وتسفيناملا بها-نوناقلا 1FAITH

ءايصوألا مداخ نوكلا 1God 1FAITH 1CHURCH

خسانتلا ،حورلا Eternal-و ،ةرخآلا يف دقتعن نأ انديري 1GOD
هيدل حورلا .ةياهنو ةيادب هيدل يرشبلا مسجلاو .ةكئالملاو
.ةرخآلا

:ريرمتلا ىوتحملا
حور ~ حورلا ~ ةمدقم
~ ،ةالصلا
~ ةالصلا-نزحلا ~ نزح
ةمايقلا رباقملا ~ ةالصلا نسح-عجرتست ~ ةالصلا-ةئيسلا-عجرتست ~ ىتوملا ثثج قارحإ
~ بثولا براجت ةايحلا ~ قاطنلا ءاقن ~ اموي

~ كالم ~ صمقت
ىفوتملا ~ ىرخأ ةكئالملا ~ باوبلا ~ ةداصح ~ سراحلا كالملا

ةمدقملا
ىلإ لاقتنالاو ةيئايزيفلا مسجلا ةرداغمل ةدعتسم اهنا .اهتثعب حورلا لامتكا
.اهتاعارم نيعتي يتلا نزحلا وه كانه عمتجملاو ءاقدصألاو براقألال .ةرخآلا

قرحلا .حورلا نع جارفالا متي نأ نم دكأتلل قرحلا عم ةرخآلا أدبي
جارفالاو مسجلا يودعلا راشتنإ ريمدتو ،رانلا رهطي .حورلا قلطي
.ةيحورلا ةباوب ىلإ لاقتنالل حورلا نع

نكمي ةالصلا ةئيسلا-فيفخت وأ ةالصلا ديج-شع ةافو دعب
 1GODبلطت تاولصلا هذه .اهمادختسا

.صخش ةبقاعم وأ ةأفاكمل
.ىرخأ ضارغأل اهريودت ةداعإو ةلوبقم تسيل رباقملا
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ةرم هلاسرإ وأ حورلا بيحرتلل ناك اذإ ام ررقي ليخنا باوبلا A
.دوعت حورلا مالظلا ةباوب .ىرخأ
.اهمكح موي هل تبحر حورو ةقرشم ةباوب
مهباوجتسا دعب .حورلا وه لاؤسلا  1GODموي-ةمايقلا ىلع
.قاطنلا ةراهطلا ىلإ حورلا كرحتي
متي مث .ةديجو ةئيس ةايحلا براجت  '،اهل ديعتست حورلا A
.براجت ةايحلا نفدملا ىلإ اهلقن

.ةيناث قلخو ،ىرخأ ةئيه لصحي حورلا امإ
) .ليجنا( ادلاخ حبصيل تاربخلا ةايحلا نم يفكي ام تعمج حور وأ
بسانملا تقولا يفو ربير مث نايدراجلا اهنوك عم ليجنا أدبي
.باوبلا حبصت

.ىرخألا ةكئالملا كانه
ثيح ءامسلا : " HEAVEN ".يحورلا نوكلا ىلإ وعدي 1GOD
 ".يدبأ "حبصي" سوفنلا
: " ANGEL ".ةدلاخلا وعدي 1GOD

 1.تلصح SOUL
.يحور حور  .حورلا ةيدبأ & حورلا لصألا وه 1GOD
.ةئيسو ةديج تناك ءاوس هللا  1وه يلصألا حورلا
يهف '.نوكلا' :لاك physi-و &' : " HEAVENةيحورلا . Aنيملاعلا نم عاونأ  2تقلخ 1GOD
نم لكش يندبلا لك ىطعأ  1GODقلخ نم  4موي يف .ضعبلا اهضعب لمكت شياعتت
ةرود ةيداملا أدبت !ةظوحلم  1.ىلع تلصح له !حور .يحورلا قيفرلا ةايحلا لاكشأ
>ميلعت >برضب >ملعتلا >ديازتم >داليملا :يلاتلا ناونعلا ىلع حورلا ةيرشبلا
قرحلا >توملا

