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�ّ�س در� ���ب 
���ت ����   .	�ّ�س ���ب د��ار� اس� ��ا� ����ر� از 	�دم ���ب �� ����

�)'� *"  دار�� *�ن �)� �''� اّ	� ��&� زود از 	%�$#" دس� ��	� ��وع 	�+
�	 �'�	�ّ�س �7م ��ا� ��	�6ود  ���ب) 1(وا2#ً� �0� ت.س- دارد، *�ن   .��ا

اش را در ای:   �ن اس� �+�ی�، و اراد>اس� �" ای: 0��ن و ه� *�8� را �" در
�7م ��ا ���و� ) �B�)2ص ��@�ر س��� �" 	� *%�ر ��ی� ز��?� �'�<، و 

�� را  ��Dت���EF اس� �" او �ن را در ز��?� ا+�اد� �" تB)�< ?�+�" اس� �
��Dت ��ه� اH)�ل 	�  �'�–�(� J� Kت �����  ه��D� .ت�ا�� ��ون �7م ��ا 

	�ّ�س را  ده� �" *%�ر ��ی� �ی�ت ���ب د، �" 	� ��Eن 	���ا، از س� رح)� ��
�)�< او �" 	� *" 	�M� ت� ��ی� >�'� ���Mی� ت�	در   .+� �	ا�'�ن ح�ف ��ِد ��ا �" 
 .	�ّ�س *%�ر ��ی� درP ��د ای: 	�رد را ��رس� ��اه�< ��د �" ���ب

�، و ت��ً�، ��م ���ف ��ا ا�� ���ب��ّ�س "! ت ��: 

از "ا$&�TM  �" ص�رت ت�6 [ت)�	� ��Q از ا$��م ��اس� 16: 3ؤس دّوم ت$��ت�
�� و"] �JMَ ��ا اس�D� و ت#&�< و "�X'ا$� ت���� در اص7ح و ت�H ��M	 اس�، 

�&@" 	�د	�ن  زی�ا �" �Xّ�ت �" ارادۀ ا���ن ه�?8 �ورد> ��E، 21: 1دّوم +*(س 
 .ا$��س 	D]وب ��>، از �0�Q ��ا س�M? :F'� �" روح

��8 دا\)ً� ��ا را �@� 	� 13: �1�2ن$�$�ن اّول ت- �	 ���'�< �"  و از ای: 0
�[]ی�+���، �&@"  �����*�ن �7م ��ا را �" از 	� �'��> ��دی� ی�+���، �ن را �7م ا

�+ "@��'* �	 ^(H ار ه������ .�'� ا$���6" اس�، �7م ��ا �" در �)� �" ای)�
18: 22��ش3ۀ  �ّX�ت ای: ���ب را �E'�د، ���دت زی�ا ه� �J را �" �7م 

�� ��8Mای�، ��ا �7ی�� 	@��ب در ای: ���ب را �� و�  	��ده< �" ا?� ��� �� �
 .��اه� ا+8ود

ه� �ن را �'���'�  ا���ن(�'�  ه�� دی`� +�ق 	� 	�ّ�س �� ت)�م ���ب *�ن ���ب
���� ، ��ی� +�a �" ��ا *E< دا��" ����< ت� 	� را)�&@" ��ا� ��	�6ود �ن را 

 .	�ّ�س را 	%�$#" ��د> و �ن را درP �'�< ه�ای� �'� �" *%�ر ���ب
ت�ا��< از ا+@�ر پ�چ ذه: �$�د> �"  	� �)�  .	�ّ�س ��ی� ت'�� 	�b0 	� ���� ���ب 

   .	�ّ�س را �@^ ��ه�< ?'�> ��د	�ن اس��Mد> �'�< ت� �2ا��: ت���M ���ب

: و در�� ا��ه�9 ا58�، � ن�ش�! �ّ�س، ه( 7(ف د�� ه( ��5ۀ ���ب�: 

 �او �" 0��  .ت)�	� �&)�ت ��ا 	�MّB اس� 5: ���30ب ا>�ل �5$��ن ن;
 .	��7�ّن ��د س[� اس�

