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 ��� ��م

  آ�	ن دوم ���� از ����� ھ�ی �� دھ
	ه
  

  )���وی(ا�در ا�����ل �ود دو ا��� ���ت       ھر �� �ش �و	ش را د	د و ����ت 

  

�س از آن  �� ش "و�زد ��"ردا���  �ود�رای ��ز"�ت  !ور	ت آ��ده �دن�� �	��
�ر���د �روی �� دھ�د و �� �� �%و �� ا	ن ا�ور �� «: د�، آ��ن �� ا#رار از وی �

  ). ٧: ٢١-و ؛ ۴: ١٣؛�ر ٣: �٢۴ت (» ����� آ�دن  �و و ��	�ن 	�!�ن د�	� '	�ت؟

� از �1		ن ��ر	0 �ودداری �� ��د ا�� ����� ھ�ی ��ر دھ�ده را �ر آ�/� آ���ر �	�
 �� ��زد �� �� �	زان روی دادن آ�/�، ��ن وی �� ا���ت ر�	ده و ا	��ن �� ز�ده ��

آ�دن دا��د را �� 	�د �� آورد، دا��دی �� "ر'� د	ر �رده ا�ت ا�� �ود و �زد	2 �ودن 
ا	ن ����� ھ� را �� �ر�	�� �� .  ز���� �واھد آ�د �� ���ر ��� در ا��ظ�ر او �واھد �ود

�ر�� از آ�/� در "ذر ��ر	0 روی داده ا�د و . در ا�5	ل ��� آ�ده ا�ت �ر �� ���ر	م
ا	ن �ر�	ب ز���� در ا	��5 ��� �وا�د ھ	8 ����ر . �ر�� د	%ر ا�روزه رخ �� دھ�د

� دا��� ���د	��1�.  

  


%$ #"ارده � �اھ	 �	« .١� & $%
� �'
  »در ا)
�داو�د �� �	�� ��	; در �را�ر ��وه �	ره ���ده ��1د اور�:	م �� �� ��ز"� �و�	:� 

ای ا���د، «: ��ز��زی �ده �ود و در ���0 �� �=�	ن ��"ردان �� �� ">��د ١ھ	رود	س
��	�ن د�	� و دو�	ن آ�دن �ود )١ :�١٣ر(» ن، '� �وع ��%/�	� و '� ���ر�/��ت��	 ،

را �� آ��ن "و�زد �� ��د، ز	را �� و	ران �دن ��1د و �/ر اور�:	م 	��	ن ����%ر 
آ	� ھ�� ا	ن '	زھ� را ��� �	�	د؟ ھر آ	�� �� ��� �� "و	م در «: ز��ن آ�ر �واھد �ود

و ) ٢: ٢۴ �ت(» اھد �د �� �� ز	ر ا!��ده ��ودا	��5 ��%� �ر ��%� "ذارده ��و
'ون �	�	د �� اور�:	م �� -��ر	�ن �=�#ره �ده ا�ت، آ�%�ه �دا�	د �� «:  ھ�'�	ن

و	را�� آن !را ر�	ده ا�ت، آ�%�ه ھر �� در 	/ود	� ���د �� �وھ���ن �%ر	زد و ھر �� 
در �/ر ���د �	رون رود و ھر �� در #=را �ود درون �/ر ��ود ز	را �� ھ��ن ا�ت 

و ا�� وای �ر آ�����ن و �	ردھ�د"�ن . �م �ودروزھ�ی ا���م �� آ�'� �و��� �ده ا�ت ��
در آن روزھ�، ز	را ��%� ��ت �ر روی ز�	ن و ��م �ر ا	ن ?وم �واھد آ�د و �� دم 

                                                           

 ).٢٠: ٢ ک 	و.ر(��ل طول ��	د  ��۴۶ل �	ش از �	Bد آ�Aز �ده �ود  ��١٩ر ������ن ��1د �� ١ 
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���	ر �واھ�د ا!��د و در �	�ن ھ�� ا��/� �� ا�	ری �واھ�د ر!ت، و اور�:	م ��	��ل 
  .)٢۴- ٢٠ :٢١-و(» ا��/� �واھد �د �� ز���� �� ز���/�ی ا��/� �� ا��5م ر�د

