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  	��م ������

.  ���� 	� زا  �! �ر��ا	�ده� �� ��ن ا��ن �� از � 	���� ����� ��ن 
'� �� ا �ه �&�ر �� دو�%�ن در 	���$� دو 
	�د�() *!�� +,	 �� �

�� �� 	�گ ا �� در 2,3ا �
	�د، ه��ا	� ا�1 �، /��. ���� ه�ف ��و
��ن �� /�اغ ا�	 ��
:�م 
ور� و �8 �� ��ن ه�� /��. ه� 6 �7 �	، 

ا�1 � � �� در ?�� ا��ن .  
ن �� ��� ر��� �1 �<<� 
=�ر >!�ت را در
!� @�دق، %!�د 	�@�رت  ����� و  	� در �B �و ز�%� رو>�


ن !� در ��8ب 	$�س �� 	� 	���ف ��� ا/. �E�E7  .  

�!<!� �� �Hا ا��ن را �� ��Iه. �Hد 
���G �6  	�در ��ب اول ��8ب 	$�س 
ا��ن ، و�3 و�8B �� �!&�ن.  را�&� و 	��ر�. رو>�� دا��8 ������ او 

.H�/ �3د�
ا�1 را�&� J&B �� و ا��ن �� 	�گ رو>�� ، را �� %<�� 
��ا	� 	�Kب %<�� �� /��. 6 �م �� ز�%� ، در 8!:�.  د�7ر ��

�L� دم و >�ا و
 ��M ، ا=� ورا=. در، رو>����� ز�%� رو>�� 6 �م ا
ا�1 .  �دد �� �Hا را از �!1 ��� و ه�%�� ا	!� �� ار�I6ط 	:�ده:�م 
ور

O�E�!� ن را
 P	Q� ا در�H �� ./ت ا�	ه �ن  �� ��د و 	�گ رو>�
�� ه� 
�<� �Hاه!� ، '� �<!�	�Iدا از �G	�ن 	1 /� �!: >�ا �G	�د �� 
دم و

�.  )�٢:١٧!�ا�P (	�د �X/�8	 ،�< دم و
ز 8!:� 6 �م �ع ��� ا ا و در
ِ�� و �� دام وا � �Hا /��!'� ��دا(��. ا��� >�8<�] 	�گ رو>�

�ا �%��8Gر ��  .  


$�ر در ر> . و �P���K =�و�H ،"�> 6ا ���� �	 �� .I� P8I,	 و در 
�M �� ) [:٢ا��G!�ن " (ا/.��� از �<!�د ���3 را� :��6 ��ا� 	� اIB ��
 �Hاو� در.   ��د�Gاه�، دا�. %��8Gر 	�گ رو>�� �Hاه!� �� 	�

ر 	!�ن �6 ��اوت د" :ا�1 $�ۀ :�ت �G	�د ۀاّو�H �O�E�!� 1!3د در��ر
و ذرّ�. و�  )د� <�ن �Hا(و در 	!�ن ذّر�. �6 ، )ا>�(و زن ) �!&�ن(
)b!�	 ��!� (�	 ارمc%  . را �او /� �6ا �Hاه� ���!� و �6 ���<ۀ و

  ).٣:١e/�X �!�ا��H) " Pاه� ���!�



 

 

�� د .B	�H �!>� �L3�&اه!� د�� �� �!&�ن از ه �ن ا%� ��8ب 	$�س را 
ر18G او �� رو�  ا��8ا در @�د 
ن ��د �� از 
	�ن 	�!b �� ا�1 د!�  و

� �<� و cEارد �� $�ۀ :�ت ا��ن � �� ��د�!%��? f!�@. �3و ،

	�زش  ��!�� 	�!b �� ر18G �� رو� @�!f و �Gا��دن ?�ن �Hد ��ا

� را ��، %<�ه�ن�

ور� �Gاه� ��د و �� ا�1 ��ر  	� �� او ا� �ن :�ت 
و 	� را از دا	� �� �!&�ن ��ا� ) �3��٢:١e!�ن (/� �!&�ن را ���!� 

.H�/ د ره��� ��!�� ��� �و �* ��ر د��E 	� را در ار�I6ط و ، ���د
�<���ا� 1	hد� و �!�م 	�!,!. �� د!� .  داد 	��ر�. رو>�� �� �Hا �Bار

  :ا�<�. ��

� �Oا�H����G
دل و ?�ن  ���� را �� ��، � 	� را �� ��Iه. رو>�� �Hد 
� ز�%� �Hد ا� �ن i�	 ت ده<�� و�:�� �!�� 	�!b �� �<�ان 

�	 � �� ��Iه. رو>�� �Hد در روح 	$�/P دو��ر� �� و/!�ۀ، 
ور
در ، �� و�، ��ه� او �6 �� ا�� در ��د�6 ����8ۀ 
ن ���<� ��، 
ورد 	�

� P	را
 ��<����H و  �%�� ز	�.  