�ر ?���ۀ 	�MّB� در �2ل ز	�: �" ه�M  ،�7م ��او�� �7م �fه� اس� 12 :6
 .	�تX" پ�P ��> اس�

�ر ? و ت)�	� داور� �Hا$ِ� ت� ت� 0)&" �7م ت� راس�� اس� 119 :160
 .ا��ا��gد اس�

5: 21��ش3ۀ  … �M? و" :،J: و راس� اس� �'�ی�	زی�ا �" ای: �7م ا". 
 ��?�ی<، ت� �س)�ن و ز	�: زای^ ��Eد، ه)8> ی�  زی�ا ه� �ی'" �" �)� 	� 5 :18
"%��  .ا� از ت�رات ه�?8 زای^ ��Fاه� �� ت� ه)" واb2 ��د 

 …دروk`�، ��نا� ه� و ���� راس�`� ��ا �&@" ! ح���4: 3رو$�ن 

�(� �l2�'ی� ت <�Xا�� K^ اس�، ه�	در  *�ن ای: �&)�ت درس� و �� ��ت�ا
 �� ه< در �mه�ًادر ���D"، ا?� 	���� را �����< �"   .	�ّ�س و�0د دا��" ���� ���ب

�)� ت'�n2 ه��'�، 	� Pن را درس� در��	ن �ی@� از  "� >�(�M� >�� .�'�< ت�ا
�'� ت� ت�0" 	� را �" س)� ی@�   اس��Mد> 	�واضo ��ا اQ&k او�2ت از ای: ت'��l2ت 

�'� �� د��E�� �2� �"  	�ّ�س Q&0 �'�، �" 	� را 	�XDر 	� از ت#�$�< 	�< ���ب
 .	%�$#" �[�دازی<

�ّ�س Eّ�ت ��ا "(ا9 ن�Dت ا�� ���ب: 

�@" 2ّ�ت ��اس�، ��ا�  زی�ا �" از ا� ^�D	���H oر ��ارم: 16: 1رو$�ن �*
��Dت ه� �J �" ای���� .)�ن �وَرد، اّول ی��د و پJ ی�

�]ا ای)�ن از �'��ن اس� و �'��ن از �7م ��ا 17: 10رو$�ن $. 

��ا ه�J� K را   .ت� ���� 	�ّ�س 	�< ه�K ����� در 0��ن و�0د ��ارد �" از ���ب
ت�ی: 	��\^  ای: 	�r&" ی@� از 	�<  .+�رغ از 2ّ�ت �7م ��د ��Dت ��Fاه� داد

 .� اس�ه ��ا� ت)�م ا���ن

� �ا1��س  �ّ�س را در� � $I �! ��ا9 روح ت�ان$I ���ب � G�H در �8رت
� و دل � را "�ز � � ت� � را "! در� ��م ) رو�7ن�(���Kن  Oو ذه �

� :ن���� ��ا ن�Q: ��زد "
�� ا	�ر روح ��ا را �)� 14: 2اّول E(ن�$�ن ��M�زی�ا ح@< �8د  پ]ی�د اّ	� ا���ن 
�� را �)�و  او 0��$� اس���� از روح 	� ���)�� زی�ا ح@< �+ �� .��د ت�ا

و �FMۀ �2در 	%&s، ای�Eن را +%���  $�@: در ا���ن روح� ه��، 8: 32اّ��ب 
�	 �EF�. 

 �E�124 :45 �2ن و�و در ) o��	 (�'(�M� را Q�� ن را رو�: ��د ت��Eذه: ای. 
�ر ?119 :18 �DH �ت� از ��ی#� ت� *�8ه� �E`� ا�	ن �(E*>'�X� Q. 

