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����م» ��
ون ا���ن«در  
�ن ا��م ��:  

  ��ر د��ر �� ��وه ��ز�واھد ��ت،«


د،��� ز
د��ن و �رد��ن را داوری   


�واھد �ود 
  .»و ��د��ھ�ش را ����

  


 ��ز��ت �ر��وھش در ����ن ز��ن و !� ،"�#� آ�دن دو��ره �داو
د �� ��#
��ب � ���د)رار#�دن ��د��ھ�ش، �و'وع ��ش ھ%�م و �
 ا�ن ����.  

�+ ا
#�ن �+ ����ن ز��ن � ا
د��د، �#*�� 
�را
 �ود از #ر
و�ت �و�ش را  ���
ھ

د، �ون �و'وع ����ت �,
� �ر�ن �ر#� ا#ت » �و���ن«
�ز در ا�ن راز � ا#�#

  ؟»�س از �رگ �+ �ر #رم �واھد آ�د: �+ �رای ا
#�ن ��ش � آ�د#�دروا�0 ھر 

دارد �ود را �ر�ز� � ��
��ب �1دس و #
ت �*�#� . د�
ت ر#و2(از د�د��ه # ��١ (

 �و�د� +� ا#ت #�
�ت 
�#ت، �*�+ آن � ��
�ن ا2ف و �� و اول و آ�ر «: �ر�ز ا�ن د
��ب �1دس �+ ا�ن �ر#ش �+ )٨: ���١ (» ھ#�م��+ ھ
��م ��ز��ت �#�" �+ «، ھ��
�ن 

7# � دھد» روی �واھد داد؟��.  
�ظ�ر ��ز��ت �داو
دش ��# �#�" �+ #ر � �رد�*�#� در 

��ر ا�ن ز��ن آ�ر . ا�


�ی �:1ق ��)�ن ا#ت و !� +�»"�#� آ�دن دو��ره و «و » روز �داو
د �� ��#
�+ » وی ��وه�ر ���

د، د
� 
و�ن را �ر#�م � ���� ���

د �+ د� ھ#�ا>ط�:�

���=�ی �=د �
��د�ن در��ره �����ران �=د ���ق و 
�ز 
و�#
د��ن  
,د�د ا<*ب �+ ز��

د
�وا�

 از ���ن ���ل آن �#
در ا�ن ��ره . آن #�ن �%�+ ا
د، �+ ��ھ واژه ھ�ی ا

�=�ی ���*ف و ����%+ ھ�ی 

د و ا>ط�:�ت #
� � ����و'و��ت )راوا
 �� ھم 

د���
 %
��,+ در  
. �و
��ون �ر روی ھم �رار � ��ر
د، �دون ا�
�+ ھ�د��ر را 


د 
 �+ و,ود � آ�د �+ درک �%=وم آن �� ا���ل ھ�راه �وده و ��*��>و�ری �ظ�م و 
����ص 
1ش ����2+ ای ا#ت �+ ھر �A از 
7 ھ�ی �����ر و در ھم آن �� ھ�د��ر 


د دو ���رد . �>و�ری ��ص را �و,ود � آور
د
��ب �1دس را ���ا�� �#�:��ن 

                                                           

�1ل  ١
� �#�*�#�ن �دا �+ �و#�*+ روح ا12دس در دل ر#وEن 
%وذ �رده و �+ و#�*+ ھ��ن روح �+ '��ر 

ت �1دس # �� �داوم ��)�+ و �و#ط . 
���ده � �ود� �ود، #
ت ر#و2 �#�*�ا�ن #�ن، �د�ن �ر��ب در 

�+ در  
ده �دن �#�" ا#ت، �#�:
�روش ز
د�، :ر��ت، 
و��+ ھ�، طرز �%�ر، د�� و ��ل، ���ص 

د و �� ا#ت� � 
و��+ ھ�ی �1دس #�ن � �و�د ھ��ن �#�: ا#ت �+ در �*�#� ز
د�. 