�	Bدی، ز����  ٧٠ا	ن ��وت '/ل ��ل �س از آن در ��ھ/�ی �رداد و �/ر	ور ��ل 
�� �	�وس، ا��را�ور روم اور�:	م را �=�#ره �رده و �/ر را �� ��ک 	���ن ��ود و 

�����ن آن ���� و 	� �� �رد"� !رو��� و 	� �� . ��1د را �� آ�ش ��	د �=ق 	�!ت
ت  �س. ��رھ�ی د�وار �=�وم �د�د	��"ردان �	�� ����ن او را �� 	�د آورده �� =

و	را�� اور�:	م �� �� :  �	و��ن ����	ن ����� ��ر دھ�ده ��ز"�ت وی را در آن د	د�د
ا�روز ���د ز��ن ��	�ن د�	� ��?� ���ده و �� ھ�	ن د-	ل �� �ود را �� آ�'� در �رز�	ن 

">�� �واھد �د �� ا	ن و آن  و در��ره #/	ون«:  �دس �� "ذرد در ار���ط �� دا�	م
  ).۵: �٨٧ز(» در آن زاده �ده ا�د

  

٢. »*+# 	
  »�, ���� ھ�.-:  &���ری &� ��م �, آ�	ه ��اھ
ز�/�ر ��� ��� را "�راه ���زد، ز	را �� ��	�ری �� ��م �ن آ�ده �واھ�د ">ت �� «

� ا	��ن� �ن ��	; ھ��م، و?ت �زد	2 ا�ت و ��	�ری را "�راه �واھ�د �رد، �س در 
  ).٨ :٢١؛ -و ۶ :١٣؛ �ر ۵ :�٢۴ت(» �رو	د

�� �� ز�د"� در . ��ر	0 ��	=�ن دروA	ن ��	�ری �� �ود د	ده و ��ز ھم �واھد د	د
  .�:	�� از ا!��دن در دام !ر	ب واھ� آ��ن در ا��ن �واھ	م �ود

  

٣. » 	�
1
%�0 را ��اھ�	 �...«  
ز	را �� رخ دادن ا	�/� �5%/� و ا���ر �5%/� را �واھ	د ��	د، ز�/�ر آ�>�� ��و	د، «

ا�� �� و5ود ا	ن ھ�وز ��	�ن �	�ت، ز	را ?و�� �� ?و�� و �/ر	�ری �� . ھ�� Jزم ا�ت
�/ر	�ری ��و�ت �واھ�د ��ود و ?=ط� ھ� و و��ھ� و ز�	ن -رزه ھ� در �5	/� �د	د آ	د، 

 -٨ :٢١؛ -و ٨ - ٧ :١٣؛ �ر ۶-٨ :�٢٤ت (» ا�� ھ�� ا	�/� آ�Aز دردھ�ی زا	��ن ا�ت
١١.(  

ا	ن "و�� ����� ھ� در طول ��ر	0 د�	� ھ�	�%� ھ���د، 'ون ھ�	�� �	�ز دار	م �� از 
آ��	ش و را=�� �ود در ا	ن د�	� �� =ر�ت در آ		م و �/د 5د	د �� �� 	�دآور �� �ود 

� �دار	م �L/ری دا� �	ن د�	ر(�� در ا��) ١٤ :٣ �	داران "و���	در ا��:�� 'ون ا�راھ	م 
� ��	م، در ا��ظ�ر آن �/ری �� �ود �دا �� ��	�د ا��وار �رای ��  در ز	ر '�در ز�د"� �

ا�� �س از 	�� از ا	ن رو	دادھ� ���	د �#ور �رد �� . )١٠-٩ :١١��ر(�واھد ���ت 
  .آ�دن �ر��وه �داو�د !ردای آن روز !را�واھد ر�	د

  

۴. »*�3 	
  »آ�%�ه ��5 را &� ����* �4ده ��اھ
�واھ�د ��ت و ھ�� ا��/� �� 5/ت ��م �ن از ��� آ�%�ه ��� را �� �#	�ت ��رده 

�>رت ���د و در آن ز��ن ��	�ری -Mزش �ورده 	�د	%ر را ��:	م ���د و از 	�د	%ر 
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-	�ن ��� �رای �ود ا=�	�ط ��	د ز	را �� ��� را «...  )١٠- ٩: ٢۴ �ت(» �>رت "	ر�د
��� را �	ش  �� �وراھ� �واھد ��رد و در ���	س ��ز	��� �واھ�د زد و �� ��طر �ن

