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	�ۀ دوم � ،�" ���ب اول	�و� ا� �� در د�� دار��ا�+ ���ب �ً* ش�م' . ا��" راه$��� م#�وران م �
-� ن��1ر /.' ه�� ا�+ ���ب .  ���ب در ا�+ م�4ن ام�4ن �23
 ن� �01' /.' م� -�ش و ان�#�ر ���م
د;�� م+ ا�+ ا�� �� ا���ناران /�ر�� ز-�ن از 9
�8 ا�+ ���ب . -.7رت 	ا�5ن� ان�#�ر ��/�� ان

س -0
م$ -#7ن �� �@� �� /�ر�� ز-�ن ;� � م �? ن���0 /�< و رح�� >ا را Bب م��� �از	$Cۀ ;�@
  .-� د�� Dورد


د� در ا�+ ���ب ا�� �E	ا
� م�ن�م�� ش�، و شGH م#�ور ن�� " ا���نار"��نار� �� -� م#�ورۀ م �
"��  .ن�م�� ش� ا��" م#�ور م �

�7Iخ ص
  ش�ه
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  دوم��� 

  روح ا0/�س ش-, اص+� اس(
  
  

ام
وز، ;� � م �? $� �5� مس در �@� ��M زنBروح ال GHدر ش .CP ?� م �' از Dن�4 ;� 
 ،$� Q

���د-� Dن ه� �I5ش�5
دانM را �/ 
� را -
ا�#�ن >7اهRم#�ور د� �3ر ���Dن �� :  

  
  3١ی�ح�� 
١T :�E/ا
 -� ش�� >7اه داد �� ه��#� -� ش�� -�ش، و م+ از 3ر >7اهU >7ا�� و او مRد�  
١٧ :�� روِح را��� �� 	�0ن ن�$E�  ا
�2
د، ز�X- او را ش$��؛ اّم� ش�� او را  -�$ و ن� م� ن� او را م��7ان

�1
ا م ،$��5 و در ش�� >7اه -7د �� ن�د ش�� م 4+ م�  ش$���.  
  

 .ن�� �
	�� ش� ا��" ��ور"، و "مد��ر"، "�#3��Cن"�
	�� ش�، " ما/\"در ز-�ن اص@� �7ن�ن�، Dن]� 
 �-U�ت �� ��ل و ن�75�3�8C9M  ،م ��E? )١( اش�م  �ش�5
دانM را راه$����، �@E�U، �`د�_، و ، ;� 

  . )٢(�#8�7 ن�7د
  
  

  6�ر او �5وس�( اس(
  

س Bن�مروح ال�
 از ارواحروح >ا  ن��� داد �
ا�-�$�0  ن� � R�4 71ن د�@- ،a�C< 7صً� ارواح.< ،
و��� ا��P \#$م .  

  
  ١رو���ن 

b :�- ،د�5ن
و���، -� م�B اّم� -� ر���>�� از م��ن مّP روِح _C� �$E� ،ا م$.7ب ش< ر��$P 
م 3 
اون م� ;� � م �?<.  

  
و��� را ان�cم م� دهP ر�� M8 �*م�
س از 9B7ۀ". )٣(روح ال�س" مBۀروح الc�ر .  ��ر او ا�� ن���

� را م� �7ان �و   ۀ �*م -� م �e' و م#4*ترا-dزم�$ۀ  �$�0 در  �ز� ن�م -
د، و ���3 ��ر	م#�ورۀ م �
س . � از Dن9
�8 ا���IدBر ا�� �� روح ال�� �ۀروح�ن�� را ان�cم م� ر��ن و ن���cً� او اص@�; GHش 


 در 	@ �ت م#�ور� م� -�شfح� . 
س را در 	@ا5Bروح ال Mو �� از �*م �/
5 � �ت م#�ور� ن�د�
� >7اه -7دن���م م�ن� و  ،ا���Iد� ن4
د#�
� �- 
س رح7gر م ����ن -ون �*م >ا و . -
ا-Bوح ال

