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	�ت        ١١٠دو �� � �  ٢٢در ���ن ��ا�


د ���� از رو���ن   ��� �� ا%$ در ���ن �# ��ارد ٣٩: ��٨  ١: ٤ی&
  .ی�د �
 T  = )*+�١           S  = )*+�٢  
  
)T        ( �� ���	
� " ���ت . ��ش ����" دور� ���
د��ز� از راد
�� در ��رد در �#�ن �!ا� � � �$�%&� �در ا


د $#)( �)#' ���#�را��� �� *+
دو �0/. �	-� از راز��ه�ن ��د �د �
+ � ا	� در �#�ن �( . ز��ه�ن ا�* �د ��اه#� �
�78ر در ه4 � �� ه. ج6% �( ��. ت� �	-� �د . ه4 � �!� � ه
 روز از 3)% ( از $�2 ج�� راز��ه�ن دا� � ا.. �!ار	�

.9
 در �#�ن �9!ار�8 �� .
	��� ��ش �( �;#� در د+ 
چ� ��د �ددا�* �
دار� و � د. �
+ � ا� �ر =�ل#�8 �� ا
�#;�A( را �� از راز��ه�	��2 ��د �د �
+ � ا. در �#�ن ��اه#. �!ا�* و �� �0@( . �
	��� را ?7< �A= دروس و


د �	-� از رو�#�ن : $;�ان ا�
وز ا� ا�*. �HاGت �C��D E8F ��اه#. داد��� J�د �
+ �  ٣٩: ٨ت�  ١: ٤  
  .ا�* در �#�ن �( �!ارد

  
)S          ( �
	��# از رو���ن . �١.� �   ٣٩: ��٨  ١: ٤در ���ن ��ا�


د� ا. ٣٩: ٨ت�  ١: ٤ه4 � �!� � رو�#�ن �
 �ن تO%0 و د$� � ،.=�G از �ددا� ��2 راز��ه�ن ��د �
ا� . را ��ا	�� ا
O و دروس �
��ط �� �A= � ار ��اه#. در �#�ن �!ا�
ا� 3)%* ا� �4د� �( �;#. و �H� )@0اGت را ��رد �3 �9 4

  .داد
  
)T         ( /0& ت از رو���ن�	
� �  .٤در ���ن ��ا�

�،. در��ر� 3�� ��ن ا%�	 �ن �V/7( را در �#�ن �9!ارم ٢١- ٢٠: �٤( ��اه. از رو�#�ن �� )� *%(3 �ا�
اه#. " ا
ن دا�* و ا%�	W روز �� روز 3�� ت
 �( �� و = ( E73 از ا;�8 ��ا �� و$�� اش او �� ��ا ا%�. ه#-J� ��9 	;%�د

�;� E%$ ا �3در ا�* �� ه%� و$�� ه�� ��د�� ��
ا A#� دا�* �;� او را ��Xس �( �4* ز E%$ " . در �	اه#. چ9�
ا�
 W
د و ا�
اه#. �� ر+ � �� و$�� اش را �
ا� ا�
اه#. ت8
ار  ١٧و  ١٥، ١٢ا%�	W 3�� ��؟ ��ا ��ره� در D#�ا�


د�
ش و [#
� از ��ا ا\�$* (D دن
� )	��

ز�#;( �� ��ا و$�� داد� ��د، �� 3 �^3� . �� W��ا �� ت8
ار و$�� ه�

 ��ن ا%�ن ��د �� ا%�ن ا�
اه#. ا$ �Aد� $%#O ��د 	)7* �� . ا�
اه#. و ا�
اه#. �� ت8
ار ا\�$ W از ��ا ��$_ 3�

aD ا%�ن �) 9( �� �`;�	( دارد �� ��ا �� �� �4 � . � �	-� �4 � ا�* ا	&�م ده� و ا	&�م ��اه� دادا;�8 ��ا �( ت�ا	
  . 3�ت ا%�ن �� 8( از چ#cه�( ا�* �� �) 9( �� ا\�$* �� از �bم ��ا دار	�. ا�*