). ٩ :�١٣ر(» !ر���روا	�ن و ��د��ھ�ن =�Nر �واھ�د �رد �� �را	��ن �/�د�� ��ود
�س در د-/�ی �ود ?رار دھ	د �� �رای =5ت آوردن �	��ر ا�د	�� ���	د، ز	را �� �ن «

�� ��� ز���� و =���� �واھم داد �� ھ�� د����ن ��� در �را�ر آن ا	���د"� و ���=�� 
��� را وا-د	ن و �رادران و �و	��ن و دو���ن ��:	م �واھ�د �رد و ��وا��د ��ود و 

�ر�� از ��� را �واھ�د ��ت و ھ�� �ردم �� 5/ت ��م �ن ��� را �>رت �واھ�د �رد 
-و (» ��5/�ی �ود را �� #�ر در	��	د. و �� ا	ن ھ�� �و	� از �ر ��� �م ��واھد �د

١: ٢١۴-١٩( .  

  
  

�و�=�ل ���	د 'ون �� ��طر �ن ��� را «ھ� 	�1� ا	ن ����ن و �	ز �و�� �� =�ل 
�� �/	دان، �/��ت ��	داری در �را�ر ����5 و آزار را » ... ���زا "و	�د و ��م ���د 

. ���	د و �� آ�/� ا���ن داد �� �� �ون "را��/�ی �ود در�ت �:	�� را آ�	�ری ���د
رواج �� 	�!ت آ�Aز  ����5 و آزار ��	=	�ن در �رز�	�/�	� �� ا	��ن ��	=� در آ�/�

�د و ا��ون �	ز ��  �دت �	��ری در ��	�ری از��ورھ� �� در د	ر��ز ��ورھ�ی 
� �� ���ر �� آ�د�د، آ�Aز "رد	ده ا�ت=	�� . �� �����ر ا	ن �:	�� ��	د �رای رو	�رو	

�رک �و	ن و ��1#ر، ا	ن Aول �و��ردی �� از -=�ظ دا��/� و !�ون �ود �رای 
  .را��، ��ری و �و�ر �� ���د، �ود را آ��ده ���	د�د�ت �� ?درت و �و�%ذ

  

  »...&� 01* ا�7و�$ #
�ه « .۵
� را �� د���ل دارد، �و��	�� �ود���� ای ?Bر!ت ا��	��#ور ا	ن �� �	�ر!ت دا�ش، 

�د	د آورده ���� �ر ا	ن �� ا����/� �� ھر �5د	د ��ل �/�ر �واھ�د �د.  

�� 5/ت ا!زو�� "��ه �=�ت «�د�ش �ر ��س �داو�د �� �� ھ�دار داد �� �	ش از آ
ز	را �� در آن ز��ن '��ن �#	�ت «) ...١٢ :�٢۴ت(» ��	�ری �رد �واھد �د
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و ا"ر آن روزھ� ! �زر"� ظ�ھر �� �ود �� از آ�Aز ��-م ����ون ��ده و ��واھد �د
�و��ه ��دی ھ	8 ��ری ��5ت �	�!��، -	�ن �� ��طر �ر"ز	د"�ن آن روزھ� �و��ه 

�داو�د �� �	�� ��	; �ود ا	ن �ر�ش را �	ش �� . )٢٢-٢١: �٢۴ت (» �واھ�د �د
  ).٨: ١٨-و(» 'ون ��ر ا���ن آ	د آ	� ا	��ن را �ر ز�	ن �واھد 	�!ت؟«:  ��د

ا�Bم �5ر�� ھ�ی ��ت  )۵-١: ٣ �	�و ٢(�و-س ر�ول در ���� �ود �� �	�و��Lوس  
�ی ��ت �د	د �واھد ا	ن را �دان �� در روزھ�ی آ�ر ز���/«: آ	�ده را از �ر �� "	رد

آ�د، ز	را �� �رد��ن، �ود�ر�ت �واھ�د �ود و آز��د و Jف زن و �ود���د و �د"و و 
��!ر����ردار ��در و �در و �����س و ����ک و �د�و و �	�� �وز و A	�ت "و و ���رھ	ز 
و ���%ر و ���>ر از �	�و	� و �	�����ر و ��د�زاج و �Mرور �� �و�%ذرا�� را �	��ر 

