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 و �
ّ	س ����"�� �����"  

� �� در ا�� ��� ��او��، �� ����ن ���� و ه�ا
	 رو��، �� �و�
  �!� �!�"�)��ه� و ا'�"	 �!�  را ����� ردا&�  %ور
$، او �� ا
#�ن �

�در ���ب .  دارد )��0 �/!,ب �� -,���� و �� را �� +*��، رو�ً� �� �� �
�� ���$ و �8ن �7 در  در ��او�� ��د3 �!��ر ��: "�,ا��$ ا�2� 3��4

�
� ز
�ا �� ��ا �� ��8ۀ �=�ت �;92ّ +����، ردا3  ��ا3 �,د و8� ��#�

� ا
7 ردا3 ).  C١:١٠ا���4 " (را �� �7 -,�����) -��� از )��0(	 "�ا@%

�
�"�ا@	 �!�  را �� �,د دار
$؟ و %�   G(دا��$ �� ��ون %ن ه��H,ا��$ �#

� از �=�ت �� ،$I� 7 +,ال �!��ر
�� ��ا در را��L ����$؟ ��اK+�- 3 �� ا

M#L� �ً��� د,�$

$، ��ا��$ و ��N!� �'�Oر,� 7 :���#
 �� ��ا3 ا
� �� ���;ۀ H�=� و 	ن ��!�#
��P,د3 ��ا در "#�P� Qه�P� 0,د، ا

  .SH�س را �� د��2ل ��ا��� ����، �=�ت ��!	

�، ��� �=�ت ه#��P ���;ۀ ر�� رو���� را در "#Q �� د��2ل دارد، ;�
ز
�ا �!��� �� �=�ت را در
��	 .  �� �H %�� "#� ادا�� �,اه� دا�	

�� ا+	 و در ���=� ا��، �U� ا��Tر، ا ��د0��
 ���VH ت و ا"#�ل %��ن�+�!�
�ۀ ��ا&� ا+	 �� %��ن را �� �;T,ت و �8ل !
� را �� ��+�S� �ز��)

3 ��) ٢:١٢اول ��T��,@�!Hن (�,د �,ا��0 ا+	 �N+ �ا)� در .  +�ز�
�� �� ا��ار ���!� ����
ا��، 7��X ز��)� د
�P� 0,د، ��
� در  ���� �=�ت 
�ا'#���ن �� �=�ت �#� G(و ��ا��� �� ه� ��
�#� �Y� �
�=H ا��$ ,د,H
�T�
  :�S�س �,
$ ��Z ا

�  (- �O,اه�$ �H �� �� داد0 �,د-١�
� ��ام از �!�  ز��0 �� ).  �٧:٧�� ��
�,ل داد0 ه#��P ه#�ا0 �� �,اه� �,د، �O,اه�$ �H ه#��L,ر3 �� "�ا@	 

)�.  ��G �� �� ��ه��,د را �� �� "�L ��د0 ا+	، ��و+ّ�	 �,د را ) -�ر+�&
�� $

�د ���ور �� �
ا'#���ن �� در �^,ر ��ا " :��ا3 در
��	 8,اب ��

ا
7 ا+	 �� ا)� از او O� 3G�X,اه�$ �� ���L` ارادۀ او ����، �� �� 



 

 


��L� �� 9` ��م ��ا و "#١c  .(Q:bاول 
,��� " (),ش �,اه� داد�SH 
�ً����  .����  �� '2` ارادۀ او �

-�T���X 9 : "�,ا��$ �� در ��م ��ا - �!�  ز��)� ���$ در اH/�د ��-٢
����، در و3 ر���ر �#�&���!�  "�!��
d- �٢,@!��ن " ( ��او�� را:C  .(

� ر���ر��دن در �!�  �� �3��4��7 و دا���P� 7ر�	 و را�Lۀ دو+!
 ز
�روح ا@S�س، ا��Tر، ا���ل و .  ���� �� او �,+�;ۀ ا'�"	 از ��م او �

%ورد و  ا �� ��ور �� ��2ه	 ا��Tر، ا���ل و ارادۀ او در ��ارادۀ �� ر
�� �H,ا��$ �� ��ف ارادۀ او  ر+� �� د
�Z از رو3 "�دت، �#� ز���
�,د و  %ور
$ %�hز �� ا
7 رو�� از ز���� �� �� او ا
#�ن ��! ر���ر �#�&�$

�
�ن ��- �� �� �ر+� و رو در رو �� �!�  ��ار  �H ز���� �� "#� ز���
�� ا+	 ا
7، �� ��ا.  )��
$، ادا�� �,اه� دا�	 �#�Y" ��� �X: 
� را �� از �Q2 ����	، ا
�Pن را ��G -�� �7�4 ���,د i �� �H,رت "���%

از ��ادران �!��ر ) ار��(�O!	 زاد0 ) �!� (-!�ش ���H ��,� QTP او
  ).٨:٢٩رو���ن " (����

٣-$�&�#� m*� ب  (- �;#�ت او را در دل �,د,
 ه#�T���n ). ٢٣:١٢ا
�!�  ��او�� در %ز��
3�IP +� )��ۀ �,د در �����ن، �� ��Tر��دن %
�ت 

�ت ز
�د3 از ��م ��ا % �
�� G�� �� ،	��
 ���م ��ا از دام ���Lن ره�&

 $
� +�ز*O� را در دل �,د �I�% م,I*� ر (را از �� ���$ و,�G�
١١٩:١١ ($���
 ��2
� ��ا�,ش �، در ���H  .#H از ا���دن �� دام )��0 ره�&�
$���،��  �
���$ S� �H�س �,
$ �� �=�ت �.  