	�ّ�س را 	%�$#" �'�<، و از ��ا در��اس�  	� ��ی� +�وت'��" و ه)�ا> �� د�H ���ب
>�'� Pا�0ز> ��ه� �7م او را در �	را ��ز �'� و �"  �	 �� .�'�< *E)�ن روح�

� ���ب R$Sس ت��ّ���ت ���ب T ���" ���ت ���ب ده� �! T �" س را�ّ��ّ�س  
)��-! � $I ت� ���ب) ه� ه� را "� رو�7ن� رو�7ن�� I$ � س را در��ّ�: 

�� را ��8 ���ن 	� 13: 2اّول E(ن�$�ن ��" �" سF'�ن �	���" ��ۀ از  �" � >�'�
���	�زد و  ا$��س 	� ح@)� ا���ن، �&@" �" ��u" روح���� را �� روح��� روح�

�	 b(0 >ی��(�. 
 � ّ7�� .�?�ی<، روح و ح��ت اس �7	� �" 	: �" �)� 	� … ب6 :63

�Xّ�ِت ���ب از ت���M ��د ��X  20: 1دّوم +*(س  Kه� "� ���و ای: را ���F ��ا
����. 

 .�'� ��دش را ای�M 	�" +�ه'�w$ x"��دش، و " ت���M"	�ّ�س ��v  ���ب
  ،������ �&)�ت و �XHرات ت�سa ح@)� ا���ن، ی� 	%�$#ۀ ��yر ��k	]ه�X ی��#	

�(� 	� ��ی� ��رس� �'�< و ��X'�< –�د � ��د، �&@" ت�سa ��ا ت#�ی- 	� ت#�ی- 
 .�'� 	�ّ�س از �ن �&)�ت اس��Mد> 	� ه�� ���ب ��ا *%�ر در دی`� �2)�

 

ّ̂ ���ب ت�ا��<  	�ّ�س ت�سa ی} 	z$-، ی#'� ��ا، ����" ��> اس�، 	� *�ن �
	�ّ�س را �� ه� �2)�  ��ون �`�ا�� �&)�ت و �XHرات ی} �2)� از ���ب

	�ّ�س را ��  +�	�ی� �ی�ت ���ب ��ا �" 	� 	�  . �'�<	�ّ�س 	��ی�" دی`�� از ���ب
?�ی�  او �" 	� �)�  .	��ی�" �'�<) ه� ه� را �� روح��� روح���(	�ّ�س  �ی�ت ���ب

*�8ه�� ت�ری�F را �� *�8ه�� ت�ری�F، ی� *�8ه�� دس��ر� را �� *�8ه�� 
 .ده'� دس��ر�، 	��ی�" �'�<، ��%�ر �" ����ر� از ��ا�'�س�ن ا	�وز> ت#&�< 	�

� Iد� ه�� U� �� ا��  ت�ان� ���ب �7H�� ت�Dر �! "(ا9 ن�ن�T س را�ّ�
� � !Qا در� را ارا�� )V، ا�در� � : 

ت�ا��  ا� �" 	� و ای'@" از Q�� ��$�Mf 	�ّ�س" را دا���" 15: 3دّوم ت$��ت�ؤس 
 .ت� را ح@)� �	�زد ��ا� ��Dت ��س�&ۀ ای)��� �" �� 	�����H o اس�

WEوا U� ��I د�X( اّ �$)Y�  �)$X5H�Z 9�7 ا�� �! ���ب) و ت� O��ّ�س  ا
� ا�O –ا���ن دش�ار "�ش�  ]�ر9 ن�ش�! ش�Y ا�� �! در� Tن "(ا9 اH(اد "

Iه � Yرا O$� "( رو9 ز�Eو �ر�H و تI$5W  را��� "� روش� ا�� �! ��د [$-
� � Yدادن ا���3د I$5Wن "(ا9 تT د داد، از)�:  

��)�دن ا	�  	�MF دا��: ا	� 70ل ��ا اس�، 2: 25 ا>�ل �5$��ن ن; |6ّMو ت
 .70ل پ�د��ه�ن اس�

�ر ?�" *�8ه�ی� �" از �'��  .ده�ن ��د را �" َ	َ{^ ��ز ��اه< ��د 78 :2-3
�� را �'��> و دا���"   >$�H	�MF ��د، ت'%s ��اه< �)�د،�ای< و پ�ران 	�  �" �

ْ̂"ای: (  .ا�� ��ا� 	� ���ن ��د> )�م ت�ری� �2م اس�ا\�^ اس�، �" ت�Bی� ی� ت" 	{
�)�د ا��D^ اس�(. 