دو�ت �� دار�د؛ �� #ورت د	�داری دار�د، ا�� �� ا	ن =�ل ?وت آن را ا���ر  از �دا
  .»از ا	��ن دوری ���. �� ���د

� ��ھد -%�م "�	��%�، Aرور، �� ا	����، ����ز"�ری، "��ھ��ری، و �ا�روزه 
ار���ب 5را	م 1�5� �و�	:� =�و��/�، ا���ل ����5 ھ�ی و=�	��� و اھر	��� از 

� ���	م �وی دو-�/�ی ���:ف� �ا�� �	�		د ��:	م ار��ب و . در �طوح "و��"ون �	��
�روا	� و �ر���� ���ل ��	داری ���		م، �و	ژه �� �داو�د ��  �د-�ردی ��و	م �:�� �
� �� ا�Bم ا	ن آز��	ش ھ� �� را �رای رو�رو�دن �� آ�/� آ��ده �رده و �د	ن �ر�	ب �	�

و?وع �ودن ��ز"�ت او �����	م 'ون �ر	ر �� �� ا�5زه داده �� آ�/� را ����� ?ر	ب ا-
ھر�� �� ��	�ن «. ھرا�دازه �	��ر �ود را ���	�ن ��زد ا	��ن �� ��	د ���ر��5ر "ردد

و �:	�� و �� از �/�دت ����	ن �/	د �:	�� ). ١٣: �٢۴ت(» ��	��	� ��د ��5ت 	��د
:	ب ��	; 	�1� ا��	>�ن �� دا�	م �� ا"ر �� ��طر �/�دت �� ��	; ����5 �و	م در #

  ).۴٠ :١٠ ؛ �ت۵: ٩؛ ۶٠-۵۵: ٧ اع(�/	م �� "رد	م 

 

  
  



  آ��ن دوم ���� از ���� ھی �
	 دھ��ه           ٢٢

 

 

  »&� ا), �<ده �=>�ت در ھ�5 �01ن ��:�9 ��اھ	 �	« .۶
�:�وت در ھ�� 5/�ن �و�ظ� �واھد �د �� ) �� ز��ن 	و���� اوا�%:	ون(�� ا	ن �ژده «

  ).١۴: �٢۴ت(» آ�%�ه ��	�ن !را�واھد ر�	د. �ر ھ�� ا��/� �/�د�� �ود

� ��	; �� ��/� �� ا	ن د-	ل �ژده را �� ھ�راه آورد �� در د-/�ی �داو�د �� �	�
��و�د"�ن �	وه �	�ورد، �:�� �� ا	ن �ژده �	ش از ��ز"�ت او �� "وش ھ�� �:�/� ر���ده 
 ��ود و �� ھ�	ن 5/ت ��"ردان �ود را �	ش از �ود، دو �� دو �� ھ�� �/رھ� و �5ھ�	

  :ن '�	ن ">ت�� �ود �� ��	�ت �رود !ر���د و �� آ��

�=#ول !راوان ا�ت ا�� ��ر"ران �م، �س از #�=ب �=#ول در�وا�ت ��	د �� «
�رو	د، ا	�2 �ن ��� را 'ون �ره ھ� در �	�ن . ��ر"ران �رای �=#ول �ود �>ر��د

و درون ھر ���� ... و �	�� و �و�� دان و �>�/� �� �ود �ر �دار	د . "ر"�ن �� !ر��م
B� د		د اول "و	و� �م �ر ا	ن ���� ��د، �س ھر"�ه ا�ن ا-�Bم در آن ���� ���د ای �� �

و در ھر �/ری �� ... �Bم ��� �ر آن ?رار "	رد و "ر�� �� �وی ��� ��ز�� "ردد 
ر!�	د و ��� را �ذ	ر!��د از آ�'� �	ش ��� "ذار�د ��ور	د و �	��ران آ��5 را �>� دھ	د و 

  ).٩-٢ :١٠ -و(» �د	��ن "و		د �:�وت �دا �� ��� �زد	2 �ده

و ا	ن در ز���� روی داد �� �ود ��	; در �	�ن 	/ود	�ن �و�ظ� �� �رد، 'ون  
�س �	�� ��"ردا�ش . ��	��� آن �ود �� �:�وت ا��دا در �	�ن ��� ا�راL	ل ا�Bم "ردد

