرجت یگدنز یفاک هزادنا هب حور ای
رد و ورد سپس نابهگن ندوب اب هتشرف کی ) .هتشرف( یدبا هب ندش
.دوش یم عورش ناب هزاورد هب ررقم دعوم

.دراد دوجو ناگتشرف رگید
هک تسا ییاج تشهب  .تشهب :ناهج ،یونعم راتساوخ 1GOD
 .یدبا " هب ندش لیدبت حاورا

: ANGEL .یدبا راتساوخ 1GOD

.تسا  1امش SOUL
.تسا یونعم حور  .حور یدبا و حور تسا یلصا 1GOD
.تسا دب و بوخ ود ره ادخ تسا  1یلصا حور
اهنآ .تسا »یناهج« :لاک یکیزیف &' تشهب :یناحور کی .تسا نایناهج زا عون  2داجیا 1GOD
داد یونعم مدمه و هارمه کی  1GODتقلخ  4زور رد .رگیدکی لمکم دشاب هتشاد دوجو یراکمه
هخرچ ناسنا !دیشاب هتشاد هجوت .تسا  1امش !حور .تسا یکیزیف یگدنز لکش ره
ندنازوس >گرم لاح رد >شزومآ >برض >شزومآ >دشر >دلوت :رد دوش یم زاغآ حور یکیزیف

رد ) 1GODبناج زا( نآ لمعلاروتسد دوش یم ناهج ،یناحور زا )امش لام ( حور ؟نم دوجو ارچ
.تسا ناهج ،یکیزیف رد هک تسا نآ )یکیزیف و یفطاع( هبرجت یگدنز هچ
 lityنداد .دور یم راظتنا صقان ناهج کی زا هک روطنامه دنتسه مهبم لمعلاروتسد
ناهج ،یکیزیف رد ار دوخ تیرومام لیمکت یارب .ار دوخ تیرومام لیمکت یارب حور flexibi-
کمک یارب تسا نیا امش دوجو یارب یلیلد ) .وت ندب( یکیزیف رهاظ کی هب زاین حور
دوخ تیرومام لیمکت یارب دراد زاین نآ هب یگدنز تایبرجت ندروآ تسد هب امش حور هب
.ار
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نیا .تسا نداد تسد زا هظفاح ای و دوخ گرم زور هک ینامز ات دیشاب هتشاد دای هب امش ثداوح یگدنز براجت
)...تسویب تقیقح هب ایور( دنتسه لاحشوخ ریگمشچ یاهدادیور

نیا رب نابهگن نابهگن .یزاس تیصخش ...) ،یدج فداصت( یضاران نآ زا ای
موادت-شناد :رد ار اهنآ بیوصت اب و طبض ار دوخ یگدنز براجت دیاب درف ره هک دنرواب

لحارم رد تسا نکمم امش حور هبرجت یگدنز تیرومام ؟دنریم یم ناوج دارفا زا یخرب ارچ
یگدنز تیرومام کی هک نامز ره .تسا دوجو زا )ییادتبا لحارم( تسا هدش لیمکت هیلوا
نینس رد مدرم لیلد نیمه هب .ندرم یارب تسا رارق ندب تسا هدش لماک هبرجت
.دنریم یم فلتخم

تیرومام نیا  1GOD .زا تیرومام کی تسا هدش هداد یکیزیف ندب هب دورو زا سپ حور
سایقم رد صولخ« هب حور .یگدنز براجت صخشم ندروآ تسد هب یارب تسا نیا
.نیا هئارا'
نآ اب حور هطبار .تسا نکمم تایبرجت یگدنز هب دراد دوجو ندب یکیزیف حور
.تسا ناهج لثم تسرد صقان و رارف تسا ندب یکیزیف

اهنآ ود ره ،اهنآ هب هتفای صاصتخا ناگتشرف  2ندب و یکیزیف صاوخ و حور
فداصت کی تسا ندب لاثم ناونع هب( تیرومام نانابهگن . 1هتشرف-نابهگن
هزجعم کی دزاس یم ار هتشرف ، 1 ST G.تسا گرم لاح رد ندب ،تیرومام نیا زا یشخب
)هسوسو( " هتشرف رگید یاه تست ) .داد تاجن ار اه تیرومام و ندب ،ود ره .دتفا یم قافتا

