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  	�ز��
 	� ��� ��ا

��: "��	������� 	��� در 	�رد ��ر روح ا��س 	��) روح ا��س(  اوو
��� داور&	�رد %$�� و ��ا�# و 
�� "!�ن را در  	����($� ( ")�زد 	� 	
٨:+١(  ..�
�6ا& �!��7ن ، 6$��6ا�/.  ا��5ل ��3#  ��2� از،در0 ا�/ 

" چ"& �. �6 (�ف ا .	;!�م ا�/ 
�. را �6 ). �79، ��ر �2ا در �89 ا3��3!�
��A رو(�3� 
ن را 6. 
)�3� در0  	����3 2@?.  ��وع 	�) �B C�$�

C�$�:  

ِ#" �E$Fل"ول �79ۀ ا�: ا�3ازد �. 	� �@م �2ا ا)# �. 	� را 6. ��د ا�/ (
�E$Fل ���Lن �.  �K$� در.  )٣:٢٣رو	��ن " (�3ا �ه7ۀ ا3��3!� %$�� ��د"

��د ا)��ان  7�و او ه�%�M�) N 3، ��6$� 	�%$�� را 6. د��3 
ورد %����ر 
را ��را&  �دا�L�� .� C�3ن ��رت ز��د& دارد و 	 	�.  �2د را 
زاد )�زد

 ��$P ل او 6. �2ا�E$F از �ا�$5. �6ا& 2@? �E	 #��3 # �6 او	و�	
C��Q6.  

�$� �B ا�/ ��Pم اS�T3 را 6. ��د  	� ا)# �. 	� را �R7 "�ر�F"م  دو�79ۀ
.� Cور�
اول ��($� ��P" ) �2ا �Wه� �� �B ا��7ل اV�96 را �( SU�6زد: "

٣:٨(  .X6$��6ا�/ �6ا& ره��ل 6�E$F از �نر �L�� C) ،ر��F �!$B ، ه�7ن
# ، د �$�ا%� ��P ��7 را 
زا" :��	��� 	����� 	��� ا)# �. �در (

، ���� 	��� B .3$!� ا�/ و��� را داد.  )+��٨:٣($� " (
زاد �2اه�� �6د
 ا��دن "�ن �2د �6ا& 
زاد& ا)��ان596. �6 ر��/ �6 رو& ?8�9 و ��

در اS�T3 در .  �Lن ��Pوز ��
ن را 6. 	�(9ۀ �S7 در
ورد و �6 ��، %$��
�2ا �7B .6م 	�دم د��3 6. رو�$� �Y3ن داد �. 	��� ": �2اC�3 	�ا�/ �6ر� 

از �7Bم ، و ��7 هC �6)�9ۀ او، �6 رو& ?�L�� �6 8�9ن ���F ��� ا)#
�� 0�P ������٢:١ن " (��ا �%$�ه�ن �2دZ.(  

# �@م �2ا " ��F" )�م ۀ�79�ا�3ازد �.  	�ا)# �. 	� را 6. ��د ا�/ (
  .  )٣:٩دوم �LPس " (�2اه� �. ��� ه@0 %�دد 7��2او�3 3"



 

 

�Eف د��U را �2او�3 "، از ��$% N%ه��ا 3[�اه� %\ا�# 6N() " �;(
	N	�ر ( �� ��F ه@�#و )Nا& %$�� هC ه�7ن 	�گ 3�a� ، )٧:_�2٣وج 

ا%� ��� �6ا& ره�X� از �E$Fل %$�� 6. ���� ، 6$��6ا�/.  ���6 	�) ٠:٢_
در (��� �. ، �K6 از 	�گ "�3�7��Q3 ��$P ���6 ،د 	� �. �F �!$Bر� 	���

ا���F ( ��$5 ه@�#( 	��3 6. در��Fۀ 
dB 	�روح و رواd3 ز��3 و (��س 
.  و �B 6. ا�6 در �\اب "�ودا3� �2اه� 	�٢٠:١Z (�3	��5;. (�2اه� �� 

، در	�رد ا��F .5$ا روح و روان 	� �B ا�6 ز��3 و (��س �2اه� 	��3
0�2 ز	�/ ���6# و  
دم را ازVP �2او�3 �2ا : "�2اC�3 	�ر�@م �2ا د

داC�3 �. �2ا از��  	�.  )٢:٧);� ��Pا�d " (در �6$� و& روح (��ت د	��
3 N%و ا�6& ا)# و ه��د 7��	،  �� ���	دم د
6$��6ا�/ رو(� �. از او در 

  .ه�%N 3[�اه� 	�د، و از او 6. ه� �R از 	� ر)��� ا)#

.7B�2در ،f3��3 ن �6 (�9. و�L�� �$Fل ، ه��E$F ��(را ا �Y6 S�3 �7مB
 �Pر از 	Qh# و�� �2ا& وا(� در "�9ۀ، %$�� و در 3��T. 	�گ ا�6& �73د

و در "�9ۀ روح ، "�9ۀ ��P از ��i ��اوان �2د و در، ��ان �2د 6�
�SQ از ، �Fرۀ ره�X� از ا�/ ا)�رت را، ا��س از 	�Yر�# 6� ���Pن �2د

C��� !ّ�� �73د6$��د	 ���	ر�.   در ?8�9 �F را� �!$B /6. ا� .� V� ه� ،
���	 ���� �$K� ،���73 .6�B ورد� از %$�� �2د
و از �2ا 6[�اه� ، رو& 

، %$�� او را ��6	�زد، �. �U�2 .6 �2ن ر�[�. ��ۀ ���� 	��� �6 ?8�9
 ���� 	��� دو.  از �E$Fل 	�گ ا��F �� &�6 ه@�# ره�X� �2اه� ���#

، 6. 	� داد و هC ا�$�ن �. ز��3 ا)# )�ل d�P ا�/ �2�Q2ش راهNار 
�2ا "!�ن " :ر)��3 �. 	��6)�9ۀ اS�T3 و �T3ا& روح ا��س 6. %�ش 	� 

 �را ا�$�ر 	Qّh# �73د �. 3�E� ��Pۀ �2د را داد �B ه� �. 6) 	�دم د ��3(
  ).+��٣:١($� " (ه@�E3 0دد 596. (��ت "�ودا3� ���6، او ا��7ن 
ورد