) 1GODدنع نم( هتاميلعت لصحي يحورلا نوكلا-نم )كب ةصاخ ( حور ا ؟دوجوم انأ اذامل
.يداملا نوكلا لخاد يف نوكي نأ وه )ةيداملاو ةيفطاعلا( براجت ةايحلا ام ىلع
زاجنإل  flexibi-حورلا  lityهنع ءاطعإ .لامكلا نوكلا نم عقوتم وه امك ةضماغ تاميلعت
)كمسج( يدسجلا رهظملا ىلإ جاتحي حورلا يئايزيفلا نوكلا يف اهتمهم لامكتسال .اهتمهم
اهجاتحت يتلا ةايحلا تاربخ باستكا كحور ةدعاسمل وه كب صاخلا هدوجو ببسو .
.اهتمهم لامكإل
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هذه .ةراسخلا ةركاذلا وأ كموي توملا ىتح ركذت يتلا ثادحألا يه براجت ةايحلا
)...ةقيقح حبصأ ملح( ديعس ةريثم ثادحألا
لك نأ دقتعن نايدراجلا مداخ .ةيصخشلا ءانب  ...) ،ريطخ ثداح( ةديعس ريغ وأ
ةيرارمتسالا ةفرعملا :ىلع اهريرمتو-ةايحلا مهبراجت لجسي نأ درف

براجت ةايحلا ةمهملا نم ءاهتنالا مت دق ؟بابشلا نوتومي سانلا ضعب اذامل
تاربخلا ةايحلا ةمهملا لامتكا املك .اهدوجو نم )ةلوفطلا( ةركبم ةلحرم يف كحور
فلتخم يف سانلا توم يف ببسلا وه اذه .مسجلا تومي نأ ضرتفملا نم
.رامعألا
ةددحم باستكال يه ةثعبلا  1GOD .نم 'ةمهم' ىطعي يداملا مسجلا لوخد دعب حور ا
.قاطنلا ةراهطلا" ىلإ هذه ملسي حورلا -'.ةايحلا براجت"

كلذ عم حورلا ةقالع .نكمم ةايحلا براجت-لعجل كانه وه يداملا مسجلا حورلا يف ا
.نوكلا لثم امامت لماك ريغو ةبلقتم يداملا مسجلا يف

. 1كالملا-نايدراجلا امهالكو ،مهيلإ ةلكوملا ةكئالملا 2و يداملا مسجلا & حورلا لا
دسجلاو ،ةمهملا نم اءزج تسيل ثداح عوقو ةئيه لاثملا ليبس ىلع( ةمهم سرحي
تارابتخالا ) .ةلاسرلاو مسجلا ظفح متي ،الك .ثدحت ةزجعم لعجي ليجنا  G.عراش 1و ،توملا وه
)ءارغإ( ىرخألا ليخنا
) .ريمضلا( ةيقالخألا ةوقلاو حورلا جضن
حورلا .يداملا مسجلا تومي ةمهم لامتكا ' سوفنلا امدنع
 Spiritualةباوب .ةباوبلا ةيحورلا قرشم ىتح كرحتيةمهم( ديدج نم حورلا يف لسرأ' ليجنا-باوبلا" ينعت ةنكادلا
) .ةلمتكم ريغ

ŸŸ
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!كنم عمسأ نأ رظتني 1GOD
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 Ÿةالص SOUL -

نودب هل رسخ غارفلاب رعشأ لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
فده
صخشلل ةديج نوكت نأ حفاك يذلا عضاوتملا ةياصولا يصولا
موي مكحلل حورلا هذه ررحي مهتمهم رانلا ءافولا اريثك بحأ يذلا
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ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل باغ اهعون نم ةديرف حورو

لخدملا ةياهن لفح يف مدختسي .صخشلا ةافو دعب ةالصلا هذه نإ لاقيو
.ةقرحم يف
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نزح
صخش تومي امدنع .يفوت قيدص وأ ةلئاعلا دارفأ دحأل نيزح هنوك ةلاح ةعيجفلا
سانلا .ةرخآلا أدبي حورلا .ةيراقعلاوو ثثجلا قرحو ،ةثجلا حيرشت هيدل مسجلا
لحارملا فلتخم يف ةعيجفلا يتأي .ةافولا ةلاح يف مه ىفوتملا نومتهي نيذلا
.هدشأ ىلع يرجي نزحلاو .ةيفطاعلا