) .نادجو( ار دوخ تردق یقالخا و حور زا غولب
یم ندب یکیزیف تسا هدش لماک تیرومام  ،حاورا هک یتقو
. Spiritualتیگ-یونعم نشور ات دنک یم تکرح حور .دریمرد لاسرا' هتشرف-ناب هزاورد ،حور ینعم هب کیرات هزاورد
) .صقان تیرومام( سامت
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 ÿزامن SOUL -

زا ،یلاخ منک یم ساسحا نم نیرت ابیز ناهج قلاخ  1GOD ،زیزع
فده نودب ،هداد تسد
رایسب درف کی تسا بوخ دوش یم شالت هک نتورف نابهگن ظفاحم
تواضق یارب حور نیا دازآ لمع دوخ تیرومام شتآ هک ینتشاد تسود
زور
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بوخ و  1GODلالج یارب هتفر تسد زا درف هب رصحنم حور هی
رشب عون
هروک رد لاتروپ نایاپ مسارم نیا رد هک تسا .دنا هدش هتشک درف کی زا سپ تسا هدش هتفگ اعد نیا
.دوش یم هدافتسا یزوس دسج
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هودنا
یماگنه .تشذگرد تسود ای هداوناخ یاضعا زا یکی لیلد هب ندوب نیگمغ تلاح گوس
عورش حور .کالما و ندنازوس ،یفاکش دبلاک کی یاراد دوخ ندب دریم یم صخش کی هک
.دنتسه گوس تلاح رد تبقارم موحرم دروم رد هک یدارفا .گرم زا سپ یگدنز دوش یم
.نیرت دیدش ندوب هودنا و مغ .یفطاع فلتخم لحارم رد دیآ یم گوس

و نیرت کاندرد هودنا و مغ .نداد تسد زا سپ یفطاع لمحت لباق ریغ درد هودنا
همه هظحل کی .تسا هبرجت دناوت یم درف کی هبرجت یگدنز یزاس تیصخش
ریغ ابیرقت یفطاع درد و نداد تسد زا دنرب یم جنر ام سپ ،تسا یداع زیچ
زا اعد رد دیراد هگن .دراد یم هگن اعد رد )زامن هودنا و مغ( ندناوخ زامن .لمحت لباق
!دنک یم کمک نآ !هودنا و مغ زا لحارم مامت قیرط

و یزاسادج .تسین حرط نیا نم" .دتفا یم قافتا دناوت یمن نیا .سحیب یروابان دیاش  1شنکاو
.تسا یعیبط یلاح یب و تسا زاین دروم یصوصخ میرح

رد فسات ساسحا رادازع  .ادخ ،دوخ ،نارگید ،ساسحا هودنا و مغ تلع رد هک تسا یدعب مشخ
رد دایتعا یخرب .دوخ شنزرس و محرت و دوخ رد یور هدایز .هتفر تسد زا یاه تصرف دروم
.شوغآ
ای نیا ماجنا ای و رییغت یارب مهد یم لوق نم رگا .دوش یم عورش تشونرس و ادخ اب ینز هناچ سپس
.درد ندرب نیب زا ای سوکعم نداد تسد زا هک دش دهاوخ نآ

.چوپ و یهاو راکفا هجیتن رد و یدیماان
.تسا هتشذگ ینیبزاب و ساکعنا ،یروآدای هب رجنم تارطاخ
.دهد یم خر یگدرسفا و یدیماان ،یچوپ زا تالمح و یسح یب .رد قرغ نداد تسد زا یارجا

فارطا رد یگدنز اب هرابود و یداع یارب نامز رضاح لاح رد .دبای یم لماکت هودنا و مغ تیریدم تیاهن رد
.دنادرگ یم فارطا طیحم هب هقالع .تسا نآ لاصتا امش
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هعماج ،هداوناخ ،ناتسود .لصتم مه هب هرابود .تسا یرورض یزیر همانرب و هدزاب مراودیما
.ار دوخ تشگ زاب راظتنا رد
و نتفر نوریب ،تسا ندیشخرد لاح رد دیشروخ زاوآ اه هدنرپ !تسا بوخ یگدنز .نوریب ورب

