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وه هللا . 1لضفأ اصخش كلعجيو حورلل ديج رمأ لئاضف يرجي .تايباجيا يه ايازم
.بقاري
شيعلا .ةايحلل ةليسو لئاضف لعج
،عمتجملاو ناريجلاو ةلئاعلا عم مائو يف
ةلضاف ةايح شيعت .ةمزأ ءاوجأو لئوملاو
 1GOD.ةدابعل ةليسو لضفأ وه

.نازيملا-ةراهطلا يفو ةليضفلا مهت اهنوك

. 1GODهولعف ام ريخ عجرتست لئاضف صخشلا نإف
.مهبحي

ايازم :حاجن رشبلا يف
ملع مث ،ملعت . 1رشلا ةبقاعم امئاد و  1GODطقف ةدابع
.لئوملا عم مغانتلاو ةئيبلا ةيامح .ةيرارمتسالا ةفرعملاو
،طقف ،ةمحرلاو ةعاجشلا .اهيلع دامتعالاو نينمؤملا ،ةبحملا
ةبترمو ةفيظن ةرباثملا .ةكراشم
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••• • • • !تنأ نم عمسي نأ رظتني 1GOD
ةالص -ايازم
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1GOD ،زيزعلا
لئاضفلا لمعلاو شيعلل دوعو )مسالا عراش  (1يصولا-مداخ
لئاضف لمعلاو شيعلا ىلع نيرخآلا عيجشتل دوعو
لئاضف انوعد لئاضف ريغ كولسلا ةبقاعم تابلطلا
ةيرشبلا ريخ و  1GODدجمل شعترت-لئاضفلا مدعو رهدزت
!ءاقللا يف وأ لزنملا يف ةالصلا هذه ىلتي
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.رشلا ةبقاعم امئاد &  1GODطقف ةدابع  1:ةليضف
نكامأ :ىرخألا مانصألا لك لهاجت .طقف  1GODةدابع
، ...مهتاباتكو ،و سوقط ،مهتدابع
بها نوناقلا ' نم يتأي ةدابعلا ةيفيك لوح تاداشرإ
 ".وتسفيناملا
مداخ .يساركلا عم حباذملا لادبتسا متي  sacrefices.ديري ال 1GOD
قيبطتلا( ميلعتو )ةفرعملا باستكاو ،يعسلا( ملعت نايدراجلا
.ثثجلا قرح ىلإ دهملا نم )ةفرعملا لقنو

.ةدابعلا ءانب ضرغ نكامألا ديري ال 1GOD
يف ءاقللا يف ىلع .تقو يأ يفو ناكم يأ يف ةدابع نايدراجلا مداخ
 ...ناريجلاو ءاقدصألاو ةرسألا عم )ميلعتلا ةأشنم يف( FUNDAY

رهظي امثيح .رشلا ةبساحم ينعي  1GODةدابع
نع( "ةقيقحلا" داجيإ لالخ نم يتأت ةلءاسملا .رشلا
يأ وأ مرجلا تابثإ )ةموصخلا سيل ؤطاوتلا قيرط
مت )يمكارت( ةيمازلإ ةلمجلا ،بنذلاب روعش كانه .بنذ
ءاطعإ متي ثيح .ليهأتلا ةداعإ اهيلت قيبطت
.ةمزاللا تاضيوعتلا
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!هتياهن نم برتقيو رشلا نم تاونس 1000

!!!!!!! رشلا ةبقاعم ديج نك
.ةيرارمتسالا ةفرعملاو ملع مث ،ملعت عراش  2: 1ةليضف
،ملع مث ملعت عراش ، 1عبتتسي ) (IPةيركفلا ةيكلملا يرشبلا مادختسا
ميلعتلا لالخ نم  IPيتأي .ةفرعملا قيبطتو ىلع لوصحلاو ،يعسلاو
يطعم نوناق ،تاربخلا ،ةمظنملا-ةايحلا تاربخلاو ةموكحلا ةيناجملا
.نايبلا
ىلإ ) Know-ةفاحلا ةيرارمتسا( ،ةيركفلا ةيكلملا بسك ىلع رمي اريخأو
،عارتخالا تاءاربو ،رشنلاو فيلأتلا قوقح دجوي ال( عمتجملاو لمعلاو ةرسألا
.رياش ) ،عمتجملا ىلإ يمتني IP

.نسلا رابك لمشتل دعب اودلوي مل نم" يناجملا ميلعتلا " ةيلحملا ةموكحلا مدقتو
متي )روهمجلا ،يناجم( ميلعتلا .ةقلغمو يموكحلا ريغ ميلعتلا دامتعا متي ال
.رياشو ةعطاقم لبق نم اهريفوت