اماليإ رثكألا وه نزحلا .ةراسخلا دعب قاطي ال يذلا يفطاعلا ملألا نزح
ةدحاو ةظحل .ةربخلا صخشلل نكمي ةبرجت ةايحلا ةيصخشلا ءانبو
قاطي ال يذلا يفطاعلا ملألاو نادقف نم يناعن مث ،يعيبط ءيش لك
ىلع ظافحلا .ةالصلا ىلع ظافحلا )ةالصلا-نزحلا( ىلص .ابيرقت
!دعاست !نزحلا لحارم عيمج لالخ نم ةالصلا

ىلإ ةجاح كانه '.اذه ططخأ مل انأ' .ثدحي نأ نكمي ال اذه .رفكلا ردخم امبر  1STلعف در
.يعيبط رمأ لومخلاو ةيصوصخلاو ةلزعلا
فسأب رعشي نزحلاو  .هللا ،تاذلا ،رخآلا ضعبلاو ،نزحلا ببس يف لبقملا بضغلا ىريو
ناضتحا ضعب .يتاذلا موللاو تاذلا ىلع ةقفشلا يف سمغني .ةعئاضلا صرفلا نع
.نامدإلا

نأ ةدارإ كاذ وأ اذه لعفن وأ ريغتت نأ كدعأ اذإ .ريصم أدبي و هللا عم ةمواسملا مث
.ملألا بلسي وأ ةراسخلا سكع
.ينمتلا ىلإ ىدأ امم سأيلا
.يضاملا يف رظنلا ةداعإو لمأتلاو نينحلاب ىلإ يدؤت تايركذ

.ثدحي بائتكالاو سأيلاو غارفلا نم تابونو ردخ .يف فراصملا رئاسخ قيقحت

نم ةايحلا عم لصاوتلا ةداعإو عيبطتل تقولا ناح نآلا .روطتي نزحلا ةياهنلا ةرادإ
.اهب ةطيحملا قطانملا دئاوع يف ةدئافلا .كلوح
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عمتجملاو ةرسألاو ءاقدصألا !لاصتالا ةداعإ .ةيساسأ حبصت طيطختلاو ةدوعلا لمأن
.كب صاخلا ةدوع راظتنا يف

و جورخلاو ،ةقرشم سمشلا ينغت رويطلا !ةديج ةايحلا .جرخا
!قيسنت
مهف ،دعاسي نل فطاعتلاو ،دعاسي نل فاتهلا ؟دعاست نأ نيرخآلل نكمي فيك
.دعاسيس معدلاو ربصلاو .دعاسي نل
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ةالص  -نزح

يف اوضع مكب ابحرم ءاجرلا لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
عومدلاب يانيع هايملا ترمغو انعمتجم
لمألا ينطعأ ،يل ةحار ءاجرلا قاطي ال يذلا ملألا تحت رسك وه يبلق
)مسا عراش  (1يصولا-مداخ نينمؤملا اعضاوت رثكألا كفدهو
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل
!بحأ  1نم ةراسخلا دعب ةالصلا هذه مادختسا
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نوكي نأ بجي حورلا ىلع هتياهن يف .ةياهنو ةيادب هيدل يرشبلا مسجلاو

نكمملا نم ةرخآلاو حورلا ريرحت متي نأ نم دكأتلل .ردص
نع جارفالا متي مل اذإ .يرشبلا مسجلا يف اهقرح بجي
.حبشلا امك نايسنلا يط يف ادوجوم ناك حورلا

رانلا .ةيحص بابسأل اضيأ نكلو حورلا ريرحتل طقف ةجاح كانه تسيل ىتوملا ثثج قارحإ
يتلا تايرطفلاو تارشحلا تاقريو تاسوريفلاو ةريطخلا ايريتكبلا ريمدت رهطي قرحلا
.مسجلا يف شيعت دق

.تاظفاحملا يف ةماعلا ةمدخلا زكرم وه " ةقرحم ' لا
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.ةقيدح و ةباوبلا ةياهن وهو ،ةحرشملا يف ريدي قفرم
.اهريودت ةداعإو رابآ رفح-ةرجأ يه ،ةثجلا حيرشت كيد ىتوملا انه

.اهحيرشتل ةحرشملا ىلا اهلقن متي ىفوتم لك :ةحرشم
ام ديدحتل مومسلا لمشتو ىفوتملا ةيوه ،ةافولا ببسل ثثجلل حيرشت جاتحي
ام ررقي يذلا قيقحتلاو .رخآ ناسنإ باصي نأ نكميو لاح يأ يف دعم مسجلا ناك اذإ
.كلذ دعب ثدحيس