  
)S         ( اه. از رو�#�ن�� )٢٢و  ٣: �٤  �� )	�%�� 	&�ت �`W ا�* و ا )	�%	&�ت �` W	V� *(#/7( در ��رد ا

�،. را در �#�ن �9!ارم�� )� *%(3 ��� او چD .F��#� و او را " ا�V� ا از�� E#دل �ن �ورد �� ه%#�%ا�
اه#. �� ��ا ا
�78ر� در ز	��( او رخ داد� ����. " �( �;�� �� �%�ر �ورد ��ا%�ن ا�
اه#. ا%�	( ج�� و . ا%�ن ا�
اه#. ات3�4( 	7�د 

�0@( از �
دم دارا� ا%�ن ذه;( ه) ;� �	�2 �� . ا� ا%�ن ا%�	( ا�* �� $�دل �( ��زد و 	&�ت �( �`�F! ��اوم ��د

 	%( ده�##h�2 را ت	( ���	ز c�
ا%�ن ذه;( 	%( ت�ا	� . ا+�8ر��ن ا%�ن �( �ور	� �� چ#A#A= �c* دارد ا�� ا� ا%�ن ه

�78ر در �!� � ز	��#�Fن و � . دارا� ا%�ن ��3* ه) ;��0@( از �
دم . �)( را $�دل �F%�رد و � 	&�ت ده� �2	�
ا%�ن ��3 ( �)( را $�دل 	%( �%�رد و 	&�ت 	%( . �
ا� ��ت ��ت�ه( ا%�ن �ورد� ا	� ول( در =�ل =�?
 ا%�ن 	�ار	�

	&#E ��ا ا%�ن 	%( �0@( �
دم ا%�	�Fن ��c&0 ا� ا�* �	�2 ا%�ن �( �ور	� چ�ن ��c&0 ��ا را د�� ا	� ا�� �� ا. ده�

دم را $�دل �( �%�رد و � 	&�ت . ا%�ن ��c&0 ا� �)( را $�دل 	%( �%�رد و 	&�ت 	%( ده�. �ور	�� �� )	�%ت;�2 ا


ا� . �( ده� ا%�ن 	&�ت �`W ا�*� W��#3 گ و
� O
ا%�ن 	&�ت �`W، ا%�ن دارد �� $#)( �)#' 	&�ت را از \
%�ن، ا%�	( ا�* �� 	&�ت �( �`�F و ز	��( �� را $�ض �( �;� و ا%�	( ا�* ��اوم ا� ا. �� �� ار��hن �ورد� ا�*

  .و ج�� �� �)#'
 


	�ت از رو���ن &0/ � �  .٥در ���ن ��ا�
  
)T        ( اه. از رو�#�ن�� )١٧- ١٥: �٥  
kر �دم دارد؟ در ا��در �#�ن �9!ارم �� چ
ا ��ر �)#' ت�4وت �cر�( �� 


گ ��	��;�� �دم، ت%�م ا	)�� E%l � C��ر �)#' در ج2* �`�لm �ن ا�* و 	&�ت �( . 	��2 ت�ر O
ول( ��ر ��ا از \
�F`� . گ و 3#�م او د� �ورده��
� O
��ر $#)( �)#' از \ E#چ�2ر دل �� " �
 F#� "ر �ورد�� ��.  