!گنهامه
کرد ،درک دهاوخ کمک یدردمه ،درک دهاوخ کمک ندرک قیوشت ؟دنک کمک نارگید هب دیناوت یم هنوگچ
.درک دهاوخ کمک تیامح و ربص .درک دهاوخ کمک
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زامن  -هودنا

ام هعماج زا وضع کی افطل نیرت ابیز ناهج قلاخ  1GOD ،زیزع
دیدمآ شوخ یگتفرگ بآ کشا اب نم مشچ
،هدب شمارآ نم هب افطل لمحت لباق ریغ درد تحت تسا هتسکش مبلق
)مان  (1 STنابهگن-نابهگن رادافو نتورف رتشیب امش فده و دیما نم هب

رشب عون بوخ و  1GODلالج یارب
!تشاد تسود ار  1کی نداد تسد زا زا سپ زامن نیا زا هدافتسا اب
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دیاب حور کی نآ نایاپ رد .تسا نایاپ و زاغآ یاراد ندب ناسنا
زا سپ یگدنز و دوش یم دازآ حور هکنیا زا نانیمطا یارب .دش رشتنم
تسا حور کی رگا .دوش هدنازوس دیاب ندب ناسنا هک تسا نکمم گرم
.دراد دوجو حبش ناونع هب خزرب رد ار نآ هدشن رشتنم

شتآ .یتشادهب لیالد هب هکلب حور ندرک دازآ یارب زاین دروم اهنت هن ندنازوس
هک اه چراق و تارشح ورال ،اه سوریو ،کانرطخ یاه یرتکاب ندرب نیب زا کاپ ندنازوس
.تسا نکاس ندب تسا نکمم

.تسا یمومع یناتسا تامدخ هئارا زکرم ،یزوس دسج یاه هروک یو
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.تسا غاب کی و لاتروپ نایاپ ،هناخدرس یم تیریدم زکرم نیا
.دنتسه تفایزاب و -welledهیارک ،یفاکش دبلاک دنا هدرم اجنیا رد
.دوش یم لقتنم یفاکش دبلاک یارب هناخدرس هب ار دنا هدرک توف همه :هناخدرس

یسانش مس کی لماش و موحرم زا تیوه ،گرم تلع یرارقرب هب زاین یفاکش دبلاک
نیا .دنوش یم هدولآ یرگید ناسنا تسناوت یم و دوب یرسم لاح ره رد ندب ایآ هک داجیا هب
.دتفا یم یقافتا هچ دریگ یم میمصت هتفای

کوکشم گرم کی .تسا هدش لقتنم لاتروپ نایاپ" هب ندب ،یعیبط گرم هتفای کی
یرسم گرم کی .درک ناکم لقن  investiga-شور هاگشیامزآ ییانج' هب ندب ندرک ادیپ
ات درادیم . PDEcدوش یم هداد رادشه ) " (PDEcزکرم سناژروا و یتیالو عافد ،ندرک ادیپ
.دوش یم لامعا طوبرم هنیطنرق و ندب

. ،تسا ییانج  im-یقالخا یفاکش دبلاک زا سپ و نیح ،لبق ندب ناسنا یراوخ مدآ
مدآ ،ندب شخب .مرپسا و غرم مخت ،تاعیام ندب ،تاعطق ندب ندرب نیب زا یراوخ مدآ
- R7مناخ :تسا مرج یراوخ
هدهاشم یارب تاعالطا عیزوت و کالما و ندب  Crematorندب کی تفایرد زا سپ :لاتروپ نایاپ
ناسنا( هنهرب ندب .تسا هدش هدامآ ییانثتسا چیه هویش نامه هب ندب ره .دوش یم هدامآ
گنر یناتک قرو ششوپ تحت )حلسم ریغ یگدنز هب نداد نایاپ اهنآ هنهرب یگدنز عورش
.تسا هداد رارق هداس اوقم توبات کی رد تسا هدهاشم لباق رس اب نوتیز