ه�� ��د ای: *�8ه� را ���ن  و ه)u'�: در س�ی� رس�$" 16: 3دّوم +*(س 
�� 	E@^ اس� و 	�د	�ن  	���� �#�l *�8ه�س� �" +�)��ن ���)�ی� �" در �
�� را 	{^ س�ی� ��Q ت�6ی- 	� ��� .��س'��''� ت� �" ه��7 ��د  H&< و ��پ�ی�ار �

 )��$" 9��1�<  :ه� "�د ه�9 [$-� "� اH(اد [�د9 "� >:  ت�(�;ً� ت��م 8_;�–

 `Eُ)و �" 	{&��� ����ر 	��'� ای'�� ���ر� �" اس�%��H �'��ن  4 :33-34
و ��ون 	{^ ��ی�Eن سF'�   ،+�	�د �7م را ��ی�Eن ���ن 	�) ���H(دا��'�، 
�M`��)�د ��?�دان ��د ��ح 	�$�@: در �&�ت، ت)�م 	#��� را ��ا�  .. 

 �E�18 :10 )���H (�M?" :اس� <�� �%H &@�ت ��ا	اس�ار  :���و  �)� را دا
�''@� Pو �'��> در �''�X� .$�@: دی`�ان را �" واس%ۀ 	{&��، ت� �`�ی��" 

ت�� دار��، و �"  	�ّ�س ه��'� �" 	#'�� روح��� s�(H �ی�ت زی�د� در ���ب
<�� "���� .ا�� ص�رت 	{^ و ح@�ی� 

� ���ب�ّ�س ��د ش��دت   :$Dان ،�ده� �! از ا"��ا ت� ان��� ُ+( از +$�م [$-
�ه�] 9�� b$�] در 7�$��  ده� �! "-$�ر9 از دا���ن ن�Dت، ا��، و ش��دت 

:<-$R اش�رY دارن�  !" O�� ه-� � �! از نc( ن��دd� :ه�9 ت�ر

�" ز��ن b�(0 ا���X� و $�@: ��ا �ن ا��Xر� را �"  18: ���3ب ا[��ل ر��eن 
��� .��د، پ��M? v" ��د �" 	��o ��ی� زح)� ��'�، ه)�'%�ر �" ا��Dم رس�

�� �" �#� از او  24: ���3ب ا[��ل ر��eن ��و b�(0 ا���Xء ��8 از س)�\�^ و �
�� .ت@ّ&< ��د��، از ای: ای�م ِا��Xر �)�د

 � ّ7���� ح��ت ��ی� �" ��Q را تv��M �'��، زی�ا �)� ?)�ن 	� 5 :39� در �
�� اس� �" �" 	: ���دت 	� �0ودا�� داری�؛� .ده� و �

در �f	�ر ���ب در حsّ 	: 	@��ب (�ی<  ��`�> ?�M<، ای'} 	� 7: 10[;(ان$�ن 
 ."ت� ارادۀ ت� را ا� ��ا ��D �ورم) اس�
 �E�124 :25 -27 �M? ن�Eن و س�� ا� ��: "او �" ای�(�د�ن از ای)�ن �وردن  +

�u" ا���Xء� "�"�M?  ����ی�� �" 	��o ای: زح)�ت را ��'� ت� �" 70ل  �ی� �)�  .ا
 ت)�مپJ از 	�س� و س�ی� ا���Xء ��وع ��د>، ا��Xر ��د را در   "��د ��س�؟

 .��Q ��ا� ای�Eن ��ح +�	�د

�'�<، ��ی� در ه� �2)�� �" �" 	%�$#ۀ �ن  	�ّ�س را 	%�$#" 	� در ح�$� �" ���ب
�	 �D��'�< �" دی�ن  در ح�$� �" ��وع 	�  .^ 	��o �`�دی<پ�دازی< �" د��Xل ا