متي .ةباوبلا-لل دح عضو" ىلا ةثجلا لقن متيو ،يعيبطلا توملا جئاتنلا نم ناكو
روثعلا دعم توم .يرحتلل ربتخم ةيئانجلا" ىلا ةثجلا ىلع روثعلا ةهوبشم توم لقن
مسجلا طقتلت . PDEcكهيبنت متي ) ' (PDEcزكرم ئراوطلاو عافدلا ةعطاقم" ىلع
.ةلصلا تاذ يحصلا رجحلا قبطنيو

كيكفتلا .ةيئانج يه  IM-يقالخأ وه ةثجلا حيرشت دعب وأ ءانثأ وأ لبق يرشبلا مسجلا يف اهكيكفت
وه كيكفتلا ءزج ةئيه .ةيونملا تاناويحلاو ضيبلاو ،مسجلا لئاوس،-ءازجأ مسجلا ةلازإو
- R7ةسنآلا :ةميرج
عيزوت تاراقعلاو مسجلا دعتسي ىتوملا ثثج قرحم مسج ىلع هلوصح دعب :ةباوب نييئاهنلا
رشبلا( يراعلا دسجلا . Aءانثتسا نود ةقيرطلا سفنب مسجلا لك ريضحت متي .ضرعلل تامولعملا
ةاطغم نوتيزلا نوللا ناتكلا ةقرو ةطساوب )ةدرجملا ةايحلا ةياهن يف مهنأ ةيراع ةايحلا أدبت
.يداع ىوقملا قرولا نم توبات يف ةيئرم سأرلا طقف اهعضو متي

.اعادو لوقأ ىلإ يتأي نأ صخش يأ تقولاو ضرعلا دعوم نييعت متي
ةئيسلا-عجرتست وأ نسح فيفخت ةالصلا و ةالصلا تاذلا مادختساب تمصب نيدهاشملا يلصي دق
 .ةالصلا-نزحلا  ،ةالصلا

ةرخآلا ل .قرحلالل تقولاو خيراتلا ىتوملا ثثج قرحم ددحي
.عمج برقأ نم نينسملا لبق نم ىضوفلا ماقي
.قرحلا تادئاع قلغم شعن
ابيحرت ةباوبلا ةيحورلا ىتح ةءاضم لخدي ردص حور A
 ...باوبلا نم
.لزنملا ذاختال لك ةحول نيعيشملا ىقلتت
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لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
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)مسا عراش  (1يصولا-مداخ نينمؤملا اعضاوت رثكألا كب صاخلا

لثمي )مسا( ةيفاضإ ريدقتلا قحتست تلعف دقو )مسا( ريخلا نأ بلطي
فيفخت )مسا( ويام نيرخآلل ماهلإ ردصم .ضرعلا اذهل ةديجلا ةيرشبلا
ريخ و  1GODدجمل تانسحلا نم نيقلتملا نم حرفلا لك ةرم )مقر(
ةيرشبلا

!قرحلا دعب وأ لبق ديج صخشل ةالصلا هذه مدختستو
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ةالص - BAD -عجرتست

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
)مسا عراش  (1يصولا-مداخ
لثمي )مسا( ةيفاضإ ةبقاعم قحتسي تلعف دقو )مسا( ةئيس بلطت
)مسا( رشلا ويام ناطيش ضيغب سجر نم ةيرشبلا ىلع بيع رشلا
اياحض ةاناعم نع تارم )مقر( فيفخت

ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل
!قرحلا دعب وأ لبق ئيس صخشل ةالصلا هذه مدختستو
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.قرحلا دامر قيرط نع مسجلاو اهريودت ةداعإ متي :ةقيدح ةقرحم
ةقيدحلا ىلع قرحلا دامر يلاتلا مويلا حابص يف رشتنتو
Crematorian.
.ةقرحم ةقيدحلا ىلع امئاد هذه رشتنتو .اديعب ذخؤت نأ نكمي ال دامر

