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�� داد� � �� ا���ن را ����� و �� 
�� �*( اذ�' &%$ب �#د، و! � �� ��ار� و اذ�' �

 5: 9 �����ۀ     .�.� را �-, ز�
 
 

 

 

 

 

����� ���ن ا
21 
��  !� ��ل در ا"

 ���د� 2011
5 اس' �� �� ��7 در �#رد ا�5 �-�ز هف ا�5 رس�لۀ ��ه0� ا�

 در د�-� ا;:ع �ه �� �8 �8 ا�.�ن��  � ��ا < �� ه� ���


س ا&:م  ه$ A-B@ �� � �ب  !�%ّس �:م >اس' � �ب  .�ّ%�

 از �$�Dّ-' ���( >#ِد >ا �$>#ردار �� ��� �Fل، در   .���

س �� دس' �� ا�5 ز��ن، اّ;:&��� از � �بّ%� �� �� �� وH#ح 
��ن را ����ر روز داور@ �$���ۀ >ا �$ا@ D ِد#< @��و ا� 

ول ز���� ��ر�I  � �ب  .س�زد ��D س اس$ار >#د در �#ردّ%�
ا�5 اّ;:&�ت !0ً: ه$AJ در دس $س �0#د   .را ����ر س�> � اس'

B#ن >ا �:م >#د را �. � �#د و ���L ه$ J#�� �:�� �$ا@ 
@����ن ���.M ا;:ع از ا� D  در ا�5 �#رد در � �ب   .�

 :>#ا�-N دا�-�ل �0� ��
ز�$ا ا�5 �:م �� ز��ن �>$ �PQ�  او D#اب داد �� ا@ دا�-�ل �$و،

 9: 12دا���ل    .و �Q #م �� اس'

ا �:م >#د < ،$H�F ن در ز��ن#
�� ا�5 وD#د، ا�
س � �ب(ّ%� ( @��را �J#د� اس' �� F%-%' ز��د@ را در �#رد ا� 


-5، در   .���#ف س�زد) و �.-�ر@ ���ل-N د�T$(�ن ز�U7ه
 ه�7ن ��ب � �ب دا�-�ل �0�، �����$V: 

 $�� $<�ا�� �# ا@ دا�-�ل �:م را �PQ� دار و � �ب را �� ز��ن 
5�.  �.-�ر@ �.$&' �$ّدد >#اه
 �7#د و ِ&�N اAVود� >#اه

 4: 12دا���ل    .J$د�

ا ا�
#ن �:م >#د را ��ز ��< 
� �� B#ن �� �� ز��ن ا� 
�@ � �ب �� ه7-5 دل-(، �$ا@ دا�,  .ا�N رس-ّD ز#��س �.-�ر  ّ%�

� اس' �� �� ا�
#ن� WHز�-5  دروا I5 روزه�@ ��ر��$<� 
�� �J
-N ز��.   �Jدر وا!B ،L#ن �� در ا� ��@ ز��ن ز�

ا ا�
#ن اّ;:&�ت ز�$ را �� !#م >#د ����ر  ��< ،N-
�
 :س�زد ��

 �.ّ-س ب ا� ت�ری' �ۀ "��ب��%$�
 Xم >#د را �� در#! �� در " �%ّس� س�ل
��ۀ � �ب">او�

�#ان  ��  .�#د، ��\( س�> � اس' �%ّس ��� 'V� �ZP[ت � �ب
M.� �� ا�,، �-� $ در ��ب ���� ���ن داد و 5ه�@  ه�@ � �ب �-

س�ل
��ۀ   .، س�ل
��ۀ د!-%� از ��ر�I ��$ در ا�5 د�-� اس'11
س �$ا@ ��ر�I ���ً: درس' و !��( ا& �7د اس'�% � �بّ.   

س� �#س` >ا در �:م و@  از ��_��� �� ا�5 س�ل
��ۀ � �بّ%�
در ا�5  .�#ان �� ;#ر ���( �� �ن ا& �7د �$د ارا\� �� اس'، ��

� از س�ل
��ۀ �#���رس�لۀ ��، �� �$>� از � ��	 �� دس' 
� �$ رو@ ���ت ه�@ ا�_�م  �%ّس� و از د�T$ �$رس� � �ب�
�-Aان ول�،   .�%ّس را �� ��7 در �-�ن >#اه-�J Nا�' � �ب

� اس'-U-� ر@ ز��د و�#ان در ا�5   �� �7�اّ;:&�ت �#D#د �%
ه�@  �#ا�-N ��ر�I رس�لۀ �#��� �� AD\-�ت ز��د@ �$دا>'؛ اّ�� ��

L��! و b-!د د$� N-و ا�5 ��ر را >#اه ،N-

� را ار\� �
ا�5   .�
س  ���
 B#ن درس' از � �ب ه� ���ً: !��( ا& �7د �� ��Iر�ّ%�

�� )[�F س ه-c ار��0;�  �$ا�' ال� $و�-�� � �ب( .�#�ّ%�
ارد؛ �� ا�5 وD#د، �� ا�-ًا �#]-� ��� ��-��V #ۀ  �� راد�Q.� N-
�

���Tاز � �ب را� "�)" We Are Almost There(ا�N  �%$�0ً� رس-
؛ �$ا@ ا�5-
� �-�را �-

d#ر �� �درس ز�$ �����0 �� : 

Family Stations, Inc., 290 Hegenberger Rd., Oakland, 

CA 94621.  ت �.-�ر �-� $@ در �#رد�-\AD �� در ا�5 � �ب
��ن �$دا> � ��روز داور@ �
@  ز��نD @��
-5،  .�#د و ا� U7ه

   ا�N  �%$�0ً� رس-�"�#ا�- �� اس �Pد� از �درس ز�$، � �ب  ��

 )We Are Almost There "( �� و را �� ]#رت ��:�Q� 5#ا�-
�Q.� ��
 ا�-
 :ا@ از � �ب را دا��#د �

com.familyradio.www.( 

  ب$-� روی-اده�� ��/ در ت�ری' ز��ن


,–  2�3 از ���د�11013�ل �$V��دم و (>ا د�-� و ا�.�ن   . 
) Fّ#ا�$V� .را 

ه�7 در ;#��V�   �V#; .ن اّ��م �#ح–  2�3 از ���د�4990�ل 
�� X:ه ����D.   ح، ه7.$ش، و#� `%V3 ش و ه7.$ان$.� 

���� ��� در �� � ز���) 6023,
�$V� .) س�ل �k از 

 –  6!5 از ���د�7�ل �  11006( س�ل� �� &-.� �.-W � #ل
 k� س�ل,
�$V�   .)از 

 س�ل� �� &-.� �.-�l� W#ب � و &l$ –  ���د��33�ل 
 ��mز � �.-��)11045,
�$V� س�ل �k از 5023؛  س�ل �k از 

  ).ز��ن و!#ع ;#�Vن �#ح

�l& ,Q$ ��-.� و ��mزJ$  ا�5 س�ل ����ن  –  ���د��1988�ل 
 N-d& '0-l� 13000 ( س�ل� �#د23دورۀ,
�$V� .) س�ل �k از 

 روزۀ 2300 سq ��0$، اول-5 دورۀ 7 در –  ���د��1994�ل 
�� �� N-d& '0-l���mز � 5�$<��$وع ، �� ��ن رس- و ��ران 

�$���ۀ >ا �$ا@ �_�ت J$وه� &N-d از �$دم در >�رج از 

,13006( �#د ��-.�ه��$V�  .) س�ل �k از 

 ��� ��، در ����ن �N-d& '0-l 21 در –  ���د��2011�ل 
 و &$وج رو،  س�ل�23� �س�7ن �$د� (ز داور@ ��mز >#اه ��

�Jن >ا�AJ$� ن ��� ا� 0$، د�-� 21در   .رخ >#اه داد) �
�  س�ل �k از و!#ع ;#�Vن 7000 (�#س` ��, و�$ان >#اه


,�13023#ح؛ �$V� .) س�ل �k از 

 . ��ل ا�;1000ی: روز 89ن 

ا از � �ب<  �7ر ��ب �%ّس ��د V$J � اس' �� ��
�@ V  PJ$ز�
  :� �ب �-ا�, دو !.7 � اس'

 از هP' روز د�T$ز�$ا �� �5 �� M� )�B روز و )�B ،
ام، از رو@ ز�-5  ��را�N، و ه$ �#D#د@ را �� س�> � ��ران ��
�� #Z� 4: �37-ای2   .س�زم 


�ن را �-�ن ��Qا ا�5 س�$د، �#ح،  در ��J �، و! � >

 در �
�� �� � اش، و F-#ا��ت هP' روز V$]' دا� >��#اد� 

 ���Fرو $d� ؛ اّ�� از�$-T� و � �ب(!$ار  ���Fرو �س � ��ّ%�
V$�#د  �$د و ا&:م �� ، >ا �� ��7م �$دم د�-� ]0Z' ��)اس'

��
J $�� ��  ل#د��7000 ��
 س�ل V$]' >#اه دا�' �� در �
� �#د� Nاه$V W-.� �.-& `د �� �#س$-T� ار$! ���_�.   ��

�$ اس�س   از ا���v.� 5 ا;:ع دا� � ���-N؟�#ا�-tB  N#ر ��
دا�-N  >#ا�-N، ��  رس�لۀ دّوم �t$س رس#ل ��A-B3@ �� در ��ب 