د. اول��( ا�� در �#�ن �;�ه�ن �)#�ر. از \
��V� O �دم، �دم �E ج�2ن را �� �;�� ��;� �V�( �%ه '#(� O
، ��ا از \


د�J ا	)�ن �/�8 �;�� �#/#�	�2 و �#/#�	�2 	4
 را ��0 از ! را �� +#n ��د، ��;�  ��;� >A+ �	 '#(� )(#$ O
��ا از \

 �;�� �دم ه%� ا	)�	��2 ج�2ن �8l�م �� �;�� و �
گ ا��� ه) ;� ول( �� ��ر ��ا در . دوم. ز��ن �دم �`F#�� ا�*kدر ا


دد �/�8 او را $�دل ا$bم �( �;� و $�ال* و =#�ت  �)#'� )� 
	� ت;�2 ا	)�ن �� و?0#* 	`) #� �0^��#* ��د �
�;� )� �V$ گ ت%�م . %4م. ا��� �)#' را �� او

گ ج)%�	( ا	)�	�2 و �� O
از ز��ن �دم =��%#* �;�� از \

�� �� �)#' ا%�ن �( �ور	� �
 ��ج�دات ز	�� ا� �#�ر� 	�Fن داد� �( ��د ا�� از ز��ن ��ر ��ا  )	�(�در �)#' ت%�م 



٢ 

�;;� و دارا� =#�ت رو=�	( ا��� ه) ;� )� *;V/� )��	ز ��	�2 �� ز	��( �
د� رو=�	( �
دم =#�ت رو=�	( �( . ا
�;F`� .گ

 ��د �� �
�G�� ت وb8F� 
�%#* دار	� و ه%#;V�ر ��= ��;� 
�F. ��ا ه%-;�ن �
 �( د;�ن و . چ�5رم. �


 �( ده;� ��3( �( ��	�##hب و �ن را ت��
�� =A#A* را � )	�	� 

ان و ه%#;V�ر �
� . '#(� �� �� )	�(�ول( ه%� 
*+�  . ا%�ن �( �ور	� از �F. ��ا 	&�ت ��اه;� 

  
)S         ( ال از رو�#�نH� J�، ١٨: �٥( ��اه. �� �� )� ���;�� �دم �
ا� ه%� �8l��#* �� ه%
ا� " C��D ده. 

�F`� )� )��	ن ز�F�� �)#' ا	&�م داد، ه%� را از �8l��#* ره�( �( ده� و �� ا )��A� و � (�� E%$ )ورد ول� .
� ا� 3)%* �� ا� �0;( ا�* �� 	&�ت ج�2	( ا�* و ت%�م �
دم ج�2ن 	&�ت ��اه;� �+*؟ 	�، �
+ � ا� 	 #&� از " �

�� روز� ت%�م �
دم ج�2ن 	&�ت ��اه ١٨: ٥رو�#�ن  E� �� �8;J ���ز� ��ون ا ��8( از �ن ��ارد� ا�*  ،*+� �;
3
ار �( �#
د �� J
 ا��س � >A+ ،ت�ج� ��د �ا� ه%� �� �0;( . � 
ه%� �
د�( ا�* �� در ا� � � �� " $�7رت �


��ط �� ه%�" ه%� " $�7رت اول . ا�* ١٨: ٥و دارا� دو �m/ `� );0 در رو�#�ن " �	�2 ا��ر� ��� � >A+  دم
�

د� ا	� و ه%� �
دم ج�2ن �8l�م ه) ;�. �
ت��
 ت�رC ج�2ن �( ت�ا	� �����" ا�� $�7رت دوم . ت%�م �
دم ج�2ن �;�� 


��ط ا�* �� در ج�2ن �� $#)( �)#' ا%�ن �( �ور	�" ه%� � )	�	� �� >A+ . ١٧: ٥در رو�#�ن  ١٨: ٥ت�?#' رو�#�ن 
 ���)�	) ه( ;�  �2	� ��� )� ��
+ � ا	�" cو	( +#n و �`WF $�ال* ا+" ا�* !D را . *;V/� )��	�2 در ز;+A< ا


د�
 " ه%� " D�لa از ا� $�7رت 3�� . ��اه;�  �2 �2	� �� �;�9
ش ا� ��7 2�د�ن ��7رز� 	 �ا� �4د� �( �;� ت� �� ا