ىدم ىلع دامرلا رشتنتو ليهأت ةداعإ يف نوتومي نيذلا ءانجسلا !ةظوحلم
.ةقرحم دامسلا
يف يداملا مهدوجو مادختسا متي مل اذإ طقف قبطني شيعت يتلا ىرخألا رومألا نم ىتوملا ثثج قارحإ
ىضرملاو ةماسلا ءيش يأ ،ةفيلألا تاناويحلا( ىتوملا ثثج قرحل .ريودتلا ةداعإ لاكشأ نم لكش يأ
ل هسفن وه قرحلا ساسألا يف ..) .
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 ...) .دامس داوملا ،ريودتلا ةداعإل ةلباقلا وأ لكألل حلاص ءيش يأ( ىتوملا ثثج قارحإ ال .رشبلا

.ةينثو سوقط ةزانج ةربقم
ددع ديازت ببسب ةلوبقم ريغ ةربقم تازانجلا
تازانجلا .ةدئاف رثكأ ضرألا مادختسا ىلإ ةجاحب ناكسلا
.حورلا نع جارفالا مدع لالخ نم حابشأ قلخ دق ةربقم
ةياهن ةيوبخن رشلا لبق نم ةربقم تازانجلا لضفيو
،نمثلا ةظهاب شعن :ضرعلا
.ةيعيبطلا رظانملا حيرض ىهبأو ،نمثلا ةظهاب ربقلا دهاش

روبق .رباقملا مادختسا ةداعإ فقو ةللحتم نم مسجلا فقوتت ةيذغألا يف ةظفاحلا داوملا
، ..تارشحلا بذج ةلمهملا رباقملا .بيرختلاو ةقرس ،ةميرجلا عجشت

اهتثج قرحت نأ يه تافرلا .شبنو ةدوجوملا رباقملا بلغأ .رثكأ ةديدج رباقم ال
.ةقرحم ةقيدحلا ىلع رشتنتو
.ىرخأ ضارغأل اهمادختسال يه ضرألا

!ةزانجلل لوبقملا ديحولا عونلا وه ىتوملا ثثج قارحإ

يهو  ' (DAY2).ريودت ةداعإو ةياهنو ةيادب نم ةرود" نم ءزج ةمايقلا موي
.ةرخآلا نم  2NDةلحرم
يداملا دسجلا . Aمسجلا لخدي حور ةيحورلاو لمحلا يف ةايحلا أدبت يداملا دسجلا A
.ةباوبلا ةيحورلا ءوض وحن ءاسؤرو يحورلا حورلا كرتي توملا دعب .توملا عم يهتني
) .ةلمتكم ريغ ةمهم( دوعي حورلا ينعي مالظلا ةباوب ةيقايسلا A Spirit-

يف ادوجوم ناك هنع جارفإلا متي مل اذإ .قرحلاو ةالصلاب حورلا ريرحت متي
،حورلا مادختساب كلذو ،حورلا نع جارفإلا ال .حبشلا امك نايسنلا يط
 Judgment-ال .قرحلاو ةالصلا
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دسجوو دامر ىلا تلوحتو تقرحأ نأ لبق نم يداملا دسجلا اهريودت ةداعإ متي .موي
.يحورلا حورو ديدج
 :هللا  1هب تبحر حورلاو هباوجتسا ىرجي مث
مادختسا ةيفيكو رمتسم لكشب تمكارت دق صخشلا ملع ام حرش ديري 1GOD
.عمتجملاو ةئيبلاو ةيلحملا لئاوملا حلاصل ةفرعملا هذه
.رشنو هتلاسر ثدحأ ةيغاص اناذآ ةيفيك حرش ديري 1GOD
نكمي فيك حرش ديري . 1GODهتياهن نم برتقيو رشلا نم نينسلا فالآ
.رشلا صفق دعاس صخشلل
 1GOD.بذكأ وأ مكبلا بعلت ،راذعألا مادختسا نكمي ال حورلاو ! ةظوحلم

حورلا .روصقلا هجوأل خيبوتو ةديج اهلاعفأل  1GODحدم حورلا حرش دعب
ىلإ لقتني
نازيملا ءاقنلا

!اموي مكحلل ريضحتلا
مادختسا .يحلا نم هنولذبت ام لك ةفرعملا قيبطتو باستكاو ،يعسلا .ملع مث ملعت
ىلع رمت مث .ةئيبلاو عمتجملاو ةرسألاو كسفن عم مائو يف شيعلل فراعملا عيمج
) .لمعلاو ةرسألا( ةيرارمتسالا ةفرعملا امك تاربخلا ةايحلا