 :�� ا�
T#�� اس'
 X:ه ،�و �� ا�5 ه$ دو، &�ل7� �� �ن و!' �#د در �ب m$ق �

'�J.  �$-<ذ ,��ل�5 �س�7ن و ز�-5 اxن �� ه�7ن �:م �$ا@ 
  .ا� د���T� 5 دا� � �� دم ���� و �� روز داور@ و ه:�ِ' �$

 �� ��7� �PQ� �7� از A-B 8� 50-�0ن، ا�F @8 روز ل�5 ا�
 .�Aد >ا B#ن هAار س�ل اس' و هAار س�ل B#ن �8 روز

 8-6: 3دّوم 3= س    

�N اس'  رس�لۀ دّوم �t$س رس#ل ���3 5 ��ب � '����!   
B در
در اّ��م �#ح ��ۀ اّول، >ا �� را �� و�$ا�� د�-� �#س` ;#�Vن 

0
� �$ ا�
��  س�D 'Z-l� kqل0� را ��  .ده ار�Dع ��� N-���
��0 از �� � A-B 8�"�PQ� " ��
 1000 روز B#ن ��7�1، ا�

�: ��[�V�k از ا�5   . روز1 س�ل B#ن 1000س�ل اس'، و 
���ن ��V� �#س` ��,  >y-[#� ،$0 �.-�ر ز�D @��ا@ از ا� 

   .وD#د دارد

�#ا�   س�ل �B ��1000 روز �� �1` دادن �
d#ر >ا از ر
؟���   

س �� س�ل
��ۀ  از ��_��� �� �� ا>-$ًا در ]�ZPت � �بّ%�
س� ��ر�I �� �$د� � �بّ%� �� �D# � ،Nن اّ��م  ا��V#; �� N�#�

�4990#ح در س�ل � L!از �-:د وا ,-� .   :ً��� Iا�5 ��ر�
ول �� �
d#ر �.M اّ;:&�ت �-� $ در(درس' اس' D رد#� 
 ز���� � �ب-
� ��Dدرس �$ا�س �$ا@ ��ر�I، لPtً� �� ا�5 ّ%�: 

com.familyradio.www.(   از �-:د 4990در س�ل ,-� 
ه� ز�-5 را   روز د�T$ س-:ب�7#د �� >ا �� �#ح ����ر س�>' 

'V$J  1000 روز را �� 7ن �Fل، اJ$ ه$ �8 از �  .V$ا >#اه
 �� ،N-
� 5�AT��D 7000س�ل�س�ل �  N-از س�ل   .رس �و و! 

�$�N �� ��   س�ل �� �D# �$و�N، �� ��7000 �-, از �-:د 4990
   .رس-N  �-:د@ ��2011س�ل 

4990 + 2011 = 7001     

�D#�:  �D � & -b �� ��ر�Q� در &�و! � از ��ر�Q� در &

-B N#ن ه-c س�ل ]P$@  ل �N ��رو�N، ه7-�� �8 س� ���

 :وD#د �ارد، در � -_�

 4990 + 2011 – 1=  ��ل 7000د�6.ً�     

 �-:د@ هP' هAار�-5 س�ل �k از ;#�Vن اّ��م �#ح 2011س�ل 
ت ز���� >#اه �#د �� ��$   .>#اه �#د� @��ا�5 س�ل ا� 

��-� {-V ا< $d� دا�' در '[$V.   ��
ا�5 ��
� �$ا@ �
 5 V$J'اس �ت  .در �.-V W$]' �.-�ر �7� ��!� ���� `%V ��

   ! �-:د@ �V]�� دار��2011N#��ه� �� س�ل 

��ن �� !#م >ا  m-$&�د@ �-.' �� درX ز��نD @��
@ ا� �
� اس'� �t&. ب� � ،'%-%F در �س �� �� �ّ%�  '-�Hو ���$V

ا �� !#م >#  .��7#ً| �� ا�5 ��( اس'< ،� ��J @��د در ز���
 :ال#!#ع داور@ ه�ار داد� اس' ه�@ !$�M در �#رد دور�

�#� ��ر@ �7�� سّ$ >#�, را �� �
 AD ا�
��  ز�$ا >او�
 E3 :7��8س   .س�زد �
�Jن >#د ا�0-� ���#ف ��

�، ال��م �� ��� ا��7ن، �#ح B#ن در��رۀ ا�#ر@ �� �� �ن و!' د�
� �� ،� >#د �.�>' و ا@ �_�' اه( >��ۀ ��V � �#د، >ا�$س �

�ن، د�-� را ��Aم س�> �، وارث �ن &ال � �� از ا��7ن اس'  ��
 E11 :7! ا���ن    .J$د�

 در ��ل 21 :روز داور�� 
  ���د�2011 ��

 �-:د@ هP' هAار س�ل �k از ;#�Vن 2011دا�-N �� س�ل  ��

-5 �� .اس'U7ن س�ل ا�5 د�-� را و�$ان  ه�ا در < �� N-دا�

 �-:د@ ا�5 ا��Pق رخ 2011اّ�� در �B و!' از س�ل   .>#اه �$د
 >#اه داد؟

'PT� Iس��ور اس' ���Tار� �8 ��ر د�T$ روا�' ;#�Vن در   .
N-
 :� �ب �-ا�, را �$رس� �

 از ز���J� �#ح، l�� از ��� دّومو در س�ل NهPدر روز ه ،
�7�B L-7D و  در ه�7ن روز ،� � V��� N-d& ه�@ لّ_ۀ

�س7 @����ب �3-ای2    .�ن �J#د�روز�"11: 7 
ا، �� �� �:م >#د و�Vدار اس'، <7 ،l�� در س�ل ، روز ��

هN از ��� دّوم س�ل
��ۀ �b��t �� &7$ �#ح، ;#�Vن را Pدر روز ه
هN از ��� دّوم �#د �� >ا در �� �   .��زل �$دPدر ا�5 روِز ه


-5 س$�U7ن را �~7-5 �$د و ه�#�' را �.'، ا�
-' �.�V$ان 
��   .ه$ V$د د�T$@ در د�-�@ �-$ون �� � را �Q #م �$د����7م 

� 
���� ه:X >#اهD ۀ�D�V ن�
ً� در v7t� ن#
   .ا�
ا < ����
B ،��� .D @و ��د� از ه$ ذ $� ��� �� ������و 

و  .>او� در را از &%M او �.'و  .و@ را ا�$ V$�#د� �#د
�( روز �$ ز�-5 ��B ن�V#; و ،���ب ه7� اAVود و �� � را  

� 
 17، 16: �37-ای2   .�$دا�' �� از ز�-5 ��
 �-:د@ �� ����ن 1988�-� $ ذ�$ � �� &l$ ��-.� در س�ل 

 ��� 22روز (��ه$ًا &l$ ��-.� در روز �
t-��س'   .رس-
 س�ل ��، در 1955سkq   . �-:د@ ��mز �33در س�ل ) ��
21-t
 �-:د@ ��1988س' در س�ل  ��� ��، �� روز �-, از �

  .�#د، &l$ ��-.� �� ����ن >#د رس-

س ���-N �� � �بّ%� Nه �.-�� $l& ن���� �� ز��ن �� ��mز  ده
�� L!وا N-d& '0-l� �:   


�ن �d& '0-l-7� ��ه$ ��B ن ز��ن��#د �� از  ز�$ا �� در 
� 
#ن ��� و �Q#اه��� Nا@ &�ل    !ا� ��24 :21 

 �-:د@، اس �Pدۀ >ا از ��-.�ه� و 1988 ِ�� در س�ل  ���21در 
روح >ا ��7م ��-.�ه� را �$X �$د   .�7D&�ت د�-� �� ����ن رس-

و �-�tن، �$ِد �$�$، �� ��-.�ه� وارد � �� در �ن �$هۀ ز���� 

� '�#�F.  ب� � �� N-��� �� �� سده �� ا�5 دورۀ  �%ّ

 س�ل ;#�23$س
�X داور@ �$ ��-.�ه� -��  س�ل 23  .ل >#اه



 - 8 - - 7 - - 6 - - 5 - 

 �-:د@ �� 1988 ��� �� در س�ل 21از )  روز8400د!-%ً� (���( 
ا�5 اّ;:&�ت   . �-:د@ >#اه �#د2011 ��� �� در س�ل 21

ا از اّ;:&�ت �$�#ط �� D :ً���7000 ن، در�V#; از k� س�ل 
 � �ب� y�� س0'  �
��$ا�5، ��  .�%ّ-l� دورۀ �� N-
-�23 

 �-:د@ �� ����ن 2011 ��� �� در س�ل 21در س�ل ���( 
�� ا�5 ��ر�I روز د!-%� اس' �� �N-d& '0-l �� ����ن   .رس


-5 ا�5 ��ر�Z� I 7( >#د ��U7و ه ،�$�5 ��ر�I �$ا@  رس
   . س�ل �k از ;#�Vن اّ��م �#ح اس'7000

هN از ��� دّوم س�ل
��ۀ Pا در روز ه< �� ��Q;$ دا� � ���-

-5 �� ��  . � را �.'�#ح، در ��U7ه  �� N�$�21 در �� ��� 

�-5 ��� دّوم   . �-:د@ ����ن دورۀ �N-d& '0-l اس'2011س�ل 
هN س�ل
��ۀ �#ح و Pدر س�ل 21و روز ه �د@ 2011 ��� �:-� 