 ا� �2 و � = ( ت;�2 3�م ��ا ه) ;��#� �(. از ��pت aل�D &�ت	ن  در ارت�7ط �� ��?�ع ��� ه#r ت�4وت( �#� 2�د �;�

�� �� $#)( �)#' ا%�ن �( �ور	� چ� 2�د� ���;� و چ� از ا� �2، =#�ت ا��� . و ا� �2 	#)* )	�(�او �( ���، ه%� 
�	A+ �2< از \
n#+ O ��ا و �� ا%�ن ��د �� $#)( �)#' =#�ت . را در�* �� ه%�ن ت
ت#s ���* ��اه;� �ورد

*+�  .ج�ودا	( ��اه;� 
 


	�ت از رو���ن &0/ � �  .٦در ���ن ��ا�
  
)T         ( اه. از رو�#�ن�� )7( را در �#�ن �9!ارم ٤- ٣: �٦/V� �#%0در ��رد ت .،��� )� �� �� 	%( دا	#� �� " ا

. ت� ج6#% �� �� در �)#' $#)( ت�#%0 �+ #. در ��ت او ت�#%0 �+ #. aD چ�	�8 در ��ت او ت�#%0 �+ #. �� او د+� ��
.#ت0%#� در �)#' . " �	�8 �� ه%#� 3)%#�8 �)#' �� جbل �Dر از �
د��ن �
���* �� 	#c در ت�ز�( =#�ت ر+ �ر 	%�

از \
O ت�#%0 . �
��ط �� ت0%#� �� �ب و در 	�م $#)( �)#' ا�* و ت0%#� �� �ب ه. �
��ط �� ت0%#� �� روح ال�Aس ا�*
 ١٣-١٢: ١٢اول 3
	 #�ن . � ت�ز� D#�ا �( �;;� و 3)% ( از ��ن �)#' �( ��	��� روح ال�Aس ا%�	�اران $#)( �)#' ت�ل

،�. ��ن 8( ا�* ا�� ا$@�� �)#�ر دارد و3 ( ت%�م ا� ا$@� �;�ر ه. 3
ار �( �#
	�، ��ن تE#8F �( ��د" �( ��
J از �� $@�� از ��ن �)#' �( ���#. 
) #. و �0@( [#
 �0@( از �� 2�د� ه. ��ن �)#' 	#c ه%#;V�ر ا�* ه

ا�� روح ال�Aس ه%� �� را �;�ر ه. 3
ار داد� و �� ص�رت J ��ن در �ورد� . 2�د�، �0@( [bم ه) #. و �0@( �زاد
در وا63 �� �� و�#/� J روح، 0;( روح ال�Aس، در ��ن �)#' ت�#%0 �
+ � ا. و ��ا �� ه%� �� از ه%�ن روح . ا�*


د� ا�*� �V$ " .�F	 ا�*ت0%#� �� �ب � +
�� �� روح ال�Aس ت�#%0 � �;� )� 
از . 	� ا� ا�* ��رج( �� �`w را �2
��ر روح ال�Aس در ز	��( ��، ارت�7ط �� �� $#)( �)#' و ��ر 	&�ت او �� در �
گ و 3#�م او ا	&�م �� ��  O
\

��ر روح ال�Aس، �
گ و 3#�م $#)( �)#' 	� +A< �)#�ر. ��03#* ج��� وارد �( ��د O

ا� �� �� �24�م �(  از \�

 �!ار ��اه� ��د#kp( �� ت��	0;( ت�ل� ! ��د �/�8 �)#�ر در زت0%#� �� �ب  J	�F	� ��رج( از ��ر درو	( روح ال�Aس 

 )(#$ �� �2	� �� �F`� )� '#(� )(#$ اران در�	�%ت�ز� و �2
� ا�* ��رج( از ا\%#;�	( درو	( �� روح ال�Aس �� ا
�8( ��� ا	�، در  '#(�� ��;
J �( ���;��ر ���E 	&�ت $#)( �)#' و در ت%�م �
ا=E �ن در �!� �، =�ل و � .