 �e7ان��م �cان h�ا ��ر� ه  . ن7Hاه$ داش�در را� >
� م �; �� �س را -� ش�زم�نBن روح ال
 DمC< ?� 5 �� � از >7د
دانM داد، �I5 �� �$�0 در ص7ر�
س ،ص�$� >�رج ش7دBن روح ال� م �? >7د >7ا�� 3ر را .  >7اه داش�ا��cد ام�4ن Dم �; $1
ه

� -7د �� ر��ن، ول� درم� ان�cم d��ود -� م�س .در Dن م� ز� � -ن ان �ن� مBا� ام� روح ال +
ود���س، ;� � م �? -� م� . نI\ ه�� >7اه -7د-�  و ;� � >7د �I5 �� ارد را نمB7د روح ال	و �-

  .)b(و;� داد �� �� ان��gB ;�لU -� م� >7اه -7د
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  ١7ی�ح�� 

ز�
ا ا5
 ن
وم، Dن ما/\ ن�د ش�� . �7د ش����  ر/�$U�75�- U �� ح�ل، م+ -� ش�� را�� م� -� ا�+: ٧
�
وم او را ن�د ش�� م- 

��U ن7Hاه Dم؛ اّم� ا5/.  

  
 �5�0١٢  

ان م�Cش� �� 7R1ن� از >7د  71ن ش�� را -� �$� �: ١١Rن ،ه� و -� ح7gر ح����ن و ص�ح�C.$�Cن -
ن

،��7R- �1 ��   د/�ع �$�
 -� ش�� >7اه Dم7>�الB ز�
ا در Dن ه$�Rم روح: ١٢��7R- س Dن]� را �� -��.«  
  

 �5�0٢١  
١b :��7R- �1 در د/�ع از >7د 
ان ن�Cش�Rن M�3�#�3 ��   .ا�+ را Dو��ۀ 75ش ��ز�
١m :h�داد �� ه U7اه< �     �n از دش�$�ن��ن را ��را� م�Bوم� �� م�HلD �- �Iن  ز�
ا -� ش�� �*م و ح��4

  .ن�Cش
  
  

  ���رت >� او >!خ�ردارن�ه�ۀ ������ن از 
  

Bوروح الD? ام�4ن ��د�دان م 
��ر� ا�+ .  و ن7ش�+ ه�ۀ Dن]� >7د د�� و ش$�� -7دن را دادر�س -� ش�5
 �Cp ش از م��ن ر/�،-H.7ص�	 0; �� �س از 9
�8 �*م� �� >7د .  زم�نBدح�ل روح ال�cا� 

و ا���ن  را م$��CHن >ا�� �� او. ? را در �@� � ادام� م� ده��ر ;� � م �، د�ن�7#H- �  :ح���� ن7 -
  

  ١٢اول 5!ن"��ن 
٣ :�� را لE+ ن�� U�75 �� ه
 a3 -� ش�� م �; ،�75 +H� ا، و ه�h �� -� ال�0م روح >$�  �	 a�

س ن�� وا��d روح -�Bال  �7R- اون ا��«�7ان< � �;.«  
  

  :و او�� �� ام�4ن /U0 �*م را م�
��ن
  

  ٢ن اول 5!ن"��
�، ه�h 75ش� ن#$��،«: 1$�نD �4م� ا�� :٩��#1� ن h�ن]� را هD �#�ا و -� ه�h ان< ،���
  ا� ن


ا� دو��اران >7د م0�� �
د� ا��       -.«  
1��، ح�� ا;��ق >ا را ن��   �� روْح ه��  1
از�
ا >ا Dن را �t�7 روح >7د -
 م� Dش�4ر ��>��،: ١٠

�  .��ود م
� �� از ا/�4ر Dدم� ��5D -�ش، 	� روح >7د او �� در درون او��؟ -
 ه��+ P��س، /tB ز�
ا �� : ١١

  .روح >ا�� �� از ا/�4ر >ا ��5D ا��

د� ا��،  ول� م� ن� روح ا�+ دن��، -@�4 روح� را ��/��: ١٢� �d; ا -� م�ا�U �� از >ا�� �� Dن]� را >

U�ان-.  
١٣ :�� �� روح �75�D ،Uن هU ن و از ه��+ �H+ م���@� �- �4@- ،� �� Dم7>�ۀ ح��4 -#
� -�ش���@� �- �

�  .�$�U ��ن ح8��B روح�ن� را -� �@���� روح�ن� -��ن م� Dم7زد؛ و -�+ م
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١b :�
ش 	�0ل� ا��، و �Pدر -�  اّم� ان �ن نI �ن� ام7ر م
-7ط -� روح >ا را ن�yا در ن
�23
د ز�
  . Dن�0 �$�0 از د��5ه� روح�ن� م�ّ 
 ا���� �gPوت در�� در-�رۀ در�#�ن ن� �، 1
ا

١m :�، ول� ه�h اّم� شGH روح�ن� در-�رۀ ه�� 1�� �gPوت م$�  �  .�7ان در-�رۀ او �gPوت �$ �a ن�
١T :»اون ��5D -�ش< 
  »�� -�7ان او را �@E�U ده؟ ز�
ا �� � �� از /4
  
  : م� -�ش$�ن�cت و ��3 �زف �*م >ا اها
  

  ٣ دوم ت���ت�وس
١T :،ا�� س ال�0م >ا�� و -
ا� �@E�U و �`د�_ و اص*ح و �
-�� در �3ر���� �7دم$ّBم _�� �  ���م
  

س -
�� از ��ن -� ;� � م �? در زم�ن ا�ه�ۀ م ����ن Bروح ال ��E�7ردار<
 -� او م#7رت -�ن و -
5� را ادام� م� ده$  :زن

  
  ٢اول ی�ح�� 

وس ��: ٢٠ّP نD از ��
/� ه ��  /��اّم� ش�� م Eدارا� م �Rو ه�   .ا�
� -� ش�� �@E�U  ا�، در ش�� م� اّم� در-�رۀ ش�� -�� -D U�7Rن م ? �� از او ��/��: ٢٧ � م�ن و ن��ز� نار�

�� ا��، ن� درو}�+. ده ده، -@�4 م ِ? او در-�رۀ ه�� 1�� -� ش�� �@E�U مB�Bن م ?، حD . a3
  � ا��، در او -��ن�75ن� �� -� ش�� �@E�U داد ه��ن

  
  
  

 ���  دوم�B!س( زی! ن�یA ه�
 
)١ (  ��E٩اش :T ٢: ١١؛ ��
  .١٣: T و ذ�

د) ٢(� �Eل�d? را م�م� م � {زم ا�� >�م� م#�ورۀ م �< 8�
در انc�' �7ح$� . -
ا� Dم9 +�<7

م� �@E�U و ر). ٩، b، ٣، 7�٢ح$� ( ش� ا��  داد��نن#�? ;� � م ��ر >م� م#�ور� < �اه$���
� را در �7ح$� � ١m �� ٧: ١Tدر �7ح$� 9
�8 م#�ورۀ او را .  م� -�$�١٣U: ١T و ٢T: ١bم#�ورۀ م �

U�$�- �  .م

ا� ش�) ٣(- M��;? در د�م  � �;5�75 ��a �+؛: "
دانM مB� �B�Bن�ن را در حD   �B�B7 ح�م *� 

 ". ا����- �c$در ا�$� �س ��ر مBروح ال �� �B�
م ����ن -� روح .  ص�U$� �Cاز 	�ن_ و 9
س د��7ر ;�' ن�� ده$Bن�4 . الD 7د	او -� و
س را -7	7د Dورد، حB��B را Dش�4ر �Bن� د و ���ب م

ر�� ا�� و ن� م7�7ر� ا�� �� در د�� ان �ن -�شP س را در د�� م� 25اش��، ن� . >7دBاو ���ب م
� ا�� �� ه
 	� و زم�ن� �� >7د -7Hاه. >7د را.Hداو ش
� س داد� � -.  ;�' >7اهBم� ���ب م
س ا��I،م� از >ا �9ل_ شDU�7ن م� Dم7زد �� ش�، و Bو دۀ م� از ���ب م� روح ال ،
 ن���p~س را مB

 �$�ر -�E-U�� ا�  .  . ن��cۀ Dن در د�� >ا ا�� و �$�0 م
-7ط -� او م� -�ش
)b ( �  .٢٠: ٢٨م�
  