ا�5 را��t را   .در س�ل
��ۀ �.-Z� ��، را�tۀ �7�Z� وD#د دارد

-N، �� ز��� �7�� �� �� �� �N�$0 س�ل
��ۀ �#ا�-N �� س�دJ� ���ه

�ن را �$رس� �
-N، �� س�ل
��ۀ &$0@  د�T$@ وD#د دارد �� ���
 �-:د@، روز 2011 ��� �� در س�ل 21  .اس') �%ّس� �� � �ب(

هN از ��� دّوم س�ل
��ۀ &0$@ از ��ر در��Pه ��ا از ا�5   .<
�� ول ز����  ;$�b �$ا@ �� ���-D در �#رد �� Xدر �� 
�

 ��� �� در 21  . س�ل� از ز��ن ;#�Vن �.-�ر درس' اس'7000
 �-:د@ ��ر�I ���دل ��ر�Q� اس' �� >ا در �� � 2011س�ل 

از ا�b�$; 5 و از ;$�A-� bان ز��د@ اّ;:&�ت . �#ح را �.'
س� د�T$، �� �� � �بّ%� �$� �� N21 در س�ل �2011 ��� � 

ۀ >#د را �� �س�7ن �AJ$� ا !#م�-:د@ روز@ >#اه �#د �� >
@ >#اه  داور �-:د@ روز2011 ��� �� در س�ل 21  .�$د ��

د >ا در �_�ت را �� رو@ د�-� ��در ا�5 روز،  .�#د�.   

ا �� �� ����ن رس��ن دورۀ �N-d& '0-l در < ،$Tن د��-� ��
هN از ��� دّوم س�ل
��ۀ �#ح اس'، روز@ ��Pدر ار��0ط �� روز ه 

�� 
 �� ا�5 روز روز@ اس' �� او  �ون �$د� �$ا@ �� ���-�
 دارد دِر ورود �� �س�7ن را �$ا@ ه7-�� �0
دl!: 

N .و �-$ون و  !�5 در ه ه$�� از �5 دا>( J$دد، �_�ت ���
��� �V#�& و  9: 10یG8ّ$�    .درون >$ا�

�� را� ورود ��  �%ّس >-�� ]$�W ا&:م �� ب� �
� W-.� �� 
�
>( �� �$ا@ ورود �� ���#ت ����#�   .�س�7ن اس'� ��
او �
�س�7ن اس':   

ز�$ا �� اس7� د�T$ ز�$  و در ه-m k� c-$ از او �_�ت �-.'
N-��� ت�_� �� ان ���� �� ��� �t& س�7ن �� �$دم�.   

 12: 4اIE�ل ر�H8ن  
�. � �#د، د�T$ ه-c �_��� ) &-.�(، در روز داور@ر و! � د

  :�$ رو@ ز�-5 �5�7 �-.'
 داود را دارد ��  ا�5 را ��…-�� �� bF وس و�ن !ّ �#J
 و ه-Q� k� c#اه �.' و �� �����J  
د و ه-Q� k� c#اه�

 7: 3�����ۀ    .�J#د
 2011 ��� �� در س�ل 21ده �� در  �%ّس ���-N �� � �ب
:-� 'Vرا �$ا@ در�� ����د@، V%` ا���7اران راس -5 �� >ا 

 � 
� اس' از ا�5 د�-� &$وج داد� >#اه�AJ$� ر�#د� (�_�ت
� 

 و �$ا@ ه7-�� �� ) >#اه
او� را در ه#ا اس %�0ل �< ��


��� او�<:   
ا و �� �واز ر\-�T �$V kن و �� ]#ر [ �� ز�$ا >#د >او�

ا از �س�7ن ��<� و �$د�Jن در �.-W اّول >#اه
  زل >#اه
����T �� �� ز�� و ��!� ���-N، �� ا���ن در ا�$ه�   .�$>�س'

N-
او� را در ه#ا اس %�0ل �< �� � N-5  ر�#د� >#اه-
U7و ه
8%�����ن   .ه7-�� �� >او� >#اه-N �#د�J17، 16: 4اّول ت 

 $Tد� @�� �� وا �Jا� ) �-�-�رده� �P$(��7م ا�.��� 
� >#اه
ا، < X�
 ��هۀ &�اب ده� 
�X �$ رو@ 5دورۀ داور@ �$س


،ز�-5
   : را �_$�� �
����� �� ز�-5 �$Q�� ،ن !ّ#ت  و از �-�ن دود#B ��#ّ! ����و �� 

��@ ز�-5 داد� ��$%&.  �� 
 �� H$ر �$س��� � PJ ن���و �
�ن �� J-�� ز�-5 و �� �� ه-c سA0@ و �� �� در> � ����  ��

