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	�ت   ١١٥دو ��  � �  ٢٣در ���ن ��ا�


د ���� از رو���ن   ��� �� ا#" در ���ن �! ��ارد ٢١: ��١٢  ١: ٩ی$
  . ی�د �
 T  = '()�١           S  = '()�٢  
  
)T        ( ����	
 �
 " ���ت . ��ش ����" دور� ���	د��ز� از راد	
�� در ��رد در �#�ن �!ا� �  �$�%&� �در ا

دو �01/ ��.� از راز��ه�ن ��د �د �	+ � ا�� در . �ه��-� �ن ا�* �د ��اه#� �	+* �� ���	د $#)( �)#' 
��#�راز�
�78ر در ه5 � 
� ه/ ج6% �( ��/ . ه5 � �!� � ه	 روز 
� 4)% ( از $-� ج�� راز��ه�ن دا� � ا/. �#�ن ��اه�2 �!ا�*

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

�د �	+ �  ٢١: ١٢ت�  ١: ٩ن K ���	د ��.� از رو�#�: $2�ان ا�	وز ا� ا�*. 
H� )I1اGت �C��D E8F ��اه#/ داد
  .ا�* در �#�ن �( �!ارد

  
)S        ( �
	��! از رو���ن . �١,� �  ٢١: ١٢ �� ١: ٩در ���ن ��ا�

=�G از �ددا� -�� راز��ه�ن ��د . را ��ا��� ا/ و 
	 �ن ت1%@ و د$� �	د� ا/ ٢١: ١٢ت�  ١: ٩ه5 � �!� � رو�#�ن 
@ و دروس�A= � ا� در �#�ن �!ا�	

�ط 
� ا� 4)%* ا� �5د� �( �2#/ و 
H� )I1اGت را ��رد �5 9� 4	ار  	�

  .��اه#/ داد
  
)T        ( اه/ از رو�#�ن�� )9!ارم ١٦-٦: �٩
ا� 4)%* ت01#/ �( ده� �� . در
�ر� ا� �Tب ��ا �70R( را در �#�ن 


� ز
��( د9	، چ9��� �	دم 4)% ( از  �در . اول. �( ����" ا�	اE#V وا14( " �	دم چ9��� +	ز�� ��ا �( ���� و 
@ اج�اد ج)%( ��د ٩- ٦: ٩رو�#�ن 	W ز��ان ��ا �( ���� و �� از	ا4 �ار ال-( + �

� و$��  >A+ دم	� ��. �( ��ا�#/ 

�� ا�	اE#V وا14( ه) �2 )���� �80
 �20#Vا	ا� E(� از �� )���� �� ،�21( +	ز��ان ج)/، ! ... " � �ب ��Aس �( ��

	ا� �\�ل ��ا 
� ا
	اه#/ و ��را و D)	��ن ا��Yق . " ن ��ا �#) �2 
�80 +	ز��ان و$�� از �)Y� E)�ب �( ����+	ز��ا

E#$�%ش ا�	(D و 	اه#/، ه�ج	
  . و$�� ا� داد �� 
� ا

� ا� �Tب و د$�ت D	 ا4 �ار ال-( +	ز�� ١٣-١٠: ٩در رو�#�ن . دوم �80
) 9( ��د �� �
 �
 �( ��ا�#/ �� �	دم �� 

a . " (ت� اراد� ��ا 
	 =)` ا� #�ر ث�
* ��د �� از ا$%�ل 
�80 از د$�ت" � �ب ��Aس �( ���،. ��ا �( ����	�– 
 �" او �5*،. 
	ا� �\�ل ��ا A1�ب را ا� �Tب �	د و �� $#)� را ت� ��FA ال-( ��د را 0%$( ��2) 4١٢)%* دوم �


	 ا� �Tب و واژ� د�. " A1�ب را دو�* دا� / ا�� $#)� را د�%� �80
%� در ا2&� ا=)���ت ��ا را ��Fن �%( ده� 
�2��( ��ا�#/ �� �	دم 
� ت%�eت و 
� ت�e-�� ��د +	ز�� ��ا �%(  ١٦-١٤: ٩در رو�#�ن . #/م. $%E ��ا دGل* �( 