 ".ميلعتلاو ةيبطلا عمجم يريش ' SMEC
 ".ميلعتلا عمجمو ةعطاقم ىفشتسم " PHeC
.ئراوطلا زكرمو عافدلا ةعطاقم " PDEc
" عمتجملا ئراوط ةمدخ " CE
ميلعت ةعرسب نوملعتي يناجملا ميلعتلا يف .سيردتلا ءدبو ،مهف امدنع ،ملعت عراش 1
،لزنملا دادجألا يفو .ددجلا نيمداقلا بردي ةربخلا يوذ نم لماع لمع يف .ملعتلا يئيطب
.ميلعتو ،ءاقدصألاو براقألاو تاهمألاو ءابآلاو

.دلاخلا )ةيركفلا ةيكلملا( درفلا  know-ةفاحلا لعجي ةيرارمتسا ةفرعملا
يداصتقالا لاجملا نم لجسب ظفتحي  14رمعلا نم  indivi-جودزملا لك
ةرسألا يف ) .ةقلقمو ةيباجيإ تناك ءاوس(  experien-مهتايح دحوملا
.ةيركفلا ةيكلملا مهب زيزعتو ىلع ظافحلاو ،حلت باك بجي

، "I-P.اهيفظوم مادختسا ةداعإو ظفحو طاقتلا تامظنملا ىلع بجي
ةعطاقم .عيمجلا ريخ هيف امل ةيركفلا ةيكلملا اهينطاوم نم ةدافتسالا بجي عمتجملا
.تاظوفحملا ىلع ظافح ةموكحلا

ةمدختسملا ةفرعملا هذه تناك اذامو هملعت ام كحور بلطيس  Judgmentdayىلع
.ل

انيدل دولخلا نم ءزج ةيرارمتسا ةفرعملا
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.لئوملا عم مغانتلاو ةئيبلا ةيامح  3:ةليضف
نوكلا( "وب" ،مداخ حبصت نأ وه ةيرشبلال ريصم 1GODو
ةئيبلا عم ةمءاوم قيرط نع ةعامجلاو أدبي ) .يئايزيفلا
ةئيبلا ىلع ميقلا نوكيل مدقتي نم هنإف .ةيلحملا
.ضرألا ىلع ةايحلا لاكشأ عيمجو

نايدراجلا مداخ حبصأ .اهريصم ىلإ ىقرت نأ  Humamkindاهيدل ناسنإلا ءاقبل
ةئيبلاو ةيلحملا ةئيبلا عم مائو يف شيعلا عبتتسي اذهو .يئايزيفلا نوكلا
.يداملا نوكلا ةيقبو ربكأ
ظفحلا ءايصوألا لئاوملا عم مجسنتل

يت

 /ةيادب ،فيكتلا( روطت مهف ىلإ جاتحت
،ريثأتلاو ببسلاو ،ريودت ةداعإو ةياهن
،يئيبلا ماظنلا  /ةيئاذغلا ةلسلسلا
 Harmoniغنيز .) .روطتتو ،أطخلاو ةمكاحملاولالخ نم )ةبرتلا ،ءاملا ،ءاوهلا( ةيامح ينعي
ثولتلا قلخ مدع

 ..مسلاو ،مسلا ،ةمامقلا قرح(
نامض وه  harmoni-غنيز يلو مداخ ) .
ةكوكسم ءاقب
 ..) .تاتابنلاو تارشحلا ،ناويحلا(

كلذل .يداملا نوكلا رامعتساو فاشكتسال ةيرشبلا كلمتو
ةطشنألا نم دراوملاو تقولا ليوحت .يرورض رمأ يناكسلا ومنلا
. Humankindsةيرامعتسالاو ءاضفلا فاشكتسال leisuretime
!ردقلا
.اهيلع دامتعالاو نينمؤملا ،ةبحملا  4:ةليضف

جوز عم لصاوت لافطألا عم اهيلع دامتعالا نكميو ءالولاو ،ةبحملا أدبي يرجي
ةرسألاو ،مهدادجأو مهئابآو مهئاقشأ نوبحي لافطألا .ةدتمملا ةرسألاو ،ةجوزو
.ةدتمملا

ىلإ ىدأ امم ضعبلا اهضعب عم اهيلع دامتعالا نكميو ةصلخم ،ةبحم ةقالع اهل ةجوزو جوز
ديلاقتلاو ةيقالخألا ميقلا نوملعي نيذلا ) .ةدمتعملا وأ زيزعتو ،ةصاخلا( لافطألا
ةرسألا نم اهيلع دامتعالا نكميو ةيفو ،بحملا ءزج يه ةرسألا .ةيعامتجالا تاراهملاو
.ةدتمملا
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بحي اذه .لئاضفلا عيمج ناضتحا ىلا زمرت ةدتمملا ةرسألا
نم اهئوشن  applica-اهنا يف اهيلع دامتعالا نكمي نمو .مهب 1FAITHل ةيفو اهنا 1GOD،
.نايبلا يطعم-نوناق