.یظفاحادخ هب دناوت یم درف ره هب هدش میظنت نامز و هدهاشم خیرات
مظنم روطب ای بوخ-هدنز زامن و زامن حور اعد زا هدافتسا نودب دنناوت یم ناگدننیب
 .زامن هودنا و مغ  ،زامن دب-ساسحا

گرم زا سپ یگدنز .ندنازوس یارب نامز و خیرات هعومجم Cremator
.یروآ عمج نیرتکیدزن زا رتگرزب رازگرب کی طسوت رفاسم ای زابرس فورظ

.تسا هدش هتسب ندنازوس لصاح دمآرد توبات

هزاورد لابقتسا تیگ-یناحور زا نشور دراو دازآ حور هی
 ...ناب
.درک دیهاوخ تفایرد هناخ هب ار ره کالپ کی ناراوگوس
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 -Prayerبوخ  -ساسحا مظنم روطب
نیرت ابیز ناهج قلاخ  1GOD ،زیزع
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)مان  (1 STنابهگن-نابهگن رادافو امش نیرت نتورف
ناشن )مان( یفاضا تخانش راوازس تسا هداد ماجنا )مان( بوخ هک تساوخرد
روطب )مان( دشاب نارگید شخب ماهلا .تسا هدرک هئارا ار بوخ رشب عون هدنهد
 1GODلالج یارب بوخ لامعا زا ناگدنریگ تذل مامت راب )ددع( ساسحا مظنم
رشب عون بوخ و

!دوش یم هدافتسا ندنازوس زا دعب ای لبق بوخ صخش کی یارب تسا اعد نیا
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 -Prayerدب  -ساسحا مظنم روطب

رادافو امش نیرت نتورف نیرت ابیز ناهج قلاخ  1GOD ،زیزع
)مان  (1 STنابهگن-نابهگن
ناشن )مان( یفاضا هیبنت راوازس تسا هداد ماجنا )مان( دب زا تساوخرد
روفنم عینش لمع کی تیرشب یور رب ندرک راد هکل رش هدنهد
جنر و درد همه راب )ددع( ساسحا مظنم روطب )مان( رش هم ناطیش
ناینابرق
رشب عون بوخ و  1GODلالج یارب
!دوش یم هدافتسا ندنازوس زا دعب ای لبق دب صخش کی یارب تسا اعد نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
حبص .تفایزاب ندنازوس رتسکاخ قیرط زا ندب :غاب یزوس دسج یاه هروک
 Crematorianغاب زا شیب دنتسه ندنازوس رتسکاخ زا دعب زور
.تسا هتفای شرتسگ

یزوس دسج هروک غاب رد هشیمه اهنآ .دوش یمن رود هب دیناوت یم رتسکاخ
.تسا هدش شخپ
تسوپمک زا شیب اهنآ رتسکاخ یشخبناوت گرم رد هک یناینادنز !دیشاب هتشاد هجوت
.تسا هدش شخپ یزوس دسج هروک

زا لکش ره رد ار دوخ یکیزیف روضح یتروص رد اهنت یگدنز رگید یاهزیچ زا ندنازوس
رامیب ،یمس یزیچ ره ،یگناخ تاناویح( ندنازوس یارب .دوش یمن هدافتسا تفایزاب
تسا نامه ندنازوس عقاو رد ..) .
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 ...) .تسوپمک داوم ،تفایزاب لباق ای یندروخ یزیچ ره( ندنازوس ریخ .ناسنا

.تسرپ تب مسارم کی هزانج عییشت مسارم ناتسربق
ور تیعمج اریز تسا لوبق لباق ریغ ناتسربق هزانج عییشت
عییشت .تسا دیفم رتشیب نیمز زا هدافتسا هب زاین دشر هب
یمن داجیا دازآ حور طسوت حاورا تسا نکمم ناتسربق هزانج
زپ ارگ هبخن رش هقالع طسوت ناتسربق هزانج عییشت .دنک
،تمیق نارگ یاه توبات :نداد