� ر=%* و �A5* ��ا �80
 ���� . ،�� �ب ��Aس �( �� "R$ ن��� �
���f �	دم  � fاه�� �
��ت ��ا 	
� �%( ��د 
���
�)��( $�R �( ��د �� ��ا� ر=#/ ا� �Tب �	د�  �
 �80
) " . a	�–  �
	ا� �\�ل ��ا 
	 ���( ر=/ �	د ) �١٦


�د 	g� د����D ��  .و �� 
	 +	$�ن 
�	د E%$ �ز	ا ��ا �� از ا
 �ا " �( ��ا�#/،  ٣٠-٢٩: ٨در رو�#�ن . ا� �Tب ��ا ه/ در $-� $ #@ و ه/ در $-� ج�


� ��� او ��اه�2 ��� چ2#� اراد� +	��د �� ا�2ن 
� ��7ه* +	ز��ش در��2 ت� �)#' +	ز�� ار�� �( د )��(�ا�)* چ� 
 )
� �� را 
� �iد ��د +	ا ��ا�� و چ�ن 
� =I�ر او ���/ �� را i�	

��� و ���ن 
	ادران او jD ه��92( �� �� را 


� " از ا
 �ا �( دا�)* " $�7رت . اول! " و جeل ��د �	K ��زد ���2 
� =)�ب �ورد و و$�� داد �� �� را در �8��

( ت�5وت 
�دن �#)* ا��9ر ��ا از E74 �( دا�)* �� چ� �)��( ا%�ن �( �ور�� و چ� �)��( ا%�ن �T�اه�2 �ورد )21� .

*7Y� �2 و او را ��رد� )� 	528
� �5-�م دا�F( ا� �Tب �	 ا�* �� لaR ��د را ���E =�ل  �80
و ت�ج� 4	ار �(  
� " از E74 ه�ف ت##1� �	دن " 21( ) در ت	ج%� �4/" (f#D �1#� +	��د " $�7رت . دوم. ده� " �i#ا� چ	
 E74 از

 � +	� /#%g( ��ا�#/، ١٤-١٣: ٢و در دوم ت)�ل��#8#�ن " ت� " �
� ت� �&�ت ده� و i�	
ز	ا ��ا از ه%�ن ا
 �ا �%� را 
�%�f و ا�D زدو�#�0 �4رت روح�� m�D را� (، �%� را �

� ه%#� �o2�ر او �nد� �&�ت را 
� و��0# �� 
� �%� . � �ن 

�@ �� �%� را د$�ت �	د ت� در جeل ��او�� �� $#)( �)#' �	K �	د	W ر���� و از " . C��ا E74 از �	وع ت�ر
  .�	دم را ا� �Tب �	د و در W( ت�رC �	دم را 
� ا�&#E د$�ت �	د

  
)S        (� اه/ از رو�#�ن�� )9!ارم ١٨-١٧: ٩

	ا� . " ��?�ع ��92ل( را در �#�ن  �ز	ا � �ب 
� +	$�ن �( ��

 )� ���2
	ا� ��ا 
� ه	 
ه%#� ت	ا 
	ا�T#9 / ت� 4�ت ��د را در ت� �rه	 ��زم و ت� ��م �� در ت%�م ج-�ن ��ا ��د 
 �Tب ��ا � رد �	دن �)( ت��< او �)s�ل#* ا�)�ن ا�. " ��اه� ر=/ �( ��2 و ه	 �� را �( ��اه� ��92ل �( ��زد

�� +	$�ن 
�ره� �0* ��د را . را ��د�� �%( �#	د /#2#

	ا� �\�ل و4 ( در � �ب �	وج در ��رد +	$�ن �( ��ا�#/ �( 
�� ج�دو�	ان او دارا� �4رت ج�دو( ه) jD �2 ٧در �	وج . در 
	ا
	 ��ا و �eم ��ا �T* �( ��زد �، +	$�ن د