او آ�/� را 'ون �1#و��ن �� د!�ع و . را �	ش از �ود �� 5:	ل و 	/ود	� �� !ر��د
��� 5ز ��ن ��رور �رای ����ن �� 5/ت  �	>�%�ن �دا �� !ر��د �� ھ	8 دارا	

  .�=#ول آ	�ده �دار�د

�	ش از آ�ر	ن �ب �	داری �ود �ر �وه ز	�ون در ��	�ن �و�ظ�  ��� و5ود ا	ن �	�
�	ش از �ر�� �دن #:	ب ��  ��ود در =�-� �� ھ�� '	ز را �=ق 	�!�� �� �	�د و ا�د�

�و�� دان و �>ش !ر���دم ھ�%��� �� ��� را �� �	�� و «:  ��"ردا�ش '�	ن �� "و	د
�س �� ا	��ن ">ت -	�ن ا��ون ھر�� �	�� دارد آن ! ھ	8: آ	� �	�ز��د '	زی �د	د؟ ">��د

را �ردارد و ھ�'�	ن �و�� دان را و ��� �� ���	ر �دارد ���5 �ود را !رو��� و آن 
�� � را ��رد، ز	را �� ��� �� "و	م �� ا	ن �و��� در �ن �� ��	د �� ا��5م ر�د، 	�1

ا-��� در ا	��5 ��	; ا��ره �� ��د �� در ). ٣٧-٣۵ :٢٢-و(» "��ھ��ران �=�وب �د
ا	��5 ��	; ا��ره �� ��د �� �س از "ذر او �� �وی �در، ��"ردان ھ�'ون او از �وی 
�و-س  �� �د�	� 5>� �واھ�د د	د ، ����ر ا	ن ��	د آ��د"� دا��� ����د �� �� �B=/�ی رو=��

 ��� ) ١٨-١٣: ۶ ا!س("و	د، 	�1� ا	��ن و �Bم �دا و د�� ر�ول از آ�/� ��ن �
  .و�و�� ھ�ی اھر	�ن ���رزه ���د

 �ا��ره �� ��د �� ز��ن د	%ر ا!���ح �� �ود و �� اوج » ...-	�ن ا��ون «">��ر �	�
 �	ورش اھر	�ن و ا	ن د�	� �ر Nد �	�� و ��"ردا�ش؛ �س از �رگ و ر����	ز �	�

�� ھ�	�� ھ�راه آن !��ر و 5>�ی د�	� را �� د���ل دارد، ���ور	ت �:	�� آ�Aز �� �ود 
����را	ن ��"ردان ��	د �ود را �رای ا	ن ��رزار آ��ده ��ز�د، ا-��� �� �� �B=/�ی 

�طرس �� �وا�ت آن را �� ��ر �رد  �� �، �:�� �� �B=/�ی )١١-١٠ :١٨ 	و(��1و-
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�و-س آ�/� را ا	ن "و�� �و#	ف �� ��د �� ��س ��«: رو=�� ���� �ر �ود را �� را��
� را �� �� ��	د. و 5و�ن �دا-ت را در �ر �رده ��	��	د��B� ل	و �>�/�ی ا��1داد ا�5 .

و �ر روی ا	ن ھ�� ��ر ا	��ن را ���	د �� �� آن ��وا�	د ھ�� �	رھ�ی آ��	ن �ر	ر را 
-١۴: ۶ ا!س(���وش ��	د، و �ود ��5ت و ���	ر روح را �� ��ن �دا�ت �ردار	د 

١٧.(  

 �� �� �'را ا	ن �M		ر، 'را ا	ن ھ�دار ��"/��� �� ��"ردان �رای رو	�رو	� �� د���
� دھد، ا�� �ر ط�ق �� ;	Nو� �آن رو�رو �واھ�د �د؟ در�ت ا�ت �� �	�� �رو��

. �و��� ھ�ی �دس ھدف از آن "��رش �و�ظ� �رای ھ�� �:�/� �� !را�وی د�	��ت
در . ا�� ا	ن ?وم ��وا��ت آن را درک ��د �	ش از ھ��، �ژده �� ?وم 	/ود ا�Bم �د،

� �ود «: آ�Aز ا�5	ل 	و=�� �� �وا�	م	�زد ��#�ن �ود آ�د و ... �:�� �ور =
� . �را��5م ا	ن ��ذ	ر!�ن، #:	ب �ود. )١١-٩ :١ 	و(» ��#��ش او را ��ذ	ر!��د�

 ��	� �� � ھ�� را ��«و �ر #:	ب �/�ده �ود �� » از ز�	ن �:�د �رده �ود«��	��
و او �� �وا�د در�ت �س از ر����	ز �� ��"ردان ) ٣٢: ١٢	و (» �وی �ود �����د

» ��ھدان �ن �واھ	د �ود در اور�:	م و ھ�� 	/ود	� و �� �ر���ر 5/�ن«: �ود �%و	د
�س ر!�� ھ�� ا��/� را ��"رد ��ز	د و ا	��ن را �� ��م �در و ��ر و روح «). ٨: ١اع (

	��وز	د �� ھ�� ا�وری را �� �� ��� !ر��ن داده ام  �%�ه ا-دس ��1	د دھ	د و ا	��ن را �
-١٩: ٢٨ �ت(» دار�د و ا	�2 �ن ھر روزه �� ��ر آ�دن ��-م ھ�راه ��� �� ���م

� دا�د �� ا"ر ). ٢٠� ��1� ?وم 	/ود �� �و�	:� �دا » ��#�ن«�� و5ود ا	ن �	�	
�س د�	� 'در �	��ر  �رای �ذ	رش او آ��ده �ده ا�د در �را�ر �Bم او �ر���� ��ود�د

او �� ��"ردا�ش ھ�دار �� دھد �� ��ر . در �را�ر �ژده ا�5	ل �ر���� �واھد �رد
�ر �:�وت آ���ن ��م �� �ود و «. ���رت ا�5	ل ��رزاری ��ت �واھد �ود

  ).١٢: �١١ت(» �����ران آن را �� زور �� ر��	�د

  

  
  

ر	�� ���رت در �را�ر د�	� �س از �	�ت �ده �� از ا�Bم �ژده ا�5	ل �� "ذرد و �
�	ش ر!�� ا�ت، د�	�  ھ�وز در =�ل ��و�ت در �را�ر آن ا�ت و �� ��/� در د�	�ی 
 ��	رو�� �:�� در د�	�ی درو�� �� �	ز ھ�وز �ر���� و5ود دارد، ����را	ن ��/� ����

و �و�	:� ���رزه ) ١۶؛ -و١٢: �١١ت(�� �� �����ر �ر Nد "��ه در �ود �� �5%�د 
را در �ود از �	�ن �� �ر�د، �واھ�د » آدم �/��«� #:	ب ��	;، �ود�واھ� و ھ�راه �
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#:	ب ��	; ��5ت دھ�ده در !�#:� دو آ�دن او ھ�'��ن . �وا��ت در �:�وت �دا �����د
�ر�� �وده و ����� دا	�� ���رزه �ر Nد �دی ا�ت �� ��"ردان ��	; �#:وب از �رگ 

و �	روز	ش �� �را�ت در ا	ن ���رزه �ر����� �� 5/ت ���ب ���	دن �� ��ز"�ت 
١٢: ٣�طر ٢(!را�وا�ده �ده ا�د .( 

  

  »ھ�A �5م ا�ا@�� �'�ت ��اھ	 )��*« .٧
 ٢اور�:	م ��	��ل ا��/� �واھد �د �� ز���/�ی ا��/�«: �داو�د �� �	�� ��	; ا�Bم �رد

� ��ز"�ت ?وم ا�راL	ل ). ٢۴: ٢١-و(» �� ا��5م ر�د) A	ر	/ود	�ن(�	��	�در ا	ن ��ن 
ا	ن �Bم �دا �و�	:� �و-س ر�ول در ���� اش �� رو�	�ن '�	ن . �� �:�وت �/>�� ا�ت

�� ... ز	را ای �رادران ��� �واھم �� از ا	ن راز �� ��ر ���	د «: �#ر	; �ده ا�ت
�ری ا��/� در � �� �� از ا�راL	ل '	ره "��� ا�ت و �� ز���N1� ر� �	�	د، ���د-

  .)٢٩-٢۵: ١١ روم(» ھ�'�	ن ھ�%� ا�راL	ل ��5ت �واھ�د 	�!ت

�� » ز��ن !را�وا�دن A	ر 	/ود	�ن«ز���� �� ا�5	ل �� �را�ر د�	� ا�Bم �ده ���د 
: در �:	�� را ا	�%و�� �� �� �� ���	��د» ��ز	�!�ن 	/ود	�ن«�ر �� ر�د و �و-س 