.هوکشرپ نیمزرس هاگمارآ ،نارگ رازم گنس
زویرگ .روگ فقوت ددجم هدافتسا هیزجت زا ندب فقوتم ار ییاذغ داوم رد هدنرادهگن
، ..یذوم تارشح بذج هتفرگ هدیدان یاهروگ .یراکبارخ و تقرس ،تیانج و مرج قیوشت

دنام یم یقاب .ندرک رفح و تسا هدش هتسب دوجوم ناتسربق .تسا رت دیدج ناتسربق نودب
.تسا هدش شخپ یزوس دسج هروک غاب رد و دوش هدنازوس
.دوش یم هدافتسا رگید دصاقم یارب هک تسا نیمز

.تسا هدش هزانج عییشت مسارم زا لوبق لباق عون اهنت ندنازوس

 2هلحرم نیا " (Day2).تفایزاب و نایاپ و زاغآ هخرچ« زا یشخب تواضق زور
.گرم زا سپ یگدنز تسا
کی .تسا ندب دراو حور یونعم و موهفم رد ار یگدنز دوش یم زاغآ یکیزیف مسج کی
تمس هب رس و گرب یونعم حور گرم زا سپ .دسر یم نایاپ هب گرم اب یکیزیف مسج
تیرومام( دور یم حور ینعم هب هزاورد  Spirit- UALکیرات .تیگ-یناحور کی زا رون
) .صقان
نآ هدشن رشتنم نآ رگا .تسا هدش رشتنم ندنازوس و اعد اب تسا حور کی
زامن حور زا هدافتسا اب ،حور زا دازآ نودب .دراد دوجو حبش ناونع هب خزرب رد ار
تواضق چیه .ندنازوس و
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یونعم حور و رتسکاخ هب لیدبت و هدنازوس هک تسا یکیزیف ندب .تسا زور
.تفایزاب تسا داتسا
 :ادخ  1لاوس طسوت سپس و تسا لابقتسا حور هی

نیا هنوگچ و هتشابنا موادم روط هب درف شناد هچ هک داد حیضوت دهاوخ یم 1GOD
رارق هدافتسا دروم هعماج و تسیز طیحم ،یلحم یاه هاگتسیز عفن هب شناد
.تفرگ
.تسا هتفای شرتسگ و دنتفرگ یدج دوخ مایپ نیرخآ هنوگچ هک داد حیضوت دهاوخ یم 1GOD

هنوگچ هک داد حیضوت دهاوخ یم . 1GODدسرب نایاپ هب رش زا لاس نارازه
.رش سفق کمک درف
 1GOD.هب غورد ای و گنگ یزاب ،دنک یمن هدافتسا هناهب دیناوت یم حور هی ! دیشاب هتشاد هجوت

یارب و دوخ بوخ لامعا یارب  1GODشیاتس تسا حور حیضوت زا سپ
هب دنک یم تکرح رد حور .هیبنت تسکش
سلف-صولخ

!زور تمایق یارب یگدامآ
هدافتسا .ار دوخ یگدنز مامت شناد زا هدافتسا و ندروآ تسد هب ،لابند هب .شزومآ نآ زا سپ دینادب
رد سپس .دننک یم یگدنز تسیز طیحم و هعماج ،هداوناخ ،ناتدوخ اب یگنهامه رد ار شناد مامت زا
) .راک ،هداوناخ( روبع شناد موادت ناونع هب هبرجت یگدنز

جیورت ) ،دننک یم لمع نآ زا سپ و ،منک یم رکف ،بذج ،هدش هدناوخ ناونع هب اهراب و اهراب( لابند هب ،هدش هدناوخ

!'مایپ' ندش ناگدننک دیدزاب  " 1GOD،راکشآ هدنشخب-نوناق " هب )وگب همه هب(

.رگید یبهذم تایرشن مامت ییانتعا یب

 PUNISHEVILشاب بوخ
نیا .دب لامعا ار نآ و سفن کین لامعا نزو ،سایقم صولخ' A
یگدنز .تسا نآ لامعا ساسحا مظنم روطب حور دوش یم ثعاب
.تسا هدش لقتنم کرخ هبرجت-یگدنز هب حور هبرجت