، jD از ا�82 از 
�e ٨در �	وج . او اج�ز� ��اد �� ا�	اV#0#�ن 
	و��. ��د را �T* ���* و از ��ا ا�W$* �8	د 04`

�ز ه/ 04` ��د را �T* ���* و 
� ��.� ��ا �5* ��ش �8	د *+�
� او . 4�ر
��v ه� �eص(  fا�	و4 ( ج�دو� ) =

 ��+	$�ن 
� . T* ���* و 
�ز ه/ 
� =	ف ��ا ت�ج-( �8	داو 04` ��د را �" ا� ا�F9* ��ا�* " ه�Fار داد�� 



٢ 

�	د E%$ `	+ �
04` او ص�دق �7�د و ت�
� ا�  ١٠و  ٩در �	وج . �8) � 4�ل ��د �)7* 
� ر+ � ا�	اV#0#�ن 
��را�� �%�د �+	$�ن ��دش �)s�ل �T �ل( 04` . او از ��ا � 	�#� و رد �	د �� در 
	ا
	 ��ا ، ��د را +	وت� ��2 . ر


E او . د 
�د ���A� ره�، دل ��د را در�
 �� *��� *T� را )��(�در چ�2 ج�� � �ب ��Aس �( ��ا�#/ �� ��ا دل 
�2 ��� *T� .*م ��ا�e��،  ١٣: ٣$7	ا�#�ن . دو T� *0$ �ل(، ادا�� دادن 
� ���2 و $�م ا�W$* داV/ از �� )� �� �


�89	 را در ا%�ن تA" ت� +	ص* 
�4( ا�* " K از �%� +	` ���2 را �T�رد و �)7* 
� ه	 روز  w#2#� ت� ه� *�
�، ٧: ٣و $7	ا�#�ن . " ��ا 
( ا$ �2 �9	دد�� )� "/�2F
  . " ا�	وز 
� او ��ش +	ا ده#/ و 
� د4* ص�ا� او را 

 


	�ت از رو���ن 01$ � �  .١٠در ���ن ��ا�
  
)T        ( اه/ از رو�#�ن�� )70( را در �#�ن  در ��رد $�ال* ��ا  ٧- ٤: �١٠R� �� )� *��
 '#(� @	W از ��

�0%�ت �T* ا�*. 
9!ارم ��� $�ال* 
� ��9 دا� � �	1* . ت�?#' دادن ا �#?	+ �)� ا� ا�* 
#� ا�A� *%(4 �ا
'#(� )(#$ �
@ ا%�ن 	W از � �� )� *��
 @# $ �-$.  

�2#� ز��� ��اه#� ����ا�	 4�ا�#� �	ا " �( ���، ٥: ١٨$-� $ #@ در Gو�ن . اول *$�W21( . " ا� �ا� ج�0% 
� ا
1* $�دل �%	د� �( ��د	� y5= �
 )(� ��ا�� 
� ا� �21( ا�* �� ز���( �	دن در چ�رچ�ب و � 04%	و . �#)* 

ا�� ه#w ا�)��( . �	1* ��ا، 
� �21( ز���( وا14( ا�* و ت2-� ز���( ا�* �� ��ا� �4وس را �2F�د �( ��زد
$#)( �)#' ت%�م �I A#�ت �	1* ��ا را ا�&�م داد . � ا�* ت%�م �	1* ��ا را ��9 دارد 
� v#	 از $#)( �)#'� �ا�) 


� او ا%�ن �ور�� ��F2ء $�ال* �� �� )��(�  .و 
	ا� ت%�م 
#0���
� او ا%�ن �ورد در  ��1* را ا�&�م داد� و ه	 ا�)��( 	� >@ �	گ و f��#4 ت%�م �	ا	W از '#(� )(#$ *


� او ا%�ن �ورد 
	 ا��س $�ال* �)#'، ص� در ص� $�دل ا$eم . $�ال* او �	K ��اه� �� ����ا ه	 ا�)��( را 
  . ��اه� �	د