ا را �$ �-���� >#د �ار�< $��� داد� �  .�$د���� �� ُ���و �� 
ت ّ� �� ���� 

	 ��� ��ّ�ب�� ا���ن را �ُ���ار��   ����و اذ�' 

 5- 3: 9�����ۀ   .�*( اذ�' &%$ب �#د، و! � �� �.� را �-, ز�

���� ���ن�  ���د�2011 ��
 ا"�!  در ��ل 21 :ا

Fو ر {-V $ا از سN-d& '7 >#د، �-���-, در �#رد ��ر@ >
 ا�_�م �ن را دارد �� �� ه�ار ��l! �� در روز داور@، . ده

 �
 ��هۀ &�اب 5 ا�5 دورۀ ، �-:د@2011 ��� �� در س�ل ��21
��mز ده� 
�X �$ا@ ��7م س��
�ن ز�-5   ��� 21در   .�>#اه

ِ�� >#اه �#د �� >ا ��7م �$د��J� را �� در ه$ ز���� 
�ورد �$د� ه� �ّ( د�-� را  زلAل�  .ا�، از !0$ه����ن �-$ون >#اه

��ن 
� $Tن >#�, را د��T �� 5-ز� �� �ل�F در ،>#اه ل$زا�
��V � �$د�  اV$اد@ �� �_�ت ).21: 26ا��K� Q�)#اه �7#د 
ن� A-<� ا�5 د�-� را  رس ��[�V:� ه�@ >#د را �_$�� �$د� و


�$X >#اه
 �$د �� �$ا@ ه7��� اV$اد@ ��   .-�� �� >او�
، اّ�� V%` �$ا@  �_�ت� 
�� �-A-<$� Aا�� >#اه�� ،�-�V � �$د�

�� �$ رو@ ��7م سWt ز�- 5�Q, �#د ���� اD.�د ���� .�Dن 
   .ه�D �7 ُ�$ از �$گ >#اه �#د 

��ۀ ��ب  5�$<� ��� 5 � �ب �-ا�, �-A �$ ا�5 7>او� در 
 
 ���$س
�Xِ ���#د@ ���-�: 

�� �0�m روز ��_
 24: �37-ایV��.   2' و �ب �$ ز�-5 ] و �

 ��� ا� 0$ 21 �-:د@، 2011 ��� �� در س�ل 21�
	 ��� �k از 
 ��� ا� 0$ در س�ل ��21ه$ًا   . �-:د@ >#اه �#د2011در س�ل 

�>$�5 روز &- � �ب2011 5-
U7>-�7  �-:د@ ه �سه�  �%ّ
ه� در  &- >-�7 ).�#د AJ$� L7ار ��ز��ن �� &- D �� هN(اس' 

ا@ �� >ا در  �Z#�  .�#د ��� هN P س�ل
��ۀ &AJ$� @$0ار ��
س در �#رد ا�5 &- ]0Z' �� � �بّ%�  �D#� )��! ر�-.� 
�
   :اس'
 و! � �� �F]( >#د را از ]Z$ا �>$ س�ل&- L7D را در … 

 M23 :16 وج    .ا@ L7D �$د�
� Pه 
م و &- L7D ه� را ���T دار و &-J د�lF $�#� -& �
�� ،

 M34 :22 وج    .در �Z#�( س�ل

�7-< � �#د �� &-� � PJ  در / ه� ��� L7D"س�ل $<��$AJار " 

 در ��� هAJ$� @$0& N Pار ��B$س�ل  �#د، ه $<� �� ،�

'.-�.   دل-( ا���v.� 5 ا�5 اس' �� �b%Z رو��F� ا�5 &-ِ
��ن اس'D @�� 2011 ��� ا� 0$ در س�ل lQ�.  21#ص ا� 

�7-< �>$�5 روز ه. �  �-:د@، �>$�5 روز &- 5-
U7ه� و ه
س در � #ن ز�$ �#W-H �� � �ب  .ز�-5 >#اه �#دّ%�  �� ده

 �-:د@ �B ا��P!� رخ >#اه 2011 ��� ا� 0$ در س�ل 21در 
 :داد

 �� �� �� در �ن �س��7�� ل�5 روز >او� B#ن دزد >#اه
ا@ &N-d ز[ Nاز ه ،� و &
�]ْ$ س#> � �� 
ا�( >#اه

  و ز�-5 و ��ره��� �� در �ن اس' س#> � >#اه-��� >#اه
 10: 3دّوم 3= س    .�

 ��
J ا��ن، ��7م اV$اد@ �� �$ &�-� >D ه7$ا� ��7م د�-� و ��
� و  �$د�� X:ه ,���� �#س` ا�5 �� 
��� ،�ا� و وا �Jا� � �


�� ا� ���#د >#اه� :   