���E� ا��8اض �<� و �� /
 �!�L6 1از ا�1 7!�ه� /� : "ا%� ��� �� ا�
� ا�<�� � � �$��8ن را از د/. داد، 
ورم  �درl	� ا�1 7!�ه� ا �� �� ��

!�. �: در ��/ �� ���� m	O�E� .Iّ,!�" ، ا� �ن دار�� f:ّL6 ��? � � �
��� �� رو>�: "ز��ا، �<!� 	��nB 1!>7وت  .�! ��   �!3�L6 ��6ا

 "	L<� ه�8<<� ا�3�L6 1!� ��چ و ��ز��ا �� �$!�ۀ او ، روح �Hا را �)��cد
8!�ن (�B !�ن  و ؛)[٢:١اول	$�س را �� او در 	ز���1 از ��8ب  q��$< �L�

  : �cEار�� �6 �� �!�م 	�!,!. �!��8 
�<� ��د

 �!:� %�H" :�8�cا!� 	�در ا�Mاراد� و ، !�	�Iان�Hا ��/!�ۀ �، در ز	�
� او از ر.  �G	�د 	�	�ّ!. �Hد را ��8ر�r �� ا?�اد 	� 
���ر �Mاه

�� �!�	�Iان /1K ، %�� >�8 رو��و، %�� در �Hاب و رو��، %��%�ن
�	 .X%  .�H
 "او �G s/�6ز�ش �� 	� /X% 1K.، ا	� در ا�1 ا��م 
  ).٢-�I�١:١ا!�ن (

��ا ��M� 1!>7دت داد او ۀدر��ر، ���� �� �!�� 	�!b را د��" : �	
3Q? را د�������� و P ،�8���� �3Q? ۀ ��ر و �� از ���� و�E� � �Gز

: �Hا!�در ?��O د��E در ا�1 ��ر� 	�.  )[��١:١><� " (G!+ و را/�8
او را �� 7� �ن �Hد ،  >!�ت ��H PKا و?�د دا��8 ا/."��� "، از ا��8ا"

� �Hد او را u 3 ��د ،��ا �و /K<�ن او را �<!�، ��ا �د���M8/ا�1 .  ��ا ��� د



  

 

اول " (�� ۀ >!�ت �PK از ?��H fا 
	� و �Hد را �� 	� 
���ر �G	�د
 �><��١:١(  .  

� �� دB. 	�رد 	&��B �L3ار !:ا%� ز�%� ز	!<� �!�� 	�!b را در ا
،  �>L� ،+!G	Iّ,.، �ت �Hا�Hاه!� ��د �� 6 �م �vH@! ��، !�ده

���ح >�ل �!�� .  ���� 	�	<u�L ، /!. در 	�!�Bbرت و �Bو، �Gا��ر
b!�	 ،./ا ��	
ا�1 .  ��/!�ۀ �M7ر ���<�ۀ 	�I8L �� ر�8ۀ 6,��� در

w�8K	 �� 	w�8K در ز	��M و، ���<�%�ن از 	��Mا�1 ��ح >�ل ، 	��
� در، روح ا3$�س را �� ا�M3م از!:��B ، �>Lن اول 	�!,!. 6,. �<�ان ا

�>8���م ���<�ه�ا:.  �H �IHش  �  .  ش را �� �Hد داردا �!

 �� دو �Bص �ن و	�د  ره�ا 	�<� /!� ��دن �<  ،r	�b!ت �!��	L:�ا
�ا�r>� ،�X� �>8 	�ه� 18G�� �X� �� �?Q!� و�	ا �� �، دادن �! �را


ب، ا�Hاج ارواح ��!� از 	�دم � ،و ز�� ��دن 	�د%�ن، را� ر18G رو
 �E ن ده<�ۀه��در  ��  ه�8<�ه!�8و و %�ا� �� ��� ا�32!� ا  �Bرت ��

  .و� و?�د دا�.

� �6ّ?� ا�<�. ��B 8ۀ��!�� 	�!b از (�ف �Hا �G/�8د� �� �6 	� را �� 
���  ���M6 ،�8 ده��

	�  �� �6	� �Bارداد @�I� b<�د و 	� را �� �Hا  ���� 

) �><��٣:١٧(  . �8	Q/ و b�@ ا/. �� او را ��د��� .M? 1از ا�
��ا ��Hا  . �� �8Kر� f!�@ �او ا��B 1ارداد را �� �Hن �Hد �� �� رو
�n	ءا �O�I6 �Oا�H ن %<�ه��ر را در داد%�� ��ل�� ��د و ���1 و/!�� ا

�!� �� ��/!�ۀ ، �<���ا��B 1ارداد.   �د و 	$�Iل در%�� �Hا %�دا���
� و �� %<�ه�ن �Hد ��  	�روح �Hا از �Hاب }�X. �!�ار ���	 �%� ا، ��

 qI) �� �>اه�K� و از او �
ور ��� 6 �م و?�د �� ا��M>6 1 را� :�ت رو
�n	ار داد @�,� �� ا�Bن ��] /�زد ء�� ��د� ا/. 
�ن را از %<�ه�

��K� ت�:، او � �M>6 �� ا�1 در�Hا/. 
�ن ?�	ۀ � � �Hاه� ����!�، و
�B �� �6 .H�/ اه��H 1��/ ن�
P ر����6 روح �Hد را !� در درون 

�>��   .  ��8ا<� در 	$��� و/�/ۀ %<�� ا���8د%� 

 روح %��<� �� از ��i �� و/!�ۀ 	� �6ز� در روح �3�6ا�1 6,ّ�ل ز�%� را 
�.  %!�د 	� ا:�م �Hا��دا�18 	!� و ، له�� ا�1 �ع �nL� �ّ,6 از 

دادن �G  ، �IHاوان �� 	&�L3ۀ ��8ب 	$�س و ا?�ا� د/�8رات 
نا�8!�ق
!: �� /��� ا� ��اران و ���P ا�8!�ق �� 	���Lت، � �� د��Eان�Hش ا

�3 رو>�� �M>6 ��ط ورود �6.  ���<� 	�>�� ��vK � در ر�� رو	�8 



 

 

��G: " �6	��� 	�� ��!	��H b!د در ا�1 	�رد .  ���� 	� �� 	���ت �Hاو
 |K�)�ً<رو ( ���! �3�6 ���><� ( "�6ا� ��د��ه� �Hا را �I!<�  �از 

٣:٣.(  