�ر� ده� " ا� ا4 �7س . دوم �%� �

#� و او را +	ود �ور� ت� �#

� ��%�ن ص1�د �2#� و در ��&� �)#' را  ���#�ز� �#)* 
� �
 ��در ا� � � ، ورود . ا�* ١٤-١١: ٣٠از ت\2#� " #�ن �	د��ن 
	و� ت� �)#' را ز��� �2#� و ه%.2#� �#�ز� �#)* 


�د ��� K
� �	ز�#� ��$�د �iد E#Vا	ر=%* و +#| ��ا �( ت�ا�) �2 وارد ���� �� ت��< . ا� @	W از >A+ �-�� ا��

� تT� ��-�e{ ��د��ن � )9 (
� ��W	 +#| ��ا 
� ا�. �� >A+ 1* ��ا	اE#V داد� ��� 
�د �� 
� $2�ان و��0# �	

��12ن ��%��( . D�لj از ا� �\�ل $-� $ #@ ا� �5د� �( ��2 ت� دو چ#i را �%�f ده�. ا� 
	ا� ورود 
� �ن +#| �
ورود 

� ��W	 ر=%* ��ا و ه�� �&��( �&�ت ا�* و  >A+ �80
 *(#� }T� ��-�eت � )9 (
	 ا��س �� ��
� =#�ت ا

 *1	� y5=*(#� )��%�� �12ن� �
$#)( �)#' از ��%�ن ��� و 
	 رو� ز�#� 
� ج�� 4�م . ��ا و�#�0 ا� 
	ا� ورود 

� ر�~ �F#�ن 
� �	گ 
	 رو� ص0#` و 
� 4#�م ��د . ��د � E%Y $!اب ج-2/ �� ،�	F

� D��#�ن ذات  '#(� )(#$

@ +#| ��ا ا�*. ��ر �T* �&�ت را ���E ا�&�م داد	W از >A+ ت�&� .D y5= ا�	

� تeش ز�د  /#2� )1� ��7� �� j
���v e#	 ?	ور� ا�*. �	1*، ��د��ن را �&�ت ده#/ �80
1* �� تv �-2#	 �%8� ا�* 	� y5= @	W ت از�&� .

 	F
 C�78ر و 
	ا� ه%#�F در ت�ر e74 '#(� )(#$ ��ا�&�م ه	 تeش ا�)��( 
	ا� �&�ت ��د، ا��8ر ��ر� ا�* 
  .ا�&�م داد

  
  
)S        ( اه/ از رو�#�ن�� )١٧-٨: �١٠  *��
@ ا%�ن 	W از >A+ ال* ��ا�$ ��ا� ��?�ع را در �#�ن 
9!ارم 

��� �&�ت �#�ز� 
� تeش ��ارد 
C��D >A+ �80 ا%�ن را �( �70W ٨: ١٠رو�#�ن . �( � � ١١- ٩: ١٠رو�#�ن . �( ��
� ه	 �j در 04` ��د ا%�ن �ورد و 
� ده�ن ��د �� )�*+��  ١٣-١٢: ١٠رو�#�ن . ا$ 	اف ��2 �&�ت ��اه� �� )�

�89	 ت�5وت( ��ارد و رو�#�ن  �
� jD �-/ ا�* �� ا$eم ���22 ا�&#E  ١٧-١٤: ١٠را� �&�ت -�د�ن و ا� -� �� )�
/	!�
 E#&م ا���#D �2��� ور� ا�*. را	? i#� E#&��22 ا��� �2#� و 
� ا%�ن D#��م را . 
	ا� ا$eم D#��م ا�&#E، ا$eم �


*+	!D �2 و . �ن را�
� د$�، ��ا را د$�ت  }T� ��
��G	� ا�82 ت2-� را� ���2` 
	ا� ا
	از ا� ا%�ن 704( ا� ا�* 
�� $#)( �)#' �&�ت ده��2 و ��او�� ا�* �2�  .ا$ 	اف 

  
)T   (        د��- 	#v د� و�- K �#
 �� ��
�ه/  C��D الH� �ا� . ت�5وت( وج�د دارد) ا� -�(�( ��اه/ 
� ا