  ٩   ظ=ور دوم �داو
د و ز
د��
 ا�دی

�+ از د�دار �� ��# �#�" �د#ت � آ�د در 
ور �
�) ٣۵ -١٣ :2٢۴و ( ��واس  ��

د

ظ�م � �ود و �� �� دا��ن . � �وا�
��ر ا�ن ھ�+ �و'و��ت �+ �رد ��ز��ت او �

��ب � �رداز�م�، �+ �وا
دن ا�ن �ط*ب از *�
�ن ��م ا
داز �.  
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��� ���  

�	
� �
	  دو ظ��ر ��او�� �� 
  

  

�	� –ا��  ��  در 

  

  )���وی(�� 	د�ن �س ��ب �� �و��ده ای      ا�ن �در ار��د �و 	���ده ای 

  

	� �وا�دن 	�"� از ��ون � د ���ق و 	و�ژه ���ب ا���� ا�ن ��ور ��ش �� آ�د �� 
�,�+ �� � �* 	�ر �واھد آ�د و 	� آ�دن او 	)'��&� روز%�ر آ���، داد، �#وه و 

	�رون آ�ده ) �در داود(� �.� از ��� �,� «: �و�	��� 	روی - ����ن %�وده �واھد �د
... �,#���ن را 	� داد داوری �واھد �رد ... ���� ای از ر��� ھ��ش �واھد �#0ت 

... و %رگ 	� 	ره ,#و�ت �واھد دا�ت ... 	د��ران را 	� ���0 .	�ن �ود �واھد ��ت 
ر ھ�� �وه و �ودک از ��ر 	�زدا��� �ده د,ت �ود را 	ر ���� ا'�� �واھد %ذا�ت و د

�4دس �ن ز��ن و �	�ھ� ��واھ�د �رد، ز�را �� - �ن از ����ت �داو�د ,ر��ر �واھد 
  :و در ���� د�8ر )١٠-١: ١١ اش(» و 5"ور او 	� �#وه �واھد 	ود(...) 	ود 

� وه �	��وت در ا�ن �وه 	رای ھ�� �وم ھ� � ���� ا�� از .ذا�ذ 	ر�� �واھد ��ود «
د ��	ود �واھد ,��ت و �داو�د � وه ا�# � را از ھر ; ره و �رگ را �� ا	دا:	�(...) 

در آن  و... ��ک �واھد ��ود و ��> �وم �و�ش را از روی ھ�� ز��ن 	ر�واھد دا�ت 
(...) �دای ��,ت �� ���ظر او 	وده ا�م و �� را �� رھ��د ا��* ا�ن : روز �واھ�د %0ت

  ).٩ - ٦ :٢۵اش (» �س از �-�ت او ��د��ن �� �و�م

	� و-ود آ�دن �,�+ در دو ھزار ,�ل ��ش، 	�زی %رگ و 	ره را ��� 	���م و : �وان
	د��ران و زور��دان ,ر%رم ,��#�ری و 	 ره 	رداری از . �رگ از 	�ن �ر'�� ا,ت

  .���وا��ن ھ,��د، .8�م ,�م و زور %,���� �ده و %ور,��� � از �رد%�ن �ر %��� ا�د

ھ��ن طور �� �� دا�� �� در ا�ن . �دری ���ل �نا�� ! آری، ���,0��� ;��ن ا,ت: ��ر
ا�ن %و�� . ���ب، � د ���ق را ھ�واره در �ور آ�;� �,�+ آ�#�ر ,���� �� �وا��م

�وا�دن ���ب ا���� و ��ون ���	 � از ���	 �ی دا���ل، ز�ر�� �� �)�� 	� �� ا-�زه �� 
5��� �* �وع �ط�ی دھد �� از ورای -�&� ھ��� �� �� �وا��م، در �8�ه 	� � د �,�

��) ھ�8��� �� از '��&� . دور	��� را در د�دن دو '��&� در ا��داد ھم �)5ظ� ���م



  ١١   ظ ور دوم �داو�د و ز�د%��� ا	دی

ای دور 	� دو �وه �� در وا�E در '��&� ای دور از ھم �رار دار�د �� �8ر�م، 	� �ظر 
�� آ�د �� �وھ � در �* '��&� از �� �رار دار�د، ا�� 	� �زد�* �دن 	� �#� از آ� � 

. م د�د �� �وه دوم در '��&� 	,��ر دور�ری در ��ت �وه �	&� �رار %ر'�� ا,ت�واھ�
�زد ����	ران �� �وان دو -�	� 	� ظ�ھر �����ض از آ�دن �,�+ را «	� ھ��ن �ر��ب 

ا�� در �ور�� �� ا�ن -�	� ھ� را �ر	وط 	� دو آ�دن ����� �� � �,�+ 	دا��م، ا�ن . د�د
  .����ض ھ� از 	�ن �� رو�د

	ر دل 	� ����د آ���� �� ���ب � د ���ق را 	� ا�ن » �4�	�«�ون � د ���ق را 	� �� �
�� �وا�د�د و 	� ا�ن د.�ل آن �,�+ را در ��ص ��,� 	�ز �������د ��� » �4�ب«

در �,�+ �4�ب از ���ن �� رود و �� � 	� 	�ز%�ت 	� ,وی �داو�د ا,ت �� ا�ن . �وا��م
  ).١٦ -١۴ :�٣رن  ٢(» 	ردا��� �� �ود«�4�ب 

  

١-  ����ب ا! 	�ی �#  

���ب ا���� از طر'� �,�+ را �د��8زاری ر�-ور، ر����د و ��45ر �ده  -ا	ف
... ��ظر او از �رد��ن و ; ره او از 	�� آدم 	���ر �	�ه %رد�ده 	ود «: �ر,�م �� ����د

	�ده ��دل �ن 	� ... 	� ,	ب �4��رھ�ی �� ز��� و 	� ,	ب %��ھ�ن �� �و'�� %رد�د
,	ب ر�- �ی �ود 	,��ری را ��دل %ردا��د، ز�را �� او %��ھ�ن ا���ن را 	ر �ود 

او از �ط���ران �5,وب �د در 5�.� �� %��ھ�ن 	,��ری را 	ر�ود %ر'ت و . %ر'ت
  ).١٢: ۵٣؛ ١۴: ۵٢ک اش . ر( » 	رای �ط���ران �0��ت ��ود

. �ف �� ��داز ,وی د�8ر ھ��ن ���ب آ�دن �,�+ را 	� �#وه �ود �دای �و� –ب 
ا,ت، ���� ا��ره �ود ��,� 	� �ر,ش ��%ردان  )١٠-١: ٣۵(���� �� �� �وا��م 

: �١١ت (» آ�� آن آ��ده �و��؟«: ���5 ����د دھ�ده در ھ�8��� �� ���5 در ز�دان 	ود
ا�ن ھ��ن ���� ا,ت �� در روز ����د �,�+ 	� ھ�8�م 	ر�ت دادن آب ھ� در ). ٦-٢

�	�ن و ز��ن ��* ��د��ن �واھد �د و �5را 	� �وق آ�ده 	�«: �&�,� �وا�ده �� �ود
�و�ت .	��ن و ز�	��� �ر�ل و ��رون 	� آن . 	� ��د���� و �ر�م ��دی �واھد �رد... 