3@�(، =8. $�ال* �)#' را دارد و از  ٦ت0%#� �� �ب در رو�#�ن  
x	 از ���`^�ص 	�F	� و �2
� ا�* �
 ا%�	�ار 

 و?0#* ا�3b(، ت�Aس $#)( �)#' را دارد و ا� و?0#* رو=�ن � ��Aم $�ال* و ت�Aس ا%�	�ار در $#)( �)#' x	

Aت �;�
;E^ � J4 ا�* �� +G ص�رت ����;چ�ن ا%�	�ار . �س ا%�	�ار در =�ل =�?
 و و?0#* جbل او در �
9
 در ��ر ��اوم 
ف در ��Aم $�ال* و ت�Aس او در =@�ر ��ا، و از \
ف د\ J$#)( �)#' �� او � �l ا�* و از 

 �;� �7/] ��;� 
� W#��	)* در ز	، �( ��اه� و ��اه� ت�ا�	ار �( ت�ا�	�%و �( ت�ا	�ف �( ت�Aس، ��Fر�* دارد، �ن ا

 رو� ز�#� دا� � ����� �&;  .��اه� و ��اه� ت�ا	)* ز	��( ج�� �)#l(، ا

  
)S         ( اه. از رو�#�ن�� )7( را در �#�ن �9!ارم ١٩: �٦/V� *ال�$ )��;� �ا� 3)%* �( . در ��رد �;��( �;�� 

،�E را �� \�ر ��د� در �3لs روا�< ار��ب و �
د� �#�ن" ���(� ��;x�رم ا� ا�* : �( �;. ت� �ن را �2 
 در} �;#� ا
�� را�* و ��Aس ه) ;� ��;7� 
%��� ه%�	V�ر �� در �!� � �
د� ه%� 	�ع �;�� ��د�، ا�;�ن 	#c �� ���* �ن ا��ر�  .

 " E^+ ٦رو�#�ن ��� )� �`� '#(� �� �� 	� �. و3 ( ��ون �)#' ز	��( �( �;#. �;�� �;�ه#.. از ز	��) ��ون �(#' 
.
ا	� ا	&�م ده#. �/�8 	%( ت�ا	#. ا	&�م �	�2 را �;�ر �9!ار
�� �;�� ا	�اع �` /m . ت;�2 	%( ��اه#. ��ره�� 	��D} و �

.�� �� ا$@�� ��	%�ن ا	&�م �( ده#. �`� �( ���. �;�� ��� ا )�( ه� و �
ارت�2�D�	 اع�	از ا aل�D . �� ،ا� �|�ل
�
bا� 
#] 
4
ت ا	c#9 دار.، �� چF%�	%�ن �� ت^�و	 � )3bا� 
�;#.، در ا+�8ر��ن ت^�رات [# )� ��9	 �F� 3( و



٣ 

�
�;#. و [# )� E 3 �ا�� =�G، چ�ن �� $#)( �)#' . ز��	�2%�ن دروغ �( ��#. و ت2%* �( ز	#.، �� د� �	%�ن دزد� 

د� ا.. �	��2 ت�ز� ا� ��� ا.ا%�ن دار. و ���#/� روح ال�Aس در ��ن �)#' ت�#%0 �+ � ا. ت�7E �� ا	)�. ت�ل� ت�ز� D#�ا 

 .�+ � ا c#�� در $�ال* و �3و�#* ، ر� �2;� �
د�( در �;�� �
د� ا. و �� ز	��( ج��) ( . �� 	)7* �� ز	��( �� aD

7F#D ا�
�;#. ��3� F	� ��b]ن $#)( �)#' ��. و از ا$@�� ��	%�ن � m3%�ن را �� $#)( �)#' و	د ا$@�� ��

.#;�� چ;#� �;#.. $�ال* و ت�Aس ا� �4د� �� aD ،.#;�� �ب ��Aس وا?' ت0/#. �( ده� �� و3 ( �)( ! �( ت�ا	#. چ;#� 

 . �;�� �;�� ا�* 	%( ت�ا	� $�ال* را ا	&�م ده�x	 در ��ت� ز��	�8# �)( �;�� �;�� ا�* 	%( ت�ا	� ��ر� را ا	&�م ده� 

� �� $#)( �)#' ا%�ن �#�ور	� ه%� �
دم ج�2ن ��� �#�. ��ا در�* ا�* �;	�%� ��;� ��;� �� �;;�  .ا� دو 8( را ا	 `�ب 
 


	�ت از رو���ن &0/ � �  .٧در ���ن ��ا�
  
)T        ( اه. از رو�#�ن�� )٦-١: �٧  )� 
در��ر� �
O# $ �2$ *0 را �	V�ر �� ت��< �0/%#� �!ه7( 2�د ت4)#


��ن �!ه7( و  7٢١٨( 2�د �
O# $ �2$ *0 را �� �0/%#� �!ه. �� �V/7( در �#�ن �9!ارم+٣٦٥  .#(Aرد �%;�ع ت��
2�د� �	�2 را 	�9 �( دا�* 
� ه�� ��
د� ��د	� ��2 �
0* ��ا را ت�7E �� ��ره��  ٤: ٢٣در � ( . 	4* �� )(#$


د� ��د	��
O# $ �2$ *0 را� $�دل �%
د�( در ! �`* �!ه7( � ��
ا�
 ��ا و � و�#/� ه#-�3* 3^� ��ا ا� 	7�د �

د� ��د	�. 	&�ت �����ه#-a8 	%( ت�ا	� �
0* ��ا را ! ا�� 2�د�ن 	�9 دا� � �
0* ��ا را ت�7E �� و�#/� 	&�ت 

  . = ( �0/%#� �!ه7( 2�د ه. ت%�م �
0* را 	�9 	�ا� ;�! �� \�ر ���E 	�9 دارد

0* �!ه7( �� ��� � �0/%#� �!ه7( ا�* �
 �� ا3 �ار  D�لa ت0/#. �( ده� �� و3 ( �� ه;�ز [#
 �)#l( ه) #.، �ن�

 �;	�� �2	� ،.#;�دار	� و �� را ا�#
 ��د �( �;;� ت� �	�2 را 	�9 دار. ا�� چ�ن �� 	%( ت�ا	#. ا� 3�ا	#� را =4~ 
�;;� )� *��8= �� 
� �7 (� )
وا	��
3�م ��ا ��� �;x�ر از �
0* ا�O# $ �2$ )3b ا� ��د �� �� �� 	�Fن ده� ! +

�;;�ا�� چ�ن �� ه;�ز ت�ل� ت�ز� 	�ا� #. و ه;�ز دارا� \0#7* �2;� ا	)�	( ج)%�	( ��د. ، . چ9�	� در ا� د	#� ز	9( 

د و �رزو� ا	&�م ��ر �� را در �� �
 �( ا	#9`*� )� 6/V� را از �� و ��ب �� >A+ 0* ��ب ��ا
� .  

.ت� ز��	( �� ت�ل� ت�ز� ! ، 	%( ت�ا	) #. چ�ن ه;�ز ت�ل� ت�ز� 	�ا� #. = ( ا�
 �( ��ا� #. �
0* ��ا را 	�9 دار
.
ل �( �� ;�\7#0* �;�� �ل�د، در �� ��$_ �
 ا	9#` � ه
 	�ع ت%�bت �;�� . 	�ا� � ���#. �� ذات �;�� �ل�د ج). ��د 

��ر �;�� �ل�د� را ا	&�م ��اه#. داد و � 

گ رو=�	( و ��0 از �ل�د �( ��د و �� �� ا$@�� ��ن ��د��ن ه� _$�� ��;