هنوك هريصمل ايفو نوكي نأ بجي ةيرشبلا .تاقولخملا عيمج لمشي  1GODبحم
!تنأ ،انيلع دمتعي . 1GODنايدراجلا مداخ
ىلعأ ىلإ لصو دق نينمؤملا صخشلا .ءاذغلا حور ،عئار ةليضف وه صالخإلا
!تنأ بحي . 1GODيرشبلا ريخلا نم ىوتسم
دامتعالا يرجي .اهب قوثوم ءاقدصأ لعجت يتلا ةليضف اهيلع دامتعالا يرجي
.عمتجملا ةايحلل ديج رمأ اهيلع دامتعالا يرجي .ديج لماع لعجي اهيلع

.ةكراشم ،طقف ، Compasssion،ةعاجشلا  5:ةليضف

،ةنجل حشرم باختنا دنع  essentual.ةيرشبلا تايكولسلا نم جيزم وه  5ةليضف
يف  essentual.ةيرشبلا تايكولسلا نم جيزم اذه نوكي نأ رهظي يذلا حشرملا رايتخاو
 essentual.ةيرشبلا تايكولسلا هذه شيعلل يصخشلا ىوتسملا ىعسم

ةمحرلا  A CGرهظي .ةدبتسم اهنوك توت  couragesنوكي نأ نايدراجلا-مداخ يعاسم A
ىلإ دتميو دارفألا لبق نمو لداع مساقت يرجي قيبطت متي .ةجاذسلا نأ نود
.عمتجملا
لماعتلاو ،نايغطلا ةلازإو ،دادبتسالا فقوو ملظلا يدحت ،ةلءاسم يرجي ةعاجشلا
،ةلاسر ثدحأ ةروصلا  1GODةيامح ،ظحلا ءوس عم
ةفرعم يه ةعاجشلا !، NOلوقلا ىلع ةرداقو ،فلتخن نأ ىلع ةردقلاو ةعاجشلا ...
.بويعلاو دحاو دويقلا

فطللا نم  Rand-موأ لامعأ .ضماغو ئفاد رعشي هنإف ،حورلا عم لضفملا وه فطاعتلا
يرجيو ،فطاعتلا روعش وه  sionate compas-يرجي .ةينيتورلا ةيمويلا  CGنم ءزج يه
،عامتسالاو ،معدلا ميدقتو مهافتلا

 COM-.ةفطاعلا تسيل امهتم ،بينأت ،ةقفشلاو ،نايذهلا ،ةرفغملا ..

كسفنل درجم اهنوك .ةيناسنإ ةجاح وه ةلادعلا يقلت ةليضف وه طقف يرجي
 .لداع عمتجم يف لدعلا ساسألا وه نيرخآلاو
ذافنإو ،نيناوقلا عم يقالخأ عمتجم ىلإ جاتحي ةلادعلا
ةداعإو ءاضقلا ؤطاوتلاب ربع ةلءاسملاو نوناقلا
.ضيوعتلاو ةيمازلإ يمكارتلا مكحلا ليهأتلا
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مساقت .ةرسألا ةدحو لخاد مساقت قبطني .يدسجلاو يفطاعلا ةكراشم  envolvesمساقت
.سناجتلا رياشل لدابت قبطنت .ءاقدصألا عم نوكي نأ نكمي

.نيرخآلا عم تاربخلا ةايحلا دوجو وه .اعم شيعت مساقت
 1GOD.عم مساقتو ،ةدابع
مساقت .نيرخآلا حلاصل ةيركفلا ةيكلملاو كتقو ءاطعإو ،يعوطتلا لمعلاو ةكراشم
يه مساقت .ةينانألاو يرصنعلا لصفلا ، wealth-رشلا حبرتلا مئازهلا
.نايدراجلا مداخ ةقيرطلا

.ةرباثملا  6:ةليضف
قيقحت يف تاساكتنا وأ ريخأت وأ طيبثت ،تابوعصلا نم مغرلا ىلع ائيش لعفت ةرباثملا
رباثيو ، ...ظقيتسي ،طوقسلا ،ظقيتسي ،طوقسلا يشملا ةيفيك ملعت لفط .حاجنلا
.سردلا اذه ىسني نيغلابلا نم ريثكلا .يشمي ىتح

ىتح ةلواحملا نع فكي ال صخشلا اذه .ةميزهلاب فرتعي ال رباثي يذلا صخشلا
نود .ريخألا اسفن ذخأت ىتح رباثن فوس صخشلا اذه .ددحملا فدهلا ىلإ لصوتلا متي
ىلع بلغتلا .دويق دوجو ةرباثملا ىلإ رقتفت .نكمم وه ميظعلا زاجنإلا ال ةرباثم
.لئاضفلا هنوك وه ديقلا اذه