�	 ،o��	 >ی" ه����#'�� ح���� 	در ح�ل دس� ی�+�: �"  "� >�� .ت�ا��< ��ا

W �9 رو�7ن� [�$b ت��م ���ب :ت(9 ا�� �! "! �8رت >: و  �ّ�س ش�
� )cا�� �! "! ن Y�ش �3d ���تT در ����7  �Eا�� �� �d�ر�� ج��ت ت�ر

�" Yد���ب  .ش ��� �Eو ا�� �d��ّ�س ه�h �ن ��ً� در�� ا��،  ه( ج�5ۀ ت�ر
� � ��ز�I اّ�$" )��$" ���ت �7T O� .ت�ان$I "� "(ر�� +$�م ن��د�O و رو�7ن� ا

 � �-$] � ���-$�ن، را )H O$ hوان ��د، و ه�)$+ �-� �(د؛ اH(اد9 "�
� داش� � ��م او را "! �8رت ت_�W� !�  !� �� در� �  �، در 1�7c351ا

 �cر او ن��د�O "�د )b$�] �>�ل  ).ت( "� W �9 رو�7ن � K �� ت: 

 ��16 :6 -8 �M? ن را�Eای ���H" : یۀ +�ی���ن و�	از �)�� "� ����� <�?�
�)�د>، ?�M'�  !"صّ�و��2ن اح���ط �'�� �@Mن در ��د ت�Eای Jن اس� �" ": پ�از 

�)�د>، ��ی�Eن ?�M  ."ای< ��ن ����ا��" Pای: را در ���H" : ،ن��ا� س�� ای)�
�	 �@ّMورد> *�ا در ��د ت�����ن  "� ��D� ای�؟ �'�� از �

 � ّ7��4 :11 ،13 �M? اس�: "زن ��و s�(H <�* ار� و��پJ از  .ا� ��2 د$� 
 از ای: �ب �'��� ��ز ه� �": "���H در �0اب او ?�D�  �M �ِب ز��> دار�؟

 ).�ن زن �ب 	�د� را �� �ب روح��� ز��> ا���X> ?�+�( تE'" ?�دد،

 � ّ7��3 :4 ،10 �M? دی)�س ��و������ �" پ�� : "����" 	)@: اس� �" ا�`*
��د �" ��ر دی`� دا�^ �@< 	�در ?�E"، 	�$�د  ��> ����، 	�$�د ?�دد؟ �ی� 	�
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�ی� ت� 	#ّ&< : "�� در �0اب و� ? ،:   �H�M	7	� 10���Hو در �یۀ  "��د؟
�(� دا��؟ اس�ا\�^ ه��� و ای: را 

 � ّ7��11 :11 -13 �M? د ای: را�	ن +��Eن �" ای�ای&#�َزر : "و �#� از  �	دوس� 
ا� ��2 ا?� : "��?�دان او ?�M'�  ."روم ت� او را ���ار �'< اّ	� 	�. در ��اب اس�

و ای�Eن   در��رۀ 	�ت او س�M? :Fاّ	� ���H  ."��ا���> اس�، ��M ��اه� ی�+�
 .?�ی� ?)�ن ��د�� �" از �را	� ��اب 	�

 � ّ7��ا?�  .	: ه��< �ن ��ِن ز��> �" از �س)�ن ��زل �� 6 :51 -53 ،60 -61 ،66
���� �" 	: H%� 	� ��� از ای: ��ن ��Fرد ت� �" ا�� ز��> ��اه� 	����'< �0<  و 
�� ح��ت 0��ن 	�D� ن را�اس� �"  :	 >EF�.   �`دی�ن �� ی@�ی��پJ ی

ت�ا�� ��0 ��د را �" 	� ده� ت�  *`��" ای: � |F	� �'�M?" :	�Fص)" ��د>، 	�
 ا���ن پ�� ��0 ا?� ?�ی< 	� �)� �" �	�: �	�:: "?�M ��ی�Eن �F�"  ���Hری<؟

�`�> ����ر� از … . ��اری� ح��ت ��د در �'����، را او ��ن و ��Fری� را�
ت�ا�� �ن را  ِ�" 	�! ای: �7م س�F اس�: "���� ?�M'���?�دان او *�ن ای: را �'