:سلف-صولخ لاقتنا هب حور هبرجت یگدنز
لامعا بوخ پچ تمس تامادقا

تاهابتشا تسار تمس تامادقا
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 .بوخ رتشیب دوش یم ماجنا امش )  ( EEEتسا نییاپ پچ تمس رد

لمع هدننک تفایرد هک تسا بوخ تاساسحا و داد ماجنا ار امش بوخ یاهزیچ همه  relivesار دوخ حور
تفایرد هک ساسحا مظنم روطب بوخ تاساسحا هب اهنت هن ار دوخ حور .دوش یم ساسحا ار دوخ بوخ
یم ساسحا یگناخ تاناویح و ناتسود ،هداوناخ  /شا یداش هکلب ساسحا ار دوخ بوخ لمع هدننک
 1تساوخرد ار دوخ بوخ لمع هدننک تفایرد زا زامن طسوت تسا نکمم امش بوخ تاساسحا .دوش
.هبرجت بوخ ساسحا مظنم روطب برض هب ادخ شرتسگ

.لامعا دب رتشیب دوش یم ماجنا امش )  ( EEEتسا نییاپ تسار تمس رد

ساسحا مظنم روطب اهنت هن امش .ما هدرک هدنز ساسحا هب ار دوخ ناینابرق درد و جنر و درد دیهاوخ امش
،هداوناخ( میقتسم ریغ ناینابرق زا درد و جنر و درد هکلب ار دوخ میقتسم ینابرق زا یشان درد و جنر و درد
تهج ادخ شرتسگ  1تساوخرد ناینابرق زا زامن طسوت تسا نکمم امش باذع  ...) .یگناخ تاناویح ،ناتسود
ریثکت

.تحت نییاپ زا هبنپ ناولهپ دراوه ناج لاثم ناونع هب .لامعا دب ساسحا مظنم روطب
،هجنکش ،رارق زواجت دروم اهنآ .دندرک هلمح دوخ هنامرجم لوپمآ اب روشک  4هک رگمتس
کرت یاه هناخ و سرادم ،راک لحم تراغ و بیرخت .تسا مدرم زا رفن رازه  10هتشک و حورجم
و ره ساسحا مظنم روطب  Johnwillلویا .دندش هدنهانپ نویلیم و نامناخ یب رفن رازه 100
یارب  1GODهتساوخ ،اعد نابهگن نابهگن نیا رب هوالع .اهنآ زا رفن اهنویلیم مامت جنر سک ره
.تسا دب ساسحا مظنم روطب زامن هب نداد شوگ

هظفاح ناگدننک دیدزاب ' حور دوش یم فقوتم هدشماجنا یتقو
لقتنم کی هب و دوش یم کاپ

.کرخ براجت یگدنز
.تسا دیدج یگدنز لکش یکیزیف کی دراو و داتسا رضاح لاح رد تسا حور کی

هزات مسج رد خسانت
کی هب ندش لیدبت تمس هب حور هدافتسا طسوت یزومآراک ناونع هب تسا هزات مسج رد خسانت
یگدنز هجیتن کی ناونع هب .تسا اطخ دعتسم یریگدای ینحنم کی رد درگاش حور لاح رد .هتشرف
هب زاین هباشم هبرجت یگدنز .دننک یم یگدنز دوخ لماک لیسناتپ هب تسا نکمم هبرجت
.درک هبرجت

یرتکاب( دروآ تسد هب یگدنز لکش عون ره زا ناوت یم ار هبرجت یگدنز یلبق
) .ناسنا ،تاناویح ،ناهایگ ،تارشح ،اه

حور کی یدعب تیرومام نییعت یارب مامتان ره و هبرجت یگدنز هتشذگ
اموزل( تسا داتسا نآ یگدنز هک لکش هب و دوش یم هدافتسا دنتسه
) .تسین ناسنا
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لیمکت یارب یفاک هزادنا هب هک ینامز ات هتشابنا براجت یگدنز ناگدننک دیدزاب ،حور هی
.دراد دوجو هتشرف هب ندش لیدبت و یزومآراک
هتشرف دوش یم حور هک دسر یم نایاپ هزات مسج رد خسانت !دیشاب هتشاد هجوت

