ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1FAITH 1Church

ةرجهلا
يزيلكنإ ناصح ~ ةظفاحملا ~ لئابقلا
.تاجهللا نم ديدعلاو ةيسيئرلا تاغللا  7عم لئابقلا 7

تروطت ةيرشبلا تروطت امك .ةرجهلا يف ةبغرلا نمضتي ةيرشبلا ميمصت 1GODو
نييلوغنملا تلوجت .ايلوغنمو ايسونايقوأ  Persindia،ىلإ ةقرافألا تلوجت .ةرجهلا
Persindiaل ليخلا روهظ ىلع قحال تقو يف ايسونايقوأو نوزامألا ةقطنم ،اكيرمأ ىلإ
 Persindiaتروطت تلوجت .تاظفاحملا عيمج ىلإ نييبوروألا رحبأ .ابوروأو ايقيرفأو
.ىرخألا تاظفاحملا عيمج ىلا هجوتو رحبأو

ثراوكلا ) .برس( ةزيرغ ميمصت 1GODو :ةيرشبلا ةرجهلا بابسأ
لئوملا لعجي خانملا ريغتو ،شيعلل ةمئالم ال لئوملا لعجت
.شيعلل حلاص ريغ
)رخآ ناكم يف ارارضخا رثكأ بشعلا( ةينانأ
.يناكسلا ومنلاو
لئابقلا  7تابثإل ةيفاك يناكسلا ومنلا .ةيافكلا هيف امب يرشبلا سنجلا روطت دقو
عيمج )يضارتفالا ميوقتلا  "0.1.1.1" (CGنم ارابتعا ! 1GODىخوتملا وحنلا ىلع تاظفاحم  7نولكشي
)لجألا ةريصق وأ لجألا ليوط( ةرجهلا
) .ءارولا ىلا نييعرشلا ريغ نيرجاهملا لاسرإ متي( يعرش ريغ حبصأ تاظفاحملا نيب

ريغ هنأ ىلع هتلماعم متت نأ اهل لوبقم ريغ ءوجللا يبلاط ! ةظوحلم
)نييزاهتنالا( سانلا ءالؤه .ةينوناقلا

نم الدب ،كانه ارييغت تثدحأو اوتأ ثيح نم ىقبت نأ بجي
.يرجلا
يأ نمضتي اوتأ ةظفاحمل ريخأت نود داعو )ميا ( نييعرشلا ريغ نيرجاهملا
.ناك امبر مهنأ لافطألا
ال ،ءارولا ىلا امئاد اهلاسرإ متيو ،ةلماكتم نوكت نأ نكمي ال نييعرشلا ريغ نيرجاهملا
 R7 .ةسنآلا ،ةمكاحملا ىلإ اهتداعإ نكمي ال يتلا "يف مإ" .ءانثتسالا

ةدعاسم نع نيلوؤسملا صاخشألا ةاضاقم .ينبتلل لافطألا' يف مإ" تعضو
 R7ةسنآلا :ةينوناقلا ريغ
ريصقلا ىدملا ىلع وأ )نيطوتلا ةداعإ( ليوطلا ىدملا اهنأ ىلع فنصتو ةرجه
) .رفسلا(

،ءافعإ  Shires.نيب كرحتي ةيوست ةداعإ .ةظفاحم نمض طقف نكمم وه نيطوتلا ةداعإ
يف الإ شيعت نأ نكمي اهنأ 'يليئارسإلا'
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جراخ تدجو يليئارسإلا .داعيملا ضرأ ةرداغم نوعيطتسي ال مهنأ '.داعيملا ضرأ'
!!! تابغرلا  GODةروصلا . 1داعيملا ضرأ ىلإ روفلا ىلع اهلقن متي داعيملا ضرأ

لمعلا نوكي نأ نيغلابلا اهيدل ،حئاول كانه  Shires .نيب ام كرحتم
.كرحتلا نم اونكمتي نأ لبق .رياش اهنودصقي يتلا ةهجلا يف
مهيدل نسلا رابك .ةيدوقنعلا ناكسإلا مظني نأ لمعلا بحاص
نم اونكمتي نأ لبق .رياش مهتهجو يف ةلتكلا نكسلا ميظنتل
.كرحتلا

.ةظفاحم نمض طقف نكمم وه رفسلا
ةموكحلا مادختسا وأ لمع .نمزلا اهيلع افع رفس تازاوج
تاظفاحملا عم لصاوتلا ىلع ويديفلا تارمتؤمو ،تنرتنإلا
.ىرخألا
غيرفت ةيحايسلا نفسلا .رطخلا ىلإ تروطت ةحايسلا
ذفانم ربع )ريصارصلا( تارشحلا لثم برس نيذلا حايسلا
عفر ،ةيلحملا ةايحلا ليطعت مهنا .يلحملا نكسلاو
لابج ءاشنإ .نييلحملا ناكسلل ةشيعملا فيلاكت
اذه !يهتني نيروسيملا لومخلا نم هيفرتلا اذه .تايافنلا
ككسلا ةحايسلاو ،بردمو ،ءاوهلا ىلع اضيأ قبطني
.ةيديدحلا

ليوحت متي !يهتني اذه ) .ل ةددعتم ةينطو( نايكلا لامعألا ةرجاهملا ةيلامسأرلا تأدب
! )ضيوعت يأ ( نورك ل تايسنجلا ةددعتم تاكرشلا

نود يهتني ةيبنجألا ةيكلملا ) .ةيبنجألا ةيكلملا( رجاه ةمصاعلا ةيلامسأرلا
ةمهتب مكاحيو ةيبنجألا ةيكلملاب حمست يتلا ةموكحلا لادبتسا متي !ضيوعت
 / R7 .ةسنآلا ':ةنايخلا'

) ،نودشتحي( ةمداقلا ةرجهلل دعتست تاظفاحملا ناكس ددع ديزيو دراوملا للقي امك
:ريصم ةيرشبلا !'غارفلا '
بارسأ لك !ةظوحلم .يداملا نوكلا مداخ حبصيو رامعتسالاو ) (SXءاضفلا فاشكتسا
.قيبطت  I & IIءاضفلا نوناق ، CGلقتسم لكشب ةظفاحم

ةياهنلا
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