از #/	ون ��5ت دھ�ده ای ظ�ھر «و » '�	ن ھ�%� ا�راL	ل ��5ت �واھ�د 	�!تھ�«
  ).٢۶: ١١روم(» �واھد �د

  

٨. » (  »...آن �ز�	 ھ3F* ظ�ھ ��د... C�D از آن &�)	 آن �
د�5ل، آ�ر	ن ����� �	ش از ��ری �دن د�	� �واھد �ود �� اوج آن ا!زو�� ��م و 

  .، �و5ب �واھد �د�	داد"ری را �� در��ره آن ��ر داده �ده

"ر'� �	�� ��م د�5ل را �ر ز��ن �	�ورده ا�ت ا�� �� �� 	�د آوردن ��وت دا�	�ل '�	ن 
�س 'ون ��روه و	را�� را �� �� ز��ن دا�	�ل �	���ر ">�� �ده «: �� آن ا��ره �� ��د

ا�ت در �5	%�ه �دس �ر�� �ده ��	�	د ھر �� �وا�د در	�!ت ��د، آ�%�ه ھر �� در 	/ود	� 
و �و-س ?د	س ا	ن را در 	��	ن ����   )١۶-١۵ :�٢۴ت(…» ��د �� �وھ���ن �%ر	زد �

روح آ���را �� "و	د �� در «: '�	ن �#ر	; �� ��د) ٢-١: ۴( �ود �� �	�و��Lوس
� از ا	��ن �ر"��� �� ارواح "�راه ���ده و آ�وزه ھ�ی اھر	���ن �واھ�د N1� ز��ن آ�ر

�N �� ن�	و%Aری درو���	و�ت، �� ر	�و » ..�رده ا�د ] ���ن[داغ ] ��[	رھ�ی �ود را 
ای �رادران از ��� ا��د�� �� ��م «: ھ�'�	ن در ���� دوم �ود �� ���-و�	�	�ن �� "و	د

 ;	�� ���� از ھوش �ود �زودی �� ��5ش �	�		د و … در��ره آ�دن �داو�د �� �	�
�ر	��ن �%رد	د، �� از روح و �� از �Bم و �� از ����  …N� ن	; �د	ون �� روز ���

ز�/�ر ��� �� ھ	8 روی ��� را �>ر	�د، ز	را �� �� ���ت آن ار�داد روی . ر�	ده ا�ت
�� او . �دھد، و آن �رد �ر	ر 	�1� !رز�د ھ�Bت ظ�ھر �%ردد، آن روز ��واھد آ�د

                                                           

�1� ز��ن ر�	دن ا�5	ل �� ھ�� �رز�	�/� و ورود آ�/� �� �:	��: ز��ن ا��/� ٢ � �� 
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���->ت �� ��د و �ود را �:�د �ر �� ��زد از ھر'� �دا 	� ��1ود ���	ده �ود �� ا�دازه 
آ�%�ه آن �	د	ن … ل �دا در ھ	�ل �دا ����� �ود را �� ���	د �� �دا�ت ای �� ��

 �ظ�ھر �واھد �د �� �	�� �داو�د او را �� �>س دھ�ن �ود �واھد ��ت و �� �5:
�� ظ/ور او �� ��ل �	ط�ن ا�ت �� ھر �وع . ظ/ور �و	ش او را ���ود �واھد ���ت

��را��� �رای ھ�-�	ن، از آ��5 ?وت و ����� ھ� و �%>�� ھ�ی دروA	ن و �� ھر "و�� 
  .)١٠-١: ���٢  ٢(» �� �=�ت را��� را ��ذ	ر!��د �� رھ�	� 	���د

  

  
  

و �	ز در ����>� 	و=��، ��5وری و=�� ھ�ت �� �رای �� ا	�%و�� �و#	ف �ده 
� ا	ن و=ش در �%>ت �د�د ... «: ا�ت�و �� وی دھ��� داده �د �� ... و ھ�� د�	� در 

و �� ... �س دھ�ن �ود را �� �>رھ�	� �ر �دا "�ود ... �� "و	د �� ��ر و �>ر ��ن 
وی داده �د �� �� �د�	ن V�5 �رده و �ر ا	��ن '	ره "ردد و ��:ط �ر ھر ?�	:� و ?وم 