-�د� و 8( از ا� -� اصe ت�5وت( EV�4 �%( ��د K �#
�� ��ا از  ١١: ٢رو�#�ن . وا14#* دارد �� ��ا  ��� )�
�2��2-�د�ن از �o	 7W#1( و 4��(. -�د�ن W	+�ار� �%( ��
�Y#(� ��(#0(، 4�م ��ص . ، 4�م ��ص ��ا �%(  >A+

���
 )� � +��  ٢٩-٢٨: ٢رو�#�ن ! ��ا 
	 رو� ز�#� ا�* �� ���E ه/ -�د�ن �&�ت �+ � و ه/ ا� -�� �&�ت �� )�
D س ت�ل� ت�ز��Aدر درون از روح ال ���)( ا�*  �80
 �2��
�� �Dر و ��درش -�د�  *(#� )(�-�د� وا14(  K#�ا 

���
�	د�  ! )21� �
�)��( ا�* �� از W	ف ��ا تY)#� �( ���� و �� از " تY)#� " واژ� -�د�  �
ا�* و �	
�ط 
�� ت�ل� ت�ز� دار��! ج��` ا�)�ن ���� )� �#)Yف ��ا ت	W ( از��(� >A+ . ن و ه/  ٢٤-٩: ٣رو�#�ن�� ه/ -�د�� )�

� ٣٠: ٣ا� -� ز	 ���2 ه) �2 و رو�#�ن  �@ ا%�ن 
� $#)( �)#' �( ت�ا��2 �( ��	W از >A+ �- ن و ه/ ا��� ه/ -�د
�2
�#

	���� د9	� در �o	 ��ارد. �&�ت  ��2
fFT  ١٢- ٩: ٤رو�#�ن . ��ا 
	ا� �&�ت -�د�ن در � *�	
 ��� )�



٣ 

�
 �2 � �82
� $#)( �)#' ا%�ن 
#�ور�� ص	+o2	 از ا ��رو�#�ن . ��2 � ��2��2��7ه�ن 
	ا� -�د�ن و ا� -�( ا�* 
-�د�ن را د$�ت ��28#  ٢٤: ٩ 	#v /ن و ه��� ��ا ه	 دو ، ه/ -�د �� ت�1اد �%( از  ٢٧: ٩رو�#�ن . �( ���� )�

*+�و  ٢٩-٢٨: Wev٣#�ن . ��Fن �( ده� �� ت%�م ا� -� �&�ت �T�اه�2 �+* ١٨- ١٧: ٩رو�#�ن . -�د�ن �&�ت ��اه�2 
١١: ٣��ل)#�ن  �
�دن �-/ �#)* �( �� )���� �
�1 از �	گ و 4#�م $#)( �)#' -�د�ن . �� در $#)( �)#' -�د� 

�2��
ت%�م و$�� ه�� ��ا 
� ا�	اE#V در دوران $-� $ #@، در $#)( �)#' ا�&�م . �#i ه�2��% ��	 ا4�ام رو� ز�#� �( 
  .��� و � در �A+ ��2< در $#)( �)#' ا�&�م ��اه� ��

 


	�ت از رو���ن $01 در ���ن ��ا�� �١١  
  
)S         ( اه/ از رو�#�ن�� )9!ارم �١١
�� � �ج� ��م �� . در
�ر� در�* ز �ن و ���� ه�70R� f( را در �#�ن 

K در�* ز �ن وج�د دارد >A+ . �#ا�* از 4�م ��ا در $-� $ #@ و در  ١٦: ١١در ار� �	�gن ت� در�* ز
	� ا�* از 4�م ��ا در دوران $-� ج��در�* ز �ن 
�ز ه/ ت ١١رو�#�ن �g . ت�ا�� )%� )(�ر�F در�* ز �ن 


� v#	 از $#)( �)#' ���
�٢٨� (در $-� $ #@ ��ا 
� �Dت	�رخ ه� . ( )(#$ ��، ا
	اه#/، ا��Yق و A1�ب و$�� داد 
 �2
� )� *�	