روطي \ ىمني \ ززعي \ عجشي \ جورت ) ،كلذ دعب لمعلاو ،ريكفتلاو ،باعيتساو ،اراركتو ارارم ةءارق( عبتا ،ةءارق

!'' ةلاسر رخآ ةروصلا "  " 1GODوتسفيناملا بها نوناقلا " لا )عيمجلا ربخأ(

.ىرخألا ةينيدلا تاروشنملا عيمج لهاجت

 PUNISHEVILديج نك
اهناو يف حورلاو تانسحلا نزي" قاطنلا ةراهطلا' A
متي .لاعفألا اهنا عجرتست حورلا لعجي وهف .تائيسلا
ةبرجت ةايحلا" ىلإ حورلاو ةايحلا براجت-لقن
.نفدملا

:نازيملا ءاقنلا ىلإ اهلقن متي براجت ةايحلا حورلا ا
ءاطخألا نميألا بناجلا ريبادت

لاعفألا نسح رسيألا بناجلا ريبادت
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 .نسح رثكأ هب مايقلا كنكمي )  ( EEEلفسأ رسيألا بناجلا

يقلتملا يتلا ةبيطلا رعاشملاو تلعف ةديجلا ءايشألا لك ديعتست كحور
صاخلا يقلتملا نأ ةبيط رعاشم الإ عجرتست ال كحورو .رعش ةنسح كب صاخلا
ةفيلألا تاناويحلاو اهئاقدصأو اهتلئاع  /هتحرف اضيأ نكلو رعش ةنسح كب
ةنسح كب صاخلا يقلتملا نم ةالص لبق نم ةديج كرعاشم ديدمت زوجيو .رعش
.ةبرجت نسح فيفخت ةفعاضم هللا  1لأسي

.لاعفألا ةئيس رثكأ هب مايقلا كنكمي )  ( EEEلفسأ وه نميألا بناجلا

ةيحض مالآو ةاناعم نم فيفخت نلف .كاياحض ىأرو ةاناعملا مالآ فيفخت فوس
،ءاقدصألاو ةرسألا( ةرشابملا ريغ اياحضلا مالآو ةاناعم اضيأ نكلو ةرشابم
هللا  1ابلاط اياحضلا نم تاولص قيرط نع باذعلا ديدمت زوجيو  ...) .ةفيلألا تاناويحلاو
هفعاضمل
. Aتحت لفسأ نم ةوتفلا دراوه نوج لاثملا ليبس ىلع .لاعفألا ةئيس-فيفخت
نم  10لتقو بيصأو ،اوبذعو اوبصتغا .يئانجلا هئالمز عم لود  4ازغ يذلا ةيغاطلا
فالآ نم  100كرتو لزانملاو سرادملاو لمعلا نكامأ تبهنو ترمد .سانلا نم فالآلا
لك فيفخت  Johnwillرشلا .نيئجال اوحبصأ نييالملاو ىوأم نود صاخشألا
 1GODبلط ،يلصي مداخ سارح كلذ ىلع ةوالعو .مهنم نييالملا لك يناعي عيمجلاو
.ةئيس شع-ةالصلا انيدل عامتسالل

حسم متي ةروصلا " حورلا يف شيع فقوتي امدنع
ىلإ اهلقنو ةيلاحلا ةركاذلا

.نفدملا براجت ةايحلا
.ديدج يلعف ةايحلا لكش لخديو حورو ديدج دسج نآلا

صمقت
.اكالم حبصت نأ لجأ نم حور لبق نم ةيعانصلا ةذملتلا مدختست نأ وه خسانتلا
ةايحلا كلذل ةجيتنو .ءاطخألل ةضرع ملعتلا ىنحنم ىلع حورلاو ئدتبملا هنوك
ةايحلا ةلثامم ةربخ ىلإ جاتحت فوس .اهتاناكمإ لماك ىلإ ىقرت ال دق ةبرجت
.ةبرجت
ايريتكبلا( لكش ىلع ةايحلا نم عون يأ نم اهيلع لوصحلا نكمي ةايحلا براجت ،ةقباسلا
) .ناسنإلاو ،ناويحلاو تابنلاو تارشحلاو