�''�،  *�ن ���H در ��د دا��� �" ��?�دا�v در ای: ا	� ه)�)" 	�  "�E'�د؟
�M? ن�E: "��ی�	8ش w$ ی� ای: �)� را�در ه)�ن و�2 ����ر� از … ده�؟  

�� .��?�دان او ��?E"، دی`� �� او ه)�اه� �@�د

 �E�124 :45 -46 ن و�2 ذ�و در �'(�M� را Q�� ن را رو�: ��د ت��Eو . ه: ای
�M? ن�Eای "�" : o��	 "� @��ب اس� و ��ی'%�ر س8اوار ��د	'�ال 	ه)�:  ��

+�	�ی� در  ���H در ای'�D 	�(  .زح)� ��E و روز سّ�م از 	�د?�ن ����8د
����" �� �" 	��o ��ی��� ��E" ��د و در روز سّ�م دو��ر>  s��H ��H ی�ت�

��E> اس� و  .ز��> ��د "���� s��H ��H ��0 Kص�ی6ً� در ه� "&r�	 :ای ،�$– 
و اّ	� ��او�� "��د   ذ�� 	�17: 1��ن` ای: 	�a�+ "&r �" ص�رت �'�ی� در 

	�ه� �8ر?� پ��ا ��د �" ی��J را +�و ُ��د و ی��J س" روز و س" �Q در �@< 
��� 	��o در   ."	�ه� 	���� s��H ا��ر> 	�12 :40H یۀ�ن   �" ای: �E��'� و 

�'���ای:، . �'� ده� �" ای: �ی" �" ص�رت �'�ی� رس����8 او را ت�ص�- 	� 	�
��Eن 	� �	 "� o��	  ،J� ��X'�< ای: ��ی�ده� �" ��ا� درP درس� داس��ن ی�

�	 "* �	 "� o��	 8رد رس�����	ی� داس��ن در �?(. 

 �E�117 :12 ،14-17 "و *�ن �" �2ی �	ا� دا�^  F� <د <�?��| ا��ص �" ��، 
��وی� و ��د : "او �" ای�Eن ��T ��د>، ?�M اس���Xل او �	��� و از دور ای���د>،

و ی@� از ای�Eن *�ن   .ر+�'�، �fه� ?�E'� ای�Eن *�ن 	� ."را �" ��ه: �')�ی��
�	 ��D(ص�ا� �&'� ��ا را ت "� "�E?�� ،ی�+�" اس� �M� "� �2م او . ��د دی� vو پ�

 ���H	�M�& ��>   .و او از اه^ س�	�> ��د . �@� ��د�" رو� درا+��د>، و� را
�M?" :؟���E���؟ �ی� د> ��f �Mه� �� �D� "�   پJ �ن ُ

oدر ای: روای� ی@� از واض �	را  �	وی� ای: ا�Bر ��ی�  ت�ی: ت�%* "� >�'��
در ای' ،�D	��o �" �ن د> ا��ص   .	�ّ�س را درX'0 >�'� Pۀ روح��� �ی�ت ���ب

�� s��H ده� �� +�	�ن 	�H �#ر �" ��ی�%�د��ن را �" ��ه: ��Eن ��ه'�، ه)�
 ��د e14 :2و��ن ه�� �\�'� 	]��ر در  ا� �" ��ی#� ای: ا��ر>  .داد +�	�ن 	�
�8د ��ه: �ورد>  در روز ت%���ش: ای: اس� �2��ن 	�Xوص: "+�	�ی� �" 	�
�ن در ده� �" ای: +�	 	��o در پ�س� ��د �" �ن 	�Xوص �" 	� ��Eن 	�  ."��د

ده� �" ای: +�	�ن �" �	�ن  ��، و ��Eن 	�  درP 	��" 	#'�� روح���ح���� ��ی� 
�8د  �	>�TH ۀ'�َ�َ J�\)14: 4[;(ان$�ن  (ر�	ت �D� "� ��ی���<، ا��ر>  ، در ز	�
�" 	�Xوص دی`� را 	7	� ��د �" از +�	�ن 	�د� ��ا پ��و�   .دا��ُ ���H
�	  ���?�+�'�؛ ی#'�   +�	�ن او را ��دی�> 	�ح���ح���� و رو��د��، در ح�$� �" 

��Eن ��ه'� و �@� �''� "'�َ�َ J�\ر o��	 "� ای'@" ��د��ن را. 