گ ا��� در ج2;. �( ��د� *  . �ن �
گ ج)%�	( و در 	�2


. و �� او 3#�م �( �;#. و3 ( �� $#)( �)#' ا%�ن �( �ور. از #� )� '#(� �� .ا�� و3 ( �� $#)( �)#' ا%�ن �( �ور
. ( ا%�ن �( �ور. ص� در ص� $�ال* و3. �
O# $ �2$ *0 �� $;�ان و�#/� $�دل �%
د�( و 	&�ت �زاد �( ��

.
د� ا� *+����E $#)( �)#' را در . sم �!هb] �� Eاز ت%�م 3�ا	#� �!ه7( �� ��� � �0/%#� �!ه7( ا�* و �� را ت�7
.
ل 3�ا	#� �!ه )7	A+ �8/� .# (#< ت��< ! �( ��ز	�، �زاد �( �� ;� *lت 
9و3 ( �� $#)( �)#' ا%�ن �( �ور. د


ل �( ��. ��ا و از ;� �;�
O روح ال�Aس �� در ��	�2%�ن ز	��( �( \ . �� 
9�� ت�ل� ت�ز� دار	� د )ا	)�	�2
  .رو���2 �2;� 3�ا	#� �!ه7( ���* 	%( �;;� �/�8 از را� ج�� روح ال�Aس ا;�8ر را ا	&�م �( ده;�

  
)S         ( اه. از رو�#�ن�� )7(  ٢٥-٧: �٧/V� 
9 ١٣-٧: ٧رو�#�ن . را در �#�ن �9!ارمدر ��رد �� �3	�ن د


��ط �� $%/8
د �
0* ا�3b( ��ا � د� +
��ن ا�*� . ��;� ����ون �
0* ا�3b( 	%( ت�ا	#. �24%#. و 	%( دا	#. 
�� �;�� . چ#)* و 	%( ت�ا	#. وا�03 �#%24. �� �;�� �� �� ��#s �( ز	� .ول( �� �
0* ا�3b( ��ا � �ج� �( ��

�;#. ���� ه) #.چ#)*، �( دا	 )� ��
��ر� �� در ا� ل�xl ا	&�م �( ده#. �;�� ا�* و از 	 �� �;�ه( �� ت& �� .# .
ت� ز��	�8# �� . �
��ط ا�* �� �
0* �;�� در ه%� ا	)�	�2 و �
0* ذه� ت�ز� در ه
 �)#l( ٢٥- ١٤: ٧رو�#�ن 

0;( ه;�ز ج). �� در �)#l#�ن �
 رو� ز�#� در ا� ج)%%�ن ز	��( �( �;#. �� ج). ��د �
ت .�� )� ��;� s8

ات �`
ب �;�� و �
گ ا�* kض ا
0�) �
0* ذه� ت�ز� �
ا� �( ا	�ازد ). �٢٤� �#/$ c#	 0* �;�� ج;9( را
�) ��


د� [��bن ��ا �( ��. ا�� �� ذات �;�� �ل�د ج). ��د ه;�ز [��bن � ز	�ا	#�ن ). ٢٣��� ت�ل� ت�ز� D#�ا  �
8+ ��
;� *0
�٢٥� ��) ه( #. � .( .�� )� 

د� � ت�ز� ��� ا�* از �;�� � ;4��� ت�ل� ت�ز� D#�ا  �
8+ ��) ��١٥ .( )%	

و در راه��2 $�ال* ) �١٨� (�( ��اه#. ��ره�� ��ب ا	&�م ده#. ). �١٦� (��اه#. ��ره�� �
ارت ��#c ا	&�م ده#. 
)3b0* ا�
� E8� �� د را�� ��
د �ول( �� در ج). ��د \0#7* ). �٢٢� (��ا ��ه
 �( ��ز	�  ��ا ���( ��اه#. 