ةمداقلا ةمهملا ديدحتل هتنت مل يأو براجت ةايحلا ةيضاملا مدختستو
سيلو( هنأ ةيناث قلخو ةايحلا لاكشأ نم لكش يأ ىلإوو حورل
) .ةيرشبلا ةرورضلاب
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بيردتلا لامكتسال يفكي ام كانه ىتح مكارتت براجت ةايحلا ةروصلا 'حور
.كالملا حبصيو ينهملا
كالم ل حورلا حبصي امدنع يهتني خسانتلا !ةظوحلم
 HEAVEN .يف ردصملا ةغيص ةرخآلا عم ) يدبأ (

ANGEL
ارظنو ةيدبألا حبصي  1GOD ،لبق نم ءامسلا ىلإ اثيدح نيلهؤملا كالملا بحرو
حبصي ديدج ليجنا ةرم لك يف  ".سراحلا كالملا ' يرجي هذه نم  1ةيوامسلا تاذلملا
يف )، ..كحضلاو صقرلاو ءانغلاو ىقيسوملا( ميظع  merimentكانه .ةدلاخلا
.ةنجلا

. GAو حورلا ةثعبلا مدقتي ةيفيك ةبقارم ) ' ( GAسراحلا كالملا '
 GAقرط .اهتمهم ددهت ثادحأ وأ اهتمهم نم ةشئاط حور امدنع لخدتلا
ةكئالملا مه GAو ! ةظوحلم .ةيؤرلاو ،تازجعملاو ،ريمضلا :لخدتلا
عيمجو رشبلا مهسفنأ رظني نأ لعجت نأ نكمي يتلا ةديحولا
.تاقولخملا
سرحي . 1مهيلإ ةلكوملا ليخنا نايدراجلا 2-كيدل )مسجلا( يداملا قيفرو حورلاو
)ءارغإ( ىرخألا تارابتخالا ةمهم
) .ريمضلا( ةيقالخألا ةوقلاو حورلا جضن
سراحلا كالملا يهو ،اهتلاسر حور لمكأ
كولسلا اذه رولكلوفلا فصي .اكيشو تاب موي ،ةمايقلا نأ يكحي
ضفخ حورلا !توملا كلم وأ ربير هرابتعاب سراح كالمب نم
وحن كرحتلا أدبي حورلا" يضاملا تايركذ ثدحت .اهمسج عم تادنسلا
.ينبت ءوض لك ئفاد قرشم

.ىرخأ ةرم هلاسرإ وأ حور بيحرتلل ناك اذإ ام ررقي باوبلا ا
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ةمهم اهنا هنم ءاهتنالا تمت اذإ ةدراو حور لك ققحتي باوبلا
مل ةمهم نوكت نأ بجي .يف يتأتل ،بسانملا ريغو
ةرم باهذلل ةئيه دجوت ال( مسجلا ىلإ دوعي حورلا لمتكت
) .ةديدج ةئيه نييعت متي ،ىرخأ

نفدملا-ةايحلا براجت ،قاطنلا ةراهطلا ،موي ،ةمايقلا ةرادإ باوبلا
.كالملا-نايدراجلا فارشإلاو

)رشبلا لبق نم مهفل ةياغلل ةدقعم ( نيرخآلا كالملا كانه

'ءامسلا' وه نوكلا يحورلا 1GODو
" سوفنلا ةدلاخلا 'حبصأ' ثيح وه ءامسلا

": "ANGELةدلاخلا وعدي 1GOD
!ةكئالملا نم اديزم ديريو  1GODنوكلا عيسوت

D eceased
،ةيرارمتسالا ةفرعملا ،ةيراقعلا :عمتجملا ةرخآلا هيدل ىفوتملا صخشلا
تاربخلا تمكارت ةايحلاو ةفرعملا ىلع تاراقعلا رمي .ديلاقتلاو ثارتلا
يهتني( ةفيظولا ىلع رمي ال تاراقعلا rabilia memo-.و ةيلئاعلا ديلاقتلاو ثارتلاو
ةوق ) ،توملا عم
.ةموكحلا تاداريإ ىلإ بهذي ةورثلا لك ) ،توملا عم يهتني(
)زيزعتو ،تدمتعا ،ةصاخلا( لافطألا راثأ يذلا ىفوتملا صخشلا
!'دلاخلا' كلعجت لافطألا !'ال' ،نكي مل يتلا كلت !'دلاخلا' حبصي

.تاطوطخم  7متتخيو اذه

وتسفيناملا بهاو ،نوناقلاو  1GOD،ةلاسر رخآ
ةياهنلا
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