	� د. �ی �ر,�ن ... �ط� �واھد �د و �#وه � وه و ز�	��� �دای �� را �واھ�د د�د 
او 	� �4و	ت ا. � �� آ�د و . آ�د�وا�� �ده ��ر,�د، ا��* �دای ��� 	� ا��4�م �� : 	8و��د

آ�8�ه .�8�ن ����د آھو ... آ�8�ه ;���ن �وران 	�ز�واھد �د .��� را �واھد رھ���د 
  »...آ	 � در 	��	�ن و -و�	�رھ� در �5را �واھد -و��د ...  ١-,ت و ��ز �واھ�د ��ود

  

                                                           

�0�ھ�ی ��-زه آ,��� �� �داو�د �� ��,� �,�+ در طول ��,��ن آ�دن �ود ا�-�م داد ����� ھ�ی ١ 
 .�	ردھ�ده ای ھ,��د از �#وھ� �� او 	� ھ�8�م 	�ز%�ت �ود در ����ن ز��ن آ�#�ر �واھد ,��ت



  دو ظ ور �داو�د �� ��,� �,�+             ١٢
 

 

  
  

�� دھ�د 	� را,�� �� ا�ن دو ��ن دو ��و�ر ���) ��"�د از �,�+ 	� د,ت : �وان 
...  

ا%ر ��ن اول را 	� ��,��ن آ�دن �,�+ �� ا�)م ��د��ھ� �دا 	� د���ی د��ن را : ��ر
و ... او در - �ن 	ود «: ا�)م �� ��د ر	ط دھ�م ا�ن دو ��ن د�8ر ��"�د ��واھ�د 	ود

�ور در ... 	� �زد ����ن �ود آ�د و �����ش او را ��ذ�ر'��د . - �ن او را �����ت
��ن دوم �ر	وط 	� . )١١-۵: �١و (» ر��د و ��ر�#� آن را در ���'ت��ر�#� �� د

ھ��ن آ�دن دوم ا,ت �� �ود �داو�د �� ��,� �,�+ 	� ھ�8�م دادن و�ده 	�ز%�ت 
�45ق ��ر �,�5��� �� 	� �ن %�ری �,ر �دا آM�ز . �ر�#وه �ود 	� آن ا��ره �� �رد
��ن '��ل 	� رھ���ده ��&وب و ا�,�ن ھ� �� 	� ا�. �د 	� ھ�#�ری ا�,�� � ���ز دارد

ر,����ز �رده 	� ھم �#��ر;� �� �و�د، آ�دن دوم و ��روزی �ط�� �دا.ت و ��روزی 
آ�8�ه %رگ و 	ره در �&+ و �0� 	� . ز�د%� 	ر 	دی و �رگ را آ��ده �واھ�د ,��ت

  .,ر �واھ�د 	رد

  

٢ – ����ب دا�	�ل �#  

  :ا�ن ���ب دو ظ ور �,�+ را ;��ن 	��ن �� ��د

�� دا���ل �	� آن را  �٢��� رو��ی ����&� ��د��ه �	و�د ��ر: رو��ی ��,ت –ا	ف 
�	�ر �رد 	� ����ل �08ت ا��8زی �ر	وط �� �ود �� 	زرگ �� �د و %,�رش �� �

                                                           

اور�&�م را %�ود و �وم ا,را��ل را  ۵٨٧در ,�ل ) ��ش از ��)د ۵۶٢��  ۶٠۴(��د��ه 	�	ل : �	و�د ��ر٢ 
، ,�.� �� �ورش 	زرگ، ��د��ه ا�را�� آ� � را 	� اور�&�م ۵٣٨	� 	�	ل �	��د ��ود، � ود��ن �� ,�ل 

  .	�ز%ردا��د، در 	�	ل 	��� ���د�د



  ١٣   ظ ور دوم �داو�د و ز�د%��� ا	دی

,ر آن از زر . ا�ن ����ل �ظ�م 	ود 	� در���� 	� � ��ت و ��ظری ھو.��ک. ��'ت
ش از 	ر�Q، ,�� ��ش از آھن و ��� ��ش ��ب، ,��� و 	�زوھ��ش از ,�م، �#م و را� ��

... ��% �ن، 	دون  ا�ن �� د,�� در ��ر 	��د، ,��8 . ود	�دری از آھن و �دری از %ل 
آ�8�ه آھن و 	ر�Q و . -دا �ده ��ھ�ی آھ��ن و %&�ن آن ����ل را زد و آ� � را �رد ,��ت

> �وه 	زر%� ,�م و زر ;��ن �را��ده �د�د �� -��� 	رای آ� � ��'ت ��د و آن ,�
  ).٣۶- ٣١: ٢ دان(%رد�د و ھ�� - �ن را �ر ,��ت 

دا���ل 	� ھ�8�م ��	�ر ا�ن �واب در ; �ر ���ری �� �-,�� را ��#�ل �� داد�د 
�وا.� ; �ر ��د��ھ� 	زرگ را د�د و آ�ر�ن ��د��ھ� �� ��ھ�ی �-,�� ����� آن 	ود�د 

,�> ��ز ��د��ھ� �واھد . ��د��ھ� ��4,م ���� ھم �ر�درت و ھم �م �وان �واھد 	ود
دا���ل �	� . 	ود �� 	ر �)ف د�8ر ��د��ھ� ھ� 	و,�&� �دای آ,��� � 	ر�� �� %ردد

ا�ن ��د��ھ� زا�ل ��ود و 	� �و�� د�8ر ���4ل ��واھد �د، «: ;��ن ��ر�+ �� ��د
	&#� ھ�� آن ��د��ھ� ھ� را ُ�رد �رده �#,ت �واھد داد و �ودش �� ا	دا:	�د ا,�وار 

  ).۴۴: ٢دان (» د ���د�واھ

ا�ن ,�> ,�ده �� 	دون ا�ن �� د,ت ا�,�ن آن را .�س �رده 	��د -دا �� �ود و 
-�	� ��ز.زل ���ده و 5�� و�را�8ر (	��ث از ھم ����ده �دن �-,�� �ظ�م �� %ردد 

آھ,�� آھ,�� ) �&#وت �دا �� 	� �در� �ی ا�ن د��� �5&� �� 	رد، در �ور �و-� ا,ت
�رده و ھ�� ��د��ھ� ھ�ی ���� را �#� �س از د�8ری 	� ��	ودی �� ھ�� ز��ن را �ر 

����د، و ا�ن ��ش درآ�دی �� 	��د 	ر آن -ر��ن ��ر��� �� از ظ ور ��% ��� �,�+ 	� 
�� ��ن 	�T را �� �&�,� آن را ����� ای از ا�)م ��,��ن آ�دن �,�+ . راه �واھد ا'��د

: � دا�د، در �ب ��د ��)د �,�+ �� �وا��م	رای %�ودن ��د��ھ� �ود در ا�ن د��� �
ای �ر�م 	��ره، ای �وه د,ت ��ورده، ,��8 �� ھ�U د,�� آن را -دا �#رده از �و «

-دا �ده ا,ت، ا�ن ,�> ,ر زاو�� ا,ت، �,�+ ا,ت �� ����ر -دا �ده را 	� ھم 
  .»��و�د �� دھد

���ود ��در �دو�د �� ا�ن ,رود در �* -�&� 	ر �� آ�#�ر �� ����د �� �وه دا���ل ��
» 	دون ا�ن �� د,�� در ��ر 	��د«,�>، ��و�ر �,�+ ا,ت �� . ��,� �,�+ ا,ت

ا�ن ,�> ,ر . ���� 	دون �دا�&� �دری -,���� از �ر�م 	��ره زاده �د) ٣۴: ٢دان (
���ران آن را رد �رد�د و ھ�� ���رت 	ر آن ) ٢٢: �١١٨ز (زاو�� �� 	��د � ��

	ر ا���� » ,�> %را�	 � و ا,�س �5#م«,ت �� 	� ��وان ��#� ا,ت و ��ز ,��8 ا
) ٧ - ۴ :�٢طر  ١(و �طرس ر,ول در �#��ن ر,�.� �ود ) ١۶: ٢٨اش (�#�وف �ده 