ا را < �� ����� از -�� در ��, �� �( و ا� %�م >#اه

�س
 و ا�_-( >او� �� &-.� �.-W را ا;�&' �7� �7�� ،

� 

�� ا���ن �� !�lص ه:�' �Dودا�� >#اه
 رس- از F~#ر 
8%�����ن   >او� و D:ل !ّ#ت او�J9، 8: 1دّوم ت 


, را  �-:د@، >ا 2011 ��� ا� 0$ در س�ل 21در �$V�ا�5 
���ً: ���#د >#اه �$د و ��7م اV$اد@ �� ه$AJ �_�ت &-.� 

� 
ADا@  .�.-W را �_$�� ��$د� �� ه7$ا� �ن ���#د >#اه
��
J رش#� X�
ا  �$س< �-�& $� ���� از دس' دادن F-�ت ���ل#دۀ 

�  2011 ��� ا� 0$ در س�ل 21در   .�Dودا�� ��7-( >#اه
Vس�!` �-:د@، ��7م ا�5 ا �از ه.  $اد �-�Uر� از �ن ز��ن �� ��

� 
ر Nm .>#اه%B  رت#[ �� �� ،y�$� اس' �� ا�.�ن A-Tا�
 X:د و �$ا@ ه7-�� ه$�ُ ���N >#اه� 
��� ،� ��$V�ا <

�  :>#اه
�7� �!�� '�$F ل-�5 ا�.�ن در ،���N اس' ��  ���� )*� ����

�� X:8ر   .�#د ه�N�49 :12 

-.� @��V$Fد دارد#D5 و PJ @اّ�� >#اه,   .�ر �-� $@ �$ا

-N، دوس' &�F $� ،A�Aر ���- �� ز��ن �_�ت �� س$&'  ���

 س�ل �� 7000از ز��ن ;#�Vن، >ا   !در �Fل ����ن ��V 5 اس'

 روز �� B `%V ن#
 ��� �� �21$دم د�-� V$]' داد� اس'، و ا�

�� �� � #�D �-, از ��  . �-:د@ ��!� ���� اس'2011در س�ل 

 دا�ۀ �
� �� در   .�#�N، ز��ن ���ً: �� ا��7م >#اه رس-B

� اس' >#اه ر�Q' و V$]' �$ا@ ��� �!�� �� �
س�&' �
� � اس'، ول�   .ه7-�� ��7م >#اه��� �!�� ��ا�B$J ز��ن ا�

ا@  ال��د� در ز��ن H�F$، ه
#ز هN ه$ �.� از ا�- V#ق
 �$>#ردار �����: 

 ز�$ا ���#J" : دم و در روز#�$V در و!ِ' �%0#ل �# را �. _�ب
ا�
8 ال�Zل ز��ِن �%0#ل اس'؛ ا�
8  ."�_�ت �# را ا&��' �$دم

���ن  .اxن روز �_�ت اس'� 2: 6دّوم 6ِ 

در   .>ا �$ا@ �_�ت �8 ا�.�ن ا]ً: �� ز��ن ز��د@ �-�ز �ارد
�� �J�>$�5 س�&�ت �8 ز� ��
J '����ل#د�، دزد@ �� � � @|�� $

'V�� ت�_� W-.� `د �#س#� M-�[: 
'PJ �.-& �� k�" : �� �� ���T
ا@ >او�، �$ا �� ��د �ور ه

���
� �� �# ��: "&-.� �� و@ PJ'  ."���#ت >#د ��N�#J  ه$ 
 43، 42: 23%68�   ."ا�$وز �� �5 در V$دوس >#اه� �#د

�ن �
-N �� ��7 ا�5 رس�ل� را �� روح �T$ا�� ���� �� �� د&� �� �� 
�� �H$& -
� 'Vا�5 رس�ل� را   .�#د، در�� �� �ل�F در

س را �$رس�  >#ا�-، لPtً� �� دّ!' ���ت �%( �� از � �ب ��ّ%�
، ز�$ا ا�5 ���ت �:م >ا اس'، و V� �P.�، از !رت و -
�

�� ا�- �� �$ا@   .���
 �$�Dّ-' ���( >#ِد >ا �$>#ردار ��
�
در ا�5 ز��ن اس' ��   .م >ا اس'�_�ت از ;$�b >#ا�ن �:

در ا�5 ز��ن اس' �� >ا J$وه�   .��ز اس') �.-W(در �س�7ن 
&N-d از �$دم را از ��7م د�-�@ >�رج از ��-.�ه� و �7D&�ت 

   :ده �_�ت ��
و �� از ا�5 د�م �� ا�
J 8$وه� &N-d �� ه-k� c ا���ن را 

ن در �-, �Q' و � #ا� �7$د، از ه$ اّ�' و !0-�� و !#م و ز��
���D �� �$ّ� ر#~F راس � و ��>� در� -Pه�@ س  �� )Q� @ه�

 ا�5"… . ا� دس' V$J �، ا�. �د�-Pن س��#� 
 �_� از و �-��
���: �$ا PJ' !"دا�� >او�ا �# ��: "�5 او را N PJ  "ا�؟ 


 �� از &�اب سQ' �-$ون �� ا���ن �.��� ��"��� 
�� و ل�0س 
 �7#د� ن �ّ$� �.'>#د را �� >#-Pو�# �$د�، س    ."ا�

 14، 13، 9: 7�����ۀ  

ن �:م >ا �_�ت ��-
� b�$; ا از<  b�$; c-و �� از ه ده
@$Tد�:   

ن از �:م >ا-
ن اس' و �-
 17: 10رو���ن   .ل��ا ا��7ن از �

س را ه7$ا� �� ��7م ا&~�@ >��#ادۀ >#د  � �بّ%�) �ً[#lQ�
�V (#Q$ز�ا� �ن-
 .ا�-؛ و در �t� 5-Fل��، �$ا@ ر7F' د&� �


� و ر\#ِف � �ب �Q� @ا ��7 را  �Aد >��� �� -
س د&� �ّ%�
M�$! @از ���#د در � �ب �#�k �0�، �7�   .ال#!#ع �_�ت �ه

��#ز�N ال��دۀ >ا �� در �#رد رV '7F#ق.   A-� ا#
ا �� �$دم �-<
�� ه��� $� :ار داد�-���-, در �#رد ���#د@ �

ا �$دن �$وع � �� ،�� $�و �#�V�.� �� k' �8 روز دا>( �
'PJ 7#د و�" :� �( روز �-
#ا س$�T#ن >#اهB از و  ."��

�$د��ن �-
#ا �� >ا ا��7ن �ورد� و روز� را �ا �$د�، از �Aرگ 
�و B#ن ��د��� �-
#ا از ا�5 ا�$ ا;:ع  .�� �#8B �:س �#�-

�س �، ردا@ >#د را از �$ �
 و �:س ��V'، از �$س� >#د �$>
'.�� $ .��< $� ،�و ��د��� و ا���$ش V$��ن داد� �� در  .�#�-

 �� 
 PJ ،د�#�$V $و ا� �$د��ن و ����N و "�-
#ا �ا در داد�

ان Q� @A-B#ر�Pس#J وان و�J 
�#
 و �ب ��$U� و  .و

 و �Aد >ا �� ��#� �ت اس ��ث� �$د��ن و ����N �� �:س �#�-

و ه$ �k از را� � >#د و از ��7� �� در دس' اوس'  ���7

��7� '�J�7ن �#د  .��ز-�� ،� �J$� ا< ��� �� ا�� �� '.-�
ت >�N >#د رD#ع ���7 �� ه:N�#�� X؟ّF و از" 

    O� 9-4: 3ی8
ا�B$J ا���ن �ارد >ا ��  .>ا �$دم �-
#ا را ���#د ��$د

 �-:د@ &7( �2011#د �$دن د�-� در س�ل اش �$ا@ �� �$����
ا  ��
، ول� از �$>#رد او �� �$دم �-
#ا ��< �� N-7�P� N-ا�#�

 ه$ �8 از �� را   .ر\#ف و ُ�$ از ر7F' اس'��� ��v.� 5ا�

 �� �Aد >ا �$و�N و �$ا@ رN-d& '7F او ال �7س � b�#��

N-
�.   

ا@ رN-F و �$�N ه. �<  M~m و ُ�$ از د�$. و �# ا@ >او�
… . �.#@ �5 ال �Pت �5 و �$ �5 �َ$م V$��  .ر7F' و راس �

 N�86 :15 ،16�8ر 

�  به ایQ Rدرس � ا�Kه "$�-Sت ب��E�Uّا VJ" ب ا�: 
 com.ebiblefellowship.www 

 ,Q� b�$; از"Internet Broadcasts "�� �� 'وب س�� 
����$� �� � و �� ا�
�� از  ]#رت ز�-
ه�@ �� J#ش �

Free Paltalkدس #رال�7( -
�$ا@ ��7س �� �$ا�'   . �-$و@ �
س  ال� $و�-�� � �بّ%�)Electronic Bible Fellowship (

�� �$-T� ن ��7س�T5 را�P�� 5ا� ��  6222-897-877-1: �#ا�-
)���$��ۀ Z � ا��|ت `%V.( 

�� �7� درس �>#د را از ;$�b ه�، س#ا|ت، �� �d$ات   �-�م�#ا�-
 :ز�$ �� �� در �-�ن ��Tار�

contactus/com.ebiblefellowship.www 
-
  :و �� ا�
��، �� ا�5 �درس �� �� �����0 �

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