�?�ح ت#01/ ). ٣: D١٢#�اf (�)#' ه%�ن ذر ( ا�* �� از او ت%�م ����ا�-�� رو� ز�#�  �$-� ج�

 *-�د�ن ). ١٦: Wev٣#�ن ($#)( �)#' ا�* ) اوGد(�( ده� �� ا� ذر 	#v ن و�-�د E��� وز� 4�م ��ا	ا�
�0#)� " ��-� را . ا�* �� در �	ت��	 ج-�ن ز���( �( ��22 و 
� $#)( �)#' ا%�ن دار��) ا� -�( " ��#i " �80�ت ��ا " 

�� اد$� دار�� 4�م . ر�* ز �ن 
#��9	 تK تK ا%���اران در $#)( �)#' ا�*���� ه�� د. �( ����2 )��ت%�م -�د
و ت%�م v#	 ! ��-� د9	 4�م ��ا �#) �2. ��ا ه) �2 ا�� $#)( �)#' را رد �( ��22 از ا� در�* ز �ن 6R4 ��� ا��

� 
� $#)( �)#' ا%�ن �( �ور�� 
� ا� در�* ز �� )��-� 4)% ( از 4�م ��ا در . ن D#��� ��اه�2 ��-�د�ن � ا� -�
D�لj ر��ل ه�Fار �( ده� �� ا�	 ���� ه�� ا� -� در �-	
��( و �7Y*  ٢٢: ١١در رو�#�ن . ا� ج-�ن ��اه�2 
�د

�� ��اه�2 �� و در رو�#�ن 	
: ��١١ا ث�
* �%���2 و از ا%�ن 
� $#)( �)#' دور ����، ��-� �#i از ا� در�* ز �ن 

� ا%�ن 
� $#)( �)#' دو
�ر� 
� 4�م ��ا  ٢٣ ��
( ا%��( را ��2ر �( �!ار�� و$�� �( ده�  ��او 
� ���� ه�� -�د� 

  . D#��� ��اه�2 ��رد
  
)T        ( اه/ از رو�#�ن�� )ه/ ٢٧-٢٥: �١١�
 C��D الH� �-�د�ن . " 
� ا 	#v E���ه%9( ا�	اE#V " و " ت�1اد 

 *+�او 
	ا� �وردن ت%�م ا� -� 
� . � چ� �21( ا�*؟ ��ا 
	ا� �&�ت دارا� دو 
	���� � �5وت �#)*
" �&�ت ��اه�2 
*(#� �	9
	���� �&�ت و 
	ا� �وردن ت%�م -�د�ن 
� �80�ت ��د دارا� 
	���� �&�ت د K��ا . �80�ت ��ا دارا� 

-�د-� �( ��د 	#v /ن و ه��FA� K �&�ت دارد �� ���E ه/ -�د >A+ .ر . اول�Rچ ��D�لj ر��ل ��Fن �( ده� 

0( وج�د دارد�A � و �&�ت ا� -� ارت�7ط E#Vا	ل( ا�� T� �#
 . �او �( ��� ل�iش -�د�ن در ��2ه���Fن  ٢٥و  ١١در �

� �&�ت �T) #� ا� -� ��$�
 E#&ا� E
�A� ل( ��-� در� T� چ9��� . و ��در � �ب ا$%�ل 
�ره� و 
�ره� �( ��ا�#/ 
�	د�� و چR�ر 
I1( از ��-� ا%�ن �ورد�� و ا�� 
I1( د9	 ر��Gن ر��Gن � �o$�� ن�T)* ا�&#E را 
	ا� -�د

-�د�ن ر+ �2 و . را تY* ج�5 4	ار داد�� 	#v *%� �

�1 از �ن �( ��ا�#/ �� ر��Gن از -�د�ن رو9	دان ��� و 
�	د�� و 
)#�ر� از ا� -� ا%�ن � �o$�� �-�� ا�	
ال7 � 
)#�ر� از ا� -� �#i ا%�ن �#�ورد�� و 
� . ورد��ا�&#E را 