  .را 	ر آن �� � د» ,�> ز�ده«�,�+ را در آن 	�ز������ و ��م 

در رو��ی «: در 	�ب ھ0�م از ���ب دا���ل، ����	ر 'ر��د 	ر �� آورد: رو��ی دوم -ب 
��� �دا(�ب �8ر�,�م و ا��* ��ل �,ر ا�,�ن 	� ا	رھ�ی آ,��ن آ�د و �زد �د�م ا�T�م � (

ر,�د و او را 	� 5"ور وی آورد�د و ��د��ھ� و 'ر���روا�� و �#وه 	� او داده �د �� 
��د��ھ� او ��د��ھ� -�ودان و 	� . ھ�� �وم ھ� و �&� � و ز	�� � او را �د�ت �����د

��دا,ت �� ا�ن �واب . )١۴- ١٣: ٧ دان(» او زا�ل ��واھد �د ا,ت و ��د��ھ� ٣زوال

                                                           
�� 	� ھ�8�م ر,��دن �ژده 	� �ر�م �� -	ر�Vل 'ر�) ٣٣: ١.و (» و ��د��ھ� او را ������ ��واھد 	ود« ٣

 .وارد �ده ا,ت» ا���ن ا��راف«	��ره %0�� 	ود و ھ��ن -�&� در



  دو ظ ور �داو�د �� ��,� �,�+             ١٤
 

 

آ�ده و 	� 5"ور �در » 	ر ا	رھ�ی آ,��ن«	���8ر ھ��ن ��د��ھ� ا,ت، ا�� ��د��ه 
�,�+ ا�ن �	وت را 	� ��ظور ا�)م 	�ز%�ت �ر �#وھش . �� ر,د) �د�م ا�T�م(آ,���� 

� ا�ن �ر��ب ا��8زه ھ��� را و 	) �٢۴:٣٠ت (در 	را	ر ���'� 	� �ود �,	ت �واھد داد 
  ).۶۵-۶۴ :�٢۶ت (	رای �5#و��ت �ود ھ�;ون �0ر%و 'راھم �رد 

  

٣- ����ب ز#'��ی �#  

او ھم �,�+ را %�ھ� 'رو�ن و ر�-ور و %�ھ� ��در �ط&ق و �ر �#وه �و��ف �� 
  .��د

او 	رد	�ر و ,وار 	ر ... ا��* ��د��ه �و �زد �و �� آ�د «: 'رو�ن و ر�-ور –ا	ف 
�و�5�ی ا�-�ل �8�ر در 	�ره روز �#��	� ��ل، �� در آن ). ٩ :٩ز�ر (» ا,تاTغ 

	� ��د «��,� 	� اور�&�م وارد �د، �� %و�د �� ��%ردان ��,� �س از ر,����ز او 
: �١٢و (» آورد�د �� ا�ن ;�زھ� در	�ره او �و��� �ده ا,ت و ھ�;��ن 	� او �رده 	ود�د

	ر �,� �� ��زه زده «: ;��ن �� �و�,د )١٠ :١٢(ز�ر��ی �	� در 	�ب دوازدھم ). ١۶
ا�د �واھ�د �8ر�,ت و 	رای وی ����د �و�� %ری 	رای �,ر �8��� �ود �واھ�د �و��د و 

و �رد��ن ز��ن 	� ,وگ �واھ�د ... ����د �,� �� 	رای ��,ت زاده �و�ش ���م %�رد
  . »��,ت

�� و ��در �ط&ق را از ,وی د�8ر، ز�ر�� در 	�ب ; �ردم ���	ش، �,�+ -)ل ��' –ب 
در آن روز ��ھ�ی او 	ر �وه ز��ون �� از طرف ��رق رو	روی «. �و��ف �� ��د