.در �� ) �١٤� (، �� را �� $;�ان [bم �;�� �( +
و�� )�١٤� (\7#0* �;�� �ل�د [#
 رو=�	( ا�* . �;�� �ل�د ه. دار

ارت ا	&�م �( ده� �) �از ا$@�� ، �`^�ص دو�* دارد �� �� ا� �4د� )�١٨� )، ه#r چ#)��� c در �ن 	#�١٧( *(


ا	� ��د را ا	&�م ده� 
، ا�� در �;�� $#)( �)#' ��	��2 �� را از �
د��ن 3#�م ��اه� داد و )�٢٣� (��ن �� ��ره�� �
 �;� )� *(���b �� را از ا� ج). +�	( ره�( ��اه� داد 0;( از ا� ذات �;�� �ل�د �� ه;�ز در ج). �� ز) ��٢٥ .(

  . $#)( �)#' �[�ز �( ��د ا�� +A< و3 ( ���E �( ��د �� ج). +�	( �� از �
د��ن 3#�م �;� 	&�ت �� ا%�ن �وردن �� ��
 

 

 



٤ 


	�ت از رو���ن &0/ � �  .٨در ���ن ��ا�
  
)T         ( اه. از رو�#�ن�� )7( را در �#�ن �9!ارم ١٤-١٣: �٨/V� س�Aدن روح ال
� *ا� . در��ر� \
�A ه�ا

،��� )� *%(3 "^;
ا در ا�2;� را �� ا$%�ل ز *0#7\ ��رت �%
ا� و هb} ��اه#� �� ا�� ا�
 �� �3رت روح ��ا ا

ز	�ان ��ا ه) ;�+ �;;�
و� �( #D �8 از روح ��ا#	�(�
ا ت%�م �W 	���د ��ز�، ز	�� ��اه#� ��	� ز�D�	 " .روح . اول

l#(� �8 ت%�م/� �;� )%	 *�� را ه�اc�
� �#��A� ص( از�� ��$ >A+ س�Aرا . دوم. #�ن راال �� �F#%س ه�Aروح ال
.�;� 	� +A< و3 ( �� او ا= #�ج دار )� *
ا� . %4م. ه�ا� >A+ �	 �;�
دن �� ه�ا %�ن �( �روح ال�Aس �
ا� اصbح 


دن از ���
 �3رت �;�� را �8)* ��ه#. و . =��4*  F#� و 
 F#� ��
 او �
 s/3 و ز	��#%�ن �� را �3در �( ��زد #kpت
O

ل �( �;� او �3رت �)/< . چ�5رم. ��ا را� �
و. در \ ;�روح ال�Aس +A< را� در�* را 	�Fن 	%( ده� �/�8 �� را 

�;�. ;:9(. و �O/V ز	��( �� ا�* )� J%�O و �Fرا ت �� >A+ ن�%او ه
�c �� را . روح ال�Aس در ا	&�م �)��ل# �2
�;���ب 	%( 
� .  

  
)S          (<=:ی� �
ا@ ه<� A�*.�  
�;#� ٢١:  ١٢ت�  ١: ٩رو�#�ن . ولا .#(A3)%* راز��ه�ن دا� � ���#�. را �� ه4* 3)%* ت J=�صE تO%0 . ه
 روز �� 

�#;�ه4 � ا� �78ر �� 8( از دو� �	 �ن ��3bت �;#� و � در J . ت%�م راز��ه�	��2 ��د را در J د+ 
چ� �ددا�* 
�;#� و راز��ه *�

و� ���
د� �� �
و� ��	9( ��  .�	��2 ��د را در �#�ن �9!ار

� ����2 د� �رالE%0 . دوم " �
و� و ���
دان �)�ز� " ) 	
 ;�;#� و �� �درس ا �x=b� راwww.dota.net  �0اج
�
�#;� . .;�  ....ا� �درس را �� =
وف ت8
ار �( 
  . ه
 �;�7 ت� چ�2ر�;�7 �� �
	��� دور� ���
د��ز� از راد� ��ش �;#�. ��م