-�د�ن و �&�ت . دوم. �)#Y#�ن ج�5 �( �	د�� 	#v ت�&� �#
 )0
�A � ر ارت�7ط�Rچ ��D�لj ر��ل ��Fن �( ده� 
�� ا� -� 
� $#)( �)#' ا%�ن �ورد� ا�� و ١: ١١در رو�#�ن . -�د�ن وج�د دارد ���چ9���  �( ��ا�#/ -�د�ن و4 ( د


)#�ر� از -�د�ن  ١٤: ١١در رو�#�ن . ز���( ��-� ت�##	 �	د� ا�*، 
)#�ر =)�دت �	د�� �� �$�
 ��( ��ا�#/ �� ا
�2
�#
-�د�ن . 
� $#)( �)#' ا%�ن �ورد� و �&�ت  	#v �
� ه/ �
 E#&او ا� �از �T) #� ���ن $#)( �)#' ت� ���ن ث���

-�د�ن ج-�ن ��$�o ��د  �
+A< و4 ( ت�1اد . و ت�1اد 
( �%�ر� از ا� -� و هR2#%�ر -�د�ن �&�ت ��اه�2 �+*و ه/ 
�� �&�ت �+ � ا�� ���E ��د $#)( �)#' 
� ا� د�#� 
�ز�F* ��اه� �	د )��ت�1اد ���v E#	 . " ا� -� و ت�1اد -�د

�� ��ا 
� ا4 �ار ��د ا� �Tب �	د� ت� در �	ت��" -�د�ن  )
�2 و 21( ت%�م ا� -��#
ه/ " ه%9( ا�	اE#V " 	 ت�رC �&�ت 
�2
�#
-�د��( ا�* �� ��ا �A �را�� ا� �Tب �	د� ت� در �	ت��	 ت�رC �&�ت  E����  " ه%9( ا�	اE��� " . E#V ت�1اد  "

-�د�ن  E����ن ا�	اE#V در �	ت��	 ت�رC" ت�1اد i�	
 E� )21 *+�
	ا� �\�ل، در ز��ن . �� �&�ت ��اه�2 
D�(#$ و E#V�%د و �� ا�	�  . �ت	�رخ ه� ��ا ا
	اه#/، ا��Yق و A1�ب را ا� �Tب 


 -� زا�� �iد�� و 
	 7W@ رو�#�ن  ٧٠٠٠در ز��ن ا0#� ��ا  E
�A� در �� �i�	
در ز��ن D�لj، $�� ا� از  ٥: ١١را 

�د�� ��� ��i�	

� +#| ��ا  ��  .ا%���اران -�د� وج�د دا� �2 

 


	�ت از رو���ن $01 در ���ن ��ا�� �١٢.  
  
)S          ( اه/ از رو�#�ن�� )9!ارم ٢١-١٧: �١٢

70R� fFT( را در �#�ن  �ا�82 ا� �Aم از . اول. در ��رد ا� �Aم 


� . �g�ص#�ن اص0( #v K	 �Y#(( ا�* �-�� `0vن �( ��د ا�#Y#(� 	#v )��28+ا	� �� �زار $�
 )gT� ) 4و
� ����اد�( ��د را . 
���2 د��7ل ا� �Aم از او �( )gT� و�	
� ��
	 �	دم �
	و�Fن ر+ � و �� E
�A� �2 در�� )� �-��



٤ 

��ا  ٢١- ١٧: ١٢در رو�#�ن . jD وW�� }T� ) 4( را �( ��2F، ��د��ن را در ج�� ��ا 4	ار �( ده�2. 
	�	دا��2
،��� )� "�#28� ��
 ،��

� $�ض  i�	ا. ه� 
�� ه%�  �#2��� �%� در ��ره� �ن ص�دق و W�ر� ر+ �ر  �22#7
 �2�

�#��
�. در� �8ر �( 	
 	� �
� �28#� ت� ��&� �� �%8� ا�* 
� �	دم در ص0' و ص�5 Y

	ادران . 
� ه#.j8 ج	 و 
i ه	�i از �)( ا� �Aم �#9	� ا� �Aم ��د را 
� ��او�� وا�!ار �2#� چ�ن در � �ب ��%��( ��� � ��� �� �&�زات i$