 .تشهب رد ردصم گرم زا سپ یگدنز اب ) یدبا (

ANGEL
هداد و یدبا دوش یم  1GOD ،لابقتسا تشهب هب طیارش دجاو یگزات هب هتشرف
تسا .دوش یدبا دیدج هتشرف کی ره  .ظفاحم ی هتشرف :هک تسا نیا زا  1ینامسآ تذل
.تشهب رد )، ..هدنخ ،صقر ،زاوآ ،یقیسوم( دراد دوجو گرزب meriment

تفرشیپ لاح رد حور کی تیرومام هوحن رب تراظن ) ، ( GAظفاحم ی هتشرف ،
نآ یاهدادیور ای تیرومام زا حور درگلو کی هک یماگنه تلاخد . GAتسا
هجوت .دید ،تازجعم نادجو :لخادت  GAشور .دنک یم دیدهت ار دوخ تیرومام
ندب رد ار دوخ دناوت یم هک تسا ناگتشرف اهنت  GAرد ! دیشاب هتشاد
.دوش یم هدید تادوجوم همه و ناسنا

. 1اهنآ هب هتفای صاصتخا هتشرف-نابهگن ) 2ندب( نآ یکیزیف مدمه و حور هی
)هسوسو( رگید نومزآ تیرومام نانابهگن
) .نادجو( ار دوخ تردق یقالخا و حور زا غولب
ظفاحم ی هتشرف تسا هدرک لیمکت ار نآ ،تیرومام حور هی
کی راتفر نیا هماع گنهرف .تسا عوقولا بیرق زور یرواد هک دیوگ یم نآ
حور !فیصوت ار گرم هتشرف ای ورد نیشام کی ناونع هب هتشرف-نابهگن
هب عورش حور دهد یم خر' کب شلف .ار دوخ ندب اب ار دوخ هضرق قاروا شهاک
.شوغآ رون مامت مرگ نشور تمس هب تکرح

.سامت نآ لاسرا ای و حور کی لابقتسا هب ایآ هک دریگیم میمصت ناب هزاورد
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هدناسر مامتا هب ار نآ رگا یتفایرد یاه حور زا کی ره کچ ناب هزاورد
مامتان تیرومام کی دیاب هدمآ رد هب ،تسا تلع هب و تلاسر نآ تسا
صیصخت ،دیدرگرب بقع هب ندب نودب( دوش یم ندب هب دور یم حور
) .دیدج ندب کی تسا هدش هداد

تراظن و کرخ یگدنز براجت ،سایقم صولخ ،زور تمایق هرادا ناب هزاورد
.هتشرف-نابهگن

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

تسا تشهب ناهج ،یناحور  1GODرد
تسا یدبا" هب ندش لیدبت حاورا نآ رد هک تشهب

هتشرف« :یدبا راتساوخ 1GOD
!رت ناگتشرف دهاوخ یم ناهج شرتسگ لاح رد 1GOD

هدش توف
و یگنهرف ثاریم ،موادت شناد ،کالما :هعماج گرم زا سپ یگدنز تسا یفوتم درف کی
و یگداوناخ یاه تنس ،یگنهرف ثاریم ،هتشابنا تایبرجت و شناد رب و کالما .تنس
دسر یم نایاپ هب( دنک یمن روبع ناکم یور رب و کالما .دنک یم روبع rabilia memo-
تردق ) ،گرم اب

.تلود دمآرد هب دور یم تورث همه )گرم اب دسر یم نایاپ هب(
)رتساف ،دیسر بیوصت هب ،دوخ( دوب هدرک حرطم ار ناکدوک هک یفوتم درف کی

!نادیواج امش ار ناکدوک !"ایآ" ،درکن ار راک هک یناسک !نادیواج' دوش یم

.اه هبیتک  7یریگ هجیتن نیا

راکشآ هدنشخب ،قوقح  1GOD،مایپ نیرخآ
نایاپ
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