  .)١٠- ١: ���١٣ ( »در ا	���5ت ��	��	� و ا	��ن �د�	ن... و ا�ت �دو �ط� �د 

در » آن و	را�%ر«�� ) ٧ 	و ٢؛ ٣ :۴،  ١٨: ٢	و ١(	و=��ی ر�ول در دو ���� �ود 
�و-س ر�ول در��ره اش #=�ت �� » د��ن �� د	ن«، �� )٢٧ :٩(���ب دا�	�ل  ��

دروA%و «: ��م داده ا�ت» د�5ل«در ���ب ����>� » ��5ور و=��«��د، و �	ز �� 
�	�ت 5ز آن ��  ��	; �ودن �	�� را ا���ر ��د؟ آن د�5ل ا�ت �� �در و ��ر را 

ا	ن ���ت آ�ر ا�ت و '��ن �� ��	ده ا	د �� «) (...) ٢٢: ٢	و ١(» ا���ر �� ���	د
د�5ل �� آ	د و ا��ون �	ز دJ�5ن ��	�ر ظ�ھر �ده ا�د و از ا	ن �	ز �� دا�	م �� ���ت 

� ��	; �ن "ر!�� را ا���ر ��د از «) (...). ١٨ :٢	و ١(» آ�ر ا�ت�	� �� �ھر رو=
او �� آ	د و ا��ون �	ز در 5/�ن  �دا �	�ت و ا	ن ا�ت روح د�5ل �� ��	ده ا	د ��

ز	را �� "�راه ���د"�ن ��	�ر �� د�	� �	رون �د�د �� �	�� «) (...) ٣: ۴	و  ١(» ا�ت
  ). ٧ 	و ٢(» ��	; آ���ر �ده در �5م را ا?رار ��� ���د، آن ا�ت "�راه ���ده و د�5ل
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  .ا�ت از ا	ن �و��� ھ�ی 	و=�� '�	ن �ر �� آ	د �� د�5ل ھم ا��ون آ�ده: �وان

����د (و '/ره ھ�ی ��	�ری » "�راه ���د"�ن«��، 	و=�� از ھ�د���ن د�5ل و : ��ر
��ن �� "و	د �� روح د�5ل را آ���ر �� ��ز�د، و آ�ده ا�د و ...) �رون، ھ	�:ر و 

  .�واھ�د آ�د، ا�� او 	�1� �رد �ر	ر و د�5ل ��	د در�ت �	ش از روز �داو�د �	�	د

  �	;، �:�� ���ظر آن �	ط�ن ھ��	م؟�س �� �� در ا��ظ�ر �: �وان

� �داو�د آن �� د	ن را �� �>س دھ�ن �ود «�رس �� �ود راه �ده، 'ون : ��ر�	�
ا�� ). ٨: ���٢  ٢(» �واھد ��ت و �� �5:� ظ/ور �و	ش او را ���ود �واھد ���ت

�	دار ��ش و �%ذار �� آن دروA%و	�ن �� �رای اA>�ل �� �ود را �� #ورت ��	; در 
�� ا�	د ا	��ن ��:; �و �� -%�م "�	��%� �دی و �	روزی . د، �و را "�راه ���	�د�� آور�

: �ود �داو�د �� �	�� ��	; ">�� ا�ت. ھ�ی "ذرای �د��ران �و را د-�رد ����د
�ر��ن ����	د ای ":� �و'2، ز	را �� ���ودی �در ����ت �� �:�وت را �� ��� «

  ).٣٢: ١٢-و(» �ط� !ر��	د

  

  
  

�	
  ھ
ی ��ردھ	ده از آ�دن دوم ����ر ���ق 	�
��م در�
ره 	�

ا�� ا	ن �� ا	ن ھدف ). ١٠-۵ :�١٣ر(�	�� ����� ھ�	� از �زد	�� آ�د�ش �� �� داد 
ا�� در��ره ��ر	0 آن روز «: ��ود �� ��وا�	م ��ر	0 آ�دن او را �1	ن ��	م، ز	را او ">ت

��ر، �:�� ��/� �در و ����ش ھ	'�س آن را ��� ����د، �� !ر��%�ن در آ���ن و �� «
�س ��1� و ھدف ا	ن ����� ھ� '	�ت؟). ٣٢ :�١٣ر(  
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