�	د� ا�)��-� ا ��
� او �ب 
�� ت� از ��ر�  ���
 �2Fت 	و ا� ��

� او v!ا  ���
ز �ن او�* jD ا�	 د�� *2%	��2 
�	دن 
�� را ��0�ب ��ز�. �	�9#� و FD#%�ن ��د )8#� �
 �80

	 �%� چ#	� ��د  ��
� �ب ��Aس . " اج�ز� ��ه#� 

��ر +A< =@ ��ا ا�* ��e+�8ر �) Y@ �&�زات ا�* ��ا او را در وf 4 ا�	 �T{ ! ا� �Aم را �%2�ع �	د� چ�ن ا
�Y#(� }T( �( ت�ا�� و �( ��اه� ! 
fFT از �g�ص#�ت اص0( Y#(� K( ا�*. دوم! �&�زات ��اه� �	د

�78ر و  ٢٧: ٧$7	ا�#�ن . 
�FT7 و ��اه� 
FT#� چ�ن ��ا ه%� ��2ه�ن او را 
FT#�� ا�* '#(� )(#$ ��ت01#/ �( ده� 
ت01#/ �( ده� �� او ت%�م ��2ه�ن �� را 
FT#��  ١٢: ٨$7	ا�#�ن . ا 4	
��( ��2ه�ن �� �	د� ا�*
	ا� ه%#�F ز���#f ر


FT#�ن و m�D  ٩: ١اول �=�2 . ا�* �
ت01#/ �( ده� �� ا�	 �� 
�1 از �)#Y( ���%�ن ه/ ��2ه��%�ن را ا$ 	اف �2#/ او 
�� د�%�2ن ��د و �eف ��ران را 
�2FT7 = ( ا�	 �ن �)#Y#�ن وr#�5 دار�� . ��م. �	دن ه	 ��را� ( ادا�� ��اه� داد
��	ت01#/ �( ده� �� �)#' ه%� ��2ه�ن �)#Y#�ن را 
FT#�� ا�* jD  ٣٥-٢١: �١٨ ( ! �e+�8ران، ا� ��7 ��د را ��!

�	د� ا�� 
�2FT7 و در � (  ��
 �-�� �
 ����  �)#' ه�Fار �( ده� ١٥- ١٤: G٦زم ا�* �� �)#Y#�ن ه/ ت%�م �)��( را 
�#FT
�� ! ا�	 �� ��	 �	دم را �FT7#/ او ه/ �� را �T�اه�  /�F� )م ا=)���تev ��
fFT �� را از ا� �زاد �( ��زد 

/#2��	دن د9	ان ��ا را ���*  *7Y� دن ��ا و	� *7Y� �

	 �e� }T+�8ر ا�* و �� را �زاد �( ��2 ت�  i�	% � .
��ر �( 
	د �!ه` �)#Y( ا�*ت2-� �!ه` د�#� �� D#��م 
fFT را ا$eم � �
��2 و 
fFT وا14( را  ) !  

  
)T         (345ی� �
ا8 ه6� 9�(,�  

�2#� ٢٧: ١٦-١: ١٣رو�#�ن . اول /#(Aه5* 4)%* ت �
K 4)%* راز��ه�ن دا� � 
��#�. را  �
=�صE . ه	 روز 
�#2�8( از . راز��ه��-�� ��د را در K د+ 	چ�، �ددا�*  �
دو� �ن ��د ��4eت �2#� و � در K ه5 � ا� �78ر 

��2#� و راز��ه��-�� ��د را در �#�ن 
9!ار *�  .��Fر�* ���9( و � �	و� ���	د� �	

-�� د� �ر الE%1 . دوم� � " �
	و� و ���	دان 
)�ز " ) �	 2�2#� و 
� �درس ا �o=e� را net.dota.www 

�2#��	اج�1  . /2�  ....ا� �درس را 
� =	وف ت8	ار �( 

	���� دور� ���	د ��ز� از راد� ��ش �2#�. ��م �
  .ه	 ��72 ت� چ-�ر��72 