.فوس يننأ فرعأ تنكو نكمي يننأ دقتعأ تنك ،بجي يننأ فرعأ تنك !هلوق

! 1GODبيخي ال !ةليضفلا هذه ناضتحال عيمجلا ديري . 1GODةرباثملا ئفاكي 1GOD

Tity.و ةفيظن  7:ةليضف
أدبي .ةبترمو ةفيظن اهنوك عم ةفاظنلا أدبي ةديج ةديجلا ةفاظنلا ةحصلا ةديج جاتحي
قبطني ةبترمو ةفيظن .لمعلاو لزنملا ىلع قبطني ،يصخشلا رهظملا عم ةبترمو ةفيظن
.قطنملاو ريكفتلا ىلع اضيأ
ةرايز لك دعب نيديلا لسغ .ةفاظنلا" ةينيتورلا ةيمويلا'  Aنمضتي
لسغو نانسألا ةاشرف .ةعضر لك لبق هجولا لسغ .ةعضر لك لبقو ضاحرملا
لقألا ىلع نيترم قلحي نا ررقملا نمو .ريرسلا ىلإ باهذلا لبق هلك مسجلا
،لوقصملا نانسأ( ةفيظن تاعمجتلا روضح نايدراجلا نايإ . Custod-عوبسأ لك
صمخأل سأرلا نم( قينأ داتعلاو ،ةفيظن ءادتراو  (HE) ،قلحو )اهلسغو ،رطمت
) .نيمدقلا
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.ريرسلا لعج ةرداق يال ةيئايزيفلا ةرسألا دارفأ نم درف لك حابصلا يف ظاقيتسالا دعب
يدترأ نأ تقولا ناح دقل .مويلا حابص ةفاظنلا لامكتسا .ةيفيك لافطألا ميلعت ءابآلا
تفصو .ءادترا مزتعي صخشلا دعتست )لبق ءاسم( تدعأ مسوملا لالخ ةرداغملا ىلع عضوو ،يسبالم
ةقطنم تسيفكيرب دعب ) .خيراتلاو ةئبعتلاو ،ىوتحملا( تايواحلا نيزخت تسيفكيرب لك
.ضوحلا يف يناوألا عضو متي ،ةرذق تايواح .نيزختلا تايواح ىلإ ةدوعلا .ةفيظن ماعطلا لوانت
،يعوطتلا لمعلاو ،ةسردملاو تيبلا( مهب  DAILLYلامعألا ءدبل دادعتسا ىلع نآلا وه صخشلاو
) .لمعلاو

نيزخت .خيراتلا ءلم اضيأ ةيئاذغلا داوملا تايواح نوكي .ىوتحملا ةيمستلا اهيدل تايواحلا عيمج
ريغ ليلدو لفط( نمآ لكشب تايواحلا نيزخت متي )مسلاو ،مسلا( ريطخ .ةقدب تايواحلا
) .ءفك
لافطألا بعلو تاودأ( ةلمعتسملا ريغ داوملا كرتت ال
لمعلا وأ ضرألاو ،ثاثألا ىتح ىضوف )يناوألاو
يف اهعضو داوملا طاقتلا مادختسا دعب .ةقطنملا
.ناكملا سفن يف امود وه تاودألا نيزخت .قينأ نيزخت
.ىلع روثعلا لهسلا نم مه مث

ةمزح .يلاتلا مويلا ءادترال ططخت تنك داتعلاو عضو-و دادعإ .ريرسلا ىلإ باهذلا لبق
.حابصلا يف جورخلا دنع لوط ىلع اهذاختا مزتعي يتلا دونبلا عم سايكأ يأ

ضرم ىلع لوصحلا يف كتصرف نم ديزي يوق رهطم وأ ضييبتلا داوم مادختسا
:ةيعيبطلا حطس فظنم مادختسا .نمزملا يوئرلا دادسنالا
تيزلا نم تارطق عضب ةفاضإ ،ضيبألا لخلا نم بوك ، 1/2ادوصلا تانوبركيب بوك ، 1جزم
.حلملا نم ةريبك ةقعلم ةفاضإ ىوقأ اهيلإ ةجاح يف .يرطعلا

.رضحتملا ناسنإلل ةرذقلا بترم ريغ ءارقفلا رذع كانه نوكي ال
.انثارت يف رظنلل تقولا ناح دقل .لئاضفلا نآلا يرجي

وتسفيناملا بهاو ،نوناقلاو  1GOD،ةلاسر رخآ
ةياهنلا

ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org
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