�ّ�س ���"�  ���ب��، رو�7نEا�� I$1�Wب ت��� U� ا�� و ن;��� G�H "! [ �ان 
�� ���7، ��ان�Y ش�د ،)Wش �� ،j��O ن$�ز "�(   .�� ت�ر)�Vت�(�? "( رو9 "?ر

 . ا��- ن�Dت –

 � ّ7��6 :63 �	 <���7	� �"  .ا� ���� �'� و اّ	� از ��0 +�ی�> روح اس� �" ز
 .?�ی<، روح و ح��ت اس� 	: �" �)� 	�

�0)��� و زی�  دا��< �" ��ی#� روح��� اس�، زی�ا 	� 14: 7رو$�ن  :	 :@$
 .?'�> +�و��" ��> ه��<

� ،!D$و در ن� !W1�*�ّ�س   در� ���بت�ان$I تI$1�W ا58� ��ا در �رد ن_�ۀ 
I$ � !8�� �8رت O� :را "! ا

ا$��س  	�ّ�س د�H �'��، *�ن ت'�� ��ا� روح ه)�E" پ�v از 	%�$#ۀ ���ب .1
��ی� ��د �"  ت�ا�� *E)�ن 	� را ��ز ��د> و در�� از �7م �� اس� �" 	��
�'� �%H �	. 

	�ّ�س ����ۀ ��ا اس� و ��	7ً درس� اس�؛  ��ا��� �" ه� 0)&" در ���ب .2
ا?� ت'��l2   .��ای:، ای: 0)&" �� ه� 0)&ۀ دی`�� ه)�Fا�� ��اه� دا���'�

�@�د> Pه'�ز ی@� از 0)7ت را درس� در �	و�0د دارد،  oای< واض.  

	�ّ�س  ���ب  .	�ّ�س 	��ی�" �'�< 	�ّ�س را �� �ی�ت ���ب 	� ��ی� �ی�ت ���ب .3
: ای  .�'� ���� و اص%7ح�ت ��دش را ت#�ی- 	� +�ه'�w$ x ��دش 	�
��'�< �"  ا� را 	� ��ا��<، و��2 �ی" ی� ای�> 	�ّ�س را 	� ی#'� در ح�$� �" ���ب

<�� .ای<، ��ی� ی�ددا�� ��داری< �mه�ًا در ارت�Xط �� �ی�ت دی`�� اس� �" ��ا
�� را ���� درP  ��رس� ای: �ی�ت در �'�ر ه< 	� �� �'� {(� �	 "� ��ت�ا

ه�� 	��Mوت� در ارت�Xط  س����'�<، *�ن 	)@: اس� در ه� ی} از �ن �ی�ت 
د�$� دی`� ای: اس� �" 	� ��ا� ی�+�: 	#'��   .�� 	#'�� �ّ&� �	�> ����

�)� �&)�ت ���ب ��XH ی� ����روی<؛ 	� ��ی�  	�ّ�س �" س�اغ +�ه'�w$ x ی�
	�ّ�س *%�ر از �ن �&)ۀ  ه�� ���ب ��D� �ن ��ر ��X'�< ��ا در دی`� �2)�

�� ی� �XH� اس��Mد> 	���ا� ��ا� �)} �" ا��Dم ای:  ا�8اره�� �H$�  .�'� ی�
 ���)�� �0	b ���ب واژ> 	��'� –��ر و�0د دار x�، ی� 	�ّ�س، ��Fۀ اس��ا

�)�� ت6&�&� ���ب واژ> x�	�ّ�س  ا+8ار �D��0� ���ب ، و ��م	�ّ�س، ��Fۀ ی�
از وب  free EBF1 CDت�ان �ن را �� رو�  ��BF ��	[��ت��، �" 	�

 : زی� ت��" ��دس�ی� 	� �" �درس

free_cd/com.ebiblefellowship.www.  ��'	 ازHelp :ای 
	�ّ�س را دا�&�د  ه�� رای`�ن دی`� ���ب ت�ا��� ����ر� ز��ن ا+8ار، 	� ��م
�� ت�ا�'� �" 	� �)} �''� ت)�م �ی�ت� را ����� ای: ا�8اره� 	�  .�'���< �" در �

�� ی� �BF� ��XHص �@�ر 	������ز ����  ی} �&)ۀ ی� "@�رود، ��ون �
  .ه�� اص&� را ���	�زی< ز��ن

��Dت ��ا 	6@<  ت)�م ���ب .4 ^�D��� �0ی�، از �fیs اH و s��H ��H ،ّ�س�	
ا�  ��د، �" �" ���ز +�د ?'�ه@�ر �" ��Dت از داور� �ی'�>، ���2�� ��Mّر> 	�

&�Q، ای: وا2#�� �" ای: ��Dت ��	H 7ً)^ 	���را�ۀ ��ا 	��o �� ���� ص
ه� 	#'�� �)�دی: ی� �'�ی�   .اس�، ی� ی} ح���� روح��� 	�تaX ا��ر> دارد

��ی�ً� �" 	��o و ا��D^ او ا��ر> �'�، و ��ی� �� ه� *�8 دی`�� در ���ی� 
 .	�ّ�س ه)�Fا�� دا��" ���� ���ب

�)�ده� و …  +�Eر �ورد ه� ه� و ح@�ی� ��Xی� ��v از ح� �" 	{^ .5 "� ����
�''�، ?�ه� او�2ت در  ه�� ح����� ه��'� �" 	� را �" س)� �ن ه�ای� 	� س�ی"

"X'0 رد ت)�م�	 �(��� ه�� ح���� �'��دی: اH)�ل ��.  "X'0 ���ه�ی�  ای: ی#'� �
ده'� �" �" �ن ا��ر> دار��، اّ	� 	)@: اس� ��ت)�م  از 	%&�X را ت#&�< 	�

در   .ت�ا�� ص�ق �'� " �" X'0ۀ دی`�� ا��ر> دا��" ���'� �" �)����'� ی� ای'@
 ح�Bل اf)�'�ن از -  ��ی� اH)�ل ��د 2ای'�D اس� �" اص^ 	]��ر در �@�ۀ 

ای'@" ���ی� ح�ص&" �� ه� *�8 دی`�� �" در 	�رد �ن 	�ض�ع در 
 .	�ّ�س �	�> اس�، ه)�Fا�� دارد ���ب

 

�ر ?119 :97�� روز ت�3(   دارم؛  ش(��W ت� را K��ر دو�� ت��
O ا��. 

)"!b_5 ش���، و �� ا� �! "(ن� �ه�9  ا9 ش(ا�� زن�Y از ](�b ا� �(ن� "! 
 "! ا�O –ه�9 lه;� را��Xن را دان�5د � $�  �ّ�س و ر��1! را��Xن "(ر�� ���ب

�$ � !Wاج) :Tدرس 

com.ebiblefellowship.www 

 vF� sی�f از"Internet Broadcasts " "� <��وب س�ی� 	� �" ص�رت ز
"	�� . پ��و� �'��Free Paltalkه�� 	� ?�ش �'�� و ی� ای'@" از دس��را$#)^  ��
 Electronic Bible(	�ّ�س  ��ا� ت)�س �� ��ا�� ا$@��و��@� ���ب 

Fellowship (�	 رای`�ن ت)�س �`��ی� :M&ای: ت �� ��� 6222 -897-877-1 :ت�ا
 ).�6ۀ �	�ی@�+�a ای��ت 	�(

زی� �� 	� در  �درس از �fیsه�، س�ا�ت، ی� ��Tات ��د را  ت�ا��� پ��م �)� 	�
 :	��ن �`]اری�

contactus/com.ebiblefellowship.www . 
��'� "X@�ت	 �	درس �� �و ی� ای'@"، �� ای: :  

  EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 
 USA 
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