و � وه �دای ... اور�&�م ا,ت، �واھد ا�,��د و �وه ز��ون در ����ش �#�'�� �واھد �د 
و آن �* روز ��روف �داو�د �واھد 	ود، ... �ن �واھد آ�د و ھ�� �4د,�ن ھ�راه او 

در آن روز � وه �8��� . و � وه 	ر ھ�� ز��ن ��د��ه �واھد 	ود...  َ�� روز، َ�� �ب
  .»�واھد 	ود و ��م او �8���

  

  

  در �� (��� –ب 

  

آ�8�ه «: �,�+ 	� ھ�8�م آ�دن اول �ود، در	�ره 	�ز%�ت �ر�#وه �ود ;��ن �	وت �رد
�� آ�د �,ر ا�,�ن را �واھ�د د�د �� 	ر ا	رھ�ی آ,��ن ,وار �ده 	� ��رو و �#وه �ظ�م 

و 'ر��8�ن �ود را 	� �ور 	&�د آواز 'ر,��ده و 	ر%ز�د%�ن او را از 	�دھ�ی ; �ر%��� 
؛ ٢٧-٢۶ :١٣؛  �ر ٣١- ٣٠ :�٢۴ت(» از �ران �� 	� �ران آ,��ن 'راھم �واھ�د آورد

  ).٢٧: ٢١.و

از � ر �ر��س 	�  �۵١و.س ر,ول در ,ر��,ر ���� ھ�ی آM�ز��ش �� 	� ,�ل 
ا�ن را 	� «: ت، ا�ن و�ده �داو�د ��,� را ;��ن ��دآوری �� ��د�,�.و��#��ن �و��� ا,

ز�را �ود �داو�د 	� �دا و 	� آواز ر��س 'ر��8�ن و 	� ... ��� از ,�ن �دا �� %و�م 



  ١٥   ظ ور دوم �داو�د و ز�د%��� ا	دی

ھ�;��ن �� آذر�ش از «). ١۶ - ١۵ :۴�,�  ١(» �ور �دا از آ,��ن ��زل �واھد �د
» ,�ن ��ز ;��ن �واھد 	ود�رق 	ر آ�ده و �� 	� �\رب ظ�ھر �� �ود ظ ور �,ر ا�

ا�� در	�ره روز و ,��ت ا�ن رو�داد ھ�;#س آن را ��� دا�د، 5�� ). ٢٧: �٢۴ت (
  ). ٣۶: �٢۴ت ('ر��8�ن آ,��ن و �� �,ر ا�,�ن، 	&#� �� � �در 

و 	� 	� ��ر 	ردن » !	�دار 	���د«: 	� ھ��ن د.�ل ا,ت �� ��,� 	� �� �� %و�د 
	�دار 	���د، ز�را �� ��� دا��د در �دام ,��ت  �س«: ��و�ری 	ر-,�� �ر �� %و�د

	��	را�ن ��� ��ز آ��ده 	���د، ز�را در ,���� �� %��ن ��� 	ر�د ... �داو�د ��� �� آ�د 
  ).١٠:  �٣طر ٢؛ ۴۴-۴٢: ٢۴ �ت(» �,ر ا�,�ن �� آ�د

  

  در�ره ظ�ور �داو�د�ن ���� ���� ����ر ���ق ����م

ا�,�ن و��� �واھد آ�د آ�� ا���ن را 	ر ز��ن �واھد �,ر «: �� %و�د ٨: ١٨.و�� در 
��#ن ا,ت ا�ن �ر,ش ��,� ��� را �08ت زده ��د، ;ون ��,� �ول داده . »��'ت؟

دروازه ھ�ی دوزخ «: �� �&�,� ھ���� در 	را	ر �ورش ھ�ی اھر��ن ��روز �واھد 	ود
�واھ�م ;8و�� ا�ن �"�د ظ�ھری را درک ). ١٨: �١۶ت (» 	ر او ;�ره ��واھ�د �د

  �رد؟
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